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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (projects) σο απηφλνκν αληηθείκελν 

ζηελ Α’ Λπθείνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 ζεκαηνδνηεί κηα ζεκαληηθή αιιαγή γηα 

ηελ εθπαίδεπζε θαη κηα λέα αξρή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. Πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ θαηλνηνκία απηή θαη 

γηα ην ξφιν πνπ ζα έρνπλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε 

αληηθείκελν ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε δχν επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ) ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2011. Σν πξψην αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ θαη ην δεχηεξν ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθψλ Λπθείσλ γηα ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηελ 

Α’ Λπθείνπ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ εηνίκαζε, κνίξαζε 

θαη ζπλέιεμε ν ΟΔΠΔΚ. Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηιάκβαλαλ πέξαλ ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ 

κε ζηφρν ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ 

ζεκηλαξίσλ (δνκή, ζπληνληζκφο, καζεζηαθή αηκφζθαηξα, επηινγή δξαζηεξηνηήησλ, 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, ζπλεξγαζία κε ηνλ/ελ επηκνξθσηή/ξηα), γηα ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηψπηζαλ, ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπο.  

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ππήξρε πνιχ θαιφ θιίκα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηκνξθνχκελσλ θαη επηκνξθσηψλ, ζεηηθή ζηάζε θαη γφληκε 

αληαιιαγή απφςεσλ. Σνλίζηεθε, φκσο, φηη έκεηλαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα θαη δελ 

απνζαθελίζηεθαλ ιεπηνκέξεηεο ζε πξαθηηθά ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο ζην ζρνιείν.  

Οη εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηε κε χπαξμε 

νινθιεξσκέλνπ θαη ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ θαη εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην ελδερφκελν απψιεηαο ηεο 

θαηλνηνκίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιφγσ πξνρεηξφηεηαο θαη έιιεηςεο καθξνπξφζεζκνπ 

ζρεδίνπ. Πξφηεηλαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θη άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο πνπ λα απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ.  
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ABSTRACT 

 

 

The introduction of “Project” as a separate subject in the First Grade of Senior 

High School in school year 2011-2012 marks a significant change in the educational 

system and a new beginning in the way teachers and students work and cooperate 

inside and outside the classroom. In order that the former are informed and prepared 

for such an innovation and their new role, a training programme for “projects” has 

been realised. 

In this paper an attempt is made to study the opinions of teachers who 

participated in two training programmes organised by the Teacher Training 

Organisation (OEPEK) in June 2011. The first was about the training of teacher 

trainers and the second about the training of High School teachers. The survey was 

conducted through questionnaires prepared, distributed and collected by OEPEK.  

Besides demographic data, the questionnaires included closed-ended and open-ended 

questions aiming to record the teachers’ opinions about structural elements of the 

seminars (structure, coordination, learning environment, choice of activities, 

suggested methodology, cooperation with the trainer), the difficulties encountered, the 

advantages and disadvantages of the programmes as well as suggestions for 

improvement. 

The data processed showed that there was a very good atmosphere of 

cooperation between trainees and trainers, a positive attitude and a fruitful exchange 

of opinions. It was stressed, however, that a few questions remained unanswered and 

that practical details of the implementation of project-work at school were not 

clarified. 

The teachers seemed concerned about the absence of a complete and clear 

institutional framework for “Project” and expressed their fear that the lack of detailed 

and long-term planning might undermine the innovation of this new subject. Finally, 

they suggested that more training programmes of longer duration should be offered to 

a larger number of teachers. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ε απηή ηελ εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δηεξεχλεζε 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηα πξψηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθψλ Γεληθψλ Λπθείσλ κε ζέκα ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ζηελ 

Α’ Λπθείνπ, σο πξνο ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ (δνκή, ζπληνληζκφο, 

καζεζηαθή αηκφζθαηξα, επηινγή δξαζηεξηνηήησλ, πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, 

ζπλεξγαζία κε ηνλ/ελ επηκνξθσηή/ξηα), ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ηα 

αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζή 

ηνπο. Σν πξψην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα αθνξνχζε ηελ επηκφξθσζε επηκνξθσηψλ 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 θαη 15 Ηνπλίνπ 2011. Σν δεχηεξν αθνξνχζε ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζα εθάξκνδαλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία 

ζηελ ηάμε, θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 27 θαη 28 Ηνπλίνπ 2011.    

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα κέξε ηα νπνία απνηεινχληαη απφ έμη 

θεθάιαηα ζπλνιηθά.   

Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθεί ε 

ηζρχνπζα επηκνξθσηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ 

Διιάδα. Θεσξήζεθε δε ζθφπηκν, λα παξνπζηαζηνχλ εθηελψο αξρηθά ε πνιηηηθή θαη νη 

ηάζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην πιαίζην θαη ηα είδε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο project. Αθνχ πξνεγεζεί 

ηζηνξηθή αλαδξνκή, πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ θαη ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ πνπ ηε δηέπνπλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε κέζνδν project είλαη 

πνιχ θαζνξηζηηθφο θαη γη’ απηφ γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζε απηφλ θαη ζην πψο 

ζπληειεί ζηελ επηηπρεκέλε πξαγκαηνπνίεζε ελφο project. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη 

ν ηξφπνο εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (project) σο δηαθξηηήο 

ελφηεηαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Γίλεηαη, επίζεο κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ηη 

ζπκβαίλεη κε ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν 

θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο επηκφξθσζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή 

ηελ επηκφξθσζε. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο θαη 

απνηειείηαη απφ ην ηξίην θεθάιαην. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθνληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ν ζθνπφο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ε κέζνδνο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα.   

ην ηξίην κέξνο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα ησλ ηξηψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ε αλάιπζε θαη 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηέρνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 14 θαη 

15 Ηνπλίνπ 2011, πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρηεθαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζαλ νη επηκνξθνχκελνη 

επηκνξθσηέο. Αθνινπζνχλ ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  

ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην ζεκηλάξην επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηεο Α’ Λπθείνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 27 θαη 28 Ηνπλίνπ 

2011. Παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επηκνξθσηψλ ηνπο. Δίλαη δχν δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ησλ νπνίσλ ε 

επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά. Μεηά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

γίλεηαη ζπλδπαζηηθή εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Σν ηέηαξην κέξνο, πνπ απνηειείηαη απφ ην έθην θεθάιαην, πεξηιακβάλεη 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα, επηζεκάλζεηο θαη πξνηάζεηο.   

Ζ απνπζία εξεπλψλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, ήηαλ έλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο. Άιισζηε απηέο ήηαλ θαη νη πξψηεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζρεηηθέο κε απηφ 

ην ζέκα. Κξηηήξην ήηαλ επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη απνηειεί κηα θαηλνηνκία γηα ηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε, αιιά ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηελ παηδαγσγηθή 

κεζνδνινγία θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ηφζν ησλ επηκνξθσηψλ φζν 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ κηα πξψηε εηθφλα γηα ηελ εμέιημε ησλ δχν απηψλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηνλίδνληαο ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία θαη 

πξνηείλνληαο αιιαγέο γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Θα πξέπεη, φκσο, λα ιεθζεί ππφςε φηη 
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απηά ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ήηαλ ηα πξψηα πνπ είραλ σο ζέκα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο σο δηαθξηηφ αληηθείκελν 

ζην πιαίζην ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Λπθείνπ. Γελ ππήξρε πξφηεξε 

εκπεηξία νχηε θαη αμηνιφγεζε. Απηή ε εξγαζία κπνξεί, παξά ηνπο φπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο, λα απνηειέζεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνπο δηνξγαλσηέο ησλ 

ζεκηλαξίσλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη 

αθνξκή γηα λέα έξεπλα κε αληηθείκελν ηα ζεκηλάξηα πνπ αθνινχζεζαλ θαζψο θαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Άιισζηε, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο κηαο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα πξνθαιέζνπλ 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.     
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1. Η ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

1.1. Η Δπξωπαϊθή πνιηηηθή ζηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ επηκφξθσζε, ζχκθσλα κε ην Μαπξνγηψξγν, είλαη «ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχιιεςε, ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ, ηε βειηίσζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

αθαδεκατθψλ – ζεσξεηηθψλ ή πξαθηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ, ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο».
1
 πσο είλαη αλακελφκελν απηά ηα κέηξα θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο δηαθέξνπλ απφ επνρή ζε επνρή θαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Ζ 

επηκφξθσζε πνπ παξέρεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη απφ ηνπο δηάθνξνπο θνξείο 

εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα 

εζληθά φξηα. ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο επεξεάδεηαη θαη ν ηνκέαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Μπνξεί ε θάζε ρψξα λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

πνπ ζα αθνινπζήζεη, ε πνιηηηθή απηή φκσο επεξεάδεηαη απφ ππεξεζληθνχο 

νξγαληζκνχο, νη νπνίνη πξνσζνχλ πνιηηηθέο πξνο πινπνίεζε. Με απηή ηε ινγηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηεί ε πνιηηηθή ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αθνινπζείηαη ζηελ Διιάδα είλαη απαξαίηεην ε κειέηε λα επεθηαζεί θαη ζηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο ζε απηφ ηνλ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

ε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ δηάζηαζε ηνπηθή (ζρνιείν, ηνπηθή θνηλσλία), 

πεξηθεξεηαθή (λνκαξρηαθή ελφηεηα, πεξηθέξεηα), εζληθή, ππεξεζληθή (Δπξψπε, 

Δπξσπατθή Έλσζε) θαη παγθφζκηα. Δίλαη αλεδαθηθφ λα ζεσξήζεη θάπνηνο φηη 

ππάξρεη αλεμάξηεηε εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ην 

παγθφζκην γίγλεζζαη. Ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη επηξξνέο ζηηο 

απνθάζεηο ησλ ρσξψλ – κειψλ είλαη πνιιέο. πλεπψο, θξίλεηαη ζθφπηκν ζηε 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα θαηαγξαθνχλ νη ζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

                                                           
1 Μαπξνγηψξγνο, Γ. (1999). Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δπηκνξθσηηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. 

ην: Αζαλαζνχια-Ρέππα, Α.,  Αλζνπνχινπ, .., Καηζνπιάθεο, ., & Μαπξνγηψξγνο, Γ., Γηνίθεζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ. Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Τφκνο Β. (ζ. 101).  Πάηξα: Διιεληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.  
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γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζε δηάθνξεο 

επξσπατθέο ρψξεο. 

  

1.2. Η ζέζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηελ επηκόξθωζε ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ  

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε γεληθά, αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθφηεξα, είλαη απφ ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ηνπ 2011 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ θαηαγξάθεη ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε ζε φιε ηελ Δπξψπε, ππήξμε κηα ηδηαίηεξα ηζρπξή έκθαζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζηα πιαίζηα αληαιιαγήο πνιηηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ραξαθηεξίζηεθε σο ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαδηθαζίεο ζπλερνχο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο – θιεηδηά πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ πνηφηεηα ζην ζρνιείν.
2
 Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζπλδεδεκέλε άκεζα κε 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

θνξέαο αιιαγήο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζεί κηα 

παξνπζίαζε ζηελ νπνία θαίλεηαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

  ην άξζξν 149 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλαθέξεηαη κεηαμχ 

άιισλ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ – κειψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο ηεο παηδείαο, επλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ, 

πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηδξπκάησλ. Με βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ κπνξεί λα έρεη άκεζε εκπινθή ή άκεζε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο/επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, 

αμηνιφγεζεο ή πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα θξάηε κέιε. Θεζκηθά, ινηπφλ, 

ηα δεηήκαηα ηεο επηκφξθσζεο ξπζκίδνληαη ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ / ηνπηθφ 

επίπεδν, αλάινγα κε ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε θάζε ρψξα.  

                                                           
2 European Commission (2011). PROGRESS TOWARDS THE COMMON EUROPEAN OBJECTIVES 

IN EDUCATION AND TRAINING. Indicators and benchmarks 2010/2011. Γηαζέζηκν ζην: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf (17/8/2013) 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf
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Ζ ζπκκεηνρή φκσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο ζηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο επηκφξθσζεο/επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηα θξάηε 

κέιε. Έλαο άμνλαο ζηνλ νπνίν ζηεξίδνληαη απηέο νη επηδξάζεηο είλαη ε απνδνρή θαη 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, φπσο 

απηή πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

2010». πρλά, ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνπνηνχληαη θείκελα κε 

θαηεπζχλζεηο γηα ηηο αθνινπζεηέεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ελψ ππάξρεη 

δηεπξσπατθή πιεξνθφξεζε, γηα ηηο «θαιέο πξαθηηθέο» πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε άιια 

θξάηε κέιε πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαγλσξίζηεθε ηδηαίηεξα 

ν ζηξαηεγηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. ε έλα ηέηνην πιαίζην δεκηνπξγήζεθε θαη ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» πνπ αθνξά ηελ 

πεξίνδν 2007-2013. 

 Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο έζεζε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζην 

επίθεληξν ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ. Βαζηθή ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ 

αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο, είλαη φηη:   

Η αλαβάζκηζε ηεο αξρηθήο θαη ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ επηκνξθσηψλ έηζη ψζηε νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηέο 

ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο κεηαβνιέο φζν θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηηο νπνίεο εθπαηδεχνπλ θαη 

επηκνξθψλνπλ είλαη κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα. 
3
  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ (ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 

Νν 2) αθνξά ζηε «Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο». Ο ζηφρνο απηφο ζέηεη ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα γηα 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Έλα απφ απηά είλαη λα ππνζηεξηρηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

                                                           
3 Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2001). Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο - Οη ζπγθεθξηκέλνη κειινληηθνί ζηφρνη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, COM/2001/0059 ηειηθφ (ζ.6). Γηαζέζηκν ζην: http://eur- 

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg= 

el&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=59 (01/08/2013) 
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ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, κέζα απφ ηελ 

αξρηθή θαηάξηηζε θαη ηε ζπλερή επηκφξθσζε.
4
 Πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ, ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010» δεκηνπξγήζεθαλ ζπλαθείο 

πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί δείθηεο. Ο πξψηνο απφ απηνχο ηνπο πνηνηηθνχο δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ είλαη ε αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπηέο.  

Ζ «Οκάδα εξγαζίαο γηα βειηίσζε ηεο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ θαη 

Δθπαηδεπηψλ», ηα κέιε ηεο νπνίαο επηιέρζεθαλ απφ ηα 31 θξάηε κέιε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010» κε βάζε ηελ 

εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπο ζηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη σο 

εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ, ζηελ Έθζεζε Πξνφδνπ ηνπ 2004 πνπ 

ζπλέηαμε, πξνζέζεζε επηπιένλ δείθηεο πνπ ρξεζηκεχζνπλ γηα ηε κέηξεζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δχν απφ 

απηνχο είλαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο/εμέιημεο (development programmes) θαη ην πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε/εμέιημε 

(continuous professional training).
5 Σν γεγνλφο φηη ζηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ζηηο 

θπξηφηεξεο πξσηνβνπιίεο πνπ πινπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ζπλαληάηαη 

ην εξψηεκα γηα ηε ζπλερή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλεη ηελ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία πνπ δίλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηε δηαξθή επηκφξθσζε θαη βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ επηηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε 

εθπαηδεπηηθψλ πςειήο πνηφηεηαο, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ απηέο ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ε «Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

                                                           
4 πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2009). πκπεξάζκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 2009 

ζρεηηθά κε έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο («ΔΚ 2020»). Δπίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (C119/02), 52, 9. 

Γηαζέζηκν ζην:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:FULL:EL:PDF (17/08/2013) 
5 European Commission (2004.) Implementation of “Education & Training  

2010” Work Programme: Working Group A “Improving Education of Teachers & Trainers” (Progress 

Report). Γηαζέζηκν ζην: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/trainer2004.pdf (01/08/2013) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:FULL:EL:PDF
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/trainer2004.pdf
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εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ», θαηέγξαςε ηηο «Κνηλέο 

Δπξσπατθέο Αξρέο γηα ηα Πξνζφληα θαη ηηο Ηθαλφηεηεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ». Μεηαμχ 

άιισλ αλαθέξεη φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πςειψλ πξνζφλησλ θαη 

απαηηεί εθηελείο γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ πνιηηηζκηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ ζπγθεηκέλνπ. Δίλαη επάγγεικα δηά βίνπ κάζεζεο θαη απαηηεί ζπλερή 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα εληάζζεη ηελ θαηλνηνκία ζηελ εξγαζία ηνπ. Δπίζεο, είλαη επάγγεικα πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζχκπξαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο, ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ζπλαθψλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ.
6
  

Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί, γηα λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαιά θαηαξηηζκέλνη θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζπλερέο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε, ηελ έληαμε ζην επάγγεικα θαη ηε ζπλερή 

επαγγεικαηηθή βειηίσζε.  

ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, πνπ 

μεθίλεζε ην 2000 είλαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηηο Πνιηηηθέο Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ (European Network On Teacher Education Policies - ENTEP). Απφ 

ηελ ίδξπζή ηνπ ην Γίθηπν είλαη ζπκβνπιεπηηθφ / ελεκεξσηηθφ φξγαλν κε βαζηθφ 

ζηφρν ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε γηα δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ.  

Δίλαη θαλεξή, έπεηηα απφ φια απηά, ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σελ εληάζζεη ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη ηεο δίλεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ν J. 

Delors είρε ππνγξακκίζεη φηη «ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 

ελφο θνξέα αιιαγήο, πξνψζεζεο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο, είλαη 

ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ θαλεξή. Δίλαη πηζαλφλ λα γίλεη αθφκε πην δσηηθήο 

ζεκαζίαο…»
7
.   

                                                           
6 European Commission (2004). Common European Principles for Teacher Competences and 

Qualifications. (ζ. 2). Γηαζέζηκν ζην:  

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf  (01/08/2013) 
7 Delors, J. et al. (1996). Learning: The treasure within. Report to Unesco of the International 

Commision on Education for the Twenty-first century (p. 157). Paris: Unesco. νπ. αλαθ.  ζην: 
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1.3. Η επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Δπξώπε 

Ωο πξνο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο 

απηέο αθνξνχλ:   

 Σην επίπεδν ζεζκηθήο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο επηκφξθσζεο (ζπγθεληξσηηζκφο – 

απνθέληξσζε). Πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο είλαη απξφζπκεο λνκνζεηήζνπλ έλα 

ζηηβαξφ εζληθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο. Απηφ ην γεγνλφο, κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην φηη έρνπλ πςειφ βαζκφ απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

ζπζηήκαηνο θαη έρνπλ εθρσξήζεη ηελ αξκνδηφηεηα ξχζκηζεο ηεο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε άιινπο θνξείο. Απηφ παξαηεξείηαη ζηελ Απζηξία, ζηε 

Γαιιηθή θαη ζηε Φιακαλδηθή Κνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ, ζηε νπεδία, ζηελ 

Οπγγαξία θαη, απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ Ηζιαλδία. 

Παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε ζεζκνζέηεζεο είηε θεληξηθψλ / πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ 

ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο, είηε ελφο πιαηζίνπ 

θξηηεξίσλ ηεο πνηφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο. ην πιαίζην απηφ εληάρζεθε θαη ε 

ίδξπζε ηνπ ΟΔΠΔΚ, ην 2002, σο επηηειηθνχ νξγαληζκνχ πνπ ζα επηρεηξνχζε λα 

δηαζθαιίζεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξερφκελεο 

επηκφξθσζεο,  

 Σηελ ππνρξεσηηθφηεηα ή κε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επηκνξθσηηθέο 

δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ηελ ηπρφλ ζεζκηθά πξνζδηνξηζκέλε ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο. ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. Ζ ππνρξεσηηθφηεηα απηή δηαθέξεη 

απφ ρψξα ζε ρψξα. ε άιιεο απνηειεί ππνρξέσζε θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ 

εθπαίδεπζε ζε άιιεο απνηειεί εηήζηα ππνρξέσζε, κε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα 

επηκφξθσζεο.  

                                                                                                                                                                      
Δπηζηεκνληθή Οκάδα Έξεπλαο (2010). Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο (2010-2013): Η ζπκβνιή ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Σπγθξηηηθή εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ. Γηαζέζηκν ζην http://www.doe.gr/11/epi7.pdf  (23/03/2012)  
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  Σηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

επηκφξθσζε ζπρλά απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη 

ζπλεμεηάδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο   

ζνλ αθνξά ηηο κνξθέο επηκφξθσζεο, ππάξρεη έλα εμαηξεηηθά επξχ θάζκα 

ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο παξάγνληεο φπσο νη ζηφρνη, ε 

δηάξθεηα, ν θνξέαο παξνρήο, ην πεξηερφκελν, νη παηδαγσγηθέο κέζνδνη, νη ζπλζήθεο 

νξγάλσζεο θ.ν.θ. Ωο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο δηαθξίλνληαη νη εμήο 

κνξθέο:  

1. Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θηλνχληαη ζην καθξνεπίπεδν θαη εκπιέθνπλ 

κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκηζηηθψλ 

εγρεηξεκάησλ.  

2. Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα εκπινθή ζε κηθξήο θιίκαθαο παξεκβάζεηο, πνπ ζπρλά έρνπλ ην ραξαθηήξα ηεο 

θαηλνηνκίαο, απεπζχλνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ ζην πιαίζηφ ηνπο δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα (courses), εξγαζηήξηα ή 

πξνγξάκκαηα απηνκφξθσζεο.  

3. Πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδα.  

4. Πξνγξάκκαηα πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ επηιέγνληαη ζε 

αηνκηθή βάζε θαη ζπρλά θαιχπηνπλ θαη πξνζσπηθά ελδηαθέξνληά ηνπ.  

5. Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηε ιεγφκελε «εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε», κε ζηφρν ηελ πην απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ λενδηνξηδφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Οη θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηαηάζζνληαη ζε έμη ηχπνπο. 

Μάιηζηα, ζε κεξηθέο ρψξεο ην ζχλνιν ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο παξέρεηαη 

απφ έλα κφλν ηχπν παξφρνπ (π.ρ. ηα Π.Δ.Κ. ζηελ Διιάδα θαη ηα αληίζηνηρα 

Δπηκνξθσηηθά Κέληξα ζηελ Κχπξν). Οη έμη απηνί ηχπνη θνξέσλ επηκφξθσζεο ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο είλαη:  

♦ Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο  

♦ Ηδξχκαηα αξρηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ  

♦ Γεκφζηα θέληξα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ  

♦ πλδηθαιηζηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ελψζεηο εθπαηδεπηηθψλ  
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♦ Ηδησηηθά θέληξα επηκφξθσζεο  

♦ Άιινη θνξείο, φπσο ηδησηηθέο εηαηξείεο, κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ. 

Ζ ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη απνθάζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ιακβάλνληαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ή ησλ ηνπηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ.
8
 

Ωο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηεο επηκφξθσζεο παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο απφ ρψξα 

ζε ρψξα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα ππνρξεσηηθή 

επηκφξθσζε, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο 

ηεο επηκφξθσζεο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Απζηξία, 

ζηε Γαλία, ζηε Γεξκαλία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηε Βξεηαλία. ε θάπνηεο ρψξεο φκσο 

ην ζχλνιν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, φπσο ζηε 

νπεδία θαη ηε Βφξεηα Ηξιαλδία. Απηφ πνπ ηείλεη λα γίλεη ηάζε ζηελ Δπξψπε είλαη ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δελ επηβάιινληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ή ε 

ζπκκεηνρή ζ’ απηά απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ή λα ρξεκαηνδνηνχληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. ε πνιιέο ρψξεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο είλαη νη θνξείο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηα θνλδχιηα πνπ επηκεξίδνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, ηεο Απζηξίαο, 

ηεο Γαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη, απφ ηηο ρψξεο εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Διβεηίαο.
9
  

Σν πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξά θπξίσο 

επηκφξθσζε ζηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη επηκφξθσζε  πνπ απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηζηεκνληθήο ηνπο εμεηδίθεπζεο θαηά εηδηθφηεηα. Οη λεφηεξεο εμειίμεηο, σζηφζν, ζε 

επίπεδν ΔΔ έρνπλ αλαδείμεη κηα ζεηξά ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ 

ζε πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο αθνινπζνχκελεο επηκνξθσηηθέο πνιηηηθέο. 

                                                           
8
 Euricon Δ.Π.Δ. (2007). Γηεξεχλεζε, Καηαγξαθή θαη Απνηχπσζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ηεο 

Δπηκφξθσζεο ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα.(ζζ. 42-45) Αζήλα: Ο.ΔΠ.ΔΚ. Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_05.pdf. (18/07/2013) 
9
 Euricon Δ.Π.Δ. (2007). ν.π. (ζ. 46). 

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_05.pdf
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, πξέπεη λα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζε: (α) πξνγξάκκαηα πνπ θαιιηεξγνχλ πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, 

φπσο ε ηθαλφηεηα ηεο αλάιεςεο επζπλψλ, ε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο απνθάζεηο, ε 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε βίαο θ.ιπ. (β) ηθαλφηεηεο αληαπφθξηζεο 

ζηηο απαηηήζεηο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο (γ) ηθαλφηεηεο επαξθνχο 

πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο (δ) ηθαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θξηηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

κελπκάησλ πνπ εθπέκπνπλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο· θαη (ε) ηθαλφηεηα λα 

καζαίλεη θαλείο δηά βίνπ, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ φζν θαη ζηελ 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Σέινο, έλα άιιν ζέκα επηκφξθσζεο πνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Λεπθήο Βίβινπ είλαη νη Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο. Ζ ζρεηηθή ζηξαηεγηθή eEurope πεξηιακβάλεη, 

κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ «πξσηνβνπιία γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε» eLearning. Ζ 

έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

ζήκεξα σο «εγθάξζηα δξάζε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ Μάζεζεο 2007 – 2013, 

κε ζηφρν «ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ πεξηερνκέλνπ, ππεξεζηψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

πξνηχπσλ» πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ. 
10

   

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε 

άπνςε φηη, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ζεζκφο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Ο επίζεκνο ιφγνο ησλ θπβεξλήζεσλ ζέηεη σο ζέκα άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλαο πξνβιεκαηηζκφο 

πνπ εγείξεηαη είλαη, αλ νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο 

θαη ε απζηεξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ εθαξκφδεηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο, έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε εηδηθφηεξα. Ζ απάληεζε κάιινλ είλαη 

πξνθαλήο. Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, είλαη πηζαλφ λα εκπνδίζεη ηηο δηαθεξχμεηο 

γηα ζπλερή εμέιημε θαη επηκφξθσζε λα απνηππσζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε.  

 

1.4. Η επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Μπακπηληψηε ζην ιεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ε ιέμε επηκφξθσζε είλαη «ε παξνρή πξφζζεησλ γλψζεσλ επηζηεκνληθήο ή 

                                                           
10

 Euricon Δ.Π.Δ. (2007). ν.π. (ζζ. 46-47 & 58). 
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θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο».
11

 Ζ επηκφξθσζε πξνυπνζέηεη νπσζδήπνηε ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί σο βειηίσζε θαη αλαλέσζε ησλ 

γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε. Λεηηνπξγεί σο ζχλδεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζχλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

Ο Μαπξνγηψξγνο αλαθέξεη φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα 

δηαδηθαζία πξφθιεζεο, ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο θαη πξνζθνξάο επθαηξηψλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε θαη φηη ε επηκφξθσζε είλαη 

θπξίσο ζπλάξηεζε ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ πξνυπάξρνπζα βαζηθή εθπαίδεπζε, απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

θαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν εξγάδνληαη.
12

  

ε έλα πεξηβάιινλ ξαγδαία κεηαβαιιφκελν, νη γλψζεηο ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ 

απαμηψλνληαη πνιχ γξήγνξα. Ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηφζν νη 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο φζν θαη νη λέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη απαηηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ζε εγξήγνξζε, λα εκπινπηίδνπλ θαη λα αλαλεψλνπλ ηε γλψζε 

ηνπο θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζπλερψο. Πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή 

ελαζρφιεζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ κε ηηο εμειίμεηο, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

βνεζά ε επίζεκε νξγαλσκέλε επηκφξθσζε. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο 

επηκφξθσζεο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε επαγγεικαηηθψλ λννηξνπηψλ θαη 

ήζνπο, ψζηε ε θαζεκεξηλή εξγαζία ζην ζρνιείν λα ζπλδπάδεη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο κε ηε δηαδηθαζία ηεο κφξθσζεο. Δπνκέλσο, 

ζθνπφο ηεο επηκφξθσζεο είλαη αθελφο ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθεηέξνπ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζε. ήκεξα ζηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ε επηκφξθσζε θαιείηαη λα θαηαζηήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηθαλφ α) λα αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ηνπ ζρνιείνπ θαη 

                                                           
11

 Μπακπηληψηεο, Γ. (2002). Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, Β΄ έθδνζε, Β’ Αλαηχπσζε 2005. 

(ζ.653). Αζήλα: ΚΔΝΣΡΟ ΛΔΞΗΚΟΛΟΓΗΑ Δ.Π.Δ. 

12
 Μαπξνγηψξγνο, Γ. (1999). Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δπηκνξθσηηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. 

ην: Αζαλαζνχια-Ρέππα, Α.,  Αλζνπνχινπ, .., Καηζνπιάθεο, ., & Μαπξνγηψξγνο, Γ., Γηνίθεζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ. Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Τφκνο Β. (ζ. 106).  Πάηξα: Διιεληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. 
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ηα κελχκαηα ησλ θαηξψλ θαη β) λα αλαιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο θαη 

ηελ επζχλε πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη, κέζα ζε έλα γεληθφ πιαίζην αξρψλ πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Πνιηηεία
13

.   

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αζρνιείηαη ελεξγά κε απηφ ην ζέκα αθνχ ε 

επηκφξθσζε είλαη έλαο απφ ηνπο δξφκνπο πνπ νδεγεί ζε έλα θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζε έλα πην απνδνηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν. Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη νη βαζηθνί κνρινί ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Μέζα απφ ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ θαη λα ζηεξηρηνχλ απηέο νη 

κεηαξξπζκίζεηο. 

ην λφκν 1566 /1985 (θεθάιαην Θ, άξζξν 28, παξ.1) αλαθέξεηαη φηη ζθνπφο 

ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη:   

α) «ε ελεκέξσζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ θαη 

γεληθφηεξα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πξνζθνξάο ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, 

β) ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήδε ππεξεηνχλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο 

ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

θαη αμηνιφγεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα αζθνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν ηνπο θαη 

γ) ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κε λέα 

αληηθείκελα, ζε καζήκαηα, κέηξα θαη ζεζκνχο, θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο 

γηα άζθεζε λέσλ θαζεθφλησλ».   

Απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ ζέηεη ν λνκνζέηεο θαίλεηαη ε αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά επίπεδα. Οη εθπαηδεπηηθνί, σο εξγαδφκελνη ζε έλα 

πεξηβάιινλ, πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη 

θαη λα επηθαηξνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπο ζε πνιινχο ηνκείο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί σο επηζηήκνλεο, παηδαγσγνί αιιά θαη θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο είλαη απαξαίηεην λα επηκνξθψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ζην επηζηεκνληθφ 

                                                           
13 Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ απηνηέιεηα ηνπ Λπθείνπ θαη ην δηάινγν γηα ηελ Παηδεία (2009). 

Πξφηαζε γηα ηελ Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. (ζ. 3). Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Γηαζέζηκν 

θαη ζην: http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/prot_epimorf.pdf. (02/08/2013) 

http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/prot_epimorf.pdf
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ηνπο πεδίν, ηηο λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, ηνπο λφκνπο θαη ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη γηα ηα ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηηο 

αιιαγέο ή ηηο θαηλνηνκίεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηφ απαηηεί ζπλερή 

επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε πνπ δελ κπνξεί λα ζηακαηά ζηηο αξρηθέο ζπνπδέο ή ζηελ 

εηζαγσγηθή επηκφξθσζε. Έγθεηηαη ελ κέξεη ζηελ πξνζσπηθή πξσηνβνπιία θαη 

δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ππνπξγείνπ λα παξάζρεη 

δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο.   

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

πξνθιήζεηο θαη νη πηέζεηο θαίλνληαη λα είλαη εληνλφηεξεο, επεηδή ζηε δηάξθεηα ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ πξνεηνηκάδεηαη πεξηζζφηεξν σο επηζηήκνλαο παξά σο 

εθπαηδεπηηθφο θαη παηδαγσγφο. Απνθηά γλψζεηο πνπ αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζην 

«ηη», ιηγφηεξν ζην «πψο» θαη ζρεδφλ θαζφινπ ζην «γηαηί» δηδάζθεηαη θάηη, κε 

απνηέιεζκα, σο κειινληηθφο εθπαηδεπηηθφο λα ζηεξείηαη ησλ θαηάιιεισλ 

ζεσξεηηθψλ θαη ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη λα παξακέλεη ηειηθά έλαο παζεηηθφο 

κεηαδφηεο γλψζεσλ θαη θαλφλσλ.
14

    

 

1.5. Μνξθέο επηκόξθωζεο 

Ζ  επηκφξθσζε  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  δηαθξίλεηαη  ζε  ππνρξεσηηθή  

θαη πξναηξεηηθή. ην Π.Γ. 250/92 (άξζξν 1), πξνβιέπνληαη νη εμήο κνξθέο 

ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο:  

 Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε δηάξθεηαο έσο ηεζζάξσλ κελψλ γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο πξνο δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 Πεξηνδηθή  επηκφξθσζε  ζε δχν θαη’ έηνο επηκνξθσηηθνχο  θχθινπο  πνπ ε 

δηάξθεηα ηνπ θαζελφο είλαη έσο ηξεηο κήλεο γηα ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Δηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο, απφ 10 σο 100 ψξεο, 

γηα φινπο ηνπο ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη 200 ψξεο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ππεξεηνχλ ζε κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο. Σα εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπλδένληαη κε εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηλνηνκίεο. 

                                                           
14 Κνληνγηαλλνπνχινπ-Πνιπδσξίδε, Π. (1999). Πνιηηηθή θαη Πξαθηηθή: Κνηλσληνινγηθή αλάιπζε 

(ζ.275).  Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 
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 Δπηκνξθσηηθά  πξνγξάκκαηα  γηα  ηελ  θάιπςε  εηδηθψλ  αλαγθψλ ησλ κειψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηκφξθσζε ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο (Ν.2986/02), ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (άξζξν 7 ηνπ Π.Γ.250/92), 

ησλ νκνγελψλ πνπ ππεξεηνχλ σο απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζε ειιεληθά ζρνιεία 

ηνπ εμσηεξηθνχ (άξζξν 8 ηνπ παξαπάλσ Π.Γ.), ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο (άξζξν 9) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ησλ 

Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Comenius, Lingua, Arion, Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ., Κνηλσλίαο 

ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 Μεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

ην  πιαίζην  ηεο  πξναηξεηηθήο  επηκφξθσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα 

πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ φπσο: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

Αγσγήο Τγείαο, Αγσγή ηνπ Καηαλαισηή, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Δηδηθή Αγσγή, 

Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θ.α. ε απηφ ην 

πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εξεπλεηηθή 

εξγαζία.    

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ φιεο ηηο παξαπάλσ κνξθέο επηκφξθσζεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πινπνηνχληαη ε Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε θαη θάπνηα πξναηξεηηθά 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. πλήζσο δελ γίλεηαη δηεξεχλεζε αλαγθψλ γηα θαλέλα απφ 

ηα πξαγκαηνπνηνχκελα ζεκηλάξηα αιιά ην αλαιπηηθφ ηνπο πξφγξακκα ζπληάζζεηαη 

απφ ην θνξέα πνπ δηνξγαλψλεη ην ζεκηλάξην. 

Κχξηνη θνξείο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεζκηθά, είλαη: ην  

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην,  ν  Ο.ΔΠ.ΔΚ.,  ηα  Π.Δ.Κ.,  ηα  Α.Δ.Η.,  ην  Δ.Α.Π.,  ηα  

Α.Σ.Δ.Η.,  ε Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.  (πξψελ  .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.),  ζηειέρε  ηεο  εθπαίδεπζεο  (φπσο  

ζρνιηθνί ζχκβνπινη) θ.ά.
 15

 Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ν Ο.ΔΠ.ΔΚ. έπαςαλ λα 

πθίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Μηα κνξθή επηκφξθσζεο, πνπ ηείλεη λα πξνσζείηαη θαη ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. Δλδνζρνιηθή νλνκάδεηαη ε 

επηκφξθσζε πνπ γίλεηαη κέζα ζην ζρνιείν θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε αηνκηθφ ή ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν. Σα ζέκαηα ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο είλαη ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ην ζρνιείν θαη θαιχπηνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη ηα 

                                                           
15

 Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ απηνηέιεηα ηνπ Λπθείνπ θαη ην δηάινγν γηα ηελ Παηδεία (2009). ν.π. 

(ζ.7). 
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ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο 

επηκφξθσζεο είλαη φηη ηα ζέκαηα είλαη ζηνρεπκέλα θαη θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο, ζπλήζσο δηνξγαλψλνληαη πην γξήγνξα θαη εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηή ε ινγηθή ππήξρε θαη πίζσ απφ ην ζεκηλάξην κε 

ην νπνίν αζρνιείηαη απηή ε έξεπλα. Ο ζηφρνο ήηαλ λα επηκνξθσζνχλ νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα δξνχζαλ σο 

πνιιαπιαζηαζηέο, επηκνξθψλνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηαλ επέζηξεθαλ ζηα 

ζρνιεία.  

Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ελαιιαθηηθφ 

ηξφπν, σο ζχζηεκα ελεκέξσζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ λενδηνξηδφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε βνήζεηα πην έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ. Με ηηο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο επηκφξθσζεο ππάξρεη ην πιενλέθηεκα φηη «απηέο ζπλήζσο εζηηάδνπλ ζε 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλα άιιν 

ηζρπξφ ηνπο ζηνηρείν είλαη φηη αμηνπνηνχληαη νη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ηάμε»
16

. ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη δηάθνξνη φξνη φπσο 

δηεπθνιπληήο θαη θξηηηθφο θίινο πνπ αλαθέξνληαη ζε ξφινπο ππνζηεξηθηηθνχο ησλ 

λεψηεξσλ ζπλαδέιθσλ κέζα ζηελ ζρνιηθή κνλάδα. Γελ ππάξρεη επίζεκε εθαξκνγή 

απηψλ ησλ ξφισλ αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπο κέζα απφ κεκνλσκέλεο 

αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο, αιιά θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο φπσο ην 

πξφγξακκα Carpe Vitam Leadership for Learning ή ην International Teachers 

Leadrership ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί απφ ειιεληθά ζρνιεία. Σα 

θαηλνηφκα ζηνηρεία ηεο επηκνξθσηηθήο δηάζηαζεο ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ 

επηζεκαίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία
17

 θαη θαηαδεηθλχεηαη ν απνθαζηζηηθφο ξφινο ηνπο 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ε απειεπζέξσζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ παζεηηθφηεηα θαη ηε γξαθεηνθξαηία
18

. 

Έλαο άιινο ζεζκφο πνπ ππνζηεξίδεη απηή ηε κνξθή ελεκέξσζεο είλαη ν 

ζεζκφο ηνπ κέληνξα. Ο ξφινο ηνπ κέληνξα είλαη πνιιαπιφο αιιά έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο είλαη ε παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο βνήζεηαο ζε ζέκαηα γεληθήο  θαη εηδηθήο 

                                                           
16

 Μπαγάθεο, Γ. (2005). Πξνο αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ, ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Ο ξφινο ηνπ «θξηηηθνχ θίινπ» θαη ηνπ δηεπθνιπληή (facilitator). ην 

Βξαηζάιεο, Κ. (επηκ.) Κείκελα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αζήλα: Αηξαπφο. 

17
 Μπαγάθεο, Γ. θ. ζπλ. (επ.) (2007). Έλα ζρνιείν καζαίλεη. Αζήλα: Α.Α. Ληβάλε. 

18
 Euricon Δ.Π.Δ. (2007). ν.π. (ζ. 56). 
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δηδαθηηθήο, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο, ςπρνινγηθήο, δηνηθεηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο θχζεο. χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην 

Νέν ρνιείν ν Μέληνξαο εληνπίδεη ηηο ππεξεζηαθέο θαη παηδαγσγηθέο αλάγθεο ηνπ 

λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νξγαλψλεη καδί ηνπ πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ θάιπςή ηνπο.
19

 Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ δεμηφηεηεο 

θαη δέρνληαη αμίεο θαη απφςεηο απφ αλζξψπνπο πνπ ζέβνληαη θαη εθηηκνχλ. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα απφ 

νκφηηκνπο πνπ έρνπλ θάπνην θαιφ παξάδεηγκα
20

. ηαλ ν ζεζκφο ηεο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο ζρεδηάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζσζηά, ππνζηεξίδεη ηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θη επνκέλσο 

νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. 

 

1.6. ρόιηα γηα ηελ επηκνξθωηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα  

Ζ επηκνξθσηηθή πνιηηηθή αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

φζν θαη ηε λννηξνπία πνπ δηέπεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα. Αθνινπζεί 

κία ζχληνκε θαηαγξαθή νξηζκέλσλ απφ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ φκσο δε ζηεξίδνληαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

αιιά ζηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο.
21

  

Παξαηεξείηαη ζπγθεληξσηηζκφο θαη γξαθεηνθξαηηθή δνκή ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ. Γελ ππάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Απηφ κεηαηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε παζεηηθνχο δέθηεο.  

Παξνπζηάδεηαη δπζθνιία κεηαθνξάο λέσλ γλψζεσλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε είηε γηαηί δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεσξία θαη αγλνείηαη ε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα είηε γηαηί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα 

εθαξκνγήο λέσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ.  

                                                           
19

 Τπνπξγείν Παηδείαο (2010). Γηα ην ζεζκφ ηνπ Μέληνξα.  

Γηαζέζηκν ζην : http://www.alfavita.gr/old/16141 (22/08/2013) 

20
 Barczyk, C., Buckenmeyer, J., Feldman, L. & Hixon Purdue, E. (2011). Assessment of a University-

Based Distance Education Mentoring Program from a Quality Management Perspective. Mentoring & 

Tutoring: Partnership in Learning,19, 5–24 

21
 Μαπξνγηψξγνο, Γ. (1999). ν.π. (ζ. 110). 

http://www.alfavita.gr/old/16141
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ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο κεγάινπ 

αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ. πρλά παξαηεξείηαη αληζφηεηα επθαηξηψλ κάζεζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.    

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νξγαλσκέλε, ηειεπηαία, ζε 

βξαρχρξνλα ζεκηλάξηα θαη αθνξά θπξίσο ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ 

φπσο θαηλνηφκεο δξάζεηο, πιεξνθνξηθή. Οπζηαζηηθά απνπζηάδεη έλα γεληθεπκέλν 

πξφγξακκα πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο, κεγάιεο δηάξθεηαο, πνπ λα αθνξά ην ζχλνιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπο. Ζ 

ηειηθή εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη θαηαθεξκαηηζκέλεο πξνζπάζεηεο, ζεκηλάξηα 

αζπληφληζηα πνπ επηθαιχπηνληαη, πξφρεηξνο ζρεδηαζκφο ρσξίο πξννπηηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη φξακα γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αξρέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Μειέηεο κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη πψο κπνξεί λα 

γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, δείρλνπλ φηη νη ελήιηθνη πξνηηκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

εζεινληηθά. Ζ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή έρεη ζπλήζσο αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Οη 

ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πξηλ αιιά θαη ζηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη επηβεβιεκέλε. Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ απμεκέλεο 

απαηηήζεηο σο πξνο ην απνηέιεζκα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επεηδή 

ζπζηάδνπλ πνιχηηκν πξνζσπηθφ ρξφλν. Αλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη 

θαιά νξγαλσκέλν ζε φια ηα επίπεδα πξνθαινχληαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο. Σα 

ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη ζθφπηκν λα ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη λα κελ επηθεληξψλνληαη ζε ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο
22

. 

Γελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ επηθξίλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα επξσπατθά 

θνλδχιηα επεξέαζαλ ηελ επηκνξθσηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. πσο αλαθέξεη ν 

Μαπξνγηψξγνο ην δεηνχκελν είλαη ε επηινγή ηεο ελαξκφληζεο λα κελ εμαληιείηαη ζε 

δείθηεο κεραληζηηθήο θαη ηερλνθξαηηθήο πξνζθφιιεζεο αιιά λα απνθηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο νπζηαζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δνκψλ θαη πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ νπζηαζηηθφ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο 

παγίδεο κε ηελ εηζαγσγή αλεπεμέξγαζησλ «δαλείσλ» θαηλνηνκηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

                                                           
22

 Κφθθνο, Α. (2005), Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Αληρλεχνληαο ην πεδίν (ζζ.93 -94). Αζήλα: Μεηαίρκην. 
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κέηξσλ.
23

 Ζ άκεζε εθαξκνγή «θαιψλ πξαθηηθψλ» ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ρσξίο ηελ 

πξνζαξκνγή ζηα ηνπηθά δεδνκέλα νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε απνηπρία απηψλ 

ησλ πξαθηηθψλ. Ζ κεηαθνξά πξαθηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο δελ είλαη θάηη θαη’ αλάγθε 

θαθφ. Απιψο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ηξφπν πξνζαξκνγήο ηνπο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

Ο Μαπξνγηψξγνο ζπλερίδεη ηελ θξηηηθή ιέγνληαο φηη είρακε ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηήζνπκε ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα πνπ δηαηέζεθαλ γηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο  ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ωζηφζν, νη ελδείμεηο πνπ 

ππάξρνπλ καο επηηξέπνπλ λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ 

θνλδπιίσλ δελ ζπλδέεηαη κε νπζηαζηηθέο αιιαγέο.
24

 πρλά έκνηαδε ν ζηφρνο λα είλαη 

ε απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ θαη ην πξφζρεκα ήηαλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 

Σν απνηέιεζκα είλαη ζπρλά ε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ λα πξνθαιεί ζηξέβισζε θαη 

εθθπιηζκφ ζηελ επηκνξθσηηθή πνιηηηθή, παξά λα είλαη ην φρεκα γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

Απφ ηελ ειιεληθή επηκνξθσηηθή πξαθηηθή ιείπεη ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Ο 

Μπαγάθεο αλαθέξεη φηη ηα ζέκαηα ηφζν ηεο επηκφξθσζεο φζν θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ πεξηζψξηα πεξεηαίξσ κειέηεο 

θαη έξεπλαο. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα αληηθείκελν πνπ είλαη ζε 

δηαξθή εμέιημε. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, απ’ ηελ άιιε, είλαη ζρεδφλ άγλσζηε 

έλλνηα, πνιχ ζπρλά, κάιηζηα, ζπγρέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κε ην λα γίλεη δειαδή ν εθπαηδεπηηθφο δηεπζπληήο ή ζχκβνπινο θαη 

φρη κε ην λα γίλεη θαιχηεξνο ζηελ εξγαζία ηνπ σο δάζθαινο.
25

 Δίλαη, φκσο, γεληθά 

απνδεθηφ φηη, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζσζηή νξγάλσζε νχηε βειηίσζε ζε έλα ηνκέα 

αλ δε ζηεξίδεηαη ζηελ κειέηε, ηελ έξεπλα, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αλάιπζε.  

Μεηά απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη θαλεξφ φηη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε 

απνηειεζκαηηθή επηκνξθσηηθή πνιηηηθή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη κία ζνβαξή πξνζέγγηζε, κε πξφγξακκα θαη ζηφρν. Ζ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ 

                                                           
23 Μαπξνγηψξγνο, Γ. (ρσξίο ρξνλνινγία). Βαζηθή εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

βηνγξαθία: Κξίζηκα «επεηζφδηα» θαη εχινγα εξσηήκαηα. (ζ. 5). Γηαζέζηκν ζην: 

 www.ekt.org.cy/assets/mainmenu/86/editor/omilia.doc, 28/05/2013 
24

 Μαπξνγηψξγνο, Γ. (ρσξίο ρξνλνινγία). ν.π. (ζ.6) 

25
 Μπαγάθεο, Γ. (2005). Δπηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ. (ζζ. 15-16). 

Αζήλα: Μεηαίρκην. 

http://www.ekt.org.cy/assets/mainmenu/86/editor/omilia.doc


 

 

29 

θαη λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ απφ ην δηεζλή ρψξν είλαη νπζηαζηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ εμέιημε αξθεί λα γίλεηαη κεηά απφ κειέηε θαη κε ηελ θαηάιιειε 

πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Σέινο, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο λα γίλεη 

δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Ζ 

επηκφξθσζε είλαη µάιινλ µηα δηαδηθαζία πξφθιεζεο, ελίζρπζεο θαη πξνζθνξάο 

επθαηξηψλ γηα απηνεμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά πξνζδηνξίδεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη 

δελ επηβάιιεηαη απφ άιινπο. Δπνκέλσο, ε νπνηαδήπνηε κνξθή επηκφξθσζεο πξέπεη 

λα ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ απηνπξνζδηνξηζµνχ θαη απηνξξχζκηζεο ησλ αλαγθψλ 

επηζηεκνληθήο ή επαγγεικαηηθήο ή πξνζσπηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, άπνςε 

πνπ ζπλδέεηαη µε ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κάζεζεο ελειίθσλ.
26

  

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ελφο 

άιινπ νξηζκνχ γηα ην ζρνιείν, ηελ θνηλσλία, ηε κάζεζε, ηε γλψζε θ.ά. Δμάιινπ, 

ζθνπφο ηεο επηκφξθσζεο είλαη λα θάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηθαλνχο, ψζηε λα 

ζπλδένπλ ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο πξάμε µε ηελ επξχηεξε 

θνηλσληθφ-πνιηηηθή θξηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή παξέκβαζε γηα αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηεο θνηλσλίαο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη φκσο κε κηα επηκνξθσηηθή πνιηηηθή πνπ ζα 

αζθείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη πάλσ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
27

.   
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2. ΜΔΘΟΓΟ PROJECT 

2.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Σν project είλαη κία ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο νπνίαο, 

πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη, νη καζεηέο κπνξνχλ (α) λα αλαπηχμνπλ αλεμαξηεζία θαη 

ππεπζπλφηεηα, θαη (β) λα εμαζθήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ 

δεκνθξαηηθφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο. Ζ κέζνδνο ηνπ project ζεσξείηαη γλήζην πξντφλ 

ηνπ ακεξηθάληθνπ πξννδεπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο. 

Ζ έλλνηα ηνπ project δελ είλαη θαηλνχξηα. Ηζηνξηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη 

μεθηλά ζηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα (1590 – 1765) ζηηο αξρηηεθηνληθέο αθαδεκίεο ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο. ηελ Accademia di San Luca ζηε Ρψκε γηα πξψηε θνξά 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο «project» ζε εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Αξρηθά δελ ήηαλ 

κέξνο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά έλα είδνο δηαγσληζκνχ, πάλσ 

ζε έλα ππνζεηηθφ έξγν (progetto) ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ θνηηεηέο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη αξρηηέθηνλεο. Μεηά ηελ Ηηαιία, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 

Γαιιία (1671) θαη ήηαλ δηαγσληζκφο γηα θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηνλ 

ηίηιν ηνπ αθαδεκατθνχ αξρηηέθηνλα. ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα ν φξνο εκθαλίδεηαη 

ζηηο ζρνιέο ησλ κεραληθψλ θαη κεηαθέξεηαη ζηηο ΖΠΑ. Απηφ άιιαμε θαη ην 

ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν. Σν επφκελν δηάζηεκα (1880-1915) εηζάγεηαη ην project 

ζηηο δνκέο ρεηξνλαθηηθήο εμάζθεζεο αιιά θαη ζηε δεκφζηα γεληθή παηδεία ζηελ 

Ακεξηθή.
28

 

Σν 1918 ν William Heard Kilpatrick, αθνινπζψληαο ηηο δηδαθηηθέο αξρέο ηνπ 

δαζθάινπ θαη θίινπ ηνπ, Dewey, αλήγαγε ηε κέζνδν project ζε εθπαηδεπηηθή 

θηινζνθία θαη ηελ πεξηέγξαςε ζην έξγν ηνπ “The project method”, ην νπνίν έγηλε 

παγθνζκίσο γλσζηφ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ είλαη παηδνθεληξηθή. ε αληίζεζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ε κέζνδνο project επηηξέπεη ζην καζεηή λα 

ιχλεη ηα πξνβιήκαηα κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν. Ο 

δάζθαινο είλαη ν δηεπθνιπληήο θαη φρη ν θνξέαο ηεο γλψζεο. Οη καζεηέο ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο project ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

                                                           
28

 Knoll, M. (1997). The project method: Its vocational education origin and international 

development. Journal of Industrial Teacher Education, 34(3), 59-80. Γηαζέζηκν θαη ζην: 
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εμεξεπλνχλ θαη λα θαηεπζχλνπλ κφλνη ηνπο ηε κάζεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε θαη φρη ζηελ 

απνζηήζηζε. Ζ ηάμε εζηηάδεη ζηε δεκνθξαηία θαη ζηε ζπλεξγαζία γηα λα ιχζεη έλα 

πξφβιεκα πνπ έρεη λφεκα γη’ απηνχο. πσο έιεγε ν ίδηνο ν Kilpatrick “hearty 

purposeful activity”, δειαδή κηα ελέξγεηα πνπ έρεη ζθνπφ θαη γίλεηαη εγθάξδηα, κε 

ελζνπζηαζκφ.   

Ζ ζεσξία έγηλε γλσζηή, απέθηεζε νπαδνχο αιιά δέρηεθε θαη θξηηηθέο αθφκα 

θαη απφ ηνλ ίδην ην Dewey. πλδπάζηεθε, θπξίσο, κε ηε ρεηξνλαθηηθή εμάζθεζε θαη 

ηηο βηνκεραληθέο ηέρλεο. Ζ ηδέα ηνπ project επέζηξεςε ζηελ Δπξψπε φπνπ άξρηζε λα 

αιιάδεη ιίγν δηάζηαζε. Λφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ κεηά ηνπο Παγθνζκίνπο 

Πνιέκνπο, ζηηο δεθαεηίεο ’60 θαη ’70 γλψξηζε κηα λέα αλαγέλλεζε θπξίσο ζηε 

Βφξεηα θαη Κεληξηθή Δπξψπε, κε πξσηαγσληζηή ην Γεξκαληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 άξρηζε λα επαλεκθαλίδεηαη ζηελ Ακεξηθή, αιιά 

κε ηελ πην ζηελή έλλνηα φπσο είρε μεθηλήζεη απφ ηελ Δπξψπε. Σν παξάδνμν, φπσο 

αλαθέξεη ν Knoll είλαη φηη ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηήζεθε ε πην επξεία θαη 

πξννδεπηηθή έλλνηα πνπ έδσζαλ ζηνλ φξν νη Ακεξηθάλνη, δειαδή φηη ην project δελ 

είλαη απιά ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά 

είλαη ην θέληξν ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Δλψ, ζηελ Ακεξηθή επαλεκθαλίζηεθε ε πην 

ζηελή έλλνηα, φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηελ Δπξψπε, δειαδή ην project αθνινπζεί ηε 

δηδαζθαιία θαη είλαη ην ηειηθφ ζηάδην.
29

   

 

2.2. Ση είλαη ε κέζνδνο project; 

Ζ κέζνδνο project είλαη έλαο ηξφπνο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά φινη. Γελ έρεη θαζνξηζκέλα φξηα, απζηεξή νξγάλσζε, 

απζηεξή δνκή θαη εμειίζζεηαη αλάινγα µε ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ κάζεζε πεγάδεη απφ ηελ εκπεηξία, ηελ νπνία 

απνθηνχλ ηα µέιε κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο. ην 

ζρνιείν, ε νκάδα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ νιφθιεξε ηελ ηάμε, απφ έλα ηκήκα ηεο 

ηάμεο ή θαη απφ νιφθιεξν ην ζρνιείν. Αθνξκή γηα ηελ πινπνίεζε ελφο project 

                                                           
29
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κπνξεί λα απνηειέζεη µηα πξφηαζε θάπνηνπ καζεηή ή ηνπ δαζθάινπ. Ζ πξφηαζε ζα 

πξέπεη λα ζπδεηεζεί απφ φια ηα µέιε ηεο νκάδαο, λα εθθξαζηνχλ φιεο νη απφςεηο 

ζρεηηθά µε απηή, γηα λα ζπλαπνθαζηζηεί ε ηειηθή κνξθή ηνπ ζέκαηνο. ηε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ζπκβάιινπλ φια ηα µέιε ηεο νκάδαο ζην βαζκφ θαη ζηνλ 

ηνκέα, ζηνλ νπνίν  κπνξεί θαη επηζπκεί ην θάζε µέινο. Σν ηειηθφ «πξντφλ»  απηήο ηεο 

ζπιινγηθήο εκπεηξίαο κπνξεί λα είλαη µηα εθδήισζε, µηα έθζεζε, µηα θαηαζθεπή, ε 

δεκνζίεπζε ελφο άξζξνπ ή βηβιίνπ.
30

   

Με ηε κέζνδν project ε δηδαζθαιία δηακνξθψλεηαη θαη δηεμάγεηαη απφ φινπο 

φζνη ζπκκεηέρνπλ. Ζ κάζεζε έξρεηαη βησκαηηθά. Σα παηδηά αλαιακβάλνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία λα ζρεδηάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη έρνπλ ην ζρεηηθφ έιεγρν 

πάλσ ζε απηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν δηακεζνιαβεηήο, ν δηεπθνιπληήο ζην δξφκν 

πξνο ηε γλψζε. Μαδί µε ηα παηδηά δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο ψζηε λα νηθνδνκείηαη ε 

γλψζε θαη λα αλαπηχζζνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε γλσζηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Ζ κέζνδνο project βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε κάζεζε µέζσ ηεο δξάζεο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Οη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη ε επαλεμέηαζε θάπνησλ εκπεηξηψλ 

θαη ηδεψλ απνηεινχλ ηνλ πξσηαξρηθφ ηξφπν µε ηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο λα 

θαηαλνήζεη θαη λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη ηνπο 

θαλφλεο πνπ ηνλ δηέπνπλ. 

Δίλαη κία ζχλζεηε κνξθή δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ σο αθεηεξία ηεο έρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο πξνβιεκαηηζκνχο νξηζκέλσλ κειψλ ηεο νκάδαο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο. 

Δπηδηψθεη ηελ πινπνίεζε θάπνηνπ έξγνπ πνπ νδεγεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ζηεξηδφκελε ζηηο αλάγθεο θαη ζηα πξνζσπηθά βηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ 

νπνίσλ ε ελεξγφο εκπινθή παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο νξγάλσζεο.
31

 Οη αλάγθεο, νη απνξίεο, ηα πξνβιήκαηα, νη εκπεηξίεο θαη νη 

αλεζπρίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ καζεηή γίλνληαη αθνξκή γηα 

βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε γλψζε. ε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ελεξγή 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ, κε ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο έκθπηεο 
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ζην ζρνιείν. Αζήλα: Gutenberg. 
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θιίζεηο, ηελ απηναληίιεςε θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ψζηε λα εληζρπζνχλ ηα 

εζσηεξηθά ηνπο θίλεηξα γηα κάζεζε.  

Ζ κέζνδνο ηνπ project κνηάδεη κε κηα δηαδξνκή πνπ ζηελ πνξεία ηεο νη 

καζεηέο καζαίλνπλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαη ην ξπζκφ ηνπ. Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ φζν ε εκπεηξία θαη ε γλψζε πνπ ζα 

απνθνκίζνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηαδηθαζία γηαηί απηφ νδεγεί ζηε κφξθσζε. Ζ 

κέζνδνο project ζε αληίζεζε µε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο είλαη έλαο 

ηξφπνο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ φινη έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Σελ πξσηνβνπιία γηα 

λα επηιέμνπλ ην ζέκα ηελ παίξλνπλ ηα παηδηά θαη δελ πξνγξακκαηίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο γηα ηελ θαηάθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ. ην μεθίλεκα ινηπφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί µφλν έλα 

ζηνηρείν πνπ ήηαλ ήδε γλσζηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζηίζεληαη θαη άιια ζηνηρεία.
32

    

Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην Γάιθν είλαη ηέζζεξα:
33

  

1. Η ζθνπνζεζία. Ζ δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ πξνυπνζέηεη κηα δηαδηθαζία 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη σο πξφβιεκα. 

Απαξαίηεηε είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ θαη ε 

δηαθξηηηθή παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

2. Ο ζρεδηαζκφο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πνξείαο ηεο εξγαζίαο απαηηεί 

ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ θαηάιιειε 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα ελδηαθέξνληα θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ. Ζ ζπγθξφηεζε νκάδσλ, ν επηκεξηζκφο ηνπ έξγνπ θαη ε αλάζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ ζε θάζε κέινο μερσξηζηά, απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία 

ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

3. Η εθηέιεζε. Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη πιηθψλ θαη 

θάζε άιιεο βνήζεηαο. ηε θάζε απηή είλαη ελδερφκελν λα ππάξμεη ηξνπνπνίεζε ηνπ 
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αξρηθνχ ζρεδίνπ, εθφζνλ ζηελ πξάμε δηαπηζησζνχλ δπζθνιίεο, ειιείςεηο ή απφθιηζε 

απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ αξρηθά δηαηππσζεί.  

4. Η αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε σο αλαηξνθνδνηηθή δηαδηθαζία πθίζηαηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε). 

Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη κφλν λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν 

είρε ηελ αλακελφκελε επηηπρία ην πξφγξακκα, αιιά λα αλαπηπρζνχλ ζηνπο καζεηέο 

θξηηήξηα θαη κέζνδνη θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο, ψζηε λα εζηζηνχλ ζε δηαδηθαζίεο 

απηνειέγρνπ. 

 

2.3. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ε εμέιημε ελόο project 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κεζφδνπ project είλαη φηη ε δηεξεχλεζε γίλεηαη 

κέζσ ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο, φπνπ δάζθαινη θαη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα 

θαη κεζνδηθά ζηελ εθπιήξσζε κηαο έξεπλαο, πνπ έρνπλ επηιέμεη ζπλεηδεηά. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ έρεη πνιχ ιίγα 

θνηλά ζεκεία κε ηελ παξαδνζηαθή θαη δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε.
34

 ε απηφ ην 

πιαίζην εξγαζίαο, αλ θαη είλαη καζεηνθεληξηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηδηαίηεξν ξφιν. 

Ο ξφινο ηνπ δελ ππνβαζκίδεηαη αιιά αλαβαζκίδεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη ν παληνγλψζηεο κεηαθνξέαο γλψζεσλ θαη ηδεψλ. Δίλαη ν 

δηεπθνιπληήο πξνο ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ 

παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ αξρψλ (ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ, πξνψζεζε ηεο 

απηελέξγεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, παξνρή θηλήηξσλ κάζεζεο θαη επθαηξηψλ γηα 

πξσηνβνπιίεο, δεκηνπξγία δεκνθξαηηθνχ θιίκαηνο θ.ι.π) ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ζ 

«δξάζε απφ ην παξαζθήλην» ζεσξείηαη σο ε πην ελδεδεηγκέλε ζηάζε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη παξεκβαίλεη µφλν φηαλ 

είλαη απαξαίηεην, παξέρνληαο βνήζεηα ρσξίο λα πξνθαηαιακβάλεη ή λα θαηεπζχλεη 

άκεζα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ
35

. Ο εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί θαη θαηεπζχλεη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη επεκβαίλεη κφλν φηαλ νη καζεηέο ηνλ ρξεηάδνληαη. Θα 

πξέπεη λα εξγάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν θαη λα δεκηνπξγεί εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
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ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ αλ είλαη δπλαηφ φια ηα βήκαηα 

κφλνη ηνπο, ελψ απηφο ζα παξαθνινπζεί απφ ην παξαζθήλην.  

Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Θα πξέπεη λα πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο 

πνπ πξνθαινχλ ζηνπο καζεηέο πξνβιεκαηηζκφ θαη γεληθά θηλεηνπνηνχλ ηε ζθέςε θαη 

ηε θαληαζία ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ζε εγξήγνξζε θαη λα 

παξαθνινπζεί ηη ζπκβαίλεη ζηηο νκάδεο ψζηε λα κπνξεί λα παξαθηλεί θαη λα βνεζά 

ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα επαλαθέξνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο, γηα ην 

ζέκα, γλψζεηο ησλ παηδηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο. ηε ζπλέρεηα 

νξγαλψλνπλ έηζη ην project, ψζηε ηα παηδηά λα κάζνπλ απηά ηα νπνία δε γλσξίδνπλ. 

Καζψο ην project εμειίζζεηαη, νη εθπαηδεπηηθνί, ελνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πάληα ελεξγά ζηελ έξεπλα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί παξαηεξνχλ ηελ έξεπλα ηελ νπνία δηεμάγνπλ ηα παηδηά θαη εληνπίδνπλ 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη απνθαζίδνπλ ην επφκελν βήκα. Ωζηφζν, ηα παηδηά 

είλαη εθείλα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα γεγνλφηα, µέζσ ησλ 

νπνίσλ ζα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο εχξεζεο ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηέζεθαλ. Σν 

επίθεληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε έξεπλα θαη ε ρξήζε πεγψλ - βνεζεκάησλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ζηελ ελνπνίεζε ησλ ελλνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη ηεο αλαθνξάο γηα ην ηη πξφθεηηαη λα γίλεη. Παηδηά, εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθνί νη 

νπνίνη έξρνληαη ζηελ ηάμε, θέξλνπλ βνεζήκαηα ή καδεχνπλ δηάθνξα πιηθά απφ ηηο 

επηζθέςεηο ηνπο. Οη κεηαθηλήζεηο εθηφο ζρνιείνπ (π.ρ. επηζθέςεηο, εθδξνκέο) 

απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ project. Ζ γξαπηή εξγαζία θαη νη θαηαζθεπέο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο απφ ηα παηδηά γηα 

ηελ έλλνηα ηελ νπνία δηεξεπλνχλ. Ζ ηειηθή παξνπζίαζε, πέξα απφ ηελ αίζζεζε 

ηθαλνπνίεζεο πνπ ηνπο δίλεη, βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

παξνπζίαζεο ζε δεκφζην ρψξν, πεξηγξαθήο θαη ππνζηήξημεο απηψλ πνπ έθαλαλ θαη 

λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο.  

 Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα, γίλνληαη αληηιεπηνί νη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ε κέζνδνο project εθαξκφδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. πκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, αζθεί ηνπο καζεηέο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο, αλαπηχζζεη 

ηελ θξηηηθή θαη ηελ απηνθξηηηθή, θέξλεη ην καζεηή ζε επαθή κε λέα γλσζηηθά 
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αληηθείκελα. Πξνάγεη ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα λα θαιιηεξγνχληαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Οη καζεηέο, επεηδή δελ είλαη παζεηηθνί δέθηεο κελπκάησλ αιιά αλαπηχζζνπλ νη ίδηνη 

πξσηνβνπιίεο θαη αλαιακβάλνπλ επζχλεο γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ληψζνπλ ηε 

ραξά ηεο δεκηνπξγίαο  θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ φιε δηαδηθαζία.    

 

2.4. Η εηζαγωγή ηωλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ (projects) ζην ειιεληθό 

Λύθεην  

Δθεί πνπ εθδειψλεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σν Λχθεην απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηελ πην θαηάιιειε βαζκίδα ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο γηα ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

project θαζψο ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ είλαη ζπλεηδεηή θαη ε απηνλνκία ηεο 

δξάζεο ζα έξζεη ζαλ επηζηέγαζκα ζε µηα πξνζπάζεηα πνπ ζα μεθηλήζεη απφ ην 

Νεπηαγσγείν. Ζ θαζηέξσζε ηεο κεζφδνπ project ζην Λχθεην δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ µε ζέκαηα θνηλσληθά, επηζηεκνληθά εληάζζνληαο ζε 

απηά φινπο ηνπο θιάδνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ιφγν πάλσ ζηα ζέκαηα απηά 

θαη λα θαλεί ε δηαθνξά ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο µε ηελ παξαδνζηαθή.
36

  

Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζεζκνζεηνχληαη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 σο 

δηαθξηηή ελφηεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νένπ Λπθείνπ (ΦΔΚ 

1213/Β/2011 γηα ηα Γεληθά Λχθεηα θαη ΦΔΚ 1643/Β/2011 γηα ηα ΔΠΑΛ). Απφ ην 

επφκελν ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 ε εξεπλεηηθή εξγαζία θαζηεξψλεηαη θαη ζηε Β’ 

ηάμε ηνπ ΓΔΛ θαη ηνπ ΔΠΑΛ κε ηξνπνπνηήζεηο
37

. Ζ εθπφλεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ 

είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε θαη ην δηδαθηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ 

δεθαεηίεο ηψξα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ. Με ηελ εηζαγσγή απηήο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζην Λχθεην επηρεηξείηαη κηα νπζηαζηηθή κεηαθίλεζε 
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 Δπεηδή ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ, φιεο νη αλαθνξέο ζηε ζπλέρεηα, ζε 

εγθπθιίνπο θαη ηξφπνπο εθαξκνγήο, ζα είλαη γηα ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηεο Α’ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ, φπσο εθαξκφζηεθε ην ζρ. εη. 2011-2012. Ζ ζεσξεηηθή αλάιπζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, φκσο, ηζρχεη γηα φιεο ηηο ηάμεηο θαη γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ.  
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απφ ηνλ έληνλα αηνκηθηζηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ ζε απηή ηε βαζκίδα, ζε εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο αξρέο θαη ηε θχζε ηεο 

νκαδηθήο ζπιινγηθήο εξγαζίαο.
38

  

Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία είλαη κάζεκα ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο 

Α’ Λπθείνπ. ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ νη θαζεγεηέο Λπθείνπ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη πξνο ηνχην ε 

Δξεπλεηηθή Δξγαζία νξίδεηαη σο «πξψηε αλάζεζε» φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Ωζηφζν ε 

εηδηθφηεηα ή νη εηδηθφηεηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

θάζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθήο θάζε θνξά κε ην ππφ 

πξαγκάηεπζε ζέκα. Σε ζπλάθεηα απηή ηελ θξίλεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ.
39

 Ωο 

επηινγή εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο εληάζζνληαη νξγαληθά 

ζηελ φιε θηινζνθία ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ε νπνία αληηιακβάλεηαη ηνπο καζεηέο σο 

κηθξνχο «δηαλννχκελνπο» θαη «εξεπλεηέο», πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελά ζε πιαίζην 

πξσηνβνπιηψλ θαη επηινγψλ θαη πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά θαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ηε λέα ζρνιηθή γλψζε κέζα απφ δηεπηζηεκνληθήο θχζεο εξσηήκαηα, 

πεηξακαηηζκνχο θαη δηεξεπλήζεηο.
40

   

Ζ παηδαγσγηθή βηβιηνγξαθία νξίδεη σο εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θάζε 

επξχηεξεο έθηαζεο παξέκβαζε ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξσηνπφξεο θαη 

πξσηφηππεο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηδέεο, νη νπνίεο εθαξκνδφκελεο επηθέξνπλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε λννηξνπία, ζηηο πξαθηηθέο, ζηνπο ξφινπο θαη ζηε γεληθφηεξε 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ε πξφζθαηε ζεζκνζέηεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ Νένπ Λπθείνπ απνηειεί θαηλνηνκία, ε νπνία ζηελ πξνηεηλφκελε εθδνρή 

ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ είλαη νη εμήο :   

1. Ζ αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο. Σν ππνπξγείν ρξεζηκνπνίεζε 

ηνλ φξν «Δξεπλεηηθή Δξγαζία» γηα λα νλνκαηίζεη ηε ζεζκνζεηνχκελε θαηλνηνκία, 
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ππνδειψλνληαο έηζη θαη ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα, πνπ 

ζεκαηνδνηεί ε έλλνηα ηεο έξεπλαο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ, ηεο ζηνρεπκέλεο 

ελεξγνχ δξάζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα ηεο εξγαζίαο 

θαη, κάιηζηα, ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. 

2. Ζ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θαζεγεηψλ. ηε δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε, ηα δεδνκέλα εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, επεμεξγάδνληαη κέζσ ηεο ηέρλεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

πξαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξνηείλεη ε ηερλνινγία.   

3. Ζ αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο κάζεζεο. Μέζα απφ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο θάζε παηδηνχ, ηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, ηα μερσξηζηά βηψκαηά ηνπ, νη δηαθνξεηηθνί ξπζκνί κάζεζεο, ην  

πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι κάζεζεο, ην πνιηηηζκηθφ ηνπ ππφβαζξν, ε απηναληίιεςή ηνπ. 

4. Ζ αξρή ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ. Ζ παηδαγσγηθή απηή αξρή 

κεηαηνπίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απφ ηε δαζθαιν-καζεηηθή επηθνηλσλία ζηε δηα-

καζεηηθή ζπλεξγαζία, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαζνδεγεί θαη λα ζηεξίδεη απηή ηε 

ζπλεξγαζία. 

Οη παξαπάλσ παηδαγσγηθέο αξρέο, φηαλ εθαξκφδνληαη ζπληνληζκέλα, 

απνδεδεηγκέλα αιιάδνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο 

καζεζηαθνχο ξφινπο ησλ καζεηψλ, θαζηεξψλνπλ λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

δηεξεχλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη, ελ γέλεη, δεκηνπξγνχλ κηα εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα 

πνπ ελζαξξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξσηνβνπιία, ηελ επηινγή, ηνλ πεηξακαηηζκφ 

θαη ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή επζχλε. ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα νπνία 

ζπλεπάγεηαη ε θαηλνηνκία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηνπ Λπθείνπ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ θαιχηεξα ηνπο 

απνθνίηνπο γηα ηηο κεηα-Λπθεηαθέο ηνπο ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.
41

   

Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο πνηθίιινπλ σο πξνο ηε ζεκαηνινγία ηνπο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπο θαη γη’ απηφ πνηθίιινπλ θαη νη ηξφπνη ηαμηλφκεζήο ηνπο. Ωο πξνο ηνπο 

ζθνπνχο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  

1. Ζ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ. 
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2. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο,. 

3. Ζ θαηαζθεπή πνηθίιεο θχζεο αληηθεηκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ. 

4. Ζ θαιιηηερληθή έθθξαζε. 

5. πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. 

Ωο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηαπηφηεηα ηνπ ζέκαηνο, πξνζδηνξίδνληαη ηα 

παξαθάησ ηέζζεξα γλσζηηθά πεδία: 

1. Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο,  

2. Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Μαζεκαηηθά θαη Σερλνινγία,  

3. Σέρλεο θαη Πνιηηηζκφο   

4. Πεξηβάιινλ θαη Αεηθνξία
42

 

 Σν ζέκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί κπνξεί λα είλαη ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαπάλσ γλσζηηθψλ πεδίσλ. Σν ζέκα πξέπεη λα έρεη αλαθνξά ζε θάπνην ή θάπνηα 

απφ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ζηελ Α’ ηάμε ηνπ Λπθείνπ. 

Σν ππ’ άξηζκ. 97364/Γ2/30-08-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΠΓΒΜΘ κε ζέκα 

«Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ 

Λπθείνπ γηα ην ζρ. έηνο 2011-2012» θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο:  

 Πξφηαζε θαη Έγθξηζε Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, ζπλέξρεηαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζε εηδηθή ζπλεδξία γηα 

λα εγθξίλεη ηα ζέκαηα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

πξνηαζνχλ ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ γηα λα επηιέμνπλ εθείλν πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη. Σα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαηά ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.  

 Οξηζκφο ζπληνληζηή. ηελ ίδηα ζπλεδξία ν χιινγνο δηδαζθφλησλ νξίδεη έλα  

έκπεηξν θαζεγεηή σο ζπληνληζηή ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ κε θχξην ξφιν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξήζεο ρψξσλ, εξγαζηεξίσλ 

θαη ινηπψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα.  

 Δπηινγή ζέκαηνο απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη θαη δειψλνπλ 

ην ζέκα ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο πξνηίκεζήο ηνπο.  

 Καζηέξσζε Εψλεο Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Ωξνιφγην Πξφγξακκα. Οη 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζπλερφκελνπ ηξίσξνπ. 
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πνπ ηνχην δελ είλαη εθηθηφ, νξίδεηαη ζπλερφκελν δίσξν θαη κία ψξα ηελ ίδηα 

ή δηαθνξεηηθή εκέξα, αλάινγα, κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Ωξνινγίνπ 

Πξνγξάκκαηνο.  

 Γεκφζηα παξνπζίαζε Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ απφ Μαζεηηθέο Οκάδεο. ηαλ 

νινθιεξσζνχλ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, νη 

καζεηέο ηηο παξνπζηάδνπλ ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην 

ζρνιείν. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο, είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξσηήζεηο απφ 

καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη επηζθέπηεο. Γηα επξχηεξε δηάρπζε ησλ 

καζεηηθψλ εξγαζηψλ, κεηά ηε δεκφζηα παξνπζίαζή ηνπο, αλαξηψληαη ζην 

δηαδίθηπν (ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ), αλαγξάθνληαο ηα νλφκαηα φισλ 

ησλ ζπληειεζηψλ. 

 Αμηνιφγεζε Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ, νη καζεηηθέο νκάδεο θάζε εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο ππνβάιινπλ πξνο 

αμηνιφγεζε ηνλ νκαδηθφ θάθειν ηεο Δξεπλεηηθήο ηνπο Δξγαζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη: α) εξεπλεηηθή έθζεζε γηα ην ζέκα πνπ κειέηεζαλ, ηηο 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, 

β) έλα ζρεηηθφ κε ην ζέκα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ηέρλεκα (αθίζα, 

ηζηνζειίδα, βίληεν, πφζηεξ, θπιιάδην, θαηαζθεπή, θιπ.) θαη γ) φ,ηη άιιν 

ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ φιε εξγαζία ηνπο θξίλνπλ ηα κέιε ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο. Τπάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηνκέσλ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Ζ γεληθή βαζκνινγία 

ηνπ θάζε καζεηή ζην κάζεκα ηεο «Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο» πξνθχπηεη σο ν 

κέζνο φξνο εο αληίζηνηρεο βαζκνινγίαο ηνπ ζηα δπν ηεηξάκελα.   

 Πηινηηθή Δθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ ζρ. 

έηνπο 2011-2012. Σν πξψην ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012, πνπ 

είλαη ην πξψην ηεηξάκελν εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, νξίδεηαη 

σο πηινηηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθνινπζνχληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο, φπσο 

πξνβιέπνληαη, κέρξη ηε γεληθή αμηνιφγεζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, αιιά δελ 

πξνβαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

Δπνκέλσο, κφλν γηα ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011 σο 

αηνκηθφο βαζκφο ηνπ καζεηή ινγίδεηαη ε νκαδηθή βαζκνινγία ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ηνπ. Απφ ην δεχηεξν ηεηξάκελν ηνπ 2011-2012 εθαξκφδνληαη φια 
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θαλνληθά θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά ε αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ.
43

                                    

 

2.5. Πηζαλέο δπζθνιίεο εθαξκνγήο 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (project) κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο δπζθνιίεο. Οξηζκέλεο είλαη απηέο πνπ αθνινπζνχλ:   

 Μηα πηζαλή δπζθνιία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε 

ηνπ ρξφλνπ. πρλά νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηηο εξγαζίεο ή ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ απηφλ πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί. Δίλαη πνιχ πηζαλφ, ηδηαίηεξα 

ηελ πξψηε θνξά πνπ ζα εθαξκνζηεί ε εξεπλεηηθή εξγαζία, λα κε κπνξέζεη λα 

ηεξεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα. Γη’ απηφ είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη δηαξθψο 

επαλεθηίκεζε ηεο εμέιημήο ηεο. 

 Γελ είλαη φινη νη καζεηέο εμνηθεησκέλνη κε απηφ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, νπφηε 

ρξεηάδεηαη κηα πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ηνπο. Δλδερνκέλσο λα κελ έρνπλ δνπιέςεη 

πάιη ζε νκάδεο ή λα κελ έρεη ρξεηαζηεί λα αλαιάβνπλ πάιη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα 

θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο. Απηφ ίζσο νξηζκέλνπο καζεηέο ζηελ αξρή 

ηνπο δπζθνιέςεη ή άιινη καζεηέο λα ζεσξήζνπλ φηη δελ είλαη «κάζεκα» θαη λα κε 

δείμνπλ ην πξνζεγγίζνπλ κε ηελ απαξαίηεηε ζνβαξφηεηα.   

 Ζ εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Ο ξφινο 

ηνπο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο ζε ζρέζε κε ην ξφιν πνπ έρεη ζε κηα θιαζζηθή 

δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ 

εξεπλεηηθή εξγαζία δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, νχηε ηελ επηκφξθσζε γηα 

λα ρεηξηζηνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ, αθνχ νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα γηα 

ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ζην Λχθεην μεθίλεζαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. Απηφ ίζσο 

βειηηψλεηαη θαζψο ζα πινπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο.  

 Ο αξρηθφο ελζνπζηαζκφο ησλ καζεηψλ ζπρλά κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. ηε θάζε απηή ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο κε θαηλνχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Οηθνλνκηθέο ή ηερληθέο δπζθνιίεο. Καηά ηελ πινπνίεζε κηαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο ρξεηάδνληαη πιηθά ή κεηαθηλήζεηο θαη επηζθέςεηο ζε άιινπο ρψξνπο. Απηφ 
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κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεσο (γξαθεηνθξαηία, άδεηα 

κεηαθίλεζεο καζεηψλ, άδεηα γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

κεηαθίλεζεο) αιιά θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο (εμεχξεζε πφξσλ γηα αγνξά βηβιίσλ θαη 

πιηθψλ, ελνηθίαζε ιεσθνξείνπ, εηζηηήξηα).  

 Ζ αμηνιφγεζε είλαη έλα δχζθνιν θνκκάηη ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηαηί νη 

εθπαηδεπηηθνί κέρξη ηψξα ζπλήζηδαλ λα αμηνινγνχλ ην γλσζηηθφ θνκκάηη ηεο 

δηδαζθαιίαο ή ηελ εθαξκνγή γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία 

αμηνινγνχληαη άιια ζηνηρεία φπσο ε ζπλεξγαζία, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απαηηεί επηκφξθσζε θαη 

εκπεηξία απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο είλαη πηζαλφ λα κεηψλνληαη 

θαζψο ζα πινπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη πεξηζζφηεξα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα εθπαηδεπηηθνχο. Ζ εκπεηξία θπξίσο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα βνεζήζεη ζην λα κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη 

θαιχηεξα ην ρξφλν, λα εκςπρψλνπλ θαη λα παξνηξχλνπλ ηνπο καζεηέο θαη γεληθά λα 

βνεζνχλ λα είλαη νπζηαζηηθφ θαη απνδνηηθφ ην κάζεκα. Οη καζεηέο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο φζν ζα εμνηθεηψλνληαη κε ηε λέα απηή ηδέα ζα γίλνληαη πην δεθηηθνί ζηα λέα 

απηά δεδνκέλα θαη ζα κπνξνχλ λα απνθνκίδνπλ ην κέγηζην φθεινο απφ απηή ηελ 

θαηλνηνκία. Αθφκα θαη νη δηαδηθαζίεο, ε γξαθεηνθξαηία θαη γεληθφηεξα θάπνηεο 

πξαθηηθέο δπζθνιίεο, ίζσο κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζε θεληξηθφ επίπεδν φηαλ 

ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζα εθαξκφδεηαη ζε επξεία θιίκαθα.  

 

2.6. Η εξεπλεηηθή εξγαζία (project) ζην γαιιηθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα 

ην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε εξεπλεηηθή εξγαζία νλνκάδεηαη 

Travaux Personnels Encadrés (ΣΡΔ), δειαδή πιαηζησκέλεο πξνζσπηθέο εξγαζίεο. 

χκθσλα κε ηε Μπξηζίκε, νλνκάδεηαη έηζη  επεηδή νη καζεηέο πιαηζηψλνληαη απφ 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ.
44

  

Σα ΣΡΔ είλαη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη απφ νκάδεο ησλ 2, 3 ή 4 

καζεηψλ, αθνξνχλ ζηνρεπκέλα αληηθείκελα θαη «απαληνχλ» ζε θάπνην 

                                                           
44

 Μπξηζίκε – Μαξάθε, Μ. (2011). Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην «λέν Λχθεην»: ε γαιιηθή εκπεηξία. 

Γηαζέζηκν ζην:  http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=409010 (05/05/2013) 



 

 

43 

πξνβιεκαηηζκφ. πλαληψληαη ζηε δεχηεξε ηάμε ησλ γαιιηθψλ ιπθείσλ θαη ζηνπο 

ηξεηο ηνκείο (Θεσξεηηθψλ, Θεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ – Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ) θαη 

ε βαζκνινγία ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ζην Baccalaureat αξθεί λα είλαη πάλσ απφ ην 

κέζν φξν.  

Απηή ε λέα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 

Claude Allegre χζηεξα απφ κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ιπθείνπ ην 

1997. Πξφηεηλε κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν θαη 

απνζθνπνχζε ζην λα κπήζεη ηνπο καζεηέο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Καηά ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 1999-2000 ην εγρείξεκα εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε νξηζκέλα ζρνιεία 

θαη ηελ επφκελε ρξνληά (2000-2001) ε εθαξκνγή γεληθεχηεθε ζε φια ηα ζρνιεία –θαη 

ζηνπο ηξεηο ηνκείο.
45

 

ην άξζξν ηεο Μπξηζίκε πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ΣΡΔ:  

 νκάδεο ησλ 2 έσο 4 καζεηψλ 

 επηινγή ζεκαηηθήο θαηεχζπλζεο θαη δηαηχπσζε ζαθνχο πξνβιεκαηηθήο κε 

παξαθνινχζεζε απφ ηξεηο ή ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ ψζηε λα εληζρχεηαη ε δηαζεκαηηθφηεηα 

 έξεπλα, ζπγθέληξσζε θαη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ απφ πνηθηιία πεγψλ 

 ηθαλφηεηα επηινγήο θαη ζχλζεζεο ηνπ πιηθνχ 

 ππνζηήξημε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απέλαληη ζε κηα 

επηηξνπή θαζεγεηψλ 

Μηα ηέηνηα εξγαζία ζεσξείηαη πνιχηηκε γηα ηελ φμπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ, ην άλνηγκα ησλ νξηδφλησλ θαη ηελ απφθηεζε κεζφδνπ εξγαζίαο θαη 

πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. Γηα ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία δηαηίζεηαη έλα δηδαθηηθφ δίσξν 

εβδνκαδηαίσο επί 18 εβδνκάδεο (έλα εμάκελν), κε πιαηζίσζε απφ θαζεγεηέο 

δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαηάιιειε ππνδνκή 

φπσο ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν.  

Κάζε ζρνιηθή ρξνληά δίλεηαη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα ζε εζληθφ επίπεδν πνπ 

είλαη θνηλά γηα ηα ιχθεηα ηεο ρψξαο, απφ ηα νπνία νη νκάδεο ησλ καζεηέο επηιέγνπλ 

ην αθξηβέο ζέκα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ επηινγή, ε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζή ηνπ 
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ζέκαηνο ηεο ΣΡΔ θαη ε δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο απνηειεί θνκκάηη 

ηεο εξγαζίαο ησλ εξεπλεηψλ θαη απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιή 

πνξεία ηεο έξεπλαο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Κεληξηθή ηδέα θαη ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ 

ΣΡΔ είλαη ε δηαζεκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ε εξγαζία ζε νκάδεο.  

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ειεθηξνληθά 

έλα «αηνκηθφ ηεηξάδην», ελψ ζην ηέινο θάζε καζεηήο ζπληάζζεη έλα θείκελν φπνπ 

εμεγεί ηελ αηνκηθή ηνπ πνξεία. Σν θείκελν απηφ ζπλνδεχεη ην πξντφλ ηεο ηειηθήο 

εξγαζίαο (έληππν θείκελν, κίλη εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ, DVD, site ζην Internet ή 

ζπλδπαζκφο).
46

  

 ηελ ηειηθή βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα αιιά θαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε. Έλα κέξνο ηεο 

βαζκνινγίαο ηίζεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ είραλ αλαιάβεη ηελ επνπηεία ηεο 

εθπφλεζεο ηνπ ΣΡΔ, θαη ην ππφινηπν απφ κηα επηηξνπή θαζεγεηψλ πνπ αμηνινγνχλ 

ηελ ηειηθή εξγαζία θαη ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε. Ζ βαζκνινγία είλαη αηνκηθή γηα 

θάζε καζεηή (σζηφζν θαη θάπνηνη βαζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία σο ζχλνιν 

«δηαρένληαη» ζηα κέιε ηεο νκάδαο).
47

 

 χκθσλα κε ηε Μπξηζίκε, ε εκπεηξία ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ 

ζην Λχθεην, παξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη ζαθψο 

ζεηηθή. Ζ ζσζηή πιαηζίσζε είλαη ζηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, γηα θαζεγεηέο θαη καζεηέο– πνιίηεο ηνπ αχξην.  

 

2.7. Δπηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο 

(Projects) 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία κηαο Δξεπλεηηθήο 

Δξγαζίαο, φπσο θάλεθε ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη κελ δηεπθνιπληηθφο θαη βνεζεηηθφο αιιά παξακέλεη 

θαζνξηζηηθφο. Έγηλε, επίζεο, θαλεξή ε αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ κε επηηπρία ηε κέζνδν project θαη γεληθά λα είλαη 

απνδνηηθή ε εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζην Λχθεην.  

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο «ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

(PROJECTS)» μεθίλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. Αξρηθά θιήζεθαλ γηα επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ελεκεξψλνληαλ γηα ηελ θαηλνηνκία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ζηα Γεληθά Λχθεηα θαη νη νπνίνη ζα γίλνληαλ 

επηκνξθσηέο ζε κειινληηθά ζεκηλάξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηηο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηα ζρνιεία. Σν ζεκηλάξην επηκφξθσζεο ησλ επηκνξθσηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 θαη 15 Ηνπλίνπ 2011 ζηελ Αζήλα.  

ηε ζπλέρεηα δηνξγαλψζεθε ην πξψην ζεκηλάξην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

είρε σο αληηθείκελν δξάζεηο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α΄ Σάμεο ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο θαη νη νπνίνη 

ρξεηαδφηαλ λα επηκνξθσζνχλ ζηηο αξρέο ηεο «βησκαηηθήο», «νκαδν-ζπλεξγαηηθήο» 

θαη δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πξψηε θάζε ήηαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη επηκνξθνχκελνη πνιιαπιαζηαζηηθά, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

κνλάδαο. Δπηζπκεηά πξνζφληα ήηαλ ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο. Γηα ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο πξνβιεπφηαλ ε θαηά ην λφκν θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζήο 

ηνπο. Ο νξηζκφο ησλ επηκνξθνχκελσλ έγηλε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο. 48
 

 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

«ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ (PROJECTS)» ήηαλ ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ (ζην εμήο Ο.ΔΠ.ΔΚ), ν νπνίνο επνπηεπφηαλ απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο (ν πιήξεο ηίηινο ηφηε ήηαλ Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ). Ο Ο.ΔΠ.ΔΚ ηδξχζεθε κε ην Ν.2986/2002 (αξζ.6-ΦΔΚ24, η.Α’–

13/2/02). Ήηαλ Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ. Γηνηθνχληαλ απφ ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία ήηαλ ηξηεηήο θαη ε ζπγθξφηεζε απηνχ γηλφηαλ κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο. 
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Έξγν ηνπ ήηαλ
49

: 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία επηβαιιφηαλ κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο. 

 Ο ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Ζ θαηάξηηζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα επηκνξθσηηθνχο θνξείο πάληα 

κεηά απφ έγθξηζε ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο. 

 Ζ αλάζεζε επηκνξθσηηθνχ έξγνπ ζε αξκφδηνπο θνξείο θαη ε εηζήγεζε ζηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο γηα ηε ζχζηαζε απηνηειψλ επηκνξθσηηθψλ θέληξσλ θαη 

κνλάδσλ. 

 Ζ δηαρείξηζε πφξσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ πηζηνπνίεζε θνξέσλ θαη ηίηισλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. ήηαλ
50

: 

 ν ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 ζρεδηαζκφο κειεηψλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  

 δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ  

Ο Ο.ΔΠ.ΔΚ. είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηεί κε ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, κε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνχο, κε ειιεληθά ή κε Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. θαη κε εξεπλεηηθά θέληξα θαη λα 

πξνβαίλεη ζε αληαιιαγέο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ
51

.  

  

Χψξνο πινπνίεζεο  

Ζ επηκφξθσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα 

(Π.Δ.Κ.). Σα   Π.Δ.Κ. είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ δηαθξίλνληαη απφ 

                                                           
49

Ν.2986/2002 (αξζ.6-ΦΔΚ24, η.Α’–13/2/02) 

50
 Ο.ΔΠ.ΔΚ. (ρσξίο ρξνλνινγία). Οξγάλσζε – Πιεξνθνξίεο/Γεληθά. Γηαζέζηκν ζηε: 

http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=74 

(01/07/2013) 

51
 Ν.2986/2002 (αξζ.6-ΦΔΚ24, η.Α’–13/2/02) 

http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=74
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θάπνηα απηνηέιεηα φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ ηνπο θνκκάηη. 

θνπφο ησλ Π.Δ.Κ. είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζρεηηδφκελα κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνξνχλ ηφζν 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά µε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηα 

δηδαθηηθά βηβιία θαη ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ, φζν θαη ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά 

µε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηηο λέεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαη γηα λέα κέηξα θαη 

ζεζκνχο, λέα αληηθείκελα θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ άζθεζε λέσλ θαζεθφλησλ.
 52

. 

Οη κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηα ΠΔΚ αθνξνχλ: 

α) ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, 

β) ηελ εηήζηα επηκφξθσζε γηα εθπαηδεπηηθνχο κε πέληε ρξφληα πξνυπεξεζία 

γ) ηελ πεξηνδηθή επηκφξθσζε, 

δ) ηηο εηδηθέο κνξθέο επηκφξθσζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ.       

Με ην Νφκν Ν.1566 /1985 ζεζκνζεηείηαη ε ίδξπζε ηνπο, θαζνξίδνληαη σο 

θνξέαο πινπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Με λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηδξχζεθαλ ηα 

πξψηα δεθάμη ΠΔΚ
53

. Ο Ν.1824/1988 θαη ην Π.Γ.348/198 θαηαξγνχλ ηηο .Δ.Λ.Γ.Δ., 

ελψ δελ εθαξκφζηεθε ν λφκνο  γηα ηηο κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ πξνέβιεπε. Οη 

Ν.1894/1990 θαη 2009/1992 πνπ ςεθίζηεθαλ θαζφξηδαλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ησλ Π.Δ.Κ. Με ην άξζξν 40 ηνπ Ν.2683/9.2.1999, ζηα Π.Δ.Κ. ιεηηνπξγεί κφλν ε 

εηζαγσγηθή επηκφξθσζε γηα ηνπο λενδηνξηδφκελνπο δαζθάινπο. Σν Τπνπξγείν 

Παηδείαο απνθαζίδεη µε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηε 

δηάξθεηα επηκφξθσζεο, ηε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζπληνληζηηθψλ νξγάλσλ, ηνλ νξηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ, ηηο 

ζρέζεηο ησλ Π.Δ.Κ. µε ηνπο άιινπο θνξείο. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ 

ίδξπζε ησλ Π.Δ.Κ. έρνπκε, γηα πξψηε θνξά ζηα Διιεληθά δεδνκέλα, εληαία 

                                                           
52

 Ν.1566/85 αξζ. 28 θαη 29 

53
 Σα 16 Π.Δ.Κ. είλαη: 1ν Αζήλαο, 2ν Αζήλαο (Αλ. Αηηηθήο), 3ν Αζήλαο (Γπη. Αηηηθήο), Πεηξαηά., 1ν 

θαη 2ν Θεζζαινλίθεο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ζξαθιείνπ, Ησαλλίλσλ, Καβάιαο, Κνδάλεο, Λακίαο, 

Λάξηζαο, Μπηηιήλεο, Πάηξαο θαη Σξίπνιεο. 
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επηκφξθσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.   

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο 

Ζ επηκνξθσηηθή δξάζε εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ρξεκαηνδνηήζεθε κε θνλδχιηα ηνπ 

Δ..Π.Α., εζληθψλ πφξσλ θαη ρξήκαηα απφ ην Δ.Κ.Σ.  

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) έρεη σο θαζήθνληα ηε ζηήξημε 

κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ θνηλσληθή έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ απαζρφιεζεο, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Σν ΔΚΣ ηδίσο ζπλεηζθέξεη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη κε βάζε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

απαζρφιεζε.
54

  

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) 2007-2013 απνηειεί 

έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Ζ ζηνρνζεζία ηνπ Δ..Π.Α. 

δηαηππψζεθε ζε ηέζζεξα επίπεδα: 

 ζην επίπεδν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ, 

 ζην επίπεδν ησλ ζεκαηηθψλ (5) θαη ρσξηθψλ (3) πξνηεξαηνηήησλ, φπσο 

απαηηείηαη απφ ην Γεληθφ Καλνληζκφ ησλ Σακείσλ, 

 ζην επίπεδν ησλ Γεληθψλ ηφρσλ (17), ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη θάζε 

ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα, 

 ζην επίπεδν ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θχξησλ κέζσλ επίηεπμεο.
55

 

Σν Δ..Π.Α. δηαξζξψλεηαη ζε Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Σν 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ) απνηειεί 

έλα απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α., κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα: 

 ηελ εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη 

παξάιιεια κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

                                                           
54

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l6001

6_el.htm (25/4/2013) 

55
 http://www.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx (25/4/2013) 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l60016_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l60016_el.htm
http://www.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx
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 ηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

 ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

 ηελ έξεπλα. 

Οη πφξνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠΔΓΒΜ) πξνέξρνληαη θαηά 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ ην 

Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Σνλίδεηαη φηη θάζε δξάζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην ΔΚΣ πξέπεη νπσζδήπνηε λα αθήλεη κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο έλα αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα ζηε ρψξα, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

εχξνο επσθεινχκελνπ πιεζπζκνχ. Οη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

ΔΠΔΓΒΜ, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΚΣ πξέπεη: 

 λα έρνπλ ραξαθηήξα θαηλνηφκν, 

 λα ζηεξίδνπλ ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ ή ηελ αλαβάζκηζε παιαηφηεξσλ, 

 λα ζπκβάινπλ ζηελ εμάιεηςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

 λα έρνπλ κεηξήζηκν απνηέιεζκα ζηελ πξναγσγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο ρψξαο 

θαη γεληθφηεξα λα έρνπλ ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα. Αξκφδηα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

ΔΠΔΓΒΜ.
56

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ παηδεία γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 θηλήζεθε ζηα πιαίζηα πνπ δεκηνπξγνχλ ην ηεηξάπηπρν 

«Αλάπηπμε-Αληαγσληζηηθφηεηα-Δθπαίδεπζε-Απαζρφιεζε». «Σηφρνο είλαη ε αχμεζε 

ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ην ειιεληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο».
57

 Σν εζληθφ πιαίζην ρξήζεο ηνπ Δ..Π.Α. δίλεη 

έκθαζε ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  

 

 

 

                                                           
56

 http://www.edulll.gr/ (25/4/2013) 

57
 ΤΠΓΒΜΘ (2007).  Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007-2013: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ζ.67). Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Ekpaideysi-DiaBiou_Mathisi.pdf (25/04/2013)  

http://www.edulll.gr/
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Ekpaideysi-DiaBiou_Mathisi.pdf


 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1. Η αλαγθαηόηεηα δηεξεύλεζεο ηωλ πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο 

– εξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

Μειεηψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ project θαη ην πσο 

απηή κεηαθέξζεθε ζην ππνρξεσηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κε 

ηε κνξθή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη αλαδεηψληαο ζρεηηθέο έξεπλεο, 

δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ζηα ζρνιεία ηνπο.  

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, λα 

δηεξεπλεζνχλ ηα πξψηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (επηκνξθσηψλ θαη  

εθπαηδεπηηθψλ) κε ζέκα «Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο Α’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ», κέζσ 

ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά ηα ζεκηλάξηα, αιιά θαη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα πξνθχςεη γηα βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε κηα 

επαλάιεςή ηνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζθαηξηθή θαη αληηθεηκεληθή ε 

πξνζέγγηζε έγηλε, αξρηθά, δηεξεχλεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ησλ επηκνξθσηψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε δηεξεχλεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Γεληθψλ 

Λπθείσλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επηκνξθσηψλ ηνπο.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ επηρεηξείηαη ζηεξηδφκελε 

ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πψο θξίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο (δνκή, 

ζπληνληζκφο, καζεζηαθή αηκφζθαηξα, επηινγή δξαζηεξηνηήησλ, 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, ζπλεξγαζία κε ηνλ/ελ επηκνξθσηή/ξηα);  

 Πνηα ζεκεία ησλ ζεκηλαξίσλ αλαδεηθλχνληαη απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο σο 

ζεηηθά θαη πνηα σο αξλεηηθά;  

 Πψο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; 

 Πψο θξίλνπλ νη επηκνξθσηέο ην ζεκηλάξην επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ σο πξνο βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 Πψο θξίλνπλ νη επηκνξθσηέο ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ, ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη 

κε ηνπο επηκνξθσηέο;     
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3.2. θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ εηζαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε φια ηα Λχθεηα ηεο ρψξαο ην 

επηέκβξην ηνπ 2011 ήηαλ κηα κεγάιε θαηλνηνκία. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί, 

ν ΟΔΠΔΚ αλέιαβε ην έξγν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

πινπνηνχζαλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη νη νπνίνη ζα δξνχζαλ σο πνιιαπιαζηαζηέο 

ηεο γλψζεο πνπ απνθφκηζαλ ζηα ζρνιεία ηνπο. Ζ επηκφξθσζε πεξηειάκβαλε έλα 

ζεκηλάξην επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 θαη 15 Ηνπλίνπ 

2013 θαη ζηε ζπλέρεηα ζεκηλάξην επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ζην ζρνιείν ηνπο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 27 θαη 28 Ηνπλίνπ 2011. Απηά ήηαλ ηα πξψηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

απηφ ην ζέκα θαη δελ ππήξρε πξνεγνχκελε εκπεηξία. Ο ΟΔΠΔΚ ζπλέηαμε 

εξσηεκαηνιφγηα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ 

απφ ηα επηκνξθσηηθά απηά πξνγξάκκαηα. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή ηεο 

δηεξεχλεζεο απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ.  

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηελ Α’ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ ε απνηχπσζε ηεο εηθφλαο πνπ ζρεκάηηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

γηα ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ζεκηλαξίσλ, ε θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ 

αξλεηηθψλ ζεκείσλ αιιά θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δπζθφιεςαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ θνκκάηη απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ απφ 

ηνπο επηκνξθνχκελνπο γηα βειηίσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ. Σα παξαπάλσ ζπγθξνηνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ 

απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κειινληηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία, λα δηνξζσζνχλ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία θαη λα 

θαιπθζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο.   

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηξία δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα 

δηεξεχλεζεο απφςεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα ζθαηξηθή άπνςε γηα ην έξγν 

ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν πξψην αθνξά ην ζεκηλάξην επηκφξθσζεο 

ησλ επηκνξθσηψλ. Σα άιια δχν είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο επηκνξθσηέο ηνπο ζην ζεκηλάξην επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ ηάμε.  

 

3.3. Μέζνδνο ζπιινγήο ηωλ δεδνκέλωλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο εξγαιείν 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα εξγαιείν έξεπλαο πνπ 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν γξαπηψλ εξσηήζεσλ ζρεηηθψλ κε έλα πξφβιεκα, ην 

νπνίν ν εξεπλεηήο απεπζχλεη νκνηφκνξθα ζηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο κε ζθνπφ λα 

ζπγθεληξψζεη ηηο απαξαίηεηεο εξεπλεηηθέο πιεξνθνξίεο.  

Με θξηηήξην ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηδηψθεη λα ζπγθεληξψζεη ν 

εξεπλεηήο θαζνξίδεηαη θαη ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ. Σα είδε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δηαθξίλνληαη ζε: 

 εξσηήζεηο γεγνλφησλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο γλψζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, φπσο ειηθία, θχιν, έηνο ζπνπδψλ 

 εξσηήζεηο γλσκψλ ή πξνζέζεσλ ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη 

πψο ζθέπηεηαη ή αηζζάλεηαη θαη φρη ηη γλσξίδεη ή πξάηηεη, 

 εξσηήζεηο επεμεγεκαηηθέο ή εξκελεπηηθέο νη νπνίεο δεηνχλ απφ ηνλ εξσηψκελν λα 

δψζεη εμεγήζεηο. Δίλαη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «γηαηί» 

 εξσηήζεηο αθπξσηηθέο ή εξσηήζεηο «παγίδα» νη νπνίεο είλαη εξσηήζεηο, 

θαηλνκεληθά, ρσξίο ελδηαθέξνλ πνπ φκσο ρξεζηκνπνηνχληα γηα λα εμαθξηβψλεηαη ν 

βαζκφο εηιηθξίλεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ.
58

  

Με θξηηήξην ην βαζκφ ειεπζεξίαο ζηελ απάληεζή ηνπο νη εξσηήζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε: 

 Αλνηθηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο αθήλνπλ ζηνλ εξσηψκελν πιήξε ειεπζεξία λα 

εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ.  

 Κιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο δεηνχλ σο απάληεζε έλα ζεκάδη, έλα γξάκκα ή έλα 

αξηζκφ ή κηα – δχν ιέμεηο ζε έλα νξηζκέλν ρψξν. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη 

εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ κε απάληεζε ζε 5-ζκηα θιίκαθα.  εξσηψκελνο θαιείηαη λα θξίλεη 
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βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ βαζκνινγψληαο ηα κε βαζκνχο απφ 1 έσο 5. πνπ 5 

είλαη ην κέγηζην.  

Ζ θάζε θαηεγνξία εξσηήζεσλ παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Καλέλαο ηχπνο δελ είλαη επαξθήο απφ κφλνο ηνπ γηα ηε ζχληαμε ελφο 

επηζηεκνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. πλίζηαηαη ν ζπλδπαζκφο θαη ρξεζηκνπνίεζε 

αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην.
59

 ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, σο πξνο ην είδνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ζπιιέρζεθε, εξσηήζεηο γεγνλφησλ θαη εξσηήζεηο γλσκψλ. Ωο πξνο 

ην βαζκφ ειεπζεξίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα απαληεζεί γξήγνξα 

απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, δίλνληαο κηα γεληθή εηθφλα γηα ην ππφ δηεξεχλεζε 

δήηεκα. Μέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ λέα δεηήκαηα άμηα 

πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη λα γίλεη ε αξρή κηαο λέαο έξεπλαο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, επεηδή δελ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ γχξσ απφ ηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, ζα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ αλ κέζα απφ απηή 

ηε δηεξεχλεζε πξνθχςνπλ λέα εξσηήκαηα.  

 

3.4. Μέζνδνη αλάιπζεο ηωλ δεδνκέλωλ 

ην ζεκηλάξην ησλ επηκνξθσηψλ ζπιιέρζεθαλ 51 εξσηεκαηνιφγηα. Λφγσ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ ειήθζεζαλ φια ππφςε θαηά ηελ επεμεξγαζία. ην ζεκηλάξην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηιέρζεθαλ πξνο επεμεξγαζία 295 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο 1061 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ. χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπιν, ζπλήζσο ε 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ππνθεηκέλσλ γίλεηαη κε 

ηνλ απψηεξν ζθνπφ λα θαζνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

νκνεηδψλ πεξηπηψζεσλ. Ζ κειέηε δειαδή, κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ηνπ 

δείγκαηνο, δελ είλαη ν απηνζθνπφο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα λα 

θαζνξίζνπκε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ νκνεηδψλ 

πεξηπηψζεσλ, ηνπ πιεζπζκνχ. Δθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ηαθηηθήο θαηά ηελ νπνία, κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ελφο δείγκαηνο θαζνξίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά νιφθιεξνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ γίλεηαη ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο. Ο θιάδνο ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ 
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αζρνιείηαη κε ηηο κεζφδνπο γεληθεχζεσο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία εμάγνληαη απφ 

έλα δείγκα ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ησλ νκνεηδψλ πεξηπηψζεσλ ιέγεηαη επαγσγηθή 

ζηαηηζηηθή.
60

      

ηα εξσηεκαηνιφγηα φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ππήξραλ εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ πξνήιζαλ 

απφ επεμεξγαζία κε κεζφδνπο πνζνηηθήο αλάιπζεο, ππνινγίζηεθαλ κέζνη φξνη θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ γξαθήκαηα. Οη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ αλήθνπλ ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα θαη ε αλάιπζή ηνπο αθνινπζεί άιιε δηαδηθαζία.  

Οη απαληήζεηο θαηαγξάθεθαλ, ηαμηλνκήζεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο 

ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεχηεθαλ ζε κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαη κε γξαθηθφ ηξφπν γηα λα είλαη πην εχθνια αληηιεπηά. Σέινο έγηλε 

δηαζηαχξσζε ηνπ πνζνηηθνχ κε ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

(ηξηγσλνπνίεζε) γηα λα βγνπλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη 

κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.   

χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε, ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθφηεηα, δειαδή έλα πιαίζην νξγάλσζεο θαη 

πεξηεθηηθήο θαηαγξαθήο ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

επεμεξγαζηψλ. Θα πξέπεη φκσο λα ππάξρεη επειημία γηαηί ζπλήζσο πξνθχπηνπλ λέεο 

αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηα δεδνκέλα νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί. Αξθεηά 

ζπρλά ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ.  

Με ηνλ φξν ηκεκαηνπνίεζε ελλννχκε ην ρσξηζκφ ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ ζε 

κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο ελφηεηεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κεηαμχ ηνπο.
61

  

Έλαο ηξφπνο ηκεκαηνπνίεζεο θαη νκαδνπνίεζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη ε θαηάηαμή ηνπο κε ηε κνξθή κηαο πνξείαο απφ κεξηθφηεξα ζε γεληθφηεξα 

δεηήκαηα θαη έλλνηεο. Δίλαη κηα κνξθή επαγσγηθήο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Απηή ε κέζνδνο νλνκάδεηαη ππαγσγή ηνπ κεξηθνχ ζην γεληθφ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αλάιπζεο δεδνκέλσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 
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πξνθχπηνπλ είλαη κεγάινο θαη δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα αθνινπζεζεί κηα δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζπγρψλεπζε δχν θαηεγνξηψλ θαη ηελ παξαγσγή κηαο άιιεο ή κε 

ηελ ππαγσγή ηεο κηαο θαηεγνξίαο ζε κία άιιε. Απηή ε κέζνδνο νλνκάδεηαη κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ κεηά απφ νκαδνπνίεζε.
62

 

Έλα απφ ηα πνιιά είδε αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε νηνλεί 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Απηφ ην είδνο ηεο αλάιπζεο αθνξά ζην κεηαζρεκαηηζκφ θαη 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθέο πνπ ζπλαληψληαη ζπλήζσο 

ζηελ πνζνηηθή έξεπλα ή ζηαηηζηηθή.
63

 Έγηλε πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

γίλεη θαη νπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε γξαθήκαηα, λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ θαη λα 

παξνπζηαζηνχλ ζε γξαθήκαηα κε πνζνηηθνχο φξνπο.  

Μία κεζνδνινγηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηεο είλαη ε ηξηγσλνπνίεζε 

(triangulation). Ζ ηξηγσλνπνίεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ρξήζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε θάπνηαο πιεπξάο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ αξρηθή έλλνηα ηνπ φξνπ πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο λαπζηπινΐαο 

θαη ηνπ ζηξαηνχ. Δίλαη κηα ηερληθή ιήςεο θπζηθψλ κεηξήζεσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη 

πνιινί γεσγξαθηθνί δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ή 

αληηθείκελν. Καη’ αλαινγία, νη ηερληθέο ηξηγσλνπνίεζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

επηρεηξνχλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ή λα εμεγήζνπλ πην νινθιεξσκέλα ηνλ πινχην θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο κειεηψληαο ηελ απφ πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα νπηηθέο γσλίεο, ρξεζηκνπνηψληαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα.
64

 

Υξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιέο κεζφδνπο, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα 

παξεξκελείαο. Ζ ηξηγσλνπνίεζε ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί 

πνιιαπινχο ηξφπνπο αληίιεςεο γηα λα απνζαθελίζεη ην λφεκα, επηβεβαηψλνληαο ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα ηεο παξαηήξεζεο ή ηεο εξκελείαο.
65

 Μπνξεί λα είλαη πην 

ρξνλνβφξα θαη ίζσο πην δαπαλεξή αιιά ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε 
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κεζφδνπ. Αληαλαθιά, έηζη, ηελ πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί κηα ζε βάζνο θαηαλφεζε 

ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ
66

.  

Σα είδε ηεο ηξηγσλνπνίεζεο είλαη ρξνληθή ηξηγσλνπνίεζε, ρσξηθή 

ηξηγσλνπνίεζε, ηξηγσλνπνίεζε ζπλδπαζκνχ επηπέδσλ, ζεσξεηηθή ηξηγσλνπνίεζε θαη 

κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε.
67

 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε 

κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, δειαδή έγηλε ηξηγσλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνζνηηθήο έξεπλαο κε ηα δεδνκέλα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο.  

 

3.5. Πεξηνξηζκνί ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο    

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνί πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο έξεπλαο.  

Ζ έξεπλα ζηεξίρηεθε ζε έηνηκα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία είρε δηακνξθψζεη, 

δηαλείκεη θαη ζπιιέμεη ν ΟΔΠΔΚ. Γελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη 

αιιαγήο ηνπο.  

Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη δεδνκέλα κφλν απφ ηα αξρηθά ζεκηλάξηα 

επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2011. Απηφ ζπκβαίλεη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο. Καηαξράο ε παξνχζα εξεπλεηηθή 

εξγαζία μεθίλεζε πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα επφκελα ζεκηλάξηα. Ζ απνζηνιή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηα ΠΔΚ ζηνλ ΟΔΠΔΚ είρε κεγάιε θαζπζηέξεζε. Οπφηε ε 

αλακνλή γηα ηελ απνζηνιή θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ επφκελσλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξνθαινχζε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ εθπφλεζε 

ηεο εξγαζίαο.  

Σέινο, ην πιαίζην έξεπλαο κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κεηαπηπρηαθνχ 

επηπέδνπ επηβάιιεη ρξνληθνχο θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία.  
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ηα επφκελα θεθάιαηα ζα κειεηεζνχλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πνξεία 

δχν δηαθνξεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά αθνξνχζαλ ηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία θαη πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ Ο.ΔΠ.ΔΚ. Σν 

πξψην πξφγξακκα ζηφρν είρε ηελ επηκφξθσζε επηκνξθσηψλ. Σν δεχηεξν πξφγξακκα 

αθνξνχζε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζην ζρνιείν ηνπο. 

 

4. Δπηκόξθωζε επηκνξθωηώλ 

4.1. ηνηρεία ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

  Σν πξψην πξφγξακκα επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ γηα ηελ επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ζην αληηθείκελν «Δξεπλεηηθή Δξγαζία 

(PROJECT)» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ζηηο 14 θαη 15 Ηνπλίνπ 2011. Ο 

Ο.ΔΠ.ΔΚ. δεκνζίεπζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζέκα «Τινπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ζην αληηθείκελν 

'ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ (PROJECT)'». Οη ππνςήθηνη θιήζεθαλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε κέζσ Γηαδηθηχνπ έσο ηηο 30 Μαΐνπ 2011. χκθσλα κε ηελ 20
ε
 ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8 Ηνπλίνπ 

2011, επηιέρζεθαλ ηα άηνκα πνπ ζα επηκνξθψλνληαλ σο επηκνξθσηέο γηα ην 

αληηθείκελν ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο.
68

 Σν Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα ησλ 

Δπηκνξθσηψλ απεπζπλφηαλ ζε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 

πξνεξρφκελνπο απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κε πινχζηα εκπεηξία θαη γλψζεηο 

ζηε «βησκαηηθή», «νκαδνζπλεξγαηηθή» θαη δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία ζην ζρνιείν, 

θαζψο θαη κε αληίζηνηρε εκπεηξία ζηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επηκφξθσζε 

ησλ επηκνξθσηψλ είρε δηάξθεηα δψδεθα (12) δηδαθηηθέο ψξεο θαη πινπνηήζεθε απφ 

ηηο 10π.κ. έσο ηηο 6κ.κ. ηελ πξψηε εκέξα θαη απφ ηηο 9π.κ. έσο ηηο 4κ.κ. ηε δεχηεξε 

εκέξα. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηειάκβαλε εξγαζηήξηα θαηά νκάδεο θαη 
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παξνπζηάζεηο θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα κε εηζεγεηέο ηνπο θ.θ. Γ. Μπαγάθε θαη 

Ζι. Μαηζαγγνχξα θαη ηελ θ. Ρ. Μπξηζίκε.
69

 ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ 

πξνβιεπφηαλ ειαθξχ γεχκα θαη θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο απφ ηελ πεξηνρή 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλήθε ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ Αζήλα.  

 

4.2. Μεζνδνινγία έξεπλαο – εξεπλεηηθό εξγαιείν 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

επηκνξθνχκελσλ ήηαλ ε ζπκπιήξσζε Φχιισλ Αμηνιφγεζεο
70

 κε κνξθή 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα Φχιια Αμηνιφγεζεο θηηάρηεθαλ απφ 

ηνλ Ο.ΔΠ.ΔΚ. Ζ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε 

δεκηνπξγία γξαθεκάησλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel ηεο Microsoft. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο δεηνχληαη δχν 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην νλνκαηεπψλπκν (πξναηξεηηθά) θαη ε εηδηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Σν δεχηεξν απνηειείηαη απφ κία εξψηεζε ε νπνία έρεη ππνεξσηήκαηα 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Εεηείηαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα θξίλνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθα απφ 1 έσο 5, φπνπ 1 είλαη ν ρακειφηεξνο 

βαζκφο θαη 5 ν πςειφηεξνο. Σα εξσηήκαηα αθνξνχλ: 

 Σελ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Σν ζπληνληζκφ ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Σελ ελεκεξσηηθή δηάζηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Σν ζρεδηαζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ 

 Σελ εμέιημε ησλ εξγαζηεξίσλ 

 Σε ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ 

 Σε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ, ηα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηα εξγαζηήξηα 

 Σε καζεζηαθή αηκφζθαηξα 

 Σε ζπκβνιή ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ  

 Σε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ηνπο ζπληνληζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ 
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Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Εεηείηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ: 

 Αλ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαη πνχ 

 Πνηα ήηαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Πνηεο ήηαλ νη αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Ση ζα πξφηεηλαλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο 

ηα εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζεο απφςεσλ απάληεζαλ 51 άηνκα θαη είλαη φινη 

κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.  

 

4.3. Παξνπζίαζε απνηειεζκάηωλ 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπιιέρηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ απηνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

4.3.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη είλαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε 

εηδηθφηεηα ηνπ επηκνξθνχκελνπ.   

 

i. Ονομαηεπώνςμο 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ήηαλ πξναηξεηηθή. ρεδφλ νη κηζνί, 

δειαδή 24 απφ ηνπο 51 εθπαηδεπηηθνχο, επέιεμαλ λα κε ζπκπιεξψζνπλ ην φλνκά 

ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφ λα ζρεκαηηζηεί ζαθήο εηθφλα γηα ην πφζνη 

άληξεο θαη πφζεο γπλαίθεο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα.  

 

ii. Διδικόηηηερ 

Έγηλε θαηαγξαθή ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ελνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηνλ θιάδν (ΠΔ) πνπ 

αλήθνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ελνπνηήζεθαλ νη εηδηθφηεηεο ΠΔ04.01 (θπζηθνί), 

ΠΔ04.02 (ρεκηθνί), ΠΔ04.03 (θπζηνγλψζηεο), ΠΔ04.04 (βηνιφγνη) θαη ΠΔ04.05 

(γεσιφγνη), νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο σο ΠΔ04, θαη νη εηδηθφηεηεο ΠΔ18 

παξνπζηάδνληαη σο κία. Πην θάησ θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ επηκνξθνχκελσλ απφ ηελ 

θάζε εηδηθφηεηα. 
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ΠΔ01 (Θενιφγνη): 2 άηνκα 

ΠΔ02 (Φηιφινγνη): 6 άηνκα 

ΠΔ03 (Μαζεκαηηθνί): 4 άηνκα 

ΠΔ04 (Φπζηθνί, Υεκηθνί, Βηνιφγνη θ.ιπ): 21 άηνκα 

ΠΔ06 (Αγγιηθήο θηινινγίαο): 2 άηνκα 

ΠΔ11 (Γπκλαζηέο): 3 άηνκα 

ΠΔ14.04 (Γεσπφλνη): 1 άηνκν 

ΠΔ18 (ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, η. γεσπνλίαο): 2 άηνκα 

ΠΔ19 (πιεξνθνξηθήο): 2 άηνκα 

Γελ απάληεζαλ: 8 άηνκα 

ην επφκελν γξάθεκα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά εηδηθφηεηα.  
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Αξηζκόο αηόκσλ

 

Γξάθεκα 1. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Αξηζκφο αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην αλά 

εηδηθφηεηα. 

 

4.3.2. Πνζνηηθό κέξνο εξωηεκαηνινγίνπ 

Απηφ ην θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Αθνχ έγηλε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηήκαηα θιεηζηνχ 

ηχπνπ, ππνινγίζηεθε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε απάληεζεο θαη ν κέζνο φξνο 

βαζκνινγίαο γηα θάζε εξψηεζε. Γεδνκέλνπ φηη νη επηινγέο ζηνπο βαζκνχο ήηαλ απφ 

1 έσο 5, κε ρακειφηεξε βαζκνινγία ην 1, νη βαζκνί 1 θαη 2 ζεσξνχληαη ρακεινί θαη 

δείρλνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ζεηηθή εηθφλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ο 

βαζκφο 3 βξίζθεηαη ζηε κέζε νπφηε ππνδειψλεη κία κέηξηα εηθφλα ελψ νη βαζκνί 4 

θαη 5 δείρλνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ζεηηθή εηθφλα.  
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ηηο επφκελεο ζειίδεο παξαηίζεληαη 2 πίλαθεο θαη έλα γξάθεκα. ηνλ Πίλαθα 

1 θαίλνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ, δειαδή πφζνη εθπαηδεπηηθνί 

βαζκνιφγεζαλ ηελ θάζε εξψηεζε θαη κε πνηα βαζκνινγία. Σα ίδηα ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη πην παξαζηαηηθά ζην Γξάθεκα 2. ηνλ Πίλαθα 2 θαίλνληαη νη κέζνη 

φξνη ησλ βαζκνινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ζε θάζε εξψηεζε. Ο κέζνο φξνο ζε θάζε 

εξψηεζε ππνινγίζηεθε βάζεη απηψλ πνπ έδσζαλ απάληεζε. Γε ειήθζεζαλ ππφςε 

απηνί πνπ άθεζαλ θελή ηελ απάληεζε. 
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Γξάθεκα 2. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θάζε βαζκνχ ζε θάζε εξψηεζε 
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πρλόηεηεο απαληήζεωλ 

Βαζκνινγία 

Οξγάλωζε 

ζεκηλαξίνπ 

πληνληζκόο 

ζεκηλαξίνπ 

Δλεκεξωηηθή 

δηάζηαζε 

ζεκηλαξίνπ 

ρεδηαζκόο 

εξγαζηεξίωλ 

Δμέιημε 

εξγαζηεξίωλ 

Υξεζηκόηεηα 

εξγαζηεξίωλ 

Δξωηήκαηα, 

πιηθά, κέζα 

Μαζεζηαθή 

αηκόζθαηξα 

Απνζαθήληζε 

ηωλ εξεπλεηηθώλ 

εξγαζηώλ 

πλεξγαζία 

νκάδαο - 

ζπληνληζηέο 

1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 

2 0 0 4 1 2 4 3 1 7 0 

3 5 7 13 14 14 7 13 8 16 4 

4 26 25 20 20 22 19 15 19 15 15 

5 20 18 10 16 12 18 18 23 10 32 

Γ.Α. 0 1 3 0 1 2 1 0 1 0 

ύλνιν 

απαληήζεωλ 51 50 48 51 50 49 50 51 50 51 
Πίλαθαο 1. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ - πρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θάζε βαζκνχ 

 

Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο απαληήζεωλ 

Βαζκνινγία 

Οξγάλωζε 

ζεκηλαξίνπ 

πληνληζκόο 

ζεκηλαξίνπ 

Δλεκεξωηηθή 

δηάζηαζε 

ζεκηλαξίνπ 

ρεδηαζκόο 

εξγαζηεξίωλ 

Δμέιημε 

εξγαζηεξίωλ 

Υξεζηκόηεηα 

εξγαζηεξίωλ 

Δξωηήκαηα, 

πιηθά, κέζα 

Μαζεζηαθή 

αηκόζθαηξα 

Απνζαθήληζε 

ηωλ εξεπλεηηθώλ 

εξγαζηώλ 

πλεξγαζία 

νκάδαο - 

ζπληνληζηέο 

ύλνιν  

απαληήζεωλ 51 50 48 51 50 49 50 51 50 51 

Μ.Ο. 4,29 4,22 3,71 4,00 3,88 4,00 3,92 4,25 3,48 4,55 
Πίλαθαο 2. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο απαληήζεσλ 
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ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ πην αλαιπηηθά νη απαληήζεηο μεθηλψληαο απφ 

ηηο εξσηήζεηο πνπ πήξαλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. ε θάζε εξψηεζε αθνινπζεί 

έλα γξάθεκα ζην νπνίν θαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη επηκνξθνχκελνη 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα θαιχηεξε ζπγθεληξσηηθή εηθφλα.   

 Ζ ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ηνπο ζπληνληζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ. Ζ εξψηεζε απηή 

πήξε ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο κε πςειή βαζκνινγία. Ο κέζνο φξνο είλαη 4,55. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηκνξθνχκελσλ (32 άηνκα ή ην 63%) έδσζε ην κέγηζην βαζκφ 

(δειαδή 5), 15 εθπαηδεπηηθνί βαζκνιφγεζαλ ηε ζπλεξγαζία κε 4, ελψ 4 έδσζαλ 

βαζκφ 3. Καλέλαο δελ βαζκνιφγεζε κε 1 θαη 2.  

 

Σπλεξγαζία νκάδαο κε ζπληνληζηέο
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Γξάθεκα 3. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«πλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ηνπο ζπληνληζηέο» 

 

Απφ ην γξάθεκα θαίλεηαη, φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηκνξθνχκελσλ, 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 9 ζηνπο 10, ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηνπο ζπληνληζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ, ελψ θαλέλαο δελ είρε αξλεηηθή 

εηθφλα.    

 Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ζεκηλαξίνπ. ηηο εξσηήζεηο απηέο, νη βαζκνινγίεο 

είλαη παξαπιήζηεο. ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία, ην 90%, απάληεζε δίλνληαο βαζκφ 4 θαη 5, ελψ κε αληίζηνηρνπο 

βαζκνχο βαζκνιφγεζαλ ηνλ ζπληνληζκφ 43 επηκνξθνχκελνη, δει. ην 86%. Ζ 

κέγηζηε ζπρλφηεηα θαη ζηηο δχν εξσηήζεηο παξαηεξείηαη ζην βαζκφ 4, ηνλ νπνίν 

έδσζαλ νη κηζνί πεξίπνπ επηκνξθνχκελνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζκνιφγεζαλ κε 4 
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ηελ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ 26 επηκνξθνχκελνη, ελψ ην ζπληνληζκφ 25, 

δηακνξθψλνληαο έηζη ην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ζε 4,29 θαη 4,22 αληίζηνηρα.  

 Γξάθεκα 4. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο «Οξγάλσζε ζεκηλαξίνπ» θαη 

«πληνληζκφο ζεκηλαξίνπ»  

 

Φαίλεηαη θαζαξά φηη νη επηκνξθνχκελνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζεψξεζαλ 

επηηπρεκέλα ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Μαζεζηαθή αηκφζθαηξα. Ζ βαζκνινγία ζηελ εξψηεζε γηα ηε καζεζηαθή 

αηκφζθαηξα έρεη παξαπιήζην κέζν φξν κε ηηο πξνεγνχκελεο, 4,25 αιιά ζε απηή ν 

βαζκφο 5 ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

βαζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα 23 άηνκα (45%) ηε βαζκνιφγεζαλ κε 5 θαη 19 ηε 

βαζκνιφγεζαλ κε 4. 

Μαζεζηαθή αηκόζθαηξα
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Γξάθεκα 5. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Μαζεζηαθή αηκφζθαηξα» 

 

Καη ζηελ εξψηεζε γηα ηε καζεζηαθή αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηνχζε ζην ζεκηλάξην 

πεξηζζφηεξνη απφ 8 ζηνπο 10 επηκνξθνχκελνπο έδεημαλ κε ηε βαζκνινγία ηνπο φηη 

έκεηλαλ πνιχ επραξηζηεκέλνη.   

Οξγάλσζε ζεκηλαξίνπ

0%0% 10%
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39%
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5

Σπληνληζκόο ζεκηλαξίνπ

14%

50%

36%

0%0%

1
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3

4

5
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 ρεδηαζκφο θαη ρξεζηκφηεηα εξγαζηεξίσλ. ηηο εξσηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο είλαη 4. Απφ ηνπο 51 

εθπαηδεπηηθνχο 20 βαζκνιφγεζαλ κε 4 ηελ πξψηε εξψηεζε θαη 19 ηε δεχηεξε, ελψ 

κε ην κέγηζην βαζκφ βαζκνιφγεζαλ ην ζρεδηαζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ 16 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ 18. 

 

Γξάθεκα 6. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο «ρεδηαζκφο εξγαζηεξίσλ» θαη 

«Υξεζηκφηεηα εξγαζηεξίσλ» 

 

Καη ζε απηέο ηηο δχν εξσηήζεηο παξακέλεη ε ζεηηθή εηθφλα αθνχ 7 ζηνπο 10 

έδσζαλ πςειή βαζκνινγία. 

 Πψο θξίλεηε ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ, ηα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηα εξγαζηήξηα. ηελ εξψηεζε απηή παξαηεξνχκε κηα κεγαιχηεξε 

δηαζπνξά απαληήζεσλ. Ο βαζκφο 5 ζπγθέληξσζε πάιη ηηο πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο (18), αιιά 15 βαζκνιφγεζαλ κε 4 θαη 13 κε 3, δηακνξθψλνληαο έηζη 

ην κέζν φξν ζην 3,92. 

Δξσηήκαηα, πιηθά, κέζα
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Γξάθεκα 7. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζηελ 

εξψηεζε «Γηαηχπσζε εξσηεκάησλ, πιηθά θαη κέζα εξγαζηεξίσλ» 

Σρεδηαζκόο εξγαζηεξίσλ
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Δδψ ε εηθφλα δελ είλαη εληειψο μεθάζαξε. Ζ πιεηνςεθία έδσζε πάιη κεγάιε 

βαζκνινγία αιιά ην πνζνζηφ απηφ είλαη ζην 65% πεξίπνπ. Δίλαη κελ πςειφ αιιά 

αξθεηά ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηήζεσλ.  

 Ζ εμέιημε ησλ εξγαζηεξίσλ. ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηεξίσλ ν 

κέζνο φξνο είλαη 3,88, δειαδή ιίγν πην ρακειφο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηήξηα, πνπ είδακε πην πάλσ. Ληγφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο επηκνξθνχκελνπο (22 εθπαηδεπηηθνί) βαζκνιφγεζαλ κε 4, 14 

εθπαηδεπηηθνί βαζκνιφγεζαλ κε 3, ελψ 12 βαζκνιφγεζαλ κε 5. 

 

Δμέιημε εξγαζηεξίσλ
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Γξάθεκα 8. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Δμέιημε  εξγαζηεξίσλ» 

 

Αλ θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, πεξίπνπ ην 67% έδσζε 

κεγάιε βαζκνινγία, νη πεξηζζφηεξνη βαζκνιφγεζαλ κε 4 ηελ εμέιημε ησλ 

εξγαζηεξίσλ θη έηζη ν κέζνο φξνο είλαη ιίγν κηθξφηεξνο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

εξψηεζε.  

 Ζ ελεκεξσηηθή δηάζηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. ζνλ αθνξά ηελ ελεκεξσηηθή δηάζηαζε 

ηνπ ζεκηλαξίνπ, ν κέζνο φξνο είλαη 3,71. Παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ είλαη ζηνπο βαζκνχο 3 θαη 4. 

 



69 

 

Δλεκεξσηηθή δηάζηαζε ζεκηλαξίνπ
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Γξάθεκα 9. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Δλεκεξσηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ» 

 

Οξηαθά 6 ζηνπο 10 έδσζαλ πςειή βαζκνινγία, αιιά απφ απηνχο νη 4 

βαζκνιφγεζαλ κε 4 ηελ ελεκεξσηηθή δηάζηαζε. Απηφ δηακνξθψλεη αθφκα πην 

ρακειφ κέζν φξν γηα απηή ηελ εξψηεζε.  

 Ζ ζπκβνιή ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. Ο ρακειφηεξνο κέζνο φξνο θαηαγξάθεηαη ζε απηή ηελ 

εξψηεζε θαη είλαη 3,48. Σν 18%, ή αιιηψο, 9 ζηνπο 50 εθπαηδεπηηθνχο 

βαζκνιφγεζαλ κε 1 ή 2, πνπ είλαη θαη ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ρακειψλ βαζκψλ 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο παξαηεξνχληαη 

ζην βαζκφ 3. Απφ ηνπο 50 εθπαηδεπηηθνχο νη 16 βαζκνιφγεζαλ κε βαζκφ 3 ελψ 15 

κε βαζκφ 4. Παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε ηεο βαζκνινγίαο πξνο ηηο κεζαίεο 

βαζκνινγίεο. Δίλαη ε κνλαδηθή εξψηεζε ζηελ νπνία δελ ππεξέρνπλ νη κεγάιεο 

βαζκνινγίεο. Οξηαθά 5 ζηνπο 10 έβαιαλ κεγάιεο βαζκνινγίεο. Φαίλεηαη φηη ζην 

ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ παξέκεηλαλ θάπνηεο απνξίεο αλαπάληεηεο ζηνπ 

επηκνξθνχκελνπο.   
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Απνζαθήληζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ
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Γξάθεκα 10. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Υξεζηκφηεηα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ» 

 

4.3.2.1. Αλάιπζε – πδήηεζε απνηειεζκάηωλ πνζνηηθνύ κέξνπο  

Κάλνληαο απηή ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηήζεσλ 

θιεηζηνχ ηχπνπ, παξαηεξείηαη φηη, γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζρεκάηηζαλ κηα ζεηηθή 

εηθφλα απφ ην ζεκηλάξην. Απηφ θαίλεηαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ζηηο βαζκνινγίεο 

πνπ θπκάλζεθαλ απφ 3,48 έσο 4,55, δειαδή αξθεηά πάλσ απφ ηε κέζε ηεο θιίκαθαο 

βαζκνιφγεζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ε ζπρλφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηνπο βαζκνχο 1 θαη 2 είλαη κεδεληθή ή πνιχ ρακειή. Απηφ δείρλεη 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ εληειψο αξλεηηθή εηθφλα γηα θαλέλα εξψηεκα. Ζ 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην βαζκφ 2 παξαηεξείηαη ζην εξψηεκα «Ζ ζπκβνιή ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ», ην 

νπνίν βαζκνινγήζεθε κε ην βαζκφ 2 απφ 7 επηκνξθνχκελνπο. Απηφο ν αξηζκφο 

απαληήζεσλ απνηειεί ην κέγηζην γηα ην βαζκφ 2. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ απαληήζεσλ 

θπκάλζεθε ζηηο βαζκνινγίεο 4 έσο 5. Απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ κηα απμεκέλε 

ηθαλνπνίεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ απφ ην ζεκηλάξην.  

Ωο πξνο ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα, ηφζν ε «νξγάλσζε» φζν θαη ν 

«ζπληνληζκφο ηνπ ζεκηλαξίνπ» θξίζεθαλ πνιχ ζεηηθά, ιακβάλνληαο πςειέο 

βαζκνινγίεο. Ζ «καζεζηαθή αηκφζθαηξα» αιιά θαη ε «ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε 

ηνπο ζπληνληζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ» ήηαλ ζηνηρεία πνπ εθηηκήζεθαλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ δείρλεη φηη ππήξρε ζεηηθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο ζην ζεκηλάξην. 
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Αμίδεη, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη ελψ νη εξσηήζεηο γηα ην «ζρεδηαζκφ» θαη ηελ 

«εμέιημε ησλ εξγαζηεξίσλ» βαζκνινγήζεθαλ ζρεηηθά πςειά, νη εξσηήζεηο γηα ηε 

«ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ» θαη γηα ηε «δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, ηα πιηθά θαη 

ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα εξγαζηήξηα» είραλ ιίγν ρακειφηεξε βαζκνινγία. 

Δλψ δειαδή ν ζρεδηαζκφο ηνπο ήηαλ θαιφο, ζηελ πξάμε ίζσο λα κελ ήηαλ ηφζν 

απνδνηηθά θαη ρξήζηκα. Σέινο, νη δχν εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ «ελεκεξσηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ» θαη ηε «ζπκβνιή ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηελ απνζαθήληζε ηεο 

θπζηνγλσκίαο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» πήξαλ ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο.  

πσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην 3 είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζρεκαηίδεηαη κηα γεληθή εηθφλα. 

Λεπηνκέξεηεο, φκσο, θαη ίζσο θάπνηεο απνζαθελίζεηο θαίλνληαη ιίγν θαιχηεξα ζηα 

πνηνηηθά θνκκάηηα ηεο έξεπλαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ. ηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηηο απαληήζεηο απηέο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

απνζαθεληζηεί γηαηί δφζεθαλ απηνί νη βαζκνί ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ.  

 

4.3.2.2. ύγθξηζε απαληήζεωλ νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ κε ην ζύλνιν ηωλ 

απαληήζεωλ 

Έγηλε θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ απαληήζεσλ αλά εηδηθφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη κέζνη φξνη αλά εηδηθφηεηα αθνινπζνχλ ηνπο 

γεληθνχο κέζνπο φξνπο. Σν δείγκα είλαη πνιχ κηθξφ ζηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο, 

νπφηε δελ κπνξνχλ λα βγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε 

θαιχηεξν λα γίλεη ζχγθξηζε κφλν ηεο κεγαιχηεξεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ κε ην 

ζχλνιν. Απηή ε νκάδα είλαη ε ελνπνηεκέλε εηδηθφηεηα ησλ ΠΔ04, ζηελ νπνία 

εληάρζεθαλ νη θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη θ.ιπ. θαη απνηειείηαη απφ 21 

εθπαηδεπηηθνχο (πεξίπνπ ην 41%).  

Αλ ζπγθξηζνχλ νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ04 κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν, πξνθχπηνπλ ηα εμήο. Γεληθά ζηνπο κέζνπο φξνπο δελ 

παξαηεξνχληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο σο πξνο ηε βαζκνινγία απηήο ηεο νκάδαο ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μηα κηθξή δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ζε 

ηέζζεξα εξσηήκαηα ζηα νπνία θαίλεηαη φηη απηή ε νκάδα βαζκνιφγεζε κε ζρεηηθά 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν. Απηά είλαη ε «νξγάλσζε ηνπ 
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ζεκηλαξίνπ» ζηελ νπνία ν γεληθφο κέζνο φξνο ήηαλ 4,29 ελψ ζηνπο ΠΔ04 ήηαλ 4,48, 

ν «ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ» ζηελ νπνία ν γεληθφο κέζνο φξνο ήηαλ 4,00 ελψ 

ζηνπο ΠΔ04 ήηαλ 4,19, ε «ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ» ζηελ νπνία ν γεληθφο 

κέζνο φξνο ήηαλ 4,00 ελψ ζηνπο ΠΔ04 ήηαλ 4,35 θαη ηέινο ζηε «ζπκβνιή ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» ζηελ 

νπνία ν γεληθφο κέζνο φξνο ήηαλ 3,48 ελψ ζηνπο ΠΔ04 ήηαλ 3,67.   

Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηεο βαζκνινγίαο ησλ ΠΔ04 κε ην γεληθφ κέζν 

φξν, παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζην γξάθεκα 11 πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα 

θαιχηεξε επνπηεία ηεο ζχγθξηζεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηνπο κέζνπο 

φξνπο βαζκνινγίαο γηα θάζε εξψηεζε γηα ηελ ελνπνηεκέλε εηδηθφηεηα ΠΔ04.  

 

Σύγκριζη μέζοσ όροσ βαθμολογίας
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Σπλεξγαζία νκάδαο -
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ΠΔ04 Όισλ ησλ εηδηθνηήησλ

 

Γξάθεκα 11. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – χγθξηζε κέζνπ φξνπ βαζκνινγίαο ζε θάζε εξψηεζε 
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Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ απαντήςεων των ΠΕ04 

Μζςοσ όροσ 
βαθμολογίασ 
απαντήςεων 

Οργάνωςθ 
ςεμιναρίου 

υντονιςμόσ 
ςεμιναρίου 

Ενθμερωτικι 
διάςταςθ 

ςεμιναρίου 
χεδιαςμόσ 

εργαςτθρίων 
Εξζλιξθ 

εργαςτθρίων 

ΠΕ04 4,48 4,19 3,95 4,19 3,90 

Όλων των 
ειδικοτήτων 4,29 4,22 3,71 4,00 3,88 

      

      

Μζςοσ όροσ 
βαθμολογίασ 
απαντήςεων 

Χρθςιμότθτα 
εργαςτθρίων 

Ερωτιματα, 
υλικά, μζςα 

Μακθςιακι 
ατμόςφαιρα 

Αποςαφινιςθ 
των 

ερευνθτικών 
εργαςιών 

υνεργαςία 
ομάδασ - 

ςυντονιςτζσ 

ΠΕ04 4,35 3,95 4,24 3,67 4,48 

Όλων των 
ειδικοτήτων 4,00 3,92 4,25 3,48 4,55 

Πίλαθαο 3. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθφηεηαο ΠΔ04 

 

4.3.3. Πνηνηηθό κέξνο εξωηεκαηνινγίνπ  

Σν πνηνηηθφ θνκκάηη απνηειεί ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

δφζεθε ζηνπο επηκνξθνχκελνπο θαη πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη 

επηκνξθνχκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ: 

 Αλ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαη πνχ. 

 Πνηα ήηαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Πνηεο ήηαλ νη αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Ση ζα πξφηεηλαλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο. 

Καηαγξάθεθαλ νη απαληήζεηο θαη θαηαηάρζεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο 

ζηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψζεθαλ ζε γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο. ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο δφζεθαλ απφ ιηγφηεξα απφ 3 άηνκα, δειαδή 

ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ επηκνξθνχκελσλ απηέο θαηαηάρζεθαλ ζε κηα μερσξηζηή 

θαηεγνξία «Άιιε απάληεζε». πλνιηθά νη απαληήζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα γηαηί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη επηκνξθνχκελνη έδσζαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο ζην θάζε εξψηεκα. ε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, γηα 

ιφγνπο θαιχηεξεο επνπηείαο, παξαηίζεηαη έλα επηπιένλ γξάθεκα ζην νπνίν 
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παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά νη ππνθαηεγνξίεο πνπ ηε ζπλζέηνπλ θαη ν αξηζκφο 

απαληήζεσλ ηεο θάζε ππνθαηεγνξίαο. 

 

i. Δπώηηζη: Ανηιμεηωπίζαηε δςζκολίερ και πού; 

ηελ πξψηε εξψηεζε «Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο θαη πνχ;» νη 

επηκνξθνχκελνη θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηελ εξψηεζε απάληεζαλ 29 επηκνξθνχκελνη, 

θαηαγξάθνληαο ζπλνιηθά 41 ζρφιηα πνπ πεξηέγξαθαλ δπζθνιίεο ελψ 22 

εθπαηδεπηηθνί δε δήισζαλ θακία δπζθνιία. Απφ απηέο ηηο απαληήζεηο ζρεκαηίζηεθαλ 

νη θαηεγνξίεο «Γπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ», 

«Πίεζε ρξφλνπ», «Πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο», «Άιιε απάληεζε» θαη 

«Κακία δπζθνιία». ην Γξάθεκα 12 θαίλνληαη νη θαηεγνξίεο θαη ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζήο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο.  

Δσζκολίες ποσ ανηιμεηωπίζαηε
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Γξάθεκα 12. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο 

δπζθνιηψλ. 

 

 Γπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

ζπγθεληξψζεθαλ πάλσ απφ ηηο κηζέο απαληήζεηο, δειαδή νη 22 απφ ηηο 41. Απφ 

απηνχο νη 9 ζεσξνχλ φηη έθπγαλ απφ ην ζεκηλάξην κε αλαπάληεηα εξσηήκαηα θαη 

ρσξίο ζαθείο νδεγίεο γηα ην πψο ζα εθαξκνζηεί ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζηελ πξάμε. 

Σα εξγαζηήξηα δελ είραλ ζαθείο ζηφρνπο δήισζαλ 6 επηκνξθνχκελνη, 3 δελ 

θαηαλφεζαλ πνηα είλαη ε θαηλνηνκία ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ελψ 2 ζεψξεζαλ φηη 

δελ ππήξρε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο. Σέινο, 2 επηκνξθνχκελνη δελ αηζζάλνληαλ 
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ζίγνπξνη φηη θαηαλφεζαλ ην ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ σο επηκνξθσηέο. Απηά 

παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζην επφκελν ζρήκα. Αλ γίλεη κηα αληηπαξαβνιή κε ην 

πνζνηηθφ θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ παξνπζηάζηεθε πην πάλσ, παξαηεξείηαη 

φηη θη εθεί ην ρακειφηεξν κέζν φξν ηνλ ζπγθέληξσζε ε εξψηεζε αλ «ην ζεκηλάξην 

ζπλέβαιε ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ» 

(ζει.67). Φαίλεηαη φηη σο πξνο απηφ ην ηνκέα έκεηλαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα. Ίζσο 

απηφ λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, φζν θαη 

κε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία έγηλαλ φιεο νη δηεξγαζίεο (έληαμε ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, κε νινθιεξσκέλν 

ζεζκηθφ πιαίζην). 

 

Γξάθεκα 13. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο ππνθαηεγνξίεο 

γηα ην «Πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ». 
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 Πίεζε ρξφλνπ. ηελ θαηεγνξία «Πίεζε ρξφλνπ» εληάρζεθαλ απαληήζεηο απφ 10 

εξσηεκαηνιφγηα. Οη επηκνξθνχκελνη ζρνιίαζαλ φηη ήηαλ πνιχ ιίγνο ν ρξφλνο γηα ηελ 

πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δέρηεθαλ, δελ ππήξρε ρξφλνο αθνκνίσζεο ηεο λέαο 

νξνινγίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ λένπ καζήκαηνο θαη ήηαλ θνπξαζηηθή ε 

ζπλερφκελε πνιχσξε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ ζεκηλαξίνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αλέθεξαλ, επίζεο, φηη δελ έγηλε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζηα εξγαζηήξηα. Απηή 

ε πίεζε, ελδερνκέλσο, εμεγείηαη γηαηί ην ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε δχν 

ζπλερφκελεο εκέξεο θαη είρε ζπλνιηθή δηάξθεηα 15 ψξεο. 

 Πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα. Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηκνξθνχκελνη κέζα ζηελ νκάδα θαη αθνξνχζαλ 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Έμη επηκνξθνχκελνη αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, εηδηθά ηελ πξψηε εκέξα. ρνιίαζαλ φηη ε νκάδα ήηαλ 

πνιππιεζήο θη απηφ δε δηεπθφιπλε ην «δέζηκφ» ηεο. κσο ζην ζχλνιφ ηνπο 

παξαδέρηεθαλ φηη απηφ ην πξφβιεκα παξαηεξήζεθε ζηελ αξρή, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

κε ηελ πξνζπάζεηα θαη ησλ επηκνξθσηψλ θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ ιχζεθε. 

 Άιιε απάληεζε. ηελ θαηεγνξία απηή εληάρζεθαλ 3 κεκνλσκέλεο απαληήζεηο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θάπνπ αιινχ. Ζ κία είρε λα θάλεη κε δπζθνιία ζηε 

κεηαθίλεζε, ε άιιε απάληεζε αλαθεξφηαλ ζην πιηθφ πνπ δελ ήηαλ έγθαηξα έηνηκν 

θαη ε ηειεπηαία ζηελ θαθή ερεηηθή πνπ είραλ θάπνηεο αίζνπζεο 

 Κακία δπζθνιία. Πεξηιακβάλνληαη απηνί πνπ δήισζαλ φηη δελ αληηκεηψπηζαλ 

θακία δπζθνιία αιιά θαη απηνί πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ. Γε δήισζαλ φηη 

αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία νη 22 απφ ηνπο 51 επηκνξθνχκελνπο, δειαδή ην 43,14%.   

 

ii. Δπώηηζη: ημειώζηε ηα θεηικά και ζηοισεία ηος ζεμιναπίος και ηιρ αδςναμίερ 

ηος 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε είρε δχν ζθέιε θαη δεηνχζε ην εμήο: «εκεηψζηε ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ». ην πξψην ζθέινο πνπ 

αθνξνχζε ηα ζεηηθά ζηνηρεία, ππήξμαλ 97 απαληήζεηο, ελψ 5 επηκνξθνχκελνη δελ 

απάληεζαλ. Απφ ηηο απαληήζεηο, ζρεκαηίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο «Ζ κεζνδνινγία ηνπ 

ζεκηλαξίνπ», «Οη επηκνξθσηέο», «Σν ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα», «Αιιειεπίδξαζε κε 

ζπλαδέιθνπο», «Ζ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ», «Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ», 

«Άιιε απάληεζε», θαη «Γελ απάληεζαλ». ην Γξάθεκα 14 θαίλνληαη νη ζπρλφηεηεο 

ησλ απαληήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά. 
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Γξάθεκα 14. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο γηα 

ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

 Ζ κεζνδνινγία ηνπ ζεκηλαξίνπ. Δληάρζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζην 

βησκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη επηκνξθσηέο. Ωο πξνο ηε βησκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, νη πεξηζζφηεξνη δει. 

23 ζηνπο 51 (45,10%) ηα ζεψξεζαλ σο ζεηηθά θαη κάιηζηα αξθεηνί απφ απηνχο 

έδεημαλ ελζνπζηαζκφ γη' απηή ηε κεζνδνινγηθή επηινγή. Γε ζρεκαηίζηεθαλ 

ππνθαηεγνξίεο απφ απηέο ηηο απαληήζεηο. ιεο νη απαληήζεηο ήηαλ παξεκθεξείο.   

 Οη επηκνξθσηέο. Καηαγξάθεθαλ 20 ζεηηθά ζρφιηα γηα ηνπο επηκνξθσηέο. Οη 

πεξηζζφηεξνη έγξαςαλ έλζεξκα ζρφιηα γηα ηε ζεηηθή ζηάζε, γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, 

ηε θηιηθή δηάζεζε αιιά θαη ηηο γλψζεηο πνπ είραλ νη επηκνξθσηέο. ε 6 απφ απηά ηα 

ζρφιηα θάλεθε κηα ζεηηθή εηθφλα απφ ηελ επειημία ησλ επηκνξθσηψλ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ παξνπζηάζεψλ ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ επηκνξθνχκελσλ. 

 Θεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα.  ηελ παξαπάλσ ζεηηθή εηθφλα πξνζηίζεληαη ηα 16 

ζρφιηα πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη πνπ αθνξνχλ ην πνιχ θαιφ καζεζηαθφ θιίκα πνπ 

δηακνξθψζεθε. Σνλίδνπλ φηη ππήξμε ελζνπζηαζκφο, ζπλεξγαζία, θηιηθή ζηάζε, θαιή 

δηάζεζε θαη επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κέζα απφ ηελ νπνία ιχζεθαλ πξνβιήκαηα θαη 

απνξίεο. 

 Αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο. Ζ αληαιιαγή απφςεσλ, ε ζπλχπαξμε θαη ε 

γλσξηκία κε ζπλαδέιθνπο απνηέιεζαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα 14 

επηκνξθνχκελνπο. Γίλεηαη κάιηζηα ηδηαίηεξε κλεία γηα ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα.  
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 Οξγάλσζε ζεκηλαξίνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηελ ππνζηήξημε ησλ επηκνξθνχκελσλ απφ ηνπο 

δηνξγαλσηέο, ην ζπληνληζκφ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην πιηθφ. Έλαο ζηνπο 

ηέζζεξηο, δειαδή 13 άηνκα θαη πνζνζηφ 25,49%, αλέθεξαλ ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζεκηλαξίνπ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ. Τπήξμαλ 10 απαληήζεηο (1 ζηνπο 5) πνπ αλέθεξαλ σο 

ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

Κξίζεθε σο πνιχ επνηθνδνκεηηθή ε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη ε παξνπζίαζε ηνπ 

γαιιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε απφθηεζε λέαο γλψζεο θαη λέσλ 

ηερληθψλ. 

 Άιιε απάληεζε. Τπήξμε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ αλέθεξε φηη φια ήηαλ ζεηηθά 

ζην ζεκηλάξην, ρσξίο λα δίλεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο. 

 Κακία απάληεζε. Γελ έδσζαλ θακία απάληεζε ζε απηή ηελ εξψηεζε 5 

επηκνξθνχκελνη  

 

Σν δεχηεξν ζθέινο απηήο ηεο εξψηεζεο αθνξνχζε ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. Οη απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ 79, ελψ ζε 8 εξσηεκαηνιφγηα 

δελ θαηαγξάθεθε θάπνηα αδπλακία. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ 

ζρεκαηίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο «Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ», «Οξγαλσηηθά 

πξνβιήκαηα», «Πίεζε ρξφλνπ», «Θεζκηθφ πιαίζην», «Γελ απάληεζαλ». ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί γξάθεκα ζην νπνίν θαίλεηαη ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία 

θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο. ην γξάθεκα 16 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ θαηεγνξία «Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ», πνπ ζπγθέληξσζε ηηο 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο.   
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Γξάθεκα 15. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο γηα 

ηηο αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

 Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ. ε απηή ηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο. ρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο αδπλακίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ, 38 απφ ηηο 79, 

πνζνζηφ 48%, αθνξνχζαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε 12 απαληήζεηο, δειαδή πεξίπνπ 1 ζηηο 3 απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 

δειψζεθε μεθάζαξα φηη έκεηλαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα γχξσ απφ πξαθηηθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζηα ζρνιεία. Παξεκθεξή ήηαλ θαη άιια 9 

ζρφιηα ζηα νπνία νη επηκνξθνχκελνη δήισζαλ φηη ην ζεκηλάξην δελ ηνπο βνήζεζε λα 

ζρεκαηίζνπλ κηα ζαθή εηθφλα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ 

ηάμε θαη σο πξνο ηε θηινζνθία ηνπ λένπ καζήκαηνο. Καηαγξάθεθαλ 6 ζρφιηα ζηα 

νπνία νη επηκνξθνχκελνη επεζήκαλαλ φηη δελ είραλ ζαθή εηθφλα, ηδηαίηεξα ζηελ αξρή 

ηνπ ζεκηλαξίνπ, σο πξνο ηε ξνή θαη ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεκηλαξίνπ, ελψ 

άιινη 6 δήισζαλ φηη δε ζρεκάηηζαλ ζαθή εηθφλα σο πξνο ην δηθφ ηνπο ξφιν φηαλ ζα 

θιεζνχλ λα γίλνπλ επηκνξθσηέο ζην ζεκηλάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Γεληθψλ 

Λπθείσλ. Σέινο, νη ππφινηπεο απαληήζεηο δήισλαλ φηη ηα εξγαζηήξηα δελ θάιπςαλ 

ηηο αλάγθεο ηνπο θαη δελ ππήξραλ πξαθηηθά, εθαξκνζκέλα παξαδείγκαηα. Απηέο νη 

απαληήζεηο ζπλάδνπλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηήκαηνο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ, πνπ είδακε πην πάλσ (ζει. 74). Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε πνιιέο 

απαληήζεηο πεξηέγξαθαλ δπζθνιίεο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη 

θπξίσο δήισλαλ φηη νη νδεγίεο ήηαλ αζαθείο θαη έκεηλαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. 
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Γξάθεκα 16. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο ππνθαηεγνξίεο 

γηα ην «Πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ». 

 

 Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάρζεθαλ 21 απαληήζεηο. 6 

εθπαηδεπηηθνί ζρνιίαζαλ φηη δελ ήηαλ έγθαηξα έηνηκν ην πιηθφ, πξηλ ην ζεκηλάξην, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ην κειεηήζνπλ. Άιινη 6 αλαθέξζεθαλ ζε νξγαλσηηθά θαη 

πιηθνηερληθά πξνβιήκαηα φπσο ηελ έιιεηςε θσηνηππηψλ γηα ηηο αζθήζεηο ελψ 5 

ζρφιηα αθνξνχζαλ ηε δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζεηξά ησλ 

εξγαζηεξίσλ. Τπήξμαλ θαη 4 απαληήζεηο πνπ ζρνιίαδαλ σο αδπλακία ηνλ ηξφπν κε 
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ηνλ νπνίν έγηλε ε επηινγή ησλ επηκνξθσηψλ θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ. ια απηά 

θαίλνληαη ζην επφκελν γξάθεκα. 

 

Γξάθεκα 17. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο ππνθαηεγνξίεο 

γηα ηα «Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα». 

 

 Πίεζε ρξφλνπ. Σν ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ήκεξεο, δηάζηεκα ην 

νπνίν δε ζεσξήζεθε αξθεηφ, απφ 16 επηκνξθνχκελνπο, γηα ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο 
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πνπ πξνζειήθζεθε. Δπεζήκαλαλ, επίζεο, φηη δελ έγηλε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ.   

 Θεζκηθφ πιαίζην. Απηή ε θαηεγνξία δελ αθνξά ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, 

αιιά ην ππνπξγείν παηδείαο. ε απηή εληάρζεθαλ 4 απαληήζεηο πνπ εμέθξαδαλ ηελ 

αλάγθε χπαξμεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

έληαμή ηνπ λένπ καζήκαηνο ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ ιπθείνπ.  

 Γελ απάληεζαλ. 8 άηνκα δε δήισζαλ θάπνηα αδπλακία ζην ζεκηλάξην. 

 

iii. Δπώηηζη: Σι θα πποηείναηε για ηη βεληίωζη ηος ζςγκεκπιμένος ππογπάμμαηορ 

επιμόπθωζηρ; 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε απφ ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο λα θαηαγξάςνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα 

βειηησζεί ην ζεκηλάξην. Απφ ηηο 62 πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζρεκαηίζηεθαλ νη 

θαηεγνξίεο «Απνζαθήληζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο», «Θέκαηα νξγάλσζεο», 

«Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ», «Γηάξθεηα – σξάξην», «Αλαηξνθνδφηεζε – 

Τπνζηήξημε», «Άιιε απάληεζε», «Κακία πξφηαζε» νη νπνίεο θαίλνληαη ζην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.   
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Γξάθεκα 18. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο γηα 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

Πην αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο έρνπλ σο εμήο: 

 Απνζαθήληζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο. πγθεληξψζεθαλ 18 πξνηάζεηο γηα 

απνζαθήληζε ζε πξαθηηθά δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, 10 επηκνξθνχκελνη πξφηεηλαλ λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε 

ζε θαζαξά ππεξεζηαθά ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν, 

φπσο γηα παξάδεηγκα σξάξην, ππεξσξίεο θαη δχν απφ απηνχο πξφηεηλαλ λα γίλεη απηή 

ε ελεκέξσζε απφ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ε 8 εξσηεκαηνιφγηα νη 

επηκνξθνχκελνη πξφηεηλαλ λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απνζαθήληζε ζε πξαθηηθά 

παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα εθαξκνγήο φπσο ε δνκή ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεηξακήλνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 19. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο ππνθαηεγνξίεο 

γηα «Απνζαθήληζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο». 

 

 Θέκαηα νξγάλσζεο. Πεξηιακβάλεη 14 πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζε θαζαξά 

νξγαλσηηθά δεηήκαηα.  Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο απηέο πξνηάζεηο (8 ζηηο 14) 

αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε λα είλαη πην θαιή ε νξγάλσζε, λα αιιάμεη ε ζεηξά ησλ 
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εξγαζηεξίσλ θαη λα ππάξρνπλ αξθεηά θσηναληίγξαθα ηνπ πιηθνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα φιεο ηηο νκάδεο. Οη ππφινηπεο πξνηάζεηο αθνξνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Οη  επηκνξθνχκελνη πξφηεηλαλ λα είλαη ην πιηθφ έηνηκν πξηλ απφ 

ην ζεκηλάξην πξνθεηκέλνπ λα ην έρνπλ κειεηήζεη θαη λα είλαη θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνη.   

 Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ. ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ, 7 

ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία ζεκάησλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε ζε πην ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα φπσο ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Δλψ 3 

δήισζαλ φηη έπξεπε λα δνζεί πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηελ επηκφξθσζή ηνπο σο 

επηκνξθσηέο θαη ζην ζεκηλάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 Γηάξθεηα – σξάξην.  Οκαδνπνηήζεθαλ νη πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην εκεξήζην πξφγξακκα θαη ηελ ηήξεζή ηνπ. ζνλ αθνξά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, 7 επηκνξθνχκελνη πξφηεηλαλ λα έρεη κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα ην ζεκηλάξην, ελψ έλαο δήισζε φηη ήηαλ εμαληιεηηθή ε πνιχσξε 

επηκφξθσζε θη άιινο έλαο φηη πξέπεη λα γίλεηαη πην πηζηή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ. 

 Αλαηξνθνδφηεζε – Τπνζηήξημε. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη 

πξνηάζεηο 8 εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξφηεηλαλ λα ππάξρεη επηκφξθσζε αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηα ζρνιεία. Πξφηεηλαλ, επίζεο, λα ππάξρεη ζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είηε κέζσ πιαηθφξκαο είηε απφ νκάδα εθπαηδεπηηθψλ αλά δηεχζπλζε. 

 Άιιε απάληεζε. Τπήξμαλ κεκνλσκέλεο απαληήζεηο πνπ εληάρζεθαλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξφηαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ γηα επηκφξθσζε ησλ 

δηεπζπληψλ θαη δχν πξνηάζεηο επηκνξθνχκελσλ γηα πην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

 Κακία πξφηαζε. 11 εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ λα πξνηείλνπλ θάηη γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

4.3.3.1. Αλάιπζε – πδήηεζε απνηειεζκάηωλ ηνπ πνηνηηθνύ κέξνπο 

ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ δελ είλαη πάληα εχθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ 

νη απαληήζεηο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 3, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην 

εχθνιε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ έγηλε πξνζπάζεηα λα νκαδνπνηεζνχλ ζε κεγάιεο 

θαηεγνξίεο νη απαληήζεηο θαη κεηά λα παξνπζηαζηνχλ ζε γξαθήκαηα, φπσο νη 
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απαληήζεηο ηνπ πνζνηηθνχ κέξνπο. Έγηλε θαηακέηξεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ 

δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Δπεηδή αξθεηνί επηκνξθνχκελνη έδηλαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε, ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά 279 

ζρφιηα. Απφ απηά, ηα πεξηζζφηεξα εκθαλίδνληαη ζηελ εξψηεζε γηα ηα «ζεηηθά 

ζεκεία ηνπ ζεκηλαξίνπ» θαη είλαη 97. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη ζεηηθφ αιιά δε κπνξεί 

λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ 79 ζρφιηα πνπ πεξηγξάθνπλ «αδπλακίεο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ» θαη 41 ζρφιηα πνπ πεξηγξάθνπλ «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ» νη 

ζπκκεηέρνληεο. Τπήξραλ επίζεο θαη 62 πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ο αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ αλά εξψηεζε θαίλεηαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε.  
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Γξάθεκα 20. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ - Πιήζνο απαληήζεσλ αλά εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ 

 

ηελ εξψηεζε «Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο θαη πνχ;" νη επηκνξθνχκελνη 

εζηίαζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. Γελ πήξαλ απαληήζεηο ζε απνξίεο πνπ είραλ θαη δελ ηνπο δφζεθαλ 

ζαθείο νδεγίεο γηα ην πψο ζα εληαρζεί ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζην ζρνιείν θαη ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Κάηη αθφκα πνπ ηνπο δπζθφιεςε ήηαλ ε πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ. Θεψξεζαλ φηη ήηαλ κηθξή ε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηνλ φγθν ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ δέρηεθαλ θαη έηζη δελ κπφξεζαλ λα αθνκνηψζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο 

θαη ηερληθέο. ε νξηζκέλα εξγαζηήξηα δελ ήηαλ ζσζηή ε δηαρείξηζή ηνπ ρξφλνπ θη 

απηφ δε βνήζεζε ζην λα παξνπζηαζηνχλ ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα θάπνηα ζέκαηα. 
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Οξηζκέλα δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα πνπ εκθαλίζηεθαλ μεπεξάζηεθαλ πνιχ 

ζχληνκα.  

ηελ εξψηεζε «εκεηψζηε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ» θπξηάξρεζαλ 

νη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ν 

ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ε βησκαηηθφηεηα, ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο επηκνξθσηέο, ε ζεηηθή ζηάζε ησλ επηκνξθσηψλ, 

ε θηιηθή δηάζεζε θαη νη γλψζεηο ηνπο ήηαλ νξηζκέλα απφ ηα πνιχ ηζρπξά ζεκεία ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ηα νπνία ηνλίζηεθαλ απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο 

επηκφξθσζεο. Σν πνιχ θαιφ καζεζηαθφ θιίκα πνπ δηακνξθψζεθε θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο θαηαγξάθεθε κε ελζνπζηαζκφ ζηηο απαληήζεηο.  

ηελ εξψηεζε «εκεηψζηε ηηο αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» ζρεδφλ νη κηζέο 

απαληήζεηο αθνξνχζαλ ζέκαηα πεξηερνκέλνπ, ηνλίδνληαο φηη ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ δε βνήζεζε λα απαληεζνχλ εξσηήζεηο γχξσ απφ πξαθηηθά ζέκαηα 

εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, νχηε βνήζεζε λα απνζαθεληζηεί ην πψο 

αθξηβψο ζα εληαρζεί θαη ζα πινπνηεζεί ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζην ζρνιείν κε 

απνηέιεζκα λα κελ αηζζάλνληαη ζίγνπξνη γηα ην ηη ζα θάλνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη σο 

επηκνξθσηέο αιιά θαη σο εθπαηδεπηηθνί. Σνλίζηεθαλ, επίζεο, θάπνηα νξγαλσηηθά 

πξνβιήκαηα φπσο ε κε έγθαηξε πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ θαη νξηζκέλεο ειιείςεηο ζε 

θσηνηππίεο. Τπήξρε κεγάιε πίεζε ρξφλνπ θαη ε έιιεηςε ηνπ πιηθνχ πξνθάιεζε 

θαζπζηέξεζε, θάηη ην νπνίν πίεζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ 

είραλ.   

ηελ εξψηεζε «Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο» ε πξφηαζε πνπ θπξηάξρεζε ήηαλ λα γίλεη απνζαθήληζε 

ζε ππεξεζηαθά αιιά θαη ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο. Δπίζεο ππήξμαλ πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε νξγάλσζε θαη πην έγθαηξε 

πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ. Σν πιηθφ ζα ήηαλ θαιφ λα παξέρεηαη ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο πξηλ ην ζεκηλάξην γηα λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη θαη λα 

κε ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο γηα επεμεγήζεηο ζε ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

γλσξίδνπλ απφ πξηλ. Πξφηεηλαλ, επίζεο λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία ζεκάησλ θαη 

λα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ην ζεκηλάξην ζην ξφιν ηνπο σο επηκνξθσηέο. Ζ κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα ζεκηλαξίνπ ήηαλ θάηη πνπ πξνηάζεθε θαζψο θαη ε ζπλέρηζε ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ε ζηήξημή ηνπο απφ πιαηθφξκα ή απφ νκάδα εξγαζίαο ζηηο 

δηεπζχλζεηο.    
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Μηα γεληθή εηθφλα πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο είλαη 

φηη ππήξρε κηα δηάρπηε αγσλία ζηνπο επηκνξθνχκελνπο γηα ηα αλαπάληεηα 

εξσηήκαηα θαη άγρνο γηα ην ηη ζα θάλνπλ ζηε ζπλέρεηα. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζε κηα 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ είρε απηφ ην ζεκηλάξην. Οη επηκνξθνχκελνη είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζα επηκνξθψζνπλ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ίδην αληηθείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα 

θάπνηνη απφ απηνχο ζα εθαξκφζνπλ θαη ζηελ πξάμε απηά πνπ δηδάρζεθαλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν θάζε ζπκκεηέρνληαο ήηαλ ηαπηφρξνλα  

 Δπηκνξθνχκελνο ζε έλα ζεκηλάξην πνπ είρε ζέκα κηα θαηλνηνκία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Μειινληηθφο επηκνξθσηήο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ απηήλ 

ηελ θαηλνηνκία 

 Δθπαηδεπηηθφο πνπ ζα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε απηή ηελ θαηλνηνκία. Σν 

ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν, έρεη δχν δηαζηάζεηο απηή ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηα δηαδηθαζηηθά ζρεηηθά κε ην σξάξην, ηηο αλαζέζεηο, ηηο 

ππεξσξίεο, αιιά θαη ηε δηάζηαζε ηελ θαζαξά παηδαγσγηθή, ζηελ νπνία πξέπεη 

λα απνζαθεληζηνχλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 

εμέιημε, ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  

Γηα απηφ ην ιφγν, ελδερνκέλσο, νη επηκνξθνχκελνη εμεηδηθεχνπλ ζηηο αδπλακίεο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηήξεζαλ. Γειαδή, ζεκεηψλνπλ φηη δελ 

ζρεκάηηζαλ ζαθή εηθφλα σο πξνο ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ ζεκηλαξίνπ (ξφινο 

επηκνξθνχκελνπ), σο πξνο ην ξφιν ηνπο σο επηκνξθσηέο (ξφινο επηκνξθσηή) θαη σο 

πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηα ζρνιεία (ξφινο 

εθπαηδεπηηθνχ). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ην πξψην ζεκηλάξην ησλ επηκνξθσηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 θαη 15 Ηνπλίνπ 2011. Ζ πξψηε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

απφ απηνχο ηνπο επηκνξθσηέο ζα γηλφηαλ ζηηο 27 θαη 28 Ηνπλίνπ 2011, ελψ ην 

επηέκβξην ηνπ 2011 ζα εθαξκνδφηαλ ηε εξεπλεηηθή εξγαζία ζε φια ηα Λχθεηα ηεο 

ρψξαο. Απηή ε αιιεινπρία γεγνλφησλ ζε ηφζν ζχληνκν δηάζηεκα, είλαη αξθεηή γηα 

λα δεκηνπξγήζεη άγρνο ζηνπο επηκνξθνχκελνπο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνιάβνπλ λα 

ελεκεξσζνχλ έγθαηξα θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα έλα θαηλνχξην ζέκα, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην επφκελν ζεκηλάξην 

θαη ηειηθά λα πξνσζήζνπλ απηή ηελ θαηλνηνκία. Απηή ε πίεζε θάλεθε ηφζν ζηηο 
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απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν φζν θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ην ρξφλν, φπσο είδακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο. 

 Οη επηκνξθνχκελνη ζε γεληθέο γξακκέο είραλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

επηκφξθσζε θαη ζηελ ίδηα απηή ηελ θαηλνηνκία θαη ππήξμε ην ζρφιην φηη κπνξεί λα 

είλαη κία βάζε γηα έλα δηαθνξεηηθφ ζρνιείν. κσο, ε βηαζηηθή δηνξγάλσζε, ε κηθξή 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ε άκεζε εθαξκνγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηα 

ζρνιεία ρσξίο ηελ χπαξμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε κε έληαμε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο πξνβιεκάηηζε. Δμέθξαζαλ ηελ 

αλεζπρία ηνπο κήπσο ηειηθά απηή ε βηαζχλε δε βνεζήζεη ηε ζσζηή  θαη 

επνηθνδνκεηηθή γηα ηνπο καζεηέο πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.     

 

4.3.3.2. πλδπαζηηθή εμέηαζε εξωηήζεωλ ηνπ πνηνηηθνύ κέξνπο  

Οη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ αλαθέξνληαλ 

ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηκνξθνχκελνη, ζηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε πνπ είραλ λα δειψζνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη. Πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα πην ζαθή θαη πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα εμεηάζηεθαλ ζπλδπαζηηθά νη εξσηήζεηο απηέο. Διέγρνληαο παξάιιεια 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εξσηήζεηο βγαίλνπλ πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, αθνχ 

ειαρηζηνπνηείηαη ν παξάγνληαο ηεο ηχρεο. Έγηλε αλαδήηεζε ησλ θνηλψλ θαηεγνξηψλ 

απαληήζεσλ. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη απηέο ηηο παξαηεξήζεηο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηκνξθνχκελσλ αλαθέξζεθε ζε ζέκαηα πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζηηο εξσηήζεηο "Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο θαη πνχ;" (22 ζρφιηα) θαη 

"Πνηεο ήηαλ νη αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ;" (38 ζρφιηα). Σν πεξηερφκελν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα «πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε» (28 ζρφιηα άπηνληαη απηήο ηεο θαηεγνξίαο). ην επφκελν γξάθεκα 

θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν.  
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Γξάθεκα 21. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην «πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ» 

ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. 

 

ηελ εξψηεζε γηα ηηο «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ», δήισζαλ φηη έθπγαλ κε 

αλαπάληεηα εξσηήκαηα γηα πξαθηηθά ζέκαηα, κε αζάθεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία 

ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αιιά θαη κε ζνιή εηθφλα γηα ην ηη ζα θάλνπλ σο 

επηκνξθσηέο (ζει.74). Σνλίδνπλ φηη δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ 

πινπνηεκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη νη ζηφρνη ησλ εξγαζηεξίσλ δελ ήηαλ 

μεθάζαξνη. ηελ εξψηεζε γηα ηηο «αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» (ζει.79) νη 

επηκνξθνχκελνη θαηαγξάθνπλ παξφκνηα ζρφιηα φπσο ζηελ εξψηεζε γηα ηηο 

«δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ». Γειψλνπλ φηη παξέκεηλαλ πνιιά εξσηήκαηα 

αλαπάληεηα, φηη δελ μεθαζαξίζηεθε ε έλλνηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη δελ 

αληηιήθζεθαλ ηε θηινζνθία ηνπ λένπ καζήκαηνο. Οξηζκέλνη θαηέγξαςαλ φηη δελ 

θαηαλφεζαλ πνηνο ζα είλαη ν δηθφο ηνπο ξφινο σο επηκνξθσηέο. Σν φηη απηφ ήηαλ ην 

βαζηθφ ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο επηκνξθνχκελνπο θαίλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ γηα «πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» (ζει.82). Δίρακε 18 

απαληήζεηο, πνπ πξφηεηλαλ φηη πξέπεη λα απαληεζνχλ θαη λα απνζαθεληζηνχλ 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ ππεξεζηαθή δηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ πξάμε θαη 10 πξνηάζεηο γηα κεγαιχηεξε έκθαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο (αμηνιφγεζε, ιεηηνπξγία νκάδαο) αιιά θαη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην ζεκηλάξην ζην νπνίν ζα είλαη επηκνξθσηέο.  



90 

 

Μηα άιιε θαηεγνξία πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο απαληήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ην σξάξην ηνπ ζεκηλαξίνπ. Απηή ε 

θαηεγνξία παξνπζηάδεηαη ζηηο εξσηήζεηο γηα ηηο «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ», ηα 

«αδχλαηα ζεκεία ηνπ ζεκηλαξίνπ» θαη ζηηο «πξνηάζεηο βειηίσζεο». ην επφκελν 

γξάθεκα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ 

θαηεγνξία «Πίεζε ρξφλνπ – Ωξάξην». ηηο «δπζθνιίεο» θαηαγξάθεθε φηη ήηαλ 

δπζαλάινγα ιίγνο ν ρξφλνο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ είραλ λα 

επεμεξγαζηνχλ, φηη δελ έγηλε θαιή δηαρείξηζή ηνπ αιιά θαη φηη ε εκεξήζηα πνιχσξε 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ εμνπζελσηηθή (ζει. 76).  
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Γξάθεκα 22. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία «Πίεζε ρξφλνπ - 

Ωξάξην» ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. 

 

ηηο «αδπλακίεο» θαηαγξάθεθε απφ 16 επηκνξθνχκελνπο φηη ν ρξφλνο δελ ήηαλ 

αξθεηφο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηεπηνχλ απνηειεζκαηηθά φια ηα ζέκαηα, αιιά 

θαη φηη ππήξρε αδπλακία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 

(ζει. 81). ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ νη επηκνξθνχκελνη θαηέγξαςαλ σο 

«πξνηάζεηο γηα βειηίσζε» λα είλαη κεγαιχηεξε ε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζε 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο, ιηγφηεξεο ψξεο ηελ εκέξα θαη λα  γίλεηαη θαιχηεξε ηήξεζε ηνπ 

σξαξίνπ. Σέινο, είρακε 8 πξνηάζεηο γηα ζπλέρηζε ηεο επηκφξθσζεο ζην κέιινλ. 

Πξνηείλεηαη ε επαλάιεςε ηνπ ζεκηλαξίνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο εξεπλεηηθήο 
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εξγαζίαο ψζηε λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε απφ πξνβιήκαηα ή θαιέο πξαθηηθέο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (ζει.84).  

Μηα άιιε θαηεγνξία απαληήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην πιηθφ. ηηο «αδπλακίεο» δειψζεθε φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ δελ ήηαλ έγθαηξα έηνηκν, νχηε είρε αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο ζηα 

εξγαζηήξηα ππήξρε έιιεηςε θσηνηππηψλ θαη απηφ πξνθάιεζε πξνβιήκαηα θαη 

θαζπζηεξήζεηο. Απφ ηηο «πξνηάζεηο» θαίλεηαη φηη νη επηκνξθνχκελνη ζεσξνχλ φηη ζα 

ήηαλ ρξήζηκν αλ ην πιηθφ ήηαλ πξνζβάζηκν πξηλ ην ζεκηλάξην. Θα κπνξνχζαλ νη 

επηκνξθνχκελνη λα έρνπλ ελεκεξσζεί θη έηζη λα θεξδίζνπλ ιίγν ρξφλν, πνπ φπσο 

είπακε ήηαλ ήδε πνιχ πεξηνξηζκέλνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο θσηνηππίεο. Θα είρε 

εμνηθνλνκεζεί αθφκα πεξηζζφηεξνο πνιχηηκνο ρξφλνο αλ ήηαλ έηνηκεο εγθαίξσο. 

Δπίζεο, ππήξμαλ επηζεκάλζεηο σο πξνο ηε δνκή θαη ηε ζεηξά ησλ 

εξγαζηεξίσλ. Γειψζεθε ζηηο «αδπλακίεο» απφ νξηζκέλνπο φηη ε δνκή ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη ε ζεηξά ησλ εξγαζηεξίσλ δελ ήηαλ ε θαιχηεξε δπλαηή θαη κεηά απηφ 

θαηαγξάθεθε θαη ζηηο «πξνηάζεηο». Τπήξμαλ 8 πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο δνκήο 

ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ. 

ηα «ζεηηθά ζεκεία ηνπ ζεκηλαξίνπ» θπξηαξρεί ην ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα 

θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ αιιά θαη αλάκεζα ζε 

επηκνξθνχκελσλ θαη επηκνξθσηέο. Δληχπσζε πξνθάιεζε, ζηελ αξρή, ην γεγνλφο φηη 

ζηηο δπζθνιίεο 6 επηκνξθνχκελνη θαηέγξαςαλ φηη είραλ πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο 

ζηελ νκάδα, θπξίσο επεηδή ήηαλ πνιππιεζήο. Με πξνζεθηηθφηεξε φκσο αλάγλσζε 

θάλεθε φηη ηα πξνβιήκαηα πεξηνξίζηεθαλ ζηελ πξψηε εκέξα θαη ζηγά ζηγά 

επηιχζεθαλ ράξηο ηελ θαιή δηάζεζε φισλ.  

 

4.3.3.3. πλδπαζηηθή εμέηαζε εξωηήζεωλ ηνπ πνηνηηθνύ θαη πνζνηηθνύ κέξνπο 

ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 

Δμεηάδνληαο ζπλδπαζηηθά ηηο απαληήζεηο ηνπ πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ κέξνπο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη λα ηζρπξνπνηεζεί ε εηθφλα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, απνθιείνληαο ηνλ παξάγνληα 

ηπραίαο ζπκπιήξσζεο ησλ επηινγψλ.  

Έλα εξψηεκα πνπ ζπγθέληξσζε πςειή βαζκνινγία ήηαλ ε «ζπλεξγαζία ηεο 

νκάδαο κε ηνπο ζπληνληζηέο» κε κέζν φξν βαζκνινγίαο 4,55 κε άξηζηα ην 5. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη επηκνξθνχκελνη ζηελ εξψηεζε 
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αλνηθηνχ ηχπνπ γηα ηα «ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ» (ζει. 77). Τπήξμαλ 20 

ζρφιηα πνπ έιεγαλ φηη νη επηκνξθσηέο είραλ θηιηθή ζηάζε θαη ζεηηθή δηάζεζε 

απέλαληη ζηνπο επηκνξθνχκελνπο, ήηαλ επέιηθηνη θαη ζπλεξγάζηκνη. πλάθεηα 

θαίλεηαη, επίζεο, αλάκεζα ζην εξψηεκα γηα ηε «καζεζηαθή αηκφζθαηξα», ε νπνία 

είρε κέζν φξν βαζκνινγίαο 4,25 θάηη πνπ δείρλεη έλα ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα θαη 

επράξηζηε αηκφζθαηξα, κε ηα ζρφιηα πνπ θαηαγξάθεθαλ. Τπήξμαλ 16 ζρφιηα γηα ην 

θαιφ καζεζηαθφ θιίκα, γηα ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε, πνπ ππήξρε ζε φινπο. 14 

ζπκκεηέρνληεο ζρνιίαζαλ ην πφζν απνδνηηθή θαη επσθειήο ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε, 

ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε ζπλχπαξμε κε άιινπο ζπλαδέιθνπο. Κξίλνληαο απφ ηελ 

πςειή βαζκνινγία θαη ηα πνιιά ζεηηθά ζρφιηα, ζεσξείηαη φηη ην ζεκηλάξην ήηαλ 

ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν ζηνπο ηνκείο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο. 
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Γξάθεκα 23. Δπηκφξθσζε επηκνξθσηψλ – Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζε θάζε εξψηεζε 

 

Ζ «νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ» θαη ν «ζπληνληζκφο» βαζκνινγήζεθαλ θαηά κέζν φξν 

κε 4,29 θαη 4,22, αληίζηνηρα. ηηο πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο ππήξραλ 13 «ζεηηθά» 

ζρφιηα γηα ηελ νξγάλσζε. Μπνξνχλ εδψ λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη νξηζκέλα ζρφιηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ, αιιά άπηνληαη θαη ηεο 

νξγάλσζεο. ε απηά θαηαηάζζνληαη ηα 10 ζεηηθά ζρφιηα γηα ηηο εηζεγήζεηο θαη ηε 

ζπδήηεζε πνπ έγηλαλ ζηελ νινκέιεηα αιιά θαη ηα 23 γηα ην βησκαηηθφ ραξαθηήξα 

θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κεζνδνινγία πνπ επηιέρηεθε γηα ηα εξγαζηήξηα (ζει. 77-

78). Τπάξρνπλ θαη «αξλεηηθά» ζρφιηα γηα ηελ νξγάλσζε, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο 



93 

 

«αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ», αιιά απηά ζρεηίδνληαη κε άιια εξσηήκαηα ηνπ 

πνζνηηθνχ θνκκαηηνχ, φπσο θαίλεηαη πην θάησ. Απφ φ,ηη θαίλεηαη ε γεληθή εηθφλα ηεο 

«νξγάλσζεο» θαη ηνπ «ζπληνληζκνχ» ήηαλ πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή.  

Σα εξσηήκαηα πνπ πήξαλ ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία ήηαλ «ε ζπκβνιή ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ» (3,48), 

«ε ελεκεξσηηθή δηάζηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ» (3,71) θαη «ε εμέιημε ησλ εξγαζηεξίσλ» 

(3,88). Αληηθεηκεληθά απηνί νη κέζνη φξνη είλαη αξθεηά πάλσ απφ ηε κέζε ηεο 

βαζκνινγίαο, αθνχ άξηζηα είλαη ην 5, αιιά ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

εξσηεκάησλ πνπ είδακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη ρακεινί. Απηή ε εηθφλα 

ζπλδπάδεηαη κε ηα ζρφιηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο «αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» θαη 

αλέθεξαλ φηη ππήξραλ πνιιέο αζάθεηεο θαη αλαπάληεηα εξσηήκαηα, δελ έγηλε ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη δελ ππήξμαλ πξαθηηθά παξαδείγκαηα (ζει. 79,82). ηα 

ζρφιηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ» αλαθέξζεθαλ 

αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, δειαδή αζάθεηα ζηηο νδεγίεο, κε μεθάζαξνη ζηφρνη ζηα 

εξγαζηήξηα θαη φρη θαιή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ (ζει. 74-76). Γηα απηφ ην ζέκα έγηλαλ 

θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. ε 18 απαληήζεηο δήηεζαλ απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ 

θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ πξάμε, 10 δήηεζαλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ελψ 8 δήηεζαλ θάπνηα 

βειηίσζε ζηελ νξγάλσζε θαη ηδηαίηεξα ζηε ζεηξά ησλ εξγαζηεξίσλ. ε απηφ ηνλ 

ηνκέα ππάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο (ζει. 82-83).  

Ζ εξψηεζε «δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, ηα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηα εξγαζηήξηα» ζπγθέληξσζε έλα ζρεηηθά ρακειφ κέζν φξν 

βαζκνινγίαο 3,92. Απηφ, ίζσο, ζπλδπάδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ην πιηθφ δελ ήηαλ 

έηνηκν πξηλ ην ζεκηλάξην θαη ππήξμαλ πεξηπηψζεηο πνπ ηα θσηναληίγξαθα δελ 

επαξθνχζαλ. Απηφ έρεη θαηαγξαθεί θαη ζηηο «αδπλακίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» αιιά θαη 

είλαη θαη ζηηο «πξνηάζεηο» πνπ έθαλαλ νη επηκνξθνχκελνη γηα ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη 

λα δηνξζσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην ζεκηλάξην. 

Σέινο, «ν ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ» θαη « ε εμέιημε ησλ εξγαζηεξίσλ» 

είραλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 4, είλαη ζρεηηθά ζηε κέζε ησλ κέζσλ φξσλ βαζκνινγίαο 

φισλ ησλ ππνινίπσλ εξσηεκάησλ, δελ έρεη δειαδή νχηε ηνλ πςειφηεξν νχηε ην 

ρακειφηεξν κέζν φξν. Σν απνηέιεζκα απηφ κάιινλ ζπλδπάδεηαη θαη δηθαηνινγείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη θαηαγξάθεθαλ θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε ηα 

εξγαζηήξηα. Θεηηθά ζηνηρεία πνπ ίζσο ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηήξηα είλαη ε 
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βησκαηηθφηεηα θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα αιιά θαη ην θαιφ καζεζηαθφ θιίκα πνπ 

επηθξαηνχζε. Τπήξμαλ φκσο θαη αξλεηηθά ζρφιηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηξά ησλ 

εξγαζηεξίσλ, ηνπο αζαθείο ζηφρνπο ηνπο θαη ίζσο θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ ηήξεζε 

ηνπ ρξφλνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζηηο πξνηάζεηο, πξνηείλεηαη δηαθνξεηηθή ζεηξά ζηα 

εξγαζηήξηα αιιά θαη κεγαιχηεξε πνηθηιία ζεκάησλ.  

Παξαηεξείηαη, ινηπίλ, φηη ζε θάπνηνπο ηνκείο ε άπνςε ησλ επηκνξθνχκελσλ 

γηα ην ζεκηλάξην είλαη πνιχ θαιή ελψ ζε άιινπο είλαη ζρεηηθά κέηξηα, ηδηαίηεξα ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ. Αξθεηέο απφ ηηο αδπλακίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ κπνξνχλ 

λα δηνξζσζνχλ ζε κειινληηθά ζεκηλάξηα.    

 

4.4. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα κε πνιινχο ηξφπνπο, κεκνλσκέλα θαη ζπλδπαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπκε ζε φζν ην δπλαηφ πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε είλαη θαλεξφ φηη ππήξραλ ζεηηθά ζηνηρεία ζην ζεκηλάξην αιιά θαη 

αδπλακίεο.  

Έλα απφ ηα πνιχ ζεηηθά ζεκεία πνπ ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα θαη ζπγθέληξσζε 

πνιιά ζρφιηα ήηαλ νη επηκνξθσηέο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνχκελσλ καδί ηνπο. 

Ζ θηιηθή θαη ζεηηθή ζηάζε ησλ επηκνξθσηψλ, ε πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

θαη ε επειημία ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ρξφλνπ ελζνπζίαζε 

ηνπο επηκνξθνχκελνπο θη απηφ είλαη εκθαλέο ζηε βαζκνινγία αιιά θαη ζηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ.    

Σν καζεζηαθφ θιίκα ήηαλ πνιχ θαιφ θαη επλννχζε ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. ε απηφ βνήζεζαλ θαη νη επηκνξθσηέο αιιά θαη ε δηάζεζε ησλ 

επηκνξθνχκελσλ λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα 

βνεζνχζε ζην λα γίλεη ην κάζεκα επράξηζην θαη απνηειεζκαηηθφ. ηνλ ηνκέα ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο θαίλεηαη φηη ην ζεκηλάξην ήηαλ ηδηαίηεξα 

επηηπρεκέλν.  

Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ πνπ θξίζεθε επηηπρεκέλν ήηαλ ε 

νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Θεσξήζεθαλ πνιχ θαιέο νη εηζεγήζεηο 

πνπ έγηλαλ θαη ε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ζηελ νινκέιεηα. ηα ζεηηθά ηεο 

νξγάλσζεο θαηαγξάθεηαη ε επηινγή θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηδηαίηεξα 
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ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ν βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Απηφ πνπ πξφηεηλαλ νξηζκέλνη επηκνξθνχκελνη ήηαλ λα αιιάμεη ιίγν ε ζεηξά ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη λα εκπινπηηζηνχλ κε ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ πην πηζηή 

ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνλίζηεθε φηη είλαη ζεκαληηθή θαζψο είλαη εχθνιν νη 

δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα λα μεθχγνπλ απφ ηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ 

έρνπλ πξνβιεθζεί. 

Έλα δήηεκα πνπ ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ήηαλ ην γεγνλφο φηη έκεηλαλ αλαπάληεηα 

εξσηήκαηα. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζεσξήζεθε ζρεηηθά ρακειή. Οη επηκνξθνχκελνη δελ 

αηζζάλζεθαλ φηη είραλ ζαθή εηθφλα ηνπ ηη είλαη εξεπλεηηθή εξγαζία θαη πψο ζα 

εθαξκνζηεί. Οη νδεγίεο θαη νη εγθχθιηνη ηνπ ππνπξγείνπ δελ βνεζνχζαλ ζηελ 

απνζαθήληζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ νη επηκνξθνχκελνη 

λα κελ αηζζάλνληαη έηνηκνη λα επηκνξθψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ιχζνπλ ηηο 

απνξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ ζην ζεκηλάξην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Σν αζθπθηηθφ σξάξην θαη ε κηθξή δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ δπζθφιεςε 

αξθεηά ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Φάλεθε μεθάζαξα φηη ν ρξφλνο δελ ήηαλ αξθεηφο γηα 

ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ είραλ λα δηαρεηξηζηνχλ. Δπίζεο, νη πνιιέο 

ζπλερφκελεο ψξεο καζήκαηνο ήηαλ θνπξαζηηθέο θαη κε απνδνηηθέο, ηδηαίηεξα αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε Ηνχλην. Έλα άιιν ζεκείν πνπ 

δπζθφιεςε ηνπο επηκνξθνχκελνπο ήηαλ ε κε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ε 

θαζπζηέξεζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε κε έγθαηξε δεκηνπξγία ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ θαη ηελ έιιεηςε θσηνηππηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Καηαγξάθεθε ε άπνςε 

φηη αλ ηνπο είρε απνζηαιεί ην πιηθφ πξηλ ην ζεκηλάξην, ζα κπνξνχζαλ λα ην έρνπλ 

κειεηήζεη θαη απηφ ζα βνεζνχζε λα εθκεηαιιεπηνχλ θαιχηεξα ην ιίγν ρξφλν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ αθνχ ζα ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη θαη ζα είραλ ιηγφηεξεο απνξίεο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηηο θσηνηππίεο. Αλ ήηαλ έηνηκεο εγθαίξσο ζα είρε εμνηθνλνκεζεί 

πνιχηηκνο ρξφλνο.  

   Δίλαη ζαθέο, επίζεο, ην αίηεκα γηα χπαξμε μεθάζαξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Απηφ δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνξγαλσηψλ ηνπ ζεκηλαξίνπ, αιιά 

εθθξάδεη ηελ αλάγθε λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ, πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο λα γίλεη ζε έλα νξγαλσκέλν πιαίζην ψζηε λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα εθαξκνζηεί ε εξεπλεηηθή 
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εξγαζία πξψηα, πηινηηθά, ζε ιίγα ζρνιεία γηα λα θαλνχλ νη αδπλακίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα θαη λα κπνξέζνπλ λα δηνξζσζνχλ πξηλ ηε γεληθή εθαξκνγή. 

Γεληθά νη επηκνξθνχκελνη πξφηεηλαλ λα επαλαιεθζεί ην ζεκηλάξην κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ψζηε λα κπνξέζεη λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε 

απφ ηα πξνβιήκαηα ή ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ καζήκαηνο.   

Φπζηθά ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ήηαλ ην πξψην ζεκηλάξην 

επηκφξθσζεο γχξσ απφ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, νπφηε ήηαλ αλακελφκελν λα 

ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα. Άιισζηε ν ζηφρνο απηήο ηεο δηεξεχλεζεο απφςεσλ 

είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ησλ κειινληηθψλ 

ζεκηλαξίσλ.
71

  

Ζ δεκηνπξγία ελφο μεθάζαξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη απηνλφεηε, 

πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο λα γίλεη νκαιά θαη 

απνηειεζκαηηθά. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε έλα ζρφιην ελφο επηκνξθνχκελνπ 

εθθξάζηεθε ν θφβνο κήπσο θαη απηή ε θαηλνηνκία «ραζεί» ιφγσ βηαζχλεο θαη 

πξνρεηξφηεηαο. 

 Θα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηα επφκελα 

ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ θαη λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ δηνξζψζεθαλ θάπνηα απφ ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ 

ζεκηλαξίνπ.   
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5. Δπηκόξθωζε εθπαηδεπηηθώλ 

5.1. ηνηρεία ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξψην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

27 θαη 28 Ηνπλίνπ 2011, ζηα δεθαεπηά (δεθαέμη θαη έλα εμαθηηλσκέλν) Πεξηθεξεηαθά 

Δπηκνξθσηηθά Κέληξα. Ο Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ θάιεζε, κε ην 

ππ' αξηζκ. 729/23-5-2011 έγγξαθφ ηνπ κε ζέκα "Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ζην αληηθείκελν 'ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ (PROJECT)'", ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζε Γεληθά Λχθεηα θαη 

είραλ εκπεηξία ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο, λα θάλνπλ αίηεζε 

ειεθηξνληθά κέρξη ηηο 30 Μαΐνπ 2011. χκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 22/22-6-2011 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΠΔΚ, επειέγεζαλ 1061 εθπαηδεπηηθνί, 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηα δεθαεπηά ΠΔΚ ηεο επηθξάηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 

παξαθνινπζνχζαλ ην ζεκηλάξην ζην ΠΔΚ πνπ είραλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο, πνπ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ην ΠΔΚ πνπ βξηζθφηαλ πην θνληά ζην Λχθεην 

πνπ εξγάδνληαλ. Γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο πξνβιεπφηαλ ε θάιπςε ησλ εμφδσλ 

κεηαθίλεζεο.   

Φπζηθφ αληηθείκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ηεο Α' 

ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηφρνο ήηαλ ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηα Γεληθά Λχθεηα ηεο 

ρψξαο. θνπφο ηεο επηκφξθσζεο ήηαλ (i) ε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ νκάδσλ, (ii) ε απνζαθήληζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη (iii) ε ελεκέξσζε γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ αλήθαλ ζε Γεληθά Λχθεηα θαη θαηά 

πξνηίκεζε ζε απηνχο νη νπνίνη είραλ δηάζεζε λα εκπιαθνχλ ζηε λέα απηή 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη δηέζεηαλ εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. Ζ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία είρε δηάξθεηα 12 δηδαθηηθέο 

ψξεο θαη πινπνηήζεθε ζε δχν εκέξεο απφ ηηο 9 π.κ. έσο ηηο 4 κ.κ. θαη πξνβιεπφηαλ 

παξάιιειε δηαδηθηπαθή ζηήξημε.
72
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5.2. Μεζνδνινγία έξεπλαο – εξεπλεηηθό εξγαιείν 

ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ θιήζεθαλ νη επηκνξθνχκελνη λα ζπκπιεξψζνπλ, 

πξναηξεηηθά θαη αλψλπκα, έλα Φχιιν Αμηνιφγεζεο
73

 ην νπνίν είρε ζπληαρζεί απφ ηνλ 

Ο.ΔΠ.ΔΚ. γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Οη απαληήζεηο ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο αλαηξνθνδφηεζε γηα 

ηε ζπληνληζηηθή νκάδα ψζηε λα κπνξέζεη λα βειηηψζεη ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. 

Τπήξρε δηακνξθσκέλν Φχιιν Αμηνιφγεζεο θαη γηα ηνπο επηκνξθσηέο, ην νπνίν ζα 

παξνπζηαζηεί ζε επφκελε παξάγξαθν.  

Σν Φχιιν Αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη  έρεη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε απηφ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη επηκνξθσηέο ηνπο ζην 

δηθφ ηνπο επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην θαη πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ 

θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ηνπο έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel ηεο 

Microsoft.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο δεηνχληαη ηα 

εμήο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: 

 Ζ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 Έηε πξνυπεξεζίαο 

 λνκα επηκνξθσηή ηκήκαηνο 

Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ κία εξψηεζε ε νπνία έρεη έμη ππνεξσηήκαηα 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Εεηείηαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα θξίλνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθα απφ 1 έσο 5, φπνπ 1 είλαη ν ρακειφηεξνο 

βαζκφο θαη 5 ν πςειφηεξνο. Σα εξσηήκαηα αθνξνχλ: 

 Σε δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Σν ζπληνληζκφ ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Σε καζεζηαθή αηκφζθαηξα 

 Σελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Σελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία 

 Σε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ηνλ επηκνξθσηή 

Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Εεηείηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ: 

 Αλ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαη πνχ 

                                                           
73

 Γεο "Φχιιν Αμηνιφγεζεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ" ζην Παξάξηεκα 
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 Πνην ήηαλ ην πην ζεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Πνην ήηαλ ην πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Ση ζα πξφηεηλαλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο 

ε απηφ ην ζεκηλάξην θιήζεθαλ γηα επηκφξθσζε 1061 εθπαηδεπηηθνί. Σν 

δείγκα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειείηαη απφ 295 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 27,8%) θαη 

πξνέξρεηαη απφ επηά ΠΔΚ (έμη θαη ην εμαθηηλσκέλν ΠΔΚ ηνπ Πεηξαηά ζηε Ρφδν), 

δει. απφ ην 41% ησλ ΠΔΚ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα γεληθφηεξε εηθφλα 

επηιέρζεθαλ ΠΔΚ, απφ φιε ηελ Διιάδα, απφ κεγάια θαη απφ κηθξά αζηηθά θέληξα, 

απφ ηε ζηεξεά αιιά θαη ηε λεζησηηθή Διιάδα.  

 

5.3. Παξνπζίαζε απνηειεζκάηωλ 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα.  

 

5.3.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη είλαη ε εηδηθφηεηα, ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο θαη ην φλνκα ηνπ επηκνξθσηή. Παξνπζηάδνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζηνηρεία, ψζηε λα έρνπκε κηα επξχηεξε εηθφλα απφ ην δείγκα καο.  

 

i. Π.Δ.Κ. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην δείγκα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλέξρεηαη ζε 295 

απφ ηνπο 1061 ζπκκεηέρνληεο  ζε φιε ηελ Διιάδα, πνζνζηφ 27,8%, απφ επηά απφ ηα 

δεθαεπηά ΠΔΚ, πνζνζηφ 41%. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ΠΔΚ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην θαζέλα είλαη: 

2
ν
 ΠΔΚ Αζήλαο: 83 εξσηεκαηνιφγηα  (πνζνζηφ 28% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ) 

ΠΔΚ Ζξαθιείνπ: 55 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 18% επί ηνπ ζπλφινπ) 

ΠΔΚ Ησαλλίλσλ: 53 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 18% επί ηνπ ζπλφινπ) 

ΠΔΚ Καβάιαο: 23 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 8% επί ηνπ ζπλφινπ) 

ΠΔΚ Μπηηιήλεο: 14 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλφινπ) 
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ΠΔΚ Πεηξαηά (καδί κε ην εμαθηηλσκέλν ΠΔΚ ηνπ Πεηξαηά ζηε Ρφδν): 67 

εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 23% επί ηνπ ζπλφινπ). ην εμήο, ην ΠΔΚ Πεηξαηά θαη ην 

εμαθηηλσκέλν ΠΔΚ ηεο Ρφδνπ, ζα κειεηάηαη σο έλα ΠΔΚ θαη ζα νλνκάδεηαη ΠΔΚ 

Πεηξαηά. 

Επιμορθούμενοι ανά ΠΕΚ

28%

18%
18%

8%

5%

23%

2ν ΠΔΚ Αζήλαο ΠΔΚ Ηξαθιείνπ ΠΔΚ Ισαλλίλσλ

ΠΔΚ Καβάιαο ΠΔΚ Μπηηιήλεο ΠΔΚ Πεηξαηά
 

Γξάθεκα 24: Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ - Αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλά ΠΔΚ 

 

ii. Διδικόηηηερ 

Οη εηδηθφηεηεο απηψλ πνπ απάληεζαλ ελνπνηήζεθαλ φπσο θαη ζην ζεκηλάξην 

ησλ επηκνξθσηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εηδηθφηεηεο ΠΔ04.01 (θπζηθνί), ΠΔ04.02 

(ρεκηθνί), ΠΔ04.04 (βηνιφγνη) θαη ΠΔ04.05 (γεσιφγνη) θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο σο 

ΠΔ04, φινη νη κεραληθνί θαίλνληαη σο ΠΔ12, νη ΠΔ14.04 (γεσπφλνη) σο ΠΔ14, νη 

εηδηθφηεηεο απνθνίησλ ηεο ΑΠΑΗΣΔ σο ΠΔ17, νη ππνεηδηθφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο 

ΠΔ18 θαηαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά σο ΠΔ18 θαη νη εηδηθφηεηεο πιεξνθνξηθήο σο 

ΠΔ19-20. Πην θάησ θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

θάζε εηδηθφηεηα.  

ΠΔ01 (Θενιφγνη): 10 άηνκα 

ΠΔ02 (Φηιφινγνη): 70 άηνκα 

ΠΔ03 (Μαζεκαηηθνί): 16 άηνκα 

ΠΔ04 (Φπζηθνί, Υεκηθνί, Βηνιφγνη θ.ιπ): 46 άηνκα 

ΠΔ05 (Γαιιηθήο Φηινινγίαο): 7 άηνκα 

ΠΔ06 (Αγγιηθήο θηινινγίαο): 23 άηνκα 

ΠΔ09 (Οηθνλνκνιφγνη): 12 άηνκα 

ΠΔ10 (Κνηλσληνιφγνη): 7 άηνκα 

ΠΔ11 (Γπκλαζηέο): 4 άηνκα 
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ΠΔ12(Μεραληθνί θ.ι.π.): 14 άηνκα 

ΠΔ13 (Ννκηθνί): 3 άηνκα 

ΠΔ14 (Γεσπφλνη): 9 άηνκα 

ΠΔ17 (απφθνηηνη ΑΠΑΗΣΔ): 8 άηνκα 

ΠΔ18 (θπηηθήο παξαγσγήο, ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ): 3 άηνκα 

ΠΔ19-20 (πιεξνθνξηθήο): 53 άηνκα 

ΣΔ (ηερληθέο εηδηθφηεηεο): 2 άηνκα 

Γελ απάληεζαλ: 8 άηνκα 

Σα ίδηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη θαη γξαθηθά ζην επφκελν γξάθεκα. 

Εκπαιδεσηικοί ανά ειδικόηηηα
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Γξάθεκα 25: Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ - Αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλά εηδηθφηεηα 

 

iii. Υπόνια πποϋπηπεζίαρ 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ δεηήζεθε είλαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. ηα 

παξαθάησ γξαθήκαηα θαίλνληαη αλαιπηηθά πφζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηα ίδηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, αλά έηνο πξνυπεξεζίαο αιιά θαη νκαδνπνηεκέλα ζε νκάδεο 
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εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία κέρξη 10 ρξφληα, απφ 11-20 ρξφληα θαη απφ 

21-35 ρξφληα.  

ρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί (45%), πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζεκηλάξην, έρνπλ 

κέρξη 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ελψ 4 ζηνπο 5, δειαδή ην 81% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

έρεη πξνυπεξεζία κέρξη 20 ρξφληα. Παξαηεξείηαη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην 

ζεκηλάξην απφ ηνπο ππεξεζηαθά λένπο. Ηδηαίηεξα απμεκέλε ζπκκεηνρή παξαηεξείηαη 

ζε απηνχο πνπ έρνπλ απφ 5 έηε κέρξη θαη ηα 10 πξνυπεξεζίαο. Απηφ ίζσο ζρεηίδεηαη 

κε ην γεγνλφο φηη απηφ ην ζεκηλάξην αλαθέξεηαη ζε θάηη θαηλνχξην θαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπλεζηζκέλα, αιιά θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ κηα 

εκπεηξία ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο. Οη πην λένη εθπαηδεπηηθνί ίζσο βιέπνπλ σο 

πξφθιεζε θάζε ηη πνπ μεθεχγεη απφ ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία θαη ζπλήζσο 

είλαη πην πξφζπκνη λα δνθηκάζνπλ θάηη θαηλνχξην. Κάπνηνη λένη εθπαηδεπηηθνί, είλαη 

πηζαλφ, λα ην θάλνπλ θαη αλαγθαζηηθά πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξην 

δηδαζθαιίαο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ κέρξη 5 έηε πξνυπεξεζίαο είλαη 

ζρεηηθά ιίγνη αιιά απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα έρνπλ θαη κηα 

ζρεηηθή εκπεηξία ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη ίζσο νη λενδηφξηζηνη θαη νη πην λένη 

ππεξεζηαθά εθπαηδεπηηθνί λα κελ ηελ είραλ.  
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Γξάθεκα 26: Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ - Πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ βάζεη ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο 
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Έηη προϋπηρεζίας

45%

36%

16%
3%

1-10

11-20

21-35

Γ.Α.

 

Γξάθεκα 27: Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ - Πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε νκαδνπνίεζε ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο 

 

Αληίζηνηρα, νη αξηζκνί ησλ ζπκκεηερφλησλ κε έηε πξνυπεξεζίαο πάλσ απφ ηα 20 

ρξφληα (46 εθπαηδεπηηθνί ή 16% επί ηνπ ζπλφινπ) ηείλνπλ λα κεηψλνληαη θαζψο 

απμάλνληαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη θαη ζε πξαθηηθνχο ιφγνπο, 

φπσο ην φηη νη ππεξεζηαθά αξραηφηεξνη, ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο κε καζήκαηα 

ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, ηα νπνία θαη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά. Οπφηε, αλ δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη, ή δελ έρνπλ ηε δηάζεζε, ίζσο λα κελ ελδηαθέξνληαη λα μεθηλήζνπλ 

θάηη θαηλνχξην, ή λα κε ζέινπλ λα ζηεξήζνπλ απφ ηνπο λεφηεξνπο ηε δπλαηφηεηα 

επηκφξθσζεο.  

 

5.3.2. Πνζνηηθό κέξνο εξωηεκαηνινγίνπ 

ε απηφ ην θνκκάηη ππάξρεη κία εξψηεζε κε έμη επί κέξνπο εξσηήκαηα. Ζ 

κέγηζηε βαζκνινγία είλαη ην 5 θαη ε ειάρηζηε ην 1. Έγηλε θαηαγξαθή ησλ 

απαληήζεσλ, ππνινγίζηεθε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε απάληεζεο θαη ν κέζνο 

φξνο βαζκνινγίαο γηα θάζε εξψηεζε. Οη βαζκνινγίεο 1 θαη 2 ζεσξνχληαη ρακειέο, ην 

3 απνηππψλεη κηα κέηξηα εηθφλα ελψ 4 θαη 5 είλαη θαιέο βαζκνινγίεο. Αθνινπζεί ν 

πίλαθαο κε ηηο ζπρλφηεηεο θαη ην κέζν φξν θαζψο θαη ηα γξαθήκαηα ησλ ζπρλνηήησλ 

θαη ηνπ κέζνπ φξνπ 
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Βαζκνινγία 

Γνκή 

ζεκηλαξίνπ 

πληνληζκόο 

ζεκηλαξίνπ 

Μαζεζηαθή 

αηκόζθαηξα 

Δπηινγή 

δξαζηεξηνηήηωλ 

Πξνηεηλόκελε 

κεζνδνινγία 

πλεξγαζία 

νκάδαο - 

επηκνξθωηή 

1 31 27 8 15 24 8 

2 53 28 15 31 38 9 

3 97 76 58 89 81 24 

4 82 96 98 100 95 70 

5 30 63 113 59 54 184 

ύλνιν 

απαληήζεωλ 293 290 292 294 292 295 
Πίλαθαο 4. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ - πρλφηεηεο εκθάληζεο βαζκνινγίαο 

  

Βαζκνινγία 

Γνκή 

ζεκηλαξίνπ 

πληνληζκόο 

ζεκηλαξίνπ 

Μαζεζηαθή 

αηκόζθαηξα 

Δπηινγή 

δξαζηεξηνηήηωλ 

Πξνηεηλόκελε 

κεζνδνινγία 

πλεξγαζία 

νκάδαο - 

επηκνξθωηή 

Μέζνο 

Όξνο 3,09 3,48 4,00 3,53 3,40 4,40 
Πίλαθαο 5. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο απαληήζεσλ 
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Γξάθεκα 28. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο βαζκνινγίαο ζε θάζε εξψηεζε 
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Μέζος όρος βαθμολογίας
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Σςνεπγαζία ομάδαρ - επιμοπθωηή

 
Γξάθεκα 29. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζε θάζε εξψηεζε 

 

Οη κέζνη φξνη ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο θπκάλζεθαλ απφ 3,09 κέρξη 4,40 κε άξηζηα ην 

5. Απηφ δείρλεη κηα κέηξηα πξνο ζεηηθή εηθφλα. Σελ πςειφηεξε βαζκνινγία ηελ πήξε 

ην ππνεξψηεκα ζπλεξγαζία νκάδαο – επηκνξθσηή ελψ ηε κηθξφηεξε ην ππνεξψηεκα 

γηα ηε δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Ζ ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ηνλ επηκνξθσηή. Πην αλαιπηηθά, ην γεγνλφο φηη 

πεξίπνπ 2 ζηνπο 3 εθπαηδεπηηθνχο, ην 62%, βαζκνιφγεζε κε 5 ηε ζπλεξγαζία 

νκάδαο – επηκνξθσηή θαζψο θαη ην φηη κφλν 17 άηνκα, δειαδή ιηγφηεξν απφ ην 

6%, βαζκνιφγεζαλ απηφ ην ππνεξψηεκα κε 1 ή 2, δείρλεη φηη νη επηκνξθσηέο 

ήηαλ επαξθείο θαη θαηάιιεινη γηα ην έξγν πνπ θιήζεθαλ λα θάλνπλ θαη 

κπφξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ αίζνπζα.  

 

Σςνεπγαζία ομάδαρ - επιμοπθωηή
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Γξάθεκα 30. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«πλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ηνλ επηκνξθσηή» 
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 Μαζεζηαθή αηκφζθαηξα. Ζ ζεηηθή εηθφλα πνπ ζρεκαηίζηεθε γηα ην θιίκα κέζα 

ζηελ αίζνπζα θαίλεηαη θη απφ ηηο απαληήζεηο ζην ππνεξψηεκα γηα ηε καζεζηαθή 

αηκφζθαηξα. Καη ζε απηφ ην ππνεξψηεκα, ν κέγηζηνο βαζκφο, δει. ην 5, 

ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (113 απαληήζεηο 

πνπ απνηεινχλ ην 38%) ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο βαζκνχο. Σν γεγνλφο, φκσο φηη 

ην 54% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηε βαζκνιφγεζαλ κε 4 θαη 3, ελψ 23 άηνκα 

βαζκνιφγεζαλ κε 1 θαη 2 (8%), ρακήισζε ην κέζν φξν ζην 4.  

Μαθηζιακή αημόζθαιπα

3% 5%
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Γξάθεκα 31. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Μαζεζηαθή αηκφζθαηξα» 

 

Σα ππφινηπα ηέζζεξα ππνεξσηήκαηα ζπγθέληξσζαλ ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο.  

 Ζ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ αλ θαη 

βαζκνινγήζεθε απφ ην 54% ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειαδή ιίγν πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο, κε 4 θαη 5, ζπγθέληξσζε έλα κέζν φξν 3,53.  

Δπιλογή δπαζηηπιοηήηων
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Γξάθεκα 32. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ» 
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Απηή ε βαζκνινγία δείρλεη φηη νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

ηθαλνπνίεζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή αηζζάλζεθαλ φηη δελ θάιπςαλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο.  

 πληνληζκφο ζεκηλαξίνπ. Γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ ζεκηλαξίνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ ήηαλ κεηαμχ 3 θαη 4, ελψ απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ βαζκνιφγεζε κε 1 θαη 2. Απηφ δηακφξθσζε ην κέζν φξν ζην 3,48.  

Σςνηονιζμόρ ζεμιναπίος
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Γξάθεκα 34. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «πληνληζκφο ζεκηλαξίνπ» 

 

 Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία. ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ν κέζνο φξνο 

βαζκνινγίαο ηεο ήηαλ 3,40. Παξαηεξείηαη κηα αθφκα κεγαιχηεξε κεηαθίλεζε ησλ 

βαζκνινγηψλ πξνο ηηο ρακειφηεξεο, δείρλνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

ηθαλνπνηήζεθαλ πιήξσο απφ ηηο κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο. 

Πποηεινόμενη μεθοδολογία
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Γξάθεκα 35. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία» 
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 Ζ δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σν ρακειφηεξν κέζν φξν βαζκνινγίαο ζπγθέληξσζε ε 

δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ πνπ ήηαλ 3,09. Ληγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο 

βαζκνιφγεζαλ κε 4 θαη 5 ηε δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σν έλα ηξίην ηε βαζκνιφγεζε 

κε 3 ελψ ην 29% επέιεμε ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο, δει. 1 θαη 2. 

Γνκή ζεκηλαξίνπ
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Γξάθεκα 36. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Γνκή ζεκηλαξίνπ» 

 

5.3.2.1. Αλάιπζε – πδήηεζε απνηειεζκάηωλ ηνπ πνζνηηθνύ κέξνπο 

Απηή ε ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ 

ηχπνπ, δείρλεη φηη, γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζρεκάηηζαλ κηα ζρεηηθά θαιή εηθφλα απφ 

ην ζεκηλάξην. Απηφ θαίλεηαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ζηηο βαζκνινγίεο πνπ 

θπκάλζεθαλ απφ 3,09 έσο 4,40, δειαδή πάλσ απφ ηε κέζε ηεο θιίκαθαο 

βαζκνιφγεζεο. Γεληθά νη βαζκνινγίεο 1 θαη 2, ζπγθέληξσζαλ κηα ζρεηηθά ρακειή 

ζπρλφηεηα. Απηφ δείρλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ εληειψο αξλεηηθή εηθφλα γηα 

θαλέλα εξψηεκα. Αθφκα θαη ζην εξψηεκα γηα ηε «δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ» πνπ 

ζπγθέληξσζε ην ρακειφηεξν κέζν φξν, ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε απαληήζεσλ 

ζπλαληάηαη ζην βαζκφ 3. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ απαληήζεσλ θπκάλζεθε ζηηο 

βαζκνινγίεο 4 έσο 5. Απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ κηα κέηξηα πξνο απμεκέλε 

ηθαλνπνίεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ απφ ην ζεκηλάξην.  

Ωο πξνο ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα, ε «ζπλεξγαζία νκάδαο – επηκνξθσηή» θαη 

ε «καζεζηαθή αηκφζθαηξα» ζπγθέληξσζαλ ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο δείρλνληαο 

φηη ην θιίκα κέζα ζηελ ηάμε ήηαλ πνιχ θαιφ θαη βνεζνχζε ζην λα είλαη πην 

απνδνηηθή απηή ε επηκνξθσηηθή πξνζπάζεηα. Ζ «επηινγή δξαζηεξηνηήησλ» θαη ε 

«πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία» είραλ πην ρακεινχο κέζνπο φξνπο βαζκνινγίαο, 
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δείρλνληαο φηη ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί είραλ άιιεο πξνζδνθίεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. Ο «ζπληνληζκφο ηνπ ζεκηλαξίνπ» δείρλεη λα πξνβιεκάηηζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ε «δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ» βαζκνινγήζεθε θαηά κέζν φξν κε ηε 

ρακειφηεξε βαζκνινγία, ππνδειψλνληαο φηη ζε απηφ ηνλ ηνκέα κάιινλ πξέπεη λα 

γίλνπλ αιιαγέο ζηηο κειινληηθέο δηνξγαλψζεηο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ.  

Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα φκσο απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα δψζεη απάληεζε 

ζην «γηαηί» δηακνξθψζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλνη κέζνη φξνη. ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ 

ηχπνπ ζα γίλεη πξνζπάζεηα, εθηφο φισλ ησλ άιισλ, λα εμεγεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο βαζκνινγήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν απηνί νη ηνκείο ηνπ ζεκηλαξίνπ.  

 

5.3.2.2. ύγθξηζε απαληήζεωλ νκάδωλ εθπαηδεπηηθώλ κε ην ζύλνιν ηωλ 

απαληήζεωλ 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο άπνςεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε απηφ ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο, έγηλε θαηαγξαθή ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ απαληήζεσλ αλά ΠΔΚ, αλά εηδηθφηεηα θαη αλά πξνυπεξεζία. Ο 

ζηφρνο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ νη κέζνη φξνη απηψλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ αθνινπζνχλ 

ηνπο γεληθνχο κέζνπο φξνπο ή ππάξρεη απφθιηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

θάπνηεο ζθέςεηο ή ζπκπεξάζκαηα.  

Έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ κε 

ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ ππνθαηεγνξηψλ ηεο θάζε πεξίπησζεο. Οη 

ππνθαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ  πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ: 

i. ΠΔΚ πνπ παξαθνινχζεζαλ 

 2
ν
 ΠΔΚ Αζήλαο: 83 εθπαηδεπηηθνί (28%) 

 ΠΔΚ Πεηξαηά (θαη Ρφδνπ): 67 εθπαηδεπηηθνί (23%) 

 ΠΔΚ Ζξαθιείνπ: 55 εθπαηδεπηηθνί (18%) 

ii. Δηδηθφηεηα  

 ΠΔ02 (θηιφινγνη): 70 εθπαηδεπηηθνί (24%) 

 ΠΔ04 (θπζηθνί θιπ): 46 εθπαηδεπηηθνί (16%) 

 ΠΔ19-20 (πιεξνθνξηθήο): 53 εθπαηδεπηηθνί (18%) 

iii. Πξνυπεξεζία 

 Πξνυπεξεζία 1-10 έηε: 135 εθπαηδεπηηθνί (45%) 

 Πξνυπεξεζία 11-20 έηε: 106 εθπαηδεπηηθνί (36%) 

 Πξνυπεξεζία 21-35 έηε: 46 εθπαηδεπηηθνί (16%) 
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πρλόηεηεο απαληήζεωλ 

Μέζνο ξνο 

Αξηζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ 

πλεξγαζία 

νκάδαο - 

ζπληνληζηή 

Μαζεζηαθή 

αηκφζθαηξα 

Δπηινγή 

δξαζηεξηνηήησλ 

πληνληζκφο 

ζεκηλαξίνπ 

Πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία 

Γνκή 

ζεκηλαξίνπ 

χλνιν 295 4,40 4,00 3,53 3,48 3,40 3,09 

2ν ΠΔΚ 

Αζήλαο 83 4,31 4,04 3,34 3,37 3,40 3,05 

ΠΔΚ Πεηξαηά 67 4,58 3,93 3,84 3,60 3,64 3,16 

ΠΔΚ 

Ζξαθιείνπ 55 4,40 4,17 3,58 3,31 3,17 2,98 

ΠΔ02 70 4,51 4,03 3,52 3,49 3,37 3,06 

ΠΔ04 46 4,54 4,04 3,52 3,59 3,49 3,09 

ΠΔ19-20 53 4,49 4,23 3,68 3,51 3,47 3,21 

Πξνυπ. 1-10 

έηε 135 4,40 3,99 3,59 3,44 3,41 3,07 

Πξνυπ. 11-

20 έηε 106 4,39 3,98 3,49 3,48 3,26 3,01 

Πξνυπ. 21-

35 έηε 46 4,74 4,26 3,73 3,84 3,89 3,48 

Πίλαθαο 6. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – χγθξηζε κ.ν. βαζκνινγίαο απαληήζεσλ νκάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην κ.ν. ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ 

 

Απφ απηφλ ηνλ έιεγρν δε δηαπηζηψζεθαλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ην 

κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (Γξάθεκα 37α). ε φιεο ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηελ πήξε ην ππνεξψηεκα γηα ηε 

ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ην ζπληνληζηή ελψ ηε ρακειφηεξε ε δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

ηα ππφινηπα εξσηήκαηα γεληθά αθνινπζήζεθε ε ίδηα ζεηξά ζηελ θαηάηαμε ηεο 

βαζκνινγίαο (Γξάθεκα 37β). Ζ κφλε παξέθθιηζε απφ ηνπο γεληθνχο κέζνπο φξνπο 

είλαη ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε εξγαζηαθή εκπεηξία απφ 21 έσο 35 

ρξφληα φπνπ παξαηεξνχκε ιίγν πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε φια ηα ππνεξσηήκαηα. 

Απηφ δείρλεη φηη ην ζεκηλάξην είρε ηελ ίδηα απήρεζε ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο 

εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηδηαίηεξε "γιψζζα", έλλνηεο ή ηερληθέο πνπ ζα 

δπζθφιεπαλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θάπνηα θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ ή ζα 

επλννχζαλ θάπνηα άιιε. Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα ζεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ 

γηαηί δείρλεη φηη ήηαλ δνκεκέλν θαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα κπνξνχλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

ηα επφκελα γξαθήκαηα θαίλεηαη πην παξαζηαηηθά ην πφζν κηθξέο απνθιίζεηο 

παξνπζίαζαλ νη κέζνη φξνη ησλ βαζκνινγηψλ ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη νκάδεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Απανηήζεις ομάδων εκπαιδεσηικών
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Γξάθεκα 37α. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – χγθξηζε κ.ν. βαζκνινγίαο απαληήζεσλ νκάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ 
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Γξάθεκα 37β. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – χγθξηζε κ.ν. βαζκνινγίαο απαληήζεσλ νκάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ 

 

5.3.3. Πνηνηηθό κέξνο εξωηεκαηνινγίνπ  

Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζηνπο επηκνξθνχκελνπο 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ν ζθνπφο ήηαλ λα εθθξάζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηελ άπνςή ηνπο γχξσ απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ηα ζεηηθά 

θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα 

κειινληηθή βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο.  
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Έγηλε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ θαη θαηάηαμή ηνπο ζε ππνθαηεγνξίεο νη 

νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψζεθαλ ζε γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο. Απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ιηγφηεξα απφ 15 άηνκα, δειαδή ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαηαηάρζεθαλ ζε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία "Άιιε απάληεζε". 

πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ γηαηί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη επηκνξθνχκελνη έδσζαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο ζην θάζε εξψηεκα. ε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ, γηα ιφγνπο θαιχηεξεο επνπηείαο, παξαηίζεηαη έλα επηπιένλ γξάθεκα 

ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά νη ππνθαηεγνξίεο πνπ ηηο ζπλζέηνπλ θαη ν 

αξηζκφο απαληήζεσλ ηεο θάζε ππνθαηεγνξίαο.  

 

i. Δπώηηζη: Ανηιμεηωπίζαηε δςζκολίερ και πού; 

ηελ πξψηε εξψηεζε «Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο θαη πνχ;» νη 

επηκνξθνχκελνη θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζρεκαηίζηεθαλ νη 

θαηεγνξίεο «Γπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ», «"Πίεζε 

ρξφλνπ», «Θεζκηθφ πιαίζην», «Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα», «Τιηθφ», «Άιιε 

απάληεζε», «Κακία δπζθνιία». ην επφκελν γξάθεκα θαίλνληαη νη θαηεγνξίεο θαη ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. 
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Γξάθεκα 38. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο 

δπζθνιηψλ. 

  

Θα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα πην αλαιπηηθά νη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ.  
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 Γπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. ε απηή ηελ 

ππνθαηεγνξία εληάζζνληαη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο. Αλέξρνληαη ζηα 114 ηα 

ζρφιηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ην πεξηερνκέλνπ ηνπ ζεκηλαξίνπ. Παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν 

γξάθεκα αλαιπηηθά νη ππνθαηεγνξίεο απφ ηηο νπνίεο ζπληίζεηαη ε θαηεγνξία 

«πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ» θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ζε θαζεκία.  

 

 

Γξάθεκα 39. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο γηα ην «Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ». 

 

ρεδφλ δχν ζηηο ηξεηο απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν, δειαδή 72 ζηηο 

114, αλαθέξνληαλ ζε αλαπάληεηα εξσηήκαηα γχξσ απφ πξαθηηθά ζέκαηα ηεο 

εξεπλεηηθή εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί δε ζρεκάηηζαλ 
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νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ πψο ζα εθαξκφζνπλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ζηελ πξάμε, 

ηη κεζνδνινγία ζα αθνινπζήζνπλ, πψο ζα βαζκνινγεζεί ε εξεπλεηηθή εξγαζία, πνηνη 

είλαη νη ζηφρνη, πψο γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο. ε 17 εξσηεκαηνιφγηα αλαθέξζεθε 

φηη δελ έγηλε θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. ηα ππφινηπα ζρφιηα, 

πνπ ζπγθέληξσζαλ κηθξφηεξν αξηζκφ απαληήζεσλ, αλαθέξζεθε φηη δελ ήηαλ πιήξεηο 

νη παξνπζηάζεηο θαη ε ελεκέξσζε πνπ έγηλε (15), φηη ήηαλ πνιχ ζεσξεηηθή ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζεκηλαξίνπ (7) θαη φηη δελ έγηλε πιήξσο θαηαλνεηή ε νξνινγία ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (3). 

 Πίεζε ρξφλνπ. πκπεξηιήθζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηάξθεηα 

ηνπο ζεκηλαξίνπ θαη ην εκεξήζην πξφγξακκα. Σα 20 απφ ηα 33 ζρφιηα ζρεηίδνληαλ κε 

ηε κηθξή δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ν φγθνο ηεο 

πιεξνθνξίαο είλαη πνιχ κεγάινο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνλ δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ηνλ 

θαηαλνήζνπλ ζε έλα δηήκεξν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 40. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο γηα ηελ «Πίεζε ρξφλνπ». 
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Σα ππφινηπα 13 ζρφιηα αλαθέξνληαλ ζηηο πνιιέο ψξεο παξακνλήο ζην ρψξν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη ζηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Αο 

ζεκεησζεί φηη ην ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε 27 θαη 28 Ηνπλίνπ θαη είρε δηάξθεηα 

απφ ηηο 9π.κ κέρξη ηηο 4 κ.κ.   

 Θεζκηθφ πιαίζην. ε απηή ηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ 25 ζρφιηα θαη απφςεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κε χπαξμε πιήξνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ αζάθεηα ησλ νδεγηψλ 

ηνπ ππνπξγείνπ, ηε βηαζχλε θαη ηελ πξνρεηξφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ απηνχ 

καζήκαηνο. Σα ζρφιηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο δε ζρεηίδνληαη κε ην ζεκηλάξην θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ. Αθνξνχλ ζέκαηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. Καηαηάρζεθαλ 22 απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ειιείςεηο ζηελ νξγάλσζε, ζηελ έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ην ζεκηλάξην, ζε 

πξνβιήκαηα θηεξηαθά, ζε παξάπνλα γηα ηελ επάξθεηα ελφο επηκνξθσηή θαη ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Τιηθφ. Απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ πιηθνχ 

θαζψο θαη κε ηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ πεξηιήθζεθαλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απφ ηηο 19 απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νη 9 

πξνέξρνληαη απφ ην ΠΔΚ Ζξαθιείνπ θαη αλαθέξνπλ φηη ήηαλ δπζλφεην ην πιηθφ πνπ 

ηνπο δηαλεκήζεθε. Σα ππφινηπα ζρφιηα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα ΠΔΚ θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε ή ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ.  

 Άιιε απάληεζε. Πεξηιακβάλεη ηηο κεκνλσκέλεο απαληήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε θαηεγνξία. Δπηγξακκαηηθά, 7 εθπαηδεπηηθνί 

δπζθνιεχηεθαλ λα κεηαθηλεζνχλ ζην θνληηλφηεξν ΠΔΚ θαη 6 εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία κε θάπνην ή θάπνηα άηνκα ζηελ νκάδα.  

 Κακία δπζθνιία. Πεξηιακβάλνληαη νη απαληήζεηο φζσλ δήισζαλ φηη δελ 

αληηκεηψπηζαλ θακία δπζθνιία αιιά θαη απηψλ πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ. Σν 

41% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 120 άηνκα, αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

 

ii. Δπώηηζη: ημειώζηε ηο πιο θεηικό και ηο πιο απνηηικό ζηοισείο ηος ζεμιναπίος 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε είρε δχν ζθέιε θαη δεηνχζε ην εμήο: «εκεηψζηε ην πην 

ζεηηθφ ζηνηρείν θαη ην πην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ». ην πξψην ζθέινο πνπ 

αθνξνχζε ηα ζεηηθά ζηνηρεία, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζρεκαηίζηεθαλ 

νη θαηεγνξίεο «Αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο», «Μεζνδνινγία – εξγαζηήξηα», 
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«ηάζε επηκνξθσηή», «Γλψζεηο», «Άιιε απάληεζε» θαη «Γελ απάληεζαλ». ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη γξαθηθά νη θαηεγνξίεο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο 

θαζψο θαη κηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο.  
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Γξάθεκα 41. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο 

«Σν πην ζεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ». 

 

Αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπγθεληξψζεθαλ νη 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο, 169 ζπλνιηθά θαη πξνέξρνληαη απφ φια ηα ΠΔΚ. ην 

παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη ν αξηζκφο 

ησλ απαληήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ππνθαηεγνξία. ρεδφλ νη κηζέο, 83 απφ 

ηηο 169 απαληήζεηο αλέθεξαλ σο πην ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ ηελ επράξηζηε 

αηκφζθαηξα, ηελ νκαδηθφηεηα θαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα 

ζηνπο επηκνξθνχκελνπο θαη ην νπνίν δεκηνπξγνχζε κηα δεζηή καζεζηαθή 

αηκφζθαηξα θαη βνεζνχζε ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ. ε 78 απαληήζεηο, 46% 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ σο πην ζεηηθφ ζηνηρείν ην φηη 

γλψξηζαλ ζπλαδέιθνπο, ππήξμε αληαιιαγή απφςεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη 

εκπεηξηψλ κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν ην φηη ζπδήηεζαλ κε 

ζπλαδέιθνπο πνπ είραλ εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία θαη 

έηζη έγηλε γφληκνο δηάινγνο γηα πξαθηηθά δεηήκαηα, κνηξάζηεθαλ εκπεηξίεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο. Σέινο, ζε 8 εξσηεκαηνιφγηα αλαθέξζεθε ην πςειφ επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ γηα ην λέν απηφ 

κάζεκα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απηά θαίλνληαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  
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Γξάθεκα 42. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο γηα ηελ «Αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο». 

 

 Μεζνδνινγία – εξγαζηήξηα. ε 95 ζρφιηα θαηαγξάθεθε σο ην πην ζεηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ ζεκηλαξίνπ ηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

ζεκηλάξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία απηψλ, νη 66, δήισζαλ ελζνπζηαζκέλνη 

κε ηε ρξήζε βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηνλ νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο. Απηή ε άπνςε θαηαγξάθεθε ζε φια ηα ΠΔΚ. ε 15 εθπαηδεπηηθνχο 

θάλεθε πνιχ ρξήζηκε ε παξνπζίαζε έηνηκσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη νη ππφινηπνη 

14 δήισζαλ φηη ήηαλ πνιχ θαιά θαη αξθεηά ηα εξγαζηήξηα. Απηά θαίλνληαη πην θαιά 

ζην παξαθάησ γξάθεκα.  
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Γξάθεκα 43. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία «Μεζνδνινγία – εξγαζηήξηα». 

 

 ηάζε επηκνξθσηή. Δλζνπζηψδε γεληθά ήηαλ ηα ζρφιηα 90 εθπαηδεπηηθψλ, απφ 

φια ηα ΠΔΚ, γηα ηνπο επηκνξθσηέο ηνπο. χκθσλα κε απηά, νη επηκνξθσηέο είραλ 

δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο, πξνζπαζνχζαλ λα επηιχζνπλ 

πξνβιήκαηα θαη απνξίεο. Μεηέθεξαλ ηε γλψζε πνπ είραλ απνθνκίζεη νη ίδηνη απφ ην 

ζεκηλάξην πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη θαη πξνζπαζνχζαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο θαη 

λα βνεζήζνπλ αθφκα θαη ζε πξαθηηθά ζέκαηα ζηα νπνία δελ είραλ πιήξε ελεκέξσζε, 

νχηε θαη νη ίδηνη.   

 Γλψζεηο. Οη 46 απαληήζεηο πνπ εληάρζεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία αθνξνχζαλ ην 

γλσζηηθφ θνκκάηη ηνπ ζεκηλαξίνπ. 29 εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ηνπο άξεζε απηή ε 

πξψηε γλσξηκία κε ην λέν δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ελεκεξψζεθαλ θαη έιπζαλ 

Θεηικό ζηοιτείο ηοσ ζεμιναρίοσ
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νξηζκέλεο απνξίεο ηνπο. Οη ππφινηπνη 17 δήισζαλ αηζηφδνμνη φηη ε εθαξκνγή απηνχ 

ηνπ λένπ καζήκαηνο θαη ε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ 

γλψξηζαλ, ίζσο βνεζήζεη ζην λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν ζρνιείν.  

 Άιιε απάληεζε. Τπήξμαλ 9 ζεηηθά ζρφιηα πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ θαιή νξγάλσζε 

θαη ζην πφζν ρξήζηκν ήηαλ ην φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ην επηκνξθσηηθφ απηφ 

πξφγξακκα.  

 Γελ απάληεζαλ. 10 άηνκα δελ απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε 

 

ην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξψηεζεο, πνπ αθνξνχζε ην πην αξλεηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ ζεκηλαξίνπ, δφζεθαλ 329 απαληήζεηο θαη ζρεκαηίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο 

«Θεζκηθφ πιαίζην», «Πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ», «Πίεζε ρξφλνπ», «Οξγαλσηηθά 

πξνβιήκαηα», «Τιηθφ», «πλεξγαζία ζπλαδέιθσλ», «Καλέλα». ην επφκελν 

γξάθεκα θαίλνληαη νη θαηεγνξίεο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. 

Το πιο αρνηηικό ζημείο ηοσ ζεμιναρίοσ 
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Γξάθεκα 44. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο 

«Σν πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ». 

 

Αθνινπζεί κηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηψλ: 

 Θεζκηθφ πιαίζην. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη 84 (1 ζηηο 4 απαληήζεηο 

απηήο ηεο εξψηεζεο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε χπαξμε πιήξνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

ηελ αζάθεηα ησλ νδεγηψλ ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηελ ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί εμαηηίαο 

απηψλ ησλ αζαθεηψλ. Κάπνηνη έθαλαλ ηελ παξαηήξεζε φηη απηή ε θαηλνηνκία δελ 

είλαη εθαξκφζηκε ζηελ ηάμε, ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο 

θαη κνηάδεη κε νπηνπηθφ απηφ ην εγρείξεκα. Σα ζρφιηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, φπσο 

θαη ηεο αληίζηνηρεο ζην εξψηεκα γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 
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εθπαηδεπηηθνί, δε ζρεηίδνληαη κε ην ζεκηλάξην θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ. Αθνξνχλ 

ζέκαηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ. Απηή ε θαηεγνξία ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο, αλ δε ιεθζεί ππφςε ε πξνεγνχκελε θαηεγνξία πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηνξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. Οη απαληήζεηο είλαη 83 θαη ρσξίδνληαη ζε 3 

ππνθαηεγνξίεο, φπσο θαίλεηαη ζην επφκελν γξάθεκα. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία απηψλ 

ησλ 83, δει. 3 ζηνπο 5, δειψλεη φηη έκεηλαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

πξαθηηθά ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ πξάμε. ε 29 

εξσηεκαηνιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ην ζεκηλάξην ήηαλ πνιχ ζεσξεηηθφ, 

ρσξίο αξθεηά πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ήηαλ πεξηνξηζκέλε ε 

πνηθηιία ζεκάησλ. Σέινο, ζε 4 ζρφιηα απφ ην ΠΔΚ Ζξαθιείνπ αλαθέξζεθε φηη ηα 

παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πνιχ ζεσξεηηθά θαη κε εθαξκφζηκα.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 45. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο γηα ην «Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ». 

Το πιο αρνηηικό ζημείο ηοσ ζεμιναρίοσ 

28

84 83 77

42

23 20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Καλέλα Θεζκηθό πιαίζην Πεξηερόκελν

ζεκηλαξίνπ

Πίεζε ρξόλνπ Οξγαλσηηθά

πξνβιήκαηα

Υιηθό Σπλεξγαζία

επηκνξθνύκελσλ

50

29

4

0

10

20

30

40

50

Απανηήζεις σποκαηηγορίας "Περιετόμενο ζεμιναρίοσ"

Αναπάνηηηα επωηήμαηα ζε ππακηικά

θέμαηα

Θεωπηηική πποζέγγιζη

Θεωπηηικά παπαδείγμαηα - μη

εθαπμόζιμα



121 

 

 Πίεζε ρξφλνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη 77 απαληήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαζψο θαη ην σξάξηφ ηνπ. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ 77 απαληήζεσλ αθνξά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε 61 ζρφιηα (79%), νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ν ρξφλνο δελ είλαη 

αξθεηφο γηα ηελ επηκφξθσζε ζε έλα ηέηνην ζέκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη 

απηά ηα ζρφιηα πξνέξρνληαη απφ φια ηα ΠΔΚ ηνπ δείγκαηφο καο. Σα ππφινηπα 16 

ζρφιηα αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Θεσξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί απαξαίηεην λα δηαξθεί πεξηζζφηεξεο ψξεο ην ζεκηλάξην αιιά λα είλαη 

κνηξαζκέλν ζε πεξηζζφηεξεο εκέξεο.   

 Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάρζεθαλ 42 απαληήζεηο. Οη 

17 απφ απηέο, ην 40%, αλέθεξαλ φηη ππήξρε κηα πξνρεηξφηεηα ζηε δηνξγάλσζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη παξνπζηάζηεθαλ νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. 12 εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ 

φηη ήηαλ αθαηάιιεινη νη ρψξνη γηα ηε δηεμαγσγή απηνχ ηνπ ζεκηλαξίνπ. Δπίζεο, 12 

εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ φηη νη επηκνξθσηέο δελ ήηαλ επαξθείο, είηε γηαηί δελ είραλ 

επηκνξθσζεί ζσζηά, είηε γηαηί νη ίδηνη δελ είραλ πξνεηνηκαζηεί αξθεηά. Τπήξρε θη 

έλα ζρφιην απφ ην 2
ν
 ΠΔΚ Αζήλαο πνπ έιεγε φηη ε επηκφξθσζε δηέθεξε απφ ηκήκα 

ζε ηκήκα.  

 Τιηθφ. ζνλ αθνξά ην πιηθφ, 21 εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ είλαη ην φηη δε δηαλεκήζεθε νδεγφο γηα ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία θαη ην 

πιηθφ πνπ ηνπο δφζεθε ήηαλ αλεπαξθέο. Δλψ 2 εθπαηδεπηηθνί, απφ ην ΠΔΚ 

Ζξαθιείνπ, δήισζαλ φηη ήηαλ δπζλφεηα ην θχιια εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ.  

 Κιίκα - πλεξγαζία ζπλαδέιθσλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ην θιίκα πνπ 

επηθξαηνχζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 16 εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ην πην 

αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε άξλεζε νξηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη νη ζπρλέο εξσηήζεηο πνπ δε ζρεηίδνληαλ κε ην ζέκα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ αιιά απνπξνζαλαηφιηδαλ ηε ζπδήηεζε. Άιινη 4 δήισζαλ φηη ππήξρε 

απμεκέλν άγρνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην πψο ζα πινπνηεζεί απηή ε θαηλνηνκία 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 Καλέλα. ε 28 εξσηεκαηνιφγηα δε δειψζεθε θάπνην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ.  
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iii. Δπώηηζη: Σι θα πποηείναηε για ηη βεληίωζη ηος ζςγκεκπιμένος ππογπάμμαηορ 

επιμόπθωζηρ; 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαγξάςνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα 

βειηησζεί ην ζεκηλάξην. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζρεκαηίζηεθαλ νη 

θαηεγνξίεο «Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ», «Πξνηάζεηο πξνο ην Τπνπξγείν», «Υξφλνο», 

«Οξγάλσζε», «Τιηθφ» θαη «Γελ απάληεζαλ», νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. 
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Γξάθεκα 46. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο 

«Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο». 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πην αλαιπηηθά, αλάινγα κε ην πιήζνο 

ησλ απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε θαζεκία, μεθηλψληαο απφ ηελ πνιππιεζέζηεξε.  

 Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ. Απηή ε θαηεγνξία ζπγθέληξσζε ηηο 158 απφ ηηο 469 

πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζπλνιηθά, δειαδή 1 ζηηο 3 πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Φαίλνληαη πην θάησ, 

γξαθηθά, νη απαληήζεηο ησλ ππνθαηεγνξηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θαηεγνξία απηή. ηηο 

69 απφ ηηο 158 πξνηάζεηο γηα ην πεξηερφκελν, νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχζαλ πεξηζζφηεξν 

πξαθηηθή άζθεζε θαη ιηγφηεξε ζεσξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Πξνηείλνπλ 

ε επηκφξθσζε λα γίλεηαη κε πην βησκαηηθφ ηξφπν, κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, κε ιηγφηεξεο εηζεγήζεηο θαη κε κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ 

επηκνξθνχκελσλ. Ωο πξαθηηθή εθαξκνγή, πξνηείλεηαη λα πινπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κηα εξεπλεηηθή εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ζηελ πξάμε ηηο δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη λα ζθεθηνχλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα 
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ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζήο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη 69 

πξνηάζεηο πξνέξρνληαη θαη απφ ηα 6 ΠΔΚ. ηελ ίδηα θαηεγνξία ην έλα ηξίην ησλ 

απαληήζεσλ, δειαδή 53 ζηηο 158 πνπ πξνέξρνληαη απφ 5 ΠΔΚ, αλαθέξνληαλ ζηελ 

αλάγθε λα παξνπζηάδνληαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη φρη κφλν ζεσξίεο. Πξνηείλνπλ 

κάιηζηα λα είλαη παξαδείγκαηα εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε θαη 

ππάξρνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο. Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί 

δήισζαλ φηη ηα παξαδείγκαηα πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ νπηνπηθά θαη αλέθηθηα 

λα πινπνηεζνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ ηάμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 47. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο γηα ην «Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ». 

 

Οη ππφινηπεο 36 απαληήζεηο, δειαδή ην 23%, αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε λα δίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ πξαθηηθά αιιά θαη 
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δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, φπσο νη ζηφρνη ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ν ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη. Πξφηεηλαλ κάιηζηα λα παξνπζηάδεηαη 

θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πξνο ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ ηε 

γλσξίδνπλ.  

 Πξνηάζεηο πξνο ην Τπνπξγείν. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάρζεθαλ 100 

απαληήζεηο, νη νπνίεο δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηηο 

41 απφ ηηο 100 πξνηάζεηο θαηαγξάθεθε ε αλάγθε λα ππάξμεη πην ζαθέο θαη 

νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζην 

ζρνιείν. Σνλίδνπλ φηη πξέπεη λα γίλεηαη θαιχηεξνο θαη πην καθξνπξφζεζκνο 

ζρεδηαζκφο απφ ην Τπνπξγείν, θαιχηεξε νξγάλσζε απηήο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ζα εληαρζεί ζην ζρνιείν. 27 εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα 

επαλαιεθζεί ζπλάληεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα, ή ζην ηέινο, ηεο 

ρξνληάο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηήζνπλ πψο πινπνηήζεθε ε εξεπλεηηθή εξγαζία, αλ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα θαη 

πψο αληηκεησπίζηεθαλ. Απηή ε αλαηξνθνδφηεζε ζα βνεζήζεη θαη ζηα κειινληηθά 

ζεκηλάξηα. Πξφηεηλαλ επίζεο λα ππάξρεη έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ησλ επηκνξθσηψλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είηε κέζσ πιαηθφξκαο είηε forum, ψζηε λα κπνξνχλ λα νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ζπδεηνχλ, λα πξνηείλνπλ, λα αλαδεηνχλ βνήζεηα ή γλψκε φηαλ 

πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα. Τπήξμε, επίζεο, ε πξφηαζε απηή ε επηθνηλσλία λα 

μεθηλά πξηλ ην ζεκηλάξην, ψζηε λα γλσξίδεη ν επηκνξθσηήο θάπνηα ζηνηρεία απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εκπεηξία θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηκνξθνχκελσλ γηα λα 

πξνζαξκφδεη ην ζεκηλάξην ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ. 

14 εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ ε εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ λα μεθηλήζεη 

πηινηηθά ζε νξηζκέλα ζρνιεία θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ κειεηεζεί ε πνξεία ηεο 

πινπνίεζήο ηεο λα επεθηαζεί θαη ζηα άιια ζρνιεία. Τπήξμαλ, επίζεο, 14 πξνηάζεηο 

γηα επηκφξθσζε πεξηζζνηέξσλ ή θαη φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ησλ 

δηεπζπληψλ, νη νπνίεο φκσο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο πφιεηο ή έζησ 

ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ. Σέινο, ππήξμαλ 4 κεκνλσκέλεο πξνηάζεηο πνπ αλέθεξαλ λα κε 

γίλεηαη ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζηε Β' θαη Γ΄ ηάμε Λπθείνπ, λα εθαξκφδεηαη ζε 

κηθξφηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη λα αιιάμνπλ νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην 

Λχθεην.   

 Υξφλνο. ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπγθεληξψζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε ζέκαηα ρξφλνπ φπσο ην σξάξην, ε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ε ρξνληθή επηινγή 
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πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. Οη απαληήζεηο ήηαλ 89 θαη απφ απηέο νη 76, δειαδή ην 85%, 

αθνξνχζαλ ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Απηέο νη απαληήζεηο πξνέξρνληαλ θη απφ ηα 

6 ΠΔΚ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ φηη δχν εκέξεο δελ είλαη αξθεηέο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο θαηλνχξηεο έλλνηεο θαη  ηε κεζνδνινγία ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Πξνηάζεθε απφ 9 άηνκα ε εκεξήζηα δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

λα είλαη κηθξφηεξε. Σέινο, 4 άηνκα πξφηεηλαλ ην ζεκηλάξην λα γίλεηαη ζε άιιε 

ρξνληθή ζηηγκή θαη φρη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.    

 Οξγάλσζε. Πξνηάζεηο γηα ζέκαηα νξγάλσζεο αλαθέξζεθαλ ζε 71 

εξσηεκαηνιφγηα.  Απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο νη 27, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ 1 ζηνπο 3, 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ λα 

επηκνξθψλνληαη θαιχηεξα νη επηκνξθσηέο. Θεσξνχλ φηη δελ είραλ ελεκεξσζεί 

επαξθψο θαη γη' απηφ δελ κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο 

ηίζελην. Καιχηεξε νξγάλσζε, γεληθά, δήηεζαλ 26 εθπαηδεπηηθνί. Απηφ αθνξνχζε ηε 

δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην ρψξν δηεμαγσγήο, ην ζπληνληζκφ. Τπήξμαλ επίζεο θαη 

θάπνηεο κεκνλσκέλεο πξνηάζεηο φπσο ην λα γίλεηαη ελαιιαγή ησλ επηκνξθσηψλ, λα 

αμηνπνηνχληαη θαη νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ εκπεηξία θαη λα δηαβηβαζηνχλ νη 

πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.   

 Τιηθφ. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πιηθφ ππήξμαλ 51 πξνηάζεηο. ε 41 ζρφιηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεηαη ην πιηθφ λα είλαη πεξηζζφηεξν, θαιχηεξα 

επεμεξγαζκέλν θαη λα ππάξρεη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα, φηη 

πξέπεη λα δίλεηαη έγθαηξα, πξηλ ην ζεκηλάξην, γηα λα κπνξνχλ νη επηκνξθνχκελνη λα 

ην κειεηήζνπλ θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη. Οη ππφινηπεο 10 πξνηάζεηο αθνξνχλ ηε 

δεκηνπξγία ελφο νδεγνχ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλα παθέην 

νδεγηψλ θαη ζα δίλεη απαληήζεηο ζε πξαθηηθά δεηήκαηα.       

 Γελ απάληεζαλ. ε 42 εξσηεκαηνιφγηα δελ θαηαγξάθεθε θακία πξφηαζε. 

 

5.3.3.1. Αλάιπζε – πδήηεζε απνηειεζκάηωλ ηνπ πνηνηηθνύ κέξνπο 

Ζ γεληθή εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ είλαη ζρεηηθά ζεηηθή. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πξνέξρνληαλ απφ 6 ΠΔΚ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ φια ή απφ ηα πεξηζζφηεξα ΠΔΚ γηαηί απηφ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο θαη απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα νη παξαηεξήζεηο λα 

νθείινληαη ζε θάπνην ηπραίν γεγνλφο ή ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ζε 
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θάπνηα πεξηνρή. πνπ παξαηεξήζεθε θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ ζρεηίζηεθε κε 

ζπγθεθξηκέλν ΠΔΚ, αλαθέξζεθε κε ζαθήλεηα. Οη απαληήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ θαη 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ελνπνηήζεθαλ ζε κεγαιχηεξεο 

θαηεγνξίεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Τπήξραλ 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

πγθεληξσηηθά ζηελ εξψηεζε γηα ηηο «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ» 

θαηαγξάθεθαλ 226 ζρφιηα. ηελ εξψηεζε γηα «ην πην ζεηηθφ θαη ην πην αξλεηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ», νη εθπαηδεπηηθνί θαηέγξαςαλ 409 ζεηηθά ζεκεία θαη 329 

αξλεηηθά. Οη πξνηάζεηο γηα «βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο», πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, 

ήηαλ 469. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε 120 εξσηεκαηνιφγηα, δειαδή 4 ζηνπο 10 

εθπαηδεπηηθνχο, δελ αλαθέξζεθε θακία δπζθνιία, ελψ ζρεδφλ ην 97% δήισζε θάπνην 

ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ην ζεκηλάξην. Ο αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ αλά εξψηεζε θαίλεηαη ζην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο 

πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε. 
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Δξψηεζε: «Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο θαη πνχ;»  

Απηφ πνπ θπξηάξρεζε ζηα ζρφιηα απηήο ηεο εξψηεζεο ήηαλ φηη παξέκεηλαλ 

πνιιά εξσηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαπάληεηα. Δθπαηδεπηηθνί απφ φια ηα ΠΔΚ 

δήισζαλ φηη δε ζρεκάηηζαλ νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πψο ζα εθαξκφζνπλ ηελ 

εξεπλεηηθή εξγαζία ζηελ ηάμε. Ο πξνγξακκαηηζκφο, ν ηξφπνο βαζκνινγίαο είλαη 

θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ παξέκεηλαλ αζαθή. Πνιιά απφ απηά ζρεηίδνληαη κε ηε κε 

χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

Ζ πίεζε ηνπ ρξφλνπ είλαη θάηη πνπ επίζεο ηνλίζηεθε ζε εξσηεκαηνιφγηα φισλ 

ησλ ΠΔΚ. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη δχν εκέξεο δελ ήηαλ αξθεηέο, ην σξάξην 

ήηαλ εμνπζελσηηθφ θαη ε ρξνληθή ζηηγκή πινπνίεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ δελ ήηαλ 

θαηάιιειε. Σν πξφγξακκα ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ απφ ηηο 9π.κ κέρξη ηηο 4 κ.κ. θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 -28 Ηνπλίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη παξέκελαλ 7 ψξεο ηελ 

εκέξα ζην ρψξν ηνπ ζεκηλαξίνπ ζε επνρή κε κεγάιε δέζηε, θάηη πνπ ηνλίζηεθε ζηα 

ζρφιηα. Δπίζεο ε ρξνληθή ζηηγκή δελ ήηαλ θαηάιιειε ηφζν γηα ππεξεζηαθνχο φζν 

θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Ηνπλίνπ, ππάξρνπλ αξθεηέο 

εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ζηα ζρνιεία (θαηάζεζε κεραλνγξαθηθψλ δειηίσλ, έθδνζε 

απνηειεζκάησλ, εγγξαθέο), αιιά είλαη θαη νη εκέξεο πνπ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί 

απνρσξνχλ γηα λα πάλε ζε λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο 

ηνπο, νπφηε έρνπλ λα νξγαλψζνπλ κεηαθνκίζεηο θαη κεηαθηλήζεηο ζε άιιεο πεξηνρέο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζεκηλάξην δπζθφιεπε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη 

φζνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είραλ απμεκέλεο πξνζσπηθέο ππνρξεψζεηο, ιφγσ 

κεηαθίλεζεο.  

Καηαγξάθεθε απφ νξηζκέλνπο δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ. Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη απφ ηηο 19 απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νη 9 πξνέξρνληαη απφ 

ην ΠΔΚ Ζξαθιείνπ θαη αλαθέξνπλ φηη ήηαλ δπζλφεην ην πιηθφ πνπ ηνπο 

δηαλεκήζεθε. Τπήξραλ θαη νξηζκέλα ζρφιηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη γηα θηεξηαθά 

πξνβιήκαηα. Αμίδεη, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη ζρεδφλ 4 ζηνπο 10 (41%) δελ 

θαηέγξαςαλ θακία δπζθνιία.  

 

Δξψηεζε: «εκεηψζηε ην πην ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ» 

Παξ’ φιν πνπ ε εξψηεζε δεηάεη έλα ζηνηρείν, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο. Σν γεγνλφο φηη κφλν 10 εθπαηδεπηηθνί δε ζέιεζαλ ή δελ 

είραλ θάηη ζεηηθφ λα γξάςνπλ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζπγθεληξψζεθαλ 409 ζεηηθά 
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ζρφιηα, δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί βξήθαλ πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ζην ζεκηλάξην θαη 

ήζειαλ λα ην θαηαγξάςνπλ.  

Σα 4 ζηα 10 ζρφιηα (41%) αθνξνχζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Φάλεθε έλαο κεγάινο ελζνπζηαζκφο γηα απηή ηε ζρέζε πνπ 

αλαπηχρζεθε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηφ ην ζχληνκν δηάζηεκα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. Γεκηνπξγήζεθε κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα θη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο. 

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ 

ζπλαδέιθνπο αμηφινγνπο, κε ελδηαθέξνληα, κε εκπεηξία ζηηο θαηλνηνκίεο θαη λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο, εκπεηξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

Κάηη άιιν πνπ θαηαγξάθεθε σο ζεηηθφ ήηαλ νη επηκνξθσηέο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί εληππσζηάζηεθαλ απφ ηε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ έδεημαλ νη επηκνξθσηέο. Αλ θαη, φπσο θαηαγξάθεθε, νη 

επηκνξθσηέο δελ είραλ ελεκεξσζεί πιήξσο, θαηέβαιαλ κεγάιε πξνζπάζεηα λα 

απαληήζνπλ εξσηήζεηο θαη λα βξνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη απνξίεο.  

Σέινο 1 ζηνπο 3 ζπκκεηέρνληεο δήισζε φηη ην πην ζεηηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα εξγαζηήξηα πνπ πινπνηήζεθαλ. Ζ 

βησκαηηθφηεηα θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία είλαη θάηη πνπ εθηηκήζεθε 

ηδηαηηέξσο θαη ζεσξήζεθε πνιχ ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νη γλψζεηο πνπ απνθνκίζηεθαλ ζεσξήζεθαλ πνιχ ρξήζηκα 

θαη ελδηαθέξνληα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οξηζκέλνη εμέθξαζαλ ηελ ειπίδα φηη 

κέζα απφ απηή ηελ θαηλνηνκία, ίζσο νδεγεζνχκε ζε έλα λέν δηαθνξεηηθφ ζρνιείν.   

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ηα παξαπάλσ ζρφιηα θαηαγξάθεθαλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ πξνέξρνληαλ θαη απφ ηα έμη ΠΔΚ. Απηφ δείρλεη φηη ε ζεηηθή 

εηθφλα ήηαλ γεληθή θαη δε ζρεηηδφηαλ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε θάπνην ή 

θάπνηα ΠΔΚ ζπγθεθξηκέλα νχηε αθνξνχζε θάπνην επηκνξθσηή κεκνλσκέλα.  

 

Δξψηεζε: «εκεηψζηε ην πην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ»  

Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί επέιεμαλ λα θαηαγξάςνπλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρφιηα. Σν έλα ηέηαξην, πεξίπνπ, απφ ηα αξλεηηθά ζρφιηα πνπ 

θαηαγξάθεθαλ θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ φια ηα ΠΔΚ, αθνξά ηε κε χπαξμε ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ. Απηφ δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνξγαλσηψλ ηνπ ζεκηλαξίνπ, 

αιιά νη εθπαηδεπηηθνί ήζειαλ λα εθθξάζνπλ ηελ αγσλία ηνπο γηα απηφ ην ζέκα κε ηελ 

ειπίδα, ίζσο, φηη ζα πξνσζεζνχλ απηέο νη παξαηεξήζεηο ζηνπο αξκφδηνπο.  
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Έλα άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηνπ. Απηφ, 

ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ην αζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην, επεηδή δελ κπφξεζαλ λα 

απαληεζνχλ πνιιέο απνξίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε πξαθηηθά δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν 

εληάζζεηαη ε επηινγή ησλ παξαδεηγκάησλ, ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ πνιχ 

ζεσξεηηθά. ην ΠΔΚ Ζξαθιείνπ 4 εθπαηδεπηηθνί ηα ραξαθηήξηζαλ κε εθαξκφζηκα ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηάμεο.   

Ζ κηθξή δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ηνλίζηεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο ζε φια ηα 

ΠΔΚ. Θεσξήζεθε πνιχ αξλεηηθφ ζηνηρείν απφ ηελ άπνςε ηεο νξγάλσζεο ην γεγνλφο 

φηη πξνβιέθηεθε ηφζε κηθξή δηάξθεηα ζεκηλαξίνπ γηα έλα ζέκα ηφζν θαηλνχξην θαη 

ζεκαληηθφ. Τπήξμαλ θη άιιεο απαληήζεηο πνπ φκσο είραλ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα θαη 

αθνξνχζαλ ην πιηθφ (ην ζεψξεζαλ αλεπαξθέο θαη δπζλφεην), ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο.     

 

Δξψηεζε: «Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο;»  

ρεδφλ 1 ζηηο 3 πξνηάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη απηέο νη απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ φια ηα ΠΔΚ. Σν βαζηθφ 

δεηνχκελν είλαη πεξηζζφηεξε πξαθηηθή άζθεζε κε ηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, απνζαθήληζε απνξηψλ γηα πξαθηηθά δεηήκαηα θαη παξνπζίαζε 

ξεαιηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.  

Πξνηάζεηο απφ φια ηα ΠΔΚ ππήξμαλ γηα ηε κηθξή δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

Σνλίζηεθε πνιιέο θνξέο φηη δχν εκέξεο δελ είλαη αξθεηέο γηα επηκφξθσζε ζε κηα 

ηφζν ζεκαληηθή θαηλνηνκία. Αιιά θαη ε ρξνληθή ζηηγκή πινπνίεζεο δελ ήηαλ ε 

θαηάιιειε.  

Πξνηάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε εθθξάζηεθαλ επίζεο θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ 

επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ. Θεσξνχλ φηη δελ έγηλε ζσζηή επηκφξθσζε ζηνπο 

επηκνξθσηέο γη’ απηφ θαη δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηφηεξε ελεκέξσζε. Πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί 

πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξν πιηθφ, ην νπνίν λα είλαη έηνηκν πξηλ ην ζεκηλάξην γηα λα 

κπνξνχλ λα ην κειεηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαιχηεξα. 

Θα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο 100 πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, νη 

νπνίεο δελ αθνξνχζαλ άκεζα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ αιιά ζρεηίδνληαλ κε 
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ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Απφ απηέο ηηο 100 πξνηάζεηο, νη 41 

αθνξνχλ ηελ αλάγθε χπαξμεο ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε έλα 

καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ. Εήηεζαλ επαλάιεςε ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηνπο 

ίδηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κεηά ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηα ζρνιεία ηνπο, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Δμέθξαζαλ ηελ αλάγθε ηεο 

ζπλερνχο ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ πιαηθφξκαο, ή 

άιισλ ηξφπσλ, κε ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, 

αλαθέξζεθε ε αλάγθε λα επηκνξθσζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί.  

Απφ ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ δηαθαίλεηαη, φπσο θαη ζην ζεκηλάξην ησλ 

επηκνξθσηψλ, ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε επηκφξθσζε 

θαη ζπλερή ζηήξημε. Οη εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ λα αλεζπρνχλ γηα ηελ πξνρεηξφηεηα 

θαη ηε βηαζχλε ηνπ ππνπξγείνπ θαη εμέθξαζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην αλ 

ππάξρεη θάπνην καθξνπξφζεζκν θαη ζπλνιηθφ ζρέδην έληαμεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα. ην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο κεζνδνινγίαο 

θαη ηεο καζεζηαθήο αηκφζθαηξαο θαίλεηαη φηη ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ήηαλ 

επηηπρεκέλν.  

 

5.3.3.2. πλδπαζηηθή εμέηαζε εξωηήζεωλ πνηνηηθνύ κέξνπο 

Οη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ αλαθέξνληαλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη επηκνξθνχκελνη, ζην πην ζεηηθφ θαη ηα πην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε πνπ είραλ λα δειψζνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη. Πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ φζν ην δπλαηφ πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 

θαη λα ζρεκαηηζηεί κηα πην  νινθιεξσκέλε εηθφλα ζα εμεηαζηνχλ ζπλδπαζηηθά νη 

εξσηήζεηο απηέο. Έγηλε αλαδήηεζε ησλ θνηλψλ θαηεγνξηψλ απαληήζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπγθξηζνχλ νη απαληήζεηο θαη λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ νκνηφηεηεο ή 

αληηθάζεηο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη απηέο ηηο παξαηεξήζεηο.  

Ζ θαηεγνξία απαληήζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο αθνξά ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Απηή ε θαηεγνξία ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πιήζνο 

απαληήζεσλ θαη νη απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ φια ηα ΠΔΚ. ην παξαθάησ 

γξάθεκα θαίλεηαη ζπγθεληξσηηθά ν αξηζκφο απαληήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ αλά εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ. ηελ εξψηεζε 

«Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο θαη πνχ;» ζπγθεληξψζεθαλ 114 απαληήζεηο, ζηελ 
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εξψηεζε «Πνην ήηαλ ην πην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ;» ζπγθεληξψζεθαλ 83 

απαληήζεηο, ελψ 158 πξνηάζεηο ζηελ εξψηεζε «πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ» ζρεηίδνληαλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηελ εξψηεζε «Πνην 

είλαη ην πην ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ» νη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε 

κεζνδνινγία (95) θαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο γλψζεηο πνπ πήξαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί (46), θαηαηάζζνληαη θη απηέο ζην πιαίζην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ζεκηλαξίνπ.  
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Γξάθεκα 49. Απαληήζεηο γηα ην «Πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ» ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

 

ηελ θαηεγνξία πεξηερφκελν ζεκηλαξίνπ νη απαληήζεηο κνηξάζηεθαλ ζε δηάθνξα 

ζέκαηα. Απηά πνπ απαζρφιεζαλ θπξίσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ηα εμήο:  

i. Αλαπάληεηα εξσηήκαηα. ηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία ηφζν νη απαληήζεηο γηα ηηο 

«δπζθνιίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» (ζει.113), φζν θαη γηα ην «πην αξλεηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ ζεκηλαξίνπ» (ζει. 120) αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη έκεηλαλ αλαπάληεηα 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε πξαθηηθά ζέκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (72 θαη 50 

απαληήζεηο αληίζηνηρα). Γελ έρνπλ μεθάζαξε εηθφλα, γηα παξάδεηγκα, γηα ην πψο 

ζα βαζκνινγεζεί ε εξεπλεηηθή εξγαζία, πψο ζα γίλεη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη 

πνηα είλαη ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Κάπνηνη άιινη δήισζαλ 

ζηηο δπζθνιίεο φηη δελ έρνπλ θαηαιάβεη εληειψο ηελ νξνινγία θαη ηελ νπζία ηνπ 



132 

 

λένπ καζήκαηνο. Γεληθά δηαθαίλεηαη κηα αλαζθάιεηα θαη κηα αγσλία αληίζηνηρε 

κε απηή πνπ παξνπζίαδαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ επηκνξθσηψλ ηνπο ζην δηθφ 

ηνπο ζεκηλάξην, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Θεσξνχλ φηη 

δελ είλαη έηνηκνη λα εθαξκφζνπλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ην επηέκβξην ζηα 

ζρνιεία. Απηή ε εηθφλα επηβεβαηψλεηαη θη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ εξψηεζε πνπ 

δεηνχζε «πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ», ππήξραλ 36 απαληήζεηο πνπ 

δεηνχζαλ λα γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ θαη λα δίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο νδεγίεο γηα ηε κεζνδνινγία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο. Μία παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη φηη ζηηο 

«δπζθνιίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» δήισζαλ φηη παξέκεηλαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα, 

εθπαηδεπηηθνί απφ φια ηα ΠΔΚ. Απηφ δείρλεη φηη ππήξρε γεληθφηεξε αζάθεηα 

ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη δελ νθείιεηαη ζε κεκνλσκέλν 

επηκνξθσηή. Έλα ζεκείν πνπ ίζσο πξνβιεκαηίζεη είλαη ην φηη ζηα «ζεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ» 46 εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ήηαλ νη γλψζεηο πνπ 

απνθφκηζαλ (ζει. 118). ε πξψηε αλάγλσζε απηφ ίζσο λα θαίλεηαη φηη έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηα ζρφιηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηα αλαπάληεηα 

εξσηήκαηα. Με κηα πην πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε, θαίλεηαη φηη γλψζε 

κεηαθέξζεθε, ππήξμε ελζνπζηαζκφο γηα ην λέν κάζεκα θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ 

αλνίγνληαη γηα θάηη θαηλνχξην, αιιά απηή ε γλψζε δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα 

ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε θαη μεθάζαξε εηθφλα ηνπ πψο ζα πινπνηεζεί 

απηή ε θαηλνηνκία ζηελ ηάμε.       

ii. Πνιχ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. ηηο «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ» νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηαγξάθεθε φηη ην ζεκηλάξην είρε πνιχ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

θαη δελ είρε αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο γηα πξαθηηθή άζθεζε. Αιιά θαη ζηελ 

εξψηεζε γηα ην «πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ», 29 άηνκα θαηέηαμαλ ην 

γεγνλφο φηη δελ ππήξρε αξθεηή πξαθηηθή εμάζθεζε (ζει. 120). ηηο «πξνηάζεηο 

γηα βειηίσζε» θαηαγξάθεθαλ 69 απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ, πξνεξρφκελνη απφ 

φια ηα ΠΔΚ, πνπ δεηνχζαλ ιηγφηεξε ζεσξία, πεξηζζφηεξε εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πεξηζζφηεξεο βησκαηηθέο αζθήζεηο (ζει. 122). Οξηζκέλνη 

πξφηεηλαλ λα πινπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κηα εξεπλεηηθή εξγαζία σο πξαθηηθή 

άζθεζε. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ίζσο θαλνχλ αληηθαηηθά ηα 95 «ζεηηθά 

ζρφιηα» γηα ηε κεζνδνινγία ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηα εξγαζηήξηα (ζει.117). Σν 

ζεκηλάξην βαζίζηεθε ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα. Απηφ θξίζεθε σο ζεηηθφ, επεηδή 
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δε ζπλεζίδεηαη ζε άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη 

ήηαλ αξθεηά ή φηη θάιπςαλ πιήξσο ηε ζεκαηνινγία πνπ έπξεπε.  

iii. Δθαξκνζκέλα παξαδείγκαηα. Απφ ηε κηα 4 εθπαηδεπηηθνί απφ ην ΠΔΚ 

Ζξαθιείνπ θαηέγξαςαλ ζηελ εξψηεζε γηα ην «πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ», φηη ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ νπηνπηθά θαη δελ 

είλαη εθαξκφζηκα ζηελ πξάμε θαη φηη ήηαλ πνιχ ζεσξεηηθά. Απφ ηελ άιιε 

είρακε 53 «πξνηάζεηο γηα βειηίσζε» απφ 5 ΠΔΚ πνπ δεηνχζαλ παξαδείγκαηα πην 

ξεαιηζηηθά (ζει. 123). Οη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ λα παξνπζηάδνληαη εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ ηάμε, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο γηα λα 

κπνξνχλ λα δνπλ ηε ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο πινπνίεζεο κηαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο.  

Μηα άιιε θαηεγνξία απαληήζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ. Οη απαληήζεηο θαίλνληαη ζην επφκελν 

γξάθεκα. ηελ εξψηεζε γηα ηηο «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ», ζε 33 απαληήζεηο 

(απνηειεί ην 14% φισλ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ) ηνλίδεηαη φηη ην σξάξην ήηαλ εμαληιεηηθφ θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ήηαλ ιίγνο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θάηη ηφζν λέν 

θαη δηαθνξεηηθφ (ζει. 114).  

Αιιά θαη ε ρξνληθή ζηηγκή πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ δε ζεσξήζεθε 

φηη ήηαλ θαηάιιειε. Τπελζπκίδεηαη φηη ην ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε 3 εκέξεο 

πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ε εκεξήζηα δηάξθεηά ηνπ ήηαλ 7 ψξεο. ηελ 

εξψηεζε γηα ην «πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ», ζε 77 απαληήζεηο (απνηειεί 

ην 23% φισλ ησλ απαληήζεσλ γηα ην «πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ»), πνπ 

πξνέξρνληαλ θη απφ ηα  6 ΠΔΚ, θαηαγξάθεθε φηη ήηαλ ε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

θαζψο θαη ην σξάξηφ ηνπ (ζει.121).  

Απηή ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ, επηβεβαηψλεηαη θη απφ ηηο «πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε» πνπ θαηέζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί. ε 89 απαληήζεηο, πνπ απνηεινχλ ην 

19% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηάζεσλ θαη πνπ πξνέξρνληαη θαη απφ ηα 6 ΠΔΚ, 

πξνηείλεηαη ην ζεκηλάξην λα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζπλνιηθά θαη λα κνηξάδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο (ζει. 124). Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη άιιε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά 

πξνηίκεζε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη φρη ζην ηέινο ηεο. Πξνηείλεηαη, 

επίζεο, ε επαλάιεςε ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα επηκφξθσζε πεξηζζνηέξσλ ζπλαδέιθσλ, 
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φισλ αλ είλαη δπλαηφ, αιιά θαη επαλάιεςε γηα ηνπο ίδηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εκπεηξία ηεο ηάμεο.  
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Γξάθεκα 50. Απαληήζεηο γηα ηελ «Πίεζε ρξφλνπ» ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο θάλεθε φηη ην αζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην απαζρφιεζε πνιχ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηηο «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ» θαηέγξαςαλ ηελ αζάθεηα 

ησλ νδεγηψλ ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηε βηαζχλε ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Σν 25% ησλ απαληήζεσλ γηα ην «πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ» αθνξνχζε ηε κε χπαξμε πιήξνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη 

ηα δηαδηθαζηηθά θαη ππεξεζηαθά ζέκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ζηηο «πξνηάζεηο γηα βειηίσζε» φηη είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε λα νινθιεξσζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη λα νξγαλσζεί θαιχηεξα φιν ην 

εγρείξεκα ηεο εηζαγσγήο ηεο εξεπλεηηθή εξγαζίαο ζην ζρνιείν, ρσξίο πξνρεηξφηεηεο 

θαη βηαζχλεο, αιιά κε καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ. Γηα απηφ ην ιφγν θάπνηνη, 

πξνηείλνπλ θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζε νξηζκέλα ζρνιεία πξηλ ηε γεληθή εθαξκνγή 

ζε φια. 

Θέκαηα νξγάλσζεο γεληθά, αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο «δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ» θαη ζηα «πην αξλεηηθά ζεκεία ην ζεκηλαξίνπ». ηηο «πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε» νη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ γεληθά θαιχηεξν ζρεδηαζκφ, πην έγθαηξε 

ελεκέξσζε, θαιχηεξε επηινγή θηεξίνπ, έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ επηκνξθνχκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ επηκνξθσηψλ.  
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Σν πιηθφ ήηαλ άιιν έλα  ζέκα πνπ ζπλαληήζεθε ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ 

ηχπνπ. ηηο «δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ» ζην ζεκηλάξην θαηαγξάθεθε ε έιιεηςε 

πιηθνχ θαη φηη ην πιηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ δπζλφεην (απηφ επηζεκάλζεθε ζην 

ΠΔΚ Ζξαθιείνπ). Ωο «πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ ζεκηλαξίνπ» θαηαγξάθεηαη ε κε 

δηαλνκή νδεγνχ εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη ε αλεπάξθεηα θαη ε δπζθνιία ηνπ πιηθνχ 

πνπ δηαλεκήζεθε. ε ζπλέρεηα απηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο «πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε» πξνηείλνπλ λα δίλεηαη πεξηζζφηεξν πιηθφ θαηά πξνηίκεζε πξηλ ην 

ζεκηλάξην θαη λα δεκηνπξγεζεί νδεγφο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ 

ραξαθηεξίζηεθε ζεηηθή απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη απαληήζεηο 

απηέο θαιχπηνπλ ην 36% ησλ απαληήζεσλ γηα ηα «πην ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζεκηλαξίνπ». Παξ’ φια απηά ππήξμαλ θαη νξηζκέλα «αξλεηηθά» ζρφιηα απφ 16 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ άξλεζε νξηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη γηα ηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπδήηεζεο πνπ πξνθαινχληαλ απφ άζρεηεο εξσηήζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαλ.  

 

5.3.3.3. πλδπαζηηθή εμέηαζε εξωηήζεωλ ηνπ πνηνηηθνύ θαη πνζνηηθνύ κέξνπο 

ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ζπλδπαζηηθή εμέηαζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

πνζνηηθνχ θαη ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζνχλ, ή φρη, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

λα πεξηνξηζηεί ε πηζαλφηεηα ηπραίαο ζπκπιήξσζήο ηνπ. 
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Γξάθεκα 51. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζε θάζε εξψηεζε 
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Ο πςειφηεξνο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο παξαηεξείηαη ζηελ εξψηεζε γηα 

«ζπλεξγαζία νκάδαο  - επηκνξθσηή» θαη είλαη 4,40 κε άξηζηα ην 5. Απηή ε άπνςε 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξψηεζε 

γηα ην «πην ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ». πγθεληξψζεθαλ 90 ζεηηθά ζρφιηα 

(πνζνζηφ 22% φισλ ησλ ζεηηθψλ ζρνιίσλ), γηα ηνπο επηκνξθσηέο, ηε ζηάζε ηνπο, ηε 

δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη ηελ επειημία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ (ζει.118).  

Ζ «καζεζηαθή αηκφζθαηξα» ζπγθέληξσζε κέζν φξν βαζκνινγίαο 4. Απηφο ν 

πςειφο κέζνο φξνο επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο 83 απαληήζεηο (πνζνζηφ 20% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζεηηθψλ ζρνιίσλ) πνπ αλέθεξαλ σο ην «πην ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ» ηελ επράξηζηε αηκφζθαηξα θαη ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαζψο θαη νη 78 απαληήζεηο (19%)  πνπ αλέθεξαλ γηα ην πφζν ζεηηθή 

ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (ζει. 116). 

Γεληθά απηφ ην φκνξθν θιίκα, φπσο πεξηγξάθεηαη, πνπ αλαπηχρζεθε δεκηνχξγεζε 

θαη κηα πνιχ δεζηή καζεζηαθή αηκφζθαηξα. Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ 

πξνέξρνληαη θαη απφ ηα 6 ΠΔΚ. Απηφ δείρλεη φηη ην ζεκηλάξην ήηαλ επηηπρεκέλν ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα ζπλνιηθά θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα δε ζρεηίδνληαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ΠΔΚ, κε έλα ζπγθεθξηκέλν επηκνξθσηή  ή ζηελ ηπραία παξνπζία 

νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ηελ «επηινγή δξαζηεξηνηήησλ» παξαηεξείηαη ν επφκελνο κεγαιχηεξνο 

κέζνο φξνο ζηε βαζκνινγία θαη ήηαλ 3,53, ελψ ε βαζκνινγία γηα ηελ «πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία» είρε κέζν φξν 3,40. Απηνί νη κέζνη φξνη θξίλνληαη ζρεηηθά κέηξηνη. 

Αλάκηθηε, φκσο, είλαη θαη ε εηθφλα πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ 

ηχπνπ γχξσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε κεζνδνινγία, αθνχ ζπλαληψληαη ζρφιηα 

γη’ απηά θαη ζηα ζεηηθά ζεκεία αιιά θαη ζηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηελ 

εξψηεζε γηα ην πνην ήηαλ ην «πην ζεηηθφ ζηνηρείν» ηνπ ζεκηλαξίνπ, 14  αλέθεξαλ φηη 

ήηαλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη εξγαζηήξηα, ελψ 66 αλέθεξαλ φηη ήηαλ ε βησκαηηθφηεηα 

ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ε ελαιιαθηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ είρε ην ζεκηλάξην 

(ζει. 117). Τπήξμαλ θαη 29 απαληήζεηο γηα ην πνην ήηαλ «ην πην αξλεηηθφ ζεκείν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ» πνπ αλέθεξαλ φηη ήηαλ ζεσξεηηθή ε πξνζέγγηζε ηνπ ζεκηλαξίνπ (ζει. 

118). Σελ ίδηα απάληεζε ηε βξίζθνπκε θαη ζηηο «δπζθνιίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» αιιά ζε 

πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ, κφλν 7 (ζει. 114). ηελ εξψηεζε γηα 

«πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο», ππήξμαλ 69 απαληήζεηο 



137 

 

(14% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηάζεσλ) γηα πεξηζζφηεξε άζθεζε θαη ιηγφηεξε ζεσξία 

(ζει. 122). Δμεγείηαη, ινηπφλ, γηαηί νη κέζνη φξνη είλαη ζρεηηθά κέηξηνη. πσο 

θαίλεηαη απφ νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ αθελφο είλαη ιίγεο ζε 

αξηζκφ, αθεηέξνπ δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο νχηε πνιχ ζεηηθά νχηε πνιχ 

αξλεηηθά. Φαίλεηαη φηη ηα εξγαζηήξηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο είραλ ελδηαθέξνλ γηα 

ηνπο επηκνξθνχκελνπο, ηφζν σο πξνο ηε ζεκαηνινγία ηνπο φζν θαη σο πξνο ηε 

κεζνδνινγία ηνπο ε νπνία μέθεπγε απφ ηελ θιαζζηθή εηζήγεζε. κσο, ίζσο, δελ 

ήηαλ αξθεηά ζε αξηζκφ, δελ είραλ κεγάιε πνηθηιία θαη ίζσο δελ ήηαλ φιν ην 

ζεκηλάξην ζηεξηγκέλν ζε βησκαηηθέο αζθήζεηο αιιά κφλν θνκκάηηα ηνπ.   
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Γξάθεκα 52. Απαληήζεηο γηα «Γξαζηεξηφηεηεο - Μεζνδνινγία» ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

 

Ο «ζπληνληζκφο ηνπ ζεκηλαξίνπ» πήξε κηα κέηξηα βαζκνινγία, 3,48. Γελ 

ππάξρνπλ μεθάζαξα ζρφιηα ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ γη’ απηά ηα ζέκαηα πνπ 

λα αηηηνινγνχλ απηή ηε βαζκνινγία. Δληνπίδνληαη δηάζπαξηεο απαληήζεηο ρσξίο λα 

ζρεκαηίδεηαη ζαθήο εηθφλα. Με ην ζπληνληζκφ ηνπ ζεκηλαξίνπ, ίζσο, λα κπνξνχζακε 

λα ζπλδπάζνπκε ηηο 22 απαληήζεηο πνπ αλέθεξαλ σο «δπζθνιία» ηα νξγαλσηηθά 

πξνβιήκαηα, 17 απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ ζηα «αξλεηηθά ζηνηρεία» ηα νξγαλσηηθά 

πξνβιήκαηα, ηα 9 «ζεηηθά ζρφιηα» πνπ πεξηέγξαθαλ σο θαιή ηελ νξγάλσζε θαη 26 

«πξνηάζεηο γηα βειηίσζε» πνπ δεηνχζαλ θαιχηεξε νξγάλσζε, δνκή θαη ζπληνληζκφ 
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(ζει. 125). Απηά ηα ζρφιηα, φκσο, είλαη ιίγα ζην πιήζνο θαη αλαθέξνληαη γεληθά 

ζηελ νξγάλσζε, φρη ζπγθεθξηκέλα ζην ζπληνληζκφ.  

Ζ «δνκή ηνπ ζεκηλαξίνπ» πήξε ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία πνπ ήηαλ 3,09. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππήξραλ ειάρηζηα ζρφιηα πνπ αλαθέξνληαλ άκεζα ζηε 

δνκή. Δθηφο απφ ηηο 26 «πξνηάζεηο γηα βειηίσζε» πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη πνπ αθνξνχζαλ γεληθά ηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή δελ 

ππάξρεη άιιε αλαθνξά ζηε δνκή. Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί λα έβαιαλ ζρεηηθά ρακειή 

βαζκνινγία ζηε δνκή, εθθξάδνληαο ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηηο πνιιέο ψξεο 

καζήκαηνο ηελ εκέξα αιιά θαη γηα ηελ πνιιή ζεσξία θαη ιίγε πξαθηηθή άζθεζε πνπ 

είρε ην ζεκηλάξην.    

 

5.4. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Ζ δηεξεχλεζε απφςεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε θχιισλ αμηνιφγεζεο 

πνπ πεξηειάκβαλαλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ 

ηχπνπ. Ζ γεληθή εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηεξεχλεζεο είλαη πάλσ απφ κέηξηα θαη ζρεηηθά ζεηηθή. 

Δπεηδή ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνέξρνληαλ απφ 6 ΠΔΚ έγηλε πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη θνηλά ζηα πεξηζζφηεξα ΠΔΚ θαη δε ζρεηίδνληαη, ίζσο, κε κηα 

ηδηαηηεξφηεηα ή κε κηα ζχκπησζε πνπ ίζσο ίζρπζε ζε θάπνην ΠΔΚ.  

Απηφ πνπ ήηαλ εκθαλέο κε έληνλν ηξφπν ήηαλ ην πνιχ θαιφ καζεζηαθφ 

θιίκα, ε ζεηηθή αηκφζθαηξα θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ επηκνξθσηή. 

Οη εθπαηδεπηηθνί βαζκνιφγεζαλ κε πςειφ κέζν φξν θαη ηε ζπλεξγαζία νκάδαο – 

επηκνξθσηή  θαη ηε καζεζηαθή αηκφζθαηξα. ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ νη 

απαληήζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα ελζνπζηψδεηο γηα ηελ επθαηξία πνπ είραλ λα ζπδεηήζνπλ 

θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κε ζπλαδέιθνπο, λα γλσξίζνπλ λέα άηνκα κε πςειφ 

επίπεδν γλψζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ. εκαληηθφ ξφιν, θαίλεηαη φηη έπαημαλ νη 

επηκνξθσηέο. Αλ θαη, φπσο αλαθέξζεθε, ίζσο δελ είραλ νη ίδηνη ελεκεξσζεί επαξθψο, 

ψζηε λα είλαη έηνηκνη γηα ην ζεκηλάξην, ε θηιηθή ζηάζε ηνπο, φκσο, ε δηάζεζή ηνπο 

γηα ζπλεξγαζία θαη εμεχξεζε ιχζεσλ θαη  ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα 

ζηελ νκάδα θάιπςε αξθεηά θελά θαη βνήζεζε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην 

απνηειεζκαηηθφ ην ζεκηλάξην.   

Έλα άιιν ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε ρξήζε βησκαηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ αιιά θαη ε γλσξηκία κε ην αληηθείκελν ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. Αλ 
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θαη ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ε «επηινγή δξαζηεξηνηήησλ» θαη ε 

«πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία» έρνπλ ιίγν ρακειφηεξε βαζκνινγία, απφ ηα ζεηηθά 

ζρφιηα δηαθαίλεηαη φηη ήηαλ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ βησκαηηθέο 

αζθήζεηο θαη εξγαζία ζε νκάδεο. ρνιηάζηεθε ζεηηθά ε γλψζε πνπ απνθνκίζηεθε θαη 

θάλεθε, επίζεο, έλαο ελζνπζηαζκφο γηα ηελ εηζαγσγή απηήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηα 

ζρνιεία. Ωο αληηθείκελν έδεημε λα είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ θαη γεκάην πξνθιήζεηο 

ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Σνλίζηεθε, φκσο, φηη ζε 

γεληθέο γξακκέο ήηαλ πνιχ ζεσξεηηθφ ην ζεκηλάξην. Ίζσο ζα πξνηηκνχζαλ ην 

ζεκηλάξην λα κελ είλαη ζηεξηγκέλν ζε εηζεγήζεηο θαη ζεσξία, αιιά ζε βησκαηηθέο 

αζθήζεηο, κε πεξηζζφηεξε πξαθηηθή άζθεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

παξνπζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζα ήηαλ πην ρξήζηκεο αλ πεξηιάκβαλαλ εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη φρη ζεσξεηηθά 

αλαιπκέλα παξαδείγκαηα.  

Απηφ πνπ θάλεθε πνιχ έληνλα ήηαλ ε αλεζπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην 

πψο ζα εθαξκνζηεί ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζηελ πξάμε. Καηαγξάθεθε ζε πνιιά 

ζρφιηα θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ (δπζθνιίεο, αξλεηηθά 

ζεκεία, πξνηάζεηο) φηη δελ ππάξρεη ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην θαη δελ έρνπλ 

μεθαζαξηζηεί θάπνηα πξαθηηθά δεηήκαηα. Γεδνκέλνπ φηη ην ζεκηλάξην έγηλε ηνλ 

Ηνχλην θαη νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζα μεθηλνχζαλ ην επηέκβξην απηφ αχμαλε ηελ 

αλεζπρία ηνπο γηαηί αηζζάλνληαλ αλέηνηκνη λα μεθηλήζνπλ απηή ηελ θαηλνηνκία αιιά 

θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα ζρνιεία.  

Ζ επηινγή ησλ εκεξνκεληψλ ζρνιηάζηεθε σο βηαζηηθή θαη σο έλδεημε 

πξνρεηξφηεηαο απφ πιεπξάο ππνπξγείνπ σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ 

εηζαγσγή απηνχ ηνπ λένπ καζήκαηνο. Σα ζρφιηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ήηαλ πάξα πνιιά θαη ζρεηίδνληαλ κε 

ππεξεζηαθά ζέκαηα (ππεξσξίεο, κνίξαζκα σξψλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο) 

αιιά θαη κε πξαθηηθά ζέκαηα ηεο ηάμεο (βαζκνινγία, πξνγξακκαηηζκφο). Απηά δελ 

αθνξνχζαλ ηε ζπληνληζηηθή νκάδα πνπ δηνξγάλσζε ην ζεκηλάξην, αιιά ηα αλέθεξαλ 

κε ηελ ειπίδα φηη ζα πξνσζεζνχλ ζηα αξκφδηα άηνκα, ψζηε ζε κειινληηθφ ζεκηλάξην 

λα ππάξρνπλ απαληήζεηο. 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θξίζεθε πνιχ ζχληνκε, γηα έλα ηφζν 

κεγάιν αληηθείκελν, θαη ην σξάξην εμαληιεηηθφ. Πξνηείλνπλ ην ζεκηλάξην λα 

πινπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαη ην εκεξήζην σξάξην λα είλαη κηθξφηεξν.  
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Έλα άιιν αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ε επαλάιεςε απηνχ ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο κε ηνπο ίδηνπο επηκνξθνχκελνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπδεηήζνπλ γηα 

ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο θαηλνηνκίαο, ηη πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ θαη ηη 

ιχζεηο δφζεθαλ. Απηφ ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεην γηα λα ππάξρεη 

αλαηξνθνδφηεζε. Σνλίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε απφ νκάδα έξγνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Πξφηεηλαλ, επίζεο, 

λα γίλνπλ γεληθά πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα ψζηε λα επηκνξθσζνχλ αλ είλαη δπλαηφ φινη 

νη εθπαηδεπηηθνί αθνχ φινη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ απηφ ην αληηθείκελν.  

Γεληθά ζηελ νξγάλσζε ππήξμαλ ζρφιηα αλάκηθηα. Τπήξραλ ζεηηθά ζηνηρεία 

αιιά ππήξραλ θαη παξάπνλα γηα έιιεηςε θσηνηππηψλ, γηα κε θαηαιιειφηεηα 

αηζνπζψλ γηα ηε κε έγθαηξε δηαλνκή ηνπ πιηθνχ θαη γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

νδεγνχ εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  

ε γεληθέο γξακκέο ην ζεκηλάξην παξνπζίαδε κηα ζρεηηθά ζεηηθή εηθφλα. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαη απηφ ην ζεκηλάξην φπσο θαη ην ζεκηλάξην ησλ 

επηκνξθσηψλ ήηαλ ηα πξψηα ζεκηλάξηα κε απηφ ην ζέκα. Γελ ππήξρε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζηελ επηκφξθσζε γηα ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Γεδνκέλνπ, επίζεο, φηη φια 

έγηλαλ πνιχ γξήγνξα γηαηί έπξεπε λα ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξηλ ηε ιήμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, κάιινλ ζεσξείηαη φηη απέδσζε ηα κέγηζηα ππφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε. Ήηαλ κηα θαιή αξρή θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

παξαηεξήζεηο θαη νη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηνξγάλσζε ησλ 

επφκελσλ ζεκηλαξίσλ.  

 

5.5. Φύιιν Αμηνιόγεζεο Δπηκνξθωηή 

ην ζεκηλάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηήζεθε θαη απφ ηνπο επηκνξθσηέο λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα θχιιν αμηνιφγεζεο
74

, δηαθνξνπνηεκέλν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε άπνςή ηνπο γηα ην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπιιέρηεθαλ είλαη 17. Γελ είλαη αξθεηά ψζηε λα βγνπλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα, αιιά φκσο κπνξεί λα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά γηα λα θαλεί θαη ε 

                                                           
74

 Γεο "Φχιιν Αμηνιφγεζεο γηα ηνλ επηκνξθσηή" ζην Παξάξηεκα 
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δηθή ηνπο άπνςε. Ζ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ηνπο έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Excel ηεο Microsoft.  

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη απηνί νη 17 επηκνξθσηέο πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

51 επηκνξθσηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην ζεκηλάξην ησλ επηκνξθσηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 θαη 15 Ηνπλίνπ 2011. Σα απνηειέζκαηά απφ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεψλ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο ζειίδεο 59 – 96.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ επηκνξθσηψλ ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην 

κέξνο δεηνχληαη ηα εμήο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: 

 Ολνκαηεπψλπκν 

 Ζ εηδηθφηεηα  

Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ κία εξψηεζε ε νπνία έρεη ηέζζεξα ππνεξσηήκαηα 

θιεηζηνχ ηχπνπ, ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθα απφ 1 έσο 5, φπνπ 1 είλαη ν ρακειφηεξνο 

βαζκφο θαη 5 ν πςειφηεξνο. Εεηείηαη απφ ηνπο επηκνξθσηέο λα θξίλνπλ ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ επηκνξθνχκελσλ ζην εξγαζηήξηφ ηνπο ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 Σν βαζκφ ζπκκεηνρήο 

 Σελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ 

 Σε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηκνξθσηή  

Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη αλνηθηέο εξσηήζεηο. Εεηείηαη απφ ηνπο επηκνξθσηέο λα 

απαληήζνπλ: 

 Αλ νινθιήξσζεθε ε αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν 

θαη, αλ φρη, γηαηί 

 Αλ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαη πνχ 

 Αλ έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζην 

εξγαζηήξην. 

 Ση ζα πξφηεηλαλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο. 

 

5.6.  Παξνπζίαζε απνηειεζκάηωλ  

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ επηκνξθσηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε απηφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. 
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5.6.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη είλαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε εηδηθφηεηα. 

 

i. ΠΔΚ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ επηκνξθσηψλ πξνέξρνληαη απφ ηα ίδηα ΠΔΚ απφ ηα 

νπνία πξνέξρνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

ΠΔΚ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην θαζέλα είλαη: 

2
ν
 ΠΔΚ Αζήλαο: 7 εξσηεκαηνιφγηα 

ΠΔΚ Ζξαθιείνπ: 2 εξσηεκαηνιφγηα  

ΠΔΚ Ησαλλίλσλ: 2 εξσηεκαηνιφγηα  

ΠΔΚ Καβάιαο: 2 εξσηεκαηνιφγηα 

ΠΔΚ Μπηηιήλεο: 1 εξσηεκαηνιφγην  

ΠΔΚ Πεηξαηά: 3 εξσηεκαηνιφγηα. 

 

ii. Διδικόηηηερ 

Οη επηκνξθσηέο αλήθνπλ ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο 

θάπνηεο εηδηθφηεηεο ελνπνηήζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εηδηθφηεηεο ΠΔ04.01 

(θπζηθνί), ΠΔ04.02 (ρεκηθνί) θαη ΠΔ04.04 (βηνιφγνη) θαίλνληαη παξαθάησ σο ΠΔ04 

θαη νη εηδηθφηεηεο πιεξνθνξηθήο σο ΠΔ19-20. Πην θάησ θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

επηκνξθσηψλ απφ ηελ θάζε εηδηθφηεηα.  

ΠΔ02 (Φηιφινγνη): 3 επηκνξθσηέο 

ΠΔ03 (Μαζεκαηηθνί): 1 επηκνξθσηήο 

ΠΔ04 (Φπζηθνί, Υεκηθνί, Βηνιφγνη θ.ιπ): 8 επηκνξθσηέο 

ΠΔ06 (Αγγιηθήο θηινινγίαο): 1 επηκνξθσηήο 

ΠΔ11 (Γπκλαζηέο): 1 επηκνξθσηήο 

ΠΔ14 (Γεσπφλνη): 1 επηκνξθσηήο 

ΠΔ19-20 (πιεξνθνξηθήο): 2 επηκνξθσηέο 

 

iii. Φύλο 

ινη νη επηκνξθσηέο ζπκπιήξσζαλ ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο θαη απφ εθεί πξνθχπηεη 

φηη ήηαλ 8 άληξεο (47%) θαη 9 γπλαίθεο (53%). 
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Φύλο επιμορθωηών

47%

53%

Άληξεο

Γπλαίθεο

 

Γξάθεκα 53. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ - Καηαλνκή αλά θχιν ησλ επηκνξθσηψλ 

 

5.6.2. Πνζνηηθό κέξνο εξωηεκαηνινγίνπ 

ε απηφ ην θνκκάηη ππάξρεη κία εξψηεζε ζηελ νπνία δεηείηαη απφ ηνπο 

επηκνξθσηέο λα θξίλνπλ ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζε ηέζζεξηο 

ηνκείο. Ζ κέγηζηε βαζκνινγία είλαη ην 5 θαη ε ειάρηζηε ην 1. Έγηλε θαηαγξαθή ησλ 

απαληήζεσλ, ππνινγίζηεθε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε απάληεζεο θαη ν κέζνο 

φξνο βαζκνινγίαο γηα θάζε εξψηεζε. Πην θάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο 

ζπρλφηεηεο θαη ην κέζν φξν θαζψο θαη ην  γξάθεκα ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 

Βαζκνινγία 

Βακμόσ 
ςυμμετοχισ 

Κατανόθςθ 
κεμάτων 

υνεργαςία 
ομάδων 

υνεργαςία με τον 
επιμορφωτι 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 2 0 1 

4 1 7 5 3 

5 16 8 12 13 

Σύλνιν 
απαληήζεσλ 17 17 17 17 

Μέζνο όξνο 4,94 4,00 4,71 4,53 

Πίλαθαο 7. Δξσηεκαηνιφγην επηκνξθσηψλ - πρλφηεηεο εκθάληζεο βαζκνινγίαο θαη κέζνο φξνο 
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Μέσος όρος

4,94

4,00

4,71 4,53
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τον επιμορφωτή

 

Γξάθεκα 54. Δξσηεκαηνιφγην επηκνξθσηψλ – Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζε θάζε εξψηεζε 

 

5.6.2.1. Αλάιπζε – πδήηεζε απνηειεζκάηωλ πνζνηηθνύ κέξνπο 

ηελ πξψηε εξψηεζε ηεο έξεπλαο παξαηεξνχληαη πςεινί κέζνη φξνη ζε φια 

ηα ππνεξσηήκαηα. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη δε ρξεζηκνπνηήζεθε ρακειή βαζκνινγία 

ζε θαλέλα ππνεξψηεκα. Ο ρακειφηεξνο βαζκφο ήηαλ ην 3 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 

δχν επηκνξθσηέο γηα ην βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ ζεκάησλ θαη απφ έλαλ γηα ηε 

ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ηνλ επηκνξθσηή.  

Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο, ε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

επηκνξθσηή έρνπλ πνιχ πςειέο βαζκνινγίεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ 

γξάθεκα. Απηφ δείρλεη φηη ην θιίκα κέζα ζηελ αίζνπζα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ θαη 

βνεζνχζε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία.  

Οη επηκνξθσηέο θξίλνπλ φηη ε αληαπφθξηζε ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηα 

εξγαζηήξηα ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ φπσο θαίλεηαη ζρεδφλ πξνζεγγίδεη ηε 

κέγηζηε βαζκνινγία ν βαζκφο ζπκκεηνρήο, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ηνλ επηκνξθσηή θξίλεηαη πνιχ θαιή. Ζ 

θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ έρεη κέζν φξν 4, πνπ είλαη ν ρακειφηεξνο, παξ’ φια απηά 

είλαη ζρεηηθά πςειφο. 

 

5.6.3. Πνηνηηθό κέξνο εξωηεκαηνινγίνπ  

Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζηνπο επηκνξθσηέο 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ν ζθνπφο ήηαλ λα εθθξάζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηελ άπνςή ηνπο γχξσ απφ ηελ νινθιήξσζε ή κε ησλ ζεκάησλ ζηνλ 
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πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηελ 

πξφβιεςή ηνπο αλ νη ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην ζεκηλάξην ζα αμηνπνηεζνχλ θαη 

ζηελ ηάμε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα κειινληηθή 

βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο.  

Έγηλε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ θαη ηαμηλφκεζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο. Λφγσ 

ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα γίλεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

θαηεγνξηψλ πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο.  

 

i. Δπώηηζη: Ολοκληπώθηκε η ανάπηςξη ηων θεμάηων ζηον ππογπαμμαηιζμένο 

σπόνο και, αν όσι, γιαηί; 

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (12 ζηνπο 17) απάληεζαλ φηη νινθιεξψζεθαλ νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο αιιά ζρνιίαζαλ φηη απηφ έγηλε κε πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη 

πίεζε. Οη κηζνί απφ ηνπο επηκνξθσηέο (9 ζηνπο 17) ηφληζαλ, επίζεο, φηη ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ ζεζκηθψλ δεηεκάησλ.  

 

ii. Δπώηηζη: Ανηιμεηώπιζαν δςζκολίερ οι ζςμμεηέσονηερ και πού; 

Ζ δπζθνιία πνπ ηνλίζηεθε απφ ηνπο κηζνχο επηκνξθσηέο (9 ζηνπο 17) είλαη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηδέαο ηνπ project θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα. Άιια πέληε ζρφιηα ζρεηίδνληαλ κε δπζθνιίεο γχξσ απφ πξαθηηθά 

δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη απνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην.   

 

iii. Δπώηηζη: Έσεηε ηην αίζθηζη όηι οι εκπαιδεςηικοί μποπούν να αξιοποιήζοςν 

ζηη διδακηική ππακηική ηοςρ κάποιερ από ηιρ πποηάζειρ πος επεξεπγαζηήκαηε ζηο 

επγαζηήπιο; 

ρεδφλ φινη νη επηκνξθσηέο (15 ζηνπο 17) απάληεζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε θάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζεκηλάξην. Οξηζκέλνη δελ είραλ θαλέλα ελδνηαζκφ γηα απηφ. 

Κάπνηνη άιινη, αλ θαη ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, δηαηχπσζαλ επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ.   
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iv. Δπώηηζη: Σι θα πποηείναηε για ηη βεληίωζη ηος ζςγκεκπιμένος ππογπάμμαηορ 

επιμόπθωζηρ; 

Γχν πξνηάζεηο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εξσηεκαηνιφγηα. Ζ 

πξψηε έρεη λα θάλεη κε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Δπηά απφ ηνπο δεθαεπηά 

επηκνξθσηέο πξφηεηλαλ λα είλαη κεγαιχηεξε ε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ γηαηί δχν 

εκέξεο δελ επαξθνχλ. Ζ δεχηεξε πξφηαζε δηαηππψζεθε απφ 4 επηκνξθσηέο θαη ήηαλ, 

λα δηαλέκεηαη ην πιηθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξηλ ην ζεκηλάξην ψζηε λα 

πξνιαβαίλνπλ λα ην κειεηήζνπλ γηα λα είλαη πην απνδνηηθφο ν ρξφλνο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ.  

Τπάξρνπλ θαη κεκνλσκέλεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζζήθε θη άιισλ 

ζεκάησλ ζηα εξγαζηήξηα, ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο ηνπ επηκνξθσηή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξηλ ην ζεκηλάξην θαη ηελ αλάγθε χπαξμεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Σέινο 

πξνηείλεηαη ε ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είηε δηα δψζεο είηε κέζσ 

forum γηα αλαηξνθνδφηεζε.  

 

5.6.3.1. Αλάιπζε – πδήηεζε πνηνηηθνύ κέξνπο  

Απφ ην κηθξφ απηφ αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ θάλεθε φηη νη επηκνξθσηέο 

έρνπλ ζεηηθή εηθφλα απφ ην πξψην απηφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηηο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο. Γήισζαλ φηη νινθιεξψζεθαλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ είραλ πξνβιεθζεί 

αιιά κε πίεζε ρξφλνπ. Ζ βαζηθή δπζθνιία πνπ παξαηήξεζαλ φηη αληηκεηψπηζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο ηδέαο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο 

πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα πξαθηηθά δεηήκαηα ζηελ ηάμε. ρεδφλ φινη νη 

επηκνξθσηέο πηζηεχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ 

ηάμε ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην.  

Γχν βαζηθέο πξνηάζεηο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο επηκνξθσηέο. Ζ πξψηε ήηαλ 

γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ε δεχηεξε γηα δηαλνκή ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξηλ ην ζεκηλάξην πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαη λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ην ρξφλν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ.     
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5.6.3.2.  πλδπαζηηθή εμέηαζε θύιωλ αμηνιόγεζεο επηκνξθωηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ  

Θα αθνινπζήζεη κηα αλάιπζε θαη γεληθή θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ απνθνκίζηεθαλ απφ νιφθιεξν ην εξσηεκαηνιφγην ησλ επηκνξθσηψλ. Ο κηθξφο 

αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δε καο επηηξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. Γίλεηαη, παξ’ φια απηά, ζχγθξηζε κε ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ επηκνξθνχκελσλ πξνθεηκέλνπ, ζην βαζκφ πνπ είλαη απηφ 

δπλαηφ, λα δηαζηαπξσζνχλ ηα επξήκαηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα, φπσο αλαθέξεη ν Μ. 

Βάκβνπθαο, δελ εγγπψληαη ηελ εηιηθξηλή απάληεζε ησλ ππνθεηκέλσλ. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβαίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο δπζπηζηία ή θφβν φηη ε αλσλπκία ηνπο δε 

ζα γίλεη ζεβαζηή απφ ηνλ εξεπλεηή (ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ επηκνξθσηψλ ήηαλ 

επψλπκα) ή απφ ηε δηάζεζε λα εληππσζηάζνπλ θαη λα πξνβάιινπλ κηα ειθπζηηθή 

εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο.
75

 Ζ δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ φπσο, ε ηξηγσλνπνίεζε, 

βνεζά ζην λα απνθιεηζηνχλ θάπνηα ηπρφλ κε αιεζή ζηνηρεία.  

πλνιηθά ε εηθφλα πνπ απνθνκίζηεθε απφ ηα θχια αμηνιφγεζεο ησλ 

επηκνξθσηψλ είλαη πνιχ ζεηηθή. Απφ ηηο εξσηήζεηο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο 

πξνθχπηεη φηη ε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ νκάδσλ κε ηνπο 

επηκνξθσηέο αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθέο. Απηφ ζπκβαδίδεη κε ηα επξήκαηα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Καη ζε απηά ε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηκνξθσηή θαη ε καζεζηαθή 

αηκφζθαηξα ζπγθέληξσζαλ πςεινχο κέζνπο φξνπο βαζκνινγίαο (ζει. 105). 

Ζ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ, αλ θαη βαζκνινγήζεθε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, έρεη 

παξ’ φια απηά ρακειφηεξν κέζν φξν. Κη απηφ ην δεδνκέλν ζπκβαδίδεη κε ηελ άπνςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δήισζαλ, ηφζν ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ φζν 

θαη ζην πην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ, φηη έκεηλαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε πξαθηηθά δεηήκαηα (ζει 113 θαη ζει 120).  

Ωο πξνο ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεκάησλ, νη επηκνξθσηέο δήισζαλ φηη κε 

δπζθνιία θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ θαη φηη είλαη 

απαξαίηεηνο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο. Απηφ ζπκθσλεί κε ηα ζρφιηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπσο θάλεθε απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηηο ζει.138 - 140. Οη εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ φηη 

ππήξραλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα γηα πξαθηηθά ζέκαηα, φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

                                                           
75

 Βάκβνπθαο Μ.Η. (2007). Δηζαγσγή ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα θαη κεζνδνινγία. Αζήλα: 

Γξεγφξεο (ζει. 247) 
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χπαξμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη φηη ν ρξφλνο ηνπ ζεκηλαξίνπ δελ επαξθεί πξνθεηκέλνπ 

λα θαιπθζεί ν φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο.  

Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε 

ηνπο επηκνξθσηέο ηνπο, είλαη ε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αιιά θαη ε θαηαλφεζε θάπνησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ 

εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ ηάμε. Απηφ ζπκθσλεί θαη κε ην πνζνηηθφ 

κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν, φπσο θάλεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

ην ππνεξψηεκα γηα ην θαηά «πφζν νη επηκνξθνχκελνη θαηαλφεζαλ ηα ζέκαηα», είρε 

ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία (ζει. 144). Ζ ίδηα εηθφλα παξνπζηάζηεθε θαη απφ ηα 

ζρφιηα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα νπνία ηνλίζηεθε ε αλάγθε χπαξμεο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ απαληήζεσλ ζε πξαθηηθά δεηήκαηα 

εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ ηάμε (ζει. 131, 134).  

Οη επηκνξθσηέο δείρλνπλ ζίγνπξνη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθάξκνζαλ ζηα εξγαζηήξηα. Παξ’ φια απηά δελ είλαη ζίγνπξνη φηη ε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζα ην επηηξέςεη θαη ίζσο πξνθχςνπλ θάπνηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα. 

Ξερσξίδνπλ δχν απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ έγξαςαλ νη επηκνξθσηέο. Ζ πξψηε 

έρεη λα θάλεη κε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ε νπνία πξνηείλνπλ φηη πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε. Ζ δεχηεξε πξφηαζε ήηαλ, λα δηαλέκεηαη ην πιηθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξηλ ην ζεκηλάξην ψζηε λα πξνιαβαίλνπλ λα ην κειεηήζνπλ γηα λα ππάξρεη πην 

απνδνηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζεκηλαξίνπ. Καη νη δχν απηέο πξνηάζεηο 

εκθαλίζηεθαλ θαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηχπσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην δηθφ ηνπο 

ζεκηλάξην, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζει. 129 – 130. Μία κεκνλσκέλε πξφηαζε, πνπ φκσο 

εκθαλίζηεθε θαη ζηνπ εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαη κεηά ην ζεκηλάξην γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ.  

 

5.7. πκπεξάζκαηα από ην θύιιν αμηνιόγεζεο επηκνξθωηώλ - 

Πξνηάζεηο 

Παξαηεξνχκε φηη αλ θαη είλαη ιίγα ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, κε ηελ φπνηα επηθχιαμε, ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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Απηφ πνπ θπξηαξρεί είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

κάζεκα, ην θαιφ καζεζηαθφ θιίκα θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε επηκνξθσηέο θαη 

επηκνξθνχκελνπο.  

Καη ζε απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα θάλεθε ε έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ θαη ε αλάγθε 

ην ζεκηλάξην λα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαιχνληαη θαιχηεξα ηα 

ζέκαηα. Απνθαιχθζεθε, επίζεο, ε αλάγθε λα απαληεζνχλ εξσηήζεηο γχξσ απφ 

πξαθηηθά ζέκαηα, θάπνηα απφ ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαη κε ην ειιηπέο ζεζκηθφ 

πιαίζην.  

Τπάξρεη κηα δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ λέσλ φξσλ θάηη ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη παξνπζηάζηεθαλ πνιιέο λέεο ηδέεο θαη ηερληθέο ζε 

πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.   

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο πξνηείλεηαη λα απμεζεί ε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη 

λα δίδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην πιηθφ ηνπ ζεκηλαξίνπ έγθαηξα θαη πξηλ ην 

ζεκηλάξην, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ην κειεηήζνπλ θαη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηηο θαηλνχξηεο έλλνηεο.  
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6. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα – Δπηζεκάλζεηο 

6.1. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο «Κνηλέο Δπξσπατθέο Αξρέο 

γηα ηα Πξνζφληα θαη ηηο Ηθαλφηεηεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ» είλαη επάγγεικα δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη απαηηεί ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. ηε Ληζζαβφλα θαη κέζα απφ ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε 2010» νξίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ γηα 

κηα αληαγσληζηηθή Δπξψπε ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. ε 

έλα ηέηνην πιαίζην δεκηνπξγήζεθε θαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζε», πνπ απνηειεί έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

αθνξά ηε πεξίνδν 2007-2013.76 Σν Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ηεο Α’ Λπθείνπ εληάζζεηαη ζε απηά ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη γη’ απηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ..Π.Α. θαη ην Δ.Κ.Σ. 

Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο εληάρζεθαλ σο απηφλνκα ππνρξεσηηθά δηδαθηηθά 

αληηθείκελα ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ. Σν γεγνλφο απηφ 

απνηειεί κηα θαηλνηνκία κε πξσηνπφξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα ειιεληθά 

εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα πνπ βάδεη ηηο βάζεηο γηα έλα δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην. ε απηφ ην πιαίζην νη ξφινη εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ αιιάδνπλ. 

Ηδηαίηεξα ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εμέιημε κηαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Άιισζηε, είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ν 

βαζηθφο θνξέαο ησλ αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ επηηπρία κηαο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ηελ 

πινπνηήζνπλ. Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηαζθαιίδεη απηή ηελ επηηπρία. Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα γηα ηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζην Λχθεην, πνπ δηνξγάλσζε ν ΟΔΠΔΚ, ήξζε λα θαιχςεη ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ απηή ηελ θαηλνηνκία.  

                                                           
76

 Euricon Δ.Π.Δ. (2007). Γηεξεχλεζε, Καηαγξαθή θαη Απνηχπσζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ηεο 

Δπηκφξθσζεο ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα. Αζήλα: Ο.ΔΠ.ΔΚ.  

Γηαζέζηκν ζην:http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_05.pdf. (18/07/2013) 

 

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_05.pdf
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Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιήζεθε κε ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δχν επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δπηκφξθσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ – Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ». Σν πξψην 

πξφγξακκα αθνξνχζε ηελ επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

14 θαη 15 Ηνπλίνπ 2011 θαη ην δεχηεξν αθνξνχζε ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα εθάξκνδαλ ζηελ ηάμε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 θαη 28 Ηνπλίνπ 2011. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 

θξίλνπλ θάπνηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα θαηαγξάςνπλ ηα ζεηηθά θαη 

ηα αξλεηηθά ηνπ ζεκεία, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, αιιά θαη λα εθθξάζνπλ 

πξνηάζεηο γηα βειηίσζή ηνπ. ηφρνο είλαη ηα ζηνηρεία απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ελδερφκελε επαλάιεςή ηνπ.    

Δξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ηξία 

δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ. Σν πξψην 

δηαλεκήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζην ζεκηλάξην 

επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ. Σα άιια δχν δηαλεκήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ ζην 

ζεκηλάξην επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

επηκνξθσηέο ηνπο.  

Μηα γεληθή εθηίκεζε γηα ηελ έθβαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ επηκφξθσζεο 

επηκνξθσηψλ είλαη φηη απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί  επηηπρεκέλν, ηδηαίηεξα ζε 

ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη επηινγήο εξγαζηεξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ πνπ θάλεθε λα θπξηαξρεί σο ζεηηθή εηθφλα ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, έπεηηα απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο επηκνξθσηέο θαη ε ζεηηθή ζηάζε πνπ θξάηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ.  

Ζ ζπλεξγαζία, ε ζεηηθή δηάζεζε φισλ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαη κεηαμχ επηκνξθνχκελσλ θαη επηκνξθσηψλ βνήζεζε λα  

δεκηνπξγεζεί έλα πνιχ θαιφ καζεζηαθφ θιίκα πνπ επλννχζε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ.  

Ζ νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο θξίζεθαλ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλα απφ ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο θαη έδεημαλ ελζνπζηαζκφ κε ηελ επηινγή, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εμέιημε ησλ εξγαζηεξίσλ. Απηφ πνπ πξφηεηλαλ, φκσο, ήηαλ λα εκπινπηηζηνχλ κε 

ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Κάηη αθφκα πνπ θαηαγξάθεθε σο πνιχ ζεηηθφ 
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ήηαλ ε επηινγή ηεο βησκαηηθήο κεζφδνπ θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ φηη δε ζπλέβαιε αξθεηά ζην λα 

απνζαθεληζηεί ε θπζηνγλσκία ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Οη επηκνξθνχκελνη δε 

ζρεκάηηζαλ μεθάζαξε εηθφλα ηνπ πψο αθξηβψο ζα εθαξκνζηεί ε εξεπλεηηθή εξγαζία. 

Απηφ δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηνξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ αιιά ζην γεγνλφο 

φηη ην ππνπξγείν δελ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν 

ζα θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη νη 

επηκνξθνχκελνη λα κελ αηζζάλνληαη έηνηκνη λα επηκνξθψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζην ζεκηλάξην πνπ ζα αθνινπζνχζε.   

Σν πνιχσξν θαζεκεξηλφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη ε κηθξή δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ δπζθφιεςαλ αξθεηά ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Οη πνιιέο θαη ζπλερφκελεο 

ψξεο καζήκαηνο ήηαλ εμαληιεηηθέο θαη ελ ηέιεη φρη φιεο απνδνηηθέο. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα ελεκεξσζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θάηη ην ηφζν 

λέν αιιά νχηε θαη λα κπνξέζνπλ λα νινθιεξψζνπλ κε άλεζε ηηο βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπρλά ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνλ αξρηθά 

πξνγξακκαηηζκέλν.  

Ζ έγθαηξε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα κπνξνχζε λα 

είρε βνεζήζεη λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο. Αλ νη επηκνξθνχκελνη είραλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο ην πιηθφ πξηλ ην ζεκηλάξην ζα κπνξνχζαλ λα ην έρνπλ κειεηήζεη, λα είλαη 

θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη θαη λα αμηνπνηήζνπλ έηζη θαιχηεξα ηνλ πεξηνξηζκέλν 

ρξφλν ηνπ ζεκηλαξίνπ 

Σέινο, νη επηκνξθνχκελνη πξνηείλνπλ επαλάιεςε ηνπ ζεκηλαξίνπ ψζηε λα 

ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε απφ δεδνκέλα πνπ ζα πξνέξζνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ ηάμε.  

ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνέθπςαλ αξθεηά παξεκθεξή 

ζπκπεξάζκαηα κε απηά πνπ έδσζαλ νη επηκνξθσηέο ζην δηθφ ηνπο ζεκηλάξην.    

Οη εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ ηελ πνιχ θαιή καζεζηαθή αηκφζθαηξα θαη ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ην επηκνξθσηή. Δλζνπζηάζηεθαλ κε ηελ επθαηξία πνπ 

ηνπο δφζεθε λα γλσξίζνπλ λένπο αλζξψπνπο θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη 

εκπεηξίεο. Αλαθέξζεθε φηη, αλ θαη νη επηκνξθσηέο ηνπο δελ είραλ ελεκεξσζεί 
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επαξθψο ζην δηθφ ηνπο ζεκηλάξην, θαηέβαιαλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα 

ελεκεξψζνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Σν αληηθείκελν απηφ θαζεαπηφ ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ε θηινζνθία ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο σο ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο πξνζέιθπζαλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ρξήζε βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κεζνδνινγία ζεσξήζεθε επηηπρεκέλε επηινγή. Θα ήζειαλ, φκσο, 

αθφκα πεξηζζφηεξα εξγαζηήξηα θαη πξαθηηθή άζθεζε. Θα πξνηηκνχζαλ ε ζεσξία θαη 

νη εηζεγήζεηο λα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη λα ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ηάμεο.  

Αλαδείρηεθε κηα έληνλε αλεζπρία γηα ην πψο ζα εθαξκνζηεί ε εξεπλεηηθή 

εξγαζία ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ έιιεηςε μεθάζαξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δε 

βνήζεζε ζηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ. Παξέκεηλαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα ηφζν γηα 

ππεξεζηαθά ζέκαηα (ππεξσξίεο, θαηαλνκή σξψλ) φζν θαη γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα 

(πξνγξακκαηηζκφο, αμηνιφγεζε). Ζ εληχπσζε πνπ ζρεκαηίζηεθε γηα ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ήηαλ φηη δελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλνο πξνγξακκαηηζκφο θαη φηη φια έγηλαλ 

πξφρεηξα θαη βηαζηηθά. Ζ επηινγή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, δχν εκέξεο 

πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζπλέηεηλε ζε απηή ηελ εηθφλα. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζεψξεζαλ εληειψο αθαηάιιειε ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο.  

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο απνδείρηεθε πνιχ κηθξή. Μηα ηέηνηα 

θαηλνηνκία πνπ ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ησλ 

παηδαγσγηθψλ δεδνκέλσλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν δελ είλαη εχθνιν λα παξνπζηαζηεί 

θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ζε δχν εκέξεο. Ζ πνιχσξε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ θιηκαηηδφκελνο θαη δελ 

πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ήηαλ θνπξαζηηθή θαη θαηά 

ζπλέπεηα φρη απνδνηηθή.    

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα θιεζνχλ εθ λένπ γηα 

επηκφξθσζε κεηά ηελ πινπνίεζε κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ ηάμε ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη θαιέο πξαθηηθέο. 

Πξφηεηλαλ επίζεο λα γίλνπλ αξθεηά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα 

επηκνξθσζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη λα ππάξρεη 

επηζηεκνληθή νκάδα ππνζηήξημεο απηψλ πνπ πινπνηνχλ εξεπλεηηθή εξγαζία θαζψο 

θαη πην πινχζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  



155 

 

ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη επηκνξθσηέο  

ζπκπιήξσζαλ έλα δηαθνξεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη κηθξφο, παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο παξαηεξήζεηο. ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ επηκνξθσηψλ, φπσο θαη ζηα άιια δχν εξσηεκαηνιφγηα, θάλεθε 

φηη ήηαλ πνιχ θαιή ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο επηκνξθσηέο αιιά θαη 

κεηαμχ ηνπο.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο νινθιεξψζεθαλ αιιά κε 

κεγάιε πξνζπάζεηα ιφγσ ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ. Θεσξνχλ φηη νη δχν εκέξεο 

επηκφξθσζεο δελ επαξθνχλ. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο.  

Οη επηκνξθσηέο παξαηήξεζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχηεθαλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη ην πψο ζα πινπνηεζεί. Απηφ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ψζηε λα ππάξρεη εκβάζπλζε ζηηο έλλνηεο, 

αιιά θαη κε ηελ έιιεηςε ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα δηεπθξηλίδεη ηα πξαθηηθά 

θαη ππεξεζηαθά ζέκαηα.  

Οη επηκνξθσηέο είλαη ζίγνπξνη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζην 

εξγαζηήξην. Γελ είλαη φκσο αηζηφδνμνη ζην αλ ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζα ηνπο 

επηηξέςεη λα ην θάλνπλ.   

 

6.2. Δπηζεκάλζεηο - Πξνηάζεηο 

Οη δχν απηέο επηκνξθσηηθέο πξνζπάζεηεο ήηαλ νη πξψηεο κε ζέκα ηελ 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο σο απηφλνκα αληηθείκελα ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα. ε γεληθέο γξακκέο ε εληχπσζε πνπ απνθφκηζαλ ηφζν νη 

επηκνξθσηέο φζν θαη νη επηκνξθνχκελνη ήηαλ ζεηηθή, πξάγκα πνπ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε ελ ιφγσ επηκνξθσηηθή δξάζε απνηέιεζε κηα θαιή αξρή.  Δίλαη 

αλαγθαίν φκσο, λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ επηκφξθσζε αιιά θαη εμέιημε θαη 

βειηίσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Σν επηέκβξην ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ άιια δχν ζεκηλάξηα (έλα 

επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ θαη έλα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ) ηα νπνία ήηαλ θαη 

ηα ηειεπηαία, κέρξη ζήκεξα. ε απηά ηα δχν ζεκηλάξηα δηνξζψζεθαλ θάπνηα 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα αιιά θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα 
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δηεξεχλεζεο απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά, αληίζηνηρε κε ηελ παξνχζα 

εξγαζία, ψζηε λα θαλεί πνηα ζεκεία ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ή αιιαγή.    

Ζ ζεζκνζέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη κε καθξνρξφληα πξννπηηθή, κε ζνβαξφηεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην. Θα ήηαλ σθέιηκν λα εληαρζεί ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ 

Λπθείνπ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα 

ζρνιεία θαηά ην ζρεδηαζκφ. 

Ζ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα επηκφξθσζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε, αιιά ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε 

θαη ε επαλάιεςε ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο ήδε επηκνξθσκέλνπο.  

Ζ νπνηαδήπνηε επηκνξθσηηθή πξνζπάζεηα θαιφ ζα είλαη λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο θαηλνχξηνπ ζεκηλαξίνπ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα ζρφιηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ θαηέγξαςαλ νη επηκνξθνχκελνη 

πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία θαη λα εληζρπζνχλ ηα ζεηηθά. Με 

ηελ επαλάιεςε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνηείλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ήδε ππάξρνληνο εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο θαη λα θαιχπηνπλ θη άιινπο ηνκείο ηνπ ζεκηλαξίνπ.  

ε κειινληηθή έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί θαη κε 

έλα άιιν εξεπλεηηθφ εξγαιείν, φπσο είλαη ε ζπλέληεπμε κε εθπαηδεπηηθνχο, κε 

επηκνξθσηέο, αιιά θαη κε άηνκα πνπ άζθεζαλ δηνηθεηηθφ ξφιν ζε βαζηθέο θάζεηο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Θα ήηαλ ρξήζηκν, ηέινο, λα δηεμαρζεί κία λέα έξεπλα κε αληηθείκελν ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη επηκνξθψζεθαλ θαη αλέιαβαλ ηελ εξεπλεηηθή 

εξγαζία ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεκηλαξίνπ.  
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ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Αγαπηηξί ζρμάδελθξι,  

Θα ζαπ παοακαλξύζαμε μα αθιεοώζεηε λίγξ ςοόμξ για μα ζκεθηείηε και μα 

απαμηήζεηε ζηα εοτηήμαηά μαπ. Οι απόσειπ και ξι ιδέεπ ζαπ, θα μαπ βξηθήζξρμ, μα 

ξογαμώζξρμε με ηξμ καλύηεοξ δρμαηό ηοόπξ ηξ επόμεμξ ζεμιμάοιξ επιμόοθτζηπ.  

 

 

Ομξμαηεπώμρμξ (ποξαιοεηικά)…………………………………………………………………….…………. 

 

Ειδικόηηηα…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

1. Πώπ κοίμεηε  

 1 2 3 4 5 

Τημ ξογάμτζη ηξρ ζεμιμαοίξρ      

Τξ ζρμηξμιζμό ηξρ ζεμιμαοίξρ      

Τημ εμημεοτηική διάζηαζη ηξρ ζεμιμαοίξρ      

Τξ ζςεδιαζμό ητμ εογαζηηοίτμ      

Τημ ενέλινη ητμ εογαζηηοίτμ      

Τη ςοηζιμόηηηα ητμ εογαζηηοίτμ      

Τη διαηύπτζη εοτηημάητμ, ηα ρλικά και ηα μέζα πξρ 

ανιξπξιήθηκαμ ζηα εογαζηήοια 
     

Τη μαθηζιακή αημόζθαιοα      

Τη ζρμβξλή ηξρ ζεμιμαοίξρ ζηημ απξζαθήμιζη ηηπ 

θρζιξγμτμίαπ ητμ Εοερμηηικώμ Εογαζιώμ 
     

Τη ζρμεογαζία ηηπ ξμάδαπ ζαπ με ηξρπ ζρμηξμιζηέπ 

ητμ εογαζηηοίτμ 
     

(μέγιστη βαθμολογία το 5) 

2. Αμηιμεητπίζαηε δρζκξλίεπ και πξύ;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Σημειώζηε ηα θεηικά ζηξιςεία ηξρ ζεμιμαοίξρ και ηιπ αδρμαμίεπ ηξρ: 

 Θεηικά ζηξιςεία  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 Αδρμαμίεπ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

4. Τι θα ποξηείμαηε για ηη βεληίτζη ηξρ ζργκεκοιμέμξρ ποξγοάμμαηξπ 

επιμόοθτζηπ;  
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ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

 

Αγαπηηξί ζρμάδελθξι,  

Σαπ παοακαλξύμε μα διαθέζεηε λίγα λεπηά και μα μαπ πείηε ηη γμώμη ζαπ για ηα 

παοακάητ, ώζηε μα ξογαμώζξρμε καλύηεοα ηξ επόμεμξ ζεμιμάοιξ επιμόοθτζηπ.  

 

 

Ειδικόηηηα…………………………………………………………………….…       Έηη Υπηοεζίαπ ………………. 

 

Επιμξοθτηήπ ημήμαηξπ …………………………………………………………………………………………………... 

 
 

1. Πώπ κοίμεηε  

 1 2 3 4 5 

ηη δξμή ηξρ ζεμιμαοίξρ      

ηξμ ζρμηξμιζμό ηξρ ζεμιμαοίξρ      

ηη μαθηζιακή αημόζθαιοα      

ηημ επιλξγή δοαζηηοιξηήητμ      

ηημ ποξηειμόμεμη μεθξδξλξγία      

ηη ζρμεογαζία ηηπ ξμάδαπ ζαπ με ηξμ επιμξοθτηή      

(μέγιστη βαθμολογία το 5) 

2. Αμηιμεητπίζαηε δρζκξλίεπ και πξύ;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Σημειώζηε ηξ πιξ θεηικό και ηξ πιξ αομηηικό ζηξιςείξ ηξρ ζεμιμαοίξρ: 

 Πιξ θεηικό  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Πιξ αομηηικό  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Τι θα ποξηείμαηε για ηη βεληίτζη ηξρ ζργκεκοιμέμξρ ποξγοάμμαηξπ 

επιμόοθτζηπ; 



168 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Αγαπηηξί ζρμεογάηεπ  

Σαπ παοακαλξύμε μα διαθέζεηε λίγα λεπηά και μα μαπ πείηε ηη γμώμη ζαπ για ηα 

παοακάητ, ώζηε μα ξογαμώζξρμε καλύηεοα ηξ επόμεμξ ζεμιμάοιξ επιμόοθτζηπ.  

 

 

Ομξμαηεπώμρμξ …………………………………………………………………………………………….…………. 

 

Ειδικόηηηα…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

1. Πώπ κοίμεηε ηημ αμηαπόκοιζη ητμ επιμξοθξύμεμτμ ζηξ εογαζηήοιό ζαπ τπ ποξπ  

 1 2 3 4 5 

ηξ βαθμό ζρμμεηξςήπ      

ηημ καηαμόηζη ητμ θεμάητμ       

ηη ζρμεογαζία ητμ ξμάδτμ      

ηη ζρμεογαζία με ηξμ επιμξοθτηή      

(μέγιστη βαθμολογία το 5) 

2. Ολξκληοώθηκε η αμάπηρνη ητμ θεμάητμ ζηξμ ποξγοαμμαηιζμέμξ ςοόμξ και, αμ 

όςι, γιαηί;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Αμηιμεηώπιζαμ δρζκξλίεπ ξι ζρμμεηέςξμηεπ και πξύ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

4. Έςεηε ηημ αίζθηζη όηι ξι εκπαιδερηικξί μπξοξύμ μα ανιξπξιήζξρμ ζηη διδακηική 

ποακηική ηξρπ κάπξιεπ από ηιπ ποξηάζειπ πξρ επενεογαζηήκαηε ζηξ εογαζηήοιξ;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

5. Τι θα ποξηείμαηε για ηη βεληίτζη ηξρ ζργκεκοιμέμξρ ποξγοάμμαηξπ 

επιμόοθτζηπ;  


