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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν: «Δθπαηδεπηηθνί θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 

Κίλεηξα, εκπφδηα θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αζήλαο » εθπνλήζεθε 

ζην  πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

θαη Τιηθφ: Σππηθή, Άηππε θαη Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε (πκβαηηθέο θαη e-Μνξθέο) » 

ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ. 

Φηάλνληαο ζηελ πεξάησζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο 

ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ νπζηαζηηθά, άκεζα ή έκκεζα 

θαη ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ πνλήκαηνο απηνχ.  

Πξσηίζησο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ  επηβιέπνληα 

θαζεγεηή θ. Γεκφπνπιν Κσλζηαληίλν γηα ηε ζπλερή θαζνδήγεζή ηνπ απφ ην μεθίλεκα 

απηήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο σο ηελ ηειηθή παξνπζίαζή ηεο. Σνλ επραξηζηψ 

επίζεο γηα ηηο πνιχηηκεο επηζεκάλζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ, γηα ηα πξνζεθηηθά θαη 

ιεπηνκεξή ηνπ ζρφιηα θαη γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ ζηα εξσηήκαηά κνπ. 

Δπίζεο επραξηζηψ νιφςπρα φιεο θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίεο/νη δέρηεθαλ µε πξνζπκία λα κνπ παξαρσξήζνπλ ζπλέληεπμε θαη λα βνεζήζνπλ 

ζηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Σέινο επραξηζηψ απφ θαξδηάο ηελ αδεξθή κνπ γηα ηηο πνιχηηκεο επηζεκάλζεηο ηεο θαζψο 

θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ αγάπε ,ηε δηαξθή ζηήξημε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή πνπ κνπ 

παξείρε ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη κέζσ ηεο έξεπλαο ηελ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πνπ ηνπο σζνχλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, 

ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη ηε ζπκβνιή απηψλ 

(κεηαπηπρηαθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ) ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 12 κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Αζήλαο θαη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεηαη σο βαζηθφ 

ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα φρη γηα 

έλα αιιά γηα αξθεηνχο θαη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ιφγνπο. Κπξίσο φκσο έρνπλ 

εγγελή θίλεηξα κάζεζεο, πνπ απνξξένπλ απφ ην ελδηαθέξνλ κε ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ 

ην ζχλζεην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ έιιεηςε επαξθνχο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαζψο θαη δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ  

ζεσξνχληαη σο ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη λα ηα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα ηελ πξνζσπηθή 

επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή ηνπο βειηίσζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο πνηθίιεο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ξφιν ηνπο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηηζκφο, Γηα βίνπ κάζεζε, κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, θίλεηξα, εκπφδηα, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 
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Abstract 

 

The purpose of this dissertation is to thoroughly investigate and present the way teachers 

think, as regards the motives which urge them to pursue postgraduate studies as well as, 

the obstacles that they may encounter through this process. In addition, it will try to 

outline the conducive role of postgraduate studies to their further professional 

development. The subjects of the research are 13 professional teachers, currently teaching 

in Secondary schools in Athens and in order to collect the data of the empirical research 

the method of semi-structured interview has been used. The results of the research, 

conclude that the teachers participate in a postgraduate program for various reasons. 

Nevertheless, most of then share the innate incentives towards learning that result from 

their genuine interest in the complex nature of the teaching profession. Not having 

enough free time, the financial burden as well as matters concerning the organization and 

the selection of appropriate topics are considered to be the most important obstacles that 

Secondary School teachers have to overcome in order to participate in a postgraduate 

program, not to mention, successfully complete one. Finally, the teachers acknowledge 

the great importance of postgraduate studies as far as their personal, educational and 

professional development is concerned, with a view to successfully meeting the diverse 

demands of their role.  

 

Key words: teachers, professionalism, life-long education, postgraduate studies, motives, 

obstacles , professional development 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δπν κέξε, ην ζεσξεηηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηξία θεθάιαηα, 

θαη ην εξεπλεηηθφ πνπ δνκείηαη επίζεο ζε ηξία θεθάιαηα.  

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ  

θαη πξνζδηνξίδεηαη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη 

δηαρξνληθά νη κεηαβνιέο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζψο επίζεο θαη ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε Γηα βίνπ κάζεζε θαη αλαιχνληαη ηα θίλεηξα 

κέζα απφ ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε κάζεζε 

θαη ηε ζπκκεηνρή. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα (ζεζκηθφ πιαίζην, πνζνζηά 

θ.α.). 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε φπνπ αλαιχνληαη 

δεθαηξείο ζρεηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη 

ζηηο νπνίεο κειεηήζεθαλ ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη ε επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

ην εξεπλεηηθφ κέξνο θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

έξεπλαο, πνπ πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ε 

δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ θαη πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξσηφθνιινπ ζπλέληεπμεο, 

ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπλέληεπμεο, ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο ηνπ 

εκπεηξηθνχ πιηθνχ. Σέινο παξνπζηάδνληαη ζέκαηα δενληνινγίαο, εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηνπο πέληε 

εξεπλεηηθνχο άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη: 

 ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ζην επάγγεικα. 
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 ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο. 

 γ. ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

 ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ.  

 ηε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, 

παηδαγσγηθή, νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ . 

ην έθην θεθάιαην ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο 

πνπ έγηλαλ. Δπίζεο αλαθέξνληαη θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο πνπ δελ καο επηηξέπνπλ 

γεληθεχζεηο. 
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ΜΔΡΟ A ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Κεθάιαην 1 

 

Δηζαγσγή 

 

 Ο επαγγεικαηηζκφο θαη θαη’ επέθηαζε ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ε 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηελ θνηλσλία ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ φζν θαη ζηνλ πνιηηηθφ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ ηνκέα. Δπεηδή ε έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ραξαθηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ηνλ ζπλδέεη κε ην έξγν ηνπ, ζε εηνχην ην θεθάιαην αξρηθά ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη χζηεξα λα ηελ εμεηάζνπκε ζε ζρέζε κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δπηπιένλ ζα αλαδεηήζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη 

ηελ δηακνξθψλνπλ ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαζψο θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θαξηέξαο ηνπ. 

 

1.1. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

  

Γεληθά, «επαγγεικαηίαο» ζχκθσλα κε ηνπο Smith & Lovat είλαη εθείλνο ν νπνίνο, αθνχ 

έρεη παξαθνινπζήζεη θαη νινθιεξψζεη έλα πξφγξακκα αξρηθήο θαηάξηηζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζρεηηθέο κε έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, γίλεηαη 

πιένλ ελεξγφο «επαγγεικαηίαο» κε δηθαίσκα λα παίξλεη απηφλνκεο, επαγγεικαηηθέο 

απνθάζεηο (Smith & Lovat, 2003). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ζχκθσλα κε ην Helsby (1995), ε έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη  

κηα «έλλνηα θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε». Γηα ην ιφγν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ακθηζεκία θαη πνιππινθφηεηα κέζα απφ ηε δηαξθψο κεηαιιαζζφκελε θχζε ηεο (Day et 

al, 2007). Ζ έλλνηα απηή ππφθεηηαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο, θαη πνιιέο θνξέο 

αληηθξνπφκελεο, εξκελείεο θαη αλαιχζεηο, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα εθθξάδεη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο (Hargreaves, 2000), λα θαζνξίδεηαη θαη λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία, πξαθηηθή θαη πνιηηηθή (Hilferty, 2008). Σν επάγγεικα ηνπ 



13 
 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζήκεξα πην πνιπδηάζηαην θαη ππεχζπλν απφ πνηέ: Δθπαηδεπηηθφο δε 

ζεκαίλεη απιψο κεηαδφηεο γλψζεο, αιιά θαζνδεγεηήο, νξγαλσηήο, δηακεζνιαβεηήο ηεο 

γλψζεο, εκςπρσηήο, ππνζηεξηθηήο, κέληνξαο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζαλ εξγαδφκελνη ζπγθξνηνχλ κηα θνηλσληθή θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαίδεπζεο. κσο παξφηη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη θνηλφ (ε εθπαίδεπζε) νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ απνηεινχλ κηα νκνηνγελή επαγγεικαηηθή νκάδα αιιά 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ην θχιν ,ηελ ηαμηθή ηνπο ζέζε, ηελ 

εηδηθφηεηα, ηηο βαζηθέο ζπνπδέο, ηηο επηπιένλ ζπνπδέο θαη ηηο επηκνξθψζεηο, ηελ 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζηελ νπνία εξγάδνληαη, ηελ παιαηφηεηα (ρξφληα ππεξεζίαο),ηε 

ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή ηεξαξρία θ.α. (Μαπξνγηψξγνο,  

2005). 

 Ο φξνο «επαγγεικαηηζκφο» έρεη δηπιή ζεκαζία. Απφ ηε κηα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

έλλνηα «είκαη επαγγεικαηίαο », πνπ πεξηιακβάλεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, απηνλνκία, θαη 

απφ ηελ άιιε «θέξνκαη επαγγεικαηηθά», πνπ πεξηιακβάλεη ην θχξνο, ηελ πξνβνιή ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εξγαζία ζην ζπίηη, ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θ.α (Hargreaves, 2000). Δηδηθφηεξα, ν επαγγεικαηηζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηγξάθεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, πνπ είλαη νη εμήο: 

 Ζ επαγγεικαηηθή γλψζε: Πεξηιακβάλεη ηηο γλψζεηο πνπ θαηέρεη θαη αμηνπνηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηε δηδαζθαιία ηνπ. 

 Ζ ππεχζπλε ζηάζε θαη ε εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Ο εθπαηδεπηηθφο ζηνρεχεη 

ζηε κάζεζε θαη ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. 

 Ζ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Ζ ειεπζεξία θαη ε επρέξεηα πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα νξγαλψλεη ηελ εξγαζία ηνπ (Furlong, 2001). 

Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βξίζθνληαη ζε 

αιιειεμάξηεζε θαη νη αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, 

κπνξεί ελδερνκέλσο λα κεηαβάιινπλ ηε θχζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Furlong et al., 2000).  

Ο Day (2002) γξάθεη φηη ν επαγγεικαηηζκφο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο: 

 Ιζρπξή ηερληθή θνπιηνχξα, πνπ απνηειεί θαη ηε γλσζηηθή βάζε. 
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 Τπεξεζηαθφ ήζνο, πνπ αθνξά ηε δέζκεπζε ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή («πειάηε») 

ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

 Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζζέλνο, αθνζίσζε θαη 

πξνζήισζε ζην επάγγεικα θαη δεκηνπξγεί ηζρπξέο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

ηαπηφηεηεο.  

 Δπαγγεικαηηθή απηνλνκία, πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. (Day, 

2002). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί θνηλσληθή 

θαηαζθεπή θαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο κεηαβάιιεηαη, δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απνδέρνληαη ή λα απνξξίπηνπλ ηνλ εμσηεξηθφ 

έιεγρν θαζψο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ή λα κε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηφλνκεο δξάζεηο 

παξεκβαίλνληαο έηζη δπλακηθά ζηε δηακφξθσζή ηνπ(Helsby, 1995, ζ. 320). 

 

1.2. Ηζηνξηθή δηάζηαζε ηνπ επαγγεικαηηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Ο Hargreaves (2000) πεξηγξάθεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ δηαθξίλνληαο ηέζζεξηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο: 

 

1.2.1. Η πξνεπαγγεικαηηθή πεξίνδνο (pre-professional age) 

 Έηζη ραξαθηεξίδεηαη ε πεξίνδνο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κέρξη θαη ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄60.Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη φηη ε αξρηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθνχ ζηεξίδεηαη ζηελ πξαθηηθή καζεηεία ηελ 

νπνία ν αξράξηνο εθπαηδεπηηθφο καζαίλεη απφ θάπνηνλ ζπλήζσο παιαηφηεξν, πνπ 

δηαζέηεη πεξηζζφηεξε εκπεηξία θαη γλψζε. Ζ απαγγειία είλαη ε βαζηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο θαη ε εμέηαζε ησλ καζεηψλ ην απνθιεηζηηθφ κέζν αμηνιφγεζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δελ ππάξρεη θακία αλαηξνθνδφηεζε. 

Ο επαγγεικαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απηήο ηεο πεξηφδνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ επαγγεικαηηζκνχ (restricted professionalism) (Hoyle, 1975), επεηδή 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εκπεηξία θαη ζηε δηαίζζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο 

αμηνινγείηαη γηα ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ απνθιεηζηηθή 

πξνζήισζε ζηελ ηάμε. 



15 
 

1.2.2. Η πεξίνδνο ηεο επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο (the age of autonomous 

professional) 

 Ξεθηλάεη ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη θηάλεη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80  κε 

θχξην γλψξηζκα ηελ πξσηνθαλή απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Ζ 

εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη σο επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, ν εθπαηδεπηηθφο 

είλαη απφθνηηνο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Hargreaves, 2000, 2001) θαη είλαη 

βειηησκέλε ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. Γεκηνπξγνχληαη λέα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο γεγνλφο πνπ 

αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηελ εθπαίδεπζε σο πξνο ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Σν 

θπξίαξρν γλψξηζκα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ είλαη ε εμάιεηςε ηεο κνλαδηθφηεηαο σο πξνο 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεηαη ε δηδαθηηθή πξάμε  θαζψο θαη ε ειεπζεξία πνπ γλσξίδνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζην λα ηηο πηνζεηήζνπλ(Hargreaves, 2000, Whitty, 2008). Χζηφζν, 

παξφηη νη εθπαηδεπηηθνί απέθηεζαλ απηνλνκία θαη ε νπνία ζα κπνξνχζε λα θέξεη 

βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη αλαβάζκηζε ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο 

θάηη ηέηνην δελ επηηεχρζεθε θπξίσο επεηδή ε Πνιηηεία δελ ππνζηήξημε επαξθψο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα βξεζνχλ μαλά απνκνλσκέλνη θαη κε 

κεγάιεο δπζθνιίεο λα πξνζπαζνχλ κφλνη ηνπο λα ζπλδέζνπλ ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο, (Hargreaves & Goodson, 1996, Μπαγάθεο, 2005). 

 

1.2.3. Η πεξίνδνο ηνπ ζπιινγηθνύ επαγγεικαηηζκνύ (the age of collegial profession)  

 Αξρίδεη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 θαη θηάλεη κέρξη ηα ηέιε ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα, φπνπ θαη αξρίδνπλ λα γίλνληαη εκθαλείο νη αδπλακίεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη πην 

πνιχπινθε, κε απνηέιεζκα νη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα κελ επαξθνχλ αθνχ 

θαηά θχξην ιφγν πξέπεη λα δηδάμνπλ κε ηξφπν πνπ δελ έρνπλ νη ίδηνη δηδαρζεί 

(McLaughlin, 1997), γεγνλφο πνπ ηνπο πξνθαιεί αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο. Ζ αδπλακία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο αηνκηθά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αλαδήηεζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη ηε δηακφξθσζε θαηλνχξγησλ 

πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ. Αλάκεζα απφ πνιιέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο -εθηφο ηνπ 

δαζθαινθεληξηθνχ θαη ηνπ καζεηνθεληξηθνχ κνληέινπ-θαινχληαη λα επηιέμνπλ θαη λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο πην θαηάιιειεο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ φζν ην 
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δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο εθάζηνηε θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γεγνλφο πνπ. 

αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα απφθηεζε επηπιένλ εμεηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο Σν θχξην 

ινηπφλ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηείλεη λα ζηξέθεηαη ζπλεηδεηά πιένλ 

πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ηηο ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ( Hargreaves, 

2000). Δπηπιένλ, νη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη φπσο ε αιιαγή ζηε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ε έθξεμε ηεο θηψρεηαο, πξνζζέηνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ επζχλεο 

«θνηλσληθήο εξγαζίαο». Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο παξάιιεια κε ην δηδαθηηθφ 

ηνπ έξγν, πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη φπνηαδήπνηε δχζθνιε θαηάζηαζε πξνθχπηεη ζηελ 

ηάμε ηνπ ζαλ λα είλαη δηθή ηνπ αξκνδηφηεηα θαη φρη σο θάηη μερσξηζηφ (Elkind, 1997. 

Levin & Riffel, 1997).  

 

1.2.4. Η κεηαεπαγγεικαηηθή ή κεηακνληέξλα πεξίνδνο (post-professional postmodern) 

 Ξεθηλάεη κε ηελ έιεπζε ηεο λέαο ρηιηεηίαο θαη δηαθξίλεηαη απφ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Σν ζρνιείν αλνίγεη πξνο ηνπο γνλείο θαη 

πξνο νκάδεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ  

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ λέεο κεζφδνπο θαη ηξφπνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

ελεξγφ κάζεζε. Απμάλνπλ νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ επεξεάδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο. Σν ζρνιείν θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ επηδηψθεηαη λα ζπζρεηηζηεί  κε ηηο επηηαγέο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο (Hargreaves, 2000). Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη ελεξγεηηθφο θαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαζψο θαη ζηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο αιιαγέο, κε ζηφρν 

ηελ ελδπλάκσζή ηνπ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη πηα σο κεηακνληέξλνο επαγγεικαηηζκφο (postmodern professionalism) 

(Hargreaves, 2000). Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ν δηαξθήο αλαζηνραζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ε ζπλεξγαζία ηνπ κε καζεηέο θαη γνλείο θαη ε δηαξθήο ηνπ επηδίσμε γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξε 

δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία. κσο απηή ηελ πεξίνδν, ηνπ κεηακνληέξλνπ επαγγεικαηηζκνχ, 

νη πξνβιέςεηο εκθαλίδνληαη δπζνίσλεο γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κειινληηθά . Δίλαη άγλσζην αλ απηή ε αιιαγή ζα ιεηηνπξγήζεη  ζεηηθά σο πξνο ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηεο εμέιημεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ θαη 
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ηεο βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ ή ζα απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο απνεπαγγεικαηνπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, πνπ θαίλεηαη λα ζπληειείηαη θπξίσο ππφ ην βάξνο ησλ εθηεηακέλσλ 

εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ, ησλ πηέζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ θαη πνπ ηειηθά νδεγεί ζε 

νπηζζνδξφκεζε, θαζψο πξνσζείηαη ε επαλαθνξά κεζφδσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξν-

επαγγεικαηηθήο πεξηφδνπ. 

  

1.3. Δπαγγεικαηηθνί θύθινη δσήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

 

 Ζ ζηαδηνδξνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηελ 

πξνεπεμεξγαζία θαη ηελ ππεξεζία, θαη δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξα κέξε, πνπ νλνκάδνληαη  

θάζεηο ή ζηάδηα. Απηφ θαλεξψλεη φηη, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί πεξλνχλ απφ δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα, νη αλάγθεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο κπνξεί λα αιιάμνπλ (Eros,2011). 

Ζ πξνεπεμεξγαζία αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη παξαδνζηαθά 

απφ έλα θνιέγην ή παλεπηζηήκην ή αθφκα θαη απφ θνξείο πνπ παξέρνπλ ελαιιαθηηθά 

πξνγξάκκαηα κε πηζηνπνίεζε, ελψ ε ππεξεζία αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ 

ηεο αξρηθήο εηζφδνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην επάγγεικα θαη ηεο εμφδνπ απφ ηε 

δηδαζθαιία, εμαηηίαο θπξίσο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. Σα κνληέια πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα 

λα πεξηγξάςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε δηαθέξνπλ σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ 

ζε θάζε ζηάδην, κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο λα θαζνξίδνπλ ην ζηάδην κε ηα ρξφληα 

δηδαζθαιίαο θαη άιινπο λα βαζίδνληαη ζε πνηνηηθνχο φξνπο. Απηά ηα κνληέια 

πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο σο «θχθινη δσήο» (Huberman 1993, Steffy et al., 2000) ή 

«θχθινη ζηαδηνδξνκίαο» (Fessler and Christensen 1992, Day et al.,2005). 

 

1.3.1. Τν κνληέιν ηνπ Huberman 

Ο Huberman (1989) αλαθέξεη ηξεηο θάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο πεξλάεη ν εθπαηδεπηηθφο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ θαη oη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θχθιν 

δσήο ηνπ. Απηέο είλαη: ε θάζε ηνπ αξράξηνπ, ε θάζε ηεο κεζαίαο ζηαδηνδξνκίαο θαη ε 

θάζε ηεο ηειεπηαίαο ζηαδηνδξνκίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δηαθξίλνπκε πέληε 

θάζεηο, αθνχ ε θάζε ηνπ αξράξηνπ δηαθξίλεηαη ζε: πξψηκε, κέζε θαη ηειεπηαία. 

 Αξράξηνο: 
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Ζ θάζε απηή, πνπ θαιχπηεη ζπλήζσο ηα πξψηα ηξία ρξφληα ηεο θαξηέξαο θαη ν 

Huberman (1993) ραξαθηεξίδεη σο «επηθίλδπλε δψλε», ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζπάζεηεο 

επηβίσζεο θαη αλαθάιπςεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ αξρή πθίζηαηαη απηφ πνπ ζπλήζσο  

νλνκάδεηαη «ζνθ πξαγκαηηθφηεηαο», είλαη ηδηαίηεξα απζηεξφο κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ακθηζβεηεί ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ. Παξάιιεια εκθαλίδεη κεγάιεο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη ηνπ ηη πξαγκαηηθά κπνξεί λα θάλεη 

ζηελ ηάμε, ρξεζηκνπνηεί αθαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη έρεη κεγάιεο κεηαβνιέο σο 

πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα απζηεξφηεηα θαη πεηζαξρία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

 Πξψηκε θάζε αξράξηνπ (εχξεζε ζέζεο): 

Ο αξράξηνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα εδξαησζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Σν άγρνο ηνπ είλαη λα απνδείμεη φηη είλαη ηθαλφο λα δηδάμεη θαη ε αλεζπρία 

ηνπ είλαη κήπσο νη ζπλάδειθνί ηνπ ηνλ ραξαθηεξίζνπλ αλίθαλν.  

 Μέζε θάζε αξράξηνπ (Γεμηφηεηεο & Γλψζε):  

ην δεχηεξν ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο πξσηίζησο αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία κε βάζε ην 

πεξηερφκελν. Δίλαη ειεχζεξνο απφ άγρνο θαη ζπκκεηέρεη πιήξσο ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. Γνπιεχεη ζθιεξά, πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κέζσ ηεο 

απηνδηδαζθαιίαο θαη επηδηψθεη λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ. 

 Τειεπηαία θάζε Αξράξηνπ: 

ην ηξίην ζηάδην ε θχξηα αλεζπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ν αληίθηππνο πνπ έρεη ε 

δηδαζθαιία ηνπ ζηνπο καζεηέο θαη αλ θάζε καζεηήο καζαίλεη ζηελ ηάμε ηνπ . 

 Δθπαηδεπηηθνί κεζαίαο ζηαδηνδξνκίαο 

ε απηφ ην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο είλαη πνιχ έκπεηξνο θαη ζηαζεξνπνηείηαη. Δίλαη 

επαγγεικαηίαο, έρεη αλαπηπρζεί σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο θαη αηζζάλεηαη 

ζίγνπξνο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Δίλαη επραξηζηεκέλνο κε ηε δηδαζθαιία 

ηνπ θαζψο θαη κε ην πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δθαξκφδεη άκεζα ηελ εκπεηξία ηνπ γηα 

ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε ζχγθξνπζεο ή πξνβιήκαηνο κάζεζεο. πλερίδεη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ζηελ ηάμε ηνπ θαη αζρνιείηαη κε λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζεγγίζεηο. 

ρεδηάδεη θαη νξγαλψλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαιχηεξα, ζπλεξγάδεηαη κε ζπλαδέιθνπο θαη 

δεηάεη πξνηάζεηο θαη ζρφιηα απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

 Δθπαηδεπηηθνί ηειεπηαίαο ζηαδηνδξνκίαο  
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Απηφ ην ζηάδην έξρεηαη κεηά απφ πνιπεηή εκπεηξία. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε απηφ ην ζηάδην 

έρνπλ απνθηήζεη γλψζεηο, θαηέθηεζαλ δεμηφηεηεο, πεηξακαηίζηεθαλ κε καζήκαηα θαη 

αληηκεηψπηζαλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζηελ ηάμε. Ννηψζνπλ πνιχ άλεηα κε ηε δσή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη απνιακβάλνπλ πιήξσο ηελ εξγαζία ζηελ ηάμε. Γηαζέηνπλ ην επηζπκεηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εξεκίαο. Δίλαη εκπεηξνγλψκνλεο κε βαζηέο γλψζεηο, πην ηθαλνί θαη 

εμαηξεηηθά έκπεηξνη λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ νδεγνχ, ηνπ θίινπ θαη θηινζφθνπ γηα 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο. Χζηφζν, ζηε ηειηθή θάζε πξηλ απφ ηελ ζπληαμηνδφηεζε απφ ην επάγγεικα, 

πνπ νλνκάδεηαη απεκπινθή, ππάξρεη αιιαγή ζηελ ςπρή ηνπο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

αδηαθνξίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηαδηαθά αξρίδνπλ λα απέρνπλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο, 

θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθά. κσο, ππάξρνπλ θαη πνιχ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλερίδνπλ 

κε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ, ελέξγεηα θαη δέζκεπζε, παξακέλνληαο ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη δίλνληαο ην θαιχηεξν κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. 

Σν 1995 ν ίδηνο (Huberman ,1995) πξφηεηλε έλαλ επαγγεικαηηθφ θχθιν δσήο πνπ 

πεξηειάκβαλε πέληε ζηάδηα: 

 1-3 ρξφληα δηδαζθαιίαο: Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα επηβηψζεη θαη λα 

πξνζαξκνζηεί  ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 4-6 ρξφληα δηδαζθαιίαο: Ο εθπαηδεπηηθφο ζηαζεξνπνηείηαη  

 7-18 ρξφληα δηδαζθαιίαο: Ο εθπαηδεπηηθφο ςάρλεη, πεηξακαηίδεηαη θαη 

εθαξκφδεη λέεο κεζφδνπο  

 19-30 ρξφληα δηδαζθαιίαο: Ο εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη ήξεκνο ζηελ ηάμε 

θαη γίλεηαη ζπληεξεηηθφο ζηηο αιιαγέο. 

 31-40 ρξφληα δηδαζθαιίαο: Ο εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη θαη απνδεζκεχεηαη 

απφ ηελ ηάμε. 

Οη αλαπηπμηαθέο ηξνρηέο πνηθίινπλ ζε επίπεδν θαη ζρήκα θαη νη δηαθνξέο νθείινληαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε εθπαίδεπζε, ην επίπεδν 

εγγχηεηαο θαη ε επηξξνή ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο. Ο Huberman,(1995) ππνγξακκίδεη φηη 

νη πξνζπάζεηεο νξηνζέηεζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κηαο δηαθξηηήο 

αθνινπζίαο θάζεσλ είλαη πξνβιεκαηηθέο, επεηδή ηείλνπλ λα αγλννχλ ηνπο παξάγνληεο, 
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φπσο ε πξνζσπηθή εκπεηξία, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη νξγαλσηηθέο 

επηξξνέο, πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

1.3.2. Τν κνληέιν ηνπ Fessler- Christensen  

 Ο Fessler (1985) θαη νη Fessler θαη Christensen (1992) δεκηνχξγεζαλ έλα 

κνληέιν θχθινπ ζηαδηνδξνκίαο ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαθξίλεηαη ζε  νθηψ ζηάδηα: πξνεπηινγή, επαγσγή, αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ, ελζνπζηαζκφο θαη αλάπηπμε, επαγγεικαηηθή απνγνήηεπζε, ζηαζεξφηεηα θαη 

επαγγεικαηηθή ζηαζηκφηεηα, ραιάξσζε ζηαδηνδξνκίαο θαη έμνδνο θαξηέξαο.  

 Πξνεπηινγή:  

Απηή είλαη ε πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ξφιν 

(Fessler, 1985, 1992), φπνπ ην άηνκν επηιέγεη λα γίλεη εθπαηδεπηηθφο θνηηψληαο ζε 

θνιιέγην ή παλεπηζηήκην. 

 Δπαγσγή: 

Πεξηιακβάλεη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δηδαζθαιίαο, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θνηλσληθνπνηείηαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζρνιηθή θνηλφηεηα (Fessler,1985, 1992). Απηή ε θάζε 

επαγσγήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο αξράξηνπο, πνπ ζπρλά αηζζάλνληαη 

απνκνλσκέλνη απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλήζσο ππνθέξνπλ απφ εξγαζηαθφ 

άγρνο θαη πςειή εμάληιεζε. 

 Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: 

Ο εθπαηδεπηηθφο επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο 

δηδαζθαιίαο. Έρεη θίλεηξν λα βειηηψζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαη 

επηδηψθεη λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πιηθά, θαη ζηξαηεγηθέο . 

 Δλζνπζηαζκφο θαη αλάπηπμε: 

Ο εθπαηδεπηηθφο θηάλεη ζε πςειφ επίπεδν επάξθεηαο θαη ζπλερίδεη ηελ επαγγεικαηηθή 

πξφνδν. Δπηθεληξψλεηαη ζε αλάιπζε πξνβιεκάησλ, ζε εμεχξεζε ιχζεσλ, ζε αιιαγή ζην 

ζηπι δηδαζθαιίαο θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, θ.ιπ..  

 Δπαγγεικαηηθή απνγνήηεπζε: 

Ο εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη απνγνήηεπζε απφ ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ , θαζψο 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη δελ έρεη πεξαηηέξσ πηζαλφηεηεο πξνψζεζεο ή αλαγλψξηζεο.  
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 Υαιάξσζε ζηαδηνδξνκίαο: 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη ζε ιηγφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαηεξείηαη κείσζε ηεο 

εκπινθήο ηνπ ζηα ζρνιηθά δξψκελα, θαζψο εηνηκάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην επάγγεικα. 

 Έμνδνο θαξηέξαο: 

Ο εθπαηδεπηηθφο απνρσξεί απφ ην επάγγεικα. πληαμηνδφηεζε. 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππάξρνπλ δχν άιια ζπζηαηηθά, ην θαζέλα απφ ηα νπνία επεξεάδεη 

ηνλ θχθιν ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, θαη ηα νπνία είλαη: 

 Τν πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο φπσο ηα ζηάδηα 

δσήο, ε νηθνγέλεηα, ζεκαληηθά ζεηηθά θαη αξλεηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ , θξίζεηο, 

πξνζσπηθέο πξνδηαζέζεηο, επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο. εμσεπαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκκεηνρέο ζε εξαζηηερληθέο νκάδεο  

 Τν νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, ηηο 

θνηλσληθέο πξνζδνθίεο, ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ, ηηο επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο, ην ζσκαηείν θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Δπίζεο, νη δεκηνπξγνί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ηνλίδνπλ φηη ν θχθινο ζηαδηνδξνκίαο πξνρσξάεη ζηα 

ζηάδηα κε δπλακηθφ ηξφπν θαη φρη κε γξακκηθφ, κε ηνπο θαζεγεηέο λα θηλνχληαη κέζα 

θαη έμσ απφ απηά, αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο ηνπο (Fessler θαη 

Christensen ,1992). 

 

1.3.3. Τν κνληέιν Steffy et al 

 Οη Steffy θαη Wolfe (1997) θαη πην πξφζθαηα νη Steffy, Wolfe, Pasch θαη Enz 

(2000) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ έμη πξννδεπηηθέο θάζεηο ζηελ 

θαξηέξα ελφο εθπαηδεπηηθνχ: αξράξηνο εθπαηδεπηηθφο, καζεηεπφκελνο εθπαηδεπηηθφο, 

επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο, εκπεηξνγλψκνλαο εθπαηδεπηηθφο, δηαθεθξηκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο θαη νκφηηκνο θαζεγεηήο. 

 Αξράξηνο εθπαηδεπηηθφο: 

Ο εθπαηδεπηηθφο καζαίλεη, εληνπίδεη ηα πξνβιήκαηα, ηα ζπδεηά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπ θαη αλαδεηά θαζνδήγεζε απφ επαγγεικαηίεο ή έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Μαζεηεπφκελνο εθπαηδεπηηθφο: 
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Ο εθπαηδεπηηθφο ζηαζεξνπνηείηαη., θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη γίλεηαη "επαγγεικαηίαο 

αξράξηνο".  

 Δπαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο: 

Δίλαη έλαο έκπεηξνο επαγγεικαηίαο, δε ζπλαληά δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, 

επηιχεη ηα πξνβιήκαηα ακέζσο θαη αλαιακβάλεη ηελ έξεπλα ζε πεξηνρέο , φπνπ 

εκθαλίδνληαη επαλαιακβαλφκελεο δπζθνιίεο. Γίλεηαη ηδηαίηεξα θαηαξηηζκέλνο θαη 

επαγγεικαηίαο, ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε δχζθνιε θαηάζηαζε. 

 Δκπεηξνγλψκνλαο εθπαηδεπηηθφο: 

Ο εκπεηξνγλψκνλαο εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη γξήγνξα θαη είλαη έηνηκνο κε ην 

γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν θαη ηελ εκπεηξία ηνπ λα δψζεη γξήγνξα θαη ψξηκα ζπκβνπιέο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο, βειηηψλνληαο ηε δηνίθεζε θαη απμάλνληαο ην 

αθαδεκατθφ πξφηππν κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Μαζαίλεη λα 

δνπιεχεη ζπιινγηθά κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ηνπο καζεηέο ( ζπλεξγαηηθή 

πξνζέγγηζε).  

 Γηαθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο. 

 Οκφηηκνο Καζεγεηήο (Δλεξγφο ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο). 

Ζ γλψκε ηνπ Steffy είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνρσξνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαηά βαζκφ κε κεηαζρεκαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Δκπιέθνληαη ζε 

αληαλαθιαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

Δπαλαπξνζδηνξίδνπλ ππνζέζεηο θαη πεπνηζήζεηο. Δμεηάδνπλ επίζεο ηελ απηνεθηίκεζε 

ηνπο θαη ηειηθά βιέπνπλ, εμεηάδνπλ, αλαιχνπλ θαη εληζρχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ 

εηθφλα ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ θνηλσλία. 

 

1.3.4. Τν κνληέιν Day et al. 

 Σν κνληέιν ηνπ Day et al.( 2005) πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλάινγα κε ηα ρξφληα δηδαζθαιίαο. 

Γηαθξίλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 0–3 ρξφληα: 
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Ζ ζηήξημε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ εγεζία είλαη θαζνξηζηηθή θαη έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε πάλσ ηνπ ελψ ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ αξλεηηθή επίδξαζε. 

 4–7 ρξφληα: 

Ο εθπαηδεπηηθφο απνθηά ηαπηφηεηα θαη απνδίδεη ζηελ ηάμε. γεγνλφο πνπ ηνπ απμάλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

 8–15 ρξφληα: 

Δίλαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε 

εληάζεηο, αλαδεηήζεηο θαη πξνζπάζεηεο δηεπζέηεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο 

θαη πξνζαξκνγήο ζηελ αιιαγή ησλ ξφισλ. 

 16–23 ρξφληα 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα βξεη ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ εξγαζίαο – νηθνγέλεηαο. Απφ 

ηελ άιιε φκσο κεξηά αηζζάλεηαη απνγνήηεπζε απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ζηήξημε ηεο 

Πνιηηείαο θαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ηάμε  

 24-30 ρξφληα 

Πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ παξψζεζε ζηελ εξγαζία ηνπ παξφηη νη εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο θαη νη αιιαγέο δελ ηνλ βξίζθνπλ ζχκθσλν. 

 31+ ρξφληα 

Αξρίδεη ζηαδηαθά λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ηάμε θαη νδεχεη πξνο ζπληαμηνδφηεζε.  

 

1.4. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  

 Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε επηηπρία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο 

ζπλδηακνξθώλεη ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ. Ζ πξνζσπηθή, επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην,2009). 

 Χο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πάλσ ζε θαηλνχξηα ζέκαηα 

γλσζηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απφθηεζαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ, βειηηψλνπλ ηε δηδαθηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, 
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αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ βαζχηεξα ην 

ξφιν πνπ επηηεινχλ σο εθπαηδεπηηθνί ζηελ θνηλσλία ( Fullan & Hargreaves,1992). 

Δπηπξφζζεηα ν Day ( 2003) ηνλίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε λνείηαη σο αλαζθφπεζε, 

αλαλέσζε θαη βειηίσζε «ηνπ ζθέπηεζζαη θαη ηνπ πξάηηεηλ» θαζψο επίζεο θαη σο 

θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ςπρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Παξάιιεια, ε Δπξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξνηάζζεη ηελ αλαγθαηφηεηα απφ ηελ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα κηα ζπλερή Γηά βίνπ κάζεζε θαη θαηάξηηζε, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε πνιππνίθηισλ 

θαη ζχλζεησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Με βάζε ινηπφλ ηελ εθπαίδεπζε ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ζα ζηεξίμεη ην ζηξαηεγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, ψζηε λα θαηαζηεί ζε παγθφζκην 

επίπεδν «ε πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε». 

ήκεξα, φιε ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζπκθσλεί φηη νη βαζηθέο παλεπηζηεκηαθέο 

ζπνπδέο δελ αξθνχλ γηα λα αληηκεησπίζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

ηεο νπνίαο ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ζα θαηαλνήζεη φηαλ ζα αξρίζεη λα εξγάδεηαη ζην 

ζρνιείν. Οη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ν 

θαηαηγηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ ,ε αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ, θαζψο θαη νη λέεο ζεσξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε ρξήδνπλ απαξαίηεηε ηε Γηα βίνπ κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αλ απηνί ζέινπλ λα ζηαζνχλ κε επηηπρία ζην ζρνιείν ηνπ ζήκεξα.  

 Δπηπιένλ, « ε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε, αλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιινληα, 

φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο νη ζπλερείο θνηλσληθέο αιιαγέο» (Εαβιαλφο, 1983, ζ.105). 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζπλερή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία επηθέξεη ηε δηεχξπλζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ γλψζεψλ ηνπ, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

φπσο επίζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. Καηά θχξην 

ιφγν, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζηε δφκεζε ηεο απηναληίιεςεο θαη 

απηνζπλαίζζεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ππεχζπλν επαγγεικαηία, ν νπνίνο 

πξνβιεκαηίδεηαη θαη ζηνράδεηαη πάλσ ζην έξγν ηνπ, δνθηκάδεη θαη πεηξακαηίδεηαη ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν πνπ είλαη ε ηάμε, έρνληαο πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ 

θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο ηηο αηνκηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο εξγαζίαο ηνπ 

(Hargreaves, 1994). Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θπζηθέο 
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καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ λα 

πξνθχςνπλ νθέιε άκεζα θαη έκκεζα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηελ νκάδα θαη ην ζρνιείν θαη 

ηειηθά λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (Day, 2003).Σν 

αλαπηπζζφκελν άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ εμειίζζεηαη θαη αιιάδεη ζπλερψο, 

ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ξφινπο πνπ θαιείηαη λα παίμεη. Δηδηθφηεξα ν εθπαηδεπηηθφο, 

παξφιν πνπ δχζθνια νξίδεηαη ε αλάπηπμή ηνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αλαπηχζζεηαη 

ζαλ πξνζσπηθφηεηα θαη ζαλ επαγγεικαηίαο κε ηξφπν πνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε δηθή 

ηνπ απφθαζε λα επηιέμεη ην επάγγεικα απηφ φζν θαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν θαιείηαη 

λα ην εμαζθήζεη (Evans, 2002). 

 χκθσλα κε ηνλ Barth (1990), ν εθπαηδεπηηθφο, εξγάδεηαη ζπλέρεηα γηα λα 

αλαπηπρζεί θαη βειηησζεί ζαλ άλζξσπνο θαη ζαλ επαγγεικαηίαο, ζηνλ πξνζσπηθφ, 

θνηλσληθφ, παηδαγσγηθφ ,επαγγεικαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα κε ζηφρν ηελ 

απηνπξαγκάησζε θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπ.. χκθσλα κε ηνπο Bell & Gilbert(1994), ν 

αλαπηπζζφκελνο εθπαηδεπηηθφο επηθεληξψλεη ηηο αιιαγέο ηνπ ζε ηξεηο θπξίσο άμνλεο: 

ηελ επαγγεικαηηθή, ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. Ο Li (2001) πξνηείλεη 

ηέζζεξηο αλαπηπμηαθνχο άμνλεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ: ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε (social), 

ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο πεξηερνκέλνπ (subject knowledge development), ηελ 

παηδαγσγηθή (pedagogical) αλάπηπμε θαη ηε γλσζηηθή (cognitive) αλάπηπμε. 

 Ζ ηάζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξαηεξήζεθε ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ 21νπ αηψλα, πνπ πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα δηδαζθαιία πςειήο 

πνηφηεηαο απφ εθπαηδεπηηθνχο κε θαηάιιειε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλερή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009, ζηξαηεγηθφο 

ζηφρνο 2). Ζ ζπλερήο αλαβάπηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε 

εληάζζεηαη ζηε θηινζνθία ηεο «Γηα βίνπ παηδείαο» (Day, 2003), πνπ απνηειεί ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο. Κχξην ζηνηρείν ηεο Γηα βίνπ παηδείαο είλαη 

ε ζπλερήο θαη δηαξθήο κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε νπνηαδήπνηε κέζν θαη ηξφπν, γη΄απηφ θαη ηαπηίδεηαη κε ηε Γηα βίνπ 

κάζεζε. 
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Κεθάιαην 2: Γηά βίνπ κάζεζε  

 

Δηζαγσγή 

 εκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ .θαη απηφ επηηπγράλεηαη ηφζν κε ηελ θαηάιιειε  

αξρηθή εθπαίδεπζε φζν θαη κε ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε.  

Ζ ζπλερήο θαη δηαξθήο επηκφξθσζε, πνπ εληάζζεηαη ζηε Γηα βίνπ κάζεζε, είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε φζν θαη 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη είλαη απφ ηα αηηήκαηα πνπ πξνβάιιεη ν 

θιάδνο αιιά θαη αληηθείκελν πνπ πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη θάζε εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε. ε απηφ ην θεθάιαην απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο Γηα βίνπ κάζεζεο θαη 

παξνπζηάδνληαη νη επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο γηα ηα θίλεηξα ησλ ελειίθσλ θαζψο θαη γηα 

ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Γηα βίνπ 

 

2.1. Γηά βίνπ κάζεζε 

 «Ζ Γηά βίνπ κάζεζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο καζεζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, βαζκίδαο θαη πεξηερνκέλνπ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζε ηππηθά, κε-ηππηθά θαη άηππα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

πνιίηεο θάζε ειηθίαο θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ βηνινγηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ ηνπο θχθινπ» (Καξαιήο, 2008, ζ. 131).Πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε 

άιινλ επαγγεικαηία, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζή 

ηνπ βξίζθεηαη κφληκα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα εληαρζεί ζε κηα Γηα βίνπ 

δηαδηθαζία. Δμάιινπ ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί ζαλ ελδηάκεζνο θξίθνο κεηαμχ ηεο 

γλψζεο ε νπνία απνθηηέηαη κε ηε Γηα βίνπ κάζεζε θαη ηνπο καζεηέο ηνπ θαη γίλεηαη 

ζπλνδνηπφξνο ηνπο ζηε ζπλερή δηαδηθαζία κάζεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο κε αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο αλάγθεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο 

ππνρξεψζεηο. 
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Ζ Lieberman, ζχκθσλα κε ηνλ Day, δηαθξίλεη ηξία πεξηβάιινληα κάζεζεο ζηα νπνία νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ επαγγεικαηηθά, θαη ηα νπνία 

είλαη ηα εμήο: 

 Ζ άκεζε δηδαζθαιία: Ο εθπαηδεπηηθφο καζαίλεη είηε ζπκκεηέρνληαο ζε ζπλέδξηα είηε 

παξαθνινπζψληαο θχθινπο καζεκάησλ, είηε ιακβάλνληαο κέξνο ζε ζπλαληήζεηο 

βησκαηηθέο ή θαη ζπκβνπιεπηηθέο. 

 Ζ κάζεζε ζην ζρνιείν: Ο εθπαηδεπηηθφο καζαίλεη θαη θαζνδεγείηαη  απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θπξίσο ηνπο παιαηφηεξνπο θαη απφ ηηο ζπλεξγαζίεο κε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. εκαληηθφ ξφιν επίζεο, παίδεη ε αληηθεηκεληθή θξηηηθή 

απφ ην θηιηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε πνηνηηθή αλαζθφπεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε 

πξαθηηθή έξεπλα. 

 Ζ κάζεζε εθηφο ζρνιείνπ: Ο εθπαηδεπηηθφο καζαίλεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δίθηπα ηα νπνία νξγαλψλνπλ δηάθνξνη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί ζπλήζσο ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπίζεο κε ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ζρνιείσλ ή κεηαμχ ζρνιείνπ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φπσο 

Παλεπηζηήκηα, θέληξα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, θ.α. Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή ζε 

αλεπίζεκεο νκάδεο (θφξνπκ) θαη ζε δίθηπα πνπ αζρνινχληαη κε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. (Day, 2003: 25). 

Αληίζηνηρα, θαηά ηνλ Eraut (1987) ππάξρνπλ δχν ηξφπνη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα 

απνθηήζεη  γλψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ: 

 Ο πξψηνο ηξφπνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη «πξαθηηθή ζπληζηψζα ηεο κάζεζεο» 

ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε πνπ απνθηά ν εθπαηδεπηηθφο κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ (ην ζρνιείν) θαη πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία θαη ηε δηαδξαζηηθφηεηα 

πάλσ ζ’ απηή ηελ εκπεηξία.  

 Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθφο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε πνπ 

απνθηά ν εθπαηδεπηηθφο θάλνληαο αθαδεκατθέο ζπνπδέο θαη απνθηψληαο επηπιένλ 

αθαδεκατθά πξνζφληα. 

Ο ζρεδηαζκφο θάζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο δχν 

παξαπάλσ ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ (Eraut, 1987). Αλάινγα κε ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ή κε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπο, ε επηκφξθσζε δηαθξίλεηαη ζε: 

 Πξναηξεηηθή επηκφξθσζε, πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, θαη πεξηιακβάλεη: 

 πξνγξάκκαηα καθξάο δηάξθεηαο: Οη εθπαηδεπηηθνί πινπνηνχλ κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζρεηηθέο κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ή κε ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν 

ζε ηδξχκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ή επηιέγνπλ ηελ εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε (ζπγρξνληθή, αζχγρξνλε)  

 πξνγξάκκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο: Οη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο απαζρνινχλ φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο, ε δηαρείξηζε ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θιπ. 

 Τπνρξεσηηθή ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε, πνπ απεπζχλεηαη είηε ζην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαη πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα 

βξαρείαο δηάξθεηαο νξγαλσκέλα απφ ηελ Πνιηηεία, φηαλ δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε γηα 

επηκφξθσζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (π.ρ. ζηελ εθαξκνγή λέσλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ, ζηελ εηζαγσγή λέσλ βηβιίσλ, θαηλνηνκηψλ θ.ιπ.) (Day, 2003).  

«Μέζα απ’ απηήλ ηελ πνηθηιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθνί ζα νηθνδνκνχλ θαη ζα αλαπηχζζνπλ ζπλερψο θαηλνχξηα γλψζε θαη κάζεζε 

ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζα εμειίζζνληαη ηφζν ζηελ πξνζσπηθή φζν θαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή θαη ζα απνθηνχλ επαλεηιεκκέλσο δεμηφηεηεο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά, πξνπάλησλ θαη θπξηφηεξν, θαη 

νκαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Αλαγλσξίδεηαη φηη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

απνδψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα κέγηζηα θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία  

απνηειεί ηφζν ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζή ηνπο, πξηλ απφ ηελ είζνδν ζην επάγγεικα, φζν 

θαη ε ζπλερήο αλαβάπηηζή ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε»(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001,ζ. 

73). 

2.2. Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

 Σα θίλεηξα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο ησλ αλζξψπσλ.. Ο φξνο 

«θίλεηξν» παξάγεηαη απφ ην ξήκα θηλψ (-νχκαη) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη 
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«θαζεηί πνπ είλαη ηθαλφ λα «θηλήζεη» ην άηνκν, λα ην σζήζεη ζε δξάζε, λα ην ππνθηλήζεη 

ζε δηάθνξεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο» (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε 1999,ζ.17). Σα θίλεηξα είλαη 

κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ε νπνία δηεγείξεη, θαηεπζχλεη θαη δηαηεξεί κηα ζπκπεξηθνξά 

πξνο έλα ζηφρν (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1997). 

χκθσλα κε ηνλ Heckhausen (1991), ηα θίλεηξα είλαη ηδηνζπγθξαζηαθέο, πξνζσπηθέο 

πξνδηαζέζεηο πξνο πξάγκαηα πνπ έρνπλ αμία, ππνθηλνχληαη απφ ηελ εζσηεξηθή αλάγθε 

γηα λα επηηεπρζεί θάηη θαη επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη φιεο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη (Rabideau, 2005). 

Σα θίλεηξα παξνπζηάδνληαη θαη αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

αλάπηπμεο θαη επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηνλ ελήιηθα ζηα πιαίζηα ηεο Γηα βίνπ κάζεζεο. 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα ηε θχζε ησλ θηλήηξσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ε κία 

ηελ άιιε, ρσξίο φκσο λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κηαο θαη νη δηαθνξέο νη νπνίεο θαίλεηαη 

φηη ππάξρνπλ νθείινληαη ζηελ δηαθνξεηηθή νπηηθή κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα. 

ηηο νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρσξίο λα είλαη αξθεηά ζαθήο ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο δηαθξίλνπκε: 

 Τα «θίλεηξα κάζεζεο»: ζρεηίδνληαη κε ην ζηφρν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθήο αλάγθεο. 

 Σα« θίλεηξα ζπκκεηνρήο »: ζρεηίδνληαη κε ην κέζν κε ην νπνίν ζα επηηεπρζεί 

απηφο ν ζηφρνο, δειαδή ηελ νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.(Εαξίθεο, 

2014). 

2.2.1. Κίλεηξα κάζεζεο 

 

 Ζ χπαξμε θηλήηξσλ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηνλ εθπαηδεπφκελν ζην λα επηδηψμεη 

λα κάζεη. Σν θίλεηξν γηα ηε κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο. 

Δμσηεξηθά είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζπλήζσο, παξέρνληαη απφ άιινπο θαη ελεξγνπνηνχλ 

ην άηνκν, εμαηηίαο εμσηεξηθψλ ζπλεπεηψλ φπσο ρξήκαηα, πξνλφκηα, αχμεζε, πξναγσγή, 

θχξνο, θνηλσληθή ζέζε θηι. Αληίζεηα ηα Δζσηεξηθά θίλεηξα ηα νπνία ζεσξνχληαη πην 

ηζρπξά, πξνέξρνληαη απφ ηηο εζσηεξηθέο αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηα έλζηηθηα, νη 

νξκέο, νη ζθνπνί, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη δξαζηεξηνπνηνχλ ην άηνκν ρσξίο λα ππάξρεη 
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εμσηεξηθή ακνηβή παξά κφλν αηζζήκαηα νινθιήξσζεο θαη βαζηάο ηθαλνπνίεζεο απφ ην 

γεγνλφο φηη θάλεη θάηη πνπ αμίδεη ηνλ θφπν (Κσζηαξίδνπ -Δπθιείδε, 1999). 

Σν πξσηαξρηθφ δεηνχκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη λα κεηαηξέςεη ηα 

εμσηεξηθά θίλεηξα ζε εζσηεξηθά, ψζηε ηα άηνκα λα επηδηψθνπλ απηφβνπια ηε κάζεζε 

(Καςάιεο, 1996). 

Ο Houle (1961) δεκηνχξγεζε κηα ηππνινγία πνπ πεξηιακβάλεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο 

ελειίθσλ ζε νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε κάζεζε. Οη νκάδεο (clusters) ή νη ηχπνη 

ζπκκεηερφλησλ πνπ δηέθξηλε ν Houle αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηε κάζεζε 

είλαη νη εμήο:  

 Πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην ζηφρν ή ζην ηειηθφ απνηέιεζκα (goal-oriented). 

Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη δηαπηζηψλνπλ κηα αλάγθε ηνπο ή έλα ελδηαθέξνλ θαη  

θαηαιήγνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο επίηεπμε ζηφρνπ. 

 Πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ( learning-oriented). 

Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ κεγάιε επηζπκία λα καζαίλνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη 

γη΄απηφ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλερψο θαη ζπζηεκαηηθά. 

 Πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (activity-oriented). 

Οη ελήιηθνη παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, γηα λα απνθηήζνπλ θάπνηα 

δεμηφηεηα, γηα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα μεθχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα  

 

2.2.2. Κίλεηξα ζπκκεηνρήο 

Μεηά απφ έξεπλα νη Morstain & Smart (1974) δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή ηνπο Κιίκαθα 

πκκεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε (Educational Participation Scale –EPS) κε έμη βαζηθέο 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ: 

Παξάγνληαο 1: Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

 Ηθαλνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο αλάγθεο γηα επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο 

 Γηα ηελ δεκηνπξγία θηιίαο 

 Γηα γλσξηκία κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ 

Παξάγνληαο 2: Δμσηεξηθέο πξνζδνθίεο (δειαδή πξνζδνθίεο πνπ νη άιινη έρνπλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν)  

 πκκφξθσζε ζηηο νδεγίεο θάπνηνπ άιινπ  



31 
 

 Δθηέιεζε ησλ πξνζδνθηψλ θάπνηνπ κε εμνπζία  

 πκκφξθσζε κε ηηο ππνδείμεηο ηεο εμνπζίαο  

Παξάγνληαο.3: Σπκκεηνρή ζηα θνηλά  

 Πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν  

 Πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηα θνηλά 

 Αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ γηα ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθή εξγαζία  

Παξάγνληαο 4 :Δπαγγεικαηηθή εμέιημε  

 Απφθηεζε πςειφηεξνπ επαγγεικαηηθνχ θχξνπο  

 Δμαζθάιηζε επαγγεικαηηθήο αλέιημεο  

 Αληηκεηψπηζε ηνπ πςεινχ αληαγσληζκνχ 

Παξάγνληαο 5 :Απφδξαζε / Γηέγεξζε  

 Αλαθνχθηζε απφ ηελ αλία 

 Γηαθπγή απφ ηε ξνπηίλα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο εξγαζίαο 

 Παξνρή αληηζέζεσλ θαη ελαιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο  

Παξάγνληαο 6: Γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ  

 Μάζεζε γηα ηε κάζεζε 

 Αλαδήηεζε θαηλνχξηαο γλψζεο  

 Ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη  αληηζηνηρία κε ηηο ηξεηο ππννκάδεο ηνπ Houle. Ο παξάγνληαο 

«Δπαγγεικαηηθή εμέιημε» θαη ν παξάγνληαο «Δμσηεξηθέο πξνζδνθίεο» έρνπλ θνηλά 

ζηνηρεία κε ηελ νκάδα «Δθπαηδεπφκελνη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην ζηφρν» ηνπ Houle. Οη 

παξάγνληεο «Απφδξαζε / Γηέγεξζε» θαη «Κνηλσληθέο ρέζεηο» σο παξάγνληεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ηθαλνπνηνχλ άηνκα «Πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε 

δξαζηεξηφηεηα». Σέινο, ν παξάγνληαο «Γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ» θαίλεηαη λα πιεζηάδεη 

ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Houle «Πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηε κάζεζε», ελψ ν παξάγνληαο 

«πκκεηνρή ζηα θνηλά» ζρεηίδεηαη κε φ ηη παξαθηλεί ηνπο ελήιηθεο ηνπο 

«Πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα» (Εαξίθεο ,2014). 

2.2.3. Θεσξίεο θηλήηξσλ 
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 Σα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηά βίνπ κάζεζεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ McGivney (1993), εκπιέθνληαη κε ηηο ζεσξίεο θηλήηξσλ, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

1. Θεσξίεο ζπκκεηνρήο (participation theories): 

Πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νη ελήιηθεο ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη λα απνθαιχςνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ελζαξξχλνπλ ή απνζαξξχλνπλ 

ηε ζπκκεηνρή. Οη πεξηζζφηεξεο απ’ απηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε ζπκκεηνρή νθείιεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε εμσηεξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ (McGivney, 

1993). 

2. πλζεηηθέο ζεσξίεο(composite theories) ή ζεσξεηηθά ζρήκαηα/ κνληέια : 

Δλζσκαηψλνπλ θάπνηεο απφ ηηο ζεσξίεο ζπκκεηνρήο θαη ζηνρεχνπλ λα δείμνπλ πσο κηα 

πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ελήιηθε δσή ησλ αηφκσλ αιιειεπηδξνχλ γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηελ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή (Εαξίθεο ,2014). 

 

2.2.4.Θεσξίεο ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

 1. Ζ ζεσξία ησλ Γπλακηθψλ Πεδίσλ (Force-Field Analysis). 

Ζ ζεσξία ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ Miller (1967), ν νπνίνο ζπλέδεζε ηελ ηεξαξρία 

αλαγθψλ ηνπ Maslow (1954) -γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη γλσζηή θαη σο Θεσξία Ηεξάξρεζεο 

Αλαγθψλ- κε ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ (force field analysis) ηνπ 

Lewin (1947). χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε θαη ε 

ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη αλαπφθεπθηα (Εαξίθεο, 

2014). Οη πξνζσπηθέο αλάγθεο πνπ, ζχκθσλα κε ην Maslow, σζνχλ ηνλ ελήιηθα ζε 

ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε αλάγθε ηεο επηβίσζεο, ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο θαηνρήο, ηεο εθηίκεζεο θαη ηέινο νη αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο. Απφ ηελ 

άιιε, νη θνηλσληθέο δπλάκεηο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε θνηλσληθή ηάμε θαη γη’ απηφ 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή «δπλακηθή πεδίνπ» γηα ζπκκεηνρή. Οη θνηλσληθέο δπλάκεηο 

ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αμηψλ ηεο θάζε 

θνηλσληθήο ηάμεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, ππάξρνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

δπλάκεηο, απφ ηηο νπνίεο νη κελ πξψηεο παξαθηλνχλ γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο ελψ νη δεχηεξεο απνηξέπνπλ. ηαλ νη αηνκηθέο αλάγθεο θαη νη 

θνηλσληθέο δπλάκεηο είλαη ηζρπξέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ηφηε ε ζπκκεηνρή ζα είλαη πςειή (Deshler,1996 ). Αληίζεηα, φηαλ 

ππάξρνπλ ηζρπξέο πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη νη θνηλσληθέο δπλάκεηο είλαη κε 

ππνζηεξηθηηθέο, ηφηε ε ζπκκεηνρή ζα είλαη ρακειή. Δπίζεο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ελήιηθα ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Σα κέιε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ (- κε ρακειφ 

εηζφδεκα θαη κνξθσηηθφ επίπεδν-) ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία ζα ηνπο δψζνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο, ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, 

ηα νπνία, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, επηδηψθνπλ θπξίσο λα 

παξαθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο  θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη ηελ απηνπξαγκάησζε. 

 

 2. Ζ ζεσξία ηεο πληαχηηζεο ή Σν Θεσξεηηθφ κνληέιν ζπκθσλίαο ηνπ Boshier 

(Congruence Model).  

Ο Boshier (1971), ζηεξηδφκελνο ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηππνινγία 

ηνπ Houle δεκηνχξγεζε ηελ Κιίκαθα Δθπαηδεπηηθήο πκκεηνρήο EPS (Educational 

Participation Scale), πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ηχπνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηνπο ζηφρνπο, ζηε δξάζε ή ζηε κάζεζε) θαη ζηα θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Κάζε ηχπνο έρεη θαη δηαθνξεηηθά 

θίλεηξα, ηα νπνία κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμήο (Καξαιήο 2013): 

 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

 Δμσηεξηθέο πξνζδνθίεο 

 Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

 Δπαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε 

 Γηαθπγή απφ άιιεο θαηαζηάζεηο 

 Δλδηαθέξνλ γηα ηε γλψζε 

Ζ θιίκαθα EPS πξφζθαηα δηακνξθψζεθε θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηά θαηεγνξίεο:  

 Βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα επηθνηλσλία 
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 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ επαθψλ 

 Δθπαηδεπηηθή πξνεηνηκαζία 

 Δπαγγεικαηηθή εμέιημε  

 Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα  

 Δπηδίσμε θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ 

 Δλδηαθέξνλ γηα κάζεζε ζε έλα αληηθείκελν 

Γηα ηνλ Boshier (1971) ην θίλεηξν κάζεζεο είλαη κία ιεηηνπξγία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

εζσηεξηθψλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη εμσηεξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ- 

κεηαβιεηψλ (Deshler,1996) θαη θπξίσο αλάκεζα ζην ζπκκεηέρνληα θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο πνπ ν ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο απηνπξνζδηνξίδεηαη θαζψο θαη ν 

ξφινο ηνπ πεξηβάιινληνο (ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα) 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπκκεηνρή ή κε ηελ εγθαηάιεηςε ελφο πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Εαξίθεο,2014). 

 

 3. Ζ ζεσξία ηεο κεηάβαζεο ( Life Transitions Theory ). 

Πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε απφθαζε θάπνηνπ ελειίθνπ λα ζπκκεηέρεη ζε 

κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη πνιχ ζπρλά κε αιιαγέο κηθξήο ή κεγάιεο 

θιίκαθαο ζηε δσή ηνπ (κεηαβάζεηο). Σν άηνκν αλαδεηά εθπαίδεπζε, γηα λα 

αληηκεησπίζεη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, κηα αιιαγή. Ζ έξεπλα ησλ Aslanian & Brickell 

(1980) έδεημε φηη άλζξσπνη πνπ βηψλνπλ κηθξέο ή κεγάιεο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο (π.ρ. 

δηαδχγηα, ζάλαηνο, γέλλεζε ελφο κσξνχ) έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Γηά βίνπ κάζεζεο ( Aslanian & Brickell, 1980 ). 

 

 4. Σν ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα «Πξνζδνθία- ζέλνο -αμία» (Expectancy-

Valence Paradigm). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ηνπ Rubenson (1977) βαζίδεηαη θαη αμηνπνηεί ηε ζεσξία ηνπ Vroom 

(1964) θαη δέρεηαη εξεζίζκαηα απφ ηε ζεσξία πεδίνπ ηνπ K. Lewin (1947). χκθσλα κε 

ηε ζεσξία απηή, ν ζπλδπαζκφο ηεο πξνζδνθίαο (ε ειπίδα ηεο πξνζσπηθήο επηηπρίαο) απφ 

ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο θαη ηεο ππνθεηκεληθήο ζεκαζίαο ή βαξχηεηαο πνπ έρεη απηφ 
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ην απνηέιεζκα γηα έλα άηνκν, είλαη απηφο πνπ θηλεηνπνηεί θάπνηνλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο ( Κνπηνχδεο, 1999 ). 

Γηα ηνλ Rubenson (1977), φζνη ελήιηθνη παίξλνπλ κέξνο ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ηθαλφ λα κάζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

θαηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία θάπνηνο πξνζδνθά ή ειπίδεη ζε θάηη (expectancy) θαη ηνπ 

«ζζέλνπο» ή ηεο δχλακεο εθείλεο πνπ απνδίδνπκε ζηελ εθπαίδεπζε επεξεάδεη ην άηνκν 

κε ηξφπν ζεηηθφ, αξλεηηθφ ή νπδέηεξν σο πξνο ηε ζπκκεηνρή θαη ε νπνία εμαξηάηαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηκέλνπκε λα έρνπκε απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζε απηήλ (valence 

ηε ζπκκεηνρή είλαη ην απνηέιεζκα ηεο) ( Rubenson ,2004 ). 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη, αλ ν ζπλδπαζκφο ηεο πξνζδνθίαο γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπκκεηνρήο, κε ηε ζεκαζία  πνπ έρεη ην απνηέιεζκα γηα ηνλ ελήιηθα, είλαη ηζρπξφο, ηφηε 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε έλα πξφγξακκα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηφζν ε πξνζδνθία φζν θαη ην ζζέλνο επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο ηνπ ελειίθνπ, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο.  

 

 5. Ζ ζεσξία ησλ νκάδσλ αλαθνξάο (Reference Group Theory) ησλ 

Darkenwald & Merriam (1982) 

 

Οη Darkenwald & Merriam (1982) ππνζηεξίδνπλ φηη ην άηνκν ηαπηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη, ηελ αλαθεξφκελε ψο 

«θαλνληζηηθή» νκάδα αλαθνξάο (normative reference group NRG ) ή κε θάπνηα άιιε 

νκάδα ζηελ νπνία ζα ήζειε λα αλήθεη, ηελ αλαθεξφκελε σο «ζπγθξηηηθή» νκάδα 

αλαθνξάο (comparative reference group-CRG).ηαλ έλα άηνκν επηζπκεί λα αλήθεη ζε 

κηα νκάδα ζηελ νπνία δελ αλήθεη πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θαη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηε 

κέιε ηεο ζπγθξηηηθήο νκάδαο αλαθνξάο αλαδεηά ηξφπνπο βειηίσζεο κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπκκεηέρνληαο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. πλήζσο απηά ηα άηνκα 

είλαη εθείλα πνπ θηινδνμνχλ λα αλέιζνπλ θνηλσληθά θαη λα αιιάμνπλ ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο 

γίλεηαη « φρεκα » θνηλσληθήο ή πνιηηηζκηθήο θηλεηηθφηεηαο (Καξαιήο, 2013). 
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 6. Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο (Social Participation Theory). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηελ νπνία δηαηχπσζε ν Courtney (1981) θαη αλέπηπμε ν Cookson 

(1986), ε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή (social participation) θαη κε παξάγνληεο φπσο ε επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ην εηζφδεκα, πνπ θαζνξίδνπλ παξάιιεια θαη ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θνηλφηεηα (Courtney, 1981). Οη Courtney (1981) θαη Cookson (1986) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

νιηζηηθά, θαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην 

ηφπν δηακνλήο θιπ θαζψο θαη κε ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά Απηέο νη 

κεηαβιεηέο επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ελήιηθα ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εμαξηάηαη απφ ην 

είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ είρε παξαθνινπζήζεη 

παιαηφηεξα θαζψο θαη απφ ην «αμηαθφ ηνπ θνξηίν» δειαδή ηε κεηαθνξά ησλ γλψζεσλ 

πνπ απνθφκηζε απφ θάπνηα παιαηφηεξε δξάζε ζηελ λέα δξαζηεξηφηεηα (Εαξίθεο, 2014). 

 

2.2.5. πλζεηηθέο πξνζεγγίζεηο (εξκελεπηηθά κνληέια) θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο 

ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 1.Ζ ζεσξία ηεο Οκαδνπνίεζεο Μεηαβιεηψλ ( (Recruitment Paradigm) . 

Ο Rubenson (1979), θαη ζηε κεηαγελέζηεξε κειέηε ηνπ (2004), ζηεξηδφκελνο θαη 

εκπινπηίδνληαο ηε ζεσξία ηεο «Πξνζδνθίαο – ζέλνπο» θαίλεηαη λα δίλεη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δνκηθνί παξάγνληεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, ε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

ην απνηέιεζκα ηεο εξκελείαο πνπ δίλεη ην άηνκν ζην πεξηβάιινλ έηζη φπσο ην ηειεπηαίν 

έρεη δηακνξθσζεί κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε δνκηθνχο παξάγνληεο ζηελ θνηλσλία. 

Τπνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο κεηαβιεηψλ, κε ηελ εμήο ζεηξά αλάινγα κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο:  

 Πξνζσπηθέο κεηαβιεηέο: πεξηιακβάλνληαη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη άκεζεο αλάγθεο, θαη νη παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλεη ην πεξηβάιινλ φπσο ν έιεγρνο, νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θ.α. 
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 Δλεξγή πξνεηνηκαζία: ζρεηίδεηαη κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ηελ αληίιεςε θαη 

εξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ δηαθξηηή αμία κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζζέλνο) θαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε απηήλ κε ζηφρν θάπνην άκεζν φθεινο (πξνζδνθία).  

 
 2. Σα Πξνζδνθψκελα Οθέιε (Anticipated Benefits Model). 

Ο Tough (1979 ) ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη ελήιηθνη κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθνχλ λα έρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη παξφληα ζην ζπλεηδεηφ ηνπο θαη απνηεινχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ιφγνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο. Σα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο γίλνληαη αληηιεπηά ζε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 Δπραξίζηεζε: επηπρία, ηθαλνπνίεζε, αίζζεκα επθνξίαο 

 Απηνπεπνίζεζε: αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ζε φ ηη 

θάλνπκε, αίζζεζε ζηγνπξηάο  

 Γηάθνξα-άιια: ν ζπκκεηέρνληαο απνθηά κεγαιχηεξν θχξνο ,νη άιινη ηνλ 

εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε πξηλ, ηνλ επαηλνχλ θ.α.  

χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Tough (1979) ε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηζπκία ηνπο 

λα απνθνκίζνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε θαη ηα νπνία είλαη:  

 Ζ εκπινθή ζε θάπνην πξφγξακκα ή καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 Ζ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

 Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

 Ζ πιηθή αληακνηβή φπσο ε πξναγσγή, ε επαγγεικαηηθή αλέιημε θ.α 

 Ζ εζηθή αληακνηβή φπσο έλα πηπρίν, βεβαίσζε ζπνπδψλ, βεβαίσζε 

ζπκκεηνρήο θιπ . 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεσξίαο 

ησλ Γπλακηθψλ Πεδίσλ αιιά θαη ηεο ζεσξίαο ηεο πληαχηηζεο, πνπ ζπδεηήζεθαλ 

παξαπάλσ. 
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 3.Ο πλδπαζκφο ησλ Δπλντθψλ Πεξηζηάζεσλ (Combination of Favourable 

Circumstances). 

 Οη Γάιινη εξεπλεηέο De Montlibert (1973) θαη Hedoux (1981) θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε ζπκκεηνρή ελφο ελήιηθα ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη  

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο  ζπγθεθξηκέλσλ επλντθψλ γεγνλφησλ θαη ζπλζεθψλ. Ο 

De Montlibert (1973) ζεσξεί πσο κφλνλ νη ελήιηθνη πνπ είραλ καθξφρξνλε αξρηθή 

εθπαίδεπζε θαη πεξηβάιινλ πνπ ηνπο ηφληδε ζπλερψο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ην κέιινλ ηνπο θαηνξζψλνπλ λα «ζπάζνπλ» ηε ινγηθή πνπ νδεγεί ζε αληζφηεηεο 

φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο Hedoux (1981) 

ζπκπιεξψλεη ζηελ παξαπάλσ ζέζε δχν αθφκε ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηε ζπκκεηνρή:  

 Ζ δπλαηφηεηα θνηλσληθήο αλφδνπ (dynamic of upward social mobility), πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζδνθία γηα αιιαγή ζην κέιινλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο  

 Ζ δπλαηφηεηα εκπινθήο (involvement) ζην κέιινλ ζε αξθεηέο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ ζπκκεηνρή πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ ν ελήιηθαο: 

 Αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε ζηνλ 

θνηλσληθφ ή επαγγεικαηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 Αληηιακβάλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη 

θαηάιιειεο θαη ζα ηνπ ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηελ αλάγθε. 

 Δίλαη ηθαλφο λα πξνεηνηκάζεη έλα κειινληηθφ ζρέδην κάζεζεο (future learning 

project), ην νπνίν ζπλεπάγεηαη θαη θάπνην βαζκφ πξνζδνθίαο αιιά θαη ειέγρνπ 

γηα ην ηη πξνζδνθά ζην κέιινλ. 

 Γηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν ειεχζεξν ρξφλν  θαζψο θαη αξθεηή θνηλσληθή 

απηνλνκία γηα λα ζπκκεηέρεη 

 Γηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα κπνξέζεη λα κάζεη 

κέζα ζε κηα νκάδα (group – learning situation). 

 

 4 Σν Μνληέιν ηεο Φπρνθνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Psycho - Social Interaction 

Model) 
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Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε ησλ Darkenwald & Merriam, (1982), παξφκνηα κε απηή 

ηνπ Rubenson, (2004), θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε 

ζπκκεηνρή ή ζηε κε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο .  

Γηα ηνπο Darkenwald & Valentine (1985), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε, νη παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο:  

 Πξψηκα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Αξρηθή εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθνπνίεζε. 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν. 

 Πίεζε γηα κάζεζε (learning press)πνπ αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ (θνηλσληθφ ή εξγαζηαθφ) θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηφ αληηκεησπίδεη 

(ζεηηθά ε αξλεηηθά) ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. 

 Αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο- αμίαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 Δηνηκφηεηα γηα ζπκκεηνρή 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

 Δκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή (πεξηβαιινληηθά θαη πξνζσπηθά ) ( Deshler, 1996 ) 

Μεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζέγγηζε απηή θαίλεηαη λα απνδίδεηαη ζε παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

αηφκνπ παξά ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (Darkenwald & Merriam, 1982). 

 

 5. Σν Μνληέιν ηεο «Αιπζίδαο Αληηδξάζεσλ» (C.O.R – Chain Of Response 

Model) 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλζεηηθφ κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Cross (1981) θαη 

ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ε 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηελ εθπαίδεπζε δελ απνηειεί κηα κεκνλσκέλε πξάμε, αιιά 

είλαη απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο πνιιψλ παξαγφλησλ. Σν κνληέιν ηεο ζπκκεηνρήο 

πεξηιακβάλεη κηα αιπζίδα (ζεηξά ) κε ζηάδηα ηα νπνία μεθηλνχλ απφ ην ίδην ην άηνκν θαη 

θαηαιήγνπλ ζε πεξηζζφηεξν εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ζπκκεηνρήο. Ζ ζπκκεηνρή , 

ζχκθσλα κε ηελ Cross, πεξηγξάθεηαη σο ην απνηέιεζκα κηαο αιπζίδαο αληηδξάζεσλ ηνπ 

αηφκνπ ζε θάζε ζηάδην. Σα ζηάδηα ηα νπνία δηαθξίλεη είλαη ηα παξαθάησ έμη:  

 1
ν
 ζηάδην: Απηναμηνιφγεζε  
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 2
ν
 ζηάδην: ηάζεηο ηνπ ελήιηθα απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε 

 3
ν
 ζηάδην: πνπδαηφηεηα ζηφρσλ θαη πξνζδνθία φηη ζα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο  

 4
ν
 ζηάδην: Αιιαγέο ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν(κεηαβάζεηο)  

 5
ν
 ζηάδην: Δπλντθέο ζπλζήθεο θαη εκπφδηα 

 6
ν
 ζηάδην: Δλεκέξσζε πνπ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

 7
ν
 ζηάδην: Σειηθή απφθαζε ζπκκεηνρήο. 

πσο επηζεκαίλεη ν Εαξίθεο ε πηζαλφηεηα λα νινθιεξψζεη ν ελήιηθαο ηα ζηάδηα ηεο 

ζπκκεηνρήο εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο πνπ βηψλεη ζε θάζε ηεο ζηάδην. 

Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε ζπκκεηνρή είλαη κηα ζχλζεηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

αιπζηδσηή θαη ακθίδξνκε, θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ην πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν δεη ην άηνκν(Εαξίθεο, 2014 ). 

 

 6. Σν Μνληέιν ISSTAL (Interdisciplinary, Sequential Specificity, Time 

Allocation Lifespan Model) 

 Ο Smith (1980) δεκηνχξγεζε ην κνληέιν θαη εθαξκφζηεθε εηδηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ απφ ηνλ Cookson (1986). Ολνκάζηεθε  ISSTAL  απφ ηα αξρηθά 

ησλ ιέμεσλ πνπ ην πεξηγξάθνπλ. Οη ιέμεηο είλαη :Interdisciplinary (Γηεπηζηεκνληθφηεηα), 

Sequential Specificity (Γηαδνρηθή εμεηδίθεπζε) , Time Allocation (Καηαλνκή Υξφλνπ ) 

θαη Lifespan ( Γηα βίνπ). 

Πξφθεηηαη γηα έλα πνιπεπίπεδν κνληέιν ζπκκεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή 

θαη είλαη ε ζπλέπεηα ηεο επίδξαζεο έμη νκάδσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ηηο εμήο: 

 Δμσηεξηθέο κεηαβιεηέο πιαηζίνπ.  

 Κνηλσληθφ ππφβαζξν θαη θνηλσληθνί ξφινη. 

 Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Τπνθεηκεληθέο πξνδηαζέζεηο. 

 Πξνζιακβαλφκελε πιεξνθφξεζε. 

 Παξάγνληεο θαηάζηαζεο. 
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 Οη κεηαβιεηέο απηέο πξνβιέπνπλ ηε ζπκκεηνρή αιιά θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

κε ζρέζεηο αηηίαο – αηηηαηνχ. Έηζη, παξαηεξείηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε έρεη 

επηπηψζεηο ζε άιινπο ηχπνπο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζπκκεηαβάιιεηαη κε 

άιινπο ηχπνπο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ (lifespan) 

δηάζηαζεο ηνπ κνληέινπ, ε ζπκκεηνρή αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ πηνζεηνχληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Δμεηάδεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη 

ζπγθξίλεηαη πάληα κε απηή ησλ αηφκσλ ηεο ίδηαο ειηθίαο. Άλζξσπνη , ινηπφλ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα ζπκκεηνρήο θάπνηα ζηηγκή, αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ 

αλάινγε ζπκπεξηθνξά θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή (Van Der Kamp, 1996). 

 

2.2.6. πλνιηθή απνηίκεζε ησλ βαζηθώλ παξαγόλησλ ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο θαη 

ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηέζζεξεο βαζηθέο έλλνηεο: 

 Αιιειεπίδξαζε (interaction): 

Θεσξείηαη πσο ν ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο ζπκκεηέρεη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

χζηεξα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε νξηζκέλσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πηέζεσλ ή δπλάκεσλ. 

 Απηνπεπνίζεζε (self-esteem): 

Δθθξάδεηαη ε άπνςε πσο νη ελήιηθνη πνπ έρνπλ ρακειφ απηνζπλαίζζεκα δχζθνια 

ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελψ φζνη έρνπλ 

ρακειή απηνπεπνίζεζε απνηπγράλνπλ εχθνια. 

 Μεηάβαζε (Transition): 

Ζ κεηάβαζε είλαη ην «πέξαζκα» ησλ ελειίθσλ απφ έλα θχθιν δσήο ζε θάπνηνλ άιιν. 

Απηή ε αιιαγή θέξλεη λέα δεδνκέλα ζηε δσή ηνπο επεξεάδεη θαη ηνπο αλαγθάδεη λα 

βξνπλ ηξφπνπο γηα λα ηε δηαρεηξηζηνχλ. (Cross, 1981) 

 Πξνζδνθία (expectation): 

Θεσξείηαη φηη ε πξνζδνθία ελφο αηφκνπ αθνξά ηελ επηβξάβεπζε ή ηελ ελζσκάησζε ζε 

κηα ζπγθξηηηθή νκάδα αλαθνξάο. (Εαξίθεο, 2014). 
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Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα θίλεηξα γηα ηελ κάζεζε- ζπκκεηνρή απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη κεηαβάιινληαη αλάινγα: 

 Με ηηο ζπλζήθεο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο, δηάζεζεο θιπ.)  

 Με ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ  

 Με ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο (καζεζηαθέο, εθπαηδεπηηθέο θιπ.)  

Ζ εξκελεία ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά (Εαξίθεο, 2014). 

 

2.3. Δκπόδηα ζηε κάζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή  

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζαλ ελήιηθεο επηκνξθνχκελνη ζπλαληνχλ εκπφδηα ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ είλαη πεξίπνπ 

ίδηα γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ θιάδνπ ζε φπνην κέξνο θαη αλ βξίζθνληαη. Ζ κάζεζε ζαλ 

δηαδηθαζία δελ είλαη δηαξθήο νχηε θαη αλεκπφδηζηε. πρλά εκθαλίδνληαη εκπφδηα πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα κάζεη, λα απνθηήζεη λέεο γλψζεηο, λα αζρνιεζεί κε κηα λέα 

δεμηφηεηα ή λα πηνζεηήζεη λέεο αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ 

A. Rogers (1998), είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ θάηη πνιχ θπζηθφ. Ο ηξφπνο πνπ ν θάζε άλζξσπνο κεγάισζε θαη 

αλαπηχρζεθε, θαζνξίδεη ην αλ κπνξεί ή δελ κπνξεί λα κάζεη νξηζκέλα πξάγκαηα . Θέηεη 

ζην άηνκν θξαγκνχο θαη εκπφδηα γηα ηε κάζεζε θαη ηνπ δεκηνπξγεί κηα ζρεηηθή 

καζεζηαθή αληθαλφηεηα. 

 Δκπφδην ζηε κάζεζε είλαη θάζε παξάγνληαο πνπ δπζθνιεχεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία κε νπνηαδήπνηε ηξφπν. Μπνξεί λα είλαη ν παξάγνληαο, θάηη πνπ ππάξρεη κέζα 

ζην άηνκν θαη ζηέθεηαη  εκπφδην απέλαληη ζηελ αιιαγή πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη εμαηηίαο 

ηεο λέαο γλψζεο ή λα είλαη θάηη πνπ δελ ππάξρεη, θαη πνπ ην άηνκν αδπλαηεί λα κάζεη 

φζν θαη αλ ην επηζπκεί. Σν εκπφδην κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν ή λα ην 

δεκηνπξγεί ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλείηαη (νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ ,θπζηθφ).. 

(Rogers, 1998).  
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2.3.1.Η ζεσξία ηνπ Rogers 

 Ο. Rogers θαηαηάζζεη ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη 

ελήιηθνη ζηε κάζεζε (Rogers, 1998): Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα εκπφδηα πνπ 

νθείινληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

δεχηεξε, πεξηιακβάλεη ηα εκπφδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. θαη πνπ θπξίσο ζπλδένληαη κε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζ’ έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σέινο ε ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη εκπφδηα, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο ,ηηο δηακνξθσκέλεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη ζαλ 

εζσηεξηθά. 

 

α. Δκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

Ο ηξφπνο πνπ ζρεδηάδεηαη, νξγαλψλεηαη θαη πινπνηείηαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ή λα δπζθνιέςεη ηνπο ελήιηθεο 

καζεηεπφκελνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί:  

 Με ηελ δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ή πνπ δελ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, θαη, ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο.  

 Με ηελ δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ή πνπ δελ δίλεηαη λα αλαιάβνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη πξσηνβνπιίεο.. 

 Με ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ 

εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη νη γλψζεηο 

νη νπνίεο δίλνληαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. 

β. Δκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

πλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζ’ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

θαη πξνθχπηνπλ απφ: 

 Φπζηθνχο παξάγνληεο: ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο ζα κπνξνχζακε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ηηο θζνξέο πνπ πθίζηαηαη ην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ εμαηηίαο ηεο 

ειηθίαο φπσο είλαη ε κείσζε ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο, ε ειάηησζε ηεο κλήκεο, 

αχμεζε ηεο θφπσζεο, πξνβιήκαηα πγείαο θιπ (Rogers,1998).  
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 Πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο: ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο κπνξνχκε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε: 

 Σα πεξηβάιινληα ζηα νπνία θηλείηαη ν ελήιηθαο (νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ  

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ)κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζ’ έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ην λα ηνλ ελζαξξχλνπλ ή λα ηνλ απνζαξξχλνπλ.  

 Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπφκελσλ, ε αθαηάιιειε 

ζεξκνθξαζία, ν θαθφο θσηηζκφο, ν ειιηπήο εμαεξηζκφο θαζψο θαη ε έιιεηςε 

ζχγρξνλσλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δελ βνεζνχλ ηνπο ελήιηθεο αιιά ηνπο 

δπζθνιεχνπλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Πξνβιήκαηα, ππνρξεψζεηο-δεζκεχζεηο θαη έγλλνηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ: Οη 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πνιιά πξνβιήκαηα ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη αηνκηθά, νηθνγελεηαθά, επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, θαη 

πνπ κπνξεί λα ηνπο εκπνδίδνπλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα πξνζεισζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 Σηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαη θπξίσο κεηαμχ 

εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ. Αλ ν εθπαηδεπηήο απνηχρεη λα δεκηνπξγήζεη 

θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη δελ ππάξρεη ζσζηή 

επηθνηλσλία ηφηε δεκηνπξγνχληαη αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε (Κφθθνο, 

1999). «Πνιιά εκπφδηα ζηε κάζεζε ελήιηθσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε. 

Σηο ζρέζεηο δειαδή, πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπηήο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη 

ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ» (Κφθθνο & 

Ληνλαξάθεο, 1998, ζ. 55). Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ πξέπεη λα δεκηνπξγεί 

θαηάιιειν καζεζηαθφ θιίκα κε ειεπζεξία έθθξαζεο, εκπηζηνζχλε, δηάινγν, 

αιιεινεθηίκεζε, ακνηβαηφηεηα θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο..  

Σα εκπφδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαζηαζηαθνχο παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ ,δπζθνιίεο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξά 

εκπφδηα σο πξνο ηε κάζεζε θαη είλαη εχθνια αληηκεησπίζηκα απφ ηε ζηηγκή πνπ 

εληνπηζηνχλ νη αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ (Rogers, 1998).Σα ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα 
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ζπάληα ιεηηνπξγνχλ κφλα ηνπο αιιά εκθαλίδνληαη κφλν κεηά ηα εκπφδηα θαη ηηο 

αλαζηνιέο, πνπ νθείινληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

γ. Δζσηεξηθά εκπφδηα 

Σα πην ζεκαληηθά εκπφδηα θαηά ηνλ Rogers (1998) ζηε κάζεζε ελειίθσλ είλαη ηα 

εζσηεξηθά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

εμαξηψληαη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο) θαη απφ 

γλσζηηθνχο παξάγνληεο (ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο) θαη ζέηνπλ θξαγκνχο ζε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δπν αληηδηακεηξηθά αληίζεηεο θαηεγνξίεο 

εθπαηδεπφκελσλ φπνπ απφ ηε κηα κεξηά βξίζθνληαη νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη πνπ δε 

ζέινπλ λα κάζνπλ επεηδή ζεσξνχλ πσο νη δπζθνιίεο είλαη αμεπέξαζηεο θαη αξλνχληαη λα 

θάλνπλ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζην άιιν άθξν βξίζθνληαη 

εθείλνη πνπ πξνζπαζνχλ απεγλσζκέλα λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 

θαηαβάιινληαο ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο αιιά δελ ηα θαηαθέξλνπλ. Σα εζσηεξηθά εκπφδηα 

ζπάληα ιεηηνπξγνχλ κφλα ηνπο αιιά δξνπλ κφλν φηαλ αιιεινδηαπιέθνληαη θαη 

αιιεινεληζρχνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ο Rogers δηαθξίλεη δπν θαηεγνξίεο, 

φπνπ ζηε κία πεξηιακβάλεη ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο, 

εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο ηνπ αλζξψπνπ, θαη ζηε άιιε πεξηιακβάλεη, ηα εκπφδηα πνπ 

πεγάδνπλ απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο δεκηνπξγψληαο ζην άηνκν άξλεζε θαη 

αδπλακία λα κάζεη, (Κφθθνο, 1999). 

Έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ςπρνινγηθά εκπφδηα ζηε κάζεζε ελήιηθσλ είλαη ην άγρνο ην 

νπνίν κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε θάπνηνπο άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο εκπνδίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν 

λα κάζεη. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη νη πηέζεηο πνπ ηπρφλ αζθνχληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή ,νη ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο θ.α 

Άιιν ζεκαληηθφ ςπρνινγηθφ εκπφδην είλαη ε πξνζθφιιεζε. Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

ζπρλά κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζηηο παιηέο γλψζεηο εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο κε απνηέιεζκα 

λα είλαη δχζθνιε ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ (Κφθθνο, 1999).Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη ππεξαζπίδνληαη ζζελαξά ηελ 

παιηά γλψζε ηελ νπνία ε λέα γλψζε ακθηζβεηεί  ε αθφκα θαη απνξξίπηεη Απηή ε 

δπζθνιία λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηε λέα γλψζε θαη λα ζηακαηήζνπλ λα 

είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηελ παιηά νθείιεηαη, θπξίσο, ζην γεγνλφο πσο ε απφθηεζε ηεο 
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παιηάο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά επελδπκέλε. Απηή ε 

ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε δεκηνπξγεί ζηνλ ελήιηθα εθπαηδεπφκελν ζνβαξφ καζεζηαθφ 

εκπφδην γηαηί απφ ηελ κηα κεξηά ακθηζβεηεί κφληκα ηελ εγθπξφηεηα ηεο λέαο πεγήο 

πιεξνθφξεζεο θαη απφ ηελ άιιε θξίλεη αξλεηηθά ην άηνκν πνπ ζηεξίρζεθε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεγέο κάζεζεο (Rogers,1998) 

 Οη πξνθαηαιήςεηο ηνπ ελήιηθα απνηεινχλ κηα άιιε αηηία παξφκνησλ εκπνδίσλ. 

Πξνθαηαιήςεηο είλαη νη «ππεξβεβαηψζεηο» αλαθνξηθά κε κηα θαηάζηαζε θαη νη ελήιηθεο 

ηηο απνδέρνληαη ζπλήζσο ρσξίο ηε δηάζεζε γηα ακθηζβήηεζε θαη γηα βαζχηεξε θαη 

ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε. Οη πξνθαηαιήςεηο κπνξεί λα είλαη θνηλσληθέο, ζεμνπαιηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο  θαη λα ζρεηίδνληαη κε ην θχιν θαη ηε ζξεζθεία. 

Ζ ζπλήζεηα είλαη κηα άιιε αηηία πνπ ζέηεη εκπφδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ. Οη ελήιηθεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δέζκηνη ηεο ζπλήζεηαο είηε γηαηί ζέβνληαη ππεξβνιηθά ην 

παξειζφλ είηε γηαηί ην θαηλνχξην ηνπο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο ζχκθσλα κε ηνλ Rogers πίζσ απφ απηέο ηηο ζηάζεηο ππάξρνπλ θαη πάιη 

ζπλαηζζεκαηηθέο επελδχζεηο. 

Σα ζπλαηζζήκαηα επίζεο, φπσο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη 

εθδειψζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν επεξεάδνπλ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Σν ηη αηζζαλφκαζηε ζπλήζσο είλαη ζπνπδαηφηεξν απφ απηφ πνπ ζθεθηφκαζηε. Δπίζεο 

φηαλ ππάξρνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα αθφκα θαη αλ ην άηνκν δηαζέηεη επθπΐα είλαη 

αδχλαην λα νδεγεζεί ζηε γλψζε(Goleman, 1997).  

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη 

απηνεθηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζψο θαη ππεξβνιηθνχ άγρνπο θαη νδεγνχλ ζηελ 

αδπλακία ή ζηελ άξλεζε γηα κάζεζε. (Κφθθνο, 1999)..  

 

2.3.2. Η ζεσξία ηεο Cross 

 Ζ Cross (1981) έρεη πξνηείλεη ηελ θιαζηθή πιένλ ηππνινγία ησλ εκπνδίσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζήο ηνπο, θαη ηα θαηαηάζζεη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

α. Καηαζηαζηαθά (situational): 
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ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη ηα εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. θαη 

πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε ρξεκάησλ, ε έιιεηςε ρξφλνπ, 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε αλαηξνθή θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ θ.ά. 

β. Θεζκηθά (organizational): 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θνξείο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελειίθσλ θαη κε ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζήο ηνπο. Ζ ζεκαηνινγία ησλ πξνζθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ν ηξφπνο επηινγήο ,νη πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο, ε ππνρξεσηηθή 

παξαθνινχζεζε, ηα σξάξηα δηεμαγσγήο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

απνζαξξχλνπλ ή θαη απνθιείνπλ ηνπο ελήιηθνπο απφ νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

γ. Πξνδηαζεηηθά (dispositional):  

Δδψ εληάζζνληαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελήιηθεο θαη έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηηο ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δηαξθή κάζεζε, θαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

γηα ην ξφιν ηνπο σο εθπαηδεπφκελνη. Γηα παξάδεηγκα, άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ψξηκε 

ειηθία ζεσξνχλ φηη ε κάζεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο λεψηεξνπο θαη φρη ηνπο ίδηνπο 

ελψ άιια κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πηζηεχνπλ φηη δε ζα θαηαθέξνπλ λα 

νινθιεξψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

 

2.3.3. Η ζεσξία ηνπ Longworth 

 Ο Longworth (2003) έρεη δηαθξίλεη πέληε θαηεγνξίεο εκπνδίσλ:  

α. Γηαλνεηηθά-Πλεπκαηηθά: 

Ο ελήιηθαο πξνέξρεηαη απφ έλα πεξηβάιινλ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πνπ δελ έρεη 

θνπιηνχξα κάζεζεο, έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε αλχπαξθηεο 

θηινδνμίεο θαη έρεη πηζαλφλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο.  

β. Οηθνλνκηθά: 

Έιιεηςε ρξεκάησλ γηα θαηαβνιή δηδάθηξσλ .αγνξά βηβιίσλ ,κεηαθηλήζεηο θιπ. 

 γ. Γπζθνιίεο πξφζβαζεο: 

Μεγάιε απφζηαζε απφ ην ρψξν δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έιιεηςε ρξφλνπ, 

πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο ππνινγηζηή (ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο).  

δ. Έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: 



48 
 

Αλχπαξθην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ ψξηκσλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπφκελσλ.  

ε. Έιιεηςε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ: 

Έιιεηςε ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα ελεκεξψλνπλ, ζα ελζαξξχλνπλ, ζα ππνθηλνχλ θαη ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 

2.3.4. Επξσπατθή Επηηξνπή 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (European Commission, 2012), δεκνζίεπζε ην 2012 έλα θείκελν 

ζην νπνίν δηαθξίλεη ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο θαη Γηά βίνπ κάζεζεο ζε: 

α. Γνκηθά  

β. Καηαζηαζηαθά 

γ. Χπρνινγηθά.  

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δηαθξίλνληαη δχν ηάζεηο σο πξνο ηελ 

κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ 

ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ δχν «ζρνιέο» 

(Καξαιήο, 2013).Ζ πξψηε, ππνζηεξίδεη φηη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ησλ ελειίθσλ , πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ε ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Γηα βίνπ κάζεζεο, 

νθείινληαη ζην ίδην ην άηνκν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο 

Βφξεηαο Ακεξηθήο. ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη νη Δπξσπαίνη ζεσξεηηθνί (θπξίσο ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο θαλδηλαβίαο) πνπ αλήθνπλ ζηε δεχηεξε ζρνιή. Απηνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη, ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ησλ ελειίθσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ αλ είλαη ζεηηθέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

εμσηεξηθά θίλεηξα θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ελψ αλ είλαη αξλεηηθέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ εμσηεξηθά εκπφδηα θαη λα ηελ επηβξαδχλνπλ ή λα ηελ απνηξέςνπλ. ινη 

φκσο ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα δίλνληαη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
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2.4. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα 

 

 Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 ήηαλ θαη ν πνιχ κεγάινο αξηζκφο Διιήλσλ θνηηεηψλ πνπ ζπνχδαδαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν ζην εμσηεξηθφ (Kanellopoulos, 1996). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνπζία 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα νδεγνχζε ρηιηάδεο Έιιελεο πηπρηνχρνπο ζε 

θνηηεηηθή κεηαλάζηεπζε ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ Ακεξηθή. χκθσλα κε ηνλ 

Λαηηλφπνπιν (2004), ηα πεξηζζφηεξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα μεθίλεζαλ ζην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο νξγάλσζήο ηνπο 

απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ). Σφηε νξγαλψζεθαλ πνιιά λέα πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο θαη 

φρη κφλν δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο Έιιελεο πηπρηνχρνπο λα επηιέμνπλ ηε ρψξα ηνπο γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, επεηδή απηή ε ιχζε ήηαλ νηθνλνκηθφηεξε, αιιά επηπιένλ 

νδήγεζε αθφκε πεξηζζφηεξνπο Έιιελεο λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ. ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζπλέβαιαλ 

επίζεο νη αιιαγέο πνπ ζπλέβεθαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαη 

αλέβαζαλ ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ησλ απνθνίησλ ΑΔΗ ζην 9%. Δπηπιένλ ην βαζηθφ 

πηπρίν αξρίδεη ηελ πεξίνδν εθείλε λα κελ θξίλεηαη επαξθέο γηα ηελ είζνδν ζε 

ελδηαθέξνπζεο ζέζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο 

αξρίδνπλ λα απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιεςή ηνπο εηδηθά πξνζφληα θαη πξφζζεηνη ηίηινη 

ζπνπδψλ. Δπνκέλσο, αξρίδεη λα εγθαζίζηαηαη ζηαδηαθά κηα επξχηεξε θνηλσληθή 

αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα πιένλ δε ζεσξείηαη 

πνιπηέιεηα, φπσο παιηφηεξα, αιιά απνηειεί αλαγθαηφηεηα ( Λαηηλφπνπινο, 2004 ). 

 ηε ρψξα καο ην 2008 εηζάρζεθε γηα πξψηε θνξά έλα πιήξεο ζεζκηθφ πιαίζην 

γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, κε βάζε ην λφκν 3685 ( ΦΔΚ 128, 16-7-2008 ). χκθσλα 

κε ην πξψην άξζξν απηνχ ηνπ λφκνπ «Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3549/2007 ( ΦΔΚ 69Α΄) έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Διιάδα θαη ρνξεγνχλ 

Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο ( ΜΓΔ )». 

Ζ ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πξνζσπηθή εμέιημε νδήγεζε 

ζηαδηαθά θαη ζηε ρψξα καο κηα ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ κε δηθή ηνπο 
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πξσηνβνπιία θαη θφζηνο λα επηδηψμνπλ ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ αθαδεκατθψλ 

πξνζφλησλ.  

ηα πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνληαη:  

 Μεηεθπαίδεπζε ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ (εηήζηα ή δηεηήο).   

 Απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ Παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο αλεμαξηήηνπ επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ.  

 Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο.  

 Γηδαθηνξηθφ δίπισκα.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΝΔΠ) 

ηεο ΓΔ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ ζέκα, γηα ηελ πεξίνδν 2002-2014 ην 62% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα απνθηήζεη ή θνηηνχζε ήδε ζε θχθιν 

απφθηεζεο επηπιένλ ηίηινπ ζπνπδψλ ( ΚΑΝΔΠ- ΓΔ, 2016). 

Δπηπιένλ, δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ 23.339 εθπαηδεπηηθψλ κε κεηεθπαίδεπζε ζην εζσηεξηθφ ή ην 

εμσηεξηθφ, ην 29,3% ππεξεηεί ζην Γπκλάζην, ην 18,8% ππεξεηεί ζην Γεληθφ 

Λχθεην θαη ην 13,4% ππεξεηεί ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην.  

 Απφ ην ζχλνιν ησλ 9.691 εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ άιιν/δεχηεξν πηπρίν 

αλεμαξηήησο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ην 16,8% ππεξεηεί ζην Γπκλάζην, ην 11,3%  

ππεξεηεί ζην Γεληθφ Λχθεην θαη ην 9,7% ππεξεηεί ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην.   

 Απφ ην ζχλνιν ησλ 16.870 εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα 

εηδίθεπζεο, ην 32,8% ππεξεηεί ζην Γπκλάζην, ην 23,7% ππεξεηεί ζην Γεληθφ 

Λχθεην θαη ην 8,7% ππεξεηεί ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην.  

 Απφ ην ζχλνιν ησλ 2.943 εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα 

εηδίθεπζεο, ην 37,6% ππεξεηεί ζην Γπκλάζην, ην 33,4% ππεξεηεί ζην Γεληθφ 

Λχθεην θαη ην 6,9% ππεξεηεί ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. (Δθεκεξίδα 

«Θεζζαινλίθε» Γεπηέξα 17 Ηνπιίνπ 2017)  

ε φ ηη αθνξά ηνπο ιφγνπο ελίζρπζεο ησλ επηζηεκνληθψλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

βαζηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη νη αθφινπζνη:  

 Ζ ζπλερήο ίδξπζε λέσλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ζε φια ηα ΑΔΗ.  

 Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηφζν ζηηο ιεγφκελεο 

θαζεγεηηθέο ζρνιέο φζν θαη ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο.  



51 
 

 Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε ( κνξηνδφηεζε ) ζηα επηζηεκνληθά πξνζφληα.  

 Ζ παξνρή θηλήηξσλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα κέζα απφ ην λέν κηζζνιφγην/ 

βαζκνιφγην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Οη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνηθίιινπλ. Κάπνηνη ην επηιέγνπλ εμαηηίαο κηαο 

πξνζδνθίαο, ελψ γηα άιινπο απνηειεί κηα πξφθιεζε, κε ζηφρν αθελφο ηε επαγγεικαηηθή 

ηνπ βειηίσζε θαη ηε ζπλνιηθή αλάπηπμή ηνπ, αθεηέξνπ δε ζηε δηαηήξεζε ησλ 

θεθηεκέλσλ ηνπ. Ζ απφθηεζε ελφο επηπιένλ αθαδεκατθνχ ηίηινπ πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ ηππηθφ πξνζφλ ηνχ εμαζθαιίδεη θαιχηεξν θνηλσληθφ status, θαη 

αλαγλσζηκφηεηα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηελ 

θνηλσλία, θαζψο θαη κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία ηνπ. 

Δπηπιένλ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη ζέζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία  

θαη απηφ ζπλεπάγεηαη εθηφο ηνπ απμεκέλνπ θχξνπο θαη πςειφηεξεο ακνηβέο Δπίζεο αλ 

ην πεξηερφκελν ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ εθπαίδεπζε ή κε θάπνην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ν εθπαηδεπηηθφο αλαπηχζζεηαη θαη πξνζεγγίδεη θαιχηεξα 

δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά ηελ δνπιεηά ηνπ ζηελ ηάμε αλαβαζκίδνληαο πνηνηηθά ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν, ηνπ νπνίνπ ηειηθνί απνδέθηεο είλαη νη καζεηέο.  
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Κεθάιαην 3:Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 

Δηζαγσγή 

 ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνλίζηεθε φηη ν εθπαηδεπηηθφο αλαπηχζζεηαη ζπλερψο σο 

πξφζσπν θαη σο επαγγεικαηίαο θαη ε αλάπηπμή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε δηθή ηνπ απφθαζε 

λα επηιέμεη ην επάγγεικα φζν θαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν θαιείηαη λα ην εμαζθήζεη.  

Ζ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη πινχζηα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Γηα βίνπ εθπαίδεπζή κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο γλψζεο ζηνπο 

καζεηέο ηνπο. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε απαίηεζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ Γηεζλψλ 

Οηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ γηα εθπαίδεπζε «πςειήο πνηφηεηαο» νδήγεζε ζηελ εθπφλεζε 

αξθεηψλ δηεζλψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

 Οη δεκνζηεχζεηο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ γηα ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε είλαη ζπλνιηθά δεθαηξείο θαη ε αλαδήηεζή ηνπο έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο σο 

ιέμεηο – θιεηδηά ή ζπλδπαζκνχο ηνπο ηηο εμήο: Professional Development,Motivation, 

Teacher motivation for professional development, Self-determination, Educational 

innovation, Post Graduate, Postgraduate studies for teachers, αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ, 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, Teacher development, Evaluation. 

Απφ απηέο, νη επηά είλαη πνζνηηθέο έξεπλεο, νη ηξεηο είλαη βηβιηνγξαθηθέο επηζθνπήζεηο 

θαη νη δπν είλαη κηθηέο ( πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ) θαη δεκνζηεχηεθαλ απφ ην 2001 έσο 

θαη ην 2017. Δπίζεο, νη εθηά αλαθέξνληαη ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη 

ππφινηπεο έμη αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ θάζε κηα θαηεγνξία 

εξεπλψλ παξνπζηάδεηαη ρξνλνινγηθά μεθηλψληαο απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη πξνρσξψληαο 

πξνο ηηο πην πξφζθαηεο. 

 

3.1. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε εξεπλώλ 
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3.1.1.Έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα πεξαηηέξσ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

  

Ζ εκπεηξηθή πνζνηηθή έξεπλα «Ζ Δπαγγεικαηηθή Χξηκφηεηα ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ: 

Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε.» ηνπ Παπανηθνλφκνπ δεκνζηεχηεθε ην 2015 ζηελ Διιάδα θαη 

είρε σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηνχο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ην απνθάζηζαλ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπο . 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεηε ήηαλ: 

 Ήηαλ ή φρη ζπλεηδεηή επηινγή ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; 

 ε πνην βαζκφ αληιεί ην άηνκν ηελ απηνεθηίκεζε απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; 

 Σν δείγκα ήηαλ 720 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απφ ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο πνπ ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηελ πηινηηθή 

κειέηε ζρεηηθά κε ην δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν ην 2012. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ε αλάιπζε έγηλε κε SPSS. 

 Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη  ν 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί επέιεμαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ήηαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα απηφ. Γηα ην ιφγνπ ην αιεζέο νη 

πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη ήηαλ ε πξψηε ηνπο ή ε δεχηεξή ηνπο  πξνηίκεζε 

ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν θαη φηη ζην Λχθεην είραλ θαηαιήμεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα. Δπηκέξνπο εχξεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ νη κελ 

γπλαίθεο απφ ην Γπκλάζην είραλ επηιέμεη λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ελψ νη άλδξεο, θαηέιεμαλ κεηά ην Παλεπηζηήκην ηειηθά ζην επάγγεικα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ηειηθή απφθαζε ήηαλ γηα ηελ πιεηνςεθία απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο 

θαη δελ θάλεθε λα επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά νχηε απφ ηνπο γνλείο ηνπο αιιά νχηε θαη 

απφ άηνκα ηνπ ζηελφηεξνπ θηιηθνχ θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο. Ζ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε απνδεηθλχεηαη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ κεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δέρζεθαλ ζεκαληηθή επηξξνή απφ ηνπο γνλείο ηνπο , κε ηνπο άγακνπο 
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λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν αλαθνξηθά κε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο θαη ηνπο 

δηαδεπγκέλνπο. Σέινο, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ,ηδηαίηεξα  ζεκαληηθφο 

ιφγνο επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο ,ήηαλ ε επηδίσμε γηα εμαζθάιηζε κηαο κφληκεο θαη 

ζίγνπξεο ζέζεο ζην Γεκφζην ηνκέα, κε ηνπο άλδξεο λα ην επηδηψθνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηηο γπλαίθεο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη επίζεο μεθάζαξα φηη νη Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ πξφζεζε θαη ηε δηάζεζε λα αζρνιεζνχλ απφ πνιχ λσξίο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη απηφ ην γεγνλφο θαλεξψλεη ηελ πςειή απηνεθηίκεζε πνπ 

πξνζδνθνχζαλ φηη ζα απνθηήζνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δίλαη επίζεο 

απνδεθηφ φηη ηα θίλεηξα, ε απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ηεο ςπρηθήο εκπινθήο ηνπ αηφκνπ ζην έξγν. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ πνπ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξά θίλεηξα θαη πςειφ βαζκφ 

ςπρηθήο εκπινθήο δηαζέηεη ηελ πην επλντθή πξνυπφζεζε εθπαηδεπηηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

 Ζ δεχηεξε εκπεηξηθή πνζνηηθή έξεπλα κε ηίηιν «Σππνινγία ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ» ησλ αξβαλάθε, Βηηζηιάθε 

θαη Φψθηαιε, (2014) είρε σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κηαο ηππνινγίαο ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ κε βάζε ηα θίλεηξα, ηηο 

απφςεηο θαη ηα θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεηε ήηαλ: 

 Πνηα είλαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν; 

 Πνηα είλαη ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν; 

 Πνην είλαη ην αληηθείκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ;  

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ  

επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπο; (πξνζσπηθή, θνηλσληθή, παηδαγσγηθή, νηθνλνκηθή)  

 Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ; 

 Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ; 
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 Σν δείγκα πεξηειάκβαλε 244 εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαλ ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην,. 

 Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη ε ηππνινγία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε ζρέζε κε ηα 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα θίλεηξα θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ηνπο καο δίλεη ηξεηο (3) ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο: 

• Α’ Τχπνο: «Οη Πξνβιεκαηηζκέλνη»  

Αληηζηνηρεί ζην 44% ηνπ δείγκαηνο. Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

θαηαβάιινληαο δίδαθηξα, έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε,  

είλαη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαη ε κεηέξα ηνπο έρεη ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Παξά 

ην γεγνλφο φηη αηζζάλνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν απφ ηελ παηδαγσγηθή φζν θαη 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε, ζρεδφλ δελ 

αηζζάλνληαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηελ 

θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο εμέιημε. Φαίλεηαη επίζεο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ηδηαίηεξα εμσζηξεθείο θαη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ην θχξνο 

θαη ηελ αλαγλσξηζεκφηεηα πνπ ηνπο πξφζθεξε ν ηίηινο παξά γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε. 

• Β’ Τχπνο: «Οη Απνγνεηεπκέλνη».  

Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 39,1% ηνπ δείγκαηνο, πνπ 

απέθηεζαλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν απφ ειιεληθφ Παλεπηζηήκην, είλαη ειηθηαθά κηθξφηεξνη 

θαη κε ιηγφηεξα ρξφληα ππεξεζία θαη πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηα πνπ ε κεηέξα έρεη 

πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Αηζζάλνληαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν γηα ηελ 

παηδαγσγηθή φζν θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε, ελψ γηα ηελ επαγγεικαηηθή, 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε πνπ δηαζθάιηζαλ κε βάζε ην κεηαπηπρηαθφ πνπ 

απέθηεζαλ είλαη απφ ειάρηζηα σο θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία έρνπλ πνιιέο απαηηήζεηο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απφ 

ηνπο άιινπο. 

• Γ’ Τχπνο: «Οη Ηθαλνπνηεκέλνη»  
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ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, κε πνζνζηφ 16,9% ηνπ δείγκαηνο. αλήθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη θπξίσο πινπνίεζαλ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ Διιάδα, ρσξίο θαηαβνιή 

δηδάθηξσλ, είλαη κεγαιχηεξνη ζηελ ειηθία κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο, ελψ ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ηνπο είλαη ρακειφ. Αηζζάλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ παηδαγσγηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, θαη επίζεο δειψλνπλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημή ηνπο πνπ 

νθείιεηαη ζηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο. Σν ζεκαληηθφηεξν γηα απηνχο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θηλήηξσλ θαη δελ 

ελδηαθέξνληαη θαζφινπ γηα ηελ αλαγλψξηζε πνπ κπνξεί λα θεξδίζνπλ απφ ην θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν. Γηα ην ιφγν απηφ δελ βηάδνληαη νχηε λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

νχηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα αλέιημε θαη ππνινγίδνπλ ζηελ επέλδπζε ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο ην θφζηνο κε ην θέξδνο. 

 Ζ ηξίηε εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ Sağır (2014) πνπ επηζθνπήζεθε είλαη κεηθηή 

(πνζνηηθή – πνηνηηθή), έρεη ηίηιν «Teachers’ Professional Development Needs and the 

Systems That Meet Them» θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σνπξθία. θνπφο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο απηέο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεηε ήηαλ: 

 Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε; (πνζνηηθή πξνζέγγηζε). 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο; (πνηνηηθή πξνζέγγηζε). 

Σν δείγκα ήηαλ 207 εθπαηδεπηηθνί πνπ απαζρνινχληαλ ζηελ επαξρία Gaziantep ζηελ 

αθαδεκατθή πεξίνδν 2012-2013, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία. 

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηνχ 

θαη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ αλάιπζε ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη κε ηε κέζνδν αλάιπζεο 

ANOVA θαη ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 



57 
 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη  φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

γλψζεο πνπ απαηηείηαη, εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Γηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

αλάγθεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 Δμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε  

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη αμηνιφγεζε 

 ρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ  

 Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ  

 Βξέζεθε αθφκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο αλάπηπμεο, θπξίσο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Αληίζεηα επσθεινχληαη 

ιηγφηεξν απφ ηε κάζεζε απφ ην ζπλάδειθν ή κέζσ πξνζσπηθήο κειέηεο.  

 Ζ ηέηαξηε εκπεηξηθή κεηθηή έξεπλα ησλ Gorozidis & Papaioannou, (2014) κε 

ηίηιν «Teachers’ motivation to participate in training and to implement innovations» 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα θαη έζεζε σο ζθνπφ ηεο λα εμεηάζεη ηα θίλεηξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ θάπνην θαηλνηφκν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. Σα εηδηθφηεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 

 Γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πξνσζνχλ 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, εάλ ε ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή;  

 Έρνπλ φια ηα είδε ησλ θηλήηξσλ ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ζηελ παξαθίλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα κειινληηθή θαηλνηνκία;  

 Σν δείγκα απνηέιεζαλ 218 εθπαηδεπηηθνί απφ φιε ηελ Διιάδα πνπ ζπκκεηείραλ 

ζε επηκφξθσζε ηνπ ΟΔΠΔΚ (Οξγαληζκφο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ). ην ζρνιηθφ έηνο 

2011-2012. Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην κε 

αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε. πγθεθξηκέλα, ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ "Work Task Motivation 
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Scale for Teachers", ελψ ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ. 

 Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο πξνζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε ζρεηηθή θαηάξηηζε θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ θαηλνηνκία ή ηε δηδαζθαιία ελφο 

θαηλνηφκνπ αθαδεκατθνχ ζέκαηνο (φπσο ε Δξεπλεηηθή Δξγαζία ) ζην κέιινλ. Παξφηη ηα 

εμσηεξηθά θίλεηξα κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη πνζνηηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη απηά δε ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε 

ηεο παξαηεηακέλεο εκπινθήο κε απηφ ην είδνο επαγγεικαηηθήο εθκάζεζεο. Καηά 

ζπλέπεηα, θαίλεηαη φηη ε θηλεηνπνίεζε εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο απηφλνκεο εζσηεξηθέο 

αηηίεο, θαζψο αλακελφηαλ φηη κφλν ηα απηφλνκα θίλεηξα ζα είραλ ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηηο πξνζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κειινληηθή εθαξκνγή ηνπ θαηλνηφκνπ ζέκαηνο.  

 Ζ επφκελε εκπεηξηθή πνζνηηθή έξεπλα ε νπνία επηζθνπήζεθε είλαη ησλ  Rzejak, 

Künsting, Lipowsky, Fischer, Dezhgahi & Reichardt, (2014), θέξεη ηίηιν «Facets of 

teachers’ motivation for professional development–Results of a factorial analysis» θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γεξκαλία. 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη αλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα επεξεάδεηαη φρη 

κφλν απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη απφ ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα παξαθνινπζήζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 

 Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε επεξεάδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 Ζ πξνζαξκνγή ζε εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο επεξεάδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηαδηνδξνκίαο επεξεάδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αλάπηπμε επεξεάδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 
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Σν δείγκα ήηαλ 102 θαζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ 9 ζρνιεία ζηε πεξηνρή 

ηνπ Hessen πνπ ζπκκεηείραλ εζεινληηθά. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ εξσηεκαηνιφγην. 

 Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη κηα ζεκαληηθή 

πηπρή ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, είλαη ε αλάγθε θαη ε επηζπκία ηνπο λα 

δηεπξχλνπλ ην ξεπεξηφξην ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε  δχζθνισλ θαη 

αγρσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο.  

 Ζ επφκελε έξεπλα κε ηίηιν «Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ Έιιελα 

εθπαηδεπηηθνχ: Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε» ηνπ Παπανηθνλφκνπ, (2015) ζηφρεπζε ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ην ρξφλν πνπ επελδχνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηεο απφδνζήο ηνπο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεζε ήηαλ: 

 Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο: 

 Σνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο γηα ην κάζεκα. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ. 

 Σελ επηζπκία απφθηεζεο άιισλ πηπρίσλ. 

 Σνλ εκπινπηηζκφ ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε βνεζεκάησλ .  

 Σε ζέιεζε αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία  

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 720 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απφ ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο πνπ ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηελ πηινηηθή 

κειέηε ζρεηηθά κε ην δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν ην 2013.Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

εξσηεκαηνιφγην. 

 Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη νη Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο επηδηψθνπλ ζπλερψο ηελ βειηίσζε ζηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε. Αμίδεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο έδεημε 

φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο αλάινγα κε ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή 
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θαηάζηαζε θαη ηελ θαηνρή ή φρη ζέζεο επζχλεο. Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη ιηγφηεξν ρξφλν ζην ζπίηη 

ηνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο ζπλάδειθνπο ηνπο. 

Δπηπιένλ δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξα βηβιία ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελφ, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα απφ ηνπο άληξεο βνεζήκαηα θαη παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα 

θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ έλα επηπιένλ πηπρίν (είηε απηφ είλαη πξνπηπρηαθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ είηε είλαη κεηαπηπρηαθφο) ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο άληξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, παξφηη ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν γηα ηελ αλέιημή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία. 

Οη δηεπζπληέο αζρνινχληαη πεξηζζφηεξε ψξα απφ ηνπο απινχο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν αζρνινχληαη ζην ζρνιείν (νη απινί 

εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ γηα ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, ελψ νη δηεπζπληέο ξσηήζεθαλ γηα 

ην δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν), παξαθνινπζνχλ πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα, ελδηαθέξνληαη 

ιηγφηεξν γηα ηελ απφθηεζε ελφο επηπιένλ αθαδεκατθνχ ηίηινπ, ελψ ζα ήζειαλ λα 

αλεβνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηνχο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο δελ κεηψλνπλ ην ρξφλν 

(εθηφο ζρνιείνπ) πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεκάησλ ηεο επφκελεο κέξαο ελψ απηέο 

επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε γηα ηελ απφθηεζε ελφο επηπιένλ αθαδεκατθνχ ηίηινπ, κε ηνπο 

άγακνπο λα ζέινπλ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα απφ ηνπο έγγακνπο. 

Ο Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα εξγαζηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, λα 

μεθχγεη απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη επηζπκεί, λα αλαβαζκίζεη ην ξφιν ηνπ ζην 

ζρνιείν θαη γηα λα βειηηψζεη ην θχξνο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαη γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηελ θαιπηέξεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο  

 Ζ έξεπλα ηνπ Arar, (2017) κε ηίηιν «Motivation and choice of teachers to pursue 

their postgraduate studies in an ethnic minority college», δηεξεπλά ην δήηεκα ησλ 

θηλήηξσλ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

εζληθφ πιαίζην ηνπ Ηζξαήι.  

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηα θίλεηξα ησλ Αξάβσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κηα κεηνλνηηθή νκάδα ζην Ηζξαήι γηα ζπκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

θαη λα θαηαγξάςεη ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ έλα ζπγθεθξηκέλν θνιιέγην γηα ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο. 
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεηε ήηαλ: 

 Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ησλ Αξάβσλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

 Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νη Άξαβεο εθπαηδεπηηθνί επέιεμαλ απηφ ην θνιιέγην γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο;  

 Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαθηλεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ ηχπσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 

Σν δείγκα ζπγθξνηήζεθε απφ 150 Άξαβεο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έθαλαλ 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε έλα απφ ηα ηξία πεξηθεξεηαθά  αξαβηθά παλεπηζηήκηα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014 . Σν εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. 

 Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη ην ηζρπξφηεξν 

θίλεηξν πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί- θνηηεηέο είλαη εγγελέο: νη επηζπκίεο γηα 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε. Οη πξνζδνθίεο γηα 

αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα παξνηξχλνπλ επίζεο ηνπο Άξαβεο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ 

ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Ζ  θνληηλή απφζηαζε απφ ην ζπίηη 

θαη νη πξννπηηθέο γηα απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαζνξίδεη ηελ 

αηηηνιφγεζε επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνιιεγίνπ. Ζ θήκε ηνπ θνιιεγίνπ ήηαλ 

ιηγφηεξν ζεκαληηθή γηα ηελ απφθαζή ηνπο λα θνηηήζνπλ ζε απηφ. 

 

3.1.2. Έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

 

 Ζ παιαηφηεξε δεκνζίεπζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ εληνπίζηεθε ήηαλ κηα 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο Borko, (2004) κε ηίηιν «Professional Development and 

Teacher Learning: Mapping the Terrain», ε νπνία είρε σο ζθνπφ ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ ζηηο ΖΠΑ.  

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε επηθεληξψζεθε ζηα εμήο δπν εξσηήκαηα:  
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 Ση απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνηνο ν 

αληίθηππφο ηνπο ζηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 Πνηεο νδεγίεο θαη ζηξαηεγηθέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

επηζθνπήζεθαλ; 

Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ πνιιά πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία πξνζθέξζεθαλ απφ πνιιαπινχο 

παξφρνπο ζηηο ΖΠΑ. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη 

ηα εληαηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα αιιάμνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηήο είλαη θξίζηκνο γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα θνηλφηεηα καζεηεπφκελσλ, ζηελ νπνία ζα αμηνπνηείηαη ε έξεπλα, θαη λα 

δηαξζξψζνπλ κε βάζε απηή ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο ηα 

πξνγξάκκαηα είλαη θαιφ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα εληφο ησλ 

νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ θαη εξγάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί.  

 ηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ πξνεγνχκελε θηλείηαη θαη ε πην πξφζθαηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ηεο Hunzicker, (2010), κε ηίηιν «Characteristics of Effective Professional 

Development: A Checklist», ε νπνία θαη πάιη αθνξά ηα ηεθηαηλφκελα ζηηο ΖΠΑ.  

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ κηα ιίζηα 

ειέγρνπ, γηα λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ, φηαλ ζρεδηάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 

 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 Ση πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ νη ζρνιηθνί εγέηεο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 
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Απηφ ην άξζξν ζπλνςίδεη ηηο ηξέρνπζεο έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή 

εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα 

είλαη  φηη ε απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε- εμέιημε πξνθχπηεη απφ νηηδήπνηε 

εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ππνζηεξηθηηθέο, 

ελζσκαησκέλεο ζηελ εξγαζία, εθπαηδεπηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο, ζπλεξγαηηθέο θαη 

ζπλερείο. ηαλ νη εγέηεο ησλ ζρνιείσλ θαζνδεγνχληαη απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά,  

κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ νπζηαζηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο γηα φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 Ζ ηξίηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ Walter & Briggs, (2012) θέξεη ηνλ ηίηιν 

«What professional development makes the most difference to teachers?» θαη έζεηε σο 

ζηφρν ηεο λα εληνπίζεη ηα ζηνηρεία γηα ην πνηαο ινγήο αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θάλεη ηε δηαθνξά ζηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε κάζεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Σα εξσηήκαηα γχξσ απφ ηα νπνία δνκήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε επηζθφπεζε ήηαλ: 

 Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

απφδνζε ηνπ καζεηή; 

 Πνηεο είλαη επηδξάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζνδνινγηψλ αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο; 

Σν άξζξν απνηειεί βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 35 εξεπλψλ κε ζέκα ηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα 

είλαη φηη ε απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάλεη ηε δηαθνξά ζηε κάζεζε θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ: 

 Δίλαη ζπγθεθξηκέλε θαη βαζίδεηαη ζηελ ηάμε. 

 Πξνζθέξεη εκπεηξνγλσκνζχλε εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

 πκκεηέρνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ επηινγή ησλ πεξηνρψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ . 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

 Παξέρεη επθαηξίεο γηα θαζνδήγεζε.  

 Γηαηεξείηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία ηνπ ζρνιείνπ.  
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 Σν δήηεκα ηεο επίπησζεο ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηεξεχλεζε πεξαηηέξσ θαη ε εκπεηξηθή έξεπλα ησλ Kunter, Klusmann 

,Baumert, Planck, Richter, Voss & Hachfeld, (2013), κε ηίηιν «Professional Competence 

of Teachers: Effects on Instructional Quality and Student Development», ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζηε Γεξκαλία.  

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεηε ήηαλ: 

 Πψο νη πηπρέο ηεο γλψζεο, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο 

απηνξξχζκηζεο (επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα) ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθή αθαδεκατθή 

ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο γλψζεο, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο 

απηνξξχζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα επηηεχγκαηα θαη ηα θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ; 

 Μεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηνπο καζεηέο έρεη ε 

γεληθή αθαδεκατθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ε επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα; (γλψζεηο, πεπνηζήζεηο, θίλεηξα θαη απηνξξχζκηζε ). 

Σν δείγκα ήηαλ 181 εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δίδαζθαλ 

Mαζεκαηηθά θαη 4.353 καζεηέο. Ζ κειέηε ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία ηεο κειέηεο 

COACTIV (ε γεξκαληθή επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΟΑ (ΟΔCD) γηα ηε δηεζλή 

αμηνιφγεζε ζπνπδαζηψλ) (PISA, ΟΔCD, 2004).Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ε αλάιπζε έγηλε ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

Rasch. 

 Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη ε γλψζε 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή δηδαζθαιία θαη ε πςειή πνηφηεηαο 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ. κσο ε κειέηε έδεημε φηη ε επηηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη 

παξάιιεια επίζεο απφ ηηο πηπρέο ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη απηνξξχζκηζεο, ηδίσο φζνλ 
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αθνξά ηα καθξνρξφληα κε γλσζηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα κνληέια δηαξζξσηηθψλ εμηζψζεσλ δχν επηπέδσλ απνθάιπςαλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνλ 

ελζνπζηαζκφ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηηο απηνξξπζκηδφκελεο δεμηφηεηεο κε ηελ πνηφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξέαζε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Αληίζεηα, ε γεληθή αθαδεκατθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δελ επεξέαζε  ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ ηνπο.  

 ε παξφκνην κήθνο θχκαηνο ε έξεπλα ησλ Garet, Porter, Desimone, Birman 

&Yoon, (2001), κε ηίηιν «What Makes Professional Development Effective? Results 

from a National Sample of Teachers», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ θαη ε νπνία 

έζεηε σο ζηφρν ηεο λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, 

επηρείξεζε λα εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζηελ απηναλαθεξφκελε αιιαγή ζηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο 

ηνπο ζηελ ηάμε. 

Δηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δξαζηεξηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

επηθεληξψζεθε ζηε βειηίσζε θαη εκβάζπλζε ηεο γλψζεο πεξηερνκέλνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα Mαζεκαηηθά; 

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δξαζηεξηφηεηα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα 

ελεξγεηηθή κάζεζε, ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο λα γίλεη ελεξγφο θαη λα ζπκκεηέρεη 

ζηελ νπζηαζηηθή αλάιπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο;  

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δξαζηεξηφηεηα πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ελζσκάησζε εκπεηξηψλ πνπ είλαη ζπλεπείο 

κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη κε ηελ 

ελζάξξπλζε γηα ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 



66 
 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 1.027 θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ 358 πεξηθέξεηεο .Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην 1998 ζηηο 

ΖΠΑ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

Eisenhower Professional, πνπ απνηειεί πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηάιζεθε θαη απαληήζεθε ειεθηξνληθά.  

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη ηα ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη αιιαγέο ζηελ πξαθηηθή ηνπο ζηελ ηάμε είλαη: 

 Ζ εζηίαζε ζηε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 Οη επθαηξίεο γηα ελεξγεηηθή κάζεζε.  

 Ζ ζπλνρή κε άιιεο κνξθέο κάζεζεο. 

πλήζσο κέζσ απηψλ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηε κάζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ θαη ηα αθφινπζα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Ζ κνξθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. εξγαζηήξην έλαληη νκάδαο κειέηεο)  

 Ζ ζπιινγηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ίδην ζρνιείν, ηάμε ή 

εηδηθφηεηα  

 Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 πλέρεηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο απνηέιεζε ε έξεπλα ησλ Desimone, Porter, 

Garet, Yoon & Birman, (2002) κε ηίηιν «Effects of Professional Development on 

Teachers' Instruction: Results from a Three-year Longitudinal Study». 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη θαη πάιη ηηο επηδξάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο ζηε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, λα εμεηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ αιιαγή ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζηα Mαζεκαηηθά θαη ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα ην δηάζηεκα απφ ην 1996-1999. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 
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 Πνηεο είλαη επηπηψζεηο ζηελ αιιαγή ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζηα Mαζεκαηηθά φηαλ 

ε εθπαηδεπηηθή  δξαζηεξηφηεηα: 

 είλαη νξγαλσκέλε κε θαηλνηνκηθφ ηξφπν (φρη παξαδνζηαθή)   

 ηνλίδεη ηε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 

ίδην ζρνιείν  

 ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή θαη δηαδξαζηηθή κάζεζε  

 έρεη κηα εζηίαζε πεξηερνκέλνπ  

 πξνσζεί ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Ση επηπηψζεηο έρεη ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζηελ 

αιιαγή ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζηα Mαζεκαηηθά; 

Σν δείγκα, ζθφπηκα επηιεγκέλν, ζπγθξνηήζεθε απφ 207 εθπαηδεπηηθνχο απφ 30 ζρνιεία 

(10 δεκνηηθά, 10 γπκλάζηα θαη 10 ιχθεηα) απφ 10 πεξηθέξεηεο. Ζ δηαρξνληθή κειέηε 

παξείρε δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζρνιηθέο ρξνληέο 1996-97, 1997-98 θαη 1998-99. Ζ 

έξεπλα είλαη πνζνηηθή θαη ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εξσηεκαηνιφγην. 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαη αιιάδεη ηελ πξαθηηθή ησλ δαζθάισλ ζηελ ηάμε, 

φηαλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:  

 πιινγηθή ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ απφ ην  ίδην ζρνιείν ή ηκήκα,  

  Δλεξγεηηθέο επθαηξίεο κάζεζεο 

 πλεθηηθφηεηα κε ην επάγγεικα ,θαη   

 χλδεζε κε άιιεο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε λέεο κεζφδνπο είραλ επίζεο ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ελψ ε παξάκεηξνο δηάξθεηα δελ είρε ηδηαίηεξε 

επίδξαζε. Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε, πνπ επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο απμάλεη ηε ρξήζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελ 

ζπλερεία ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, νη επθαηξίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο απμάλνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο , νη 

εθπαηδεπηηθνί επσθεινχληαη απφ ηε ζηήξημε κεηαμχ ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ 

δεμηνηήησλ.  
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3.2. ύλνςε ησλ θεληξηθώλ ηάζεσλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο 

ιεο νη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ηα ηζρπξφηεξα θίλεηξα πνπ εθθξάδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ Γηα βίνπ κάζεζε-εθπαίδεπζε είλαη ηα εζσηεξηθά. Ζ επηζπκία γηα 

πςειή απηνεθηίκεζε, νη πξνζδνθίεο γηα αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη πεξαηηέξσ 

εμέιημε, ε αλάγθε θαη ε επηζπκία λα εληζρπζνχλ νη γλψζεηο ηνπο κε λέεο σθέιηκεο 

κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Παξφηη ηα 

εμσηεξηθά θίλεηξα κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αξρηθέο 

απνθάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πεξαηηέξσ ζπνπδψλ, 

δε ζπκβάιινπλ φκσο ηδηαίηεξα ζηε δηαηήξεζε ηεο παξαηεηακέλεο εκπινθήο ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Δηδηθφηεξα, νη έξεπλεο απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δείρλνπλ φηη ν Έιιελαο 

εθπαηδεπηηθφο έρεη θαηά θαλφλα ηελ πξφζεζε θαη ηε δηάζεζε λα ζπκκεηάζρεη ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξεί φηη ζα 

αλαβαζκίζεη ην ξφιν ηνπ ζην ζρνιείν θαη ζα αιιάμεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ, κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νξγάλσζε θαη 

ζηελ θαιπηέξεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο.  

Παξάιιεια νη έξεπλεο πνπ επηζθνπήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ φηη απηέο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηφζν ζην επίπεδν ηεο αχμεζεο ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φζν θαη ζην επίπεδν ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο.  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε- εμέιημε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ζεηηθά 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ. Δπηπιένλ, ππάξρεη επξεία ζπκθσλία φηη 

απνηειεζκαηηθά κνληέια πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη εθείλα ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ πιαηζίσλ εληφο ησλ νπνίσλ απηνί εξγάδνληαη, έρνπλ ζαθείο 

ζηφρνπο θαη επζπγξακκίδνληαη κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηαζέηνπλ 

επαξθή ρξφλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αζρνιεζνχλ κε ην αληηθείκελν γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, 

πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ θαη είλαη 
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ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ θαζνδήγεζε απφ ηνπο επηκνξθσηέο/κέληνξεο θαη ε 

ππνζηήξημε απφ ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθή  δηδαζθαιία θαη θαη΄ επέθηαζε γηα ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλνδεχνληαη κε αιιαγέο ζηελ πξαθηηθή ηνπο ζηελ 

ηάμε. εκαληηθφ επίζεο ξφιν γηα ηνλ αληίθηππν ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο παίδεη ε θηλεηνπνίεζε θαη ε απηνξξχζκηζε ησλ ίδησλ. 
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ΜΔΡΟ Β – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Κεθάιαην 4: Σν κεζνδνινγηθό πιαίζην 

 

Δηζαγσγή.  

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη ηεο επηινγήο ηνπ πξνο δηεξεχλεζε 

ζέκαηνο θαη ε αλάγθε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ν ζθνπφο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πιαίζην πξαγκάησζεο 

ηεο εξγαζίαο. Σεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο φπσο θαη ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία επηιέρζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή 

ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ν ηχπνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαζψο θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ  εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Σέινο, αλαθέξνληαη ηα δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο. 

 

4.1. Ζ επηινγή ηνπ πξνο δηεξεύλεζε ζέκαηνο  

 

Σν θίλεηξν γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηελ 

επαθή ηεο εξεπλήηξηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ κε δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο Γηα βίνπ κάζεζεο σο κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

ζπλερήο βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, πεξηιακβάλεη 

φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή νη 

εθπαηδεπηηθνί, πέξαλ ηεο αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Ζ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, φπσο 

αθξηβψο απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο έηζη απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα θαη γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μάιηζηα, ιφγσ ηεο 

ζπλζεηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ηφζν ζηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ φζν θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ζηε ζπκβνπιεπηηθή αιιά θαη 

ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παπαλανχκ, 2003), ε αλαγθαηφηεηα 

απηή είλαη αθφκα κεγαιχηεξε. ιεο νη δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ππαγνξεχνπλ ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί επαξθψο θαη απνηειεζκαηηθά ν 

εθπαηδεπηηθφο ξφινο θαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ,ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα ζε 

ζπκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαζψο, παξά ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηαπηζηψλνπκε πσο ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ πξνβιέπεη νχηε πξνζβιέπεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά 

ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, φηαλ θάπνηνο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο, πξνρσξά ζην 

επφκελν ζηάδην θαξηέξαο, θαη απηφ ηνχ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. ηελ 

Διιάδα, φζνλ αθνξά ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απηή ε κεηάβαζε απφ ην έλα 

ζηάδην θαξηέξαο ζην άιιν ζηεξίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ αξραηφηεηα 

(Μαηζαγγνχξαο, 2002) θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε άιιεο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

κέζα απφ εκπεηξηθή πξνζπάζεηα. Σν ελδηαθέξνλ ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

επηθεληξψλεηαη ζηηο κεηαπηπρηαθέο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, γηαηί 

είλαη έλα πεδίν πνπ δελ έρεη εξεπλεζεί ηδηαίηεξα ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 

4.2. θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαζεγεηψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δεκφζησλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη ήδε έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή, ηηο 

αλάγθεο πνπ επηδίσμαλ λα θαιχςνπλ, ηα εκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ θαζψο θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ ζεσξνχλ φηη ε απηή ε ζπκκεηνρή ηνπο είρε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη πξαθηηθή.  

Σα εηδηθφηεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαπάλσ 

ζθνπφ είλαη: 

 Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ;  
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 Πνηα είλαη ηα εκπφδηα ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηα νπνία αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ;  

 Πνηα είλαη, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ ηδίσλ, ε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζηηο πξαθηηθέο 

ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο; 

 

4.3. Ζ Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε (πνηνηηθή 

έξεπλα), επεηδή καο επηηξέπεη λα αλαιχζνπκε ζε βάζνο γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο θαη χζηεξα λα κπνξέζνπκε λα ηηο εξκελεχζνπκε. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο 

απφ επειημία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη δπλαηφ λα αλαθαιπθζνχλ θάπνηεο πηπρέο ή 

νπηηθέο ηνπ πξνο δηεξεχλεζε ζέκαηνο πνπ δελ έρνπλ αλαδεηρηεί ζηηο πξνεγνχκελεο 

ιηγνζηέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη: 

 Έρεη επέιηθηε δνκή  

 Σν ζέκα δηακνξθψλεηαη ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο 

 Σν δείγκα είλαη κηθξφ  

 Γελ ππάξρεη γελίθεπζε απνηειεζκάησλ 

 Δίλαη ππνθεηκεληθή γηαηί ε αλάιπζε γίλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή θαη εμαξηάηαη απφ 

ηελ νπηηθή κε ηελ νπνία βιέπεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ( Παζραιηψξε & 

Μήιεζε, 2003). 

Δθφζνλ ινηπφλ ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα αλαδεηνχζαλ ηε δηεξεχλεζε αληηιήςεσλ 

θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε επηδίσμε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ λα αλαθαιχςεη θαη λα 

εκβαζχλεη ηηο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ην δείγκα 

ηεο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο. Ζ ρξήζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαηέγξαςε θαηά 

γξάκκα ηα ιεγφκελα ή δξψκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ 

εξεπλήηξηα λα εξκελεχζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
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απφςεηο θαη ζηάζεηο θαη λα εληνπίζεη, ηα θίλεηξα, ηηο επηζπκίεο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

αηζζήκαηά ηνπο.  

 

4.4 .Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Χο πξνο ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηχπνο 

ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Χο εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε νξίδεηαη ε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζε δχν 

άηνκα θαη ηελ νπνία επηδηψθεη ν εξεπλεηήο. Οη ζηφρνη ηεο ζπλέληεπμεο είλαη λα 

ζπγθεληξψζεη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έξεπλα θαζψο θαη 

επηκέξνπο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο λα πξνζδηνξίζεη θαη λα ειέγμεη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη λα ζπλδπαζηεί άιιεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο 

γηα θαιχηεξα θαη αμηφπηζηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα(Cohen & Manion, 1994).  

Οη ζπλεληεχμεηο δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ ην εξσηεκαηνιφγην, γηαηί δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εκβαζχλεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θάλνληαο 

ηξνπνπνίεζε θαη επέθηαζε ζηηο εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ζέηεη. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θχξην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπγθέληξσζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ( Verma & Mallick, 2004).  

Ζ πην επέιηθηε κνξθή ζπλέληεπμεο είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ απνπζία ηππνπνηεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη απφ ηελ ειεπζεξία πνπ παξέρεη 

ζηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ φπσο νη ίδηνη επηζπκνχλ θαη ρσξίο λα πξέπεη λα 

επηιέμνπλ αλάκεζα απφ πξνθαζνξηζκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο. Αληίζεηα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεξηγξάςνπλ ειεχζεξα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα κλεκνλεχζνπλ 

γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γη’ απηνχο. Δπηπιένλ, νη απαληήζεηο 

ηνπο, δηακνξθψλνπλ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ, δίλνληαο ζηνλ εξεπλεηή ηε 

δπλαηφηεηα λα εζηηάζεη θαη λα εκβαζχλεη ζηα ζεκεία ηα νπνία θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίν  

( Κπξηαδή, 2001).Γη΄απηφ ην ιφγν νη εξσηήζεηο νη νπνίεο είλαη θαη αλνηρηνχ ηχπνπ, δελ 

έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά νχηε θαη εξσηψληαη φινη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ο εξεπλεηήο 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην άηνκν πνπ έρεη απέλαληί ηνπ θαη απνηειεί ην δείγκα ηνπ 

θαη ε πνξεία ηεο ζπδήηεζεο δελ είλαη πξνδηαγεγξακκέλε. ( Verma & Mallick, 2004). 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε ζπλέληεπμε ήηαλ πξνζσπηθή (one to one interview), ζηελ 

νπνία ε εξεπλήηξηα έθαλε εξσηήζεηο θαη θαηέγξαθε απαληήζεηο απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

θάζε θνξά. 

 

4.5. Σν δείγκα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ην δείγκα Ν απνηέιεζαλ 12 εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα 

ζρνιεία ζην λνκφ Αηηηθήο. Δπηιέρηεθε ν ζπγθεθξηκέλνο λνκφο, επεηδή εθεί θαηνηθεί θαη 

εξγάδεηαη ε εξεπλήηξηα. Ο ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο 

ρηνλνζηηβάδαο (snowball sampling). 

Ζ Γεηγκαηνιεςία ηεο ρηνλνζηηβάδαο (snowball sampling) είλαη κία κέζνδνο θαηά ηελ 

νπνία ν θάζε εξσηψκελνο βξίζθεη θαη ππνδεηθλχεη άιια άηνκα πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα θαη παξά ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο ζεσξείηαη έγθπξε θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ζε επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Δπηιέγεηαη ε κέζνδνο απηή, γηαηί παξέρεηαη ζηνλ εξεπλεηή 

ε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζεη ην δείγκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έξεπλα πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είλαη δχζθνιν λα ην θαηαθέξεη ρσξίο βνήζεηα θαη θπξίσο ζε θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ( Υαιηθηάο, ρρ ). 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ψζηε λα επηιεγνχλ εθπαηδεπηηθνί κε 

εηδηθφηεηεο πνπ αλήθνπλ θαη ζηηο Αλζξσπηζηηθέο θαη ζηηο Θεηηθέο θαη ζηηο Σερλνινγηθέο 

Δπηζηήκεο. Άιισζηε, ιφγσ ηεο πνηνηηθήο θχζεο ηεο έξεπλαο, ε δεηγκαηνιεςία αξθεί λα 

δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ δείγκαηνο , ελψ δεηνχκελν 

δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

αλαθέξνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηφο καο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

Γείγκα 

Ν 

Φχιν 

 

 

Ζιηθία 

 

Ίδξπκα βαζηθψλ 

ζπνπδψλ 

Δηδηθφηεηα Υξφληα 

ππεξεζίαο 

Σίηινο 

κεηαπηπρηαθνχ 

Δθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα-έηνο 

θηήζεο 

Μεηαπηπρηαθνχ 
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Ν1 

Γπλαίθα 49 Μαζεκαηηθφ ΔΚΠΑ Πιεξνθνξηθή 24 1.Πιεξνθνξηθή 

θαη  

Δπηρεηξεζηαθή 

έξεπλα 

2. Ζγεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε 

1.ΔΚΠΑ-

Μαζεκαηηθφ 

1993 

2.Παλεπηζηήκη-

ν Λεπθσζίαο 

2015 

Ν2  

άληξαο 

 

59 

 

Φπζηθφ Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

 

Φπζηθφο 

 

18 

Αλψηεξεο 

ζπνπδέο ζηε 

Φπζηθή 

Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην 

(ΔΑΠ) 2013 

 

Ν3  

γπλαίθα 

 

 60 

 

Φηινζνθηθή ΔΚΠΑ 
Νενειιεληθφ ηκήκα  

 

 

Φηιφινγνο 

 

35 

 

πνπδέο ζηελ 
Δθπαίδεπζε 

 Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην 
(ΔΑΠ) 

2002 

Ν4  

άληξαο 

 

46 

 

Φηινζνθηθή ΔΚΠΑ 

Σκήκα Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο 

 

Φηιφινγνο 

 

15 

Νεψηεξε θαη 

χγρξνλε Ηζηνξία  

 

 

Πάληεην 

Παλεπηζηήκην -

Σκήκα 

Πνιηηηθήο 

επηζηήκεο θαη 
Ηζηνξίαο 

2011 

Ν5  

γπλαίθα 

 

54 

 

Γαιιηθή θηινινγία 

ΔΚΠΑ 

 

Γαιιηθψλ 

 

22 

 

1.Ζ δηδαθηηθή  

ηεο Γαιιηθήο 

γιψζζαο σο 
δεχηεξε γιψζζα 

2.Μεηαθξαζεν-

ινγία 

 

1.Γαιιία(Clerm

ont-Ferrand) 

1987 
 

2. Φηινζνθηθή 

ΔΚΠΑ 

2002 

 

 

Ν6  

γπλαίθα 

 

 

53 

 

Γαιιηθή θηινινγία 

Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

 

Γαιιηθψλ 

 

20 

 

Βπδαληηλή 

Ηζηνξία 

Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

Σκήκα Ηζηνξίαο 

θαη 

Αξραηνινγίαο 

1988 

Ν7  

γπλαίθα 

 

57 

 

Φηινζνθηθή  

Ησαλλίλσλ 

Κιαζζηθφ ηκήκα 

 

Φηιφινγνο  

 

34 

 

πνπδέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην 

(ΔΑΠ) 

2004 

Ν8  

άληξαο 

 

46 

 

ΣΔΗ πιεξνθνξηθήο 
ππνινγηζηψλ 

πζηεκάησλ ζην ΣΔΗ 

Πεηξαηά 

 

Πιεξνθνξηθφο 

 

15 

Πξφιεςε ηεο 

πγείαο θαη 
πξφιεςε 

Φπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ 

Ηαηξηθή ρνιή 

ΔΚΠΑ 
2015 



76 
 

Ν9  

άληξαο 

 

61 

 

Θενινγηθή  ΔΚΠΑ 

 

Θενιφγνο 

 

33 

1. Δθπαίδεπζε 

ελειίθσλ 

2. Οξζφδνμε 

Θενινγία 

3. Γηνίθεζε 

πνιηηηζκηθψλ 

κνλάδσλ 

Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην 

(ΔΑΠ) 

2009 

 

Ν1Ο  

γπλαίθα 

 

48 

Φπζηθφ  ΔΚΠΑ 

 

 

 

Φπζηθφο 

 

12 

Μεηαπηπρηαθή 

εμεηδίθεπζε 

θαζεγεηψλ 

Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

 

Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην 

(ΔΑΠ) 

2016 

Ν11  

άληξαο 

 

47 

 

Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηά 

Δθαξκνζκέλε 

Πιεξνθνξηθή 

 

 

Πιεξνθνξηθφο 

 

20 

 

 

Γηνίθεζε 

Δθπαίδεπζεο 

 

 

ΑΣΔΗ Πεηξαηά  

2017 

  

Ν12 

 

άληξαο 

 

52 

 

ΣΔΦΑΑ 

ΔΚΠΑ 

 

Φπζηθήο 

Αγσγήο 

24 Δπηζηήκεο 

Αγσγήο 

Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην 

(ΔΑΠ) 

2017 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ην δείγκα απνηειείηαη απφ 12 

εθπαηδεπηηθνχο , 6 γπλαίθεο θαη 6 άληξεο απφ 46-61 εηψλ. Απφ απηνχο, νη 4 είλαη άγακνη 

(Ν4,Ν9,Ν10,Ν12),ν Ν11 δηαδεπγκέλνο, ε Ν6 ρήξα θαη νη ππφινηπνη έγγακνη. Δπίζεο 

εθηφο ησλ Ν4,Ν9,Ν10,Ν12 φινη νη ππφινηπνη έρνπλ θαη παηδηά.  

 

4.6. ρεδηαζκόο ηνπ πξσηόθνιινπ ζπλέληεπμεο  

 

Σν πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 34 εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο 

απηέο δνκνχληαη ζε πέληε άμνλεο. 

 Ο πξψηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο θαη αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο (αηνκηθά, θνηλσληθά, επαγγεικαηηθά ). 

 Ο δεχηεξνο άμνλαο πεξηιακβάλεη 11 εξσηήζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο (αληηθείκελν, δίδαθηξα, 

θνξέαο παξνρήο, ηξφπνο πινπνίεζεο, ζηνηρεία ειθπζηηθφηεηαο, θιπ). 
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Οη ππφινηπνη άμνλεο πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε θαζελφο απφ ηα 

αληίζηνηρα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δηδηθφηεξα: 

 Ο ηξίηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο  πνπ αλαθέξνληαη ζηα θίλεηξα  

 Ο ηέηαξηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη 5 εξσηήζεηο  πνπ αλαθέξνληαη ζηα εκπφδηα  

 Ο πέκπηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη 9 εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη  ζηε ζπκβνιή ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (πξνζσπηθή, θνηλσληθή, παηδαγσγηθή, νηθνλνκηθή θαη 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ) ζηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο. 

ην Παξάξηεκα, ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδεηαη πιήξσο αλαπηπγκέλν ην 

πξσηφθνιιν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

 

4.7. ρεδηαζκόο ηεο ζπλέληεπμεο 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αξρηθά έγηλε κηα πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο 

πηινηηθή έξεπλα κε δχν ζπλεληεχμεηο ζε εθπαηδεπηηθνχο (πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ 

ηειηθή έξεπλά καο), γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ αζάθεηεο θαη δπζθνιίεο ζηε δηαηχπσζε 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξσηεκάησλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαζψο 

θαη γηα ηελ παξαγσγή αξρηθψλ δεδνκέλσλ θαη θαηεγνξηψλ. Μεηά απφ απηφ δελ 

ρξεηάζηεθε λα γίλεη θακία ηξνπνπνίεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο 

ζπλέληεπμεο. Δμάιινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ή λα παξαιεηθζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο, 

αλ ε εξεπλήηξηα ην έθξηλε απαξαίηεην. 

 

4.8. Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο  

 

Με ηελ έλλνηα ηεο εγθπξφηεηαο ελλννχκε αλ «κεηξάκε» απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέινπκε 

λα κεηξήζνπκε, ελψ κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο εθθξάδεηαη ην θαηά πφζν νη 

εξεπλεηηθέο καο κέζνδνη θαη νη ηερληθέο «κεηξνχλ» κε αμηνπηζηία θαη κε αθξίβεηα ηα 

δεδνκέλα. Γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε δχν βαζηθνχο 

άμνλεο. Ο πξψηνο αθνξνχζε ηελ εγθπξφηεηα ζηε παξαγσγή δεδνκέλσλ θαη ν δεχηεξνο  

αθνξνχζε ηελ εγθπξφηεηα ζηελ εξκελεία. Δπεηδή ζηελ πνηνηηθή έξεπλα αληίζεηα κε φηη 

ζπκβαίλεη ζηελ πνζνηηθή ε ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη ηππνπνηεκέλε, 
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δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ελλνηνινγηθή ζαθήλεηα ηφζν ζην ζεσξεηηθφ θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φζν θαη ζην θεθάιαην πνπ αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζαθείο νξηζκνί ησλ ελλνηψλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα. 

Ζ ηερληθή επίζεο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ αθνινπζήζεθε πξνζδίδεη ζηελ 

έξεπλα απμεκέλε εγθπξφηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο (Mason, 2003). 

Ζ εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίζηεθε απφ ηελ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εξσηψκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα θαζψο θαη κε ηελ ιεπηνκεξή θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε νιφθιεξεο ηεο  

δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπκε ηα δεδνκέλα θαη λα 

θαηαιήμνπκε ζηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα 

κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη 

πνπ ε ζπιινγή ηνπ (πιηθνχ) κπνξεί λα γίλεη απφ θείκελα, ζπλεληεχμεηο, εηθφλεο, θιπ. 

(Ησζεθίδεο, 2008). Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ καο βνεζάεη λα πεξηγξάςνπκε 

αληηθεηκεληθά θαη ζπζηεκαηηθά νηηδήπνηε πξνθχπηεη απφ ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ 

θαη πνπ κπνξεί λα είλαη γξαπηά ε πξνθνξηθά δεδνκέλα (Φαξξνχ & Εαθεηξφπνπινο, 

2004). Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πνηνηηθέο ηερληθέο, λα ηαμηλνκήζεη ηα δεδνκέλα θαη λα δεκηνπξγήζεη 

θαηεγνξίεο  έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηα εξκελεχζεη (Λακπίξε-Γεκάθε,2003). 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα ζε αληίζεζε κε ηε πνζνηηθή, είλαη αδχλαην λα ππάξμεη έιεγρνο 

αμηνπηζηίαο. Απηφ ζπκβαίλεη  επεηδή ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ ζπιιέγνληαη κε 

ηππνπνηεκέλν ηξφπν θαη έηζη δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα (Mason, 2003). 

 

4.9. Εεηήκαηα Γενληνινγίαο 

 

Έλα απφ ηα πην ζχλζεηα, ιεπηά θαη πνιχπινθα ζέκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη απηά 

πνπ αθνξνχλ ηε δενληνινγία. Ζ δενληνινγία ζηελ έξεπλα ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο αξρέο νη 

νπνίεο αλ δελ ηεξεζνχλ δεκηνπξγνχλ αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα ζηνλ εξεπλεηή θαη θαη΄ 

επέθηαζε ζηελ έξεπλα( Cohen & Manion, 1994). Ζ θπξηφηεξε αξρή πνπ πξέπεη λα 

ηεξεζεί είλαη ε απηή ηεο «ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο» πνπ αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ 

αηφκνπ γηα απηνδηάζεζε. Απηφ, ζηελ έξεπλα ζεκαίλεη φηη ην άηνκν επηιέγεη ειεχζεξα 

πνπ ζα ζπκκεηάζρεη θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο, αλαιακβάλνληαο επίζεο. θαη 
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ηκήκα ηεο επζχλεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα δελ πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Σα άηνκα 

ηα νπνία απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκκεηείραλ κε ηε ζέιεζή ηνπο 

θαη ρσξίο λα ηνπο αζθεζεί θαλελφο είδνπο πίεζε ή θαηαλαγθαζκφο θαη έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

εξεπλήηξηα πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ζηελ έξεπλά πξνέβεη 

ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:  

 Δλεκέξσζε αλαιπηηθά γηα ηελ έξεπλα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Δμήγεζε ιεπηνκεξψο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο 

  Δλεκέξσζε γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο(κε πξνζέγγηζε) 

 Πεξηέγξαςε ηα πηζαλά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ 

 Δλεκέξσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα κπνξνχζαλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα 

δηαθφςνπλ ή θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ζπλέληεπμε. 

 Γηαβεβαίσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα παξακείλνπλ αλψλπκνη θαη νη 

απαληήζεηο ηνπο ζα έρνπλ απζηεξά εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ζα αθνξνχζε ηε δηαγξαθή φισλ ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (νλνκάησλ, 

δηεπζχλζεσλ, ζρνιείσλ θιπ) απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα έηζη ψζηε λα είλαη 

αδχλαηε ε αλαγλψξηζε. 

  Γηαβεβαίσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη αλ ην επηζπκνχλ ζα κάζνπλ ηα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλαο 

 Γηαβεβαίσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επαιεζεχνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο  

Όζηεξα θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο απνθαζίζηεθε απφ θνηλνχ νη ζπλεληεχμεηο λα γίλνπλ εθηφο ζρνιείνπ θαη ζε 

ρψξν θαη ρξφλν πνπ ηθαλνπνηνχζε θαη ηα δπν κέιε. 

Δπίζεο ε εξεπλήηξηα δήηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληαο ηελ άδεηα λα ερνγξαθεζεί ε 

ζπλέληεπμε θαη φηαλ απηή εμαζθαιίζηεθε άξρηζε ε δηαδηθαζία (Openheim, 2005). Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ δελ παξεπξίζθνληαλ άιια πξφζσπα, ζηνλ ίδην ρψξν 

πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεάδνληαη νη απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ θαη λα κελ ππάξμεη 

απφζπαζε πξνζνρήο. Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαηαβιήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία θηιηθνχ θαη 

ζεηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ζε απηφ 

ζπλέβαιε ην φηη είκαζηε ζπλάδειθνη θαη ην φηη κε αξθεηνχο απφ ηνπο 
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ζπλεληεπμηαδφκελνπο δελ ήκαζηε άγλσζηνη. Δπηπιένλ, είλαη γλσζηφ φηη αλ ν 

ζπλεληεπθηήο είλαη νξζνινγηζηήο νπδέηεξνο θαη θαζφινπ θηιηθφο ππάξρνπλ πνιιέο 

πηζαλφηεηεο νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ λα κελ είλαη απζφξκεηεο (Cohen & Manion, 

1994). ηελ παξνχζα έξεπλα ζηελ άλεζε θαη ζην θηιηθφ θιίκα ζπλεηέιεζε θαη ε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία ήηαλ θαηά κέζν φξν 27 ιεπηά.  

4.10. Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 28/1/2018 έσο ηηο 13/2/2018 θαη ε δηάξθεηα 

θαηά κέζνλ φξν ήηαλ 27 ιεπηά, κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηα 40 ιεπηά θαη ηελ 

κηθξφηεξε ηα 22. Ο ρψξνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα ζπίηηα ησλ εξσηψκελσλ.  

 

4.11. Δπεμεξγαζία εκπεηξηθνύ πιηθνύ 

 

ην ζηάδην απηφ κεηαηξέπεηαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο ζε γξαπηφ θείκελν, πνπ είλαη ε πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή κεηαζρεκαηηζκνχ θαη παξνπζίαζεο πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Οη ερνγξαθήζεηο κεηαγξάθνληαη ζε γξαπηή κνξθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

κειεηεζνχλ ιεπηνκεξψο, λα ζπλδεζνχλ κε αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο ή θαη λα 

θσδηθνπνηεζνχλ ( Little & Britten ,2003). 

Απηή ε δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηαηί ε κεηαγξαθή κπνξεί λα επεξεάζεη 

δπλακηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχληαη νη ζπκκεηέρνληεο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

κνηξάδνληαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη. Ζ κεηαγξαθή είλαη κηα εξκελεπηηθή 

πξάμε θαη φρη απιψο κηα ηερληθή δηαδηθαζία, θαη ε ζηελή παξαηήξεζε ηεο κεηαγξαθήο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξαηήξεζε απξφβιεπησλ θαηλνκέλσλ. 

Ζ κεηαγξαθή (transcription) ησλ πνηνηηθψλ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκεηνγξαθίαο, γλσζηφ σο ζηηι Jefferson.( Ίζαξε, 

Πνπξθφο, 2015). 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηελ εξεπλήηξηα λα απνηππψζεη 

ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη δηάδξαζεο κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο 

είλαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ε έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ην χθνο ηεο θσλήο 

(έκθαζε, ηαρχηεηα, ηφλνο), ν ζπγρξνληζκφο θαη νη παχζεηο θ.ά., νη νπνίεο δελ κπνξνχλ 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κηα απιή κεηαγξαθή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θείκελν θαη πνπ , 
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ζχκθσλα κε ηνλ Roberts, (2004), απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη θξίζηκα γηα ηελ 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή ζεκαηηθή αλάιπζε ε νπνία 

είλαη κηα εχρξεζηε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη θπξίσο 

απφ ηνπο αξράξηνπο εξεπλεηέο. Ζ εξεπλήηξηα αθνχ δηάβαζε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά ην 

πιηθφ πνπ ζπλέιεμε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ην ηαμηλφκεζε αλάινγα κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα αλαδήηεζε θνηλέο (ελλνηνινγηθά) απαληήζεηο 

(επαλαιακβαλφκελα κνηίβα) θαη δεκηνχξγεζε ηα ζέκαηα ηα νπνία θαη αλαιχζεθαλ. Απφ 

ηελ ζεκαηηθή αλάιπζε πξνήξζαλ θαη νη θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζπζρεηίζηεθαλ κε ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο θαη ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. 
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Κεθάιαην 5: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Δηζαγσγή  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηά άμνλεο φπσο αθξηβψο είλαη ηαμηλνκεκέλεο θαη νη εξσηήζεηο 

ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηεο έξεπλαο. Σα εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ αθνξνχζαλ   

ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην επάγγεικα θαη ην είδνο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθαλ ηα θίλεηξα, δειαδή νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ γηα λα ηα αξρίζνπλ αιιά θαη λα ηα 

νινθιεξψζνπλ. Σέινο, δηεξεπλήζεθε ε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ 

πξνζσπηθή, θνηλσληθή, παηδαγσγηθή νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο. 

 

5.1. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ζην επάγγεικα  

 

Ήηαλ πξώηε ζαο επηινγή ε ζρνιή ησλ βαζηθώλ ζαο ζπνπδώλ πνπ ηειεηώζαηε; 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο γηα ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ 

ε πξψηε ηνπο επηινγή ε ζρνιή πνπ ηειείσζαλ (Ν3, Ν4, Ν6, Ν9, Ν10, Ν11, Ν12). 

 

Ναη ήηαλ ε πξψηε κνπ επηινγή. Δθεί έδσζα κφλν εμεηάζεηο.(Ν9) 

 

Παξφιν πνπ επηζπκνχζε λα εηζαρζεί ζε άιιε ζρνιή θαη λα αθνινπζήζεη άιιε 

επαγγεικαηηθή  ζηαδηνδξνκία, ν Ν7 ζπκβηβάζηεθε θαη επέιεμε ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή. 

 

ρη αθξηβψο. Ννκηθή ήζεια λα πάσ αιιά γηα ιφγνπο πνπ κε ππεξβαίλνπλ (νηθνγελεηαθνί 

θαη νηθνλνκηθνί) ηειηθά δήισζα  ζαλ πξψηε ζρνιή επέιεμα λα είκαη ζηε Φηινζνθηθή ρσξίο 

λα ην έρσ κεηαληψζεη βέβαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ηειείσζα (Ν7). 

 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο (Ν1, Ν2, Ν5, Ν7, Ν8) ήηαλ ε δεχηεξε επηινγή. 
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Σρεδφλ. Ήζεια πιεξνθνξηθή απφ ηελ αξρή φκσο εθείλε ηελ επνρή ππήξραλ ειάρηζηα 

ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη  ε ακέζσο επφκελε επηινγή κνπ ήηαλ ην καζεκαηηθφ κε ηελ 

ηδέα φηη ζα αθνινπζήζσ ηνλ  θιάδν πιεξνθνξηθήο φπσο θαη έθαλα (Ν1). 

 

Ήηαλ ζπλεηδεηή επηινγή ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ; Με πνηα 

θξηηήξηα (πξνζδνθίεο) έγηλε; 

Ήηαλ απνιχησο ζπλεηδεηή ε επηινγή γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνπο έμη εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο (Ν2, Ν3, Ν4, Ν6, Ν7, Ν9). 

 

Απφιπηα. Μνπ άξεζε ε επαθή θαη επηθνηλσλία πνπ ζα  είρα κε ηα παηδηά θαζψο θαη  ην 

γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζα λα ηνπο κάζσ πξάγκαηα, λα ηνπο κάζσ ζηελ νπζία φρη κφλν 

θαηλνχξγηα πξάγκαηα αιιά θαη ηξφπνπο δσήο, ηξφπνπο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο (Ν4). 

 

Αληίζεηα, γηα πέληε απφ απηνχο (Ν1, Ν5, Ν8, Ν10, Ν11) έγηλε επάγγεικα, αθνχ είρε 

πξνεγεζεί εξγαζία ζε άιιν εξγαζηαθφ ρψξν. 

 

Ήζεια αξρηθά λα αζρνιεζψ κε ηελ πιεξνθνξηθή, ην δνθίκαζα φηαλ ηειείσζα ην 

καζεκαηηθφ δειαδή δνχιεςα γηα έλα ρξφλν πεξίπνπ ζε εηαηξία ζαλ πιεξνθνξηθφο θαη 

δηαπίζησζα φηη δελ κνπ αξέζεη. Σηξάθεθα πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη εθεί λνκίδσ φηη βξήθα 

ην αληηθείκελφ κνπ. Δίκαη επραξηζηεκέλε κε απηφ πνπ θάλσ. Γελ ζθέθηεθα ηελ 

απνθαηάζηαζε αιιά βξήθα ζπλζήθεο πνπ κνπ άξεζαλ θαιχηεξα. Δπνκέλσο είρε λα θάλεη 

κε απηφ φηη κνπ αξέζεη θαιχηεξα ζαλ δνπιεηά (Ν1). 

 

Οη ιφγνη ηεο επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ έρεη λα θάλεη κε ην πξσηνγελέο ελδηαθέξνλ γη απηφ, δειαδή κε ην κεξάθη 

θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία. (Ν2, Ν3, Ν4, Ν6, Ν9, Ν5, Ν7, Ν10). 

 

ηαλ έγηλα θαζεγήηξηα, εθείλε ηελ επνρή ήηαλ πξαγκαηηθά κεξάθη λα γίλεηο δαζθάια.  

Δπηπιένλ αθνινπζψληαο απηφ ην επάγγεικα κπνξνχζεο λα θάλεηο κία δνπιεηά πνπ ζα ζνπ 

δίλεη θαη θάπνηα επραξίζηεζε γηα ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα. Γηα θάπνηα αξθεηά ρξφληα 
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καο έδηλε θαη επραξίζηεζε. Τψξα βέβαηα έρνπλ δπζθνιέςεη ιίγν ηα πξάγκαηα έσο πνιχ, 

ίζσο αιιάμακε θαη κείο νπηηθή θαη δελ κπνξψ λα πσ φηη ηψξα κνπ δίλεη επραξίζηεζε 

παξφιν πνπ θαη πάιη ην βιέπσ ιίγν ζεηηθά ην φιν ζέκα (Ν3) 

 

Ο πξσηαξρηθφο ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπ Ν12 ήηαλ ε επηξξνή ησλ γνλέσλ:  

 

 Ήηαλ θάηη ην νπνίν κε πξνέηξεςε ε κεηέξα κνπ πνπ ήηαλ εθπαηδεπηηθφο θαη ζηγά-ζηγά κνπ 

ην είρε βάιεη ζην κπαιφ. Καη ηειηθά θάλεθε φηη είρε δίθαην γηα πξψηε θαη ηειεπηαία θνξά 

γηαηί ηειηθά απηφ ήζεια. Γηαηί κνπ ηαηξηάδεη δηφηη βιέπσ φηη επηθνηλσλνχκε κε ηα παηδηά ζε 

έλα επίπεδν πνπ κε θάλεη λα ληψζσ επραξίζηεζε θάλσ ηε δνπιεηά κνπ θαη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ πεξλάσ θαιά (Ν12). 

 

Δθηφο φκσο απφ ηελ αγάπε γηα ηε δηδαζθαιία, θαη ε επαγγεικαηηθή ζηαζεξφηεηα ηελ 

νπνία εγγπφηαλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλέβαιε ζηελ επηινγή αξθεηψλ κειψλ 

ηνπ δείγκαηνο (Ν2, Ν5, Ν7, Ν8, Ν10). 

 

Μάιινλ ζηελ πνξεία έγηλε επηινγή δειαδή ε πξψηε κνπ επηινγή  ήηαλ ε κεηάθξαζε 

θεηκέλνπ κε ηελ νπνία αζρνιήζεθα αξθεηά θαη γηα θαηξφ  παξάιιεια κάιινλ θαη κε ηα 

δχν. Μεηά φκσο θαηέιεμα ζην Γεκφζην ζρνιείν γηαηί πξέπεη λα έρσ έλα ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα κε ζηαζεξέο κεληαίεο απνδνρέο. Δληάμεη δελ είλαη θαη πνιχ καθξηά απφ απηά 

πνπ ήζεια θαη ζέισ λα θάλσ. Με θαιχπηεη ,δειαδή κνπ αξέζεη (Ν5). 

 

Απνθιίλνπζεο, έζησ θαη ελ κέξεη, ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηήζεσλ είλαη κφλν νη 

απφςεηο ηνπ Ν7 θαη ηνπ Ν11. Υαξαθηεξηζηηθά ν Ν7 ηνλίδεη φηη ε θνίηεζε θαη ε 

απνθνίηεζε απφ κηα θαζεγεηηθή ζρνιή ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαζφξηδε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή πνξεία. 

 

Τν δεκφζην ζρνιείν ήηαλ κνλφδξνκνο. Ννκίδσ φηη ήηαλ ηαπηηζκέλν ζην κπαιφ κνπ απφ ηελ 

αξρή φηη ζα ζπνχδαδα ζηε θηινζνθηθή θαη ηαπηφρξνλα  ζα δνχιεπα ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε ζαλ εθπαηδεπηηθφο θαη κνπ άξεζε ζαλ ηδέα. Αζθαιψο νη πξνζδνθίεο, νη νπνίεο 

έρνπλ λα θάλνπλ θαηαξράο κε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ζνπ, ήηαλ  φηη  φηαλ ζέινπκε κπνξνχκε 
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λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν, λα θάλνπκε αιιαγέο, λα εθθέξνπκε θαηλνηνκίεο κπνξνχκε λα 

είκαζηε θαιχηεξνη απφ φηη ήηαλ νη πξνεγνχκελεο γεληέο έσο θαη άξηζηνη. Άζρεηα αλ ζηελ 

πνξεία ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε απνγνεηεχεη. Σαθψο 

θαληάδνκαη φηη ην θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ ππφβαζξν επέβαιε λα ππάξρεη κία εξγαζία 

νπσζδήπνηε άκεζε φζν ην δπλαηφλ γηλφηαλ θαη βέβαηα ζηαζεξή θαη ζαθψο απηφ ην 

πξφζθεξε ε δνπιεηά ζην  δεκφζην ζρνιείν. (Ν7) 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν Ν11 απάληεζε φηη, αλ θαη δελ ήηαλ ε πξψηε ηνπ επαγγεικαηηθή 

επηινγή ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηειηθά αζθψληαο λνηψζεη φηη ηνπ ηαηξηάδεη θαη 

είλαη επραξηζηεκέλνο.  

 

ρη δελ ήηαλ επηινγή κνπ λα γίλσ εθπαηδεπηηθφο. Δξγάζηεθα ηξία ρξφληα ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη κεηά απνθάζηζα λα γίλσ εθπαηδεπηηθφο κε ηα εμήο θξηηήξηα: κε ην θξηηήξην ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κνπ. Τειηθά ήηαλ ζσζηή 

ε επηινγή κνπ θαη κνπ ηαηξηάδεη απηφ ην επάγγεικα. (Ν11) 

 

5.2 Απνηειέζκαηα γηα ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ην νπνίν 

παξαθνινύζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

 

Πόηε απνθαζίζαηε όηη επηζπκείηε λα θάλεηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

Φαίλεηαη φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ππήξρε απφ πνιχ λσξίο ε επηζπκία γηα  

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Πξαγκαηνπνίεζαλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ δπν απφ απηνχο (Ν5, Ν6), ελψ άιινη δπν (Ν9, 

Ν12), παξφηη απνθάζηζαλ θαη μεθίλεζαλ άκεζα, δελ νινθιήξσζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο.  

Δπθαηξία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δφζεθε γηα ζεκαληηθή κεξίδα 

εξσηψκελσλ (Ν3, Ν7, Ν9, Ν10, Ν12) κε ηε ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) θαη ελφο (Ν1) κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε 

Λεπθσζία, δειαδή κε ηελ πξνζθνξά κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απφ απφζηαζε.  

Αλαθνξηθά κε ηηο θάζεηο ηεο θαξηέξαο ή ηεο δσήο ηνπο ζηηο νπνίεο απνθάζηζαλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δελ απάληεζαλ φινη νη εξσηψκελνη. Χζηφζν, 

απφ απηνχο πνπ έθαλαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζρεηηθέο αλαθνξέο πξνέθπςε φηη ν Ν1 
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απνθάζηζε λα απνθηήζεη έλαλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν απφ αλάγθε γηα αιιαγή 

επαγγέικαηνο, ν Ν2, φηαλ είρε θαηάιιειεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ν Ν3, φηαλ είραλ 

κεγαιψζεη ηα παηδηά ηνπ, ν Ν4, φηαλ ζηαζεξνπνηήζεθε επαγγεικαηηθά θαη επέζηξεςε 

ζηελ Αζήλα, ν Ν5, ελψ πεξίκελε ην δεχηεξν παηδί, ν Ν8 ηπραία θαη ν Ν11, φηαλ βξέζεθε 

ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ δσήο (δηαδχγην) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

θάζε επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

 

Σε πνηα επαγγεικαηηθή θάζε ην θάλαηε; 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, πξηλ λα δηνξηζηνχλ ζην Γεκφζην έθαλαλ κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο κφλν ηξεηο (Ν1, Ν5, Ν6). Έρνληαο πξνυπεξεζία ζην Γεκφζην απφ 4-10 ρξφληα 

έθαλαλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο άιινη ηέζζεξηο (Ν2, Ν4, Ν5, Ν10), κε ππεξεζία 10 έσο 

20 ρξφληα έμη (Ν1, Ν3 Ν7, Ν8, Ν11, Ν12), ελψ κε πάλσ απφ 20 ρξφληα κφλν έλαο (Ν9). 

 

Πσο ην ςάμαηε; 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη πήξαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάζηεθαλ 

θαηά βάζε απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ην δηαδίθηπν ή αθφκα θαη απφ 

άιινπο θαζεγεηέο ή θίινπο.  

 

Τν έςαρλα θαηξφ απηφ, ην λα πάσ ζηε Γαιιία δειαδή. Απφ ηηο αξρέο ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο 

είρα μεθηλήζεη ηελ έξεπλα κε ηα Παλεπηζηήκηα θαη απηφ εθείλε ηελ επνρή -πξν ίληεξλεη 

επνρήο- βέβαηα ήηαλ ην πην δχζθνιν κέξνο. Με βνήζεζε ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην λα έξζσ ζε 

επαθή(κε αιιεινγξαθία) κε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα θαζψο θαη θάπνηνη θίινη. Δπίζεο ην 

δεχηεξν ην έςαμα ζηελ ζρνιή ησλ βαζηθψλ κνπ ζπνπδψλ γηαηί ήηαλ θαη ν κνλαδηθφο 

θνξέαο πνπ πινπνηνχζε ην ζπγθεθξηκέλν Μεηαπηπρηαθφ. (Ν5) 

 

Αλαδήηεζε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ θπξίσο βάζεη ηεο εηδίθεπζεο πνπ ηνπο 

ελδηέθεξε ε κεγάιε πιεηνςεθία (Ν1, Ν2, Ν4, Ν5, Ν6, Ν7, Ν9, Ν10, Ν11). 

 

Έςαρλα έλα ζπγθεθξηκέλν ηίηιν θαη θαηέιεμα ζην αθξηβψο ζπγθεθξηκέλν πνπ κε ελδηέθεξε 

ν ηνκέαο(Ν2). 
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Μφλν ην Αλνηρηφ παλεπηζηήκην είρε κεηαπηπρηαθφ γηα ηελ Δθπαίδεπζε ελειίθσλ πνπ κε 

ελδηέθεξε. Καη ηα ππφινηπα έηζη ηα έςαμα κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αλνηρηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ. (Ν9) 

 

Δπηπξφζζεηα νη εμεηάζεηο σο ηξφπνο επηινγήο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηξηψλ απφ απηνχο (Ν1, Ν4, Ν7). 

Ζ πξννπηηθή ησλ εμεηάζεσλ δελ ήηαλ θαζφινπ ειθπζηηθή γηα ηελ Ν1. 

 

Γηα ην δεχηεξν έςαμα πνιχ εθείλε ηελ επνρή κέζα απφ ην δηαδίθηπν γηαηί ήηαλ ειάρηζηα ηα 

κεηαπηπρηαθά πνπ γηλφληνπζαλ ζηελ Διιάδα κε απηφ ην αληηθείκελν (Ζγεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε). Ήηαλ λνκίδσ 3-4 θαη ζηα νπνία έπξεπε λα δψζεηο εμεηάζεηο. Απηή ε 

δηαδηθαζία ήηαλ επίπνλε θαη δελ κνπ άξεζε απηή ε ηδέα ελψ ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Λεπθσζίαο ήηαλ πην απιά ηα πξάγκαηα (Ν1). 

 

Ζ δπζθνιία ησλ εμεηάζεσλ αλάινγα κε ηα Παλεπηζηήκηα επεξέαζε επίζεο ηνλ Ν4 ζηελ 

ηειηθή επηινγή ηνπ. 

 

Ήζεια λα θάλσ θάπνην κεηαπηπρηαθφ ζηελ Ηζηνξία. Γεληθφηεξα κε ελδηέθεξε ε Νεφηεξε 

Ηζηνξία. Καη βέβαηα ην έςαρλα. Δθείλε ηελ πεξίνδν δελ ππήξραλ πνιιέο επηινγέο γηαηί 

εθηφο απφ ην Αλνηρηφ παλεπηζηήκην, ηα άιια κεηαπηπρηαθά ήζειαλ εμεηάζεηο θαη κάιηζηα 

δχζθνιεο εμεηάζεηο θαη δηάιεμα ζε ζρέζε κε ην λα ην  έθαλα ζην ΔΚΠΑ πνπ ήηαλε πην 

δχζθνιεο νη εμεηάζεηο ην Πάληεην (Ν4). 

 

Με ζθεπηηθηζκφ αληηκεηψπηζε θαη ν Ν7 ηελ αμηνπηζηία ησλ εμεηάζεσλ . 

 

Δίρα κείλεη πεξηζζφηεξν ζηελ εληχπσζε, ε νπνία επηθξαηνχζε ηελ επνρή εθείλε, φηη ήηαλε 

δχζθνιε ε ζπκκεηνρή ζε θάπνην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηα Παλεπηζηήκηα εηδηθά ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο. Μηαο θαη ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα ηα κεηαπηπρηαθά 

ρξεηαδφληνπζαλ εμεηάζεηο ππήξρε ε θηινινγία ή ε παξαθηινινγία φηη δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

αμηνθξαηηθή ε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνγξάκκαηα θαη έπξεπε λα 

έρεηο θάπνηνλ γλσζηφ πνπ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζε βνεζήζεη (Ν7). 
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Γηα ηνπο ππφινηπνπο ην είδνο ησλ ζπνπδψλ, δειαδή αλ είλαη απφ απφζηαζε ή έρεη 

ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε, ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο επηινγήο κε ηνπο 

κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (Ν2, Ν3, Ν4, Ν9, Ν10, Ν12) λα επηιέγνπλ κφλν ζπνπδέο απφ 

απφζηαζε. 

 

Τν κνλαδηθφ παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα πνπ πξνζθέξεη απηή ηε δπλαηφηεηα είλαη ην ΔΑΠ 

ην νπνίν λα κελ απαηηεί ηε θπζηθή κνπ παξνπζία ζε εβδνκαδηαία βάζε (Ν12). 

 

Δμαίξεζε απνηειεί κφλν ν Ν8, ν νπνίνο δελ έςαμε ηίπνηα ν ίδηνο. 

 

Τν έςαμε κία ζπλάδειθνο θαη ήξζε θαη κνπ είπε: 

- Δλδηαθέξεζαη γηα Μεηαπηπρηαθφ;  

-Μπα φρη δελ ελδηαθέξνκαη ηεο ιέσ. Πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ γηαηί έρσ ηξεράκαηα. 

Μνπ ιέεη: 

-Κνίηαμε απηφ εδψ είλαη θαιφ θαη βιέπνληαο ηνλ ηίηιν κνπ άξεζε πάξα πνιχ. (Ν8) 

 

Πνηνο θνξέαο ην δηνξγάλσζε;  

Οη κηζνί εθπαηδεπηηθνί, (Ν2, Ν3, Ν7, Ν9, Ν10, Ν12), φπσο ήδε αλαθέξζεθε, έθαλαλ ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο απφ απφζηαζε ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Απφ 

απφζηαζε, αιιά ζην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, έθαλε ην κεηαπηπρηαθφ θαη ν Ν1. Απφ 

ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο (Ν1, Ν5, Ν8) έθαλαλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην 

ηεο Αζήλαο (ΔΚΠΑ), έλαο (Ν4) ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, έλαο (Ν6 ) ζην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), έλαο (Ν11) ζην ΑΣΔΗ Πεηξαηά, ελψ κφλν έλαο 

έθαλε κεηαπηπρηαθφ ζην εμσηεξηθφ (Ν5). 

 

Σε πνην αληηθείκελν ήηαλ ην κεηαπηπρηαθό πνπ επηιέμαηε;  

Δπηά εθπαηδεπηηθνί (Ν1, Ν2, Ν4, Ν5, Ν6, Ν9, Ν10) έθαλαλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

ζρεηηθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν ζπνχδαζαλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν. 

Δπίζεο έμη απφ απηνχο έθαλαλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ 

γεληθά ηελ Δθπαίδεπζε (Ν1, Ν3, Ν7, Ν9, Ν11, Ν12). Σέινο ηα αληηθείκελα ησλ 
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κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δπν ζπκκεηερφλησλ (Ν8 θαη Ν9) δελ εκπίπηνπλ ζε θακηά απφ 

ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο.  

 

Πιεξώζαηε δίδαθηξα; Τη ύςνπο; 

Γίδαθηξα πνπ θπκαηλφηαλ απφ 2.000-7.000 επξψ πιήξσζαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί εθηφο απφ ηέζζεξηο (Ν1, Ν4, Ν5, 

Ν6). 

 

Ήηαλ δσξεάλ. Τν 1986 πνπ μεθίλεζα ην κεηαπηπρηαθφ, δελ ππήξρε θαηαβνιή δηδάθηξσλ 

(Ν6). 

 

Είρε άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε; π.ρ. βηβιία, κεηαθηλήζεηο; Σε ηη ύςνο θαη’ 

εθηίκεζε αλήιζε απηό ην πξόζζεην θόζηνο; 

ηη δε ρξεηάζηεθαλ επηπιένλ ρξήκαηα γηα βηβιία ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ηνπο ζπνπδψλ απάληεζαλ πέληε εθπαηδεπηηθνί (Ν3,Ν4,Ν5,Ν8,Ν11). 

 

Καη ζηα δχν κεηαπηπρηαθά κνπ δελ είρακε βηβιία. Υπήξρε θσηνηππηθφ θαη βγάδακε ηηο 

ζεκεηψζεηο ησλ θαζεγεηψλ, παίξλακε ζεκεηψζεηο απφ ην Παλεπηζηήκην θαη ππήξρε 

πξφζβαζε ζηε βηβιηνζήθε θαη έηζη δελ ρξεηάζηεθαλ επηπιένλ βηβιία (Ν5). 

 

Γπν κφλν εθπαηδεπηηθνί (Ν7, Ν9) αγφξαζαλ κεξηθά βηβιία ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνη , 

ελψ θαη ζηελ πεξίπησζε άιισλ δπν (Ν1, Ν12) ην ζρεηηθφ θφζηνο αγνξάο βηβιίσλ ήηαλ 

κηθξφ. 

 

ρη είλαη γεγνλφο φηη πξνκεζεχηεθα θάπνηα ιίγα βηβιία πνπ είραλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη ζεψξεζα φηη έπξεπε λα ηα πξνκεζεπηψ γηα αλάγλσζε θαη 

πνπ ην θφζηνο ηνπο δελ ήηαλ δπζβάζηαρην φπσο θαη ηα έμνδα γηα κεηαθηλήζεηο (Ν7). 

 

Σα άιια επηπιένλ έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηηο κεηαθηλήζεηο ήηαλ ακειεηέα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, αθφκε θαη γηα ην Ν1 πνπ ν θνξέαο ησλ ζπνπδψλ ήηαλ ην Παλεπηζηήκην 

Λεπθσζίαο. 

 

Γίλακε εμεηάζεηο εδψ ζηελ Αζήλα, ζην ΤΔΗ Αζήλαο θαη επνκέλσο δελ ππήξρε πξφζζεηε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Καη ζην πηπρίν φπνηνο ήζειε κπνξνχζε λα πάεη λα νξθηζηεί ζηελ 

Κχπξν δηαθνξεηηθά, ζην ζηέιλαλε ην πηπρίν ρσξίο λα πεξάζεηο ηε δηαδηθαζία ηεο 

νξθσκνζίαο. (Ν1) 

 

Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Ν5 πνπ έθαλε ην κεηαπηπρηαθφ ζηε Γαιιία. 

 

Δίρε κεγάιν θφζηνο πνπ ηψξα δελ ην ζπκάκαη αιιά δελ ήηαλ θαη απαγνξεπηηθφ, κηαο θαη 

ρξεηάζηεθε λα κείλσ ζην εμσηεξηθφ θαη πξέπεη λα ζνπ πσ φηη ήηαλ αξθεηά ηα ρξήκαηα γηα 

κία ειιεληθή νηθνγέλεηα ζαλ ηε δηθή κνπ. Καη κηιάκε γηα επνρέο πνπ ππήξραλ δξαρκέο θαη 

θξάγθα (Ν5). 

 

Είραηε εθπαηδεπηηθή άδεηα ή ην θάλαηε παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ζαο; 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα εξγάδνληαλ θαλνληθά ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ, εθηφο απφ δπν πεξηπηψζεηο (Ν5 θαη Ν6). 

 

Σην πξψην δελ εξγαδφκνπλ θαη ζην ην δεχηεξν είρα βξέθνο θαη εθκεηαιιεχζεθα ηελ γνληθή 

άδεηα, ην ελληάκελν γηα λα κπνξέζσ λα θάλσ ην πξψην ρξφλν κεηαπηπρηαθνχ. Τε δεχηεξε 

ρξνληά δήηεζα εθπαηδεπηηθή άδεηα πνπ δελ κνπ δφζεθε γηαηί ιέεη δελ ην επέηξεπαλ νη 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο καο (Ν5). 

 

Ήηαλ από απόζηαζε ή δηα δώζεο; 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί  ηνπ δείγκαηνο (Ν2, Ν3, Ν7, Ν9, Ν10, 

Ν12) πινπνίεζαλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο απφ απφζηαζε, ελψ πέληε απφ απηνχο 

(Ν4, Ν5, Ν6, Ν8, Ν11) δηα δψζεο παξαθνινπζψληαο καζήκαηα δχν ή ηξεηο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Έλαο κφλν εθπαηδεπηηθφο, ν Ν1, έθαλε ην πξψην κεηαπηπρηαθφ δηα δψζεο, 

ελψ ην δεχηεξν απφ απφζηαζε. 
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Με ηη ηξόπν επηιεγήθαηε ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα; 

Με θιήξσζε επηιέρηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ επηά 

εθπαηδεπηηθνί (Ν2, Ν3, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Ν12). 

 

Ζ επηινγή έγηλε κε θιήξσζε θαη ήκνπλ απφ ηνπο επηιαρφληεο. Δπεηδή φκσο θάπνηα άηνκα 

κεηά απνθάζηζαλ λα εγθαηαιείςνπλ δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηεο ζέζεηο θαη έηπρε λα 

επηιέμνπλ έκελα (Ν12). 

 

Με επηινγή επηιέρηεθαλ πέληε (Ν1, Ν4, Ν8, Ν9, Ν11). Ζ επηινγή έγηλε κε 

ζπλππνινγηζκφ ζπλέληεπμεο ηελ νπνία έδσζαλ, ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο θαη ησλ ηππηθψλ 

πξνζφλησλ, ελψ κφλν νη Ν5 θαη Ν6 έδσζαλ επηηπρψο εμεηάζεηο.  

. 

Ζ επηινγή έγηλε κε εμεηάζεηο θαη βαζκνινγία ζην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.(Ν6) 

 

Τη βάξπλε ζηελ απόθαζή ζαο λα παξαθνινπζήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα; 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ν2, Ν3, Ν4, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10) 

επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν (ή ηα ζπγθεθξηκέλα) κεηαπηπρηαθφ/-ά, γηαηί ήηαλ θνληά ζην 

γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν ή ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Δηδηθφηεξα: 

Ζ απφθηεζε βαζχηεξεο γλψζεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπο νδήγεζε ηνπο Ν2, Ν4 θαη Ν5 ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Ηδηαίηεξα ν Ν5 

ηνλίδεη: 

 

Τν πξψην κεηαπηπρηαθφ ην έθαλα επεηδή αθξηβψο είκαη ζε μελφγισζζν ηκήκα φθεηια λα 

δνπιέςσ ηε γιψζζα ιίγν παξαπάλσ ζηε ρψξα πνπ κηιηφηαλ (Ν5). 

 

Με απηή ηελ άπνςε ζπκθσλεί θαη ν Ν10, ηνλίδνληαο επηπιένλ ηα νθέιε πνπ ζα 

απνθφκηδε ν ίδηνο (φρη κφλν σο εθπαηδεπηηθφο αιιά θαη σο άηνκν) θαη νη καζεηέο ηνπ.  
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Τν ζθεπηηθφ ήηαλ θάλνληαο έλα Μεηαπηπρηαθφ πνπ είρε άκεζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελφ 

κνπ ην γλσζηηθφ λα εκπινπηίζσ ηηο δηθέο κνπ γλψζεηο, λα αηζζάλνκαη εγψ πην ζηαζεξή 

ζηηο γλψζεηο κνπ, πην ζηαζεξή ζην ρψξν πνπ δνπιεχσ, λα ζηαζψ αμηνπξεπψο θαη λα 

κπνξψ λα βνεζψ πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο κνπ (Ν10). 

 

Σν ελδηαθέξνλ γεληθά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα ηηο λέεο ηάζεηο θαη ζεσξίεο θαζφξηζαλ 

ηελ επηινγή ησλ Ν3 θαη Ν7 φπσο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ςπρνινγία ηνπ Ν8. 

 

Μνπ άξεζε πνιχ ην αληηθείκελν θαη είρα θαη κηα επαηζζεζία ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

Δπίζεο κνπ έιεηπε θαη ζαλ εθπαηδεπηηθφ έλα κεγάιν θνκκάηη απφ ην ρψξν ηνπ ςπρνινγίαο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζσ γλψζεηο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Ν8). 

 

Δθηφο απφ ην αληηθείκελν, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε γηα ηνλ Ν6 έπαημε θαη έλαο 

θαζεγεηήο. 

 

Τν κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ έηξεθα πάληα γηα ηελ Ηζηνξία θαη έλνησζα φηη έρσ ειιείςεηο θαη 

ζε δεχηεξν βαζκφ ε «γνεηεία» πνπ άζθεζε ν θαζεγεηήο Μαλψιεο Αλδξφληθνο ηνλ νπνίν 

είρα ηελ κεγάιε ηχρε λα έρσ θαζεγεηή ζην 1ν θαη 2ν έηνο ησλ ζπνπδψλ κνπ, επηιέγνληαο ην 

κάζεκα ηεο Αξραηνινγίαο. (Ν6) 

 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ν9, πνπ πινπνηεί απηή ηελ πεξίνδν ην ηξίην 

κεηαπηπρηαθφ ηνπ, θαη καο παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο ηνπ. 

 

Τν πξψην κεηαπηπρηαθφ ην επέιεμα γηαηί κε ελδηέθεξε ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ επεηδή ην 

ζπζρέηηδα κε ηε δνπιεηά πνπ έθαλα ζην ζρνιείν. Τν δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ ήηαλ πην θνληά 

ζην αληηθείκελν ηνπ ζρνιείνπ, ζηα ελδηαθέξνληά κνπ θαη ζην γλσζηηθφ κνπ αληηθείκελν. Τν 

ηξίην κεηαπηπρηαθφ (Γηνίθεζε πνιηηηζκηθψλ κνλάδσλ) έρεη ζρέζε κε φηη αθνξά ηνλ 

πνιηηηζκφ δειαδή κνπζεία θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ κνπζηθή ζέαηξν ινγνηερλία γθαιεξί. 

Απηφ πξαγκαηηθά είλαη γηα ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ θνπιηνχξα, ζαλ κία Γηα βίνπ κάζεζε (Ν9). 

 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Ν1 επέιεμε ηα δχν ζπγθεθξηκέλα κεηαπηπρηαθά  γηα ρξεζηηθνχο ιφγνπο.  
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Τν πξψην ην επέιεμα γηα λα δηνξηζηψ ζαλ θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο (ήηαλ πξνζφλ 

δηνξηζκνχ ) θαη ην δεχηεξν κε αληηθείκελν ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, γηα αλάιεςε ζέζεο 

επζχλεο θαη απηή ηε ζηηγκή είκαη δηεπζχληξηα ζε ζρνιείν (Ν1). 

 

Παξφκνηα επέιεμε θαη ν Ν11 ην αληηθείκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ . 

 

Τν ζπγθεθξηκέλν είλαη ην εμεηδηθεπκέλν πάλσ ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ κε 

ελδηαθέξεη ζην κέιινλ (Ν11). 

 

Σέινο ν Ν12 επέιεμε αλαγθαζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν ειιείςεη ελαιιαθηηθψλ. 

 

Γελ είρα πνιιέο δπλαηφηεηεο επηινγήο ζην ΔΑΠ. Ννκίδσ φηη ήηαλ ην κνλαδηθφ πνπ ζα 

κπνξνχζα λα θάλσ αίηεζε (Ν12). 

 

5.3 Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα παξαθνινύζεζεο κεηαπηπρηαθώλ 

ζπνπδώλ  

 

Πνηόο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο πνπ ζαο παξόηξπλε ζηελ απόθηεζε 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ; 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ παξφηξπλαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο λα θάλνπλ 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Θα κπνξνχζακε λα ηνπο δηαθξίλνπκε ζε γλσζηηθνχο, 

πξνζσπηθνχο θαη ρξεζηηθνχο.  

Ζ δηάζεζή ηνπο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη λα εκβαζχλνπλ πάλσ ζην 

γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηέζζεξηο απφ απηνχο (Ν2,  

Ν5, Ν6 θαη Ν10). 

 

Οη ζπνπδέο απηέο θαζαπηέο φρη θάηη ηδηαίηεξν. ρη άιινη ιφγνη κφλν πξνζσπηθή επηινγή 

(Ν6). 
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Ζ ζέιεζε λα θάλνπλ θάηη δεκηνπξγηθφ θαη απφ ην νπνίν ζα έπαηξλαλ πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε ψζεζε πέληε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο (Ν1, Ν3, Ν7, Ν9, Ν10) λα 

θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.  

 

Σην δεχηεξν πην πνιχ φηαλ ην μεθίλεζα κέηξεζε ην ςπρνινγηθφ κφλν, γηαηί δελ ήκνπλα 

ζίγνπξε αλ ζέισ λα θάλσ ην επφκελν βήκα, επαγγεικαηηθά ελλνψ. Ήηαλ έλα κεηαπηπρηαθφ 

πνπ ην έθαλα κέζα ζηελ θξίζε, ε θξίζε κε είρε επεξεάζεη πνιχ ςπρνινγηθά αηζζαλφκνπλα 

κία κηδέξηα λα ππάξρεη γχξσ κνπ ζηνλ ππεξζεηηθφ βαζκφ θαη δελ έβιεπα θαη δηέμνδν λα 

βγσ απφ ηε κηδέξηα. Δπνκέλσο ζεψξεζα φηη ην Μεηαπηπρηαθφ ζα κε βάιεη ζε κία ινγηθή λα 

θάλσ θάηη δεκηνπξγηθφ λα θάλσ θάηη πνπ ζα αλνίμεη ην κπαιφ κνπ (Ν1). 

 

Γηα ην ίδην ζέκα ν Ν7 καο απάληεζε: 

 

Καζαξά πξνζσπηθφο. ηαλ μεθίλεζα ην Μεηαπηπρηαθφ δελ είρα θαλ ζην κπαιφ κνπ φηη 

κπνξνχζα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε. Ήηαλ θάηη ην νπνίν ήζεια, ην 

είρα αλάγθε εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, λα αζρνιεζψ πεξηζζφηεξν κε θάηη ην νπνίν 

κνπ άξεζε θαη κε ελδηέθεξε (Ν7). 

 

Με ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ε νπνία ελ ζπλερεία ζα ηνπο βνεζνχζε  

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε έθαλαλ κεηαπηπρηαθφ άιινη ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί  

(Ν1, Ν8, Ν11, Ν12). 

 

Τν Μεηαπηπρηαθφ κνπ ήηαλ εμεηδηθεπκέλν πάλσ ζηελ δηνίθεζε πνπ κε ελδηαθέξεη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ εμέιημε  θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ην έθαλα (Ν11). 

Δίρα ππεξεηήζεη σο εθπαηδεπηηθφο ζην εμσηεξηθφ θαη κνπ άξεζε πάξα πνιχ ε εκπεηξία θαη 

εθεί απνθάζηζα φηη ήζεια λα αζρνιεζψ κε ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζα ήζεια λα δνπιέςσ σο ζπληνληζηήο εθπαίδεπζεο. Ψο πξναπαηηνχκελν 

ζεσξείηαη έλα παηδαγσγηθφ Μεηαπηπρηαθφ θαη άξηζηε γλψζε αγγιηθήο. Λνηπφλ ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα θάλσ ζα ήηαλ λα απνθηήζσ ην Μεηαπηπρηαθφ θαη γηα απηφ 

μεθίλεζα (Ν12). 
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Σέινο ε επαγγεικαηηθή αζθάιεηα, εηδηθά ζε κηα επνρή έληνλσλ αλαθαηαηάμεσλ ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ιφγσ κλεκνλίνπ, πνπ ζεσξνχζε φηη ζα ηνπ έδηλε έλαο 

κεηαπηπρηαθφο ηίηινο παξαθίλεζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ (Ν4), γηα λα ην θάλεη. 

 

Ο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα κέλα ήηαλ ε κεηάβαζε, γηαηί είρα θχγεη, είρα ηειεηψζεη, είρα 

γπξίζεη απφ ηελ επαξρία θαη ηηο πεξηνδείεο ζηα λεζηά πνπ έθαλα ηα πξψηα ρξφληα θαη 

πιένλ έβιεπα φηη ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Πνιχο θφζκνο ζθεθηφηαλ θαη 

έθαλε ζπνπδέο, αλαδεηνχζε επηκφξθσζε αθνχγνληαλ πξάγκαηα δηάθνξα πεξί αμηνιφγεζεο 

θαη ηα ινηπά θαη έλησζα φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα κνπ πξνζθέξεη θάηη θαιχηεξν απφ άπνςε 

αζθάιεηαο ζηε δνπιεηά (Ν4). 

 

Υπήξμαλ άιινη πξόζζεηνη ιόγνη; 

Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ππήξραλ άιινη πξφζζεηνη  ιφγνη (θίλεηξα) 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, πέξαλ απηψλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε (Ν2, Ν3, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Ν12). 

 

Γελ είρα θαλ ζην κπαιφ κνπ φηη ζα κπνξνχζα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ γηα επαγγεικαηηθή 

εμέιημε .ρη ζε απηή ηε θάζε (Ν7). 

 

Χζηφζν, έλαο εθπαηδεπηηθφο (Ν11) αλέθεξε σο πξφζζεην ιφγν θαη ηελ πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε ζε κηα ηδηαίηεξε θάζε ηεο δσήο ηνπ. 

 

Ναη. Ήηαλ κία πξνζσπηθή επηζπκία, έλα πξνζσπηθφ ζηνίρεκα δηθφ κνπ γηα κία πξνζσπηθή 

εμέιημε ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο δσήο κνπ(δηαδχγην) (Ν11). 

 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ, ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ, πξνζέβιεπε έλαο αθφκα 

εθπαηδεπηηθφο, (Ν1), ψζηε λα ηνπ είλαη ρξήζηκα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε. 

 

Σέινο γηα έλα εθπαηδεπηηθφ (Ν4) σο θίλεηξν ιεηηνχξγεζε ν ελζνπζηαζκφο γηα ηελ 

επηζηξνθή ζηα θνηηεηηθά έδξαλα κεηά απφ 20 ρξφληα. 
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Με εμίηαξε ε ηδέα φηη ζα πήγαηλα μαλά ζην παλεπηζηήκην φηη ζα έβιεπα πξάγκαηα  αθνχ 

είρε πεξάζεη πιένλ κία δεθαεηία απφ ηφηε πνπ είρα ηειεηψζεη νπφηε πηζαλφλ θάπνηα 

πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη έρνπλ γίλεη θάπνηα θαηλνχξγηα. Γειαδή κε ελδηέθεξε φηη κπνξεί λα 

μαλαδψ θαη πξάγκαηα πνπ ηα είρα δεη ζην παλεπηζηήκην αιιά θάπνηα ρξφληα πξηλ (Ν4). 

 

Καηά πόζν ζεσξείηε ζήκεξα όηη είλαη αλάγθε ε απόθηεζε ελόο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ 

ζπνπδώλ από έλαλ εθπαηδεπηηθό γεληθόηεξα; Γηα πνηνπο ιόγνπο εηδηθά ζήκεξα; 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ απαξαίηεην λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5, Ν7, Ν9, Ν10, Ν11). 

 

Βεβαηφηαηα. Θεσξψ απαξάδεθην λα είκαζηε εθπαηδεπηηθνί, λα δνχκε ζηελ επνρή ηεο δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο, λα έρνπκε πάξεη έλα πηπρίν πξηλ απφ 20 θαη 30 ρξφληα αλ ζθεθηεί θαλείο 

φηη ν κέζνο φξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θνληά ζηα 50 ρξφληα -κηιάκε γηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία -θαη λα ζεσξεί θαλείο φηη απηφ ηνλ θαιχπηεη θαη είλαη έλαο θαιφο εθπαηδεπηηθφο 

θαη πνξεχεηαη ζσζηά θαη ηα θάλεη  φια σξαία θαη θαιά (Ν1). 

 

Δίλαη ζεκαληηθή ε απφθηεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, αιιά φρη εληειψο απαξαίηεηε, 

ζεσξνχλ νη ππφινηπνη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί (Ν6, Ν8, Ν12). 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ρσξίο λα είλαη απνιχησο απαξαίηεην. Δίλαη ζεκαληηθφ  γηαηί ζνπ δίλεη κία 

επξχηεηα γλψζεσλ κία εμεηδίθεπζε ζε θάπνηνπο ηνκείο (Ν6). 

 

ινη ζπκθσλνχλ φκσο φηη ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν απφ παιαηφηεξα λα είλαη 

νη εθπαηδεπηηθνί δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνη, γηαηί ην ζρνιείν έρεη γίλεη πάξα πνιχ 

απαηηεηηθφ (Ν12), είλαη πην ζχλζεην ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Ν11), νη γλψζεηο 

απαμηψλνληαη (Ν3) θαη πθηζηάκεζα έλα θαηαηγηζκφ πιεξνθνξηψλ (Ν4). Χο ζεκαληηθφ 

επίζεο ιφγν πξνβάιινπλ ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά πνπ δηδάρζεθαλ ζην 

Παλεπηζηήκην έρνπλ μεπεξαζηεί, αθνχ φινη έρνπλ απνθνηηήζεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ 20 

ρξφληα. Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή πξνηείλεη λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ θαη 

νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο δε ζπκίδνπλ ζε ηίπνηε απηέο πνπ εθαξκφδνληαλ ηνλ πξνεγνχκελν 

αηψλα. Δπηπιένλ, έλαο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη είλαη θαιφ λα κπνξείο λα επαλέιζεηο ζηελ 
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ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θάπνηα ζηηγκή, γηαηί δηαθνξεηηθά μερλάο ηηο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο (Ν5). Έλαο αθφκα εξσηψκελνο ζεσξεί φηη κέζσ ελφο κεηαπηπρηαθνχ κπνξείο λα 

κάζεηο λα εξεπλάο θαη λα επηιέγεηο ηε γλψζε (Ν10). Δθθξάδεηαη φκσο θαη έλαο 

ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε ηελ πιεζψξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζρεηηθά κε 

ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπο σο πξνο ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ θαη γηα ην 

βαζχηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη, δειαδή γηα ην αλ γίλνληαη γηα ηε κάζεζε ή κφλν 

γηα ην «ραξηί» (Ν8, Ν4). 

 

Απφ ηε κηα ζπκθσλψ φηη είλαη θαιφ λα θάλεηο έλα κεηαπηπρηαθφ γηαηί ε εθπαίδεπζε είλαη 

πάληα ρξήζηκε. Απφ ηελ άιιε φκσο κεξηά ππάξρεη κηα βηνκεραλία κεηαπηπρηαθψλ θαη ζε 

ιίγν ζα έρνπλ φινη ηα ίδηα ηππηθά πξνζφληα θαη ζα ηξέρνπλ φινη γηα δηδαθηνξηθά (Ν8). 

 

Με πνην ηξόπν ε νηθνγέλεηά ζαο, ν θνηλσληθόο ζαο πεξίγπξνο θαη ν επαγγεικαηηθόο 

ζαο πεξίγπξνο ζεσξείηε όηη ζαο επεξέαζε ζηελ απόθαζή ζαο λα θάλεηε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; Εμεγήζηε αλαιπηηθά ην ξόιν ηνπ θαζελόο όζν πην αλαιπηηθά 

κπνξείηε δίλνληαο εάλ ην επηζπκείηε θαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα. 

Παξφηη ε απφθαζε ηνπ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ήηαλ απνθιεηζηηθά ησλ ίδησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζηάζε θπξίσο ηεο νηθνγέλεηαο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη ζηελ νινθιήξσζή ηνπο. Ζ ελζάξξπλζε θαη ε ζεηηθή αληηκεηψπηζε  

πνπ δήισζαλ φηη είραλ ψζεζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνρσξήζνπλ θαη λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο. εκαληηθφ ξφιν έπαημε επίζεο θαη ε 

βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ δεηεκάησλ 

θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε, φπνπ ρξεηάζηεθε. 

ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο είραλ ζχκθσλε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

ζηελ απφθαζε πνπ πήξαλ θαη έιαβαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηελ 

ακέξηζηε εζηθή θαη ςπρνινγηθή ηεο ζπκπαξάζηαζε. 

 

Ήηαλ θαζαξά πξνζσπηθή κνπ ππφζεζε θαη κάιηζηα απφ πάξα πνιιά ρξφληα απιά δελ είρα 

ηελ επθαηξία. Ζ αληηκεηψπηζε απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ ήηαλ  γεληθά ζεηηθή. Αλ θαη κνπ 

έηξσγε αξθεηέο ψξεο κε βνήζεζαλ αξθεηά. Με ζηεξίμαλε θπξίσο ςπρνινγηθά (Ν2). 
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Αλάινγε ήηαλ θαη ε επφκελε απάληεζε. 

 

Ζ νηθνγέλεηα κνπ κε ζηήξημε πνιχ θαη θπξίσο εζηθά. Καη κφλν πνπ ζνπ ιέλε πξνρψξα θαη 

ζα ηα θαηαθέξεηο απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ (Ν3). 

 

Δθηφο φκσο απφ ηελ εζηθή θαη ςπρνινγηθή ζπκπαξάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ππήξμε νηθνλνκηθή βνήζεηα (Ν5, Ν6, Ν7, Ν11), βνήζεηα ζηελ θχιαμε ησλ 

παηδηψλ (Ν1, Ν5) θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Ν10). 

 

Σην πξψην Μεηαπηπρηαθφ ε νηθνγέλεηά κνπ κε ζηήξημε απφιπηα ηφζν εζηθά φζν θαη 

νηθνλνκηθά. Σην δεχηεξν ν ζχδπγνο ήηαλ ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθφο θαη ε επξχηεξε 

νηθνγέλεηα λνκίδσ φηη βνήζεζε αξθεηά θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν γηαηί κε δχν κσξά θαη 

εξγαζία δελ είλαη απιά ηα πξάγκαηα (Ν5). 

 

Ζ νηθνγέλεηά κνπ δελ είρε αληηδξάζεηο δελ είρε αληηξξήζεηο, ζπλαηλνχζε. Με ζηήξημε πνιχ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά κνπ ,ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ αθφκα θαη ζηα ςψληα θαη ζην 

νηηδήπνηε είρα αλάγθε ελψ νηθνλνκηθή βνήζεηα δελ ρξεηάζηεθε γηαηί εξγαδφκνπλ (Ν10). 

 

Δμαίξεζε απνηειεί κφλν ε ζηάζε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ (Ν8).  

 

Ζ γπλαίθα κνπ κε ζηήξημε πνιχ. Τηο δχν κέξεο εθείλεο πνπ έιεηπα γηα κάζεκα θαη γηα φζν 

δηάζηεκα είρα ηηο εμεηάζεηο πνπ έπξεπε λα δηαβάζσ ήηαλ ζαλ λα κελ ήκνπλ ζην ζπίηη. Δίρε 

αλαιάβεη ηα πάληα. Τα πεζεξηθά κνπ αληίζεηα δελ κε ζηεξίμαλε γηνπράηζαλ. Νφκηδαλ φηη 

βξήθα ηξφπν λα θεχγσ, λα ηελ θάλσ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο νηθνγέλεηαο. Αζάλαηε 

ειιεληθή νηθνγέλεηα (Ν8). 

 

Δπίζεο δηαθψλεζε αξρηθά κε ηελ απφθαζή ηνπ λα πξνρσξήζεη ζε κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο αιιά γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ε κεηέξα ελφο εθπαηδεπηηθνχ (Ν12). 

 

Ζ κεηέξα κνπ κφλν δεη απφ ηνπο γνλείο κνπ θαη αλ θαη δαζθάια δελ ελζνπζηάζηεθε  αξρηθά 

γηαηί ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα αζρνινχκαη κε άιια πξάγκαηα φπσο κε ην γάκν θαη φρη κε 
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κεηαπηπρηαθά. Σηελ πνξεία φκσο κε ζηήξημε κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχζε είηε ζε πξαθηηθά 

δεηήκαηα είηε φηαλ ρξεηάζηεθε λα κε ζηεξίμεη ιίγν νηθνλνκηθά αιιά δελ ρξεηάζηεθε 

ηδηαίηεξα (Ν12). 

 

Θεηηθφο θαη ζχκθσλνο κε ηελ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ θαη ν θνηλσληθφο 

πεξίγπξνο πνπ πεξηιάκβαλε ηνπο θίινπο θαη ηνπο γλσζηνχο ηνπο, ηδηαίηεξα αλ ήηαλ 

άηνκα κε κφξθσζε. 

 

Οη θίινη κνπ, νη θνιιεηνί θίινη πνχ ήηαλε ζρεηηθνί κε ηελ ηδέα ήηαλ ζεηηθνί, ηνπο άξεζε 

απηφ ην πξάγκα πνπ έγηλε φηαλ ην βιέπαλε φηη ζνπ δίλεη κπφλνπο ελψ ζνπ αλνίγεη ην κπαιφ, 

φηη θάλεηο θάηη άιιν δηαθνξεηηθφ θαη μεθεχγεηο απφ ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, ηελ επαλάιεςε ηε 

ζπλήζεηα θαη ηε κηδέξηα. Ναη είρα κία ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ην θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ  

(Ν1). 

 

Με ζθεπηηθηζκφ, αλ θαη ζεηηθά, αληηκεησπίζηεθε απφ ηνπο θίινπο ηνπ κφλν έλαο 

εθπαηδεπηηθφο (Ν2), ελψ κε πεξηπαηρηηθή ή ίζσο θαη θνξντδεπηηθή δηάζεζε άιινο έλαο 

αθφκα (Ν12). 

 

Σηνπο γλσζηνχο κνπ απφ ηε κία κεξηά ηνπο άξεζε θαη απφ ηελ άιιε ππήξρε ε άπνςε πνπ 

παο θαη κπιέθεηο.(Ν2) 

 

Ο θνηλσληθφο κνπ πεξίγπξνο ζηελ απφθαζε λα θάλσ κεηαπηπρηαθφ κε θνξφηδεπε ιέγνληάο 

κνπ: «ηψξα ζηα γεξάκαηα κάζε γέξν γξάκκαηα». Απφ απηνχο θάπνηνη ην ελλννχζαλ θαη 

θάπνηνη φρη (Ν12). 

 

Πην πνιχπινθε θαη δηαθνξεηηθή είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

απνθάζηζαλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην ζρνιείν. 

Μηα κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε φηη είρε ζεηηθή αληηκεηψπηζε (Ν2,Ν5,Ν8,Ν9). 

 

Ο επαγγεικαηηθφο κνπ πεξίγπξνο ήηαλ ζίγνπξα ελζνπζηαζκέλνο γηαηί εληάμεη πηζηεχσ φηη 

φηαλ θάπνηνο ζπλάδειθνο θάλεη κεηαπηπρηαθφ πξέπεη λα ηνλ ππνζηεξίδνπλ φινη νη 
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ππφινηπνη. Σε απηφ κάιινλ ζπλέβαιιε ην γεγνλφο φηη ήηαλ θαιφ ην ζρνιείν πνπ ήκνπλα 

ηφηε θαη νη θαζεγεηέο ήηαλ θίινη κνπ (Ν2). 

 

Μάιηζηα γηα δπν εθπαηδεπηηθνχο (Ν5,Ν10), εθηφο απφ ηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε, ππήξμε 

επηπιένλ θαη βνήζεηα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχζαλ.  

 

Γηα ηνπο ζπλάδειθνχο κνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ην κφλν πνπ κπνξψ λα πσ θαη λα ζπκεζψ 

είλαη φηη ζην δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ επεηδή δνχιεπα ζε γξαθείν εθπαίδεπζεο είρα πνιχ 

κεγάιε βνήζεηα (Ν5). 

 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί (Ν4, Ν11, Ν12) δελ είραλ θακία αληίδξαζε απφ ηνλ θχθιν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, αθνχ δελ αλαθνίλσζαλ θαζφινπ ζην ζρνιείν φηη θάλνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ή ελεκέξσζαλ κφλν απηνχο πνπ είραλ πην ζηελέο ζρέζεηο.  

 

Σην ζρνιείν δελ λνκίδσ φηη αληηιήθζεθαλ θάηη απφ φιν απηφ θαη εγψ δελ άθεζα βαζηθά λα 

αληηιεθζνχλ φηη είκαη ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία λα δεηήζσ θάηη παξαπάλσ ή θάπνηα 

δηεπθφιπλζε επεηδή θάλσ θάπνην κεηαπηπρηαθφ ή επεηδή ζέισ θάπνηα άδεηα ή νηηδήπνηε 

(Ν4). 

Αληίζεηα, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί (Ν1, Ν3, Ν7) αληηκεησπίζηεθαλ κε κάιινλ αξλεηηθή 

δηάζεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίνη έθαλαλ θαη θνξντδεπηηθά ζρφιηα, πνπ 

πηζαλφλ, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, λα έθξπβαλ θαη θάπνηα δήιηα απφ ηε κεξηά 

ηνπο. 

 

Απφ ηελ άιιε ππήξραλ θαη θάπνηνη, φρη φκσο ζην πιαίζην ησλ θίισλ κνπ, ζην πιαίζην ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ αληηιακβαλφκνπλ φηη κε θνηηάλε ιίγν ζαλ νχθν θαη ζαλ λα έιεγαλ «Τψξα 

ηη ζέιεη ξε παηδί κνπ απηή θαη αζρνιείηαη θαη παηδεχεηαη: Καη πνηνο ν ιφγνο λα κπαίλεη ζε 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο;» Τν αληηιακβαλφκνπλα φηη ππάξρεη απηή ε ζθέςε ζην πίζσ κέξνο 

ζην θεθάιη ηνπο πνηέ φκσο δελ ην είπαλ κπξνζηά κνπ. Ννκίδσ φηη φηαλ θάλεηο θάηη 

δηαθνξεηηθφ ππνβφζθεη κηα δήιηα πνπ δελ είλαη ζε πξψην επίπεδν αιιά ζε δεχηεξν (Ν1). 
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Αλάινγε ήηαλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Ν7 ζην ζρνιείν, ζην νπνίν 

ζεκεησηένλ ππεξεηνχζε πεξίπνπ 15 ρξφληα. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθφ κνπ πεξίγπξν κπνξψ λα ζπκεζψ θαη λα θέξσ ζην κπαιφ 

κνπ πηζαλφλ θάπνηα ζρφιηα θαη  αληηδξάζεηο νη νπνίεο πεξηείραλ έλα είδνο ακθηζβήηεζεο. 

Γελ ζα έιεγα φηη ήηαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθέο νη θξηηηθέο δελ ήηαλ φκσο θαη ελζαξξπληηθέο.  

Πηζαλφλ θάπνηνη δελ ην ράξεθαλ θαη  αθνχζηεθαλ θαη θάπνηα ζρφιηα φηη ήηαλ πξντφλ 

θηινδνμηψλ γηα πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ινηπά (Ν7). 

 

Καηά πόζν επξύηεξα εκπιέθεζηε ζε άιινπ ηύπνπ δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο;  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο παίξλνληαο κέξνο είηε σο αθξναηέο είηε σο εηζεγεηέο ζε 

εκεξίδεο, ζπλέδξηα (Ν1, Ν4, Ν8, Ν9, Ν10, Ν12) ή ζπκκεηέρνληαο ζε πξνγξάκκαηα (Ν5). 

 

Ναη θαη εκπιέθνκαη θαη ελδηαθέξνκαη ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Έρσ 

πάξεη κέξνο ζε πάξα πνιιά ζεκηλάξηα θαη σο εηζεγεηήο θαη ζαλ αθξναηήο.  Γεληθά είλαη 

ζηάζε δσήο (Ν12). 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ζεκαηνινγία ηεο επηκφξθσζεο θαη απφ ην 

αλ κπνξνχλ λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ. 

 

Γεληθά ελεκεξσλφκνπλ φηαλ κπνξνχζα γηαηί δνχιεςα πνιιά ρξφληα ζε επαξρία θαη ζηελ 

επαξρία δελ ήηαλ εχθνιν λα έρνπκε νηηδήπνηε επηκφξθσζε- ελεκέξσζε αιιά εδψ ζηελ 

Αζήλα έρσ παξαθνινπζήζεη πνιιέο εκεξίδεο ζεκηλάξηα φηη ζε φηη κπνξνχζα λα πάσ (Ν3). 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν δπν εθπαηδεπηηθνί (Ν2, Ν7) αληηκεησπίδνπλ κε επηθχιαμε 

ηηο επηκνξθψζεηο πνπ γίλνληαη ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη ην επηζηεκνληθφ 

ηνπο επίπεδν. 
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πνηε κπνξνχζα πήγαηλα αιιά γεληθά πέξα απφ ηηο ιίγεο επηκνξθψζεηο πνπ πήγα θαη 

νπζηαζηηθά ήηαλ άρξεζηεο ελδηαθέξνκαη πξνζσπηθά δηαβάδνληαο βηβιία ,ζπκκεηέρνληαο ζε 

επηζηεκνληθά forum θ.α. (Ν2). 

 

Πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή είλαη ε απάληεζε ηεο Ν7: 

Δπεηδή ηα ρξφληα είλαη αξθεηά πίζσ λνκίδσ φηη ηα πξάγκαηα ήηαλ πην απιά ηνλ θαηξφ πνπ 

δηνξίζηεθα κε ηελ έλλνηα φηη ε επηκφξθσζε θαη γεληθά νη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είηε απηέο ήηαλ ζεκηλάξηα ή ήηαλ νη παξεκβάζεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ είηε ήηαλ 

νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο παξερφκελεο επηκφξθσζεο ήηαλ ειάρηζηεο. Με ελδηέθεξε λα 

δηεπξχλσ ηηο γλψζεηο πνπ είραλ λα θάλνπλ κφλν θαη ζηελά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηα 

νπνία ρεηξηδφκαζηε ηελ ηάμε πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ βέβαηα. Ζ αιήζεηα είλαη φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ επηκνξθσηηθέο δξάζεηο  θαη ζηελ αξρή φιεο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο νθείισ λα πσ φηη αληηκεηψπηζα κε ελδηαθέξνλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ είλαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ησλ πξντζηακέλσλ καο ή ηεο πξντζηακέλεο 

αξρήο καο. Σηελ πνξεία θαη κέρξη ζήκεξα ζα έιεγα φηη ηηο αληηκεησπίζσ πιένλ κε κία 

ζρεηηθή επηθχιαμε γηαηί ίζσο είκαη πην απαηηεηηθή ζε απηφ ην νπνίν πξνζδνθψ φηη ζα ηνπ 

πξνζθέξνπλ (Ν7). 

 

Μάιηζηα ε έιιεηςε κνξηνδφηεζεο έθαλε έλαλ εθπαηδεπηηθφ (Ν11) λα ζηακαηήζεη λα 

πεγαίλεη ζε νιηγφσξεο επηκνξθψζεηο: 

 

Έρσ παξαθνινπζήζεη πάξα πνιιέο επηκνξθψζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζπνξαδηθέο, 

δηάξθεηαο ιίγσλ σξψλ θαη πνπ δελ ήηαλ κνξηνδνηνχκελεο θαη κεηξήζηκεο. Μέρξη πνπ 

απνθάζηζα λα ζηακαηήζσ λα πεγαίλσ θαη λα θάλσ κεηαπηπρηαθφ πνπ δίλεη θαη κφξηα 

(Ν11). 

Σέινο, κηα κηθξή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ πξνηηκά λα επηκνξθψλεηαη κφλε ηεο (Ν2, Ν6). 

 

ρη ηφζν κε επίπεδν εκεξίδσλ. Αλ πξνζθιεζψ πεγαίλσ αιιά δελ ην ςάρλσ ηδηαίηεξα. 

Πξνηηκψ λα δηαβάδσ κφλε κνπ κέζσ βηβιίσλ θαη ηζηνζειίδσλ παξά λα ηξέρσ θαη λα 

παξαθνινπζψ. εκεξίδεο (Ν6). 
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Καηά πόζν ζεσξνύζαηε αξρηθά όηη ην θάλεηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζα ζαο έθαλαλ 

θαιύηεξν εθπαηδεπηηθό; 

Οη κηζνί εθπαηδεπηηθνί (Ν3, Ν4, Ν5, Ν7, Ν8, Ν9) απάληεζαλ φηη ήιπηδαλ φηη ζα γίλνπλ 

θαιχηεξνη εθπαηδεπηηθνί. Σν γεγνλφο φηη ζα κειεηνχζαλ θαη ζα εληξπθνχζαλ ζην 

γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθκάζεζε λέσλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο 

θαη κεζνδνινγίαο ηνπο έδηλε ηε βεβαηφηεηα φηη ζα γίλνπλ θαιχηεξνη θαη πην απνδνηηθνί 

ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 

Πίζηεπα φηη ζα κνπ θάλεη πάξα πνιχ θαιφ ζαλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζα κε θάλεη θαη θαιχηεξν 

άλζξσπν. Να αλνίμσ ηνπο δηθνχο κνπ νξίδνληεο θαη λα κάζσ ηη έρεη αιιάμεη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο  φια απηά ηα ρξφληα (Ν3). 

Ναη γηαηί ζα κάζαηλα ςπρνινγία θαη ζα κπνξνχζα λα αληηκεησπίζσ φζα κνπ ζπκβαίλνπλ 

ζην ζρνιείν. Σαλ εθπαηδεπηηθφο κνπ έιεηπε έλα κεγάιν θνκκάηη απφ ην ρψξν ηνπ 

ςπρνινγίαο, δελ ηελ είρα δηδαρηεί πνηέ (Ν8). 

 

Χζηφζν, πέληε εθπαηδεπηηθνί δελ ζεψξεζαλ φηη ζα γίλνπλ θαιχηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

εμαηηίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ (Ν1, Ν2, Ν6, Ν10, Ν11), θαη απηφ είηε επεηδή ην 

κεηαπηπρηαθφ ηνπο ήηαλ απζηεξά επηζηεκνληθφ ή ηερλνθξαηηθφ είηε γηαηί ην έθαλαλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν (αλάιεςε δηνηθεηηθήο ζέζεο). Αθφκα φκσο θαη απηνί πίζηεπαλ φηη ζα 

γίλνπλ θαιχηεξνη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο ή ζην ξφιν πνπ ζα θιεζνχλ λα 

αλαιάβνπλ σο κειινληηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο 

 

ρη απαξαίηεηα. Ζ θαηεχζπλζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ ήηαλ ζρεηηθή κε ηελ εγεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζεσξνχζα φηη θπξίσο ζα κε βνεζήζεη αλ αλαιάβσ ζέζε επζχλεο. Δίρα 

δειαδή ζην λνπ κνπ λα πάξσ πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο γλψζεηο πάλσ ζηε Γηνίθεζε (Ν1). 

 

Γελ ζεσξνχζα αξρηθά φηη ζα γηλφκνπλ θαιχηεξνο εθπαηδεπηηθφο γηαηί ε εθπαίδεπζε ε ίδηα 

ζνπ δίλεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη μέξεηο κεηά ηη ζα δεηήζεηο. Άιιε γλψκε είρα πξηλ κπσ θαη 

άιιε φηαλ κπήθα. Ήκνπλα φκσο ζίγνπξε φηη ζα γίλσ θαιχηεξε ζην αληηθείκελφ κνπ (Ν10). 
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Μφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο (Ν12) δελ πίζηεπε αξρηθά φηη ζα βειηησζεί ε εθπαηδεπηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα, θάηη πνπ αλαζεψξεζε φκσο ζηελ πνξεία. 

 

ρη. Σηελ αξρή ζεσξνχζα φηη απιψο ζα κνπ έδηλε θάπνηα επηπιένλ ηππηθά πξνζφληα. Σηελ 

δηάξθεηα φκσο αλαθάιπςα φηη κπνξνχζα πιένλ λα εξκελεχζσ νξηζκέλα γεγνλφηα πνπ 

είραλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ην νπνίν ζηγά 

θαηφξζσζα λα αλαπηχμσ θαη λα θάλσ θάπνηεο αληηζηνηρίεο νη νπνίεο κε βνήζεζαλ λα έρσ 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ (Ν12). 

 

5.4. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα εκπόδηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο κεηαπηπρηαθέο 

ηνπο ζπνπδέο 

 

Πνηά ζα ιέγαηε όηη ήηαλ ηα ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα πνπ είραηε γηα λα αξρίζεηε θαη 

κεηά λα νινθιεξώζεηε ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ;  

Σα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα λα αξρίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

ήηαλ ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο ησλ ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο 

επηά εθπαηδεπηηθψλ (Ν2, Ν4, Ν5, Ν7, Ν8, Ν10, Ν11), ζεκαληηθφ εκπφδην ζηηο 

κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ήηαλ ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είραλ 

απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, αθνχ παξάιιεια κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο εξγάδνληαλ θαλνληθά ζηα ζρνιεία ηνπο. 

 

Τα εκπφδηα είραλ λα θάλνπλ κε ηηο ηππηθέο ππνρξεψζεηο πνπ είρα αλαιάβεη απφ πνιχ λσξίο 

ελλνψ  θπζηθά ηηο νηθνγελεηαθέο. Καη φηαλ κηιάκε γηα νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο κέζα 

κπαίλνπλ θαη νηθνλνκηθέο ή θαη απφ θεη θαη πέξα φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαηξνθή 

παηδηνχ θαη ην θαζεμήο (Ν7). 

 

Σν θφζηνο ησλ ζπνπδψλ πνπ νθεηιφηαλ ζηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ αλαθέξζεθε επίζεο 

σο εκπφδην γηα ηέζζεξηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Ν1, Ν2, Ν7, Ν11), ελψ γηα έλαλ (Ν5) 

εκπφδην απνηέιεζε ην θφζηνο δηαβίσζεο ζην εμσηεξηθφ. 

 

Ήηαλ ην θφζηνο πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα λα αξρίζσ, ήηαλ πνιιά ηα ιεθηά  (Ν1). 
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Ζ έιιεηςε θνξέα γηα ζπνπδέο απφ απφζηαζε ήηαλ εκπφδην γηα ην Ν3 ελψ ν ηξφπνο 

επηινγήο (θιήξσζε) γηα ην Ν12, εκπφδην ην νπνίν ηνλ θαζπζηέξεζε γηα ηξία ρξφληα. 

 

Πξηλ ην μεθηλήζσ ην κφλν εκπφδην πνπ ππήξμε είρε λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν επηινγήο κηαο 

θαη ήηαλ ε ηέηαξηε θνξά πνπ είρα θάλεη αίηεζε θαη πνπ ηειηθά θιεξψζεθα Άιια εκπφδηα 

δελ είρα (Ν12). 

 

Καλέλα εκπφδην δελ ππήξμε γηα δπν κφλν εθπαηδεπηηθνχο (Ν6 θαη Ν9) νχηε γηα λα 

μεθηλήζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο νχηε θαη γηα λα ηηο νινθιεξψζνπλ.  

 

Γελ αληηκεηψπηζα θαλέλα εκπφδην νχηε λα ην αξρίζσ γηαηί θιεξψζεθα ακέζσοαιιά θαη 

νχηε λα ην νινθιεξψζσ (Ν9). 

 

εκαληηθφ εκπφδην, εθηφο απφ ην λα αξρίζνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ αιιά θαη ζηελ πνξεία 

γηα λα ην νινθιεξψζνπλ, απνδείρηεθε πσο ήηαλ ν ρξφλνο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο (Ν1, 

Ν3, Ν4,Ν5, Ν7, Ν8, Ν10, Ν11). 

 

Γηα λα ην νινθιεξψζσ ήηαλ ε έιιεηςε ρξφλνπ. ηαλ δνπιεχεηο θαη ππάξρεη θαη ε 

νηθνγέλεηα απφ πίζσ θαη ηδίσο ην παηδί πξέπεη λα βξεζεί  ηξφπνο ψζηε λα μεθηλήζεηο αιιά 

θαη λα νινθιεξψζεηο ην κεηαπηπρηαθφ. Ννκίδσ φηη δεηο κία παξάινγε θαηάζηαζε, θηάλεηο 

ζην ηαβάλη. Γειαδή αηζζαλφκνπλ θάπνηα ζηηγκή φηη πλίγνκαη φηη δελ ππάξρεη πεξηζψξην 

γηα ηίπνηα (Ν1). 

 

Σε δπζθνιία ηνπ αληηθεηκέλνπ κφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο (Ν2) ζεψξεζε σο εκπφδην θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ελψ απηή θαζαπηή ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη ηδηαίηεξα ηελ 

πξψηε ρξνληά, ζεψξεζε άιινο έλαο σο εκπφδην γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ  

(Ν12). 

 

Καηά ηε δηάξθεηα θαη ηδηαίηεξα ηελ πξψηε ρξνληά κε δπζθφιεςε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Ήηαλ δχζθνιν λα κπνξέζσ λα μαλακπψ ζε απηφ ην ξπζκφ ελψ ζηελ πνξεία δελ 

αληηκεηψπηζα θαλέλα άιιν εκπφδην ψζηε λα ην νινθιεξψζσ (Ν12). 
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Καηά πόζν ζεσξείηε ην όηη είζηε γπλαίθα ήηαλ εκπόδην; Γηαηί;  

Γηα δπν γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο (Ν3 θαη (Ν7) ην θχιν ηνπο ιεηηνχξγεζε σο εκπφδην, 

ιφγσ ηεο παξαδνζηαθήο άπνςεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. 

 

Δκπφδην δελ ζα ην έιεγα έπαημε φκσο θαη απηφ ην ξφιν ηνπ κε ηελ έλλνηα φηη θαιψο ή 

θαθψο ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαηά 

θχξην ιφγν αλήθνπλ ζηε γπλαίθα. Ήμεξα ινηπφλ φηη ν θφξηνο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαη ν 

ειεχζεξνο ρξφλνο ειάρηζηνο έσο αλχπαξθηνο (Ν3). 

 

Γελ απνηέιεζε, σζηφζν, εκπφδην γηα ηηο Ν6 θαη Ν10, επεηδή ηελ επνρή πνπ έθαλαλ 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δελ είραλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα.  

 

Τν γεγνλφο φηη είκαη γπλαίθα δελ κε δπζθφιεςε ηειηθά. Αληηιακβάλνκαη φηη ε θνηλσλία κνπ 

είρε πξνζδψζεη θη άιιν ξφιν αιιά πξνζσπηθά δελ κπνξψ λα έρσ ηαπηφρξνλα δχν ξφινπο 

γηαηί έηζη είλαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία κνπ φπνηε έθαλα θαη εγψ ηηο επηινγέο κνπ (Ν10). 

 

Σν θαζνξηζηηθφ ζεκείν, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζηε ζρέζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη θχινπ είλαη ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαη ε 

απφθηεζε παηδηψλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο ησλ Ν1 θαη Ν5, πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθέο φζνλ αθνξά ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ. 

 

Σην πξψην κνπ κεηαπηπρηαθφ δελ κε επεξέαζε θαζφινπ ην θχιν. Σην δεχηεξν ηα πξάγκαηα 

ήηαλ δηαθνξεηηθά. Παξαδνζηαθά ε γπλαίθα έρεη πάξα πνιιέο ππνρξεψζεηο ζην ζπίηη θαη 

επηθνξηίδεηαη ζρεδφλ φια ηα ηνπ ζπηηηνχ θαη νη άιινη πνπ βνεζνχλε είλαη θαινί άλζξσπνη. 

Απαξάδεθηε ζαλ άπνςε γηα κέλα, αιιά ππάξρεη. Δγψ είρα ηελ ηχρε φπσο ζνπ είπα ήδε λα 

έρσ έλα πνιχ ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. ρη πσο δελ είραλ γθξίληεο παξφηη φπσο 

θαηαιαβαίλεηο ηνπο είρα  θνξηψζεη πνιιά πξάγκαηα θαη έπξεπε λα γίλνληαη νη δνπιεηέο θαη 

ηειηθά γηλφληνπζαλ (Ν1). 
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Σην πξψην ην θχιν δελ έπαημε θαλέλα ξφιν. Τν φηη ζην δεχηεξν ήκνπλ κεηέξα δπν κσξψλ 

θαη θνξησκέλε θαη κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ήηαλ απφ κφλν ηνπ ηδηαίηεξα δχζθνιν 

θαη αμεπέξαζην εκπφδην αλ δελ ππήξρε ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ (Ν5). 

 

Οη επξύηεξεο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πσο ιεηηνύξγεζαλ 

ζηελ απόθαζή ζαο λα θάλεηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

Ζ επαγγεικαηηθή ζηαζεξφηεηα ήηαλ ζεκαληηθφο ιφγνο, γηα λα απνθαζίζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Σν γεγνλφο φηη 

ήηαλ κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη κε ζηαζεξή νξγαληθή ζέζε θνληά ζην ηφπν 

δηακνλήο ηνπο ζπλέβαιε ζεηηθά ζε απηήλ ηνπο ηελ απφθαζε. Δπηπιένλ, ε επαγγεικαηηθή 

ζηαζεξφηεηα ηνπο έδηλε θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πιεξψλνπλ ηα δίδαθηξα πνπ 

απαηηνχληαλ. Σελ ίδηα απάληεζε έδσζαλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, εθηφο απφ 

ηελ Ν6 θαη ηελ Ν5, πνπ δελ εξγάδνληαλ ηελ πεξίνδν πνπ έθαλαλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο 

ζπνπδέο θαη αλέιαβαλ ηα ζρεηηθά έμνδα νη γνλείο ηνπο.  

 

Οη επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο ήηαλ ηδαληθέο γηα λα θάλσ ην κεηαπηπρηαθφ. Ήκνπλ ζηελ 

Αζήλα κφληκα ηνπνζεηεκέλνο ζε ζρνιείν. Γελ ρξεηάδνληαλ κεηαθηλήζεηο γηα ηηο ζπνπδέο 

κνπ γηαηί αθφκα θαη νη ζπλαληήζεηο δηα δψζεο γίλνληαλ ζηελ Καιιηζέα πνπ ήηαλ πάξα 

πνιχ θνληά ζε κέλα πξάγκα πνπ ζα δπζθφιεπε θάπνηνλ πνπ κέλεη φρη θνληά ζηελ Αζήλα.  

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, γηαηί ην έθαλα κέζα ζηελ θξίζε, είλαη πηζαλφ λα κε δπζθφιεπαλ 

αιιά δελ ήηαλ απαγνξεπηηθέο θαη απνθάζηζα φηη ζα κπνξνχζα λα δηαζέζσ 700 επξψ ην 

ρξφλν γηα λα ην θάλσ. Δπηπιένλ θαη ζεκαληηθφ είκαη κφλνο κνπ θαη δελ νχηε ζθπιηά νχηε 

γαηηά (Ν12). 

 

Ζ χπαξμε ή κε νηθνγέλεηαο έπαημε επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν. πγθεθξηκέλα πέληε 

εθπαηδεπηηθνί (Ν4, Ν9, Ν10, Ν11, Ν12) απάληεζαλ φηη ζίγνπξα επεξέαζε ηελ απφθαζή 

ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ην γεγνλφο φηη δελ είραλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν δηθή ηνπο νηθνγέλεηα θαη παηδηά. 
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Δπίζεο ην φηη είκαη άγακνο θαη κπνξνχζα λα θάλσ φηη ζέισ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ 

έπαημε ξφιν. Οη νηθνλνκηθέο δελ κε επεξέαζαλ γηαηί δελ είρε θφζηνο νηθνλνκηθφ ην 

κεηαπηπρηαθφ (Ν4). 

 

εκαληηθφο επίζεο ιφγνο πνπ επεξέαζε ηελ απφθαζε ησλ γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ (Ν1, 

Ν2, Ν5, Ν8) ήηαλ ε δηεπζέηεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηηεχρζεθε κε 

ηελ εμαζθάιηζε βνήζεηαο γηα ηα παηδηά απφ ζπγγεληθά άηνκα.  

ηελ ίδηα ινγηθή νη Ν3 θαη Ν7 πήξαλ ηελ απφθαζε, φηαλ ηα παηδηά ηνπο ήηαλ αξθεηά 

κεγάια θαη δε ρξεηάδνληαλ ηδηαίηεξε θξνληίδα.  

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηέινο ηεο παηξηθήο νηθνγέλεηαο έπαημαλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ απφθαζε ηξηψλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν5, Ν6 θαη Ν11). 

 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη νη επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο θαη ε επαγγεικαηηθή 

ζηαζεξφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη βαζηθφο ιφγνο ψζεζήο ηνπο γηα αλαβάζκηζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, γηαηί επηπιένλ επεξεάδνπλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Δπίζεο, 

νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην λα 

δηακνξθψζνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπφλεζε ελφο 

κεηαπηπρηαθνχ. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη νθηψ εθπαηδεπηηθνί 

εθπφλεζαλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο κέζα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη δε θάλεθε 

απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη ηνπο επεξέαζε απηφ ηδηαίηεξα. Μφλν ν Ν1 αλαθέξεηαη 

επαλεηιεκκέλα ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν: 

 

Γηα ην δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ  κε επεξέαζε ε  νηθνλνκηθή θξίζε  πνπ έθεξε θαη ηελ θξίζε 

ζηελ θνηλσλία θαη φια γχξσ είραλε πάξεη ηελ θαηηνχζα θαη δελ θνπληφηαλ ηίπνηα. Ήζεια 

λα μεθχγσ απφ απηή ηελ θαηάζηαζε δελ κπνξνχζα λα ηελ αλερηψ άιιν θαη έπξεπε λα βξσ 

θάηη ζεηηθφ λα θάλσ θαη έθαλα (Ν1). 

 

Αλαδξνκηθά ζθεπηόκελνη ππήξμαλ ςπρνινγηθνύ ηύπνπ εκπόδηα πνπ είραηε λα 

ππεξληθήζεηε πξηλ πάξεηε ηελ απόθαζε λα θάλεηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε φηη δελ είρε ςπρνινγηθνχ ηχπνπ εκπφδηα, ηα 

νπνία έπξεπε λα μεπεξάζεη πξνθεηκέλνπ λα θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Σν γεγνλφο φηη 
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είραλ απνθνηηήζεη ηνπιάρηζηνλ 20 ρξφληα απφ ην Παλεπηζηήκην θαη φηη ήηαλ ζε ψξηκε 

ειηθία, κε φ ηη απηφ ζπλεπάγεηαη, δελ ηνπο εκπφδηζε λα μαλαγίλνπλ καζεηέο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ν9: 

 

ρη δελ είρα θαλελφο είδνπο ςπρνινγηθά εκπφδηα νχηε αθφκε θαη ζην ηξίην πνπ μεθίλεζα 

απηφ ην θαηλνχξγην κεηαπηπρηαθφ ζε ειηθία 60 ρξνλψλ. Τν κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα κε 

εκπνδίζεη είλαη ειηθία θαη ε θζνξά. Αιιά αθνχ μππλάσ θάζε πξσί θαη βιέπσ ηνλ ήιην 

δνμάδσ ηνλ Θεφ πνπ είκαη δσληαλφο θαη πξνρσξάσ (Ν9). 

 

Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ (Ν1, Ν2, Ν12) ήηαλ φηη αζρνινχληαλ 

δηαξθψο κε ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπο, ελψ ε δηαδηθαζία ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηεο 

κειέηεο ήηαλ γηα άιινπο δπν (Ν6,Ν7) νχησο ή άιινο αγαπεκέλν πεδίν δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη ζηάζεηο απηέο απέθξνπζαλ θάζε ςπρνινγηθή αλαζηνιή. 

 

Κνίηα πξηλ κπσ ζηε δηαδηθαζία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ είρα δψζεη αγγιηθά γηαηί φηαλ ήκνπλα 

15 ρξνλψλ είρα πάξεη έλα άιιν πηπρίν ην νπνίν δελ  αλαγλσξηδφηαλ. Δπνκέλσο πήγα θαη  

πήξα ην Β2 θαη ζηε ζπλέρεηα πήξα ην επφκελν ην Γ1. Οπφηε είρα κπεη ιίγν ζηε δηαδηθαζία 

πάιη ηνπ λα δηαβάδσ θαη λα δίλσ εμεηάζεηο θαη είδα φηη θαηάθεξα λα μεζθνπξηάζσ ην 

κπαιφ κνπ γηαηί, γηα λα ηα ιέκε θη φια, ζηελ αξρή ήηαλ ηξαγηθά ηα πξάγκαηα. Έηζη λφκηδα 

δειαδή φηη έρσ θάηη γξαλάδηα ζθνπξηαζκέλα θαη πξέπεη λα ηα βάισ λα δνπιέςνπλ. Αιιά 

αθνχ κπήθαλ ζηε ιεηηνπξγία ην επφκελν βήκα ήηαλ ην κεηαπηπρηαθφ (Ν1). 

 

Δπίζεο γηα ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο (Ν3, Ν5, Ν10, Ν11) ε ζηγνπξηά φηη κπνξνχλ λα ηα 

θαηαθέξνπλ ππεξπήδεζε φιεο ηηο αλαζηνιέο ηνπο. 

 

ρη. Πίζηεπα φηη ζα ηα θαηάθεξλα, φηη ήηαλ κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο κνπ (Ν3). 

 

Αξρηθά πξνβιεκαηηζκέλνο ήηαλ ν Ν8, εμαηηίαο ηνπ ζέκαηνο πνπ επέιεμε:  

 

Δίρα ελδνηαζκνχο λα ην θάλσ γηαηί ην ζέκα ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ 

πιεξνθνξηθή. Έλνησζα φηη πήγαηλα ζε αραξηνγξάθεηα λεξά. Απηφ έγηλε πην έληνλν φηαλ 
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έκαζα φηη ε νκάδα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απνηειείηαη απφ 36 ςπρίαηξνπο θαη 

ςπρνιφγνπο θαη απφ 4 άζρεηνπο. κσο κεηά απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε ζην ακθηζέαηξν 

πίζηεςα φηη κπνξψ λα ην θάλσ (Ν8). 

 

Δπίζεο γηα ηνλ Ν4 ε δηαδηθαζία επηινγήο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε 

ζηελ αξρή απνζαξξπληηθά θαη κάιινλ αγρσηηθά. 

 

Ναη. Αληηκεηψπηζα ηέηνηνπ είδνπο εκπφδηα ηα νπνία είραλ ζρέζε κε ηνλ ηξφπν επηινγήο γηα 

ην κεηαπηπρηαθφ. Ήηαλ κηα γεληθφηεξε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα πξνεηνηκαζηείο λα δψζεηο 

εμεηάζεηο θαη έβαδεο ηνλ εαπηφ ζνπ μαλά ζε κηα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ θαη θξίζεο θαη 

έρνληαο πεξάζεη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο φρη κφλν ζην Παλεπηζηήκην αιιά θαη ζηνλ ΑΣΔΠ 

κπαίλεηο ζε κηα πεξίνδν δηαβάζκαηνο πξεζάξεζαη αλαξσηψκελνο πνηνο είλαη ηειηθά ν 

ζθνπφο κεξηθέο θνξέο ρσξίο απαληήζεηο (Ν4). 

 

Τη ζεσξείηε όηη ζαο έθαλε λα μεπεξάζεηε ηα εκπόδηα θαη λα ηα θαηαθέξεηε ηειηθά;  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ  ζπνπδψλ θαη γηα ηηο γλψζεηο ηηο 

νπνίεο απνθφκηδαλ ήηαλ απηφ πνπ έθαλε ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο (Ν1,  Ν2, Ν4, Ν7, 

Ν8, Ν9) λα θαηαθέξνπλ λα  ηηο νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία.  

 

Ήκνπλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνο θαη ζεσξνχζα φηη θάλσ  ην κεηαπηπρηαθφ κεηά ζα κε βνεζήζεη 

λα αιιάμσ ηα πξάγκαηα πνπ ήζεια εγψ, ζηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνκαη ηελ ηάμε θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν (Ν4). 

 

Ζ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαζφξηζαλ ηελ επηηπρία ηξηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Ν5, Ν10, Ν11).  

 

Ζ απηνπεπνίζεζε κνπ θαη ε πίζηε ζηηο ηθαλφηεηέο κνπ φηη κπνξψ θαη νινθιεξψλσ φηη 

αξρίδσ (Ν11). 

 

Ζ ζέιεζε λα επηηχρνπλ νδήγεζε άιινπο ηξεηο (Ν3, Ν6, Ν10) εθπαηδεπηηθνχο λα  

πξνζεισζνχλ ζην ζηφρν ηνπο θαη λα ηα θαηαθέξνπλ. 
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Ήηαλ ε ζέιεζή κνπ λα ην ηειεηψζσ. Πξέπεη λα κάζσ έιεγα. Τν πξψην κνπ αληηθείκελν ζην 

κεηαπηπρηαθφ ήηαλ ε ςπρνινγία θαη κε βνήζεζε πνιχ. Καη θάζε θνξά πνπ ηα θαηάθεξλα 

θαη πεξλνχζα έλα κάζεκα έπαηξλα δχλακε λα ζπλερίζσ. Παξφιν πνπ ήηαλ κία εκπεηξία 

ζνθαξηζηηθή λα γξάθεηο εμεηάζεηο κεηά απφ 20 ρξφληα ή εξγαζίεο πνπ δελ  είρακε θάλεη 

παξά ειάρηζηεο ζην παλεπηζηήκην θαη είραλ πεξάζεη  πνιιά ρξφληα απφ ηφηε.(Ν3) 

 

εκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ην ππνζηεξηθηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γηα δπν 

εθπαηδεπηηθνχο (Ν1, Ν6). 

 

Δθηφο απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ην ππνζηεξηθηηθφ κνπ νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ήηαλ θαζνξηζηηθφ ζην λα ην νινθιεξψζσ (Ν1). 

 

Ζ θηλεηήξηα δχλακε γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ (Ν12) ήηαλ ε ελζάξξπλζε απφ ηνπο  

ππεχζπλνπο θαζεγεηέο ηνπ. 

 

Ζ θηλεηήξηα δχλακε ήηαλ ε ελζάξξπλζε απφ ηνπο θαζεγεηέο. Σηε  δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ έπξεπε λα εθπνλήζνπκε θάπνηεο εξγαζίεο. Τα ζρφιηα ινηπφλ ησλ θαζεγεηψλ νη 

νπνίνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα καο ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθά θαη κνπ έδσζαλ δχλακε  ζην λα 

κπνξέζσ λα ζπλερίζσ. Οη  άλζξσπνη ήηαλ επαγγεικαηίεο θαη ήμεξαλ πψο λα ζνπ κηιήζνπλ 

θαη πψο λα ζε βνεζήζνπλ φηαλ ηχραηλε λα έρεηο θάπνην πξφβιεκα ψζηε λα ην μεπεξάζεηο 

θαη λα ην ζπλερίζεηο ελψ αληηζέησο ζε θάπνηα άιια πνπ μέξσ ε ζηάζε ηνπο δελ βνήζεζε 

ηνπο θνηηεηέο λα ζπλερίζνπλ. Μάιινλ ηνπο απνζάξξπλε κε απνηέιεζκα ζε απηή ηελ ειηθία 

πνπ έρεηο θαη αξθεηέο ππνρξεψζεηο λα κελ βξεηο ηειηθά ην θνπξάγην λα  ηειεηψζεηο (Ν12). 

 

5.5. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηελ 

πξνζσπηθή, θνηλσληθή, παηδαγσγηθή, νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ  

εθπαηδεπηηθώλ 

 

Πηζηεύεηε πσο έλαο εθπαηδεπηηθόο κε κεηαπηπρηαθό είλαη ελ ηέιεη θαιύηεξνο; Γηαηί 

(ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο); Με πνηνπο ηξόπνπο; 
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χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη φηη ν θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ γίλεηαη θαιχηεξνο ή κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο εθπαηδεπηηθφο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φκσο ην είδνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ (δελ βνεζάλε φια εμίζνπ) αιιά 

θαη ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ (εμαξηάηαη πψο ν ίδηνο ζα δηαρεηξηζηεί ηε γλψζε πνπ 

απέθηεζε).  

εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν ζεσξνχλ δπν εθπαηδεπηηθνί (Ν3, Ν12) ην γεγνλφο φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη πάιη εθπαηδεπφκελνο θαη απηφ βνεζάεη ζην λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

Ναη γηαηί ζνπ αλνίγεη ην κπαιφ θαη βιέπεηο πξάγκαηα πνπ κέρξη ηφηε ηα ςπραλεκηδφζνπλ 

κνλάρα Σε βνεζάεη ινηπφλ επεηδή κπαίλεηο θαη ζηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ηνπ καζεηή 

λα θαηαλνήζεηο πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο ζνπ θαη λα γίλεηο θαιχηεξνο θαζεγεηήο ζίγνπξα. 

Αιιά βέβαηα εμαξηάηαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ δηάζεζή ηνπ λα αιιάμεη (Ν3). 

 

Ζ βαζχηεξε γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ απνθηηέηαη θάλνληαο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηλνχξηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαη απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ζηνηρεία ζεκαληηθά 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ππνζηεξίδνπλ 

ηξεηο εθπαηδεπηηθνί (Ν1, Ν5, Ν9).  

 

Οη αθαδεκατθέο γλψζεηο πνπ απνθηάο  θαζψο θαη νη γλψζεηο πάλσ ζην γλσζηηθφ ζνπ 

αληηθείκελν ζε ζπλδπαζκφ κε λέεο κεζνδνινγίεο θαη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο,  πξνζειθχνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζνπ. Άξα ζε θάλεη θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ (Ν9). 

 

Απφ ηελ άιιε, σζηφζν, κεξηά κεγάιε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ δίλνπλ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (Ν2, Ν3, Ν7, Ν8, Ν10, Ν11 

,Ν12) ηνλίδνληαο φηη έλαο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο δελ είλαη παλάθεηα. πκθσλνχλ φηη 

κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη θαιχηεξνο, αλ ν ίδηνο ην επηζπκεί θαη ην επηδηψθεη. 
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Γίλεζαη λαη, αλ ζέιεηο θαη ην επηδηψμεηο. Ναη ζα ζε θάλεη θαιχηεξνλ εθπαηδεπηηθφ αλ έρεηο 

ηε δηάζεζε ηελ πξνδηάζεζε λα κάζεηο θαη λα κάζεηο απηά πνπ ρξεηάδνληαη. Δίλαη ζέκα 

πξνζσπηθφηεηαο δειαδή δελ είλαη παλάθεηα ην κεηαπηπρηαθφ (Ν10). 

 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηέζζεξηο εξσηψκελνπο (Ν4, Ν7, Ν11, Ν12) παίδεη θαη ν ηχπνο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ, εάλ, δειαδή, είλαη θαζαξά ηερλνθξαηηθφ ή απζηεξά αθαδεκατθφ ή αλ 

είλαη ζρεηηθφ κε ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. 

 

Δγψ λνκίδσ φηη εμαξηάηαη γηαηί ε γλψζε δελ ηζνδπλακεί πάληα κε αληίιεςε θαη θξίζε.  

Δπίζεο εμαξηάηαη θαη απφ ην κεηαπηπρηαθφ. Π.ρ ην κεηαπηπρηαθφ ην δηθφ κνπ ήηαλ 

ηερλνθξαηηθφ πάλσ ζηε δηνίθεζε εθπαίδεπζεο θαη δελ ήηαλ πάλσ ζηελ αγσγή ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη επνκέλσο  δελ κε βνήζεζε ζην λα θαηαιάβσ θαιχηεξα ην πεδίν ηεο 

αγσγήο δειαδή ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο αιιά κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ πεξηζζφηεξν ην ηερληθφ 

θνκκάηη ηεο δηνίθεζεο (Ν11). 

 

Σέινο, ν ηξφπνο πνπ ζα αληηκεησπίζεη θαλείο ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο γηα ηνλ Ν8. 

 

Δμαξηάηαη ίζσο ην Μεηαπηπρηαθφ. Αλ ζα ην δεηο επηθαλεηαθά ή αλ ζα ην δεηο νπζηαζηηθά. 

Γειαδή ελλνψ πσο κπνξεί λα πάεη θάπνηνο  λα θάλεη κεηαπηπρηαθφ κφλν θαη κφλν λα ην 

βάιεη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ γηα λα θάλεη αίηεζε γηα δηεπζπληήο. Απηφο ζα θνηηάμεη απιά λα 

πεξάζεη ηα καζήκαηα κε 4,99 πνπ ιέεη ν ιφγνο. Δίλαη δειαδή θαη πξνζσπηθή ππφζεζε απφ 

εθεί θαη πέξα. Αλ θαηά πφζν ην ζέιεηο γηα λα ην θάλεηο  ή ην θάλεηο κφλν γηα ην ραξηί (Ν8). 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο (Ν6) ζεσξεί φηη έλα κεηαπηπρηαθφ δελ 

ζε θάλεη θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ ππφ νπνηεζδήπνηε πξνυπνζέζεηο.  

 

Καιχηεξνο φρη. Υπάξρνπλ θαη άιια πξάγκαηα ζεκαληηθά δειαδή φπσο ε κεηαδνηηθφηεηα  

πνπ γηα κέλα είλαη βαζηθφ πξνηέξεκα ην πψο δειαδή ζα κεηαδψζεηο ηε γλψζε. Υπάξρνπλ 

ζπλάδειθνη  νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο θαη 

φκσο λα κελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε ζηα παηδηά λα κελ κπνξνχλ λα ηνπο 
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θαηαιάβνπλ θαη βέβαηα λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ηάμε ζαλ ζχλνιν θαη φρη παξάιιεια ηνλ 

θάζε καζεηή ζαλ κνλάδα. Γηα κέλα ν θαζεγεηήο ν δάζθαινο γεληθά ζαλ επξεία έλλνηα 

πξέπεη πξσηαξρηθά λα έρεη ην ζαξάθη ηεο δηδαζθαιίαο λα αγαπάεη ηε δνπιεηά πνπ θάλεη 

(Ν6). 

 

Σπλέβαιιε θαη κε πνην ηξόπν ε απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ζηνλ ηξόπν πνπ εζείο νη 

ίδηνη αληηιακβάλεζηε ην ξόιν ζαο θαη ην έξγν ζαο σο εθπαηδεπηηθνί;  

εκαληηθή ζεσξνχλ ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί,(Ν1, Ν7, Ν8, Ν10, Ν11 ,Ν12). ε 

απηφ ζπλέβαιε ην γεγνλφο φηη απφ εθπαηδεπηέο έγηλαλ εθπαηδεπφκελνη θαη βίσζαλ 

θαηαζηάζεηο φπσο ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ, ην θφβν ηεο απνηπρίαο, ηελ πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ, ηε βαζκνινγία. Ακθηζβήηεζαλ ηηο παξερφκελεο γλψζεηο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

απηέο παξέρνληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη απηφ ηνπο έθαλε λα αλαζεσξήζνπλ 

πξάγκαηα θαη δηθέο ηνπο παγησκέλεο αληηιήςεηο. Ζ επαθή κε λέεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο 

θαη κε λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπο έθαλε πην ζχγρξνλνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηε κάζεζε θαη ηνπο καζεηέο ηνπο κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 

πξηλ. 

 

Ήηαλ κία ζεκαληηθή εκπεηξία κε ηελ έλλνηα φηη ρξεηάζηεθε λα μαλαγίλσ καζήηξηα εληφο 

εηζαγσγηθψλ θαη λα έξζσ ζηε ζέζε ησλ καζεηψλ κνπ. Απηφ ην ζθέθηεθα πάξα πνιιέο 

θνξέο, ηελ αληίδξαζή κνπ κπξνζηά ζηνπο θαζεγεηέο, ηνπο δηθνχο κνπ πηα απφ ηνλ ξφιν 

πιένλ ηεο καζήηξηαο –ζπνπδάζηξηαο, ηηο αληηδξάζεηο ηηο ςπρνινγηθέο πνπ είρα ζηηο 

δηάθνξεο πηέζεηο πνπ δερφκνπλα κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο πνπ είρε ην αληηθείκελν ην νπνίν 

ζπνχδαδα, ζηηο επηδφζεηο πνπ είρα θαη πσο απηέο κεηαθξάδνληαη ζε βαζκνχο. Σαθψο θαη 

κε βνήζεζε απηφ ην πξάγκα λα μαλαδψ ηελ ηάμε απφ ηελ αξρή θαη λα θαηαλνήζσ αιιά  

θαη λα αλαιχζσ πεξηζζφηεξν ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη λα δσ απφ ηελ άιιε κία ηάμε 

ελειίθσλ ε νπνία είρε αο πνχκε ζπκπεξηθνξέο πνπ έρεη κία ηάμε κηθξψλ παηδηψλ θαη λα 

ζθεθηψ πάλσ ζε απηφ θαη λα δσ ηηο αληηδξάζεηο πνπ είραλ νη θαζεγεηέο κνπ πιένλ ζην 

παλεπηζηήκην, φηαλ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ελήιηθεο θαη ελήιηθεο νη νπνίνη ήηαλ θαη 

άηαθηνη πάξα πνιιέο θνξέο, εληφο εηζαγσγηθψλ ην άηαθηνη, πψο ζα αληηδξνχζαλ απηνί ή 

θαη λα κεηαθέξσ φιε απηή ηελ εκπεηξία ζηελ ηάμε πνπ  δελ είλαη εχθνιν πξάγκα. Ξερληέζαη 
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φηαλ είζαη δάζθαινο, μερλάο φηη έρεηο λα θάλεηο κε παηδηά, απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά 

μερλάο ην ξφιν απηφ ηνπ καζεηή. Με έβαιε ινηπφλ ζην ξφιν ηνπ καζεηή θαη λα ζθεθηψ 

μαλά απφ ηελ αξρή θάπνηα πξάγκαηα .(Ν7). 

 

Χζηφζν, πέληε εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δε ζπλέβαιε ην κεηαπηπρηαθφ ψζηε λα 

αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ην ξφιν ηνπο σο επαγγεικαηίεο (Ν2, Ν3, Ν4, Ν5, Ν9), ηνλίδνληαο 

φηη, επεηδή αθξηβψο ηνλ ήμεξαλ, πξνζπάζεζαλ λα αλαβαζκίζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο 

νπζηαζηηθά. 

 

ρη γηαηί είρα επίγλσζε ηνπ ξφινπ κνπ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ηελ αξρή γη΄ απηφ θαη 

πξνρψξεζα ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο (Ν4). 

 

Σέινο, ε Ν6 είρε αδηακφξθσηε άπνςε πξηλ ην αξρίζεη, νπφηε δελ κπφξεζε λα απαληήζεη 

κε βεβαηφηεηα. 

 

Ίζσο, λνκίδσ ζε θάπνην βαζκφ. κσο επεηδή ην έθαλα ακέζσο κεηά ην παλεπηζηήκην, δελ 

είρα ζαθή άπνςε γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γε ην είρα δειαδή πνιπζθεθηεί (Ν6). 

 

Είρε επηπηώζεηο πξαθηηθνύ ραξαθηήξα (π.ρ. νηθνλνκηθέο απνιαβέο, αλάιεςε ζέζεο 

επζύλεο, θιπ) θαη πνηεο ζηελ θαξηέξα ζαο ε απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ;  

ινη νη εθπαηδεπηηθνί, εθηφο ηνπ Ν11 πνπ πξφζθαηα πήξε ην πηπρίν ηνπ, αξρηθά πήξαλ 

έλα κηθξφ επίδνκα θαη δπν κηζζνινγηθά θιηκάθηα, φπσο νξίδεη ν λφκνο. Γηα ηνπο Ν2, Ν3, 

Ν5, Ν8, Ν10 θαη Ν12 φκσο δελ είρε θακηά  πξαθηηθή επίπησζε ε θηήζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ. 

 

Παίξλσ ην επίδνκα κεηαπηπρηαθνχ θαη θάπνηα θιηκάθηα πνπ αλέβεθα φηαλ έγηλε ε 

θαηάηαμε αιιά φηαλ ακειεηέν ην πνζφ (Ν5). 

 

Γηα ηελ αλάιεςε ζέζεο επζχλεο (δηεπζπληηθή ζέζε ζε ζρνιείν) ζπλέβαιε ην 

κεηαπηπρηαθφ ζηελ πεξίπησζε ησλ Ν1 θαη Ν7, κηαο θαη κε ηνλ πξφζθαην λφκν επηινγήο 
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ζηειερψλ ην κεηαπηπρηαθφ κνξηνδνηείηαη κε 2,5 κφξηα, πνπ ζπλνδεχηεθε θαη απφ 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

 

Ναη κε βνήζεζε ζηελ  επαγγεικαηηθή κνπ αλέιημε. Ννκίδσ φηη κε βνήζεζε ηδηαίηεξα θαη ζε 

απηφ έπαημαλ ξφιν- ηνπιάρηζηνλ γηα απηά ηα ρξφληα πνπ ην ρξεζηκνπνίεζα θαη κνπ δφζεθε 

ε δηεπζπληηθή ζέζε – νη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη αμηνιφγεζεο (Ν7). 

 

Ο Ν4 εμαζθάιηζε κε βάζε ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ κία ζέζε ζε έλα πεηξακαηηθφ ζρνιείν 

θαη αλέιαβε θαη ηελ ππνδηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Τν κεηαπηπρηαθφ κε βνήζεζε ζην λα πάξσ κία ζέζε ζε έλα πεηξακαηηθφ ζρνιείν, γηαηί 

πιένλ ζεσξείηαη φηη έρεηο απμεκέλα πξνζφληα, εθφζνλ έρεηο θάλεη έλα Μεηαπηπρηαθφ. Μνπ 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρσ ζηελ επηινγή θαζεγεηψλ κε πεληαεηή ζεηεία γηα ηα 

πεηξακαηηθά ζρνιεία ην 2011 θαη κεηά απφ δχν ρξφληα κε βνήζεζε ζηελ επηινγή ζηειερψλ 

φπνπ θαη ζπκκεηείρα ζηε δηαδηθαζία θαη έγηλα ππνδηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Ν4). 

 

Σν πξψην κεηαπηπρηαθφ γηα ην Ν1 ήηαλ ην δηαβαηήξην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ 

δηνξηζκφ ηεο φπσο θαη γηα ην Ν6 ε ηνπνζέηεζε ηνπ σο αλψηεξνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο: 

 

Τν πξψην ην ρξεζηκνπνίεζα γηα λα δηνξηζηψ ζαλ θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο (Ν1). 

Δθηφο απφ έλα κηθξφ επίδνκα, κε βνήζεζε ζηελ πξνψζεζή κνπ ζαλ Πξντζηακέλε 

Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζε θάπνηα Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αζήλα  

(Ν6). 

 

Χο πεξηνδηθφ ζηέιερνο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ 

Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ επηιέρζεθε ν Ν9 κε θχξην πξνζφλ ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ.  

 

Με ην Μεηαπηπρηαθφ πάλσ ζηελ Δθπαίδεπζε ελειίθσλ έγηλα πεξηνδηθφ ζηέιερνο ηνπ 

Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ (ΔΟΠΠΔΠ) πνπ 

αλήθεη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο. Δίκαη  αμηνινγεηήο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη 

απαζρνινχκαη πεξηνδηθά, δειαδή κε θαινχλ θαη ζπκκεηέρσ ζε επηηξνπέο ζηηο νπνίεο 
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αμηνινγνχληαη ππνςήθηνη εθπαηδεπηέο. Απφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε απηφλ ηνλ θνξέα έρσ 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαζψο θαη ην επίδνκα πνπ παίξλσ απφ ηελ ππεξεζία κνπ θαη ηα δχν 

κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Έρσ  πάξεη δειαδή  κία ζέζε επζχλεο  απφ άπνςε πσο κπνξψ λα 

βνεζήζσ φρη ηνπ πψο λα βγάισ ιεθηά (Ν9). 

 

Είδαηε αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο απέλαληί ζαο κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ; 

Σξεηο κφλν εθπαηδεπηηθνί (Ν2,Ν7,Ν8) δελ αηζζάλζεθαλ θακηά δηαθνξά ζηε ζηάζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο κεηά ηελ θηήζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, είηε γηαηί απηνί δελ ην 

πνιπθαηάιαβαλ (Ν2) είηε γηαηί δε δεκηνπξγήζεθε θακηά πξνζηξηβή κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην θνκκάηη ηεο εμέιημεο (Ν8). ε άιιε βάζε ηνπνζεηεί ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ε Ν7. 

 

Γελ μέξσ πψο λα ην πσ αιιά  λνκίδσ φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αληηκεησπίζηεθα απφ ηελ 

αξρή αληηκεησπίζηεθα θαη εθ ησλ πζηέξσλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη δελ δηέγλσζα γηα λα ηα 

πνχκε κε δπν θνπβέληεο φηη εθηφο απφ ειάρηζηνπο λα ράξεθαλ (Ν7). 

 

Αξλεηηθέο ελδείμεηο είρε απφ ιίγνπο ζπλαδέιθνπο κφλν ν Ν11 νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ 

είηε κε αδηαθνξία είηε αθφκα θαη κε δήιηα. 

 

Ναη είδα κηα αιιαγή ζηάζεο απφ κεξηθνχο αλζξψπνπο ρη απφ φινπο. Γηα θάπνηνπο 

αλζξψπνπο ήηαλ αδηάθνξν αιιά ζε θάπνηνπο άιινπο είδα φηη θάπσο αλαγλσξίζηεθε 

πεξηζζφηεξν απηή ε δηαδηθαζία. Δπίζεο αηζζάλζεθα φηη θάπνηνη άλζξσπνη δήιεςαλ. Μφλν 

ελδείμεηο έρσ  αιιά πνηέ δελ κπνξείο λα είζαη ζίγνπξνο. Οη πεξηζζφηεξνη πνπ κε 

ελδηέθεξαλ εκέλα είδα φηη ην είδαλ ζεηηθά δειαδή φηη ζεσξνχζαλ φηη είλαη κία ζπνπδαία 

θίλεζε θαη φηη απηφ ζα κε βνεζήζεη ζην λα πεηχρσ ην ζηφρν κνπ θαη ην είδα ζηηο 

ζπλνκηιίεο πνπ είρακε (Ν11). 

 

ινη νη ππφινηπνη έλησζαλ ζεηηθή αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, απέθηεζαλ κεγαιχηεξν θχξνο  

(Ν5,Ν6,Ν9,Ν12) θαη αλαγλψξηζε (Ν3, Ν4, Ν11) απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη 

απέθηεζε ε γλψκε ηνπο βαξχηεηα (Ν1). 
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Βέβαηα. Βιέπσ  φηη κε ππνινγίδνπλ φηη είκαη θαηαμησκέλνο αλάκεζά ηνπο (Ν9). 

 

Γηα ηνλ Ν10 ππάξρεη θαη πξνζσπηθή επζχλε γηα ην θαηά πφζν έλα κεηαπηπρηαθφ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε θχξνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

 

Ναη γηαηί ην κεηαπηπρηαθφ ζνπ πξνζζέηεη θχξνο. Δγψ απηφ ην εηζέπξαμα φπσο θαη κηα 

επηπιένλ εθηίκεζε απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαλαζηξέθνκαη θαη ζπλεξγάδνκαη. Πηζαλφλ 

γηα θάπνηνπο απηφ λα κελ ηζρχεη αιιά εγψ ζπλήζσο θάλσ δηάινγν κε αλζξψπνπο πνπ 

βιέπνπλ ζεηηθά πνπ κε παξνηξχλνπλ θαη κε εθηηκνχλ. Γεληθά φκσο πηζηεχσ φηη απφ καο 

εμαξηάηαη λα αμηνπνηήζνπκε ην θχξνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ φπσο θαη λα ην απαμηψζνπκε  

(Ν10). 

 

Σπλνιηθά ζα ιέγαηε όηη επηβεβαηώζεθαλ νη πξνζδνθίεο ζαο από ηελ απόθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ; Πνηεο επηβεβαηώζεθαλ θαη πνηεο όρη; Αλαθνξηθά κε απηέο πνπ δελ 

επηβεβαηώζεθαλ γηαηί ζεσξείηε όηη ζπλέβε απηό; 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο (Ν1, Ν3 ,Ν5, Ν9, Ν10, Ν11, Ν12) ε επηινγή ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ επηβεβαίσζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηθαλνπνηήζεθαλ απφιπηα, 

ίζσο θαη παξαπάλσ απφ φηη  ήιπηδαλ ζηελ αξρή (Ν1, Ν12). 

 

Απφιπηα. Καη κε ην παξαπάλσ. ηαλ ηειείσζα ην κεηαπηπρηαθφ θαη έθαλα ηνλ απνινγηζκφ 

κνπ ζεσξψ φηη ήηαλ απφ ηηο θαιχηεξεο θηλήζεηο πνπ ρσ θάλεη. Ννκίδσ φηη ην βαζηθφ κνπ 

φπιν ζηε δνπιεηά πνπ θάλσ θαη απφ ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή είλαη απηφ ην κεηαπηπρηαθφ. 

Πσο λα θηλεζψ ηη λα θάλσ, λα κελ θάλσ φηη έβιεπα απφ ην δηεπζπληή κνπ θαη απηφ θηάλεη 

θαη φια σξαία θαη θαιά αιιά λα βιέπσ ηα πξάγκαηα κε  ηειείσο δηαθνξεηηθή νπηηθή.(Ν1) 

 

ε κεγάιν βαζκφ επίζεο ηθαλνπνηήζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηεζζάξσλ αθφκε εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ δείγκαηνο (Ν2, Ν6, Ν7, Ν8). Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην 

γλσζηηθφ θνκκάηη παξά ζην παηδαγσγηθφ, ε πνιχ ζεσξία θαη ε ιηγφηεξε πξάμε ήηαλ 

σζηφζν θάπνηα ζεκεία πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα κελ κείλνπλ απηνί νη εθπαηδεπηηθνί 

εληειψο επραξηζηεκέλνη  
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Ναη ζε κεγάιν βαζκφ. Κάπνηα πξάγκαηα πνπ ήζεια λα αζρνιεζψ απιά δελ ηα είρε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ νπφηε δελ θαιχθζεθαλ ελψ είρε θάπνηα άιια πνπ δελ ήζεια αιιά 

νπζηαζηηθά δελ κπνξψ λα ξπζκίζσ εγψ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σε γεληθέο γξακκέο φκσο 

θαη ζε  πνζνζηφ 90% είκαη ηθαλνπνηεκέλνο (Ν2). 

 

Μφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο,(Ν4), δήισζε πσο απφ ην κεηαπηπρηαθφ δελ σθειήζεθε ζην 

επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαζεκεξηλφηεηαο.  

 

ρη φζν πεξίκελα. Σίγνπξα έρσ απνθηήζεη κία κεγαιχηεξε επρέξεηα λνκίδσ ζην  

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν (ηζηνξία) ζε ζρέζε κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηελ νπνία 

δηαπηζηψλσ θαη φηαλ ζπλαληηφκαζηε ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζην βαζκνινγηθφ θέληξν 

γηα λα δψζνπκε  θάπνηεο πξψηεο απαληήζεηο ζηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ. Απηφ είλαη δηθή 

κνπ απηναμηνιφγεζε θαη  δελ μέξσ ζπλνιηθά πψο εθιακβάλεηαη απηφ. Σην παηδαγσγηθφ 

θνκκάηη γηα  παξάδεηγκα δελ πξνζδνθνχζα φηη ζα θεξδίζσ θάηη γηαηί ήηαλε επηζηεκνληθφ 

θαηεμνρήλ. Σην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλφηεηαο έλα κεηαπηπρηαθφ κπνξεί λα ζνπ ιχζεη 

θάπνηα πξνβιήκαηα. Μπνξεί φκσο θαη λα δεκηνπξγήζεη θαη άιια. Γηαηί αλ ζεο αο πνχκε λα 

αζρνιεζείο ζπλεηδεηά ή αλ έρεηο επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ απηά δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη άξα ζα πξέπεη λα εθιείςνπλ άκεζα γηαηί 

πιένλ νχηε εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ππάξρνπλ νχηε ηίπνηα. κσο αληίζεηα ζεσξψ φηη ην 

κεηαπηπρηαθφ κνπ έδσζε επθαηξίεο λα γλσξίζσ αλζξψπνπο πνπ είραλ ελδηαθέξνλ 

επηζηεκνληθά Γηαηί δπζηπρψο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δπλαηφηεηεο (Ν4). 

 

Θα ζπκβνπιεύαηε άιινπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθό; 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ν1, Ν2, Ν3, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, 

Ν11, Ν12) ζα παξφηξπλε νπσζδήπνηε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

εθπφλεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δίλαη, ζχκθσλα κε απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

αλαγθαηφηεηα ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, γηαηί ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

είλαη δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνο, ψζηε λα παξαθνινπζεί ηε λέα γλψζε, λα αλαλεψλεηαη θαη 

λα κελ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Ναη ηνπο ζπκβνπιεχσ φινπο λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθφ γηαηί είλαη αλαγθαηφηεηα ζηηο κέξεο 

καο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπκε ηφζα ρξφληα ζην ζρνιείν (Ν3). 

 

Καη ζπκπιεξψλεη ν Ν7: 

 

Τν κεηαπηπρηαθφ είλαη θαη έλα θίλεηξν λα γίλνπλ καζεηέο, λα μαλαζπκεζνχλ ηνλ ξφιν ηνπ 

καζεηή θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζηεξηδφκελνη ζε λέεο γλψζεηο 

θαη κεζφδνπο. Έηζη ζα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζηνλ ίδην ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. 

 

Δθηφο φκσο απφ ηα επαγγεικαηηθά νθέιε, γηα ηνλ Ν9 έλα κεηαπηπρηαθφ είλαη ζεκαληηθφ 

θαη γηα ηελ ίδηα ηε δσή. 

 

Κνίηα εάλ βξεηο έλα θαιφ κεηαπηπρηαθφ θαη ζε βνεζήζεη λα βξεηο έλαλ ζηφρν έλα ζθνπφ 

ζηε δσή ζνπ απηφ είλαη ην Α θαη ην Ψ. Απηφ ζα έρεη απνηέιεζκα ζηε δσή ζνπ ζα ηεο δψζεη 

λα λέν πεξηερφκελν ελψ παξάιιεια ζα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ εξγαζία ζνπ γηαηί ζα είλαη έλα 

επηπιένλ πξνζφλ (Ν9). 

 

Ο Ν4 δελ εκθαλίδεηαη, σζηφζν, λα έρεη ηελ ίδηα ζηγνπξηά ζηελ απάληεζή ηνπ, ηνλίδνληαο 

φκσο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο. 

 

Δγψ ζεσξψ θαη ην είπα απφ ηελ αξρή φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη Γηα βίνπ 

εθπαηδεπφκελνο θαη ζα πξέπεη λα ςάρλεη θαη λα θάλεη  δηαξθψο πξάγκαηα πνπ ηνπ αξέζνπλ 

θαη ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη απφ ηα νπνία λνκίδεη φηη ζα θεξδίδεη  ν ίδηνο θαη νη καζεηέο ηνπ.  

Να θάλσ κεηαπηπρηαθφ ην πηζαλφ λα κελ είκαη αιιά ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

κέζα απφ ηε ζπλερηδφκελε επηκφξθσζε ψζηε λα δίλνληαη θίλεηξα ζην λα επηκνξθψλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ. Καη φρη απαξαίηεηα λα αθνινπζνχλ θάηη ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν (Ν4). 

 

Τη ζεσξείηε όηη ζα έπξεπε λα γίλεη ώζηε λα ελζαξξύλνληαη πεξηζζόηεξν νη 

εθπαηδεπηηθνί ώζηε λα παξαθνινπζνύλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα;  
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ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη ε πνιηηεία λα ελζαξξχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θιάδν, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαη λα δηεπθνιχλεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηηχρνπλ ζε απηή ηνπο ηελ επηδίσμε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ρξφλν θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, 

εθεί πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ θαη νη δηεπθνιχλζεηο εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο. Ζ 

εθπαηδεπηηθή άδεηα είλαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο (Ν1, Ν2, Ν5, Ν8, Ν10, 

Ν11, Ν12), είηε ζηε δηάξθεηα κφλν ησλ καζεκάησλ είηε ζηε θάζε εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, έλα απφ ηα κέηξα πνπ ζα θηλεηνπνηνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

παξαθνινπζήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Βέβαηα, φινη ππνζηεξίδνπλ φηη ε άδεηα ζα 

πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ ιάζε ηνπ 

παξειζφληνο. 

Πάλσ ζε απηφ ε Ν3 θάλεη ηελ πξφηαζή ηεο πην ζπγθεθξηκέλε: 

 

Θεσξψ φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζην κέζν ηεο θαξηέξαο ηνπο πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα θχγνπλ έλα ρξφλν απφ ηελ ηάμε θαη λα θάλνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ ή κηα 

εηήζηα επηκφξθσζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θπθιηθά θαη θάζε κέξα λα παξαθνινπζνχλ 

καζήκαηα εηδηθφηεηαο, παηδαγσγηθά θαη φ ηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην. Να παίξλνπλ ηνλ 

κηζζφ ηνπο θαη λα κελ πιεξψλνπλ δίδαθηξα. πσο πεξίπνπ ήηαλ ε ΣΔΛΓΔ πνπ 

θαηαξγήζεθε. (Ν3) 

 

Να θαηαξγεζνχλ ηα δίδαθηξα ή ζηε ρεηξφηεξε λα κεησζνχλ θαζψο θαη λα ππάξμνπλ 

ππνηξνθίεο είηε απφ ηελ Πνιηηεία είηε απφ ηα Παλεπηζηήκηα, ψζηε, ηδηαίηεξα ζήκεξα κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, λα κπνξέζνπλ φζνη ζέινπλ θαη φζνη επηιεγνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, πξνηείλνπλ επίζεο νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ δείγκαηνο (Ν6, Ν7, Ν8, Ν9, Ν11, Ν12). 

 

Σεκαληηθφ επίζεο θαη ίζσο ην λνχκεξν 1 θξηηήξην πνπ ζα θξίλεη θάπνηνο αλ ζα πάεη λα 

θάλεη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ ζήκεξα ή φρη είλαη ην νηθνλνκηθφ θαη ζα ήηαλ ζεηηθφ ε κείσζε 

ησλ δηδάθηξσλ ή ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ (Ν10). 
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Μάιηζηα δπν εθπαηδεπηηθνί (Ν6,Ν10) ζεσξνχλ φηη ε κε θαηαβνιή δηδάθηξσλ είλαη 

ζεκαληηθφηεξε απφ ην ρξφλν, ηνλίδνληαο φηη, φηαλ ζέιεηο θάηη πνιχ, βξίζθεηο θαη ην 

ρξφλν λα ην θάλεηο. 

 

Καηαξράο ζεσξψ φηη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην νηθνλνκηθφ δεδνκέλνπ φηη φια ηα 

κεηαπηπρηαθά ζήκεξα είηε είλαη ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ είλαη κε δίδαθηξα. Απηφ 

είλαη έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ πεξίνδν πνπ δνχκε θαη βηψλνπκε, ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Θα κπνξνχζε επνκέλσο λα γίλεη κία επηινγή κε εμεηάζεηο φπσο 

ήηαλ θαη ηελ επνρή πνπ έθαλα εγψ ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο θαη λα κελ ππάξρνπλ 

δίδαθηξα ή λα ππάξρνπλ έζησ ειάρηζηα. Καη αο είλαη παξάιιεια κε ηελ εξγαζία, γηαηί άκα 

ζέιεηο θάηη, αλ αγαπάο θάηη πηζηεχσ φηη βξίζθεηο ηνλ ρξφλν (Ν6). 

 

Να δψζεη ε πνιηηεία ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ έλα κείγκα θηλήηξσλ, πξνηείλεη ν 

Ν2: 

Σίγνπξα λα δνζνχλ θίλεηξα απφ ην θξάηνο νπζηαζηηθά απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο κέζσ 

θάπνησλ κνξίσλ κέζσ θάπνησλ αδεηψλ κέζσ θαη ρξεκαηηθήο απνιαβήο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ θάπνηνη λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθφ (Ν2). 

 

ε δηαθνξεηηθή ινγηθή σο πξνο ην δήηεκα απηφ θηλείηαη ν Ν4, ν νπνίνο ζεσξεί φηη αο 

θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο φζνη κπνξνχλε, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα φκσο πξέπεη 

λα ελζαξξχλεη ηηο επηκνξθψζεηο ηνπ θιάδνπ. Δθθξάδεη επίζεο ηελ έλζηαζή ηνπ ζηελ 

ζεκεξηλή ινγηθή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

 

Κνίηαμε. Να θάλνπλ κεηαπηπρηαθφ ην πηζαλφ  είλαη λα κελ κπνξνχλ φινη, αιιά ζα έπξεπε 

λα ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο κέζα απφ ηε ζπλερηδφκελε επηκφξθσζε ψζηε λα δίλνληαη θίλεηξα 

ζην λα επηκνξθψλνληαη ηνπιάρηζηνλ θαη φρη απαξαίηεηα λα αθνινπζνχλ θάηη ζε 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. Γπζηπρψο έρεη κεηαηξαπεί φιν απηφ ζε κία επηρείξεζε 

νηθνλνκηθή, δειαδή ηψξα φια ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζεο. απηά φια δίλνπλ κφξηα γηα ζέζεηο θαη δηθαηνινγεκέλα ιέλε θάπνηνη ηη λα ηα 

θάλσ φια απηά αθνχ δελ πάσ γηα δηεπζπληήο. Τα παλεπηζηήκηα νξγαλψλνπλ  πξνγξάκκαηα 

κε πάξα πνιιά ρξήκαηα θαη νπσζδήπνηε έρεη ζηεζεί κία κεγάιε επηρείξεζε θαη δελ μέξσ 



123 
 

ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πσο βξίζθνληαη άλζξσπνη θαη θάλσ φια απηά ηα 

ζεκηλάξηα θαη φια απηά ηα πξνγξάκκαηα. Ζ ελζάξξπλζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κέζα απφ 

ην ίδην ην ζρνιείν απφ ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο απφ ην ζρνιηθφ θιίκα απφ 

ην πσο ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζε. Να είλαη νξγαλσκέλε ε επηκφξθσζε  ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ, ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο απφ απφζηαζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλείζαη. 

Τψξα πνηνο θνξέαο ζα ην αλαιάβεη δελ μέξσ ίζσο ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

(ΗΔΠ). Γελ πηζηεχσ φηη φια απηά ηα κηθξνκάγαδα πνπ πξνζθέξνπλ κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Ν4). 

 

Τη απαληάηε ζε απηνύο πνπ ιέλε όηη από ηε ζηηγκή πνπ όια αιιάδνπλ γξήγνξα ζε 

ζεκείν λα κελ κεηξάεη νύηε ην πηπρίν νύηε ην κεηαπηπρηαθό θαη πξέπεη κόληκα λα 

καζαίλεηο είλαη θαιύηεξα λα κελ θάλεηο ηίπνηα; 

Καλείο εθπαηδεπηηθφο ηνπ δείγκαηνο δελ πηνζεηεί απηή ηελ άπνςε. ινη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε Γηα βίνπ κάζεζε είλαη απαξαίηεηε ζήκεξα γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο, γηα φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο. πφζν κάιινλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Γελ ζπκθσλψ κε ηελ άπνςε γηαηί ηφηε ζα είκαζηε θαζεισκέλνη ζε θάηη πνπ κάζακε , ζε κία 

άπνςε πνπ είρακε πξηλ απφ 20 ή 30 ρξφληα  θαη δελ ζέινπκε λα ζπκβαδίζνπκε κε ηελ 

εμέιημε ηεο δσήο Ο άλζξσπνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα καζαίλεη είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αθνχεη θάηη θαηλνχξγην θαη αθφκα θαη δεηιά-δεηιά έζησ θαη 1% θάζε θνξά λα κεηαθηλείηαη 

ζε θάηη θαηλνχξγην θαη λα ην πηνζεηεί (Ν11). 

 

«Ζ δσή έηζη θη αιιηψο είλαη αιιαγή θαη πξέπεη λα ηελ παξαθνινπζείο» ιέεη ν Ν2, ελψ 

ζπκπιεξψλεη ν Ν6 ην αξραίν ξεηφ  «γεξάζθσ αεί δηδαζθφκελνο». 

 

Κάπνηνη γίλνληαη επίζεο αξθεηά απζηεξνί, θξίλνληαο απηήλ ηελ άπνςε «απαξάδεθηε έσο 

επηθίλδπλε» (Ν2), «αλφεηε» (Ν5) θαη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Ν6: 

 

..απηφ ζα ην έιεγε έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο βαξηέηαη, έρεη θνπξαζηεί απφ ηε δσή ηνπ θαη 

δηαθαηέρεηαη απφ κία ηεκπειηά (Ν6). 
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ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Ν1 πξνηείλεη: 

 

Αλ δελ ζέιεηο θαη δελ κπνξείο ,θχγε απφ απηή ηε δνπιεηά θαη θάλε θάηη άιιν (Ν1). 

 

Δπηπιένλ έλα κεηαπηπρηαθφ δε ζνπ δίλεη γλψζε αιιά ηξφπνπο λα καζαίλεηο. 

 

Μέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ νπζία δελ απνθνκίδεηο γλψζε αιιά θεξδίδεηο ζε κεζφδνπο 

ζην ηξφπν πνπ εζχ δηαρεηξίδεζαη ηα πξάγκαηα φρη γλψζεηο. Ζ γλψζε είλαη ζρεηηθή ηε γλψζε 

κπνξείο λα ηε βξεηο νπνπδήπνηε κπνξεί λα ηελ έρεη θάπνηνο πνπ δηαβάδεη φιε κέξα δελ 

είλαη φκσο δελ γλσξίδεη φκσο πσο ζα ηε ρεηξηζηείο. Τν ζέκα είλαη λα μέξεηο πψο λα ηε 

ρεηξηζηείο, λα ηε ρεηξηζηείο έηζη ή αιιηψο (Ν4). 

 

Τη ζα απαληνύζαηε ζε απηνύο πνπ ζεσξνύλ όηη όηαλ κεγαιώλεηο θαη έρεηο ζίγνπξε 

εξγαζία είλαη άρξεζην- αλόεην λα ζπλερίδεηο ηηο ζπνπδέο, εθηόο θαη αλ ζεο λα 

αλαιάβεηο δηνηθεηηθή ζέζε; 

Καη κε απηή ηελ άπνςε δηαθσλνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνληαο φηη ππάξρνπλ θαη 

άιινη ιφγνη, ίζσο ζεκαληηθφηεξνη, απφ ηελ αλάιεςε ζέζεο επζχλεο, γηα λα θάλεη θαλείο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη αλάπηπμε. 

Ζ «δεκνζηνυπαιιειίζηηθε» λννηξνπία δελ πξέπεη λα πηνζεηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θιάδν, γηαηί ζα θέξεη ηελ απνηεικάησζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σν επάγγεικα εμειίζζεηαη, νη απαηηήζεηο ηφζν ζην γλσζηηθφ φζν θαη 

ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη απμάλνληαη θαη έρνπλ ρξένο νη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο ηνπο λα είλαη επαξθείο. Απηφ ζα ζπκβεί κφλν φηαλ νη ίδηνη αηζζάλνληαη δσληαλνί 

θαη φρη ζχκαηα ηεο κηδέξηαο. Απηφ είλαη ην θπξίαξρν πλεχκα ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Γηαθσλψ απφιπηα. Αλ αθήζεη θαλείο ζηε δηθή καο ηε δνπιεηά θαη ηελ δεη 

δεκνζηνυπαιιειηθά λνκίδσ φηη ην επφκελν πξάγκα πνπ ηνπ  κέλεη είλαη λα πάεη λα πεζάλεη, 

κεηά δειαδή πάεη ζε έλα βάιην ην νπνίν δελ έρεη ζψζηκν. Απηφ λνκίδσ φηη έρεη λα θάλεη 

θαη  κε ηνλ άλζξσπν πσο ζέιεη λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ηε δσή ηνπ ην έξγν ηνπ. Αλ 



125 
 

παξαηηεζείο απφ νηηδήπνηε θάλεηο ξίρλεηο ηίηινπο ηέινπο θαη δελ ζε θηαίλε ζε ηίπνηα ηα 

παηδάθηα πνπ έρεηο γηα καζεηέο (Ν1). 

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ε άπνςε ηνπ Ν12, ν νπνίνο επηπιένλ ην ζπζρεηίδεη 

κε ηελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο. 

 

Δάλ δελ ληψζεηο φηη είζαη ειιηπήο σο πξνο ηα θαζήθνληά ζηνπο καζεηέο ζνπ δπζηπρψο ην 

ζχζηεκα έθαλε ιάζνο πνπ ζε δηάιεμε γηα λα παίμεηο ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζε παηδηά. Αλ 

ήζνπλ ζε έλα ηδησηηθφ ζρνιείν κε έλα απαηηεηηθφ ζρνιάξρε, δελ ζα ηνικνχζεο λα πεηο γηαηί 

λα αζρνιεζψ κε ηελ αλάπηπμε κνπ δηφηη αλ απηφ ζνπ αλαλεψλεη ην ζπκβφιαηφ ζνπ θάζε 

Ηνχλην θαη ηα παηδηά θαη νη γνλείο είραλ παξάπνλα δελ ζα ηνικνχζεο λα πεηο ηφηε γηαηί λα 

βειηησζψ .Ζ κνληκφηεηά ζνπ ζηε ζέζε ζε θάλεη λα έρεηο απηέο ηηο απφςεηο. Τν φηη γηαηί λα 

ην θάλσ φηαλ πιένλ δελ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά κνπ νθείιεηαη βέβαηα ζηελ  απνπζία 

αμηνιφγεζεο ε νπνία είλαη πξσηνθαλήο είλαη πξσηάθνπζηε. Σε θακία άιιε ρψξα ηνπ 

θφζκνπ δελ ππάξρεη έλαο θιάδνο ν νπνίνο δελ αμηνινγείηαη (Ν12). 
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Κεθάιαην 6: πδήηεζε απνηειεζκάησλ-πκπεξάζκαηα έξεπλαο 

 

Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνπκε ηηο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, 

πξνζπαζνχκε λα ηα ζπζρεηίζνπκε κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηήζεθε θαη κε ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη δηαηππψλνπκε κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθέο πξνεθηάζεηο. 

 

6.1.πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα (ηα θίλεηξα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο) 

Σα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο απνηεινχλ 

έλα δήηεκα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην πεδίν ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

Γηα βίνπ κάζεζεο. Απηφ πνπ θαηαγξάθεηαη σο βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα φρη γηα έλαλ, αιιά γηα 

αξθεηνχο θαη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ιφγνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο, 

εθηηκνχλ φηη ε επηκφξθσζε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ πξνζσπηθή φζν θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε. Απφ πνιχ λσξίο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

εξεπλά καο, επηδηψθνπλ ηελ επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή ηνπο βειηίσζε, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο πνηθίιεο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ξφινπ. Απηφ βέβαηα έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ αγάπε πνπ ηξέθνπλ γηα ην επάγγεικά ηνπο. Καζνξηζηηθφ ζεκείν γηα ην αλ 

ε επηκφξθσζε ηθαλνπνηεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην επάγγεικα ηνπ. 

Σφηε κφλν βξίζθεη ηθαλνπνίεζε θαη επηδηψθεη ηε βειηίσζε ησλ γλψζεψλ ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξνο θαη απνδνηηθφηεξνο. Απηφ είλαη ην πξψην ζηνηρείν πνπ 

θαηαγξάθεηαη σο ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλάο καο.  

Ζ κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θνίηεζαλ θαη 

νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή ζρνιή ηεο πξψηεο ηνπο 

πξνηίκεζεο ή, ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο, ζηε δεχηεξε ηνπο επηινγή, κε ζηφρν λα 

αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίραλ απφ ηελ αξρή πξνζσπηθή 

επηζπκία λα αζρνιεζνχλ κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη λα εξγαζηνχλ ζηελ 
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εθπαίδεπζε, θπξίσο απφ κεξάθη θαη αγάπε, θαη δεπηεξεπφλησο γηα κειινληηθή 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηαδηνδξνκία. Πξνζδνθνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ην ξφιν 

ηνπο ζην ζρνιείν θαη λα εξγαζηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ ηη νη δηθνί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνί, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο εθπαίδεπζεο. ηα ίδηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηνπ Παπανηθνλφκνπ (2015) γηα ην ρξφλν 

δηακφξθσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηνπο ψζεζαλ ηειηθά ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπο λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί.  

Πξηλ απνθαζίζνπλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο ππήξμαλ ηδηαίηεξα ελεξγνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο κε αξθεηέο 

ζπκκεηνρέο ζε ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θ.α. Δπηδηψθνπλ κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπλερψο θαη ζπζηεκαηηθά 

λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο, λα καζαίλνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη. ηελ πνξεία φκσο 

αξθεηνί εθθξάδνπλ κηα γεληθφηεξε απνγνήηεπζε απφ ηελ παξερφκελε επηκφξθσζε, πνπ 

ζπρλά πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε εκεξίδεο ή νιηγφσξα ζεκηλάξηα κε αδηάθνξε ζεκαηνινγία, 

πνπ δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηε ζηε βειηίσζε ηνπ αθαδεκατθνχ αιιά θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ 

ηνπο ππφβαζξνπ. Πξηλ ινηπφλ αλαθεξζνχκε ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο. ζπλνςίδνληαο ζα 

ιέγακε φηη φια ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο έρνπλ εγγελή θίλεηξα κάζεζεο , πνπ 

απνξξένπλ απφ ην ελδηαθέξνλ κε ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ ην ζχλζεην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Απηά ηα θίλεηξα ηνχο δξαζηεξηνπνηνχλ, ρσξίο λα ππάξρεη εμσηεξηθή 

ακνηβή παξά κφλν αηζζήκαηα νινθιήξσζεο θαη απηνπξαγκάησζεο. Απφ ηε ζηηγκή 

ινηπφλ πνπ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε, δεκηνπξγνχληαη θαη θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή 

ζε δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε.  

Σα βαζηθφηεξα θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ 

ζπνπδψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ εξεπλά καο είλαη: 

 Ζ ζέιεζή ηνπο λα θάλνπλ θάηη δεκηνπξγηθφ, απφ ην νπνίν ζα πάξνπλ πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε. 

 Ζ αλάγθε ηνπο λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηελ θαηλνχξηα γλψζε πνπ αθνξά ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Ζ επηζπκία ηνπο λα εληξπθήζνπλ βαζχηεξα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν.   
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 Ζ πξφζεζή ηνπο γηα αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ζην 

κέιινλ λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε επζχλεο. 

 Ζ θαηνρχξσζε ηνπ αηζζήκαηνο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο. 

 Ζ αλάγθε λα αληηκεησπίζνπλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, πνπ είλαη επκεηάβιεηε θαη 

ξεπζηή. 

Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ηαμηλνκήζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηξείο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ηη ππεξηζρχεη πεξηζζφηεξν σο θίλεηξν ζηηο απνθάζεηο ηνπο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηνλίδνληαο φκσο φηη πεξηπιέθνληαη θαη 

εκπεξηέρνληαη φια ηα παξαπάλσ θίλεηξα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο . 

 

6.1.1. Πξνζσπηθά θίλεηξα 

Ζ ζέιεζε λα θάλνπλ θάηη δεκηνπξγηθφ ζε θάπνηεο θάζεηο ηεο πξνζσπηθήο δσήο 

ηνπο, απφ ην νπνίν ζέινπλ λα πάξνπλ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

θίλεηξν γηα ηε κεγαιχηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο. Σν γεγνλφο φηη εξγάδνληαη πνιιά 

ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο θάλεη λα επηζπκνχλ λα θάλνπλ θάηη πνπ ζα ηνπο αλαλεψζεη  

θαη ζα ηνπο βάιεη πάιη ζην παηρλίδη ηεο κάζεζεο. Γνεηεχνληαη κε ηελ ηδέα λα μαλαγίλνπλ 

καζεηέο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα θνηηεηηθά έδξαλα κεηά απφ αξθεηά ρξφληα. 

Αηζζάλνληαη φηη ε επαγγεικαηηθή ξνπηίλα θαη επαλάιεςε θέξλεη ηππνπνίεζε θαη ε 

δχζθνιε θαζεκεξηλφηεηα θέξλεη κηδέξηα. Έηζη, κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, απνθαζίδνπλ λα αλαζηξέςνπλ απηφ ην δπζάξεζην θιίκα. ηαλ 

νη ζπλζήθεο είλαη πξφζθνξεο γη απηνχο, απνθαζίδνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

αθαδεκατθέο ζπνπδέο, πνπ αθξηβψο ιφγσ ζπλζεθψλ δελ κπνξνχζαλ λσξίηεξα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπλ σο ζηνηρεία παξσζεηηθά ζηελ απφθαζή ηνπο γηα κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ηελ επαγγεικαηηθή ζηαζεξφηεηα, ηε δηεπζέηεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ηελ εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηελ εχξεζε θαηάιιεινπ θνξέα 

ζπνπδψλ θαζψο θαη ηεο θαηάιιειεο ζεκαηνινγίαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Δπηιέγνπλ λα εθπνλήζνπλ κεηαπηπρηαθά πνπ ε ζεκαηνινγία ηνπο δελ άπηεηαη ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ, αιιά είηε αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηε γεληθή ηεο έλλνηα 

είηε αθνξά ηνκείο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη πνπ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα 

κε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί απηήο ηεο νκάδαο κάιινλ 

επηδηψθνπλ ζηφρνπο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα πξνζσπηθά θίλεηξα, ηα νπνία δελ εμαξηψληαη 
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απφ ηελ απήρεζε πνπ ζα έρεη ε επηηπρία ηνπο ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Δπελδχνπλ ζην θεθάιαην κάζεζε, ρσξίο λα πξνζδνθνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο εμέιημε. 

 

6.1.2. Γλσζηηθά θίλεηξα 

Ζ αλάγθε λα κάζνπλ ηελ θαηλνχξηα γλψζε, πνπ αθνξά είηε γεληθά ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο είηε εηδηθά ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξνη ζηε 

δνπιεηά ηνπο, είλαη ην βαζηθφ θίλεηξν γη απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Καηαιαβαίλνπλ απφ πνιχ λσξίο φηη νη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο  

θαζψο θαη φηη είλαη αλεδαθηθφ ε αξρηθή εθπαίδεπζε λα παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φιεο 

εθείλεο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηεί ζηελ ππφινηπε ζηαδηνδξνκία ηνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί απνθαζίδνπλ  λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε λα πξνζθέξνπλ 

αλαβαζκηζκέλεο πνηνηηθά εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο καζεηέο ηνπο. Δπηιέγνπλ 

κεηαπηπρηαθά είηε πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν είηε γεληθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε. Θεσξνχλ φηη πξέπεη λα εληξπθήζνπλ ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελφ, 

ψζηε λα λνηψζνπλ ζίγνπξνη γηα ηηο γλψζεηο ηνπο ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέα εξγαιεία πνπ παξέρεη ε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη λα γλσξίζνπλ ηηο λέεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά φ ηη πξνθχπηεη ζην ζρνιείν. Απηή ε εζσηεξηθή αλάγθε 

γηα κάζεζε θαη ε επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απμήζνπλ ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο 

πφξνπο, φπσο ε απφθηεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαη αγρσηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο, ζπκθσλεί θαη κε ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Rzejak ,Künsting, Lipowsky Fischer Dezhgahi & Reichardt (2014). 

Οη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη επίζεο φηη ζήκεξα, εμαηηίαο ηεο εληαηηθνπνίεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ππάξρεη επηπιένλ αλάγθε γηα εγξήγνξζε θαη αλαδήηεζε ησλ πεγψλ ηεο 

γλψζεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Θεσξνχλ φηη κφλν νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

δείρλνπλ πψο λα πξνζιακβάλεη θαλείο αιιά θαη πψο λα δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηλνχξηα 

γλψζε. Δπηπιένλ, πηζηεχνπλ φηη κφλνλ ε γλψζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θεξδίζεη θαη φηη, 

αλ θάζε εθπαηδεπηηθφο ην ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη ελεξγνπνηεζεί πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, κπνξεί λα βειηησζεί θαη ε παηδεία.  
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Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκπίπηνπλ κε ηα πνξίζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα ηνπ 

Sağır (2014), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπλερή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε νθείινληαη ζηελ απμεκέλε γλψζε πνπ απαηηείηαη, εμαηηίαο ησλ 

αιιαγψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθφηεξα 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

6.1.3. Κίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε  

Ζ πξφζεζή γηα αλαβάζκηζε ησλ ηππηθψλ θπξίσο πξνζφλησλ, ζηνηρείν πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζεη ζην κέιινλ λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε επζχλεο, νδεγεί κηα κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ, ηε κηθξφηεξε ηνπ δείγκαηφο καο, λα πινπνηήζνπλ κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο. Ζ απφθηεζε επηπιένλ πξνζφλησλ ζπλδέεηαη ζην κπαιφ ηνπο άκεζα κε ηελ 

θαξηέξα θαη ηελ εμέιημή ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία. Απηή ε αληίιεςε δηθαηνινγείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο κνξηνδνηείηαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηήο ηεο αληίιεςεο 

επηιέγνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο επηθεληξσκέλεο θπξίσο ζην ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο, ζηνλ νπνίν ζθνπεχνπλ λα δηεθδηθήζνπλ κειινληηθά ζέζε. ε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία ζεσξήζακε φηη πξέπεη λα εληάμνπκε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θάλνπλ 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο είηε γηαηί είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε είηε γηα ην δηνξηζκφ ηνπο ζε εηδηθνχ ηχπνπ ζρνιεία (π.ρ. πεηξακαηηθά) θαζψο 

θαη ηε κνλαδηθή πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ δείγκαηφο καο ν νπνίνο απέθηεζε 

κεηαπηπρηαθφ, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζέζε ελφςεη ηεο 

αμηνιφγεζεο, πνπ θεκνινγείηαη φηη ζα ηζρχζεη ζην κέιινλ. Σα θίλεηξα ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη εμσηεξηθά. 

Απφ ηελ έξεπλα επίζεο θάλεθε φηη ηα θίλεηξα δηαθέξνπλ θαη αλάινγα κε ηελ 

επαγγεικαηηθή θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο. Δηδηθφηεξα: 

 Παξαηεξείηαη φηη νη αξράξηνη εθπαηδεπηηθνί, απηνί δειαδή πνπ βξίζθνληαη ζηα 

πξψηα επαγγεικαηηθά ηνπο ζηάδηα θαη ζηε θάζε πξνζαξκνγήο ζην επάγγεικα, 

ζεσξνχλ αλαγθαίεο ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαζψο κέζα απφ απηέο πηζηεχνπλ 

φηη ζα επηηχρνπλ θαιχηεξε γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, πην 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη παξάιιεια επαγγεικαηηθή αζθάιεηα.  
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 Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί κέζεο ζηαδηνδξνκίαο, πνπ έρνπλ ήδε αξθεηά ρξφληα 

ππεξεζίαο, αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αζθαιείο ζηελ ηάμε, απνδεθηνί απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί επαγγεικαηηθά. Έηζη, 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ 

ηνπο πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ επξχηεξε έλλνηα , 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. 

Σν παξαπάλσ εχξεκα ηαηξηάδεη απφιπηα θαη κε ηε ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε ζην πξψην 

θεθάιαην θαη αλαθεξφηαλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θχθισλ ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Huberman ,1993,1995, Fessler & Christensen ,1992, Day et al., 2005). 

Παξφηη ηα θίλεηξα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ αλεπίηξεπηε θαη επηθίλδπλε ηε κε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο Γηα βίνπ κάζεζεο. 

Θεσξνχλ φηη είλαη δείγκα είηε νθλεξίαο είηε «δεκνζηνυπαιιειηθήο» λννηξνπίαο, πνπ 

αξγά ή γξήγνξα ζα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη δηαθαηέρνληαη απφ αληίζηνηρεο αληηιήςεηο. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

αλαθέξζεθε απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο σο πξνυπφζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζεσξνχλ φηη, εάλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ αηζζαλζεί φηη 

εμειίζζεηαη θαη φηη δελ πξνζθέξεη, ηφηε απηνκάησο ζα θηάζεη θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο είλαη έλαο ηξφπνο ζηελ νπζία γηα λα ρεηξηζηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα είλαη ελεξγφο, αθφκα θαη αλ βξίζθεηαη ζε κεγάιε 

ειηθία. 

Παξφηη ηα θίλεηξα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ζηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο ζπλαληάκε ζρεδφλ φιεο ηηο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο πνπ 

αλαπηχμακε ζην ζεσξεηηθφ καο κέξνο. Δπίζεο θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ε άπνςε φηη 

ππάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί ιφγνη πίζσ απφ ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Οη εθπαηδεπηηθνί θάησ απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ «επλντθψλ» γεγνλφησλ θαη ζπλζεθψλ (De Montlibert, 

Hedoux) απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα αλακέλνληαο 

ζπγθεθξηκέλα νθέιε (Tough). Ζ κεηάβαζε, πνπ εξκελεχεηαη σο κηα δηαξθήο εμέιημε 

καζεζηαθψλ ζπκβάλησλ (Cross) θαη γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ελαιιαγψλ 

(Aslanian & Brickell), νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ «αλάγθε» λα κάζνπλ, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ρεηξηζηνχλ ηηο αιιαγέο ζε πξνζσπηθφ θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Δπίζεο, 
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πίζσ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθαίλεηαη ε ειπίδα θαη ε πξνζδνθία γηα 

ηελ αιιαγή κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ( Rubenson). 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ε ζέιεζε γηα κάζεζε ελεξγνπνηεί ην θίλεηξν γηα ζπλερή 

κάζεζε. Δπηπιένλ, θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ηα εγγελή 

θίλεηξα είλαη ηφζν δπλαηά, πνπ ηνπο θάλνπλ λα θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαζψο πξνζπαζνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηνπο πνιινχο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ, δειαδή ηνπ 

νηθνγελεηάξρε, ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ηαπηφρξνλα.  

Παξαηεξείηαη ηέινο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο, φηη θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πνξεία κεηαηξέπνληαη ζε εζσηεξηθά, θαη έηζη απηνί ζπλερίδνπλ λα 

έρνπλ κηα παξαηεηακέλε εκπινθή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθφκα θαη κεηά ην 

ηέινο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο 

δηαπηζηψλνληαη άιισζηε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Gorozidis & Papaioannou, (2014), ζηελ 

νπνία επηπιένλ ηνλίδεηαη φηη ε θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε παξαηεηακέλε  

εκπινθή ζε δηαδηθαζίεο κάζεζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία θηλήηξσλ. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

επηδξάζεηο πνπ είρε ε πινπνίεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Απηφ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ έξεπλα ησλ 

αξβαλάθε, Βηηζηιάθε θαη Φψθηαιε, (2014), ζηελ νπνία κφλν ην 16,9% ηνπ δείγκαηνο 

δειψλεη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο.  

 

6.2. πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα (ηα εκπόδηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ) 

 

Σν ζέκα ησλ εκπνδίσλ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απνηειεί 

έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην δήηεκα κε πνιιέο επηκέξνπο πηπρέο θαη παξακέηξνπο, πνπ είλαη 

φκσο φιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο. Θα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηα εκπφδηα ζε απηά πνπ 

έπξεπε λα μεπεξαζηνχλ αξρηθά, ψζηε λα αξρίζεη ε εθπφλεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, θαη ζε 

απηά πνπ έπξεπε λα μεπεξάζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ην νινθιεξψζεη. Απφ ηελ εξεπλά καο ελ ηνχηνηο δηαπηζηψλεηαη φηη απηέο νη 
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δπν θαηεγνξίεο ηαπηίδνληαη. Ζ έιιεηςε επαξθνχο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζεσξνχληαη σο πνιχ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ επηζπκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη λα ηα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία. 

 

6.2.1 Δκπόδηα ζε ζρέζε κε ηελ έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ   

 

Παξφηη απφ πνιχ λσξίο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη φηη έρεη απνθαζίζεη 

λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ηνπο, εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ 

νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην. 

Δίλαη ζθφπηκν εδψ λα ηνληζηεί φηη θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο δεκηνπξγεί 

δπζθνιίεο ζηελ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πινπνηήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Ο 

δηνξηζκφο γηα ηε κέγηζηε πιεηνςεθία ηνπο ζε πεξηνρέο καθξηά απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο 

δηακνλήο ηνπο θαη ε κεζνιάβεζε ελφο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κέρξη λα 

ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο ζηελ πεξηνρή πνπ επηζπκνχλ, πέξαλ ησλ άιισλ 

επηβαξχλζεσλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.ά, δελ ηνπο αθήλεη επηπιένλ ηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη πνπ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα. Καη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, πιελ ελφο, φηαλ απνθάζηζαλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ήηαλ κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη, κε ζηαζεξή 

νξγαληθή ζέζε θνληά ζην ηφπν δηακνλήο ηνπο. Παξάιιεια φκσο ήηαλ θαη ζε ψξηκε 

ειηθία θαη είηε είραλ δεκηνπξγήζεη δηθή ηνπο νηθνγέλεηα είηε ε παηξηθή ηνπο νηθνγέλεηα 

ρξεηαδφηαλ ηε ζηήξημή ηνπο. Απηέο νη ππνρξεψζεηο, νη αιιαγέο θαη νη δεζκεχζεηο 

απνξξνθνχλ ην ρξφλν ηνπο θαη είλαη δχζθνιν λα απνθαζίζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα 

ρξνλνβφξα θαη απαηηεηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία φπσο απηή ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ. Δπηπιένλ, φινη ζρεδφλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  

μεθίλεζαλ θαη νινθιήξσζαλ ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξφγξακκα, ελψ παξάιιεια 

εξγάδνληαλ, ρσξίο θαλείο λα πάξεη εθπαηδεπηηθή άδεηα. Απηνί βέβαηα νη ιφγνη ήηαλ πην 

ζεκαληηθνί γηα ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο κεηέξεο, πνπ ζηελ 

ειιεληθή νηθνγέλεηα παξαδνζηαθά αλαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θξνληίδαο 
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ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ηνπ κεγαιψκαηνο ησλ παηδηψλ. Σα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχλ 

νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ακβιχλνληαη, φηαλ κεγαιψλνπλ ηα παηδηά, απνθηήζνπλ 

θάπνηα απηνλνκία θαη κπνξεί λα ππάξμεη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ζπνπδέο.  

Κνκβηθφ ξφιν γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ην δηαζέζηκν 

ρξφλν γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ βξέζεθε  

φηη έπαημε ε ζηήξημε ηνπ/ηεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ/ηεο 

πεξηβάιινλ. ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη έλα ηδηαίηεξν ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη, ζπκκεηέρεη ζηελ δηεπζέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ζηεξίδεη, φπνπ ρξεηάδεηαη, είλαη ην θαζνξηζηηθφ ζεκείν γηα ηελ 

ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ θαη γηα ηελ αλάιεςε ηεο απφθαζεο γηα ζπνπδέο.   

. 

6.2.2 Δκπόδηα ζε ζρέζε κε ην ζεζκηθό πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

ια ηα κέιε ηνπ δείγκαηφο καο νινθιήξσζαλ ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, ρξνληθέο πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο ήηαλ πάξα πνιχ 

δχζθνιν λα θάλεη θαλείο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε ρψξα καο. Σα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ειάρηζηα, πξνζθέξνληαλ δσξεάλ 

θαη αξθεηέο θνξέο ε ζεκαηνινγία ηνπο ήηαλ αδηάθνξε ή ρσξίο ζπλάθεηα κε ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Βέβαηα, θάπνηνη πνπ είραλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα (νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο) θαη επάξθεηα γιψζζαο απνθάζηζαλ λα 

θνηηήζνπλ ζε Παλεπηζηήκηα ζην εμσηεξηθφ. Ζ φιε φκσο δηαδηθαζία δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

εχθνιε, γηαηί αλαθεξφκαζηε ζηελ πξν δηαδηθηχνπ επνρή θαη ζηελ επνρή πξν ηεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο ηεο Δπξψπεο, πνπ, θαη εάλ αθφκε ππήξραλ ζην εμσηεξηθφ 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ρσξίο δίδαθηξα, ην θφζηνο δσήο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ. 

ε φ ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε απηά, θαη ηφηε θαη ηψξα, αλαθέξζεθαλ κηα ζεηξά απφ 

πεξηνξηζκνχο, κε βαζηθφηεξνλ ηελ επηινγή κε εμεηάζεηο, ηελ εγθπξφηεηα ησλ νπνίσλ 

κεγάιε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ ακθηζβεηεί. 

Ζ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε επηπιένλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ θάζε ρξφλν αιιάδεη  

πεξηνρή θαη ζρνιεία φπσο θαη γηα απηφλ πνπ έρεη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

θαζηζηά ηελ παξαθνινχζεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο απαγνξεπηηθή.  



135 
 

Δπθαηξία γηα πινπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δίλεηαη ζε κηα ζεκαληηθή κεξίδα 

εξσηψκελσλ κε ηε ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ην 1999. Ζ 

ίδξπζε ηνπ πξψηνπ απηνχ θνξέα ζηελ Διιάδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπνπδέο απφ 

απφζηαζε έξρεηαη λα δψζεη κηα δηέμνδν ζε απηά ηα πξνβιήκαηα. Ζ θιήξσζε σο κέζν 

επηινγήο ζην ΔΑΠ δίλεη αλάζα ζε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο , θπξίσο ηα πξψηα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, φηαλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιε ε δήηεζε. ηελ πνξεία βέβαηα, κε ηελ 

απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ΔΑΠ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, νη αηηήζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ απμάλνληαη ππεξβνιηθά θαη ε θιήξσζε πηα γίλεηαη αξθεηά δχζθνιε.  

 

6.2.3 Δκπόδηα ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε  

 

Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΠ μεπεξάζηεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάπνηα εκπφδηα πνπ 

θάληαδαλ αμεπέξαζηα, αιιά πξνέθπςε έλα θαηλνχξην, πνπ είλαη ην νηθνλνκηθφ. Γηα λα 

θνηηήζεη θαλείο ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα θαηαβάιιεη δίδαθηξα πνπ δελ είλαη θαζφινπ 

ακειεηέα θαη γηα αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο είλαη έλα θφζηνο δπζβάζηαθην. 

Απφ ην 2008 θαη κεηά απμήζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ πνπ 

νξγαλψλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαη ζηα νπνία ε επηινγή θπξίσο δε γίλεηαη κε 

εμεηάζεηο, φκσο ζηα πεξηζζφηεξα απαηηνχληαη δίδαθηξα θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ. Απηφ ην αξθεηά ζεκαληηθφ θφζηνο ησλ 

ζπνπδψλ, πνπ νθείιεηαη ζηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ θαη ζηελ αγνξά βηβιίσλ, αλαθέξζεθε 

επίζεο σο ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

Οη επξχηεξεο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο παξαδφμσο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηφο καο, αθνχ έρνπλ, φπσο δήισζαλ, επαγγεικαηηθή θαη 

κηζζνινγηθή ζηαζεξφηεηα.  

 

6.2.4 Δκπόδηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Παξφηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απηά απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηε Γηα 

βίνπ κάζεζε ησλ ελειίθσλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο 

καο θαίλεηαη φηη δελ είραλ θαλελφο ηχπνπ ςπρνινγηθά εκπφδηα ηα νπνία έπξεπε λα 
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μεπεξάζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Ζ ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο 

κάζεζεο είλαη ζεηηθή θαη ηνπο αξέζεη, αλ θαη είλαη ελήιηθεο, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Πνηέ δε ζεψξεζαλ φηη είλαη αξθεηά κεγάινη γηα λα κάζνπλ ή φηη δε ζα 

θαηαθέξνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη είραλ 

απνθνηηήζεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρξφληα απφ ην Παλεπηζηήκην. ε απηφ βέβαηα 

ζπκβάιιεη ε ζπλερήο ηνπο ελαζρφιεζε κε ην δηάβαζκα, ιφγσ επαγγέικαηνο. ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο θαη ζπλέδξηα θαη ε αδηάθνπε πξνζπάζεηα 

ηνπο, κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπο. Ζ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο θαζψο θαη ε ζέιεζή ηνπο λα επηηχρνπλ ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ ηνπο 

ψζεζαλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο.  

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε αληίζεηε γλψκε ηνπ θνηλσληθνχ θαη, θπξίσο, ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο δε θαίλεηαη λα απνηειεί εκπφδην θαη λα επεξεάδεη ηελ 

απφθαζή ηνπο γηα ηε Γηα βίνπ κάζεζε.  

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηα πνξίζκαηα ηεο 

έξεπλάο καο, έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο εκπνδίσλ πνπ παξαζέζακε 

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο ζεσξνχλ σο ζεκαληηθά εκπφδηα ζπκκεηνρήο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

ηελ έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ, ηηο νηθνγελεηαθέο δεζκεχζεηο, ηηο 

επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, εκπφδηα ηα νπνία απνδίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν εθπαηδεπηηθφο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ραξαθηεξίδνληαη 

θαηαζηαζηαθά (Cross, 1981, Rogers, 1998, European Commission, 2012).  

Σα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ζεκαηνινγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, φπσο νη πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ,ηα σξάξηα 

δηεμαγσγήο, ε ζεκαηνινγία, ζρεηίδνληαη κε ηα ζεζκηθά ή δνκηθά εκπφδηα ηεο ζεσξίαο 

καο (Cross, 1981, Rogers, 1998, European Commission, 2012).  

Σέινο, ηα εκπφδηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε 

ηηο νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα ην ξφιν ηνπο σο εθπαηδεπνκέλσλ θαη αλήθνπλ ζηα 

πξνδηαζεηηθά (Cross, 1981) ή Γηαλνεηηθά-Πλεπκαηηθά (Longworth,2003) ή Φπρνινγηθά 
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(European Commission, 2012) ή εζσηεξηθά (Rogers,1998) δε θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα 

λα απνηεινχλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

 

6.3. πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα (κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ) 

 

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ελλνηνινγηθή 

αζάθεηα, θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο απφςεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο απηφ 

θαίλεηαη θαη ζην ζεσξεηηθφ καο κέξνο. 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλάο καο ζεσξνχλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη άλζξσπνο, 

επηζηήκνλαο, παηδαγσγφο αιιά θαη επαγγεικαηίαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη φηη νη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, παηδαγσγηθή,  

επηζηεκνληθή, νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε. ια απηά ζεσξνχληαη γηα ην 

δείγκα καο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξηλ αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζε θάζε παξάκεηξν, ζα 

ιέγακε ζπλνιηθά φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ζεκαληηθφηεξε 

κάιηζηα απφ απηφ πνπ νη ίδηνη πξνζδνθνχζαλ, φηαλ ην μεθίλεζαλ. 

 

6.3.1. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε 

 

Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, άζρεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηνχλ. Οη αθαδεκατθέο ζπνπδέο, ηηο νπνίεο φ ίδηνο επηιέγεη λα 

θάλεη, πξνζδίδνπλ θαηλνχξην λφεκα ζηε δσή ηνπ, ηδηαίηεξα φηαλ εξγάδεηαη αξθεηά 

ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε θαη έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξφληα απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ 

ην παλεπηζηήκην. Ζ δηαδηθαζία ζηελ νπνία κπαίλεη, λα δηαβάζεη μαλά, δειαδή, πέξα απφ 

ηα ηππνπνηεκέλα αλαγλψζκαηα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ή λα αμηνινγεζεί ηνλ ελεξγνπνηεί 

θαη ηνλ γνεηεχεη. Ξαλακαζαίλεη πψο λα καζαίλεη θαη βγάδεη ζηελ επηθάλεηα ηθαλφηεηεο 

ηνπ πνπ δελ γλσξίδεη θαλ φηη ππάξρνπλ. Απφ ηε δηαδηθαζία απηή νη εθπαηδεπηηθνί 

δήισζαλ φηη παίξλνπλ ραξά θαη ηθαλνπνίεζε. Γηεπξχλεηαη ν ηξφπνο πνπ ζθέθηνληαη θαη 
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ν ηξφπνο πνπ νξγαλψλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, ελψ παξάιιεια απνθηνχλ κηα γεληθφηεξε 

κφξθσζε θαη θνπιηνχξα. Απφ ηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ αλαζεσξνχλ ην ξφιν ηνπο 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ επαλαπξνζδηνξίδνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δπζθνιία ηνπ ξφινπ πνπ θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ θαη απνθηνχλ 

θαηλνχξην φξακα γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία. 

Γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αηζζάλνληαη ζίγνπξνη φηη κπνξνχλ λα 

ππεξεηήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα ππφινηπα ρξφληα, ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ηε 

ζπληαμηνδφηεζε σο ιχηξσζε. Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θαηλφκελα κηδέξηαο 

πνπ ε ηππνπνίεζε θέξλεη ζην ζρνιείν θαη δελ νδεγνχληαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Οη λέεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ηνπο ελδπλακψλνπλ, θαζψο πξνζθέξνπλ 

επθαηξίεο ζηνραζκνχ πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ηνπο εληζρχνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο, βειηηψλνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε ησλ καζεηψλ. Ζ ηδέα ηνπ λα δηδάζθνληαη θαη λα καζαίλνπλ 

ηνλψλεη εθ λένπ ην αίζζεκα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, φηη, δειαδή, κπνξνχλ 

λα παξαθηλήζνπλ επθνιφηεξα ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

είραλ ηέηνηεο εκπεηξίεο. Σν γεγνλφο φηη ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ 

ηνχο ραξίδεη ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε. Παξάιιεια θαιχπηνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο 

θαη αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

6.3.2. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

 

Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη επίζεο έλα απφ ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σν κεηαπηπρηαθφ, παξφηη έρνπλ απμεζεί νη 

θάηνρνη ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνζδίδεη θχξνο ζηνλ θάηνρφ ηνπ, ν νπνίνο 

απνιακβάλεη επηπιένλ εθηίκεζε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζπλαλαζηξέθεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη. εκαληηθφ επίζεο ζεσξεί ην δείγκα ηεο έξεπλαο ηε 

γλσξηκία θαη ηε ζπλαλαζηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ησλ εμεηάζεσλ θαζψο 

θαη ηεο εθπφλεζεο νκαδηθψλ εξγαζηψλ κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ παξφκνηα επηζηεκνληθά 

ελδηαθέξνληα. 

 

6.3.3 . Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη παηδαγσγηθή αλάπηπμε 
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Θεηηθή είλαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ε ζπκβνιή ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο παηδαγσγνχ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο, αθφκε θαη φζνη έθαλαλ ηερλνθξαηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

κεηαπηπρηαθά (π.ρ. δηνίθεζε), ζεσξνχλ φηη νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζπκβάιινπλ ζηελ 

παηδαγσγηθή ηνπο εμέιημε. Καη απηφ γηαηί ε επηζηξνθή ηνπο ζηα ζξαλία κεηά απφ πνιιά 

ρξφληα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ καζεηή ηνχο ζπκίδεη θαηαζηάζεηο πνπ μερληνχληαη, φηαλ 

εξγάδνληαη σο δάζθαινη πηα, θαη ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο καζεηέο 

ηνπο. πλεηδεηνπνηνχλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο κπξνζηά ζε φ ηη δελ ηνπο ελδηαθέξεη θαη ζην 

δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν καζήκαηνο, πνπ θαη νη ίδηνη εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε. Δπίζεο 

βησκαηηθά πιένλ θαηαλννχλ ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ, ην θφβν ηεο απνηπρίαο θαζψο θαη 

ηηο δηάθνξεο πηέζεηο πνπ αηζζάλνληαη νη καζεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη 

πνπ «κεηαθξάδνληαη» ζε βαζκνχο. Μπνξνχλ έηζη λα παξέκβνπλ θαη λα βνεζήζνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο, κηαο θαη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηα έλησζαλ 

πξφζθαηα θαη νη ίδηνη. εκαληηθή επίζεο βνήζεηα παξέρεη θαη ε θαηλνχξηα γλψζε πνπ 

απνθνκίδεη κεγάιε κεξίδα ηνπ δείγκαηνο κέζα απφ ηηο λέεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ δηδάζθεηαη, ηδηαίηεξα ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε κάζεζε θαη ηνπο 

καζεηέο κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ ηη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. 

  

6.3.4 . Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη επηζηεκνληθή αλάπηπμε 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη θάλνληαο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο αλαπηχζζνληαη θαη 

επηζηεκνληθά. Ζ ελαζρφιεζε κε πνιιά θαηλνχξηα αληηθείκελα φπσο ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, νη λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο (ΣΠΔ) θαη γεληθφηεξα κε αληηθείκελα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εηδηθή αιιά θαη ζηε γεληθή ηεο έλλνηα, βειηηψλνπλ ηηο 

αθαδεκατθέο ηνπο γλψζεηο. Ζ βαζχηεξε γλψζε ηνπ εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη απνθηηέηαη κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηλνχξηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαη απμάλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ζηνηρεία ζεκαληηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ 
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θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ε απηφ ην απνηέιεζκα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηεο Borko, 

(2004), ε νπνία δηαπίζησζε φηη ηα εληαηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

(φπσο ηα κεηαπηπρηαθά) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απμήζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη λα αιιάμνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ησλ Desimone, Porter, Garet, Yoon&Birman, (2002), έρνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. εκαληηθή επίζεο 

πξνθχπηεη φηη είλαη ε γλψζε πεξηερνκέλνπ γηα ηελ επηηπρή δηδαζθαιία θαη ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Kunter, Klusmann, Baumert, Planck, 

Richter, Voss & Hachfeld, (2013). 

Δπηπξφζζεηα, νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχλ σο 

εθαιηήξην γηα κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε είηε ζπλερίδνληαο ηηο ζπνπδέο 

ζε επίπεδν δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είηε ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε επηζηεκνληθνχο 

θνξείο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ επηζηεκνληθφηεηά ηνπο. 

 

6.3.5. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε  

 

Άιινο έλαο ηνκέαο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλέιημή 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία θαζψο θαη ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

απνιαβψλ. 

Παξαηεξείηαη φηη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπλδέεηαη κε ηηο θηινδνμίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα πξνζσπηθή αλέιημε θαη ηνπο σζεί ζηελ θαηάθηεζεο κηα δηεπζπληηθήο 

ζέζεο ή γεληθφηεξα κηαο ζέζεο επζχλεο. 

Παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, δελ 

εθπφλεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε ζηφρν ηελ άκεζε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα 

επαγγεικαηηθή εμέιημε, ζηελ πνξεία παξαηεξείηαη φηη νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ ηίηινπ ηνπο θαη σθεινχληαη ζεκαληηθά ζηελ αλέιημή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ηεξαξρία θαη ζηε βειηίσζε ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο ζέζεο  

 Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ επηινγή ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (πξντζηάκελνο, ζχκβνπινο, δηεπζπληήο, θ.α.), κνξηνδνηείηαη ν 
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κεηαπηπρηαθφο ηίηινο θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ηειηθή βαζκνινγία- θαηάηαμε 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε επζχλεο θαη ελ ηέιεη ζηελ αλάιεςε ηεο. 

Ζ βειηίσζε ηεο ππεξεζηαθήο ζέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη επίζεο απφ έλα 

κεηαπηπρηαθφ, αθνχ ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν πξνζφλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε 

εηδηθνχ ηχπνπ ζρνιεία φπσο είλαη ηα πεηξακαηηθά, ηα δηαπνιηηηζκηθά θ.α . 

εκαληηθή, επνκέλσο, θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο πνπ ην επηδίσμαλ. 

Σν ππφινηπν δείγκα δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηνπ ηίηινπ γηα επαγγεικαηηθή 

αλέιημε είηε γηαηί ζεσξεί άθαηξε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είηε γηαηί πξαγκαηηθά δελ 

ηνπο ελδηαθέξεη. 

Αληίζεηα, αζήκαληε είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαηηίαο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Έλα κηθξφ επίδνκα θαη δπν κηζζνινγηθά θιηκάθηα είλαη ε 

πξηκνδφηεζε πνπ δίλεη ε πνιηηεία ζηνπο θαηφρνπο. Σν νηθνλνκηθφ απηφ φθεινο 

ραξαθηεξίδεηαη ακειεηέν ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο πνπ δαπαλήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ην κεηαπηπρηαθφ. 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ηνπο ζπλέβαιαλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Απηή ε δηαπίζησζε 

ζπκθσλεί κε άιιεο δηεζλείο  έξεπλεο πνπ έγηλαλ θαη αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε (Walter&Briggs, 

2012, Desimone, Porter, Garet, Yoon & Birman, 2002). 

ινη φκσο ζπκθσλνχλ φηη νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δελ είλαη παλάθεηα γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

θαη ε δηάζεζή ηνπ λα εμειηρζεί. Σν κεηαπηπρηαθφ δίλεη εξεζίζκαηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν 

λα ςάμεη παξαπάλσ, φκσο εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην αλ επηζπκεί λα ην δεη επηθαλεηαθά ή 

νπζηαζηηθά. Απηφ βέβαηα εμαξηάηαη κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ην ιφγν πνπ σζεί έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αθνινπζήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, αλ δειαδή ην θάλεη θαζαξά γηα 

ρξεζηηθνχο ιφγνπο, κφλν γηα ην «ραξηί» θαη ηα πξνλφκηα πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη , ή 

φρη. Βέβαηα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη δε ζα κπνξέζεη θαλείο 

λα δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία νχηε δηνηθεηηθή νχηε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε θεξδίζεη 

παξαπάλσ, αλ απνθηήζεη έλαλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ηνλ νπνίν πινπνίεζε κφλνλ ηππηθά 
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θαη κφλν γηα λα ππάξρεη σο πξνζφλ ζην θάθειφ ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη ηελ ψζεζε γηα 

πεξαηηέξσ εμέιημε. 

Γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο εμαξηάηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ, αλ είλαη, δειαδή, θαζαξά ηερλνθξαηηθνχ ή απζηεξά αθαδεκατθνχ 

πεξηερνκέλνπ ή αλ ζρεηίδεηαη κε ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο . 

Μηα αθφκα παξάκεηξν πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αθνξά ηελ αμηνπηζηία 

ησλ θνξέσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Κάπνηνη απφ απηνχο 

ζεσξνχλ φηη φια ηα Παλεπηζηήκηα έρνπλ κεηαηξέςεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε κία 

επηρείξεζε νηθνλνκηθή θαη φηη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα, θπξίσο εμ απνζηάζεσο, γηα 

απνθιεηζηηθά ρξεζηηθνχο ιφγνπο, κε ακθίβνιε πξνζθνξά ζηελ νπζηαζηηθή επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

6.4. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

 

Θεσξνχκε φηη ε έξεπλά καο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην κηθξφ 

αξηζκφ ζπλεληεχμεσλ πνπ πήξακε ζηελ πξνζπάζεηά καο λα ζπγθεληξψζνπκε πνηνηηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ ζε βάζνο αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν δείγκα ησλ 

εξσηεζέλησλ απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε Λχθεηα ηεο Αζήλαο θαη  

είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη ηπραία, 

αιιά έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Σα ζπκπεξάζκαηα, επνκέλσο, αλαθέξνληαη 

κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη δελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ 

επέθηαζή ηνπο ζε έλα πιεζπζκφ κε νπνηνπδήπνηε βαζκνχ αμηνπηζηία. Δπηπιένλ, επεηδή  

ηα δείγκαηα αλήθνπλ ζην θηιηθφ θαη ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εξεπλήηξηαο, 

ίζσο λα κε απάληεζαλ εληειψο εηιηθξηλά, παξφηη ππήξμε ελεκέξσζε εμαξρήο φηη ηα 

πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζα παξακείλνπλ αζθαιή. Δπίζεο, ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ θαη πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο, νη 

νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα ηελ νδήγεζαλ λα 

εξκελεχζεη ηα επξήκαηα ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηεο.  

 

6.5. Δπίινγνο –Πξνηάζεηο  

 



143 
 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θηινδνμνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα 

πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο φζν θαη λα αλαδείμνπκε ηε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε, φπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη άκεζα 

ελδηαθεξφκελνη, δειαδή νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Απφ 

ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε κηα ζεηξά δηαπηζηψζεσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηνπο ζρεδηαζηέο θαη νξγαλσηέο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, αλ πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηνπο είλαη ε νπζηαζηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή κφξθσζε ησλ ελ ελεξγεία  Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα ηελ 

πξνζσπηθή, επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή ηνπο βειηίσζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο πνηθίιεο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ξφιν ηνπο.  

 ινη φκσο ζπκθσλνχλ φηη νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δελ είλαη παλάθεηα γηα λα ππάξμεη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαη ε δηάζεζή ηνπ 

λα εμειηρζεί. 

κσο ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δελ επαξθεί γηα ηελ επηηπρή 

θηλεηνπνίεζε θαη αλεκπφδηζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα. Ζ επηκφξθσζε σο δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, κε 

πνιιέο επηκέξνπο πηπρέο θαη παξακέηξνπο, εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηελ ηειηθή ηεο 

επηηπρία. 

Θεσξνχλ ινηπφλ αλαγθαίν φηη πξέπεη ε πνιηηεία λα ελζαξξχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

ρξφλν θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, εθεί πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ νη δηεπθνιχλζεηο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή άδεηα είηε ζηε δηάξθεηα κφλν ησλ καζεκάησλ είηε ζηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα απφ ηα κέηξα πνπ ζα θηλεηνπνηνχζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα παξαθνινπζήζνπλ πεξηζζφηεξν κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Βέβαηα, ε 

άδεηα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ 

ιάζε ηνπ παξειζφληνο. 
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Χο πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, νη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ λα θαηαξγεζνχλ ηα 

δίδαθηξα ή ζηε ρεηξφηεξε λα κεησζνχλ. Δπίζεο, κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη ππνηξνθίεο είηε 

απφ ηελ πνιηηεία είηε απφ ηα παλεπηζηήκηα, ψζηε, ηδηαίηεξα ζήκεξα κε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, λα κπνξέζνπλ φζνη ζέινπλ θαη φζνη επηιεγνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα ιέγακε φηη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε 

αλέδεημε ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο θαη γηα ηελ Γηα βίνπ κάζεζε. Θεσξνχκε, φκσο, φηη, γηα κηα 

αθξηβέζηεξε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ πάλσ ζηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη ζηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνπλ, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη πνηνηηθά ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα 

αιιά θαη κε πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, φπσο ην εξσηεκαηνιφγην, γηα λα δνζεί κηα 

πην αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα. Θα κπνξνχζε επίζεο θαη λα επεθηαζεί ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ ηχπσλ ζρνιείνπ, αθνχ ε Γηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζην ζχλνιν ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Σν πιήξεο πξσηόθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο 

 

1
νο 

άμνλαο: δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: αηνκηθά, θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο 

1.Πέζηε κνπ ιίγα πξάγκαηα γηα ζαο (ειηθία, εηδηθφηεηα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ρξφληα ππεξεζίαο, ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, βαζηθέο ζπνπδέο  θαη άιιεο ζπνπδέο, αλ 

ππάξρνπλ (πρ δεχηεξν πηπρίν) 

2.Ήηαλ πξψηε ζαο επηινγή ε ζρνιή ησλ βαζηθψλ ζαο ζπνπδψλ πνπ ηειεηψζαηε; 

3.Ήηαλ ζπλεηδεηή επηινγή ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; Με πνηα 

θξηηήξηα (πξνζδνθίεο) έγηλε; 

 

2
νο

 άμνλαο: ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ην νπνίν 

παξαθνινύζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

Πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο 

1.Πφηε απνθαζίζαηε φηη επηζπκείηε λα θάλεηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο;  

2.ε πνηα επαγγεικαηηθή θάζε ην θάλαηε; 

3.Πψο ην ςάμαηε; 

4.Πνηνο θνξέαο ην δηνξγάλσζε;  

5.ε πνην αληηθείκελν ήηαλ ην κεηαπηπρηαθφ πνπ επηιέμαηε; 

6. Πιεξψζαηε δίδαθηξα; Ση χςνπο; 

7.Δίρε άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, π.ρ βηβιία, κεηαθηλήζεηο; ε ηη χςνο θαη’ εθηίκεζε 

αλήιζε απηφ ην πξφζζεην θφζηνο; 

8 Δίραηε εθπαηδεπηηθή άδεηα ή ην θάλαηε παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ζαο;  

9.Ήηαλ απφ απφζηαζε ή δηα δψζεο; 

10.Με ηξφπν επηιεγήθαηε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα; 

11.Ση βάξπλε ζηελ απφθαζή ζαο λα παξαθνινπζήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα; 
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3
νο

 άμνλαο: θίλεηξα, δειαδή νη ιόγνη  γηα ηνπο νπνίνπο ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο 

παξαθνινύζεζαλ πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ  

Πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο 

1.Πνηφο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ ζαο παξφηξπλε ζηελ απφθηεζε 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ; 

2.Τπήξμαλ άιινη πξφζζεηνη ιφγνη;  

3.Καηά πφζν ζεσξείηε ζήκεξα φηη είλαη αλάγθε ε απφθηεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ζην πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ γεληθφηεξα; Γηα 

πνηνπο ιφγνπο εηδηθά ζήκεξα; 

4.Με πνην ηξφπν ε νηθνγέλεηά ζαο, ν θνηλσληθφο ζαο πεξίγπξνο θαη ν επαγγεικαηηθφο 

ζαο πεξίγπξνο ζεσξείηε φηη ζαο επεξέαζε ζηελ απφθαζή ζαο λα θάλεηε κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο; Δμεγήζηε αλαιπηηθά ην ξφιν ηνπ θαζελφο φζν πην αλαιπηηθά κπνξείηε 

δίλνληαο, εάλ ην επηζπκείηε, θαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα.  

5.Καηά πφζν επξχηεξα εκπιέθεζηε ζε άιινπ ηχπνπ δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο;  

6.Καηά πφζν ζεσξνχζαηε αξρηθά φηη ην θάλεηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζα ζαο έθαλαλ 

θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ; 

 

4
νο 

άμνλαο: εκπόδηα  πνπ αληηκεηώπηζαλ γηα λα αξρίζνπλ θαη λα νινθιεξώζνπλ ηα 

ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ  

Πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο 

1.Πνηά ζα ιέγαηε φηη ήηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα πνπ είραηε γηα λα αξρίζεηε θαη 

κεηά λα νινθιεξψζεηε ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ;  

(2.Καηά πφζν ζεσξείηε ην φηη είζηε γπλαίθα φηη ήηαλ εκπφδην; Γηαηί; ) 

3.Οη επξχηεξεο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πψο ιεηηνχξγεζαλ 

ζηελ απφθαζή ζαο λα θάλεηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

4.Αλαδξνκηθά ζθεπηφκελνη ππήξμαλ ςπρνινγηθνχ ηχπνπ εκπφδηα πνπ είραηε λα 

ππεξληθήζεηε, πξηλ πάξεηε ηελ απφθαζε λα θάλεηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

5.Ση ζεσξείηε φηη ζαο έθαλε λα μεπεξάζεηε ηα εκπφδηα θαη λα ηα θαηαθέξεηε ηειηθά;  
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5
νο 

άμνλαο: Ζ ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθή, 

θνηλσληθή, παηδαγσγηθή  νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ζηα ππνθείκελα 

ηνπ δείγκαηνο 

Πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο 

1.Πηζηεχεηε πσο έλαο εθπαηδεπηηθφο κε κεηαπηπρηαθφ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο είλαη 

ελ ηέιεη θαιχηεξνο; Γηαηί (ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο); Με πνηνπο ηξφπνπο; 

2.πλέβαιε θαη κε πνην ηξφπν ε απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηνλ ηξφπν πνπ εζείο νη 

ίδηνη αληηιακβάλεζηε ην ξφιν ζαο θαη ην έξγν ζαο σο εθπαηδεπηηθνί;  

3.Δίρε επηπηψζεηο πξαθηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. νηθνλνκηθέο απνιαβέο, αλάιεςε ζέζεο 

επζχλεο, θιπ) θαη πνηεο ζηελ θαξηέξα ζαο ε απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ;  

4.Δίδαηε αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο απέλαληί ζαο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ;  

5.πλνιηθά ζα ιέγαηε φηη επηβεβαηψζεθαλ νη πξνζδνθίεο ζαο απφ ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ; Πνηεο επηβεβαηψζεθαλ θαη πνηεο φρη; Αλαθνξηθά κε απηέο πνπ δελ 

επηβεβαηψζεθαλ, γηαηί ζεσξείηε φηη ζπλέβε απηφ;  

6.Θα ζπκβνπιεχαηε άιινπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθφ; 

7.Ση ζεσξείηε φηη ζα έπξεπε λα γίλεη, ψζηε λα ελζαξξχλνληαη πεξηζζφηεξν νη 

εθπαηδεπηηθνί λα παξαθνινπζνχλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα;  

8.Ση απαληάηε ζε απηνχο πνπ ιέλε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ φια αιιάδνπλ γξήγνξα ζε 

ζεκείν λα κελ κεηξάεη νχηε ην πηπρίν νχηε ην κεηαπηπρηαθφ, θαη πξέπεη κφληκα λα 

καζαίλεηο είλαη θαιχηεξα λα κελ θάλεηο ηίπνηα; 

9.Ση ζα απαληνχζαηε ζε απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη φηαλ κεγαιψλεηο θαη έρεηο ζίγνπξε 

εξγαζία είλαη άρξεζην- αλφεην λα ζπλερίδεηο ηηο ζπνπδέο, εθηφο θαη αλ ζεο λα αλαιάβεηο 

δηνηθεηηθή ζέζε; 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

Γείγκα ζπλέληεπμεο 

:πλεληεπθηήο  

Ν7: Δθπαηδεπηηθφο 

 

θεληθό ηεο ζπλέληεπμεο 

 Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 3-2-2018 

 Σνπνζεζία: ην ζπίηη ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

 Γηάξθεηα: 33ιεπηά 

Σν ππνθείκελν ηεο έξεπλαο 

Φχιν: 
 
γπλαίθα 

Ζιηθία: 
57 

Ίδξπκα 
βαζηθψλ 
ζπνπδψλ: 
Φηινζνθηθ
ή 
Ησαλλίλσλ 

Κιαζζηθφ 
ηκήκα 

Δηδηθφηεηα: 
Φηιφινγνο 

Υξφληα 
ππεξεζίαο: 
34 

Σίηινο 
κεηαπηπρηαθνχ: 
πνπδέο ζηελ 
Δθπαίδεπζε 

Δθπαηδεπηηθφ  

ίδξπκα-έηνο 

θηήζεο 

Μεηαπηπρηαθνχ: 

Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην 
(ΔΑΠ) 
2004 

 

χζηεκα ζεκεηνγξαθίαο:  

ηελ απνκαγλεηνθψλεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ην θείκελν φζν ην δπλαηφλ πην 

πηζηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα ζχκβνια έηζη ψζηε φηαλ δηαβάδνληαη λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ζε γεληθέο γξακκέο λα ππνζέζνπκε πσο εηπψζεθαλ απφ ηα δείγκαηα ηεο 

έξεπλαο 

 

ύκβνια απόδνζεο θεηκέλνπ 

… Μηθξή παχζε 

{ …} Γέιην 

…… Μεγάιε παχζε 

Σ πλεληεπθηήο 

Ν7 Εκπαιδευτικός 
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:Αξρηθά ραίξνκαη πνπ ζαο ζπλαληψ θαη ζαο επραξηζηψ πνπ δερηήθαηε λα ιάβεηε κέξνο 

ζε απηή ηελ έξεπλα πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο. Θα ήζεια 

επίζεο λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ζα κείλεηε αλψλπκε θαη δελ ζα θξαηήζνπκε θαλέλα 

αξρείν ζην φλνκά ζαο. Ζ ζπλνκηιία καο ζα ερνγξαθεζεί θαη ζα ήζεια λα ζαο 

ελεκεξψζσ φηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέιεηε κπνξείηε λα δηαθφςεηε ηε ζπλέληεπμε. Ζ 

έξεπλα πνπ θάλσ είλαη ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηε δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα αθνξά ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Αλ δελ έρεηε 

αληίξξεζε θαη επεηδή δελ είκαζηε άγλσζηεο  λα κηιάκε ζηνλ εληθφ ;  

 

Ν7: Καη εγψ ζα ην πξφηεηλα. Μνπ θαίλεηαη πνιχ θαιχηεξα. 

 

: Χξαία !Αο αξρίζνπκε απφ ηα ηππηθά, Πεο κνπ ιίγα πξάγκαηα γηα ζέλα . 

  

Ν7:Λνηπφλ είκαη θηιφινγνο, είκαη 57 ρξνλψλ , έρσ ηξηάληα ηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα 

ππεξεζίαο, εδψ θαη 7 ρξφληα είκαη δηεπζχληξηα ζε Λχθεην, παληξεκέλε κε παηδί έρσ 

ηειεηψζεη ηε Φηινζνθηθή Σρνιή ησλ Ησαλλίλσλ ην θιαζηθφ ηκήκα. 

 

 : Ήηαλ ε πξψηε ζνπ επηινγή ε ζρνιή ησλ βαζηθψλ ζνπ ζπνπδψλ πνπ ηειείσζεο; 

 

Ν7:.. ρη αθξηβψο. Ννκηθή ήζεια λα πάσ αιιά γηα ιφγνπο πνπ κε ππεξβαίλνπλ ηειηθά 

επέιεμα λα είκαη ζηε θηινζνθηθή ρσξίο λα ην έρσ κεηαληψζεη βέβαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ηειείσζα. 

 

 :Ήηαλ ζπλεηδεηή επηινγή ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ;  

 

Ν7:Ναη. 

 

:Με πνηα θξηηήξηα έγηλε; 

 

Ν7 :Τν δεκφζην ζρνιείν ήηαλ κνλφδξνκνο. Ννκίδσ φηη ήηαλ ηαπηηζκέλν ζην κπαιφ κνπ 

απφ ηελ αξρή φηη ζα ζπνχδαδα ζηε θηινζνθηθή θαη ηαπηφρξνλα  ζα δνχιεπα ζηε δεκφζηα 
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εθπαίδεπζε ζαλ εθπαηδεπηηθφο θαη κνπ άξεζε ζαλ ηδέα. Αζθαιψο νη πξνζδνθίεο, νη νπνίεο 

έρνπλ λα θάλνπλ θαηαξράο κε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ζνπ, ήηαλ  φηη  φηαλ ζέινπκε κπνξνχκε 

λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν, λα θάλνπκε αιιαγέο, λα εθθέξνπκε θαηλνηνκίεο κπνξνχκε λα 

είκαζηε θαιχηεξνη απφ φηη ήηαλ νη πξνεγνχκελεο γεληέο έσο θαη άξηζηνη. Άζρεηα αλ …ζηελ 

πνξεία ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε  απνγνεηεχεη. ..Σαθψο 

θαληάδνκαη φηη ην θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ ππφβαζξν επέβαιε λα ππάξρεη κία εξγαζία 

νπσζδήπνηε άκεζε φζν ην δπλαηφλ γηλφηαλ θαη βέβαηα ζηαζεξή θαη ζαθψο απηφ ην 

πξφζθεξε ε δνπιεηά ζην  δεκφζην ζρνιείν. 

 

:Πφηε απνθάζηζεο φηη επηζπκείο λα θάλεηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

 

Ν7:Δίρα πεξίπνπ  15 ρξφληα ππεξεζία ζην ζρνιείν θαη ήηαλ ζε κία πεξίνδν πνπ έςαρλα λα 

θάλσ θάηη πεξηζζφηεξν γηα κέλα. Σην πιαίζην απηφ είρα δψζεη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο λα 

πεξάζσ ζην ηκήκα Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ήηαλ ε επνρή πνπ έςαρλα 

θάηη λα θάλσ πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδψλ θαη έηπρε απιά ζε εθείλε ηε θάζε λα 

γίλεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

:ε πνηα επαγγεικαηηθή θάζε ην έθαλεο; 

 

Ν7:Δίρα ζπκπιεξψζεη πεξίπνπ 15 ρξφληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν. 

 

:Πσο ην έςαμεο ; 

 

Ν7:..Κνίηα…Έςαρλα λα θάλσ  θάηη άιιν φρη κε ηε ζηελή  έλλνηα ηνπ ςαμίκαηνο γηαηί δελ 

ην είρα ςάμεη ζηα ππφινηπα Παλεπηζηήκηα. Δίρα κείλεη πεξηζζφηεξν ζηελ εληχπσζε, ε 

νπνία επηθξαηνχζε ηελ επνρή εθείλε ,φηη ήηαλε δχζθνιε ε ζπκκεηνρή ζε θάπνην  

Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηα Παλεπηζηήκηα εηδηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο .Μηαο 

θαη ήηαλ  ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα ηα Μεηαπηπρηαθά ρξεηαδφληνπζαλ εμεηάζεηο ππήξρε ε 

θηινινγία ή ε παξαθηινινγία φηη δελ ήηαλ ηδηαίηεξα αμηνθξαηηθή ε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο  

ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνγξάκκαηα θαη  έπξεπε λα έρεηο θάπνηνλ γλσζηφ πνπ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα ζε βνεζήζεη. Απφ ηα Μεηαπηπρηαθά πνπ παξείρε ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην 
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ζεψξεζα φηη ήηαλ πην θνληά ζην επάγγεικα πνπ έθαλα θαη ζεψξεζα βέβαην φηη ζα είρα λα 

απνθνκίζσ πεξηζζφηεξα επί ηνπ ηδίνπ δεηήκαηνο ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά κνπ ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικά κνπ. 

:Πνηνο θνξέαο ην δηνξγάλσζε; 

 

Ν7:Τν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). 

 

:ε πνην αληηθείκελν ήηαλ ην κεηαπηπρηαθφ πνπ επέιεμεο: 

 

Ν7:Σπνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

9. : Πιήξσζεο  δίδαθηξα; Ση χςνπο; 

 

Ν7:Ναη. Πεξί ηηο 3.000επξψ πεξίπνπ . 

 

:Δίρε άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε; π.ρ  βηβιία, κεηαθηλήζεηο; 

 

Ν7: ρη είλαη γεγνλφο φηη πξνκεζεχηεθα θάπνηα ιίγα βηβιία πνπ είραλ λα θάλνπλ 

πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη ζεψξεζα φηη έπξεπε λα ηα πξνκεζεπηψ γηα 

αλάγλσζε . 

 

. ε ηη χςνο θαη’ εθηίκεζε αλήιζε απηφ ην πξφζζεην θφζηνο; 

 

Ν7:Τν θφζηνο ηνπο δελ ήηαλ δπζβάζηαρην  φπσο θαη ηα έμνδα γηα κεηαθηλήζεηο . 

 

:Δίρεο εθπαηδεπηηθή άδεηα ή ην έθαλεο παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ζνπ; 

 

Ν7:Δξγαδφκνπλ θαλνληθά. 

 

: Ήηαλ απφ απφζηαζε ή δηα δψζεο; 

 



165 
 

Ν7:Απφ απφζηαζε. 

 

:Με ηξφπν επηιέρζεθεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα; 

Ν7:Ζ επηινγή  κνπ έγηλε κε  θιήξσζε. 

 

: Ση βάξπλε ζηελ απφθαζή ζνπ λα παξαθνινπζήζεηο ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα; 

 

Ν7:Βιέπνληαο ηνπο ηίηινπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζεψξεζα φηη ην ζπγθεθξηκέλν ήηαλ πην 

θνληά ζην  επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζα απνθφκηδα πεξηζζφηεξα νθέιε. Μνπ άξεζε 

λα αζρνιεζψ πεξηζζφηεξν κε δεηήκαηα ζπνπδψλ λα αζρνιεζψ πεξηζζφηεξν κε θάηη ην 

νπνίν  κνπ άξεζε θαη ελδηέθεξε  εκέλα . 

 

Πνηφο είλαη ν  ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ ζε παξφηξπλε ζηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ; 

 

Ν7:Καζαξά πξνζσπηθφο. ηαλ μεθίλεζα ην Μεηαπηπρηαθφ δελ είρα θαλ ζην κπαιφ κνπ φηη 

κπνξνχζα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε. Ήηαλ θάηη ην νπνίν ήζεια, ην 

είρα αλάγθε εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή λα αζρνιεζψ πεξηζζφηεξν κε θάηη ην νπνίν κνπ  

άξεζε θαη κε  ελδηέθεξε. 

 

:Τπήξμαλ άιινη πξφζζεηνη ιφγνη; 

 

Ν7:Γελ είρα θαλ ζην κπαιφ κνπ φηη ζα κπνξνχζα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ γηα επαγγεικαηηθή 

εμέιημε .ρη ζε απηή ηε θάζε . 

 

:Καηά πφζν ζεσξείο ζήκεξα φηη είλαη αλάγθε ε απφθηεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ γεληθφηεξα; Γηα πνηνπο ιφγνπο εηδηθά ζήκεξα; 

 

Ν7:Ναη ζεσξψ φηη είλαη αλάγθε γηαηί φζεο γλψζεηο εηδηθέο θαη αλ δηαζέηεη θαλείο πάλσ 

ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν  θαη φζεο γεληθέο παηδαγσγηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο νχησο ή 
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άιισο γηα λα εμαζθήζεη θάλεηο ζην επάγγεικα απηφ, πνηέ δελ είλαη αξθεηέο. Ννκίδσ φηη 

είλαη πην επηηαθηηθή αλάγθε ζήκεξα γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζπλερή  

δηεχξπλζε ηεο γλψζεο θαη κε ηηο απαηηήζεηο θαληάδνκαη πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζηνλ ίδην ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν. Πξηλ απφ 30 ρξφληα δειαδή πνπ δηνξίζηεθα εγψ δελ ήηαλ 

απαξαίηεην λα γλσξίδεη θαλείο λα ρεηξίδεηαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο .Γηαηί δελ ππήξρε θαη 

αλάινγν πιηθφ πνπ ζα  κπνξνχζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο γηα ηελ ηάμε ή κέζα ζηελ ηάμε .Τα 

πξάγκαηα δηεπξχλνληαη αιιάδνπλ νη αλάγθεο. Δίλαη πεξηζζφηεξεο θαη πξέπεη λα πξνζζέηεη 

θαλείο γλψζεηο παξαπάλσ ζην ελεξγεηηθφ ηνπ γηα λα κπνξεί λα θαιχςεη φζα πξνθχπηνπλ 

ζην ζρνιείν. Τν κεηαπηπρηαθφ αο πνχκε φηη είλαη θαη έλα θίλεηξν παξαπάλσ ή αο πνχκε φηη 

κπνξεί λα είλαη έηζη φπσο εμειίζζνληαη ηα πξάγκαηα θαη φπσο θαληαδφκαζηε  φηη ζα 

εμειηρζνχλ έλα επαγγεικαηηθφ πξνζφλ ην νπνίν αλ φρη απηή ηε ζηηγκή πηζαλφ λα ρξεηαζηεί 

ζην άκεζν κέιινλ γηα λα βξεη θαλείο δνπιεηά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

: Με πνην ηξφπν ε νηθνγέλεηά ζνπ, ζεσξείο φηη ζε επεξέαζε ζηελ απφθαζή ζνπ λα 

θάλεηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

 

Ν7:Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ελζαξξπληηθφο θαη ε  αληηκεηψπηζε ήηαλ ζεηηθή γηα ην 

γεγνλφο, παξφηη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα ππνβνήζεζε (ν ζχδπγνο ήηαλ θαπεηάληνο θαη 

ε θφξε κνπ ζην Λχθεην)δειαδή γηα λα κνπ πξνζθεξζεί βνήζεηα ψζηε λα είλαη πην εχθνιε  

γηα κέλα ε ζπκκεηνρή κνπ ζην πξφγξακκα απηφ. Δίρα ινηπφλ ηελ εζηθή ηνπο ζηήξημε θαη 

θπζηθά εθφζνλ ηα ρξήκαηα ήηαλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή.  

 

:Ο θνηλσληθφο ζνπ πεξίγπξνο; 

 

Ν7:Ο επξχηεξνο θνηλσληθφο κνπ πεξίγπξνο θαληάδνκαη φηη ην είρε δεη   ζεηηθά γηαηί  δελ 

ππήξμε ηδηαίηεξε αληίδξαζε ή θαλεξά ηνπιάρηζηνλ θάπνηα  έλζηαζε { …}.  

 

.Ο επαγγεικαηηθφο ζνπ πεξίγπξνο; 

 

Ν7:  ζνλ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθφ κνπ πεξίγπξν ……κπνξψ λα ζπκεζψ θαη λα θέξσ ζην 

κπαιφ κνπ.. πηζαλφλ θάπνηα ζρφιηα θαη  αληηδξάζεηο νη νπνίεο πεξηείραλ έλα είδνο 
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…ακθηζβήηεζεο .Γελ ζα έιεγα φηη ήηαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθέο νη θξηηηθέο δελ ήηαλ φκσο θαη 

ελζαξξπληηθέο. Πηζαλφλ …θάπνηνη δελ ην ράξεθαλ θαη  αθνχζηεθαλ θαη θάπνηα ζρφιηα φηη 

ήηαλ πξντφλ θηινδνμηψλ γηα πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ινηπά. 

 

: Καηά πφζν επξχηεξα εκπιέθεζαη ζε άιινπ ηχπνπ δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο;  

 

Ν7:Δπεηδή ηα ρξφληα είλαη αξθεηά πίζσ λνκίδσ φηη ηα πξάγκαηα ήηαλ πην απιά ηνλ θαηξφ  

πνπ δηνξίζηεθα  κε ηελ έλλνηα φηη ε επηκφξθσζε θαη γεληθά νη επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είηε απηέο ήηαλ ζεκηλάξηα ή ήηαλ νη παξεκβάζεηο ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ είηε ήηαλ νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο παξερφκελεο επηκφξθσζεο ήηαλ 

ειάρηζηεο. Με ελδηέθεξε λα δηεπξχλσ ηηο γλψζεηο πνπ είραλ λα θάλνπλ κφλν θαη ζηελά κε 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία ρεηξηδφκαζηε ηελ ηάμε πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ βέβαηα. Ζ 

αιήζεηα είλαη φηη ..φιν θαη πεξηζζφηεξν ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ επηκνξθσηηθέο δξάζεηο  θαη 

ζηελ αξρή φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νθείισ λα πσ φηη αληηκεηψπηζα κε ελδηαθέξνλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ είλαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ησλ πξντζηακέλσλ καο ή 

ηεο πξντζηακέλεο αξρήο καο .Σηελ πνξεία θαη κέρξη ζήκεξα ζα έιεγα φηη ηηο αληηκεησπίζσ 

πιένλ κε κία ζρεηηθή επηθχιαμε γηαηί ίζσο είκαη πην απαηηεηηθή ζε απηφ ην νπνίν 

πξνζδνθψ φηη ζα ηνπ πξνζθέξνπλ. 

 

:Καηά πφζν ζεσξνχζεο αξρηθά φηη ην θάλεηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζα ζε έθαλαλ 

θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ; 

 

Ν7: Παξφηη ην θίλεηξν κνπ ήηαλ εληειψο πξνζσπηθφ θαη δηαπξνζσπηθή πξψηα απφ φια 

ηθαλνπνίεζε λνκίδσ φηη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θεθαιηνχ κνπ ήηαλ θαη απηφ ζηφρνο .Ήιπηδα 

φηη καζαίλνληαο θάπνηα πξάγκαηα παξαπάλσ ηα νπνία ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ην 

αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο κνπ ζαθψο ζα κνπ  πξφζζεηαλ γλψζεηο θαη ζα κε έθαλαλ 

θαιχηεξε εθπαηδεπηηθφ. 

 

:Πνηά ζα έιεγεο φηη ήηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα πνπ είρεο γηα λα αξρίζεηο θαη κεηά 

λα νινθιεξψζεηο ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ; 
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Ν7:Τα εκπφδηα είραλ λα θάλνπλ κε ηηο ηππηθέο ππνρξεψζεηο πνπ είρα αλαιάβεη απφ πνιχ 

λσξίο ελλνψ  θπζηθά ηηο νηθνγελεηαθέο. Καη φηαλ κηιάκε γηα νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

κέζα κπαίλνπλ θαη νηθνλνκηθέο ή θαη απφ θεη θαη πέξα φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαηξνθή 

παηδηνχ θαη ην θαζεμήο. 

 

: Καηά πφζν ζεσξείο ην φηη είζηε γπλαίθα ήηαλ εκπφδην; Γηαηί; 

 

Ν7:Παξαδνζηαθά ε γπλαίθα είλαη επηθνξηηζκέλε κε πεξηζζφηεξεο νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο. Πφζν κάιινλ εγψ πνπ είρα θαη άληξα λαπηηθφ. Γελ μέξσ φκσο ηειηθά αλ 

επεξέαζε  ην θχιν κνπ ή ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο νηθνγέλεηά κνπ ψζηε λα απνθαζίζσ θαη 

ηειηθά λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ. 

 

:Οη επξχηεξεο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πσο ιεηηνχξγεζαλ 

ζηελ απφθαζή ζνπ λα θάλεηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

 

Ν7:Φαληάδνκαη πσο λαη δειαδή έθηαζα ζε έλα ζεκείν πνπ κπνξνχζα πιένλ λα ξπζκίζσ 

θαιχηεξα ηα ησλ νηθνγελεηαθψλ κνπ ππνρξεψζεσλ-ην παηδί κνπ ήηαλ ήδε καζήηξηα 

ιπθείνπ- έθηαζα ζην ζεκείν φπνπ είρα ηε δπλαηφηεηα λα δαπαλήζσ απηά ηα ρξήκαηα ηα 

νπνία δαπάλεζα θαη επαγγεικαηηθά ήκνπλα πιένλ ζε κία ζηαζεξή πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπνζεηεκέλε ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Δπίζεο ππήξρε θαη ε αλάινγε εκπεηξία ε δηδαθηηθή 

θαη πηζαλφλ δηακνξθσκέλεο αλάγθεο γηα ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο θαληάδνκαη 

πσο λαη έπαημαλ θαη απηέο ην ξφιν ηνπο. 

 

:Αλαδξνκηθά ζθεπηφκελε ππήξμαλ ςπρνινγηθνχ ηχπνπ εκπφδηα πνπ είρεο λα 

ππεξληθήζεηο πξηλ πάξεηο ηελ απφθαζε λα θάλεηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

 

Ν7:ρη. Γελ είρα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. Γελ ζθέθηεθα θαζφινπ φηη δελ ζα κπνξνχζα λα 

ηα βγάισ πέξα γηαηί είκαη άλζξσπνο πνπ κπνξψ λα δηαβάζσ θαη λα θαηαλνήζσ θαη λα 

αζρνιεζψ. 
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:Ση ζεσξείο φηη ζε έθαλε λα μεπεξάζεηο ηα εκπφδηα θαη λα ηα θαηαθέξεηο ηειηθά; 

 

Ν7:..Τν γεγνλφο φηη έθαλα θάηη πνπ κε επραξηζηνχζε θαη ήηαλ έμσ απφ ηηο ηππηθέο κνπ 

ππνρξεψζεηο. 

 

Σ:Πηζηεχεηο πσο έλαο εθπαηδεπηηθφο κε κεηαπηπρηαθφ είλαη ελ ηέιεη θαιχηεξνο; Γηαηί; Με 

πνηνπο ηξφπνπο; 

 

Ν7:Ζ θηήζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ δελ απνηειεί παλάθεηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρξεηάδνληαη 

θαη άιια πξνζφληα πνπ πξέπεη  λα δηαζέηεη ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνο 

εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα ζε ζρέζε κε ρζεο…. Γελ ζα ζε θάλνπλ θαιφ εθπαηδεπηηθφ κφλν ηα 

πηπρία ή νη φπνηνη ηίηινη ζπνπδψλ. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε έλα βαζκφ θαη νη ππφινηπεο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη θαλείο δάζθαινο θαη λα απεπζχλεηαη ζηα παηδηά.  

κσο εγψ ζεσξψ πσο λαη κπνξεί λα γίλεηο θαιχηεξνο εθπαηδεπηηθφο ζπνπδάδνληαο έλα 

αληηθείκελν ην νπνίν έρεη απφιπηε ζπλάθεηα κε ηελ εθπαίδεπζε .Μπνξεί λα ζε βνεζήζεη 

παίξλνληαο απφ ην πξνζσπηθφ κνπ παξάδεηγκα ππφςε, κπνξεί λα ζε βάιεη ζηε δηαδηθαζία 

λα κειεηήζεηο γηα παξάδεηγκα λένπο ηξφπνπο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο λα ζε βάιεη ζηε 

δηαδηθαζία λα παξαθνινπζείο ηηο εμειίμεηο ζηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε. Ννκίδσ φηη απηά 

είλαη ππεξαξθεηά γηα λα κελ δεηάο ην ππεξβνιηθφ θαη απφ έλα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. λνκίδσ 

φηη έλα-δχν πξάγκαηα ηέηνηεο θχζεο είλαη αξθεηά γηα λα ζε θάλνπλ θαιχηεξν. 

 

:πλέβαιε θαη κε πνην ηξφπν ε απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηνλ ηξφπν πνπ εζχ 

αληηιακβάλεζαη ην ξφιν ζνπ θαη ην έξγν ζνπ σο εθπαηδεπηηθνχ; 

 

Ν7:Ήηαλ κία ζεκαληηθή εκπεηξία κε ηελ έλλνηα φηη ρξεηάζηεθε λα μαλαγίλσ καζήηξηα 

εληφο εηζαγσγηθψλ θαη λα έξζσ ζηε ζέζε ησλ καζεηψλ κνπ. Απηφ ην ζθέθηεθα πάξα 

πνιιέο θνξέο… ηελ αληίδξαζή κνπ κπξνζηά ζηνπο θαζεγεηέο, ηνπο δηθνχο κνπ πηα απφ ηνλ 

ξφιν πιένλ ηεο καζήηξηαο –ζπνπδάζηξηαο, …ηηο αληηδξάζεηο ηηο  ςπρνινγηθέο πνπ είρα ζηηο 

δηάθνξεο πηέζεηο πνπ δερφκνπλα κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο πνπ είρε ην αληηθείκελν ην νπνίν 

ζπνχδαδα ζηηο επηδφζεηο πνπ είρα θαη πσο απηέο κεηαθξάδνληαη ζε βαζκνχο .Σαθψο θαη κε 

βνήζεζε απηφ ην πξάγκα λα μαλαδψ ηελ ηάμε απφ ηελ αξρή θαη λα θαηαλνήζσ αιιά  θαη 
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λα αλαιχζσ πεξηζζφηεξν ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη λα δσ απφ ηελ άιιε κία ηάμε 

ελειίθσλ ε νπνία είρε αο πνχκε ζπκπεξηθνξέο πνπ έρεη κία ηάμε κηθξψλ παηδηψλ { …}  θαη 

λα ζθεθηψ πάλσ ζε απηφ θαη λα δσ ηηο αληηδξάζεηο πνπ είραλ νη θαζεγεηέο κνπ πιένλ ζην 

παλεπηζηήκην φηαλ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ελήιηθεο θαη ελήιηθεο νη νπνίνη ήηαλ θαη 

άηαθηνη πάξα πνιιέο θνξέο εληφο εηζαγσγηθψλ ην άηαθηνη { …} πψο ζα αληηδξνχζαλ απηνί ή 

θαη λα κεηαθέξσ φιε απηή ηελ εκπεηξία ζηελ ηάμε πνπ  δελ είλαη εχθνιν πξάγκα. Ξερληέζαη 

φηαλ είζαη δάζθαινο μερλάο  φηη έρεηο λα θάλεηο κε παηδηά, απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά 

μερλάο ην ξφιν απηφ ηνπ καζεηή .Με έβαιε ινηπφλ ζην ξφιν ηνπ καζεηή θαη λα ζθεθηψ 

μαλά απφ ηελ αξρή θάπνηα πξάγκαηα. 

 

:Δίρε επηπηψζεηο πξαθηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. νηθνλνκηθέο απνιαβέο, αλάιεςε ζέζεο 

επζχλεο, θιπ) θαη πνηεο ζηελ θαξηέξα ζνπ ε απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ; 

 

Ν7:Ναη κε βνήζεζε ζηελ  επαγγεικαηηθή κνπ αλέιημε. Ννκίδσ φηη κε βνήζεζε ηδηαίηεξα θαη 

ζε απηφ έπαημαλ ξφιν- ηνπιάρηζηνλ γηα απηά ηα ρξφληα πνπ ην ρξεζηκνπνίεζα θαη κνπ 

δφζεθε ε δηεπζπληηθή ζέζε – νη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη αμηνιφγεζεο. 

 

: Δίδεο αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ απέλαληί ζνπ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ; 

 

Ν7:Γελ μέξσ πψο λα ην πσ αιιά  λνκίδσ φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αληηκεησπίζηεθα απφ 

ηελ αξρή αληηκεησπίζηεθα θαη εθ ησλ πζηέξσλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη δελ δηέγλσζα γηα λα 

ηα πνχκε  κε δπν θνπβέληεο φηη εθηφο απφ ειάρηζηνπο  λα ράξεθαλ. 

 

:πλνιηθά ζα έιεγεο φηη επηβεβαηψζεθαλ νη πξνζδνθίεο ζνπ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ; Πνηεο επηβεβαηψζεθαλ θαη πνηεο φρη; Αλαθνξηθά κε απηέο πνπ δελ 

επηβεβαηψζεθαλ γηαηί ζεσξείο φηη ζπλέβε απηφ; 

 

Ν7:Δγψ ζα έιεγα ζε κεγάιν βαζκφ δειαδή θαη ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε πνπ πεξίκελα 

λα πάξσ ηελ πήξα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά πξνζσπηθά ε χπαξμε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ κε 

βνήζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε πνπ νχηε θαλ είρα ζην κπαιφ κνπ  φηη ζα κπνξνχζε λα 
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ζπκβεί. Βιέπνληαο απηή ηε ζηηγκή ηα πξάγκαηα λνκίδσ φηη έλα κεγάιν  κέξνο απφ απηέο ηηο 

πξνζδνθίεο ηθαλνπνηήζεθαλ. Απιά ήιπηδα φηη ζα δηαβάζσ πεξηζζφηεξν θαη ζα εληξπθήζσ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηα αληηθείκελα απηά κε ηα νπνία αζρνιήζεθα .Νφκηδα δειαδή φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ζπνπδψλ  ζα είρα απηέο ηηο δπλαηφηεηεο  θαη απηφ δελ έγηλε 

γηαηί είλαη κία δηαδηθαζία νη ζπνπδέο θαη απφθηεζε ελφο Μεηαπηπρηαθνχ θαη φηαλ  

ζπλδπαζκέλεο θαη κε εξγαζία θαη φιεο ηηο  ππφινηπεο ππνρξεψζεηο απφ θάπνην ζεκείν θαη 

κεηά θαηαιήγεη ζηε δηεθπεξαίσζε. Απηφ ήηαλ πηζαλφλ θάηη ην νπνίν δελ κνπ άξεζε. 

 

:Θα ζπκβνχιεπεο άιινπο ζπλαδέιθνπο ζνπ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθφ; 

 

Ν7:Ναη.Τν κεηαπηπρηαθφ είλαη θαη έλα θίλεηξν λα γίλνπλ καζεηέο, λα μαλαζπκεζνχλ ηνλ 

ξφιν ηνπ καζεηή θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζηεξηδφκελνη ζε λέεο 

γλψζεηο θαη κεζφδνπο. Έηζη ζα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζηνλ ίδην ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν . 

 

: Ση ζεσξείο φηη ζα έπξεπε λα γίλεη ψζηε λα ελζαξξχλνληαη πεξηζζφηεξν νη 

εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα παξαθνινπζνχλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα; 

 

Ν7: Λνηπφλ…ην πξψην πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη ε επαλεμέηαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο πνπ έρεη ζήκεξα θαη ζε ηφζν δχζθνιεο επνρέο ε απφθηεζε ελφο 

κεηαπηπρηαθνχ κηαο θαη δελ ππάξρνπλ πιένλ δσξεάλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Ννκίδσ 

επίζεο φηη ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί θαη κε έλα είδνο άδεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ππεξεζίαο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ λα 

θαιχπηεη  φρη φιε ηελ δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ  αιιά κεξηθψο φπσο γηα έλα 

εμάκελν γηα παξάδεηγκα. 

 

:Ση απαληάο ζε απηνχο πνπ ιέλε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ φια αιιάδνπλ γξήγνξα ζε 

ζεκείν λα κελ κεηξάεη νχηε ην πηπρίν νχηε ην κεηαπηπρηαθφ, θαη πξέπεη κφληκα λα 

καζαίλεηο είλαη θαιχηεξα λα κελ θάλεηο ηίπνηα; 
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Ν7: Γηαθσλψ θάζεηα φρη κφλν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά γηα ηνλ νπνηνδήπνηε άλζξσπν 

ηνλ νπνηαδήπνηε επαγγεικαηία πνπ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ θάλεη ηίπνηα. Σεκαίλεη ηη 

απηφ: Με πνηα  ή κε πνηεο δπλαηφηεηεο θαη κε πνηεο δεμηφηεηεο ζα κπνξέζεη θαλείο λα 

αληηκεησπίζεη ηελ ζπλερή αιιαγή ;Γελ είλαη δπλαηφλ λα κελ θάλεηο ηίπνηε θαη λα κείλεηο ζε 

έλα πηπρίν ην νπνίν απέθηεζεο αλ πνχκε φηη ν επαγγεικαηηθφο βίνο δηαξθεί 35 ρξφληα θαη 

πεξηζζφηεξν  ή δηαξθεί κέρξη ηελ ελήιηθε θαη πνιχ βαζηά ελήιηθε δσή καο; Πψο είλαη 

δπλαηφλ κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε θάλεηο ζηε λεαξή ηνπ ειηθία λα 

κπνξείο λα αληηκεησπίζεη φιεο απηέο ηηο πξνθιήζεηο θαη φια απηά ηα δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο. Σε θακία πεξίπησζε.  

 

:Ση ζα απαληνχζεο ζε απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη φηαλ κεγαιψλεηο θαη έρεηο ζίγνπξε 

εξγαζία είλαη άρξεζην- αλφεην λα ζπλερίδεηο ηηο ζπνπδέο εθηφο θαη αλ ζεο λα αλαιάβεηο 

δηνηθεηηθή ζέζε;  

 

Ν7:Γηαθσλψ. Ζ δηνηθεηηθή ζέζε ζα έιεγα φηη είλαη έλα ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο πνπ άκα ζέιεη θαλείο κπνξεί λα ηε δηεθδηθήζεη ή φρη. ιν ην ππφινηπν φκσο  ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηεί επαλαιακβάλσ θαη 

πάιη κε ηηο ζπνπδέο πνπ ηηο έθαλεο ζηελ λεφηεηά ζνπ. Γηαθσλψ επ  ́ απηνχ. Καη έλαλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή νπνηαζδήπνηε ζπνπδέο δελ ηηο θάλεηο κφλν ηππηθά θαη κφλν γηα λα 

ππάξρεη ζαλ πξνζφλ ζην θάθειφ ζνπ θαη  λα ζνπ δψζεη ηελ ψζεζε γηα παξαπάλσ. Δάλ δελ 

έρεη νπζία πηζηεχσ φηη δελ ζα κπνξέζεη θαλείο λα δηεθπεξαηψζεη νχηε δηνίθεζε νχηε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε θεξδίζεη παξαπάλσ, πέξα απφ ηελ ηππηθή  ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο, 

αλ δελ έρεη θαη νπζία ζέισ λα πσ δειαδή. 

 

: ε επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε βνήζεηά ζνπ θαη γηα ηνλ ρξφλν ζνπ. 

 

Ν7:Να ζαη θαιά .Φάξεθα πνιχ ηελ θνπβέληα καο. Καιή επηηπρία ζηελ έξεπλά ζνπ. 

 

Σέινο πλέληεπμεο. 
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