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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Ζ αλάγθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνέθπςε ζηελ πνξεία ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δηαδξνκήο, φηαλ αηζζάλζεθα φηη έπξεπε λα επηθαηξνπνηήζσ- 

αλαλεψζσ ηηο γλψζεηο κνπ σο εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε. Ζ πξψηε  

κνπ επηκνξθσηηθή εκπεηξία ήηαλ ζηε θάζε ηεο ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο σο 

λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο. Έθηνηε έρσ ζπκκεηάζρεη ζε πιείζηεο επηκνξθσηηθέο 

ζπλαληήζεηο θαη ελεκεξψζεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ (ζην εμήο ..) θαη έρσ 

επίζεο παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ή πξνγξάκκαηα πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα.    

 Απφ ηελ εκπινθή κνπ απηή απνθφκηζα, φηη ελψ ε ζεκαηνινγία ηεο 

επηκφξθσζεο κπνξεί λα αληαπνθξηλφηαλ ζηα ελδηαθέξνληά θαη ηηο αλάγθεο κνπ, ε 

κεζνδνινγία ηεο επηκφξθσζεο πζηεξνχζε λα κνπ κεηαδψζεη κε ηξφπν ζαθή θαη 

πξαθηηθφ ην πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, ν ρξφλνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη έηζη εθ ησλ 

πξαγκάησλ δελ ππήξραλ νινθιεξσκέλεο ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. Έλα αθφκε 

ζηνηρείν άμην αλαθνξάο είλαη, φηη δε δηαπίζησζα αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ 

ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο.  

 Σελ ίδηα ζηηγκή κέζα απφ δηάθνξεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο .., θαζψο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ κεηά απφ δηθή κνπ πξσηνβνπιία, κπφξεζα λα 

απνθνκίζσ κηα ζεηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε. Δθείλν πνπ 

δηαθνξνπνηνχζε ηα πξάγκαηα ήηαλ, φηη είρα ηελ επθαηξία λα αζθεζψ ζηηο ιεγφκελεο 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο, λα εθαξκφζσ ηε γλψζε απηή ζε πξαθηηθφ επίπεδν θαη λα 

αληαιιάμσ απφςεηο, ηδέεο θαη πξαθηηθέο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο κνπ. Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ, επέιεμα ν ίδηνο, πνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζα παξαθνινπζνχζα.  

 Μέζα απφ ηελ φιε δηαδηθαζία αληηιήθζεθα πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν .. σο 

εθπαηδεπηήο ή επηκνξθσηήο, κε ηελ έλλνηα φηη θαιείηαη σο εθ ηνπ ξφινπ ηνπ λα 

ζρεδηάζεη, λα νξγαλψζεη θαη λα πινπνηήζεη ηελ επηκφξθσζε. Φπζηθά, ν χκβνπινο  

ιεηηνπξγεί εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ-ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ελ πνιινίο ην ξφιν θαη ηε δξάζε ηνπ. Σν αλαθέξνπκε απηφ, δηφηη 

πνιιέο θνξέο αγλννχκε ην γεληθφηεξν πεδίν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ζεζκηθψλ 

πξνζψπσλ. 

 πλνςίδνληαο, ε εκπεηξία κνπ απηή κε βνήζεζε λα θαηαλνήζσ ελ ηνηο 

πξάγκαζη ηεο ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζπληειεζηψλ ηεο. Με 

δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο, ζέιεζα λα δηεξεπλήζσ επηζηεκνληθά ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε, δίλνληαο έκθαζε ζην ξφιν ηνπ .. σο 

επηκνξθσηή-εθπαηδεπηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γηεπθξηλίδνπκε εμαξρήο, φηη νη απνδέθηεο ηεο επηκφξθσζεο είλαη ελήιηθεο, δειαδή 

άλζξσπνη κε θαηαζηαιαγκέλεο γλψζεηο, εκπεηξίεο, απφςεηο, ζαθείο αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο, νη νπνίνη καζαίλνπλ κ’ έλαλ ηξφπν θαη έλα ξπζκφ δηαθνξεηηθφ ζπλήζσο 

απ’ φηη ηα παηδηά. Ζ ζεψξεζε ινηπφλ ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θπξίσο ν ξφινο ησλ πκβνχισλ γίλεηαη απφ ηελ νπηηθή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ. Αμίδεη απηφ λα ηνληζηεί, γηαηί απφ πνιινχο ζεσξείηαη σο δεδνκέλν ή άιιεο 

θνξέο απνζησπάηαη εληειψο.   

 Κάπσο έηζη μεθίλεζε ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε αλαδήηεζή καο. Μίιεζα κε 

αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο κνπ, νη νπνίνη κε ελζάξξπλαλ λα αζρνιεζψ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ εηζαγσγή κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο κνπ έδσζε απηήλ ηελ επθαηξία. 
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 Αηζζάλνκαη ζην ζεκείν απηφ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ θάπνηα πξφζσπα, ηα 

νπνία ζπλέβαιαλ θαη κε βνήζεζαλ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ. Σνλ θ. Ν. Παπαδάθε, 

Καζεγεηή ζην ηκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, κε ηνλ νπνίν σο επηβιέπνληα θαζεγεηή 

ζπδεηήζακε φιεο ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, ζ’ έλα θιίκα 

γφληκεο ζπλεξγαζίαο. Σνλ Οκφηηκν Καζεγεηή ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, θ. η. Υησηάθε, 

γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε. Σνλ θ. Κ. Καξξά, Δπίθνπξν Καζεγεηή ζην Π.Σ.Γ.Δ., 

γηα ην ρξφλν πνπ δηέζεζε θαη ηε κεηαμχ καο ζπλεξγαζία.  

 Πνιχηηκε γηα ηελ έξεπλά κνπ ζεσξψ επίζεο ηελ ακέξηζηε έσο ζήκεξα 

επηζηεκνληθή ζπκβνιή θαη θαζνδήγεζε ηνπ θ. Μ. Γακαλάθε, Οκφηηκνπ Καζεγεηή 

ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

 Δπραξηζηψ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ .., νη νπνίνη κε πξνζπκία αληαπνθξίζεθαλ 

ζην αίηεκα λα κηιήζνπλ καδί κνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

 Κιείλσ κε θάηη πην πξνζσπηθφ. Οθείισ λα νκνινγήζσ, φηη ε νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο δε ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε δηθψλ κνπ 

αλζξψπσλ. Αηζζάλνκαη εδψ ηελ αλάγθε λα ζ’ επραξηζηήζσ Ησάλλα γηα ηελ ππνκνλή, 

ηελ θαηαλφεζε, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημεο φιν απηφ ην 

δηάζηεκα.      

 

 

Ρέζπκλν, Οθηψβξεο 2014                                  ΗΧΑΝΝΖ ΔΜΜ. ΗΔΡΧΝΤΜΑΚΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

Α.Δ.Η. Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

Α.Π.. Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 
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Κ.Δ.Κ. Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Κ.Δ.Μ.Δ.Π.

Δ. 

Κέληξνπ Έξεπλαο, Μειέηεο θαη Δθαξκνγψλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 Απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ ζπληζηά ε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Απηφ ηζρχεη ηδίσο 

ζήκεξα πνπ ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο πξνυπνζέηεη κηα ζπλερή επαλεθπαίδεπζε 

θαη αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ’ απηφ ην πιαίζην ν ρνιηθφο 

χκβνπινο σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο αλαιακβάλεη ξφιν επηκνξθσηή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Χο εθ ηνπ ξφινπ ηνπ ν .. απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είλαη 

ελήιηθεο θαη ζπλεπψο ε εθπαίδεπζή ηνπο απαηηεί εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη κηα 

κεζνδνινγία, πνπ θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ 

ελειηθηφηεηα, φζν θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζεσξνχκε φηη καζαίλνπλ νη ελήιηθνη. Σν 

ζηνηρείν απηφ δε θαίλεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνχινπ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνζδηνξίδεη 

πνπζελά ηελ παξάκεηξν ηεο ελειηθηφηεηαο θαη δελ παξέρεη ζηνπο .. ηελ 

εμεηδίθεπζε θαη επηκφξθσζε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο σο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. Χζηφζν, ν χκβνπινο είλαη εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, εθφζνλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνο ηνπο νπνίνπο ζα αζθήζεη ην έξγν ηνπ είλαη ελήιηθα άηνκα θαη ν 

ίδηνο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ (Κφθθνο, 1999).   

 Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα ζπδεηνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία ην ξφιν ηνπ .. σο 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ, έρνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ αληίθαζε, ε νπνία εθ ησλ 

πξαγκάησλ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ''έιιεηςε'' θαη αδπλακία ησλ πκβνχισλ ζην πεδίν 

ηεο επηκφξθσζεο. πγθεθξηκέλα, αλαδεηνχκε ηηο γλψζεηο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ελ 

γέλεη ζηάζεηο ησλ .. απέλαληη ζηελ επηκφξθσζε θαη θαηά πφζν απηέο ζπλδένληαη 

κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έηζη, πξφθεηηαη λα αλαδεηρηεί ζπλνιηθά ε 

αληίθαζε πνπ επηζεκάλακε αξρηθά θαη λα αλαδεηρηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

 Τπφ απηή ηελ νπηηθή αθνινπζεί ε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο εξγαζίαο, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπκε επζχο ακέζσο. 

 ην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηε ζπζρέηηζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή 

επηκφξθσζεο εηδηθφηεξα.          

 Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην, ζην νπνίν επηρεηξείηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. Απνζαθελίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο θαη φξνη, 

παξνπζηάδνληαη νη ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαζψο επίζεο ην πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. ην ίδην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ.    

 ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ .. σο επηκνξθσηή, ζχκθσλα 

κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, δηεξεπλψληαη νη επηκνξθσηηθέο ηνπ δξάζεηο σο απφξξνηα ησλ 

θαζεθφλησλ-αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη απνηηκάηαη ην επηκνξθσηηθφ ηνπ έξγν κε βάζε 

απφςεηο θαη θξίζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 ην πέκπην θεθάιαην, ηεο κεζνδνινγίαο, νξηνζεηείηαη ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο, εμεγείηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ δείγκαηνο, δηαηππψλνληαη ηα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα θαη πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη ζπιινγήο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

εκπεηξηθνχ πιηθνχ.   

 ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επηκνξθσηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ 

.. ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηθά ή κε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, έηζη ψζηε λα 

εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πξνθίι ηνπο σο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ.  

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη δηεμνδηθή αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ .. πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σν φγδνν θεθάιαην είλαη ην θεθάιαην αλάιπζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ .. ζην 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο.  

ην έλαην θεθάιαην απνηηκάηαη ε ελ γέλεη ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα δηάθνξα ζεκηλάξηα.    

 ην θεθάιαην δέθα αμηνινγείηαη ε εκπεηξία ησλ .. απφ ηελ επηκφξθσζε θαη κ’ 

απηήλ ηελ έλλνηα ζπλδέεηαη ε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή ηνπο γλψζε πάλσ ζην δήηεκα 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 ην θεθάιαην έληεθα αλαδεηθλχνληαη νη πξνεθηάζεηο ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο - πνιηηηθήο επηκφξθσζεο.   

 ην δσδέθαην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε θαη ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη δηαηππψλνληαη ζθέςεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.    
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1. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθά 

πνιχπινθε, δεδνκέλνπ φηη ζπληζηά κηα βαζχηεξε δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη 

εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ θξηηηθά γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρεκέλε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Υπηήξεο, 2001: 

113-114). ηε δηεξγαζία απηή ζπλππνινγίδνληαη θαη εκπιέθνληαη ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπ (ζθέςεηο, αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο, αμίεο) (Μαπξνγηψξγνο, 

1999). Οη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζεκειηψλνληαη θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ αιιειέλδεηα κε ηηο πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη αμίεο γηα ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, επνκέλσο ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη 

ηελ επαγγεικαηηθή (Hargreaves & Fullan, 1995: 14-38). 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εκπεξηέρεη επνκέλσο ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο εαπηφ ζε δηάθνξεο έξεπλεο, 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηνηρεία: απηνεηθφλα, απηνεθηίκεζε, θίλεηξα γηα εξγαζία, ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία, αληίιεςε γηα ην έξγν πνπ παξάγνπλ, πξννπηηθή γηα ην εξγαζηαθφ 

κέιινλ, πξνζπκία λα ιεηηνπξγνχλ έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ θαζήθνληνο, 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία - ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, κάζεζε κέζα απφ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ (Day, 2003). 

 Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιαηζηψλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ: ην ''εζσηεξηθφ'' πεξηβάιινλ, ην 

''εηδηθφ'' θαη ην ''εμσηεξηθφ'' πεξηβάιινλ. Σν κελ πξψην πεξηιακβάλεη ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα, ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηα κέζα, ην δεχηεξν ηνπο 

γνλείο, ηνπο θνξείο ή θάπνηα φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη ην ηξίην φιεο ηηο 

θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, δεκνγξαθηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

παξακέηξνπο (Αζαλαζνχια - Ρέππα, 1999). 

 Έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ επηδεηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα δηνίθεζεο πνπ αλαπηχζζνπλ ην δηαζέζηκν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ: θξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ελεκεξψλεη, ελεξγνπνηεί θαη παξαθηλεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ λα έρεη 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε, ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ειέγρεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, αλαζέηεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζήθνληα θαη 

αξκνδηφηεηεο, πξνζδηνξίδεη θαη αλαζεσξεί ηνπο ζηφρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ίδηνπο, ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηηο απφςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο 

βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο (Υαηδεπαληειή, 1999). 

 ηε θάζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ 

ζπληεινχληαη θαη επεξεάδνπλ αλακθίβνια ηελ εθπαίδεπζε, ν εθπαηδεπηηθφο 

ζεσξείηαη πιένλ σο έλαο δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνο εξγαδφκελνο θαη ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε πνιιαπινχο θαη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ξφινπο - 

επαγγεικαηηθνχο, αηνκηθνχο, θνηλσληθνχο θ.ά. (Καξαληδηά - ηαπιηψηε, 2002). Οη 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο εξγαζίαο δηακνξθψλνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ ε 
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αξρηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα  θαιχςεη. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα ε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνυπνζέηεη ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Σα κέζα πνπ δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε 

εζηηάδνληαη ζε ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο (επηκφξθσζε), πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο (ζπλδηδαζθαιίεο), θαζψο επίζεο θαη αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο - 

απηνκφξθσζε (ζπνπδέο). 

 Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην ε επηκφξθσζε απνηειεί ζεζκφ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

θαη πξνζθέξεηαη γηα ην ζπλερή θαη δπλακηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ εξγαζία ηνπ, ηελ πξνζσπηθή, ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη εμέιημε, αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Μαπξνγηψξγνο, φπ. π). Ζ 

πνηφηεηα ζηελ επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλεπάγεηαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: α) ηελ δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, β) 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζρεδηαζκφ, γ) ηελ πινπνίεζε θαη γ) ηελ αμηνιφγεζε.  

 Ζ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

ζρέζε κε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πξέπεη λα 

απνθηεζνχλ κε βάζε ηηο ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ θηλήηξσλ, ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο (Υαηδεπαληειή, φπ. π). εκαληηθνί παξάκεηξνη 

ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε φηη αθνξά ηε ζεκαηνινγία, ηε δηάξθεηα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

επηιέγνληαη θαη δηάθνξα νξγαλσηηθά ζέκαηα (Υπηήξεο, φπ. π.: 123-124). Ζ 

πινπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο πξέπεη λα αθνινπζεί βαζηθέο αξρέο κάζεζεο, φπσο λα 

γίλνληαη εμαξρήο γλσζηνί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, λα 

αλαγλσξίδνληαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο, λα ζπκπεξηιακβάλεηαη νπσζδήπνηε πξαθηηθή 

άζθεζε, ε γλψζε πνπ παξέρεηαη λα ηπγράλεη άκεζεο εθαξκνγήο ζηελ πξάμε, νη 

εθπαηδεπηέο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θ.ιπ. (Υαηδεπαληειή, φπ. π.: 126-127). Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε 

βάζε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, ηεο κάζεζεο σο ζπλαθφινπζνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή, 2003).   

 Απηφ ζεκαίλεη, φηη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

θαη εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνυπνζέηεη ππνδνκέο θαη κεραληζκνχο ζπιινγήο 

γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο, ηνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο θαη ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ θαηαλνκή ηνπο ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θνξέσλ θαη 

πξνγξακκάησλ, ηνπο θνξείο θαη ηα ηδξχκαηα πινπνίεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ (Μαπξνγηψξγνο, φπ.π.).   

 χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ν ξφινο ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνζδηνξίδεηαη κε 

βάζε ηα αθφινπζα: α. πλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ζπλερή 

βειηίσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθηλεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνο ηελ αληίζηνηρε θαηεχζπλζε θαη λα εμαζθαιηζηεί 

ε ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή. β. Τηνζέηεζε κηαο θηινζνθίαο θαη ελφο πεξηβάιινληνο 

ελδπλάκσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε επηδίσμε ηελ επίηεπμε πξνφδνπ 

ζηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο-επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. γ. 
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Αμηνιφγεζε ζε φιεο ηηο θάζεηο κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. δ. Καζηέξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο. ε. 

Απνηειεζκαηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ππνζηήξημε, παξαθίλεζε, 

ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πξνψζεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

δηακφξθσζε ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεσλ, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαλφεζε ησλ αδπλακηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

ζη. Τπνζηήξημε-ελζάξξπλζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. δ. πλαηλεηηθή δηαηχπσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. ε. Δλεξγνπνίεζε κέζα απφ παξνρή θηλήηξσλ θαη 

επηβξάβεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ζ. Υξήζε ελεξγεηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ 

κεζφδσλ. η. Δλίζρπζε ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο – απηνβειηίσζεο. 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, πξψηνλ, φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηνλ νπνίν 

εμαξηάηαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν. Γεχηεξνλ, σο 

επαγγεικαηίαο θαη σο άηνκν έρεη αλάγθε ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ, 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην ξφινο ηνπ θαη λα 

αλαπηπρζεί επαγγεικαηηθά. Σξίηνλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο.   
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2. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΩΝ   

 Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε επηκφξθσζε απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σα ζπκβαίλνληα ζηελ 

εθπαίδεπζε δε ζπληεινχληαη ελ θελφ ή ρσξίο δηακεζνιάβεζε. Με βάζε απηήλ ηελ 

παξαδνρή, επηρεηξνχκε κηα δηαζαθήληζε ηνπ ζπγθείκελνπ ζην νπνίν εληάζζεηαη ε 

πξνβιεκαηηθή καο θαη νη επηκέξνπο παξάκεηξνη ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

 Ξεθηλάκε, ιέγνληαο, φηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεζεί σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, παξά ηε ζρεηηθή ηεο απηνλνκία. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα ν 

δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη θνηλσλίαο είλαη 

θαζνξηζηηθφο ζηε ζρέζε απηή. ηνηρείν ηεο ελ ιφγσ δηακεζνιάβεζεο είλαη ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή-κεηαξξχζκηζε. 

 Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή - κε ηελ θαλνληζηηθή ή κε δηάζηαζε - ζπληζηά έλα 

ζψκα ηζρπξηζκψλ, ην νπνίν: «α. Αθνξά ηε δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ ή 

πξνβιεκάησλ-ζεκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη είηε κε θάπνηεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

εθθάλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είηε κε ην ζχλνιν ησλ βαζκίδσλ, ζεζκψλ 

θαη εθθάλζεσλ ηνπ. β. Δπηρεηξεί, αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή ζθνπνζεζία θαη θηινζνθία 

πνπ ην δηαθαηέρεη, λα πξνσζήζεη είηε ηε κεηάδνζε πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη 

θνηλσληθψλ ξφισλ, είηε ηε κάζεζε-πξφζθηεζε ελφο δηεπξπκέλνπ αληηιεπηηθνχ 

πεδίνπ, ην νπνίν εδξάδεηαη ζε επηζηεκνληθέο-ζεσξεηηθέο βάζεηο, είηε ηε δηαζθάιηζε 

εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ηελ ηθαλή θαη αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ. πλήζσο δε ην πιαίζην δξάζεο 

αθνξά, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, έλα ζπλδπαζκφ φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ» 

(Παπαδάθεο, 2003: 82). 

 Δλλννχκε ινηπφλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή σο δηαδηθαζία θαη σο απνηέιεζκα 

(Παπαδάθεο, 2000: 95). Μ’ άιια ιφγηα ζεκαηνδνηεί ηφζν απηφ πνπ αζθείηαη ζηελ 

πξάμε, φζν θαη ην ηδενινγηθφ πιαίζην. ’ απηήλ ηελ ελλνηνιφγεζε ε πνιηηηθή ζηελ 

εθπαίδεπζε ζπκπεξηιακβάλεη ην ''γεληθφ'' θαη ην ''εηδηθφ'' καδί, ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζπλνιηθά θαη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπ (π.ρ. ηνλ εθπαηδεπηηθφ).  

 Ο φξνο εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα εηδσζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη κάιηζηα ζηελ εθαξκνζκέλε εθδνρή ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, σο ζεκείν ηνκήο «ηεο ηδενινγίαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηε δηαπινθή 

ηνπ ιφγνπ θαη πξάμεο ζην πιαίζην κηα κεηαξξχζκηζεο, θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ 

πξνυπάξρνπζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο» (Παπαδάθεο, φπ. π.: 103). Αλ ζεσξήζνπκε ηελ εθπαίδεπζε σο ην 

ηζηνξηθά δηακνξθσκέλν ζχζηεκα θαη σο φξν ζπγθξφηεζεο ηνπ θξάηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζπληεινχλ ζην γεγνλφο απηφ θαη ηαπηφρξνλα 

ζπλζέηνπλ ην ζπγθξνπζηαθφ ή κε πεδίν ησλ νκάδσλ, ηνπ θξάηνπο, ηεο ηδενινγίαο θαη 

ηεο θνπιηνχξαο (Καδακίαο, 2001: 303-304). 

 Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη ηελ αθεηεξηθή ζεψξεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο-κεηαξξχζκηζεο σο δηαδηθαζίαο θαη απνηειέζκαηνο, 

δηαθξίλνληαη ηέζζεξα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπο: α) ην πεξηερφκελν, β) ην πιαίζην - 

ζπγθείκελν, γ) νη εθπνλεηέο θαη δ) νη απνδέθηεο (Παπαδάθεο, φπ. π.: 96-98). Σν 

''πεξηερφκελν'' ππνδεηθλχεη ην ζθνπφ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη ηηο αλάινγεο 
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δξάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζρεηηθά κ’ απηφ, ν δε ιφγνο ηνπ εδξάδεηαη ζε κηα 

γεληθφηεξε θηινζνθία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη κηα ηδενινγία, πνπ ππαγνξεχεη ηνπο 

ζηφρνπο, ηελ αληίιεςε ησλ ζεζκψλ ηεο εθπαίδεπζεο θ.ιπ.. Με ηε ζεηξά ηνπ ην 

''πιαίζην'' ή ζπγθείκελν αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν. Οη ''εθπνλεηέο'' είλαη ηα 

δηαπηζηεπκέλα πξφζσπα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε κηαο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο-κεηαξξχζκηζεο θαη ηελ εξκελεία ηεο νξνινγίαο ηεο. Οη ''απνδέθηεο'' είλαη 

άηνκα ή νκάδεο πξνο ηα νπνία απεπζχλεηαη άκεζα ή έκκεζα, παξνληηθά ή κειινληηθά 

ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή. 

 Αλ ζα ζέιακε λα εξκελεχζνπκε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο-κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε, κηα πξψηε ηππνινγία έγθεηηαη ζην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηε δηακφξθσζε 

θαη πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηελ ηππνινγία απηή πξνθχπηνπλ 

ηξία ''κνληέια''-''παξαδείγκαηα'' ή πξνζεγγίζεηο: α) ην ζπγθεληξσηηθφ, β) ην 

θνξπνξαηηζηηθφ θαη γ) ην θηιειεχζεξν (Τθαληή, 1996: 106-117). Σν ''ζπγθεληξσηηθφ'' 

είλαη έλα κνληέιν, ζην νπνίν ε θεληξηθή εμνπζία ειέγρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην ε εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε απνβιέπεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σν ''θνξπνξαηηζηηθφ'' 

κνληέιν αθήλεη πεξηζψξην αλάιεςεο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο εκπιεθφκελεο νκάδεο θαη 

ηνπο αλαγλσξίδεη επίζεο ξφιν θαηά ηελ εθπφλεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη νκάδεο απηέο ππφθεηληαη ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν. Σν 

''πινπξαιηζηηθφ'' κνληέιν, απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, αλαγλσξίδεη ηελ επηξξνή ησλ 

νξγαλσκέλσλ ή κε νκάδσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη ζηελ 

αιιαγή ηνπο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 Μηα δεχηεξε ηππνινγία ιακβάλεη ππφςε ηεο ην ηξίπηπρν θξάηνο-θνηλσλία-

εθπαίδεπζε θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη κε βάζε απηφ ην θξηηήξην εληάζζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη κεηαξξχζκηζε ζε ηξία γεληθά θαη θαζνιηθά κνληέια: α) ην 

θηιειεχζεξν, β) ην καξμηζηηθφ - ζπγθξνπζηαθφ θαη γ) ην κνληέιν ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο, δ) ην πινπξαιηζηηθφ (Εακπέηα, 1994: 26-103). ην ''θηιειεχζεξν'' κνληέιν 

νη λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαληηζηνηρία ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία θαη πξνβάινπλ ηελ αλάγθε κηαο ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ, 

πνπ ζα απνβιέπνπλ ζηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθν-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν ''καξμηζηηθφ'' 

κνληέιν αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή θαη ππφ απηφ ην πξίζκα ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε 

απνηειεί πξντφλ ηεο ζχγθξνπζεο αληίζεησλ ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ. Σν ''πξνλνηαθφ'' 

κνληέιν πξνηάζζεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε 

αληηζηνηρία κε ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα κηαο θξαηηθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ 

λα αξζνχλ νη αληζφηεηεο θαη λα ππάξμεη θνηλσληθή επεκεξία, ελψ ην ''πινπξαιηζηηθφ'' 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηάθνξεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ επεξεάδνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη κεηαξξπζκίζεηο θαη ζην πψο ηθαλνπνηνχλ ηηο επηδηψμεηο 

ηνπο δηα κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ ππαγσγή σζηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ζε θαζνιηθά εξκελεπηηθά ζρήκαηα θαη γεληθεχζεηο δε ζεκαίλεη φηη 

θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε κεηαμχ ησλ αληηζεηηθψλ ηάζεσλ, πνπ ε θάζε πξνζέγγηζε 

ππνζηεξίδεη. Οη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχληεο κέξε 
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ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο ή ζπκθέξνληνο δελ είλαη απιψο ή πάληα θαηεπζπλφκελνη 

απφ κηα ηδενινγία ή εθπαηδεπηηθή θηινζνθία. Τπφ απηή ηελ νπηηθή γίλεηαη πην έληνλε 

ε αλάγθε εζηίαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή-κεηαξξχζκηζε σο εηδηθφ γεγνλφο θαη 

φρη κε βάζε κφλν δεδνκέλεο θαη νκνγελνπνηεκέλεο αληηιήςεηο γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα.           

 πλεπψο, απφ ηε κφιηο πξνεγεζείζα αλάιπζε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζία καο. Πξψηνλ, νη επηκέξνπο παξάκεηξνη ηεο εθπαίδεπζεο ή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληζηνχλ κέξνο κηαο ''δηαπινθήο'' παξαγφλησλ (θξάηνο-

θνηλσλία-εθπαίδεπζε), επνκέλσο νθείινπκε λα ηηο εμεηάδνπκε ζην ζπγθείκελν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ. Γεχηεξνλ, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή-κεηαξξχζκηζε απνηειεί νπζηαζηηθά 

κηα ζπληζηακέλε απηνχ πνπ ζπκβαίλεη θαη παξαηεξνχκε. Σξίηνλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

σο εξγαιείν ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε εθηφο απφ 

ην ''γεληθφ'' θαη ην ''εηδηθφ'' ζηελ εθπαίδεπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαπάλσ είλαη, 

φηη ππνζηεξίδεηαη πιένλ ζεσξεηηθά ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη 

εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Ννκηκνπνηνχκαζηε ινηπφλ λα κηιήζνπκε 

ζηελ έξεπλά καο γηα ην ξφιν ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

απνδέθηεο ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε. 
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3. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ 

3.1. Απνζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη φξσλ 
 Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ ''ελήιηθαο'' πξνυπνζέηεη ηελ απνζαθήληζε ησλ θξηηεξίσλ, κε 

βάζε ηα νπνία νξίδεηαη. Όπσο αλαθέξεη ν P. Jarvis (1983: 58), ε ''ελειηθηφηεηα'' 

απνθηάηαη φηαλ ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο άιινπο σο θνηλσληθά ψξηκν θαη 

ηαπηφρξνλα ζεσξεί, φηη έρεη θαηαθηήζεη απηφ ην επίπεδν. Ο πξνζδηνξηζκφο δειαδή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ σξίκαλζεο ηνπ αηφκνπ είλαη απηφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ελειηθηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ A. Rogers (1999: 61), ηξεηο θπξίσο 

νκάδεο ηδεψλ ελππάξρνπλ ζε νπνηαδήπνηε άπνςε πεξί ελειηθηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, 

πξφθεηηαη γηα ηηο έλλνηεο ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο, ηεο αίζζεζεο πξννπηηθήο θαη ηεο 

απηνλνκίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε ελειηθηφηεηα δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζεο, αιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο θαη 

ηνπ ηζνξξνπεκέλνπ ραξαθηήξα χπαξμεο ηνπ αηφκνπ
1
 (Κφθθνο, 2005: 39). 

 Παξαθάησ πξνρσξνχκε ζε κηα απνζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη φξσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
2
.  

 Καηαξράο, ζα πξέπεη λα δνχκε ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε άιιεο 

κνξθέο-ηχπνπο εθπαίδεπζεο, φπνπ ηζρχεη ε αθφινπζε δηάθξηζε (Παιεφο, 2003: 30):  

 α. Σππηθή εθπαίδεπζε: ην ζεζκνζεηεκέλν, ηεξαξρηθά δνκεκέλν θαη ρξνληθά 

δηαβαζκηζκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έσο ην 

παλεπηζηήκην, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο γεληθέο αθαδεκατθέο ζπνπδέο, φζν θαη ηα 

φπνηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη ζεζκνχο νινθιεξσκέλεο επαγγεικαηηθήο θαη 

ηερληθήο θαηάξηηζεο.  

 β. Με ηππηθή εθπαίδεπζε: θάζε νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο 

ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη έρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο.  

 γ. Άηππε εθπαίδεπζε: ε δηα βίνπ δηαδηθαζία, φπνπ ην άηνκν δηακνξθψλεη 

γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηελ 

επίδξαζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Χο ''δηα βίνπ κάζεζε'' λννχληαη φιεο νη κνξθέο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ή ηελ αλάπηπμε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ (Κφθθνο, φπ. π.: 34). 

 Ο φξνο ''δηα βίνπ εθπαίδεπζε'' έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξεηαη γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο   εθπαίδεπζεο (ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε), ηαπηφρξνλα φκσο παξαπέκπεη 

θαη ζε κηα θηινζνθηθή  έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο, σο κηαο καθξνρξφληαο δηαδηθαζίαο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ (Jarvis, 2004: 54-57). 

 Ζ ''εθπαίδεπζε ελειίθσλ'' πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη κ’ απηήλ ηελ έλλνηα θαιχπηεη έλα ηκήκα ηνπ ζπλερνχο, ζην 

νπνίν αλαθεξζήθακε κφιηο παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα, ν φξνο απηφο ζεκαίλεη «θάζε 

                                                 
1 Γηα ην ζέκα απηφ, βι επίζεο: Brookfield, 1986, Jarvis, 1983, 2004, Knowles, 1998, Merriam & 

Caffarella, 1999, Paterson, 1979, Tight, 2002 θ.ά.. 

2 Γηα κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ εχξνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο νξνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη πνπ ζεσξνχληαη ελήιηθνη απνθηνχλ 

λέεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο, βι. ελδεηθηηθά: Κφθθνο, 1999: 29-36, Rogers, op. cit.: 53-58, 73-

74. 
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εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία, θάζε πεξηερνκέλνπ, επηπέδνπ ή κεζφδνπ, είηε πξφθεηηαη γηα 

ηππηθή εθπαίδεπζε είηε φρη, είηε γηα δηεξγαζία πνπ επεθηείλεη ρξνληθά ή αληηθαζηζηά 

ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία, θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη γηα 

καζεηεία, κέζσ ησλ νπνίσλ άηνκα πνπ ζεσξνχληαη ελήιηθα απφ ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία αλήθνπλ, αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, 

βειηηψλνπλ ηα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα ή ηα πξνζαλαηνιίδνπλ πξνο 

άιιε θαηεχζπλζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ή ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηε δηπιή πξννπηηθή ηεο πιήξνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα ελαξκνληζκέλε θαη απηνδχλακε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε» (UNESCO, 1976, ζην Rogers, φπ. π.: 56). Δμίζνπ 

δηαδεδνκέλνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ Ο.Α..Α. (1977), θαηά ηνλ νπνίν «ε εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ αθνξά νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ή πξφγξακκα ζθφπηκα 

ζρεδηαζκέλν απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 

αλάγθε θαηάξηηζεο ή ελδηαθέξνλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ, πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπ δελ είλαη πιένλ ε εθπαίδεπζε. Ζ ζθαίξα 

ηεο, επνκέλσο, θαιχπηεη κε επαγγεικαηηθέο, επαγγεικαηηθέο, γεληθέο, ηππηθέο θαη κε 

ηππηθέο ζπνπδέο, θαζψο επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ζπιινγηθφ θνηλσληθφ 

ζθνπφ» (Rogers, φπ. π.: 55). Με βάζε ηελ πξνεγεζείζα ζπδήηεζε, ε εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ζεκαηνδνηεί ην νξγαλσκέλν κέξνο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ησλ ελειίθσλ θαη 

ηαπηφρξνλα ππνδειψλεη ηελ αλζξσπηζηηθή θαηεχζπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε απηφ ην πιαίζην (Κφθθνο, φπ. π.: 38). 

 O ζχλζεηνο φξνο ''εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ'' ππνδειψλεη ηε ζχλδεζε 

ησλ νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ελειίθσλ κε ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ-ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμέιημε
3
. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηνλ φξν ''εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ'' 

απφ ηνλ φξν ''επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε'', ε νπνία αλαθέξεηαη ζην «κέξνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ηηο εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο, κε ηηο νπνίεο  νινθιεξψλεηαη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ» (CEDEFOP, 1996: 51). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην θξηηήξην 

ηεο ελειηθφηεηαο δελ ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ θάπνηα εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα λα ζεσξεζεί σο δξαζηεξηφηεηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 Ζ ιέμε ''ζπλερηδφκελε'', φηαλ πξνζδηνξίδεη ηηο έλλνηεο εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, αλαθέξεηαη ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε πέξαλ ηεο 

βαζηθήο (εθείλεο δειαδή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε θάπνηνπ 

επαγγέικαηνο). Έηζη, κε ηνλ φξν ''ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε'' ελλνείηαη 

ε «ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε πνπ απνβιέπεη ζηε ζπληήξεζε, αλαλέσζε, αλαβάζκηζε 

θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ» (CEDEFOP, op. 

cit.: 63). Οξγαλψλεηαη θαη παξέρεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ εξγνδφηε κε ζπζηεκαηηθφ ή 

κε ηξφπν, εληφο ή εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, φπσο ελδέρεηαη λα επηηειείηαη απφ ηνλ 

εξγαδφκελν κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθά ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη άιια 

πξνγξάκκαηα ηαρχξξπζκεο επηκφξθσζεο. 

                                                 
3 Όπσο επηζεκαίλεη ν Α. Κφθθνο (φπ. π.: 37), σο ''θαηάξηηζε'' ζεσξείηαη ε εμεηδηθεπκέλε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνεηνηκάδεη θάπνηνλ λα αλαιάβεη έλα ξφιν ή έλα έξγν ζπλήζσο κέζα ζε 

επαγγεικαηηθφ πιαίζην.  
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 Ζ έλλνηα ''επηκφξθσζε'' θαιχπηεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ νξγαλσκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνο ηνπο ελήιηθεο θαη έρεη ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα βειηηψζνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη λα αιιάμνπλ ηηο ελ γέλεη ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Δηδηθφηεξα, παξαπέκπεη ζε κηα πεξαηηέξσ θαηάξηηζε γηα ηελ 

αλαλέσζε ή ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο (Jarvis, op. cit.: 58-59). Ζ δηαθνξά  

κε ηε ''κεηεθπαίδεπζε'' είλαη, φηη ε δεχηεξε έρεη σο ζηφρν ηελ εηδίθεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, κε ηαπηφρξνλε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εκβάζπλζεο θαη 

αλαδηνξγάλσζεο ηεο γλψζεο, πξνθεηκέλνπ ν ελήιηθαο λα αλαιάβεη δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο ή λα απαζρνιεζεί ζε άιινπο ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ ηνκείο (Μπνπδάθεο, 

2000). 

                                                                                                                                                                                                                          

3.2. Μαζεζηαθέο ζεσξίεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 
 Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη ελήιηθνη πξνυπνζέηεη ηε 

ζπδήηεζε θαη απνζαθήληζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγίζνπκε ηέζζεξηο απφ ηηο βαζηθέο απηέο ζεσξίεο: ηε ζεσξία 

ηεο αλδξαγσγηθήο ηνπ M. Knowles, ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή ηνπ 

P. Freire, ηεο κεηαρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ηνπ J. Mezirow θαη ηελ νιηζηηθή ζεσξία 

ηνπ P. Jarvis.  

 Ζ ''αλδξαγσγηθή'' πξνηάζζεη, θαηαξρήλ, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ έλαληη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αλειίθσλ. ηε βάζε απηή πξνθχπηνπλ κηα 

ζεηξά παξαδνρέο γηα ηνπο ελήιηθεο, φπσο φηη έρνπλ αλάγθε λα γλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο 

πνπ ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ θάηη, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απηνθαζνξίδνληαη, δηαζέηνπλ 

έλα απφζεκα εκπεηξηψλ πνιχ κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ παηδηψλ, επηζπκνχλ λα 

απνθηνχλ γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ε κάζεζή ηνπο έρεη σο 

επίθεληξν ην πξφβιεκα θαη φρη ηελ απφθηεζε γεληθψλ αθαδεκατθψλ γλψζεσλ, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο θαη έρνπλ επίζεο ηε θπζηθή ηάζε 

λα είλαη απηνθαηεπζπλφκελα άηνκα, πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο είλαη 

ππνθεηκεληθή ππφζεζε (Κφθθνο, φπ. π.: 48-51). Γεληθφηεξα, ε ζεσξία αλαθέξεηαη 

ζηελ αλάγθε ησλ ελειίθσλ γηα απηνπξαγκάησζε. Τπάξρνπλ φκσο κειεηεηέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ, φηη δελ είλαη απνιχησο ζαθήο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ 

αλδξαγσγηθή θαη ηελ παηδαγσγηθή, θαζψο ηάζεηο απηνθαζνξηζκνχ έρνπλ θαη ηα 

παηδηά, φπσο επίζεο θαη εκπεηξία, ε νπνία κάιηζηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί εμίζνπ ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο, θαη απφ ηελ άιιε, δελ είλαη απηνλφεην φηη φινη νη ελήιηθνη είλαη 

απηνθαηεπζπλφκελνη θαη νχηε είλαη εχθνιν λα εθπαηδεπηνχλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

γίλνπλ (Rogers, op. cit.). Φαίλεηαη λα παξαθάκπηεηαη, αθφκε, φηη ην άηνκν είλαη 

κέξνο επξχηεξσλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ θαη πθίζηαηαη ηηο επηξξνέο 

ηνπο (Tennant, 1997: 19), θαη απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα αληηκεησπίδεη εζσηεξηθνχο 

θξαγκνχο ζηε κάζεζε (Κφθθνο, 1999: 63).  

 Ζ ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε 

πνπ δηαηχπσζε ν Ρ. Freire, φηη νη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη-θαηαπηεζκέλνη απφ ηελ 

θπξίαξρε ηάμε δηακνξθψλνπλ αιινηξησκέλεο ζπλεηδήζεηο θαη ζεσξνχλ ηνλ θφζκν σο 

έλα δνκεκέλν θαζεζηψο, ζην νπνίν νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ, γη’ απηφ θαη ζθνπφο 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ηνπο ''απειεπζεξψζεη'', ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηηο παξαδνρέο ηνπο θαη λα δξάζνπλ κε ζθνπφ ηελ εμέγεξζε θαη ηελ 

θνηλσληθή αιιαγή, πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο κέζσ ηνπ θξηηηθνχ 
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ζηνραζκνχ (Κφθθνο, 2005: 57). ’ απηφ ην πιαίζην θεληξηθφ δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη ν δηάινγνο, ν νπνίνο πξνσζεί ηελ ηζνηηκία θαη ζηεξίδεηαη ζην ζεβαζκφ, ηελ 

αγάπε θαη ηελ αλνρή θαη κ’ απηήλ ηελ έλλνηα αληηκεησπίδεηαη σο ζηηγκή 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Γελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε, σζηφζν, φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία αληηκεησπίδεηαη απφ άιινπο ζεσξεηηθνχο σο πνιηηηθή, γεγνλφο πνπ εδξάδεηαη 

ζηελ ίδηα ηε ζέζε ηνπ εκπλεπζηή ηεο, φηη θακία εθπαίδεπζε δελ είλαη νπδέηεξε 

(Jarvis, op. cit.: 134), θαζψο επίζεο ζεσξείηαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δπηηθνχ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (Κφθθνο, φπ. π.: 60). 

 Ζ ''κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε'' αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ην άηνκν 

γηα ζεηηθή πξνζσπηθή αιιαγή, απνδίδεη έκθαζε ζηηο εκπεηξίεο ησλ ελειίθσλ, 

ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε δελ απνηειεί απιή ζπζζψξεπζε λέσλ γλψζεσλ, αιιά είλαη 

κηα δηεξγαζία αιιαγήο αξθεηψλ βαζηθψλ αμηψλ θαη παξαδνρψλ καο. Μ’ απηήλ ηελ 

έλλνηα ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κεηαζρεκαηίδεη ηα λνεκαηηθά πιαίζηα αλαθνξάο 

ηνπ θάζε αηφκνπ, ψζηε απηά λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αλνηθηά θαη έηνηκα γηα αιιαγή 

(Mezirow, 2007). πλήζσο ν κεηαζρεκαηηζκφο μεθηλάεη απφ ηε δηαπίζησζε ελφο 

αηφκνπ, φηη κηα πεπνίζεζε πνπ κέρξη ρζεο ελδερνκέλσο ην βνεζνχζε λα 

αληηκεησπίδεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ, ζήκεξα δελ ηνπ δίλεη 

ιχζεηο. Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρνπκε 

δηακνξθψζεη, ζην δηάινγν γηα ηελ επηθχξσζε απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηε 

ζηνραζηηθή δξάζε κε βάζε ηηο αληηιήςεηο πνπ έξρνληαη σο απνηέιεζκα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ λνεκαηηθψλ δνκψλ. ηαδηαθά, ε δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζηε 

δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ξφισλ, ζρέζεσλ ή πξάμεσλ θαη ζηελ απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Μ’ άιια ιφγηα ην άηνκν επαλεληάζζεηαη ζηε δσή 

ηνπ. Ζ θξηηηθή ζηε ζεσξία απηή είλαη, φηη παξφηη αλαγλσξίδεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο 

σο πεγή εκπνδίσλ ηεο κάζεζεο, δε ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ηηο δπλάκεηο ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο (ζεσξείηαη απνηέιεζκα ηεο αηνκηθήο αιιαγήο), νχηε ηνλ 

θπξίαξρν ξφιν ηεο εγεκνλίαο ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπνκέλσλ-εθπαηδεπηψλ.   

 Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ P. Jarvis βαζίδεηαη ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ Knowles, 

Freire θαη Merizow θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ζεσξηψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

πνπ ζπλδένληαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ θνηλσληθή εκπεηξία (Jarvis, 1987). χκθσλα 

κε απηή ηε ζεψξεζε, ε δηαδηθαζία κάζεζεο αξρίδεη κφιηο ην άηνκν έξζεη ζε επαθή κε 

θάπνηα θνηλσληθή εκπεηξία, νπφηε πξνθχπηεη κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 

πξνγελέζηεξσλ εκπεηξηψλ κε λέεο εκπεηξίεο. Ο P. Jarvis πξνηάζζεη ηε ζηνραζηηθή 

κάζεζε, ε νπνία παξαπέκπεη ζε κηα θξηηηθή αλάιπζε ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο θαη 

ελ ζπλερεία ηελ απνδνρή ή ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο. Ζ καζεζηαθή δηεξγαζία 

παξνπζηάδεηαη σο έλα ζχλνιν δηεξγαζηψλ ηνπ αηφκνπ (βηνινγηθψλ, γλσζηηθψλ, 

ζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ), ην νπνίν πξνζιακβάλεη-δνκεί κηα εκπεηξία, ε νπνία 

κεηαζρεκαηίδεηαη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, αμηνινγηθά θαη ελζσκαηψλεηαη ζηε 

βηνγξαθία ηνπ (Jarvis & Parker, 2007: 5). Ζ θξηηηθή ζηνλ P. Jarvis είλαη, φηη δε 

ζηέθεηαη ζην δήηεκα ηεο δπλακηθήο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο 

εθπαηδεπφκελεο νκάδαο (Κφθθνο, φπ. π.: 84). 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αληιεί απφ δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαζνιηθέο-γεληθεχζηκεο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 

πνπ ηίζεληαη.      
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3.3. Σν πξνθίι ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ 

3.3.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ ζηελ εθπαίδεπζε 
 Ζ απνηχπσζε ηνπ πξνθίι ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ πξνυπνζέηεη ηελ 

αλάιπζε φισλ εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα νπνία πξνζέξρνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα παηδηά
4
.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ελήιηθνη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα παηδηά έρνπλ ηελ 

ηάζε απηνθαζνξηζκνχ θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ (επηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλάπηπμε, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ηελ απηφλνκε-ππεχζπλε ιήςε 

απνθάζεσλ). 

 Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνχο, πξνζσπηθνχο 

ή θνηλσληθνχο ζηφρνπο. Χζηφζν, δε ιείπνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη ελήιηθνη έρνπλ 

ζπγθερπκέλνπο, αφξηζηνπο ή αζαθείο ζηφρνπο. Αθφκε, ε ζπκκεηνρή ηνπο κπνξεί λα 

ππαγνξεχεηαη απφ εμσηεξηθέο αλάγθεο (π.ρ. νηθνλνκηθνί ιφγνη). 

 Γηαζέηνπλ γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο απφ ηελ ελήιηθε 

δσή, νη νπνίεο γίλνληαη αθεηεξία γηα ηε λέα κάζεζε θαη απνηεινχλ ην θίιηξν πνπ 

θαζνξίδεη ην είδνο ησλ κελπκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη ν ελήιηθαο 

εθπαηδεπφκελνο. Καη’ επέθηαζε, ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηηο ήδε απνθηεκέλεο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα ηηο αμηνπνηεί. Σπρφλ 

απφξξηςε ηεο εκπεηξίαο ηνπο πνιιέο θνξέο εθιακβάλεηαη σο πξνζσπηθή απφξξηςε 

θαη ζπλνδεχεηαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Έρνπλ δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη κάζεζε (π.ρ. απφ ηα ζρνιηθά 

ηνπο ρξφληα) θαη θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αλακνλέο - απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Έρνπλ δηακνξθψζεη πξνζσπηθνχο ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 

αλάινγνπο κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Έηζη, άιινη καζαίλνπλ αθνχγνληαο, άιινη παξαηεξψληαο, 

άιινη κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.. Ο ξπζκφο κάζεζεο απφ 

ηνλ έλαλ εθπαηδεπφκελν ζηνλ άιιν δηαθέξεη. 

 Απνδεηνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε, δεδνκέλνπ φηη ε 

ελειηθηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ρεηξαθέηεζε θαη ηελ ηάζε ηνπο γηα 

απηνθαζνξηζκφ. Δηδηθφηεξα, επηζπκνχλ ηελ εκπινθή ζε φια ηα ζηάδηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο, ε δηδαθηέα χιε λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δηθνχο ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη ε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηή λα είλαη άκεζε θαη ζπλαδειθηθή. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη πεξηπηψζεηο, πνπ νη ελήιηθνη απεκπνινχλ ηελ ελειηθηφηεηά ηνπο, πηνζεηνχλ 

παζεηηθνχο ξφινπο θαη αλακέλνπλ λα αληηκεησπίδνληαη σο καζεηέο. 
 Αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα εκπφδηα ζηε κάζεζε, ηα νπνία αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ, 

κπνξεί λα ηελ θαηαζηήζνπλ αλαπνηειεζκαηηθή ή λα ηε δηαθφςνπλ εληειψο (βι. 3.3.2.). 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο, φηη ε καζεζηαθή δηεξγαζία ζην πιαίζην ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη απαηηεηηθή, γη’ απηφ θαη ν 

εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη φρη κφλν λα δηαθξίλεη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

αιιά θπξίσο λα ηα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα ηα αμηνπνηεί ζε φια ηα ζηάδηα 

εθπαίδεπζεο. 

 

                                                 
4 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά: Brookfield, op. cit., Courau, 2000, Houle, 1980, Knowles, op. cit., 

Κφθθνο, 1999, Rogers, op. cit., Smith, 1993, Williams, 1996. 
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3.3.2. Δκπφδηα ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ  
 Οη ελήιηθνη αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα κάζεζεο, ηα νπνία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα εκπφδηα απηά 

δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο: εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα ίδηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηάζηαζε 

ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη εκπφδηα πνπ νθείινληαη ζε εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο (Rogers, op. cit.: 274). 

 

α. Δκπόδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
 Ο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ή λα παξεκπνδίζεη ηε κάζεζε ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ελειίθσλ. Πξψηνλ, ηα καζεζηαθά πεξηερφκελα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο 

αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

(Jarvis, 2004: 162). Γεχηεξνλ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πνξεία ηνπο ζηε 

κάζεζε, πξάγκα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο θάζεηο (ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε) 

(Γαιάλεο, 1995), ηνπ επαξθνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ, ηεο πηνζέηεζεο 

ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ (Knowles, op. cit.) θαη ηεο δηαζθάιηζεο θαηάιιεινπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο (Κφθθνο, 2005β). Σξίηνλ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα 

πξέπεη λα είλαη άξηηα νξγαλσκέλν σο πξνο ην ρξφλν, ην ρψξν θαη ηνλ αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ (Jaques, 2004). Να ζεκεησζεί, φηη απηέο νη παξάκεηξνη δελ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

  

β. Δκπόδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαηάζηαζε ηωλ εθπαηδεπόκελωλ 
 ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηθνχο 

παξάγνληεο (αδχλαηε κλήκε, φξαζε θαη αθνή, αδπλακία παξαηεηακέλεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο θαη πξνζσξηλά θαηαζηαηηθά αίηηα - π.ρ. θνχξαζε)
5
, απφ 

ην νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ κπνξεί 

λα απνζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, απφ κηα ζεηξά 

θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη απφ παξάγνληεο 

πνπ θαζηζηνχλ κε δεκηνπξγηθέο ηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηή-εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο θαη 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, κε απνηέιεζκα λα αηνλεί ε δηάζεζε ησλ ηειεπηαίσλ γηα 

κάζεζε θαη λα πηνζεηείηαη κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηέο 

(Βατθνχζε, 2003). Σα εκπφδηα απηά απνηεινχλ πεξηζζφηεξν δπζρέξεηεο ζπκκεηνρήο 

ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ εχθνια, αλ 

δηαγλσζηνχλ θαη εληνπηζηνχλ έγθαηξα ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινχλ.  

 

γ. Δζωηεξηθά εκπόδηα 
 Σα εζσηεξηθά εκπφδηα είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελήιηθα 

θαη απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θξαγκνχο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Γηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο εζσηεξηθψλ εκπνδίσλ. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζε 

                                                 
5 Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία λα πεξηνξίδνπλ 

φιεο απηέο ηηο αδπλακίεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρνληαη λα ζπλδένληαη κε ηα 

φζα ήδε γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ν ξπζκφο κάζεζεο λα είλαη 

ειεγρφκελνο. 
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ςπρνινγηθά εκπφδηα - ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ελήιηθεο 

πνπ ιέλε ''δε ζέισ λα κάζσ'', γηαηί ζεσξνχλ αλππέξβιεηεο ηηο δπζθνιίεο θαη 

παξαηηνχληαη απφ θάζε πξνζπάζεηα - άξλεζε ή αδπλακία κάζεζεο. Έλα πξψην είδνο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζρεηίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο 

ρακειή απηνεθηίκεζε, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θ.ιπ.. Παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο, ηεο θξηηηθήο ή ηεο έθζεζεο ηνπ 

''εαπηνχ'' ζε άγλσζηεο θαηαζηάζεηο. Έλα δεχηεξν είδνο εκπνδίσλ ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο ζπλδέεηαη κε ην άγρνο, ην νπνίν πξνζιακβάλεη δχν κνξθέο: αλεζπρία 

απέλαληη ζε επηβεβιεκέλεο απαηηήζεηο (αλάζεζε εξγαζηψλ ή εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο) 

θαη αλεζπρία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο (θφβνο 

απνηπρίαο, θξηηηθήο θαη αμηνιφγεζεο). Σν άγρνο κπνξεί λα νθείιεηαη φκσο θαη ζηελ 

έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, νπφηε αληηιακβαλφκαζηε φηη πξνθαιείηαη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ (Rogers, op. cit.: 281).   

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε γλσζηηθά  εκπφδηα - ελλνηνινγηθέο 

δπζθνιίεο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ελήιηθεο πνπ ιέλε ''δελ κπνξψ λα κάζσ'', γηαηί παξ’ 

φηη θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο λα θαηαθηήζνπλ ηε λέα γλψζε, νη πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηνπο εκπνδίδνπλ ζηε κάζεζε
6
. Οη ελήιηθνη θέξνπλ καδί 

ηνπο έλα απφζεκα γλψζεσλ θαη αμηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ηνπο είλαη ηειείσο 

άγλσζηα ηα καζεζηαθά πεξηερφκελα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ’ απηέο ηηο 

γλψζεηο θαη αμίεο πξνζθνιιψληαη θαη δπζθνιεχνληαη λα απνδερηνχλ λέα καζεζηαθά 

αληηθείκελα ή λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο κάζεζεο, ηδίσο κάιηζηα φηαλ ε λέα γλψζε 

έξρεηαη ζε ξήμε ή ακθηζβεηεί θαη απνξξίπηεη ηελ παιηά.   

 ην εξψηεκα γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη έρνπλ κάζεη λα 

ζθέθηνληαη κ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη έρνπλ δηακνξθψζεη πεπνηζήζεηο πνπ ηνπο 

εκπνδίδνπλ λα αθνκνηψλνπλ λέα δεδνκέλα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα αλαζεσξνχλ ηηο 

απφςεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν
7
. Έρνπλ επελδχζεη κάιηζηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη θάζε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 

εθιακβάλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο σο ακθηζβήηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ηεο θξίζεο ηνπο. Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη 

ζα επηδηψμνπλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηηο ήδε θαηαθηεκέλεο γλψζεηο κέζσ άκεζσλ ή 

έκκεζσλ ''κεραληζκψλ παξαίηεζεο'' ή ζα επηδηψμνπλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ 

απηνεηθφλα ηνπο κέζσ ησλ ιεγφκελσλ ''κεραληζκψλ άκπλαο'' (π.ρ. δε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε δηάθνξεο ππεθθπγέο) (Rogers, op. cit.: 278-279). 

 

3.3.3. Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο ζηνπο ελήιηθεο 
 Έρνληαο γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ εκπνδίσλ κάζεζεο ησλ 

ελειίθσλ, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πψο  

καζαίλνπλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
8
. Απηφ αθνξά επίζεο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, δεδνκέλνπ φηη σο ελήιηθεο θαηαθηνχλ λέεο γλψζεηο, αλαπηχζζνπλ 

λέεο δεμηφηεηεο θαη πηνζεηνχλ λέεο ζηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ππφ νξηζκέλεο 

                                                 
6 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά: Courau, op. cit.: 27, Jarvis, op. cit.:116, Knowles, op. cit., Rogers, 

1989: 9. 

7 Γεπηεξεχνληα ξφιν παίδνπλ νη πξνθαηαιήςεηο, ε ζπκκφξθσζε ζε θξαηνχζεο αληηιήςεηο θαη ε 

δχλακε ηεο ζπλήζεηαο.  

8 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά:  Courau, op. cit., Jaques, op. cit., Jarvis, op. cit., Κφθθνο, 2005, 

Noye & Piveteau, 1999. 
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πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ελήιηθεο (Courau, op. cit.). ε ζρέζε ινηπφλ κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε, ηζρχνπλ νη παξαθάησ παξαδνρέο:  

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ πξνζέξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε εζεινληηθά θαη 

αηζζάλνληαη πξαγκαηηθά ηελ αλάγθε λα κάζνπλ (Παιεφο, 1994). 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά φηαλ δηεξεπλψληαη νη εθπαηδεπηηθέο 

ηνπο αλάγθεο
9
. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ βαζκνχ 

δηαζεζηκφηεηαο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο (Noyé & Piveteau, op. cit.: 104-105), 

ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ, θάηη ην νπνίν επηδξά ζηε 

δηακφξθσζε δεκηνπξγηθήο δηδαθηηθήο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο (Rogers, 1999: 248),  

θαη ηεο δηαζέζηκεο θάζε θνξά εκπεηξίαο, θαζψο έηζη κεηψλνληαη ηα εκπφδηα απφ ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ζηάζεηο αμίεο θ.ιπ. (Κφθθνο, 2008: 85). Έηζη πεξηνξίδνληαη 

ηα θαηλφκελα κεησκέλεο παξαθνινχζεζεο ή απνρψξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

απμάλεηαη ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ αληηιακβάλνληαη, θαηαλννχλ θαη απνδέρνληαη ηνπο 

ζηφρνπο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
10

. Οη ζηφρνη πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε 

ζαθήλεηα απφ ηελ αξρή θαη λα είλαη ζπλαθείο κε ηηο ππνθεηκεληθέο αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη κε ηηο αληηθεηκεληθέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. Ζ δε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε δηαηχπσζε ησλ 

ζηφρσλ απμάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο (Rogers, op. cit.: 297). 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ ε εθπαίδεπζε θαη ηα καζεζηαθά πεξηερφκελα έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Knowles, op. cit.: 68). Όηαλ 

δειαδή απηά πνπ καζαίλνπλ, έρνπλ άκεζε ζρέζε κ’ απηά πνπ ήδε γλσξίδνπλ θαη 

εθαξκφδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Courau, op. cit.). Κξίλεηαη επνκέλσο 

ζθφπηκν λα ηνπο παξέρνληαη ελαχζκαηα αμηνπνίεζεο ησλ εκπεηξηψλ, ελδηαθεξφλησλ 

θαη αλαγθψλ ηνπο θαη λα καζαίλνπλ απφ απηά (Noyé & Piveteau, op. cit.: 105). 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ν πξνζσπηθφο ηνπο ηξφπνο-

ξπζκφο κάζεζεο. 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ εκπιέθεηαη ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο, κέζα ζε θιίκα πνπ επλνεί ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, 

ληψζνπλ φηη ζπλεηζθέξνπλ πξαγκαηηθά ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία θαη φρη φηη ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ή ηνπο θξίλνπλ. Μέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηηο 

                                                 
9 «Χο δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηεξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ελφο πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζε ζρέζε κε έλα 

δεδνκέλν πιαίζην αλαθνξάο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαηαιήγεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κηαο παξέκβαζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ-ζηφρν θαη ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ειιεηκκάησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην 

πιαίζην αλαθνξάο» (Καξαιήο, 2005: 20). Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ε ζπλέληεπμε, ε παξαηήξεζε θαη ε ζπδήηεζε 

(Βεξγίδεο, 2003).   

10 Οη ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζθνπνχ θαη ηνλ εμεηδηθεχνπλ ζε επίπεδν 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα (Κφθθνο 

& Ληνλαξάθεο, 1998: 134-135). Ο ζθνπφο απνηειεί δηαηχπσζε ηεο γεληθήο πξφζεζεο ηεο 

επηκνξθσηηθήο ζπλάληεζεο, πξνζδηνξίδεη ζε γεληθέο γξακκέο απηφ πνπ ε επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε 

επηδηψθεη θαη απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηηο δηαπηζησζείζεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα ππάξρεη δηαζχλδεζε ζθνπψλ, ζηφρσλ, 

θηινζνθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 
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ελεξγεηηθέο πξαθηηθέο νη εθπαηδεπφκελνη αθελφο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά θαη 

αθεηέξνπ αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Απνθηνχλ έηζη κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα ζπλεξγάδνληαη, λα παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, λα επηθνηλσλνχλ, λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ κφλνη ηνπο ηε δηαδηθαζία κάζεζεο (καζαίλσ πψο λα καζαίλσ). 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ νη ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη θαη ηερληθέο 

πξνάγνπλ ηε ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηελ επξεηηθή 

πνξεία πξνο ηε γλψζε, ηε ζπλεξγαζία θ.ιπ.. 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ δηεξεπλψληαη ηα εκπφδηα κάζεζήο ηνπο θαη 

αλαθαιχπηνληαη ηξφπνη ππέξβαζήο ηνπο. ηε δηαδηθαζία απηή νπζηαζηηθή είλαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Με επαηζζεζία θαη θαηαλφεζε ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη φινπο απηνχο ηνπο παξεκπνδηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο κάζεζεο, ψζηε 

λα γίλνπλ απνδεθηνί σο ηέηνηνη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα θάλνπλ βήκαηα  

εμάιεηςή ηνπο. 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ ληψζνπλ εληαγκέλνη ζηελ νκάδα θαη αηζζάλνληαη 

φηη έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο ζ’ απηήλ. 

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο θάζεηο νξγάλσζεο θαη 

πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ φηαλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη άξηηα 

νξγαλσκέλν - ρξφλνο πινπνίεζεο, ππνδνκή, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θ.ιπ..  

 

3.4. Σν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

3.4.1. Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

   ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ζηνραζηψλ, πνπ ην έξγν ηνπο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 

α. Ο ''δηεπθνιπληήο 
11

'' ηνπ Malcolm Knowles 
 Ο Μ. Knowles νξίδεη ηελ αλδξαγσγηθή σο ηελ «ηέρλε θαη επηζηήκε λα βνεζάο 

ηνπο ελειίθνπο λα καζαίλνπλ» (Jarvis, op. cit.: 140). Τπνζηεξίδεη φηη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί απφ εθείλν πνπ κεηαδίδεη 

γλψζεηο ζ’ εθείλν πνπ βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ εξσηήκαηα. 

Θεσξψληαο ηε δηδαζθαιία σο δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξνζδηνξίδεη δεθαέμη αξρέο ηεο πνπ ζπλεπάγνληαη ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηή (Knowles, op. cit.: 93-94). 

 ηηο αξρέο απηέο απεηθνλίδεηαη ην εκςπρσηηθφ είδνο δηδαζθαιίαο ελφο 

αλζξσπηζηή εθπαηδεπηή ελειίθσλ πνπ ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηεξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (Jarvis, 2007). εκαληηθφ γηα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζεσξείηαη ην ''εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην''. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

απνδίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο κε ραξαθηεξηζηηθά ηνλ 

αιιεινζεβαζκφ, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θ.ιπ.. Χο εμίζνπ ζεκαληηθφ αλαθέξεηαη ην 

θαζήθνλ ησλ εθπαηδεπηψλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα πγεηψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Δπαθφινπζν φισλ 

                                                 
11 Ο φξνο απνδίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο ''δηακεζνιαβεηήο'' ή ''εκςπρσηήο''. 
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ησλ παξαπάλσ είλαη ε επηινγή θαη αμηνπνίεζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηή.  

 Ο Μ. Knowles πεξηγξάθεη ηε δηεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

απφ δάζθαιν ζε δηεπθνιπληή ηεο κάζεζεο. Οη βαζηθέο αιιαγέο πνπ εληνπίδεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ αθνξνχλ ζηελ απηναληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ (απφ κεηαδφηεο ή πεγή 

γλψζεσλ ζε ζπληνληζηή ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο) θαη ζηελ πηνζέηεζε ελφο 

δηαθνξεηηθνχ ζπζηήκαηνο εζηθψλ αληακνηβψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ (κέζσ ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ ηειεπηαίσλ θαη φρη κέζσ ηνπ ειέγρνπ). Δπηζεκαίλεη, επίζεο, φηη 

νη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ επηηειεί σο δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο, απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο: δφκεζεο θαη θαιιηέξγεηαο ησλ ζρέζεσλ, δηάγλσζεο 

αλαγθψλ, ελδηαθεξφλησλ θαη θηλήηξσλ, εκπινθήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ελζάξξπλζεο ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπο. 

 Κνληνινγίο, ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ 

ελζπλείδεηε επηινγή ηεο κάζεζεο, ζηελ αλάγθε απηνθαζνξηζκνχ θαη απηνλνκίαο, 

ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ - νη 

νπνίνη πξνζαλαηνιίδνληαη ζε γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, έρνληαο 

σο επίθεληξν ην πξφβιεκα, θαη επηιέγνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπο, ην νπνίν παξαθνινπζνχλ ζε θιίκα αιιεινζεβαζκνχ, ζπλεξγαζίαο 

θαη αιιειεπίδξαζεο, κε ηνλ εθπαηδεπηή λα βξίζθεηαη πξσηίζησο ζε ξφιν ζπληνληζηή. 

 

β. Ο ''πξνβιεκαηίδωλ παηδαγωγόο'' ηνπ Paulo Freire 
 Ο Ρ. Freire ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε απειεπζεξσηηθή, νπηνπηθή

12
 θαη 

επαλαζηαηηθή δηεξγαζία, φηαλ είλαη «πξνβιεκαηίδνπζα», δειαδή «ε πνξεία κέζα 

απφ ηελ νπνία νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο 

παξνπζίαο ηνπο κέζα ζηνλ θφζκν. Ο ηξφπνο πνπ ελεξγνχλ θαη ζθέθηνληαη, φηαλ 

αλαπηχμνπλ φιεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπο, αιιά θαη 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ» (Freire, 2006: 43). Γάζθαινο θαη καζεηέο 

αλαδεηθλχνληαη ζε ππνθείκελα απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο θαη ζπλαληψληαη 

κέζσ ηνπ δηαιφγνπ ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα αλαθάιπςεο θαη νλνκάηηζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Freire, 1977).  

 Ο ξφινο ηνπ πξνβιεκαηίδνληνο παηδαγσγνχ είλαη λα πξνηείλεη πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ππαξμηαθέο θαηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

βνεζήζεη κέζσ ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο13 λα πεηχρνπλ ζηαδηαθά θξηηηθή 

αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα ηελ αιιάμνπλ 

(Freire, 1977a). Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ δηαιφγνπ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηεξγαζίαο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο απφ ηνλ Ρ. Freire (1977): ηζφηηκεο ζρέζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, πίζηε ζηνλ άλζξσπν, 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ ''άιινπ'', ηαπεηλνθξνζχλε, ειπίδα θαη θξηηηθφο ζηνραζκφο. 

                                                 
12 «Ζ νπηνπηθή παηδαγσγηθή είλαη γεκάηε ειπίδα, γηαηί νπηνπηθφο δε ζεκαίλεη λα είλαη θαλείο απιά 

ηδεαιηζηηθφο. [...]. Γηα λα είλαη θαλείο νπηνπηθφο, κε ηελ έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιέμε, 

ρξεηάδεηαη λα έρεη πίζηε θαη αιιειεγγχε πξνο ηνπο αλζξψπνπο» (Freire, 1977a: 50 & 58). 

13 Ο Ρ. Freire νξίδεη ηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε σο «ηε δηεξγαζία κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη, φρη σο 

απνδέθηεο γλψζεο, αιιά σο γλσζηηθά ππνθείκελα, επηηπγράλνπλ κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηφζν ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δηακνξθψλεη ηε δσή ηνπο, φζν θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο 

λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή» (Jarvis, op. cit.: 361-362). 
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 Ζ εθπαίδεπζε θαηά ηνλ Ρ. Freire δελ είλαη νπδέηεξε θαη απηφ είλαη θαζνξηζηηθφ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο. Ζ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή θαζνξίδεηαη απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ απέλαληη ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε βάζε ηα αθφινπζα πξνζφληα: ''ηαπεηλνθξνζχλε'' (ε νπνία 

πξνυπνζέηεη απηνπεπνίζεζε, απηνζεβαζκφ θαη ζεβαζκφ γηα ηνπο άιινπο), ''καρεηηθή 

αγάπε'' (γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε δηδαζθαιία πνπ νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηή ζε 

δηεθδηθήζεηο θαη ηνλ ζηεξίδεη ζηηο αληημνφηεηεο), ''ζάξξνο'' (πνπ ζεκαίλεη αλαγλψξηζε 

ησλ θφβσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ απειεπζεξσηηθή δξάζε θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπο), ''αλεθηηθφηεηα'' (κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ ζην δηαθνξεηηθφ), 

''απνθαζηζηηθφηεηα'' (πνπ πεγάδεη απφ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ηελ πνιηηηθή 

ζαθήλεηα θαη ηελ εζηθή αθεξαηφηεηα), ''αλππφκνλε ππνκνλή'' (ηζνξξνπία κεηαμχ 

ππεξβνιηθήο ππνκνλεηηθφηεηαο πνπ νδεγεί ζε αλνρή, κνηξνιαηξία θαη αδξάλεηα θαη 

αλππνκνλεζίαο πνπ νδεγεί ζε ηπθιφ αθηηβηζκφ), ''ραξά ηεο δσήο'' (πνπ θάλεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία αλνηρηή ζηε δσή, ξηςνθίλδπλε, δεκηνπξγηθή, φρη παζεηηθή 

θαη ζηάζηκε), ''επηζηεκνληθή θαηάξηηζε'' θαη πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηή γηα ην 

δηδαθηηθφ ηνπ έξγν, ''ζπλέπεηα'' κεηαμχ ιφγσλ θαη έξγσλ ηνπ εθπαηδεπηή (γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηή-εθπαηδεπνκέλσλ) θαη δηαξθή ''αμηνιφγεζε'' ηεο 

ζρέζεο ηνπο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο (εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ απφ 

θνηλνχ) (Freire, 2006). 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα 

πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ ακθηζβήηεζε δεδνκέλσλ, ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ζηελ 

επίγλσζε κέζα απφ ηελ πξάμε, ζηε ζπλεξγαζία θαη ππνθίλεζε, ζηνηρεία κε ηα νπνία 

ν εθπαηδεπφκελνο πξνζεγγίδεη ηελ θαηάζηαζε σο πξφβιεκα, ηε κάζεζε σο θαηαιχηε 

ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο ζε πνιηηηθά πιαίζηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο πξντφλ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

γ. Ο ''ζπλεξγαηηθόο καλζάλωλ'' ηνπ Jack Mezirow 
 Με ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ν J. Mezirow επηρεηξεί λα 

εμεγήζεη ηε καζεζηαθή δηεξγαζία ησλ ελειίθσλ (πψο καζαίλνπλ). Ξεθηλάεη απφ ην 

αμίσκα, φηη ν ηξφπνο πνπ εξκελεχνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ αληηιεπηηθφ ζχζηεκα πνπ θαζέλαο εζσηεξηθεχεη κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ην νπνίν ζπρλά πεξηέρεη δηαζηξεβισκέλεο αμίεο, πεπνηζήζεηο 

θαη παξαδνρέο, πνπ θαζηζηνχλ δπζιεηηνπξγηθή ηελ έληαμή καο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ δνχκε. Ζ ελήιηθε κάζεζε κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ πξέπεη λα βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηελ εμέηαζε θαη επαλεθηίκεζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεψλ 

ηνπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θαηαιήγεη θαη ζε νιηζηηθή αλαζεψξεζε 

ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο πεξηιακβάλεη 

ηε ζπκκεηνρή ζε γφληκν δηάινγν, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο 

γηα ηελ αλαδήηεζε θνηλήο θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ αηηηνιφγεζε 

πεπνηζήζεσλ θαη εξκελεηψλ, ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξαδνρψλ θ.ιπ. 

(Mezirow, 1991). 

 ην πιαίζην απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ 

ππεξβαίλεη ηνλ θαζνξηζκέλν ξφιν ηνπ, «αλαπηχζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ πέξα απφ ηα φξηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηνλ κεηαηξέπεη ζε ζπλεξγαηηθφ καλζάλνληα […] θαηαβάιιεη 

θάζε πξνζπάζεηα γηα λα κεηαβηβαζηεί ε εμνπζία ηνπ ζηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπφκελε 

νκάδα, φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα» (Mezirow, 2007: 54 & 68). χκθσλα κε ηνλ J. 
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Mezirow (op. cit: 54-69), νη εθπαηδεπηέο παξέρνπλ επθαηξίεο θαη εληζρχνπλ θαλφλεο 

γηα ηελ ειεχζεξε, νινθιεξσκέλε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε δφκεζε ζρέζεσλ θαη δεκηνπξγνχλ δεκνθξαηηθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα. θνπφο θαη κέζνδνο ηαπηφρξνλα ησλ εθπαηδεπηψλ απνηειεί ε 

ελίζρπζε ηεο απηνδπλακίαο ηεο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φρη φκσο σο δηδαθηηθφο 

ζηφρνο, αιιά σο ζπλερήο θίλεζε πξνο ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

παξαδνρψλ θαη ησλ παξαδνρψλ ησλ άιισλ. Πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη 

απηνδχλακνη καλζάλνληεο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζεκαληηθά επίζεο ζηνηρεία 

είλαη ην ζρέδην δξάζεο κε λέεο επηινγέο ξφισλ, πνπ νδεγνχλ ζε απφθηεζε γλψζεσλ, 

νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ θάζε ελήιηθα εθπαηδεπφκελνπ 

(Κφθθνο, 2008: 76-79). Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηέο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ πξνζσπηθέο 

θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, πνπ ζπλεπάγεηαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε, απηνέιεγρν θαη ελζπλαίζζεζε (Goleman, 2000). Σέινο, πξέπεη νη 

ίδηνη λα απνηεινχλ παξάδεηγκα κάζεζεο κέζσ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. 

 Ο J. Mezirow ππνζηεξίδεη, φηη κε ηε κάζεζε ε θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα αιιάμεη, σζηφζν ε ζεψξεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

απειεπζεξσηηθή δχλακε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθή (Jarvis, 

2004: 145-148). Θεσξεί, γηα παξάδεηγκα, φηη αλ νη εθπαηδεπηέο δεζκεχνληαη εζηθά 

ζηελ επηδίσμε ζπλζεθψλ θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηφηε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα γίλνπλ θξηηηθά ζηνραζηηθνί σο πξνο ηηο «δηαησληδφκελεο 

αληζφηεηεο ζηελ θνηλσληθή δνκή, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ζρέζεηο ηζρχνο», «έηζη ψζηε 

λα αλαιάβνπλ ζπιινγηθή δξάζε γηα λα ηηο βειηηψζνπλ» (Mezirow, 2007: 66). 

Δπηζεκαίλεη, φηη «νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ είλαη πνηέ νπδέηεξνη» θαη ηνπο 

ραξαθηεξίδεη «πνιηηηζκηθνχο αθηηβηζηέο, δεζκεπκέλνπο λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα 

δηεπξχλνπλ ηνπο θαλφλεο, ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ηνπο ζεζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα 

πνπ εληζρχνπλ ηελ πιεξέζηεξε θαη πην ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, ηε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ηε ζηνραζηηθή δξάζε θαη ηε κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ» (Mezirow, op. cit.: 68). Ζ ζέζε ηνπ J. Mezirow, φηη νη 

εθπαηδεπηέο δελ πξνηείλνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δξάζεο, 

αιιά ηνπο αθήλνπλ ειεχζεξνπο λα απνθαζίδνπλ κέζα απφ έλα επξχ θάζκα επηινγψλ, 

απνζαθελίδεη θαη νξηνζεηεί ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην πιαίζην ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο (Κφθθνο, 2005: 75-76). Παξάιιεια, 

επηζεκαίλεη, φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ σο ζπληνληζηέο ηεο κάζεζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη πξνζεθηηθνί, ψζηε λα παξακέλνπλ εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ρσξίο 

σζηφζν λα δηνιηζζαίλνπλ πξνο ςπρνζεξαπεπηηθέο δηεξγαζίεο
14.

  

 

 

 

                                                 
14 «Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο ζην πιαίζην ηεο ςπρνζεξαπείαο εζηηάδεη ζηηο παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηα αηζζήκαηα θαη αλαθέξνληαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ελψ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ε εζηίαζε 

εληνπίδεηαη ζε έλα απεξηφξηζηα επξχηεξν πεδίν ελλνηψλ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ» (Mezirow, op. cit.: 62).  
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δ. Ο ''θαιόο άλζξωπνο
15

'' ηνπ Peter Jarvis 
 χκθσλα κε ηνλ P. Jarvis (Κφθθνο, φπ. π.:  80), «ε κάζεζε δελ είλαη απιψο κηα 

επράξηζηε ςπρνινγηθή δηεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνκνλσκέλα απφ ηνλ θφζκν 

ζηνλ νπνίν δεη ν εθπαηδεπφκελνο, αιιά είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θφζκν θαη 

επεξεάδεηαη απφ απηφλ». Όπσο θαη ν P. Freire, ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη 

νπδέηεξε θαη ζπλεπψο ν ζηνραζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πάλσ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο 

δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην θελφ. Καζνξίδεηαη αθελφο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο (θνξείο θαη εθπαηδεπηέο), πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα κεηαδίδνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηκήκα ηνπ δηθνχ ηνπο θπξίαξρνπ ηδενινγηθνχ θαη 

αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ απφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο επηξξνέο, πνπ 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη εζσηεξηθεχνπλ κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο (Κφθθνο, φπ. 

π.: 82). 

 Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Jarvis, παξεκθεξήο κ’ εθείλε ηνπ Μ. Knowles, 

ηνπνζεηεί ηνλ εθπαηδεπφκελν ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

κάζεζεο. Ζ αλζξψπηλε ππφζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηέρεη χςηζηε ζέζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία πξνζδηνξίδεηαη «σο δηεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζρέζε» (Jarvis, 2004: 169). Δπνκέλσο, «ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ πξέπεη λα ππνλνκεχνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

αλζξψπηλε ππφζηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζή 

ηεο: νηηδήπνηε ιηγφηεξν απφ απηφ, απνηειεί θαηάρξεζε ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηή, 

αθνχ είλαη αλήζηθν θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πςειά ηδαληθά ηεο εθπαίδεπζεο» 

(Jarvis, op. cit.: 155). Γηα ην ιφγν απηφ αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθφ πξνζφλ ελφο 

εθπαηδεπηή ''λα είλαη θαιφο άλζξσπνο''. Με βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή, φηη ε 

εθπαίδεπζε είλαη θαηεμνρήλ αλζξσπηζηηθή πξάμε θαη ε δηδαζθαιία απνηειεί κηα 

εζηθή πξάμε, ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζεσξείηαη 

ε ηθαλφηεηα ηνπ ζρεηίδεζζαη κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη φηη ν 

εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θχξνο, πνπ ζα ηνπ απνδνζεί σο απφξξνηα 

εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη φρη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ. 

 Ο P. Jarvis, φπσο θαη ν J. Mezirow, ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηέο δελ πξέπεη λα 

επηβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά λα ηνπο ππνζηεξίδνπλ 

ζηελ πνξεία ηνπ ζηνραζκνχ ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ καδί ηνπο ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

θαη ζπλεξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζ’ έλαλ 

ηέηνην ζχλζεην ξφιν, εθηφο απφ ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο 

ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ θαη νξηζκέλα άιια ραξαθηεξηζηηθά: γλψζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο, θαηάιιειε λννηξνπία θαη ζηάζε, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθέο 

θαη πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο (Jarvis, op. cit.: 158). Δίλαη πξνθαλέο, φηη κέζνδνη θαη 

ηερληθέο δε ζεσξνχληαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, γηαηί ην πξψηηζην είλαη λα 

παξέρνπκε ηηο επθαηξίεο γηα κάζεζε. Αλαγλσξίδεηαη, σζηφζν, φηη νη εθπαηδεπηέο 

νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα κεζνδνινγία ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο.  

 Κιείλνληαο, θξαηάκε απφ ηε ζπλζεηηθή ζεσξία ηνπ P. Jarvis, φηη ζα πξέπεη ν 

εθπαηδεπηήο λα δίλεη έκθαζε ζηελ αλάγθε γηα κάζεζε, ζηε ζπκβνιή ηεο ζην 

                                                 
15 Ζ ηδηφηεηα ηνπ «θαινχ αλζξψπνπ» δελ έρεη ηελ παξακηθξή ζρέζε κε ηνλ απιντθά ελλννχκελν 

αλζξσπηζκφ, αιιά κε ηνλ απζεληηθφ αλζξσπηζκφ, ηνλ νπνίν θαη ν P. Freire νξίδεη σο ηε «δπλαηφηεηα 

ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη ε άξηηα αλζξσπηά καο είλαη φξνο θαη ππνρξέσζε», ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηελ 

αγάπε, ηελ αθνζίσζε θαη ηε δέζκεπζε πξνο ηνλ άλζξσπν (Freire, 1977: 109-110). 
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θνηλσληθφ γίγλεζζαη, ζηελ απφθαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα απνδνρή ή απφξξηςε 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ γλψζεσλ κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο ηνπο, 

ζηελ πξνζαξκνγή, αιιειεπίδξαζε θαη αμηνιφγεζε, ζηελ παξνρή ησλ γλψζεσλ κε 

ηελ εκςπρσηηθή - ζσθξαηηθή κέζνδν ρσξίο λα επηβάιινληαη νη απφςεηο θ.ιπ. 

(Κφθθνο, 2008α: 72-75). 

 Με βάζε ηηο παξαπάλσ ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 

ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν 

εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε. Πξψην ζηνηρείν είλαη, φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο (Jarvis, Knowls), 

επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Mezirow) θαη πξνζπαζνχλ λα ην 

εξκελεχζνπλ κε βάζε ηελ εκπεηξία (Knowls) θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, 

αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο (Knowls), επαλεμεηάδνληαο θξηηηθά εζθαικέλεο 

αληηιήςεηο (Freire, Mezirow) θαη ζπλεξγαδφκελνη. Γεχηεξν ζηνηρείν είλαη, φηη 

θαζέλαο πξνηηκά λα καζαίλεη κ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Jarvis) αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

(Mezirow). Σξίην ζηνηρείν είλαη, φηη ε εκπεηξία απνηειεί ηε βάζε θάζε κάζεζεο 

(Jarvis) θαη γηα ην ιφγν απηφ ε πξάμε (Freire) απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

καζεζηαθήο δηεξγαζίαο, θαηά ηελ νπνία απηφο πνπ καζαίλεη, επεμεξγάδεηαη ηελ 

εκπεηξία ηνπ κε επίγλσζε (Freire), δεκηνπξγεί λνήκαηα (Mezirow) θαη δηδάζθεηαη 

απφ απηή (Κφθθνο, φπ. π.: 47-49). 

 

3.4.2. Πξνζφληα ελφο επηηπρεκέλνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

 Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα
16.

 Σα βαζηθά ηππηθά πξνζφληα είλαη λα έρεη εμεηδηθεπκέλεο 

ζπνπδέο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, λα έρεη 

παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ θαη λα έρεη δηδαθηηθή 

εκπεηξία ή/θαη εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο. Σα νπζηαζηηθά πξνζφληα 

παξαπέκπνπλ, πξψηνλ, ζε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηή, 

δεχηεξνλ, ζε ραξαθηεξηζηηθά ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη, ηξίηνλ, ζε γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε ηνλ Α. Κφθθν (2005: 122-123), ε ζεσξεηηθή 

αλαδήηεζε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ δελ έρεη θαηαιήμεη 

ζε κηα θνηλά απνδεθηή θαηεγνξηνπνίεζε. Μ’ απηήλ ηελ νπηηθή παξνπζηάδνπκε 

παξαθάησ ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο. 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη, κε βάζε ηε 

βηβιηνγξαθία, ε επαηζζεζία, ε επγέλεηα, ε πξνζήλεηα, ην ελδηαθέξνλ, ε 

εμππεξεηηθφηεηα, ε θαηαλφεζε, ε αθνζίσζε, ε δηαθξηηηθφηεηα, ε αλεθηηθφηεηα, ε 

εκπηζηνζχλε, ε δηαιιαθηηθφηεηα, ε ππεπζπλφηεηα, ε απζεληηθφηεηα, ε εηιηθξίλεηα,  ε 

απηνγλσζία, ε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ν ελζνπζηαζκφο θαη ε αηζηνδνμία (Bennett, 

2000, Cranton & Carusetta, 2004, Heimlich & Norland, 1994).  

                                                 
16 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά: Βεξγίδεο, 2003α, Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008, Εηψκαο θ.ά., 2002, 

Jarvis, 2006, Καξαιήο, 2005, Κφθθνο, 2004. 
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 ηελ θιαζηθή ηνπο ηαμηλφκεζε νη Mocker θαη Noble (1981) δηαηχπσζαλ έλαλ 

θαηάινγν είθνζη ηεζζάξσλ ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηέο, 

φπσο: λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα αλαπηχζζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο καδί ηνπο, λα ελδπλακψλνπλ ηηο ζεηηθέο ηνπο 

δηαζέζεηο, λα δεκηνπξγνχλ θιίκα πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο, λα δεκηνπξγνχλ 

ζεκέιηα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, λα πξνζαξκφδνπλ ην ξπζκφ ηεο κάζεζεο ζην ξπζκφ 

πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία, ψζηε λα πξνζηδηάδεη 

ζηα αηνκηθά θαη νκαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, λα αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, λα 

επηλννχλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, λα εληζρχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα πξνζαξκφδνπλ ην πξφγξακκα, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπο, λα δηακνξθψλνπλ ην ρψξν, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 

άλεην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, λα πξνζαξκφδνπλ ηε κάζεζε ζην επίπεδφ ηνπο, λα ζπλνςίδνπλ θαη 

λα αλαθεθαιαηψλνπλ ηα βαζηθά ζεκεία θάζε καζήκαηνο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπο, λα παξέρνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπο, λα 

επηθεληξψλνληαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ είλαη νπζηψδεηο γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, λα ζπληνλίδνπλ θαη λα επηβιέπνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο κάζεζεο πνπ αξκφδνπλ ζε ελειίθνπο, λα 

δείρλνπλ έκπξαθηα ηε δηάζεζή ηνπο γηα θαηλνηνκία θαη πεηξακαηηζκφ, 

πξνζεγγίδνληαο κε λένπο ηξφπνπο ηα καζεζηαθά αληηθείκελα, λα παξαθηλνχλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα κειεηνχλ κφλνη ηνπο, απηνδχλακα, λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη 

ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη άιινη εθπαηδεπηέο θαη λα ζπλδένπλ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Jarvis, 2004: 255-256). 

 χκθσλα κε ηνλ Α. Κφθθν (φπ. π.: 122-123), σο δεμηφηεηεο ή σο νπζηαζηηθά 

πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ αλαγλσξίδνληαη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο επηηπρεκέλνο εθπαηδεπηήο: α. Ννηάδεηαη θαη απνδέρεηαη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, φηαλ θαηαιαβαίλεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ζέβεηαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο θαη αληηιακβάλεηαη ηνπο ξπζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. β. 

Δπηθνηλσλεί νπζηαζηηθά καδί ηνπο, φηαλ ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο καζεζηαθνχ 

θιίκαηνο, φπνπ αληαιιάζζνληαη εηιηθξηλή θαη ζαθή κελχκαηα, θπξηαξρεί ν δηάινγνο 

θαη ε ζπδήηεζε, αλαπηχζζεηαη ε ακνηβαηφηεηα, ε αιιεινεθηίκεζε, ε ζπλεξγαζία θαη 

αληηκεησπίδνληαη δεκηνπξγηθά νη δηαθσλίεο ζηελ νκάδα. γ. πληνλίδεη θαη νξγαλψλεη 

ηελ νκάδα, φηαλ κεζνδεχεη ηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

παξάιιεια αθήλεη ρψξν πξσηνβνπιίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο παξσζεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία. δ. Πξνζδηνξίδεη 

θαηάιιεια ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ. ε. 

Δθαξκφδεη επέιηθηα κεγάιν θάζκα εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη 

ηε κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο. ζη. πλδέεη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, θαζψο έηζη ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. δ. Έρεη απηνγλσζία, δειαδή γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ηα 
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δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ, ηα φξηα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ζηελ νκάδα. ε. 

Απηναμηνινγείηαη - απηναλαπηχζζεηαη κε ην λα εμεηάδεη θξηηηθά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη, λα εληνπίδεη ηα ζεκεία ζηα νπνία 

ρξεηάδεηαη ν ίδηνο λα ειεγρζεί θαη κε ην λα επηκνξθψλεηαη ζπλερψο. 

 ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ηαμηλνκήζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη ν ηειεπηαίνο νθείιεη: λα έρεη άξηηα γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη (αλαλεψλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ θαη έρνληαο 

επίγλσζε ηεο εμέιημήο ηνπο), λα είλαη γλψζηεο ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

θαη λα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο, θαζψο θαη έλα κεγάιν θάζκα 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, λα ζρεδηάδεη, λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα αμηνινγεί ηελ 

εθπαίδεπζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, λα θαηέρεη δεμηφηεηεο δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη νπζηαζηηθήο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, λα έρεη πίζηε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, λα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπληειείηαη ε 

κάζεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, λα έρεη ηθαλφηεηα ειέγρνπ, ζπληνληζκνχ θαη 

νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, λα δηαηεξεί ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο επίθαηξν θαη ζε πςειφ επίπεδν, λα αθνινπζεί δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

θαη λα έρεη επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ (απηνγλσζία)
.
  

 Σα γλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ αλαθέξνληαη ζε πέληε εηδψλ γλψζεο: ζηελ θαηνρή ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ζηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ζηε δηδαθηηθή θαη κεζνδνινγηθή θαηάξηηζε, ζηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ζηε γλψζε ζεζκηθψλ 

ζεκάησλ, ψζηε λα έρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

(Νηεκνπληέξ, 2003: 93). 

 Με βάζε κηα ηειεπηαία θαηεγνξηνπνίεζε, εληφο ηεο νπνίαο ζπλνςίδνληαη θαηά 

θάπνην ηξφπν φια φζα πξναλαθέξζεθαλ, ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο 

(Γηαλλαθνπνχινπ, 2008: 307). Γλψζεηο ησλ αξρψλ κάζεζεο ελειίθσλ, ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ησλ ηερληθψλ δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηεο επηκφξθσζεο. 

Ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, πινπνίεζεο ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ, νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ρεηξηζκνχ ηεο 

δπλακηθήο ηεο νκάδαο θαη δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο, 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηή. 

ηάζεηο ζεηηθέο ζηε ζπκκεηνρηθή-ελεξγεηηθή εθπαίδεπζε, απέλαληη ζηηο αλάγθεο, 

εκπεηξίεο θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ελειίθσλ, θαζψο επίζεο πξνο ηελ 

αμηνιφγεζε-απηναμηνιφγεζε. 

 Σν πεξίγξακκα ησλ ξφισλ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ πεξηγξάθεηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ σζηφζν έλα 

εληαίν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ
17

: ηνπ ''ζπληνληζηή'' ηεο καζεζηαθήο 

                                                 
17 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά: Γηαλλαθνπνχινπ, op. cit.: 299-305, Courau, op. cit.: 55-76,  

Jarvis, op. cit.: 236, Κφθθνο, 1999: 87-88, 2005:119-124, Noye & Piveteau, op. cit.: 167-185, Rogers, 

op. cit.: 215-235, Φξαγθνχιεο, 2003. 
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δηεξγαζίαο, ηνπ ππνθηλεηή ή ''θαηαιχηε'', ν νπνίνο ηξνθνδνηεί κε ελαχζκαηα θαη 

αθππλίδεη ηνπο παζεηηθνχο εθπαηδεπφκελνπο, ηνπ ''δηακεζνιαβεηή'' κέζα απφ 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπ ''δηεπθνιπληή'', ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ 

εμνηθείσζε-αθνκνίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δηακέζνπ αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ-

πεγψλ κάζεζεο, ηνπ ''εκςπρσηή'', ηνπ ''ζπκβνχινπ-θαζνδεγεηή'', ν νπνίνο 

ζπκβνπιεχεη, βνεζά, θαζνδεγεί, ζπληνλίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ κε γλψκνλα ηελ αλαγλψξηζε ηεο απηνλνκίαο, ηεο ελειηθηφηεηαο θαη ηεο 

ρεηξαθέηεζεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ, ηνπ ''θίινπ'', ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα λα είλαη ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο νκάδαο θαη νθείιεη λα είλαη 

εηιηθξηλήο θαη πξνζεθηηθφο ζηε δηαρείξηζε ηεο νκάδαο, ψζηε λα κελ αλαθχςνπλ 

ζπγθξνχζεηο, ηνπ ''ζπλεξγάηε'', ν νπνίνο πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, 

ηνπ ''εκςπρσηή'', ν νπνίνο ππνθηλεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ρσξίο ν ίδηνο λα 

επηβάιεη απφςεηο ή λα ππνβάιεη επηινγέο, ζπκβάιινληαο ζηε δπλακηθή ηεο 

αιιεινεθηίκεζεο θαη ηεο ακνηβαίαο αμηνπνίεζεο, ηνπ ''εηδηθνχ'', ηνπ ''κέληνξα'', ηνπ 

''ππνζηεξηθηή'', αιιά θαη ηνπ αλζξψπνπ πνπ κπνξεί λα ζπλζέηεη θαηά πεξηπηψζεηο 

πνιινχο άιινπο ξφινπο. Κνληνινγίο, ε επηηπρήο άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ πξνυπνζέηεη ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ, αιιά θαη 

πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ.  

 

3.4.3. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

 Με θξηηήξην ηελ επαγγεικαηηθή ζέζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηψλ: εθπαηδεπηέο πνπ 

εκπιέθνληαη εζεινληηθά ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηέο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο θαη εθπαηδεπηέο πιήξνπο απαζρφιεζεο (Jarvis, op. cit.: 232). 

 Δίλαη σζηφζν πξνθαλέο, φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε ν εθπαηδεπηήο λα 

αληαπνθξηζεί  ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ, νη νπνίεο ζπλήζσο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα 

ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ δηαζέηεη, ζα πξέπεη λα έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Χο πξνο απηφ έρνπκε ππφςε πνξίζκαηα απφ επίζεκεο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο, «α) φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο δελ έρεη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη δε δηαζέηεη επαξθή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαη β) φηη γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε ε εθπαίδεπζε ηνπ 

ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ κέζα απφ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηψλ ζε δεηήκαηα αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πξνθίι, ψζηε λα 

πηζηνπνηεζεί ε εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηψλ είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζψκαηνο εθπαηδεπηψλ ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζπλδπάδνπλ κηα ζεηξά απφ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο ελφο επαγγεικαηία-εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Με ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ αθελφο δειψλεηαη ε ηερληθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηή λα πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ππεξεζίεο 

θαηάξηηζεο θαη αθεηέξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ηππηθή αλαγλψξηζε ηεο εηδηθφηεηάο 

ηνπ» (Παπαγεσξγίνπ, 2008: 37).  

 Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πξνβιέπνληαη ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα, έρνπλ 

πινπνηεζεί πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ απφ θνξείο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 
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θαη θαηάξηηζεο, φπσο: ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

κέζσ ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ. (πξφγξακκα ''Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
18

''), ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κέζσ ηεο Γ.Γ.Δ.Δ. θαη ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. (πξφγξακκα ''Δθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ''), ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο κέζσ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. (πξφγξακκα ''Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ζε 

ειεθηξνληθή κάζεζε'') θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (''Δπηκφξθσζε 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ''). Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηείλνληαη απφ 70 έσο 

300 ψξεο δηδαζθαιίαο, ζπκβαηηθήο ή εμ απνζηάζεσο. Σνλ ίδην ζθνπφ επηηεινχλ 

πιένλ  κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ν ηίηινο ησλ νπνίσλ 

ζπλππνινγίδεηαη σο πξνζφλ απφ δεκφζηνπο θνξείο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή
19

. 

 Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηηο 

αθφινπζεο ελφηεηεο: α. Αλάιπζε αλαγθψλ - ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

β. ρεδηαζκφο, πινπνίεζε, αμηνιφγεζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. γ.  Πξνψζεζε κάζεζεο 

‐ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. γ. Μέζνδνη θαη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

δ.  Τπνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ε. Γπλακηθή ηεο νκάδαο θαη 

επηθνηλσλία. ζη. Πξαθηηθή άζθεζε θαη εθαξκνγή (κηθξνδηδαζθαιίεο).  

 Σα κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ είλαη ην κεηξψν εθπαηδεπηψλ .Δ.Κ. ηνπ 

Δ.ΚΔ.ΠΗ., ην κεηξψν θχξηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ζεζπίζεη ην 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ην Μεηξψν εηζεγεηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο 

γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Λ.Α.Δ.Κ.. 

 πλεπψο, παξά ηηο φπνηεο θαζπζηεξήζεηο θαη κηα απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ δηαθαίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ σο επαγγεικαηία κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. 

 

3.5. Γνκηθά ζηνηρεία πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

3.5.1. εκαζία ηεο ελαξθηήξηαο - πξψηεο ζπλάληεζεο  
 ηφρνη ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο είλαη λα κεησζεί ε έληαζε θαη ην άγρνο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, λα γλσξηζηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηή,  θαη λα ηνπο δνζεί ρψξνο λα κηιήζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα 

θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπ  εθπαηδεπηή ζην πξφγξακκα θαη πψο ζα ζπλεξγαζηνχλ καδί 

ηνπ, λα ηεζνχλ θαλφλεο θαη ζέκαηα δενληνινγίαο, λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν ησλ 

ζρεηηθψλ κε ην πξφγξακκα γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ θαη λα αληηιεθζνχλ 

πψο κπνξνχλ λα ηηο ζπλδέζνπλ θαη λα ηηο αλαπηχμνπλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, λα δηεξεπλεζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη λα 

απαληεζνχλ απνξίεο γηα ηε θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηφρνη, πεξηερφκελν, δηάξθεηα, 

κέζνδνη θ.ιπ.), λα θαηαξηηζηεί ην καζεζηαθφ ζπκβφιαην θαη λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ
20

. Ζ πξψηε ζπλάληεζε δηεπθνιχλεηαη, 

αλ έρεη πξνεγεζεί δηάγλσζε ή αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ. 

                                                 
18 πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (.Δ.Κ.). 

19 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλεο παξνρήο γλψζεο απνηειεί ην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην, ην νπνίν πινπνηεί κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ.  
20 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά:  Eitington, 1996, Κφθθνο, φπ. π., Noye & Piveteau, op. cit., 

Πνιέκε - Σνδνχινπ, 2005, Silberman, 1998. 
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Ο ρεηξηζκφο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή, δχν απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο είλαη ε απηνπαξνπζίαζε 

θαη ε γλσξηκία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δεπγάξηα (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι.  

Αξρνληάθε - Φηιίππνπ: 2003). 

 

3.5.2. ρεδηαζκφο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ή καζήκαηνο 
 Σα εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή 

εηδηθφηεξα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

καζήκαηνο ή ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο
21

, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη σο βαζηθά ζηνηρεία 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηα κέζα επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ, πψο επηκεξίδεηαη ν δηδαθηηθφο ρξφλνο, ηα θξηηήξηα θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο θ.ιπ. (Γηαλλαθνπνχινπ, 2006: 55).  

 Ζ γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ απνηειεί κηα βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή κηαο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ζέζεη εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε ηαπηφηεηά ηνπο, ηη γλσξίδνπλ γηα ηα πεξηερφκελα, πνηεο 

είλαη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο, πνηα ηα ελδηαθέξνληα θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο 

ζπλνιηθά απφ ην πξφγξακκα, πψο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ απνηειεζκαηηθά, αλ 

απνηεινχλ νκνηνγελή ή κε νκάδα θ.ιπ. (Γεκνπιάο θ.ά., 1994: 57).  

 Ο γεληθφο ζθνπφο ή ζηφρνο εθθξάδεη κηα γεληθή δήισζε πξνζέζεσλ, αληίζεηα 

κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα 

ηεο δηδαζθαιίαο κε αλαιπηηθφ ηξφπν. Οη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε ηξία βαζηθά επίπεδα 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζε γλψζεηο πνπ ζα ιάβνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη (Υαζάπεο, 2000: 48), ζε ηθαλφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ (CEDEFOP, 

2002: 16) θαη ζε ζηάζεηο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ (Γηαλλαθνπνχινπ, φπ. π.: 59). 

Δπηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα ηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο είλαη, αλ είλαη δηαηππσκέλνη κε αθξίβεηα, αλ είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλνη, 

αλ ζπλδένληαη εζσηεξηθά κεηαμχ ηνπο, αλ ειέγρεηαη ε επίηεπμή ηνπο, αλ ζπλδένληαη 

κε ην πεξηερφκελν, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο, αλ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ θ.ιπ.. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε δηάξθεηά ηνπ θαη ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν ζηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη. Οη ζηφρνη πξνέρεη λα ηίζεληαη μερσξηζηά ζε θάζε δηδαθηηθή 

ελφηεηα κε βάζε ηα ηξία επίπεδα πνπ πξναλαθέξακε - γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

ζηάζεηο. Αλάινγα ζα πξνζαξκφδεηαη ην πεξηερφκελν.   

 Οη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο σο ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηή 

λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ αλαγθψλ ηνπο.  

 Ο ρψξνο πνπ ζα δηεμαρζεί έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη ηα επνπηηθά κέζα 

πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ παίδνπλ έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν, γηαηί ν κελ ρψξνο 

αληαλαθιά ηελ πξψηε επαθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ην γεγνλφο ηεο επηκφξθσζεο, 

ηα δε επνπηηθά κέζα είλαη ηα εξγαιεία κεηάδνζεο ησλ κελπκάησλ.   

 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα δνζεί έκθαζε ζηηο ηερληθέο, δεδνκέλνπ 

φηη ζπλδένπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ 

                                                 
21 πλήζσο ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν δηδαθηηθψλ 

ελνηήησλ. Γηδαθηηθή ελφηεηα ελδέρεηαη λα απνηειεί έλα κφλν κάζεκα ή κηα ζεηξά καζεκάησλ.  
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εθπαηδεπφκελσλ ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο, θαζψο επίζεο πξνδηαγξάθνπλ ηελ 

αλάινγε ρξήζε ησλ κέζσλ θαη ηε δηάηαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ. 

 

3.5.3. Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ  

 Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηνχλ νη φξνη 

εθπαηδεπηηθή κέζνδνο θαη εθπαηδεπηηθή ηερληθή
22

. Χο κέζνδνο νξίδεηαη ην γεληθφ 

ζρέδην εξγαζίαο κε βάζε ην νπνίν νξίδνληαη ην πιαίζην αξρψλ θαη νη αληηιήςεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Χο 

ηερληθή νξίδεηαη ην κέζν ή αιιηψο ην παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή κηαο 

κεζφδνπ θαη παξαπέκπεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

επηηχρεη ηνπο επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ελφο πξνγξάκκαηνο ή κηαο 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο (Βατθνχζε θ.ά., 1999). Όπσο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ, νη 

ηερληθέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηε κέζνδν θαη ηνλ επηδησθφκελν 

ζθνπφ, αιιά θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο. Οη κέζνδνη πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλαληάκε ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ σο εμήο
23

: α. Μέζνδνη παξνπζίαζεο ή εθζεηηθέο. β. 

Δλεξγεηηθέο-ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη. γ. Αλαπηπμηαθή επνπηεία. δ. Έξεπλα-δξάζε. ε. 

Αλνηρηή εθπαίδεπζε (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008: 28). ηηο θαηεγνξίεο απηέο 

εληάζζνληαη δηάθνξεο ηερληθέο θαη ζα ζπδεηεζεί ε ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπο ζην 

πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ... 

 

α. Μέζνδνη παξνπζίαζεο ή εθζεηηθέο 

 Δηζήγεζε θαη εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε 

 Οη κέζνδνη παξνπζίαζεο ή εθζεηηθέο δηακνξθψζεθαλ ζην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν κάζεζεο θαη ελ πνιινίο βαζίδνληαη ζηε κεηαθνξά γλψζεσλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Πην ζπλεζηζκέλεο είλαη ε ''εηζήγεζε'' θαη ε 

''εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε''. Ζ εηζήγεζε απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα κία απφ ηηο 

βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ή ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδίσο φηαλ ν εθπαηδεπηήο επηζπκεί λα δψζεη ηε δηθή 

ηνπ ζπκβνιή, λα κεηαδψζεη ζχληνκα πιεξνθνξίεο ή λα πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά έλα 

ζέκα (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, φπ. π.: 98). ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εηζήγεζεο είλαη φηη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δε ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, νδεγεί ζε 

παζεηηθφηεηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη δελ επλνεί ηε ζπγθέληξσζε ηνπο κεηά απφ 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα (Κνξσλαίνπ, 2002: 18). ηελ πεξίπησζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην .. ππάξρεη θη άιιν έλα ζηνηρείν αθαηαιιειφηεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ε εηζήγεζε ζπλεηζθέξεη ειάρηζηα ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηάζεσλ 

(Rogers, 1989: 119-120). Θα πξέπεη ινηπφλ λα ηθαλνπνηνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηζήγεζε, φπσο λα είλαη δνκεκέλε, ζχληνκε θαη λα 

ζπλδέεηαη κε άιιεο ελεξγεηηθέο ηερληθέο
24

 (Brookfield, op. cit.: 9). 

                                                 
22 πρλά ζηε βηβιηνγξαθία νη φξνη ''κέζνδνο'' θαη ''ηερληθή'' ζρεδφλ ηαπηίδνληαη (Rogers, op. cit.: 252-

253).  

23 ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ επίζεο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ κεζφδσλ (Rogers, 

op. cit.: 252-254). 

24 Γηα ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εηζήγεζεο, βι. 

ελδεηθηηθά: Courau, op. cit.: 123-142, Jarvis, op. cit.: 169-204, Κφθθνο, φπ. π.: 17-33, Κφθθνο & 
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β. Δλεξγεηηθέο-ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη 
 Οη ελεξγεηηθέο ή ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηε βαζηθή αξρή ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ''καζαίλσ πξάηηνληαο'', παξαπέκπνπλ ζηε δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε θαη ελζαξξχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κεηαμχ ηνπο θαη 

κε ηνλ εθπαηδεπηή (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, φπ. π.: 29-30). Σέηνηεο κέζνδνη 

ππνζηεξίδνληαη επίζεο απφ κηα πνηθηιία ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ. Απφ 

απηέο ηηο ηερληθέο θάπνηεο είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειεο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην .., δεδνκέλνπ φηη κε ηε ρξήζε ηνπο έλα κέξνο ηεο επζχλεο 

ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κεηαβηβάδεηαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

πξάγκα αλαγθαίν κε ηε ζεηξά ηνπ γηα ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ 

ηειεπηαίσλ ζε κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ (αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, βηβιία θ.ιπ.) (MacBeath, 2001: 40, Παξαζθεπά & 

Παπαγηάλλε, 2008: 16-17, Rogers, 1999: 142).  

 Παξαθάησ παξαζέηνπκε θαη αλαιχνπκε θάπνηεο απφ απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο
25

. 

 Καηαηγηζκφο ηδεψλ  

 Ο εθπαηδεπηήο δεηάεη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πξνηείλνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο ηδέεο κπνξνχλ ζε έλα ζέκα, ηνπο ελζαξξχλεη λα επηζηξαηεχζνπλ ηε 

θαληαζία ηνπο θαη λα εθθξαζηνχλ κε γξήγνξν ξπζκφ, άκεζα, απζφξκεηα, ν έλαο κεηά 

ηνλ άιιν, κε ηε κνξθή ''θαηαηγηζκνχ''. Εεηνχκελν είλαη λα ζπκβάινπλ ζηελ εμέηαζε 

ηνπ δεηήκαηνο κε φπνηα ηδέα ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ (Jaques, op. cit.). Αθνινπζεί ν 

ζρνιηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ θαηαηεζεηκέλσλ απφςεσλ, νη νπνίεο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ιεπηνκεξεηαθά θαη επηρεηξείηαη λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ππφ 

εμέηαζε ελφηεηαο.  

 Δξγαζία ζε νκάδεο  

 Ο εθπαηδεπηήο ζπγθξνηεί δηάθνξεο νκάδεο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ πινπνηνχλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζην ηέινο θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη 

αθνινπζεί θξηηηθή ζπδήηεζε. Ζ κέζνδνο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο δηαθξίλεηαη ζηηο 

αθφινπζεο πέληε θάζεηο: α) πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο - παξνρή θηλήηξσλ, β) νδεγίεο 

γηα ηελ νκαδηθή εξγαζία, γ) εξγαζία ηεο νκάδαο θαη απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή
26

, δ) δηαδηθαζία ηεο παξνπζίαζεο θαη ε) ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ σο 

πξντφλ ηεο νκάδαο θαη φρη ηνπ εθπαηδεπηή (Κφθθνο, 2005α). ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ νη νιηγνκειείο νκάδεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζχλδεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή, ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ 

άγρνπο, ησλ αλεζπρηψλ, εληάζεσλ θαη αληηζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ή ηεο 

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γεληθά δηεπθνιχλνπλ ηελ πνξεία ηεο 

κάζεζεο. Ζ ηερληθή απηή πξνζαξκφδεη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ζηηο 

εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πξνάγεη ηελ αλαθαιππηηθή 

                                                                                                                                            
Ληνλαξάθεο, φπ. π.: 194, Noye & Piveteau, op. cit.: 43-5, Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, φπ. π.: 16-18, 

Race, 1999: 232-233, Rogers, op. cit.: 252-270.  
25 ηηο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο αλήθνπλ π.ρ. ην εξγαζηήξην, ε επίδεημε, ε κηθξνδηδαζθαιία, νη 

εξσηαπαληήζεηο, νη αζθήζεηο, ε ζπδήηεζε, ε ζπλέληεπμε θ.ά., νη νπνίεο δε καο αθνξνχλ άκεζα σο 

πξνο ηελ εξγαζία, γη’ απηφ δε ζα επεθηαζνχκε.   

26 ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ν εθπαηδεπηήο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ νκάδσλ θαη ηηο 

ζπκβνπιεχεη αλ ην θξίλεη ν ίδηνο ζθφπηκν ή ηνπ δεηεζεί θάηη ηέηνην. 
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κάζεζε θαη επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απηνλνκίαο-

ρεηξαθέηεζεο (Παπαλανχκ, 2003: 172).  

 ε φηη αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επλνείηαη ε αλάπηπμε θνηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη έηζη ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε λα 

δηαρέεηαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο (MacBeath, op. cit.: 

39). Εεηήκαηα σζηφζν πνπ πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηή είλαη ν ζηφρνο 

ζπγθξφηεζεο ηεο νκάδαο, ν ηξφπνο επηινγήο ησλ κειψλ ηεο, πνην είλαη ην θαηάιιειν 

κέγεζνο, αλ ζα έρνπλ φιεο νη νκάδεο ίδην ή δηαθνξεηηθφ ζέκα, ηη πιηθφ εξγαζίαο ζα 

δνζεί, πφζν ρξφλν ζα εξγάδνληαη, πψο ζα γίλεη ε παξνπζίαζε, πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή θ.ιπ. (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, φπ. π.: 220-223). Πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

λα ππάξμνπλ, αθνξνχλ ζηε δηαίξεζε ηεο νκάδαο ή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

(ζπγθξνχζεηο ξφισλ ή πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο).  

 ε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, ε ηερληθή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

πινπνηείηαη ζε ρψξν κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηξαπεδνζξαλίσλ, ν εθπαηδεπηήο λα 

θηλείηαη απφ νκάδα ζε νκάδα θαη λα ζπληνλίδεη, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε θαη άιισλ ελεξγεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ (π.ρ. ζπδήηεζε), ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη 

ζπλερψο ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα πξνσζεί 

ζπζηεκαηηθά ηελ αλνηρηή ζπδήηεζε, ε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

νκάδσλ λα ππφθεηηαη ζε αμηνιφγεζε.  

 Μειέηε πεξίπησζεο  

 ηε κειέηε πεξίπησζεο πξνεηνηκάδεηαη θαη δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλα 

πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην 

νπνίν πξέπεη λα αλαιπζεί ζε βάζνο θαη λα αλαδεηεζνχλ επίζεο νη ελαιιαθηηθέο ηνπ 

ιχζεηο. Ζ θάζε νκάδα αλαιχεη, ζπδεηάεη, εξεπλά ηελ θάζε πηζαλφηεηα θαη θαηαιήγεη 

ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε-πξφηαζε θαη θαηφπηλ ζηελ νινκέιεηα ην ζέκα 

ζπδεηείηαη ζθαηξηθά κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Κφθθνο & 

Ληνλαξάθεο, φπ. π.: 201-202). Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

ζχλζεηε άζθεζε, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ρξφλνο, ελψ δελ ελδείθλπηαη λα 

εθαξκφδεηαη ζηελ αξρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά φηαλ έρεη 

δηεξεπλεζεί έλα ζέκα θαη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ήδε αλαπηχμεη θάπνηεο πξψηεο 

γλψζεηο. 

 Παηρλίδη ξφισλ 

 ην παηρλίδη ξφισλ νη εθπαηδεπφκελνη ππνδχνληαη ξφινπο πνπ ζπλδένληαη κε 

κηα εμεηαδφκελε θαηάζηαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ή επξχηεξν θνηλσληθφ ηνκέα 

(αλαπαξάζηαζε ζην πιαίζην ελφο ζελαξίνπ), κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο 

ηφζν ηελ εμεηαδφκελε θαηάζηαζε ή πξφβιεκα, φζν θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη κέζα 

απφ ηε δνθηκή, ηα ιάζε θαη ηελ εμάζθεζε λα νδεγεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, φπ. π.: 

65). Σν παηρλίδη ξφισλ θαη θπξίσο ε αληηζηξνθή ησλ ξφισλ βνεζνχλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα απνθηήζεη ελζπλαίζζεζε, λα κπεη δειαδή ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη 

λα ληψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζθέςεηο απηνχ πνπ ππνδχεηαη. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηηο παξαθάησ θάζεηο: ν 

εθπαηδεπηήο εληνπίδεη ην πξφβιεκα, δεκηνπξγεί κηα ιίζηα πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε 

ηε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε, πξνζρεδηάδεη κε πξνζνρή ηνπο ξφινπο, παξέρεη νδεγίεο 

γηα ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ-ξφισλ θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ, ελ 
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ζπλερεία γίλεηαη αλάιεςε ησλ ξφισλ, αθνινπζεί ζπδήηεζε κε βάζε ηηο αληηδξάζεηο 

θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην παίμηκν ησλ ξφισλ θαη γίλεηαη κηα ζχδεπμε κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί εμ αξρήο (Γεκνπιάο θ.ά., φπ. π.). Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

παηρληδηνχ ξφισλ είλαη, φηη απαηηεί πνιχ θαιή γλψζε ησλ αξρψλ ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή, δεκηνπξγηθφηεηα απφ 

πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ε αιιαγή ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα 

κελ έρεη δηάξθεηα θαη λα αιινηψλεηαη βαζκηαία κεηά ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ (Κφθθνο 

& Ληνλαξάθεο, φπ. π.: 207). 

 Πξνζνκνίσζε  

 ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ λνεηά 

ζηελ αλαπαξάζηαζε κηαο νινθιεξσκέλεο δηδαζθαιίαο. Ζ πξνζνκνίσζε απνηειεί 

έλα είδνο παηρληδηνχ ξφισλ, φκσο δηαθέξεη ζην φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ εηζέξρνληαη 

ζε κία «ζεαηξηθή θαηάζηαζε» θαη δελ ππνδχνληαη θάπνηα πξφζσπα, απιψο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα λνεηή θαη θαηά ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο 

θαηάζηαζεο θαη πξνζπαζνχλ λα ζθεθηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, φπσο ζα έθαλαλ ηα 

πξαγκαηηθά πξφζσπα πνπ αθνξά ε θαηάζηαζε (Κφθθνο, φπ. π.: 73). Οη 

εθπαηδεπφκελνη θαη ν εθπαηδεπηήο παίδνπλ ην ξφιν ησλ καζεηψλ (έλαο εθ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ δηδάζθεη). Όινη ηνπο πξνζπαζνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ, φπσο ζε κηα 

πξαγκαηηθή δηδαζθαιία. Μεηά απφ θάζε πξνζνκνησηηθή δηδαζθαιία αθνινπζεί 

ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ νινκέιεηα (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, φπ. π.: 31). Ζ 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν .. ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο λα κεηαηξέπεηαη ζε 

εθπαηδεπφκελν, ελδπλακψλεη ζεηηθά ην πξνθίι ηνπ σο εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη σο 

κέινπο ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Μέζνδνο project  

 Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ πξνζρεδηάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη εθπαηδεπφκελνη αηνκηθά 

ή νκαδηθά ζπληάζζνπλ έλα ζρέδην θαη κε βάζε απηφ εξγάδνληαη θαη αλαδεηνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ απφ δηάθνξεο πεγέο, πξσηνγελείο (π.ρ. ζπλέληεπμε) ή 

δεπηεξνγελείο (π.ρ. βηβιηνγξαθία), δνπιεχνπλ εληφο ή εθηφο ηάμεο θαη επηρεηξνχλ λα 

εκβαζχλνπλ ζην αληηθείκελν. ην ηέινο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απφ 

ίδηνπο θαη αμηνινγείηαη ζπλνιηθά ην πξφγξακκα.   

 Παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ - πξαθηηθή άζθεζε  

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία έκπεηξσλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο ή ησλ ίδησλ ησλ .. θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο, ην καζεζηαθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θ.ιπ.
27

. Ζ παξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο πξνζθέξεηαη σο 

ηερληθή γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην χκβνπιν, δεδνκέλνπ φηη 

ζπλάδεη κε βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ, φπσο ε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή-ζρνιηθή πξάμε, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (άκεζε ζρέζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο) θαη έλα πςειφ βαζκφ δηαηήξεζεο ηεο γλψζεο (Βατθνχζε θ.ά., φπ. π.). 

Δπηπξφζζεηα, έρεη δηαπηζησζεί, φηη νη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ θπξίσο απφ άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο κέζσ ηεο αιιεινπαξαηήξεζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ- 

                                                 
27 Παξαιιαγή ηεο ίδηαο ηερληθήο είλαη θαη ε παξαθνινχζεζε καγλεηνζθνπεκέλεο δηδαζθαιίαο ή 

δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο (Γθνπληνχξα, 2002: 38).  
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πξαθηηθψλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαηηθή δξάζε θαη θνπιηνχξα 

αλάκεζά ηνπο (MacBeath, op. cit.: 35). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πξνηηκάηαη επίζεο, 

γηαηί κπνξεί λα νξγαλσζεί ζην πιαίζην ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη 

ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πξαθηηθή εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθέο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ζε νηθείν πεξηβάιινλ
28

. Δίλαη γφληκν λα ζπλδπάδεηαη 

σζηφζν θαη κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο εκπιέθνπλ ελεξγεηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη κηα δηδαζθαιία (π.ρ. ζπδήηεζε ή νκάδεο 

εξγαζίαο).  

 Αμηνπνίεζε θαθέινπ πιηθνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 Ο θάθεινο πιηθνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πξνζσπηθφο θαη δηακνξθψλεηαη-

ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε πιηθφ απφ εξγαζίεο πνπ αλαζέηεη 

ζηνπο καζεηέο, πεξηγξαθέο δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλεη θαη πινπνηεί 

ζηελ ηάμε ηνπ, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, θχιια εξγαζίαο, επηζηεκνληθά ή άιια 

ζπκπιεξσκαηηθά θείκελα ππνζηεξηθηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

αλαιακβάλεη (Graves & Sustein, 1992: 5-6). Ζ ηερληθή ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε πξσηνβνπιία αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ ίδην θαη πξνέξρεηαη απφ 

ηελ άκεζε επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία.  

   

γ. Αλαπηπμηαθή επνπηεία  
 Ζ ''αλαπηπμηαθή επνπηεία'' απνηειεί κηα δηαδεδνκέλε κέζνδν ελδνυπεξεζηαθήο 

επηκφξθσζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξσηνβνπιία επηκφξθσζεο αλήθεη 

θαηαξρήλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ηνλ επφπηε-ζχκβνπιν γηα παξαηήξεζε ζηελ 

ηάμε ηνπ, αθνινπζεί ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο 

απνθαζίδεη κφλνο ηνπ αλ ζα πξνρσξήζεη ζε θάπνηεο αιιαγέο ζηελ πξαθηηθή ηνπ. Μ’ 

απηήλ ηελ έλλνηα ν εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί «κηα πνξεία απηνλνκίαο, ελεξγά θαη 

ζπλεηδεηά, κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο κε ην ζχκβνπιν - επηκνξθσηή, 

επηιέγεη ν ίδηνο ηνπο ζηφρνπο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο θαη πξνρσξά ζηελ 

πινπνίεζή ηνπο» (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, φπ. π.: 41). 

 

δ. Έξεπλα-δξάζε 
 ην πιαίζην ηεο έξεπλαο-δξάζεο ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ξφιν εξεπλεηή. 

Μέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία «πξνσζείηαη ν ξφινο ηνπ ζηνραζηή, εξεπλεηή, 

δεκηνπξγνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπλαθφινπζα, ην ζρνιείν κεηαηξέπεηαη ζε ρψξν 

έξεπλαο, ηα πξντφληα ηεο νπνίαο αλαηξνθνδνηνχλ ζπλερψο ηε γλψζε θαη ηελ 

πξαθηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Γάληε, 2005: 297). Ο .. κπνξεί λα εκπιαθεί ζεηηθά 

ζηελ έξεπλα-δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα ηνπο ππνζηεξίμεη ζε ζέκαηα 

ζεσξεηηθά, ζπληνληζκνχ θαη κεζνδνινγίαο. Τπ’ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ε έξεπλα-

δξάζε εμππεξεηεί ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνζδηνξίδνπλ νη ίδηνη ηηο 

επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο, εληφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ρψξνπ θαη ειέγρνληαο 

ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπο (Σζάθνο & Καηζαξνχ, 2000: 69). Μέζα 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

  

                                                 
28 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά: Γνπξγηψηνπ, 2007: 22, Γνχθαο θ.ά., 2008: 379-383, Καηζαξνχ & 

Γεδνχιε, φπ. π.:18, Παπαλανχκ, φπ. π.: 153, Ρεο, 2006: 22. 
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ε. Αλνηρηή εθπαίδεπζε 

 Ζ ''αλνηρηή εθπαίδεπζε'' σο νξγαλσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ εμ απνζηάζεσο 

δελ αθνξά ηελ παξνχζα εξγαζία. ηνηρεία σζηφζν θαη πξαθηηθέο ηεο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ην χκβνπιν θαηά ηελ επηκφξθσζε. Ζ ζπκβνιή έγθεηηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, γλψζεσλ, εκπεηξηψλ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη ηερληθή 

ππνδνκή (π.ρ. ηζηνζειίδα αλάξηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ). 

 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ κπνξεί λα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο ζθνπφο, ε θχζε ηνπ 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη 

ηθαλφηεηεο - ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηή, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ηεο επηκφξθσζεο θαη νη  

πιηθνί πφξνη-κέζα (Courau, op. cit.: 55-56, Κφθθνο, 2007: 232-235, Noye & 

Piveteau, op. cit., Rogers, op. cit.:). 

 

3.5.4. Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δπλακηθή νκάδαο 
 Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη απνηεινχλ νκάδα, κε ηελ έλλνηα φηη «ε νκάδα 

ζπλαπνηειείηαη απφ άηνκα-κέιε πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αιιεινεμαξηψληαη θαη 

ζπλαιιάζζνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν» (Πνιέκε - Σνδνχινπ, φπ. 

π.). Όπσο φιεο νη νκάδεο, έηζη θαη ε καζεζηαθή νκάδα ησλ ελήιηθσλ 

εθπαηδεπφκελσλ απνηειεί κηα νληφηεηα κε ζπγθεθξηκέλε δνκή, ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζηφρνπο, ζηάδηα αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο, εληφο ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα επηιχζεη 

ζέκαηα εγεζίαο, εμνπζίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ εθπαίδεπζε ζε νκάδεο 

εμππεξεηεί βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: πξνσζεί ηελ απηνγλσζία 

δηα κέζνπ ηεο αιιεινυπνζηήξημεο θαη ακνηβαίαο αλαηξνθνδφηεζεο, αλαπηχζζεη  

δεμηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ελζαξξχλεη ηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηεο αξρήο ''καζαίλσ 

πψο λα καζαίλσ''.      

 Ζ αλάιπζε ησλ Tuckman & Jensen (Tennant, op. cit.) γηα ηα ζηάδηα ηεο νκάδαο 

είλαη ζήκεξα απφ ηηο πιένλ απνδεθηέο.  Δηδηθφηεξα, νη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ πέληε 

ζηάδηα ζηελ εμέιημε ηεο νκάδαο
29

:  

 α. Γηακφξθσζε ή ρεκαηηζκφο (Forming), φπνπ ε νκάδα πξνζπαζεί λα 

δηεξεπλήζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηεο θαη γεληθφηεξα λα πξνζαλαηνιηζηεί. ε 

απηή ηε θάζε νη εθπαηδεπφκελνη πξνζπαζνχλ λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα κάζνπλ 

πψο ιεηηνπξγεί ε νκάδα, λα θαζνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα 

''ζπκβφιαην'' ζρεηηθά κε ηελ πνξεία κάζεζεο (Jarvis, op. cit.: 195). ’ έλα ηέηνην 

πιαίζην νη εθπαηδεπφκελνη ληψζνπλ εμαξηεκέλνη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ζέινπλ λα 

έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπλήζσο πηνζεηνχλ θνηλσληθά απνδεθηνχο 

ηξφπνπο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

 β. χγθξνπζε ή Αληηπαξάζεζε (Storming), φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη βηψλνπλ 

έληνλν άγρνο σο απφξξνηα ηεο έιιεηςεο ζαθήλεηαο ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο θαη ησλ 

                                                 
29 Μηα νκάδα κπνξεί λα κελ πεξάζεη φια ηα ζηάδηα (Brown & Atkins, 1997). Δπίζεο, ην ζρήκα απηφ 

δελ πξέπεη λα ην δνχκε σο κηα ηππνπνηεκέλε αιιεινπρία ζηαδίσλ, αιιά σο κηα εμειηζζφκελε θαη γη’ 

απηφ αζπλερή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα κπνξεί λα αθνξά κηα ζεηξά 

επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ή θαη έλα ζεκηλάξην.   



 

42 

 

απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ ζ’ απηή θαη απφ ην θφβν απφξξηςεο ησλ απφςεσλ θαη 

ηδεψλ ηνπο. ’ απηφ ην ζηάδην αληηηίζεληαη αληηπαξαηίζεληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκάδαο.  

 γ. Ρχζκηζε ή Λεηηνπξγία θαλφλσλ (Norming), φπνπ έρνπλ πιένλ ηεζεί θαη 

απνζαθεληζηεί νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη ελζαξξχλεηαη ε αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ, απφςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

 δ. Γξάζε ή Απφδνζε (Perfroming), φπνπ επηιχνληαη δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

θαη αλαπηχζζεηαη ε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

 ε. Οινθιήξσζε ή πλέρηζε (Adjourning), φπνπ νη ζηφρνη ηεο νκάδαο έρνπλ 

επηηεπρζεί, νη ξφινη έρνπλ νινθιεξσζεί θαη έρεη κεησζεί ε εμάξηεζε ησλ κειψλ απφ 

ηελ νκάδα θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κ’ απηήλ. 

 Οη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν ζην πξψην θαη δεχηεξν 

ζηάδην θαη ρξεηάδεηαη λα εληζρχνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, λα ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηα φξηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, λα απαληνχλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηίζεηαη, λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ, λα ηνπο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ άγρνπο ηνπο, λα ηνπο 

κηιήζνπλ γηα ηηο αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ νκάδα θαη λα ιεηηνπξγνχλ νη ίδηνη σο 

παξάδεηγκα δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.   

 Σα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ νθείινληαη ζηελ απφθιηζε ή ηε 

ζχγθξνπζε ησλ εκθαλψλ θαη κε εκθαλψλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. Σα 

εκθαλή ζηνηρεία είλαη απηά πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

(ρξνλνδηάγξακκα, ξφινη, ζηφρνη, ζηξαηεγηθέο θ.ιπ.) θαη ηα κε εκθαλή απηά πνπ 

αλαδχνληαη απφ απηή θαζαπηή ηε δηεξγαζία ηεο νκάδαο (π.ρ. ηξφπν ζπλαιιαγήο ησλ 

κειψλ). ηηο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο ελειίθσλ νη ζπκκεηέρνληεο βηψλνπλ ζπλήζσο ηε 

δηεξγαζία θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη πηνζεηνχλ 

αληηζεηηθνχο ξφινπο κέζα ζε απηήλ (Kaplan & Sadock, 1993). Ο ''ζησπειφο'' 

εθπαηδεπφκελνο, ν ''παληνγλψζηεο'', ν ''επηζεηηθφο'', ν ''αληηπνιηηεπφκελνο'' είλαη 

κεξηθνί απ’ απηνχο ηνπο ξφινπο. ε κηα εθπαηδεπηηθή νκάδα νξηζκέλνη 

εθπαηδεπφκελνη ζα βηψζνπλ έληνλν άγρνο, φηαλ θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο ζηελ νινκέιεηα, θάπνηνη πξνβάιινπλ αληηδξάζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

πξνηείλνπλ νη ίδηνη, άιινη κνλνπσινχλ ην ελδηαθέξνλ ή δεκηνπξγνχλ ππννκάδεο 

κέζα ζηελ νκάδα. 

 Δλδεηθηηθά δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα απαζρνιήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

είλαη, πψο πξνζεγγίδεη θαλείο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο ρσξίδεη ζε νκάδεο 

(θξηηήξηα, ξφινη, θαλφλεο, ζηφρνη, πινπνίεζε), πψο ελζαξξχλνληαη θαηφπηλ νη 

εθπαηδεπφκελνη, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα, πψο μεπεξληέηαη ε ζχγρπζε 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα θ.ιπ. ζην πιαίζην κηαο νκαδηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πψο επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

αλάγθεο, πψο αμηνινγείηαη ε κάζεζε πνπ έρεη ζπληειεζηεί εληφο ηεο νκάδαο, πψο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ν ίδηνο σο εκςπρσηήο (δεμηφηεηεο), πψο 

γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ''δχζθνισλ'' ξφισλ ή ζρέζεσλ.     

 Δίλαη ρξήζηκν ν εθπαηδεπηήο λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, νη νπνίεο 

κπνξεί λα ραξαθηεξίζνπλ κηα επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο νκάδαο. Να δηαθξίλεη πψο ηα 

κε εκθαλή ζηνηρεία ππνλνκεχνπλ ηε ζπκθσλεκέλε δνκή θαη λα παξεκβαίλεη 

δηνξζσηηθά κε άκεζν ε έκκεζν ηξφπν. Να δηαγλψζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 
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ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ. Να δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα απνδνρήο, αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κε δπλαηφηεηα απζεληηθήο έθθξαζεο ησλ κειψλ θαη απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ ''άιινπ'' (Βατθνχζε, φπ. π.). Να απνζαθελίζεη ην ξφιν ηνπ σο 

εθπαηδεπηή ζε ζρέζε κε ην ξφιν ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Douglas, 1991). Να 

δηακνξθψζεη έλα ''ζπκβφιαην'' ζρεηηθά κε ηελ πνξεία κάζεζεο θαη ηνπο ηξφπνπο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ (Jarvis, op. cit.: 195). Να επηδηψμεη ηε γλσξηκία ησλ κειψλ 

κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε ππννκάδεο. Να αμηνπνηήζεη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ επίηεπμε θιίκαηνο θαηαλφεζεο, 

ζπλεξγαζίαο, ζπλνρήο θαη ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ εληφο ηεο νκάδαο (Phillips & 

Fragoulis, 2010: 209-210). Να αμηνπνηήζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, ψζηε λα θάκπηνληαη ηα εκπφδηα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ κειψλ. Να ζπλδέζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο κε ηε βησκαηηθή κάζεζε. Να ππνζηεξίμεη ηελ επίδεημε σξηκφηεηαο απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο. Να δεκηνπξγεί αθνξκέο-εκπεηξίεο ελζπλαίζζεζεο. Να ρξεζηκνπνηεί 

ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ δεμηφηεηα θαη λα εθπέκπεη επθξηλή κελχκαηα πξνο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο επίζεο λα απνδέρεηαη ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη 

ηειεπηαίνη (Papadakis, Fragoulis, Phillips, 2008: 36). Να εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ. Να θαιιηεξγεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Goleman, 1998, 215-216).  

 Κιείλνπκε κε ηελ εμήο επηζήκαλζε. Πνιιέο θνξέο ε εθπαηδεπηηθή νκάδα είλαη 

εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή ζην ρεηξηζκφ ησλ ''δχζθνισλ'' θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, δεδνκέλνπ φηη έρεη ηθαλφηεηεο απηνξξχζκηζεο (Kaplan & Sadock, op. 

cit.). Χο πξνο απηφ ν εθπαηδεπηήο είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηήζεη ξφινπο, νη νπνίνη εθ 

πξψηεο φςεσο κνηάδνπλ λα είλαη κε ιεηηνπξγηθνί
30

. ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο θαη 

κεηά απφ παξφηξπλζε ηνπ πκβνχινπ ε νκάδα ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε 

αλαζθφπεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Μ’ άιια ιφγηα λα ζπδεηά ην 

πεξηερφκελν ησλ ξφισλ ηεο, ηηο εζσηεξηθέο ηεο ζρέζεηο, ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ θαη πψο επεξεάδνπλ φια απηά ζπλνιηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.         

       

3.5.5. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 
 Ζ αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ζπλερνχο βειηίσζεο φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα ηππηθή 

δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο απνηειεζκάησλ (Throne & Mackey, 2003: 99). Μέζα ζ’ 

απηφ ην πιαίζην βαζηθφο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε αλαηξνθνδφηεηζε θαη ε 

επηζπκία βειηίσζεο ή αιιαγήο εθείλσλ πνπ πξάηηεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπηή, γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαηλνχξγησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη γηα λα καζαίλνπκε πφζε πξφνδνο έρεη 

ζπληειεζηεί, πξνο πηα θαηεχζπλζε θαη πφζν αθφκε πεξηζζφηεξν κπνξνχκε λα 

βειηησζνχκε (Rogers, op. cit.: 294).  

 εκαληηθφ είλαη ην ''πφηε'' θαη ην ''γηαηί'' γίλεηαη ε αμηνιφγεζε. ε ζρέζε κ’ 

απηφ δηαθξίλνληαη ηξεηο ηχπνη ή είδε αμηνιφγεζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά 

κεηαμχ ηνπο: ε αξρηθή-δηαγλσζηηθή, ε ελδηάκεζε-δηακνξθσηηθή θαη ε ηειηθή-

απνινγηζηηθή (Μαπξνγηψξγνο, 2006: 278). Ζ αξρηθή-δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε 

                                                 
30 Ο ζπλερψο εξσηψλ, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηή λα αλαπηχμεη ην ζέκα ηνπ.  
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ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, εκπεηξηψλ, δεμηνηήησλ, 

ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζπλδέεηαη κε ηε δηεξεχλεζε θαη δηάγλσζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή ελφο πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα 

θαηαξηηζηεί θαηάιιεια ε δηδαθηηθή ελφηεηα θαη λα πξνζαξκνζηεί ε δηδαζθαιία ζην 

επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ζ ελδηάκεζε-δηακνξθσηηθή αθνινπζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη 

επηηεπρζεί ζην κεηαμχ, ψζηε αλ ρξεηαζηεί λα ππάξμνπλ παξεκβάζεηο ζηηο επφκελεο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο ή λα πξνσζεζνχλ πεξαηηέξσ ζηφρνη. Ζ ηειηθή-απνινγηζηηθή 

αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηδηψθεη λα 

απνηηκήζεη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ.   

 Με κηα ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα απνηηκεζνχλ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: α. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο (αλαδεηνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα 

θαη ζχλδεζε ζηφρσλ, ηερληθψλ θαη πεξηερνκέλνπ κε ηηο αλάγθεο-πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ). β. Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο (ζπληεινχλ ζηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή;). γ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ (δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, 

δηαρείξηζε επηθνηλσλίαο θ.ιπ.). δ. Οη ζρέζεηο ηνπ πκβνχινπ κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δπλακηθή ηεο νκάδαο - παηδαγσγηθφ 

θιίκα). ε. Σα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηηο γλψζεηο, ζηάζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη επηκνξθνχλελνη.  

 Σα παξαπάλσ κπνξεί λα αμηνινγεζνχλ κε δηάθνξεο ηερληθέο θαη κέζα, αλάινγα 

πάληνηε κε ην ''ηη'' θαη ην ''πφηε'' ηεο αμηνιφγεζεο: ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, καγλεηνθψλεζε ή 

βηληενζθφπεζε ησλ ζπλαληήζεσλ, δηαγλσζηηθά ηεζη παξάιιεια κε άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ζαθέζηεξε εηθφλα (εξγαζία ζε νκάδεο, παηρλίδη 

ξφισλ), δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο, ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζπδήηεζε θ.ιπ
31

. 

Κιείλνληαο, έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηάζεζε θαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηή λα απηναμηνινγεζεί. Έηζη κφλν κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ε αμηνιφγεζε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε 

δηαδηθαζία γηα απηνγλσζία πνπ νδεγεί ζε απηνβειηίσζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Γηα ηηο ηερληθέο απηέο, βι. ελδεηθηηθά: Beardwell & Holden, 1999: 351, Kirkpatrick, 1998: 42-43, 

Μαπξνγηψξγνο, φπ. π.: 288-299,  Noye & Pivetau, op. cit.: 135-140. 
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4. Ο ΥΟΛΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Ω ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ Ο ΗΓΗΟ 
 

4.1. Ο .. σο εθπαηδεπηήο - επηκνξθσηήο 

4.1.1. Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ .. κε βάζε ην λνκηθφ πιαίζην  
 Ο ξφινο ηνπ .. σο εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζπλάγεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηε 

λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ζηε Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002 Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ''Καζήθνληα θαη Αξκνδηφηεηεο ρνιηθψλ πκβνχισλ'' 

(Φ.Δ.Κ. 1340, η. Β/16-10-2002). Παξαθάησ ζα επηρεηξεζεί κηα παξνπζίαζε απηψλ 

ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ, φπσο απνηππψλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη 

αθνινχζσο ζα ζρνιηαζηνχλ ζπλνιηθά. Παξαζέηνπκε κφλν εθείλεο ηηο ξπζκίζεηο, πνπ 

αλαθέξνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ζην ξφιν ηνπ .. σο εθπαηδεπηή ελειίθσλ. 

 

α. Έξγν θαη ιεηηνπξγίεο ηωλ Σ.Σ.. 
 ην άξζξν 8 «Έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ» (παξ. 1) πεξηιακβάλνληαη πέληε 

θχξηεο ιεηηνπξγίεο, κε ηηο νπνίεο επηθνξηίδεηαη ν ..: 

 - «Γηαρεηξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ηνπ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο εηζάγνληαη ζηελ 

Δθπαίδεπζε. Έρεη σο αξκνδηφηεηα λα γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν θαη ε 

θηινζνθία ησλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπο. Απνηππψλεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, επηζεκαίλεη ηηο αδπλακίεο ηεο εθαξκνγήο θαη 

πξνηείλεη ιχζεηο.» 

 - «Ωο πξνγξακκαηηζηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, 

πξνηείλεη πξφγξακκα εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηα καζήκαηα ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ ή θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλνκέλνπ απφ ην Π.Η. 

πξνγξακκαηηζκνχ. πγρξφλσο παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηνλ παξαπάλσ 

πξνγξακκαηηζκφ. πκκεηέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηα 

ζρνιεία επζχλεο ηνπ, ελζαξξχλεη θαη θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλεξγάδεηαη 

καδί ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.» 

 - «Ωο επηκνξθσηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαιακβάλεη ν ίδηνο πξσηνβνπιίεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. πκκεηέρεη 

ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιψλ επηκφξθσζεο θαζψο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.). Δλζαξξχλεη, ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηηο 

ελδνζρνιηθέο πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ.» 

 - «πκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία. θνπφο ελ γέλεη ηεο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε επηζήκαλζε αδπλακηψλ θαη δπζθνιηψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ αλαίξεζε ηνπο, ε ελίζρπζε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ θηλήηξσλ ζηελ εθπαίδεπζε.» 

 - «Όηαλ ν ρνιηθφο χκβνπινο δηαπηζηψλεη φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηελ άζθεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, παξάιιεια κε ηε ζχληαμε ηεο 

ππεξεζηαθήο έθζεζεο, πξνηείλεη λα εθαξκνζηεί πξφγξακκα επηκφξθσζεο, αλαιπηηθά ζε 

θάζε έλαλ απφ απηνχο. Ζ πξφηαζε γίλεηαη πξνο ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο θαη έρεη σο ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε βειηίσζε ζην 

παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.» 
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 ην ίδην άξζξν (παξ. 2) πξνζδηνξίδεηαη σο βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ηνπ, «ε 

ζπλερήο θξνληίδα θαη ππνρξέσζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ππνζηήξημε ζηηο θαζεκεξηλέο δηδαθηηθέο αλάγθεο, γηα ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε θάζε κάζεκα, 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο.» 

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη, ηέινο, φηη «ν ρνιηθφο χκβνπινο ελζαξξχλεη ηελ 

εθαξκνγή λέσλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ κέζσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο.» (παξ. 3). 

  

β. Καζήθνληα ωο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
 ην άξζξν 9 «Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» εμεηδηθεχεηαη ην έξγν ηνπ .. θαη απνζαθελίδεηαη ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηελ παξ. 1 απνδίδεηαη ην 

γεληθφ πλεχκα ην δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ: «Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, αηνκηθά ή νκαδηθά, κε ζθνπφ ηελ 

νκαιή πνξεία ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε 

λέσλ, ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

ελζαξξχλνπλ λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

επηκέξνπο πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο 

θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.» 

 Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, ν .. επηθνξηίδεηαη θαη θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο παξαθάησ επζχλεο:   

 - «ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο νξγαλψλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο ζπζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηνπο θαηά ζρνιείν ή θαηά 

επξχηεξεο νκάδεο ζρνιείσλ ή θαηά γλσζηηθνχο ηνκείο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.» 

 - «Παξαθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, παξεκβαίλνπλ δηακνξθσηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζπδεηνχλ ζε ζπζθέςεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηηο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο.» 

 - «Δπηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, δεκφζηα θαη ηδησηηθά θαη 

ελεκεξψλνληαη γηα ην επηηεινχκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν. πδεηνχλ ηα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα, παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο θαη εληζρχνπλ λέεο 

πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά απνδεθηέο.» 

 - «πγθαινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο ζε ζπζθέςεηο θαη νξγαλψλνπλ 

ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα, εθηφο ηνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο ηνπο γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ 

πνξεία ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, λα κεζνδεχζνπλ ηηο αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο, λα ζπληνλίζνπλ ηελ χιε θαη λα εθαξκφζνπλ λέεο κεζφδνπο. ηηο 

παξαπάλσ ζπλαληήζεηο ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά, 

παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ζέκαηα. Ζ ελεκέξσζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε ζπκκεηνρή 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη παηδαγσγψλ.» 

 - «Δλεκεξψλνπλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη 

ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο εμαζθαιίδνληαο πξνυπνζέζεηο εμνηθείσζεο.» 

 - «Παξαθνινπζνχλ, χζηεξα απφ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηδαζθαιίεο θαη 

θάλνπλ ηηο αλαγθαίεο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο.» 
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 - «Οξγαλψλνπλ νη ίδηνη ή αλαζέηνπλ δηδαζθαιίεο ζε εθπαηδεπηηθνχο, ηηο νπνίεο 

παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ησλ ζρνιείσλ κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ζηηο ζχγρξνλεο 

απφςεηο ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο πξαθηηθήο.» 

 - «Πξνσζνχλ θαη εληζρχνπλ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο θίλεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο 

ησλ θνηηεηψλ θαη παηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.» 

 - «Δμεηάδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζέκαηα επίδνζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Καζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηνλ ηξφπν πξνθνξηθήο ή γξαπηήο 

εμέηαζεο, ηε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ ησλ εμεηάζεσλ, ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ 

θαη φ, ηη άιιν αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.» 

 - «Καζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνλ νξζφ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο κε 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ηνπο σο κειψλ ηνπ πιιφγνπ 

ησλ Γηδαζθφλησλ θαη θαιιηεξγνχλ ζ’ απηνχο πλεχκα ζπιινγηθήο επζχλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.» 

 - «ε θνηλέο ζπζθέςεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνβαίλνπλ ζε απνινγηζκφ ηνπ 

εηήζηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.» 

 χκθσλα κε ην άξζξν10 (παξ. 2), «έρνπλ (ελ. νη ..) ηελ παηδαγσγηθή επζχλε 

γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηεο πξφζζεηεο 

δηδαθηηθήο ζηήξημεο ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο.»  

 Δπίζεο, θαηά ην άξζξν 13 (παξ. 2), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ .., «αλαιακβάλνπλ δηδαζθαιίεο καζεκάησλ θαη 

πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηηο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.» 

  

γ. Καζήθνληα ζε ζρέζε κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόληωλ  
 ην άξζξν 10 «Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο πιιφγνπο ησλ Γηδαζθφλησλ», 

νξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ .. κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ. ηελ παξ. 1 έρνπκε ην γεληθφηεξν πεξίγξακκα ηεο ελ ιφγσ 

ζπλεξγαζίαο: «Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο πιιφγνπο ησλ Γηδαζθφλησλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην ζπληνληζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.»  

 ηελ παξ. 2 επηκεξίδνληαη νη ελέξγεηεο ζε φηη αθνξά ηνπο .. θαη κεηαμχ 

απηψλ πξνθχπηεη φηη:  

 - «Μεηέρνπλ ζε θνηλέο ζπζθέςεηο κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ γηα ηελ εμέηαζε 

γεληθφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ κείδνλνο ζεκαζίαο.»  

 - «Ο ρνιηθφο χκβνπινο κπνξεί λα ζπγθαιεί έθηαθηεο ζπζθέςεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο ηνπ, ελεκεξψλνληαο ηα 

φξγαλα δηνίθεζεο θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ.»  
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 - Ο .. ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηεπζπληέο, «[...] γεληθά ηελ αληηκεηψπηζε θάζε 

πξνβιήκαηνο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο ην νπνίν ελδερνκέλσο παξαθσιχεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηεί κφλν απφ ην Γηεπζπληή 

ή ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ [...].» 

  

δ. Καζήθνληα ζρεηηθά κε άιινπο θνξείο  
 ην άξζξν 12 «Αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε ζρέζε κε άιινπο 

θνξείο», πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ .. ζε ζρέζε κε θνξείο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, σο ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο: 

 - «Οξγαλψλνπλ ζπγθεληξψζεηο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ καζεηψλ, γηα ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα αγσγήο, κάζεζεο, ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε θαη πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη 

νηθνγελείαο. [...]» (παξ. 2). 

 - «Δληζρχνπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ κε ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ απηνχ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο, ηα φξγαλα 

ιατθήο ζπκκεηνρήο, ηα άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηνπο καδηθνχο θνξείο 

(Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πιιφγνπο Γνλέσλ, πνιηηηζηηθνχο θαη 

επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο θ.ά.) ή επηζηήκνλεο θαη άηνκα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, 

αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο» (παξ. 2).  

  

 Με βάζε ηε ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνεγήζεθε, 

πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ πέληε θχξηεο αξκνδηφηεηεο γηα ην ..: ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηνπ πξνγξακκαηηζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνπ 

ζπληνληζηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ επηκνξθσηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνπ αμηνινγεηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. O 

ξφινο ηνπ πκβνχινπ σο εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζπλάγεηαη απφ φιεο απηέο ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ παξνπζηάζακε. 

 

4.1.2. Απνηίκεζε ζεζκηθψλ πξνζφλησλ ηνπ ..  
 Σα παξαπάλσ πξνζφληα ησλ .., φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην, 

ζπλάδνπλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Απφ ηε 

βαζηθή θηφιαο δηάηαμε, φηη νη χκβνπινη έρνπλ ηελ «επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (άξζξν 7, παξ.2), 

ζπλάγεηαη ν θαζνδεγεηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο ηνπο ξφινο πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ο θαζνδεγεηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο ξφινο αλαθέξεηαη επίζεο σο 

ζηνηρείν ηνπ .. ζε φηη αθνξά ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο (βι. άξζξν 8, παξ. 1), ηελ ππνζηήξημε 

ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ αλάιεςε αληίζηνηρσλ πξσηνβνπιηψλ απφ ηε κεξηά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (βι. άξζξν 8, παξ. 2), ηελ εθπφλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (βι. άξζξν 9, παξ. 1), ηε δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνπο γνλείο, ηε ζπλεξγαζία ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ (βι. άξζξν 9, παξ. 2). 

 Απφ ηε λνκνζεζία αλαδεηθλχεηαη εμίζνπ ν ξφινο ηνπ .. σο ζπλεξγάηε κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλαθνξηθά θαηαξράο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ νκαιή πνξεία ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο 

(βι. άξζξν 9, παξ. 1). Ζ ζπλεξγαζία αληίζηνηρα κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ αθνξά ζε ζέκαηα ζρεηηθά «κε ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή 

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην 

ζπληνληζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» (άξζξν 

10, παξ. 1). Ζ ζπλεξγαζία επεθηείλεηαη κάιηζηα θαη πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα αγσγήο, κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε 

θνξείο, φπσο είλαη νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο, ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη ζχιινγνη γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ, πνιηηηζηηθνί ή επηζηεκνληθνί ζχιινγνη θ.ιπ. (βι. άξζξν 12, παξ. 2).  

 Παξάιιεια, κέζα απφ ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ .. 

πξνθχπηεη ν ξφινο ηνπ εκςπρσηή, φζνλ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (βι. άξζξν 8, παξ. 1), ηελ αλάπηπμε 

δξάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (βι. άξζξν 9, παξ. 1) θαη εηδηθφηεξα ηε ρξήζε λέσλ 

κεζφδσλ θαη ζχγρξνλσλ κέζσλ δηδαζθαιίαο (βι. άξζξν 8, παξ. 3). 

 πλαθήο κε ην ξφιν ηνπ εκςπρσηή είλαη ν ξφινο ηνπ .. σο εληζρπηή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ξφινο πνπ άπηεηαη ηεο επηζηεκνληθήο-παηδαγσγηθήο εθαξκνγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (βι. άξζξν 8, παξ. 1), ηεο ελίζρπζεο πξσηνβνπιηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηδίσο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ (βι. άξζξν 9, παξ. 2) θαη ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (βι. άξζξν 12, παξ. 2).   

 Ο .. αλαιακβάλεη αθφκε ξφιν πξνγξακκαηηζηή θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

«πξνηείλεη πξφγξακκα εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηα καζήκαηα ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ ή θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλνκέλνπ απφ ην Π.Η. 

πξνγξακκαηηζκνχ» (άξζξν 8, παξ. 1). πκπιεξσκαηηθφο ζην ξφιν ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή είλαη ν ξφινο ηνπ ζπληνληζηή, κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

δξάζεσλ πνπ απνθαζίδνληαη θάζε θνξά (βι. άξζξν 8, παξ. 1). ην ίδην απηφ πιαίζην 

εληάζζεηαη ν νξγαλσηηθφο ξφινο ηνπ πκβνχινπ, ν νπνίνο νξγαλψλεη ζπζθέςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, πξνρσξά ζηελ νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη δηδαζθαιηψλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο (βι. άξζξν 9, παξ. 1) θαη νξγαλψλεη ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ επί παηδαγσγηθψλ-εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ (βι. άξζξν 12, παξ. 2).     

 Χο αμηνινγεηήο ν .. ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξέρνληαο θίλεηξα ζηνπο ηειεπηαίνπο γηα ηελ 

ππέξβαζε ησλ φπνησλ δπζρεξεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(βι. άξζξν 8, παξ. 1).  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ δηαθξίλνπκε ξφινπο, νη νπνίνη έρνπλ έκκεζε επηξξνή,  

φπσο ν ξφινο ηνπ δηακεζνιαβεηή ζε πεξηπηψζεηο ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηνπ 

θαηαιχηε πνπ ηξνθνδνηεί κε ελαχζκαηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ .. σο εκπλεπζηή αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ.  

ε ζπλάξηεζε κε ηνπο παξαπάλσ ξφινπο ζα πξέπεη λα εηδσζεί ν επηκνξθσηηθφο 

ξφινο ηνπ .., ν νπνίνο ιφγσ ηνπ εχξνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηελ εξγαζία καο  

αλαιχεηαη δηεμνδηθά παξαθάησ.     
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4.1.3. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ .. 
 Ο επηκνξθσηηθφο ξφινο ηνπ πκβνχινπ δηαθέξεη σο πξνο ηνλ αληίζηνηρν ελφο 

ηππηθνχ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, κε ηελ έλλνηα φηη κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ .. 

επηηειείηαη έμσ απφ ηηο ηάμεηο ελφο ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ-επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη επηζθέπηεηαη ηα ζρνιεία, παξαθνινπζεί ή δηελεξγεί 

δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγνπ ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπηπιένλ, έρεη κηα άκεζε θαη πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Με βάζε ηελ ηειεπηαία ιεηηνπξγία, ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη εκπεξηέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ επηκνξθσηηθνχ ηνπ ξφινπ, 

πξνθχπηεη σο απηφλνκε ή ζπκπιεξσκαηηθή ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ε 

ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ.   

 Γεληθφηεξα, ε έλλνηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζεκαίλεη ηελ επηζηεκνληθή βνήζεηα 

θαη ζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη ζε άηνκα, ψζηε λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη επηηπρψο ηηο δπζθνιίεο ηνπο, λα πξνζαξκφδνληαη ζε κηα θαηάζηαζε, 

λα κεηψλνπλ ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, λα καζαίλνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

λα νδεγνχληαη ζηελ απηνβειηίσζε-απηνπξαγκάησζε, λα επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθά κε ηνπο άιινπο θαη λα ληψζνπλ νινθιεξσκέλα ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή θαη λα αλαπηχζζνληαη δεκηνπξγηθά δηα βίνπ (Κνζκίδνπ - Hardy & 

Γαιαλνπδάθε: 1996). ε επίπεδν ηψξα πξαθηηθήο εθαξκνγήο, σο ζπκβνπιεπηηθή 

νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ έλαο εηδηθφο εμεηάδεη απφ θνηλνχ κε έλα άηνκν ή κε κηα 

νκάδα αηφκσλ ζέκαηα, πνπ απαζρνινχλ ην άηνκν ή ηελ νκάδα θαη αλαδεηά ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο (∆εκεηξφπνπινο, 1994: 2000). Γελ πξέπεη επνκέλσο λα ηαπηίδνπκε ηε 

ζπκβνπιεπηηθή κε ηελ απιή παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 Ζ αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο 

εξγαζίαο πνιιέο θνξέο επηθέξεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο, αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη επηδξά αξλεηηθά ζην 

ςπρηζκφ ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ κηα εηθφλα απνγνήηεπζεο, 

ακθηβνιίαο θαη αλαζθάιεηαο γηα ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ, ληψζνπλ κηα ςπρνινγηθή 

θζνξά ή, αιιηψο, έιιεηςε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη βηψλνπλ κηα δηάςεπζε 

ησλ πξνζδνθηψλ, ε νπνία κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε άξλεζε ή παζεηηθφηεηα. Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή θαζίζηαηαη απαξαίηεηε, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο ζε ζρέζε κε ην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο θαη πέξα απ’ απηφλ (Μαιηθηψζε & Λντδνπ, 1999, ∆εκεηξφπνπινο, 

1999, Herr & Cramer, 1996).  

 ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ πθίζηαηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκβνπιεπηηθή δνκή, πνπ λα θαιχπηεη ηέηνηεο αλάγθεο θαη ην ξφιν απηφ 

αλαιακβάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ νη ... Έηζη, ζην ξφιν ηνπ πκβνχινπ σο 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ πξνζηίζεηαη επηπιένλ ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη νθείιεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ηνπο ππνζηεξίδεη, λα 

ηνπο ελζαξξχλεη, λα ηνπο ελεξγνπνηεί, λα ηνπο ζπκβνπιεχεη θαη λα ηνπο βνεζά λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα αηνκηθά-ζπιινγηθά ηνπο πξνβιήκαηα, λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα ηνπο θέξλεη ζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο γηα 

ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ.  

 Απφ ηελ νπηηθή ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ν ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ .. 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο νκάδαο, ζηελ 

επίιπζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ 
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θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη (Goleman, 2000). Καηαιαβαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ε 

ζπκβνπιεπηηθή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ’ απηφ ην πιαίζην ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

θαη ε ζπκβνπιεπηηθή παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεκεία ρσξίο λα ηαπηίδνληαη. 

 

4.2. Σππνινγίεο επηκφξθσζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
 Οη .. έρνπλ σο βαζηθφ θαζήθνλ ηελ επηκφξθσζε θαη παηδαγσγηθή 

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο επηκνξθσηέο ηνπο ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 α. ην πιαίζην ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή επίθεληξν 

ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο ησλ .. είλαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πεξηθέξεηα. ην 

πιαίζην απηφ ζρεδηάδνπλ, νξγαλψλνπλ θαη πινπνηνχλ επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δηνξγαλψλνπλ εκεξίδεο πξνο φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Σνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζπλήζσο ζην μεθίλεκά ηεο δηνξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο 

ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηάμε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

επηζθέπηνληαη ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο θαη ελεκεξψλνπλ, ζπκβνπιεχνπλ θαη 

θαζνδεγνχλ ηνπο δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, δηαβνπιεχνληαη γηα ηε δηαρείξηζε 

έθηαθησλ ή κε θαηαζηάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, επηζθέπηνληαη ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη 

θαηφπηλ ζπδεηνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επί παηδαγσγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ. 

 β. ην πιαίζην ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο θαη 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε θνξέα πινπνίεζεο ηα Π.Δ.Κ.
32

. ηελ εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε νη .. απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο επηκνξθσηέο ζε φιεο ηηο θάζεηο 

δηεμαγσγήο θαη ηδίσο ζηε Β' θαη Γ' θάζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ λενδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηηο θάζεηο απηέο ε επηκφξθσζε ιακβάλεη πην πξαθηηθφ ραξαθηήξα 

θαη νη επηκνξθνχκελνη παξαθνινπζνχλ, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ δηδαζθαιίεο ππφ 

ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ .. θαη θπξίσο ζηε Γ' θάζε αλαζηνράδνληαη πάλσ 

ζε φζα παξαθνινχζεζαλ θαη ηδηαίηεξα ζε φζεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζπκκεηείραλ νη 

ίδηνη σο εθπαηδεπηέο (Μπαγάθεο, 2010: 28-34). 

 γ. Χο πξνζθεθιεκέλνη επηκνξθσηέο ζε εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο ζπλάδειθσλ 

ηνπο .., αλαπηχζζνληαο έηζη έλα άηππν εζσηεξηθφ δίθηπν επηκφξθσζεο θαη 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ. 

 δ. Χο επηκνξθσηέο ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο νξγαλσκέλα απφ ην 

ππνπξγείν παηδείαο (''Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο'' ηνπ Π.Η.). 

                                                 
32 Ζ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 100 δηδαθηηθέο ψξεο θαη πεξηιακβάλεη 3 

δηαδνρηθέο θάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γχξσ απφ ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε γλσζηηθή, πξαθηηθή θαη  

αλαζηνραζηηθή. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή θαη δηαξζξψλεηαη σο εμήο. Ζ 

Α' θάζε γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο δηαξθεί 60 δηδαθηηθέο ψξεο θαη γηα ηνπο αλαπιεξσηέο 30 ψξεο 

αληίζηνηρα θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηα κέζα Γεθεκβξίνπ. Ζ Β' θάζε αθνξά 

κφλν ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηαξθεί 30 δηδαθηηθέο ψξεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ην 

Φεβξνπάξην θαη ε Γ' θάζε πνπ αθνξά πάιη κφλν ηνπο λενδηφξηζηνπο δηαξθεί 10 δηδαθηηθέο ψξεο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ Ηνχλην (Μπαγάθεο, 2010: 3, 28-34). 
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 Κάπνηνη .. ιεηηνπξγνχλ σο επηκνξθσηέο ζε ηξηηνβάζκηεο δνκέο εθπαίδεπζεο 

(Γηδαζθαιεία, Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η., Δ.Α.Π., Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) θαη άιινη σο εθπαηδεπηέο ζε 

δνκέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Η.Γ.ΔΚ.Δ., Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Κ.Δ.Κ., ρνιέο Γνλέσλ θ.ά.). Ζ 

έληαμε κάιηζηα ησλ πκβνχισλ ζηα κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ππνδειψλεη 

κεγαιχηεξε επαθή θαη εκπεηξία κε ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ .. ζηα κεηξψα ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ., ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ηνπ Ο.Α.Δ.Γ..  

 

4.3. Οη εθπαηδεπηηθνί σο απνδέθηεο ηεο επηκφξθσζεο 

 Παξαθάησ παξαζέηνπκε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πψο απνηηκνχλ ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα νη εθπαηδεπηηθνί. χκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ππνζηεξίδνπλ, φηη: δελ 

πξνβιέπεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ, νη γλψζεηο, νη εκπεηξίεο θαη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά δε 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη δελ αμηνπνηνχληαη, νη πξνζσπηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη 

θνηλσληθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ππνεθηηκνχληαη, γεληθά ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

δελ παξνπζηάδνπλ θακηά πνιπηππία ή επειημία θαη δε ζπλππνινγίδνπλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ (π.ρ. ειηθία) θαη ηα 

ζηάδηα γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, νη ζηφρνη ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη 

αζαθείο, δελ εκθαλίδνπλ ζπλέρεηα θαη δελ θαιχπηνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

πξνζδνθίεο
33

.  

 Τπάξρεη κηθξφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γηα ηα πεξηερφκελα ηεο επηκφξθσζεο, 

φπσο επίζεο θαη γηα ηηο κεζφδνπο. Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είλαη ε 

δηάιεμε ή εηζήγεζε. Καηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έηζη δε δηαζθαιίδεηαη ε ελεξγεηηθή 

ηνπο ζπκκεηνρή, δε ζπλδέεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη δελ ηεξνχληαη βαζηθέο 

αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
34

. 

 Οη επηκνξθσηέο θξίλνληαη σο αθαηάιιεινη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, γηαηί δελ ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο άηνκα ψξηκα, απηφλνκα, 

απηνθαζνξηδφκελα, ππεχζπλα ή σο ελήιηθεο κε εκπεηξία θαη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 

ησλ εκπεηξηψλ (Φψθηαιε & Ράπηε, 2008). Ζ αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο 

ή φηαλ έλα ζεκηλάξην δηεμάγεηαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο-θαηνηθίαο, ε ζχληνκε 

δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη σο επαθφινπζν ε ζπζζσξεπκέλε γλψζε απνηεινχλ 

εμίζνπ αξλεηηθνχο παξάγνληεο
 
(Καςάιεο & Ρακπίδεο, 2006). Ζ ππνρξεσηηθφηεηα  

δεκηνπξγεί αξλεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηελ επηκφξθσζε θαη νη εμεηάζεηο ζην ηέινο 

ελφο πξνγξάκκαηνο απνζαξξχλνπλ κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ (Παιεφο, φπ. π.).  

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα 

αμηνινγνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αξλεηηθά ην .. σο θνξέα επηκφξθσζεο θαη ηνλ 

θαηαηάζζνπλ ζε ρακειέο ζέζεηο κεηαμχ άιισλ επηκνξθσηψλ ή ηνλ απνξξίπηνπλ 

                                                 
33 Γηα ηα ζέκαηα απηά, βι. ελδεηθηηθά: Μαηζαγγνχξαο, 2005, Μαπξνγηψξγνο, φπ. π., Μεγαινκχζηαθα, 

2007, Παιεφο, 1994, Ρεγάηνπ, 1999, Σξνχιεο, 1995-1996.  

34 Γηα ηα ζέκαηα απηά, βι. ελδεηθηηθά: Βαζάια & Μφηζηνο, 2007: 18, Βηηζαιάθε-νξσληάηε θ.ά, 

2007, Γθνπληνχξα, φπ.π., Γάληε, φπ.π., Καβνχξε, 1997, Καςάιεο & Ρακπίδεο, 2006, Σξηαληαθχιινπ, 

2009, Φψθηαιε & Ράπηε, 2008: 16-18, Υαξίηνο, Παπαζηακάηεο, Πηέξξνο, 2008: 26-29, Υαηδεδήκνπ 

& ηξαβάθνπ, 2005.  



 

53 

 

εληειψο
35

. Οη χκβνπινη δελ θξίλνληαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη γηα ην ξφιν ηνπο, 

ζεσξνχληαη αλεηδίθεπηνη ζηε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηεξνχληαη κεηαδνηηθήο-επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, δε δηαηεξνχλ 

ζηαζεξή επαθή-ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη σο ζεζκφο είλαη 

κεησκέλνπ θχξνπο
36

. Σν ζπκπέξαζκα είλαη, φηη νη .. ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ 

ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
37

. 

 ην ζεκείν απηφ επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία, φηη έλα απφ ηα εκπφδηα ησλ 

ελειίθσλ πξνο ηε κάζεζε είλαη ε έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ε κε δηαζθάιηζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηεο γλσζηηθήο 

επάξθεηαο θαη ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ηνπο θαηαιιειφηεηαο (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 

φπ. π.: 98). 

 Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε, φηη επελεξγνχλ κηα ζεηξά παξάγνληεο πνπ 

θάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζεγγίδνπλ κε θαρππνςία θαη δηζηαγκφ θάζε 

επηκνξθσηηθή απφπεηξα ή θάζε εθπαηδεπηή, φπσο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, αμίεο, 

ζηάζεηο θ.ιπ.. Γελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε επίζεο, φηη πνιιέο θνξέο αληηδξνχλ 

πξνζρεκαηηθά. Όια ηα παξαπάλσ επαιεζεχνπλ ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζεκαζία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ ζηα δηάθνξα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα-ζεκηλάξηα. 

 Γε ζα παξαιείςνπκε αθφκε, φηη ζηελ αζθνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

αληαλαθιάηαη ν ζπγθεληξσηηζκφο θαη ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

παζεηηθφ δέθηε, αθνχ δε ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ επηκνξθσηηθή πνιηηηθή 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαιείηαη λα θαηαλαιψζεη έηνηκεο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο 

πνπ ηνπ πξνζθέξεη θάπνηνο εηδηθφο (∆εδνχιε, 1998). Πξνθξίλεηαη έηζη ε αθαδεκατθή 

γλψζε θαη ε ζρνιεηνπνηεκελε κνξθή ηεο επηκφξθσζεο. ’ απηφ ην κνληέιν ν 

εθπαηδεπηήο θαηέρεη ηελ αδηακθηζβήηεηε αιήζεηα, γλσξίδεη ηηο απαληήζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηνπο ηηο πξνζθέξεη, φκσο 

ηειηθά ειάρηζηα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Garet 

et al., 2001). 

 Κνληνινγίο, ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αξλεηηθή ηφζν ζε ζρέζε κε ηα 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, φζν θαη ηνλ επηκνξθσηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηψλ πκβνχισλ. Παξάιιεια απνξξίπηεηαη ε πνιηηηθή ηνπ θεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Παξ’ φια απηά δελ απνξξίπηεηαη ν 

επηκνξθσηηθφο ξφινο ηνπ .. θαη ππνζηεξίδεηαη φηη νη χκβνπινη ζα πξέπεη λα  

είλαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνη κέζα απφ ζπλερή επηκφξθσζε. 

 

                                                 
35 Βι. ελδεηθηηθά: Αλζφπνπινο & Πακνπθηζφγινπ, 2009: 176, Βαζάια & Μφηζηνο, φπ. π., Βηηζηιάθε 

- νξσληάηε θ.ά., φπ. π.: 74-75, Γηνθαξίλεο, 2000, Εσγξάθνπ-Σζαληάθε & Βνδίθε, 2005, Καινθχξε, 

2010, Οξθαλνχ, 2000, Ρεο & Βαξζακίδνπ, 2006: 444-445,  Υαηδεγηάλλε θ.ά., 2008: 64-65 (εμαίξεζε 

απνηειεί ε έξεπλα ηνπ Γ. Νάζαηλα (2010: 159, 190). 

36 Γηα ηα ζέκαηα απηά, βι. ελδεηθηηθά: Γειψλεο, φπ. π., Καβνχξε, φπ. π., Μεγαινκχζηαθα, φπ. π., 

Μνπηδνχξε-Μαλνχζνπ & ∆αζθαιφπνπινο, φπ. π.: 34-44, Οξθαλνχ, φπ. π., Παιεφο, φπ. π.: 103-106, 

Ρεο, φπ. π.: 123-124, Σξηαληαθχιινπ, φπ. π.: 78-85. 

37 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά: Βηηζηιάθε - νξσληάηε θ.ά., φπ. π., Γνχθαο θ.ά., φπ. π., Καβνχξε, 

φπ. π., Καινθχξε, φπ. π.: 103-104, Μνπηδνχξε - Μαλνχζνπ & ∆αζθαιφπνπινο, φπ. π.: 34-44, 

Οξθαλνχ, φπ. π., Πακνπθηζφγινπ,  φπ. π.: 165,  Ρεο & Βαξζακίδνπ, φπ. π.: 444-445. 
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4.4. Ο .. σο εθπαηδεπφκελνο - επηκνξθνχκελνο 
 Οη ηχπνη επηκφξθσζεο ησλ .. κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο εμήο: α) 

ζπκκεηνρή ζε ππνρξεσηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, β) ζπκκεηνρή ζε 

πξναηξεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, γ) απηνκφξθσζε.  

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη, πνηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ ... Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

αλαθνξηθά κε ηε δεθαεηία 2001-2010, πξνθχπηεη φηη δηνξγαλψζεθαλ δηάθνξα 

ζεκηλάξηα απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.)
38

, έλα πελζήκεξν ζεκηλάξην απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή ∆ηεχζπλζε Π.Δ. & ∆.Δ. Αηηηθήο
39

 θαη έλα ηεηξαήκεξν ζεκηλάξην απφ 

ηελ Πεξηθεξεηαθή ∆ηεχζπλζε Π.Δ. & ∆.Δ. Πεινπνλλήζνπ
40

. Μηα πξψηε δηαπίζησζε 

είλαη, φηη δηνξγαλψλνληαη ειάρηζηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ... Χο πξνο απηφ 

επηβεβαηψλεηαη ε «απνπζία ελφο ζπζηήκαηνο αξρηθήο θαη δηαξθνχο θαηάξηηζεο ησλ 

..
41

» (Τθαληή & Βνδατηεο, 2010: 50). Απφ πνπζελά δε γίλεηαη επίζεο ιφγνο γηα  

νξγάλσζε ησλ παξαπάλσ ζεκηλαξίσλ κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (δελ πξνεγείηαη δηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ,   

πξνηάζζνληαη νη παξαδνζηαθέο δαζθαινθεληξηθέο ηερληθέο, απνπζηάδεη ε αμηνιφγεζε 

ησλ δξάζεσλ θ.ιπ.). 

 Οη .. αλαθέξνληαη ζηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο απαηηήζεηο θαη ζην πεξηερφκελν 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ-ζεκηλαξίσλ. Ζ θξηηηθή πνπ αθνχλ κπνξεί λα 

ζπλνςηζηεί ζηα αθφινπζα ζεκεία. Οη επηκνξθψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηνλ αξηζκφ 

θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ειιείςεηο ησλ πκβνχισλ (ζρεδηαζκφο,  

νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ), δε ιακβάλνληαη ππφςε βαζηθέο αξρέο θαη 

κεζνδνινγίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (δελ εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζε θακία θάζε 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, δε ζπλεθηηκψληαη νη επαγγεικαηηθέο, 

πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο θαη θαινχληαη λα αθνκνηψζνπλ ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο κε ειάρηζηε πξαθηηθή εθαξκνγή), δελ επηκνξθψλνληαη ζπζηεκαηηθά ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε επηκφξθσζε δελ είλαη 

εμεηδηθεπκέλε θαη γεληθά ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη απνζπαζκαηηθά 

                                                 
38 ην πιαίζην ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ .. ζην 

∆.Δ.Π.Π.. θαη ηα Α.Π.. δηνξγαλψζεθαλ δπν ζεκηλάξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2001 θαη ην 2005. Σν 

πξψην ην Γεθέκβξην ηνπ 2001 ζηελ Αζήλα κε ζέκα ''Δλεκέξσζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη ∆επηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα λέα βηβιία''. Σν δεχηεξν ην Γεθέκβξην ηνπ 2005 

ζηελ Αζήλα κε ζέκα ''Δπηκφξθσζε ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ∆.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π..''. Έλαο ηξίηνο θχθινο επηκφξθσζεο δηεμήρζε 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ''Δθπαίδεπζε ηειερψλ ηεο Δθπαίδεπζεο''. Δηδηθφηεξα, ην 2008 

δηνξγαλψζεθαλ επηά ζεκηλάξηα γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο .. ηεο Π.Δ. θαη ∆.Δ. κε ζθνπφ 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζχλζεηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο (Πεξάθε, 2008: 33-

45).  

39 ηηο 26-30 Ηνπλίνπ θαη 1-2 Ηνπιίνπ ηνπ 2008 ε Πεξηθεξεηαθή ∆ηεχζπλζε Π.Δ. & ∆.Δ. Αηηηθήο 

δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα πελζήκεξν ζεκηλάξην ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο .. ∆εκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Πξνζρνιηθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. 

40 ηηο 5-9 Μαΐνπ ηνπ 2003 ε Πεξηθεξεηαθή ∆ηεχζπλζε Π.Δ. & ∆.Δ. Πεινπνλλήζνπ δηνξγάλσζε  ζηελ 

Σξίπνιε ηεηξαήκεξν ζεκηλάξην επηκφξθσζεο ησλ λέσλ .. κε βαζηθφ ζηφρν ηνπ ζεκηλαξίνπ λα 

θαζνδεγεζνχλ νη .. απφ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηηο δηνηθεηηθέο, θαζνδεγεηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο πηπρέο ηνπ ξφινπ ηνπο. 
41 Γηα ην ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά: Γηνθαξίλεο, φπ. π.: 115-116, Μπάθαο, 2003: 154-155, Ξεληάξαο, 

2003: 6, 2003α: 78. 



 

55 

 

θαη πξφρεηξα νξγαλσκέλα
42

. Χο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ νη .. αηζζάλνληαη 

αλεπαξθείο ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά κέηξα θαη ηηο δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα 

πξνσζήζνπλ, θαη απφ ηελ άιιε, δε ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαηαξηηζκέλν ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή πξνηάζζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

αλαβάζκηζε ηεο επηκφξθσζεο
 
θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο κηα 

βαζηθή πηπρή ηεο επηκφξθσζεο
43

. 

 Χζηφζν, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νη .. ζπκκεηέρνπλ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία ζε πξναηξεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. Σέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη ην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ., ην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ηνπ 

Η.Γ.ΔΚ.Δ., ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη πηζηνπνίεζεο Δπηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ην Μείδνλ Πξφγξακκα 

Δπηκφξθσζεο
44

, ην πξφγξακκα Μειίλα-Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο,
45 

ην πξφγξακκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ην πξφγξακκα Δπέιηθηεο Εψλεο θαη δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ.. ηα πξνγξάκκαηα απηά νη 

εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα κε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ, επηκνξθψλνληαη ζηηο αξρέο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο έρεη βησκαηηθφ, δηεξεπλεηηθφ θαη αλαθαιππηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ηνπο δηαλέκεηαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. Παξ’ φια απηά θάπνηεο θνξέο 

δηαηππψλνληαη ελζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηνπο επηκνξθσηέο. Έρνληαο 

ππφςε καο ζρεηηθέο έξεπλεο, πνιινί εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζην ρψξν ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο εκθαλίδνπλ αδπλακίεο ζηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερληθψλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ζην ρεηξηζκφ ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο (Λεπζεξηψηνπ, 2005).    

 Ζ ειιηπήο επηκφξθσζε ησλ .., δεδνκέλνπ φηη δελ πξνθχπηεη γεληθεπκέλε 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ, ηνπο νδεγεί ζε αλαδήηεζε απαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κέζα απφ πξαθηηθέο απηνκφξθσζεο (ζπλέδξηα, 

ζεκηλάξηα, ζπνπδέο, έξεπλα θ.ιπ.).   

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη ε πνιηηεία δελ παξέρεη 

νπζηαζηηθή επηκνξθσηηθή ζηήξημε ζηνπο .. ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

ελψ ε πξναηξεηηθή επηκφξθσζε θαη ε απηνκφξθσζε είλαη ππνθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο, 

                                                 
42 Γηα ηα ζέκαηα απηά, βι. ελδεηθηηθά: Γνπξγηψηνπ, φπ. π.:120, Γειψλεο, φπ. π.: 177-181, Εσγξάθνπ - 

Σζαληάθε & Βνδίθε, φπ. π.: 326, Καξάκπειαο, 2007: 56-62 Πακνπθηζφγινπ, φπ. π.: 117, Κσζηίθα, 

2004: 160-161, 197-198, Μεγαινκχζηαθα, φπ. π.: 59-64, Ναζαλαήι, 2009: 69-77, Παπαδνπνχινπ &  

Υφλδξαο, 2009: 39-49. 

43 Γηα ηα ζέκα απηφ, βι. ελδεηθηηθά: Αλαζηφπνπινο, 2009, Κεθαιίδεο, 2006, Γνχθαο θ.ά., φπ. π., 

Καξάκπειαο, φπ. π., Μηθειήο,  φπ. π..  

44 Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε κε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Οη .. πνπ ην παξαθνινχζεζαλ, ζπκκεηείραλ ζε ζεκηλάξηα γηα ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε 

θαη πξαθηηθή εθαξκνγή θαη επηκφξθσζαλ εμίζνπ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ελ 

ιφγσ επηκφξθσζεο ζεσξείηαη ε πξναηξεηηθφηεηα, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα 

απφ ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε θαη ε άκεζε εθαξκνγή 

ησλ επηκνξθσηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ ηάμε (Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, 2011). 
45 ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ νη .. ζπκκεηείραλ ζε εξγαζηήξηα κε κηθξέο νκάδεο  

εθπαηδεπφκελσλ. ην ζηάδην εθαξκνγήο αζθήζεθαλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ζηε 

δηακφξθσζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνζσπηθά 

βηψκαηα θαη γεληθά αλέπηπμαλ ζηνηρεία παηδαγσγηθήο δξάζεο (Σεξεδάθε, 2006: 108). Απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο δηαπηζηψλεηαη κηα 

γεληθεπκέλε απνδνρή ησλ επηκνξθσηηθψλ κεζφδσλ-ηερληθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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πνπ αθελφο δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θαη αθεηέξνπ δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην ξφιν ηεο πνιηηείαο σο πξνο 

ηελ παξνρή ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο. 
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5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

5.1. θνπνί, ζηφρνη θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα    
 Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηνπ .. σο εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλάηαη αλ θαη θαηά πφζν εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ σο επηκνξθσηήο ζηα δηάθνξα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα θαη παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο, θαζψο θαη αλ θαη ζε πνην βαζκφ είλαη ν ίδηνο επηκνξθσκέλνο 

ζρεηηθά κ’ απηφ ην έξγν. 

 Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο επηθεληξψλνπλ:  

 α. ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ .. ζηηο αξρέο θαη ηε 

κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 β. ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ επηκνξθψζεσλ.   

 γ. ηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη .. σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζε επίπεδν γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ 

πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε 

δηακφξθσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο.  

 δ. ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο θαη ηε ζχλδεζε 

απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

 ε. ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ .. ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ.  

 πλαθφινπζα, ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο εμήο:  

 α. Πνηα είλαη ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ .. ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ;  

 β. Πψο θξίλνπλ νη .. ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη 

πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν;  

 γ. Οη .. αμηνπνηνχλ πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, 

νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ;  

 δ. Πνηνπο ξφινπο πηνζεηνχλ νη .. σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηε 

δηακφξθσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κάζεζεο θαη ηε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο;  

 ε. Οη .. ειέγρνπλ αλ επηηπγράλνληαη ηα απνηειέζκαηα κάζεζεο ζηα 

ζεκηλάξηα; 

 Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηεξεχλεζε αλακέλεηαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

.. σο εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη ν εληνπηζκφο ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ειιείςεσλ 

ζην ξφιν ησλ πκβνχισλ, θαζψο επίζεο θαη ε αλάδεημε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο.                     

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν επηζηεκνληθά, 

κε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν, κε 

πξνεθηάζεηο ζηελ επηκφξθσζε ησλ .. ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

 

5.2. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 ε θάζε έξεπλα επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε κηαο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκαηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ (Κπξηαδή, 1999: 17). Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα 
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αθνινπζεζνχλ δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ή έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ. 

Ζ  εξγαζία καο ρξεζηκνπνηεί ηελ ''πνηνηηθή'' κέζνδν δηεξεχλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ζηνρεχνληαο έηζη ζηε ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ ζπδεηνχκελσλ πηπρψλ ηνπ.  

 Τπφ ηελ παξαπάλσ έλλνηα ε εζηίαζε ηεο έξεπλαο ζηνπο πκβνχινπο ζπληζηά 

έλα είδνο ''κειέηεο πεξίπησζεο'' (case study). Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

''πεξίπησζεο'' δελ κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

Αληίζεηα, κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ παξεκθεξψλ 

πεξηπηψζεσλ θαη λα πξνθχςνπλ θάπνηεο γεληθεχζεηο (Cohen & Manion, 1997: 152-

153).     

 Σν πξσηνγελέο πιηθφ ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ηηο εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο, απφ κηα ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηα θαζήθνληα ησλ πκβνχισλ 

(Τ.Α.Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002), ελψ ην δεπηεξνγελέο πιηθφ απφ ηε κειέηε ηεο 

δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο.       

 

5.3. Γηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ δείγκαηνο 

 Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ δείγκαηνο απνβιέπεη ζηελ επαξθέζηεξε θαηαλνκή ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζηηο δνκέο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο. ε ''πνηνηηθέο'' έξεπλεο ε απφθαζε γηα 

ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο είλαη επζχλε ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο επηιέγεη ην δείγκα κε 

απνθιεηζηηθφ θξηηήξην λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Αλαθεξφκαζηε 

επνκέλσο ζε δείγκα ''ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο'' (purposive sample) (Κπξηαδή, φπ. π.: 

118). 

 Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη 26 .. Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Πεξηθέξεηα Κξήηεο), απφ ηνπο νπνίνπο επηιέρηεθαλ 21, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 

ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλάο καο. Ζ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο είλαη αλαινγηθή ζηηο 

ηέζζεξηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο. Όινη νη .. έρνπλ δηεηή ηνπιάρηζηνλ 

πξνυπεξεζία ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη πξνεγήζεθε δηεμαγσγή ''πηινηηθήο έξεπλαο'' 

(pilot study), πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη λα ζρεκαηίζνπκε κηα φζν ην δπλαηφ πην πιήξε εηθφλα γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.  

 

5.4. Μέζνδνο ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 
 Σν βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζηε δηθή καο έξεπλα είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Χο ζπλέληεπμε νξίδεηαη, θαηαξρήλ, «ε ηερληθή πνπ έρεη 

ζθνπφ ηε δηακφξθσζε κηαο εηδηθεπκέλεο ζρέζεο πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζε δπν πξφζσπα, ην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν, έηζη ψζηε ν πξψηνο 

λα ζπιιέμεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ην δεχηεξν πάλσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηηθή πεξηνρή» (ηακέινο & ∆αθνπνχινπ, 2007: 213). Δηδηθφηεξα, ε ζπλέληεπμε 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ νη άιινη ηα πξάγκαηα θαη ηελ 

αλαθάιπςε ησλ ζθέςεσλ, ζηάζεσλ θαη απφςεσλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (Altrichter & Porsch, 2001). 

 Δπηπξφζζεηα, σο εξγαιείν έξεπλαο παξνπζηάδεη κηα ζεηξά πιενλεθηήκαηα, 

φπσο φηη ν εξεπλεηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα εμεγήζεη ζηα ππνθείκελα ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ε ζπλέληεπμε σο ''δσληαλή'' επηθνηλσλία δηεπθνιχλεη λα δηεπθξηληζηνχλ 

θάπνηεο απαληήζεηο, λα γίλνπλ επηπιένλ εξσηήζεηο θαη έηζη δίλεηαη ε επθαηξία γηα 
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εκβάζπλζε ζηα φζα ιέγνληαη, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα θξαηά ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξσηψκελσλ θαη 

γεληθά ππάξρεη έλα πεξηζψξην επειημίαο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (Bell, 2001: 147).  

 Τπάξρνπλ φκσο θαη αδχλαηα ζεκεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αμηνπηζηία θαη ε 

εγθπξφηεηα ηεο ζπλέληεπμεο, εμαηηίαο «ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ 

εξεπλεηή θαη ηνπο εξσηψκελνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πεξηζζφηεξν κεξνιεπηηθνχο 

θαη ππνθεηκεληθνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλέληεπμε θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο» 

(ηακέινο & ∆αθνπνχινπ, φπ. π.: 218-219). Ο θίλδπλνο λα ππνβάιεη ν εξεπλεηήο 

ζηνλ εξσηψκελν ηε δηθή ηνπ ππνθεηκεληθφηεηα θαη λα πξνθαιέζεη αξεζηέο 

απαληήζεηο είλαη ππαξθηφο (Borg, 1981, 159). Χζηφζν, ε επίγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ν ζπλερήο απηνέιεγρνο ζπκβάιινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. 

Αθφκε, ελψ ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κε ζεκαληηθά δεδνκέλα ζηε 

δηεξεχλεζε ελφο πξνβιήκαηνο, ειέγρεηαη αλ θαη θαηά πφζνλ απηά ζπκβαίλνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, επεηδή ηα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

απνθαιχπηνπλ κφλν φζα θαη φπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη (Nisbet & Watt, 1980: 

13). Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο παξαηήξεζεο, κε ηελ νπνία 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα ειέγμεη αλ ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα θάλνπλ 

φζα ηζρπξίδνληαη φηη θάλνπλ θαη αλ ζπκπεξηθέξνληαη φπσο ηζρπξίδνληαη φηη 

ζπκπεξηθέξνληαη (Bird et al., 1999: 181). 

 Χο ζπκκεηέρνληεο παξαηεξεηέο θξνληίζακε λα θξαηήζνπκε θάπνηεο 

ζεκεηψζεηο (ιέμεηο θιεηδηά), νη νπνίεο καο δηεπθφιπλαλ αξγφηεξα λα πεξηγξάςνπκε 

ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα.    

 Δπηιέρηεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε αληίζεζε θπξίσο κε ηε δνκεκέλε, 

επεηδή ζηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία είλαη νξγαλσκέλα 

εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αιιεινπρία θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ 

είλαη θαζνξηζκέλα βάζεη ζρεδηαγξάκκαηνο θαη ην πεξηζψξην ηξνπνπνηήζεσλ απφ 

κεξηάο ηνπ εξεπλεηή είλαη πεξηνξηζκέλν. Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε παξέρεη 

κεγαιχηεξε επειημία θαη ειεπζεξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο ζπλεληεπμηαδφκελνο δελ 

πεξηνξίδεηαη, αληίζεηα είλαη ειεχζεξνο λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα 

αλαπαξάγεη έλαλ εθηελή ιφγν. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ κε ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 

λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν νξηζκέλα επηκέξνπο ζέκαηα, ηα νπνία δε 

ιακβάλνληαη αξρηθά ππφςε θαη παξνπζηάδνπλ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ (Ησζεθίδεο, 

2003). 

 Με βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα δηακνξθψζεθε ν νδεγφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία 

ζπγθξνηνχλ ηε ζπλέληεπμε. Ζ δνκή απηή απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ έμη 

ζεκαηηθνχο άμνλεο:  

 α. Σν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ ... 

 β. Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ .. ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 γ. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 δ. Ο ξφινο ηνπ .. ζε ζρέζε κε ην παηδαγσγηθφ θιίκα, ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ κάζεζεο θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο.  

 ε. Ο .. σο αμηνινγεηήο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 ζη. Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ .. ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.     
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5.5. Γηεμαγσγή έξεπλαο θαη επεμεξγαζία πιηθνχ 
 Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ αξρέο 

Απξηιίνπ έσο ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 2014. Πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ νη .. 

είραλ ελεκεξσζεί θαη’ ηδίαλ ή ηειεθσληθά ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη απηφ 

δηεπθφιπλε ηε κεηέπεηηα δηεμαγσγή σλ ζπλεληεχμεσλ. ην ζηάδην απηφ 

δηεπθξηλίζηεθαλ δεηήκαηα, φπσο ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ν ρψξνο δηελέξγεηαο ηεο 

ζπλέληεπμεο (ζηελ νηθεία ή ζην γξαθείν ηνπο), ε ζπλαίλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ ζηε καγλεηνθψλεζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο, ε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο 

θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζην πιηθφ. Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ νκαιά, δελ ππήξμαλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηα ξαληεβνχ θαη νη εξσηψκελνη απάληεζαλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

πνπ ηέζεθαλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνέθπςαλ κάιηζηα ζέκαηα πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθζεί θαη ηα ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηελ αλάιπζε.    

 Αθνχ ζπιιέμακε φιν ην πιηθφ, αξρηθά έγηλε αθξφαζή ηνπ θαη κεηά 

απνκαγλεηνθσλήζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ (πηζηή θαηά ιέμε απνηχπσζε). Σα δεδνκέλα 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νκαδνπνηήζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηε ''ζεκαηηθή 

αλάιπζε'' (thematic analysis) (Σζηπιεηάξεο & Μπακπάιεο, 2006: 211-212). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ πξνέθπςαλ ζεκαηηθέο ζρεηηθέο κε 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαζψο επίζεο θαη επηκέξνπο θαηεγνξίεο.     

 Ζ παξάζεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ κε ηε κνξθή επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ θαηά 

ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ππαθνχεη ζηηο παξαθάησ παξεκβάζεηο. Όηαλ 

αθαηξνχκε ιέμεηο ή πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξνχκε επαλαιήςεηο, αληηθαζίζηαληαη κε 

απνζησπεηηθά εληφο παξελζέζεσο ‘’(...)’’. Οη πξνζζήθεο ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ, γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη απφδνζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ αθεγήζεσλ, 

πεξηθιείνληαη αληίζηνηρα κέζα ζε αγθχιεο ‘’[...]’’. Αλ ν νκηιψλ δελ νινθιεξψλεη ηελ 

πξφηαζε ή αλαδεηά ιέμεηο γηα λα εθθξαζηεί πην ηθαλνπνηεηηθά, θάηη ζχλεζεο ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ην ζεκεηψλνπκε κε ηα απνζησπεηηθά ‘’...’’. Σα κε ιεθηηθά 

αθεγεκαηηθά ζηνηρεία (ρεηξνλνκίεο, κνξθαζκνί, εθθξαζηηθφηεηα θαη επηθσλήκαηα), 

θαζφηη εθηηκψληαη ζεκαληηθά γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ χθνπο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζα 

ζρνιηάδνληαη κέζα ζε παξέλζεζε ‘’( )’’. 
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6. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ - ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ ΥΟΛΗΚΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

 

6.1. Φχιν, εηδηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία 
 Σν δείγκα καο απνηεινχλ 21 .. (81%) απφ έλα πιεζπζκφ 26 πκβνχισλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο. 

 Γηαθξίλνληαο κε βάζε ην θχιν, 14 .. είλαη γπλαίθεο (67%) θαη νη ππφινηπνη 7  

άλδξεο (33%).  

 Χο πξνο ηνλ θιάδν-εηδηθφηεηα, 17 .. (81%) αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΠΔ 70 - 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 4 (19%) ζηνλ θιάδν ΠΔ 60 - Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο
46

.    

 Αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ησλ πκβνχισλ σο εθπαηδεπηηθνί, 4 

.. (19%) έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 16 έσο 20 έηε, 7 (33%) απφ 21 έσο 25 έηε, 9 

(43%) απφ 26 έσο 30 έηε θαη 1  .. (5%) έρεη πξνυπεξεζία κεγαιχηεξε απφ 30 έηε.  

 Όζνλ αθνξά ηελ πξνυπεξεζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο σο 

.., 1 .. (5%) έρεη πξνυπεξεζία απφ 1 έσο 2 έηε, 12 (57%) απφ 3 έσο 4 έηε, 5 

(24%) απφ 5 έσο 6 έηε θαη 3 .. (14%) έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 7 έσο 8 έηε.      

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηφο καο 

απνηειείηαη απφ γπλαίθεο .., νη πεξηζζφηεξνη χκβνπινη έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 

24 έσο 28 έηε (13 .. ζε πνζνζηφ 62%) θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαλχνπλ κφιηο 

ηελ πξψηε ηνπο ζεηεία ζηε ζέζε ηνπ .. (13 .. ζε πνζνζηφ 62%).  

 

6.2. πνπδέο - κεηεθπαίδεπζε    
 Αλαθνξηθά κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, 13 .. (62%) δηαζέηνπλ δηδαθηνξηθφ, 15 

(71%) κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο θαη 15 (71%) δεχηεξν πηπρίν. Γεθαελλέα 

(19) .. (90%) έρνπλ θνηηήζεη ζε θάπνην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Απφ ηα ζηνηρεία απηά 

πξνθχπηεη έλα πςειφ επίπεδν ζπνπδψλ-κεηεθπαίδεπζεο ησλ ...  

 Σα παξαπάλσ πξνζφληα δελ εμεηδηθεχνληαη σζηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πιελ ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

παηδαγσγηθψλ ή ησλ άιισλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ, ηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη ην πξφγξακκα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ζην Γηδαζθαιείν, ηα νπνία 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη χκβνπινη, δελ θαιχπηνπλ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ελ πξνθεηκέλσ, φηη θαλέλαο ηίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ 

έρεη εθπνλήζεη .. δε ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα απηφ. 

 Μφλν ζην πιαίζην ηεο κεηεθπαίδεπζεο έρνπλ θαηαγξαθεί νξηζκέλεο 

ελεξγεηηθέο ηερληθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ή ζπκπιεξψλεηαη ε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία (νκάδεο εξγαζίαο, παηρλίδηα ξφισλ, κέζνδνο project, 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ηδενζχειια, πξνζνκνίσζε). Ο γεληθφο θαλφλαο 

παξαπέκπεη ζ’ έλα παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ην νπνίν θαηά ηνπο 

πκβνχινπο πξνζαξκφδεηαη ζηελ εηζήγεζε θαη είλαη εκπινπηηζκέλν κε δηάθνξεο 

άιιεο ηερληθέο (εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε, εξσηήζεηο-απαληήζεηο, ζπδήηεζε). Καηά 

                                                 
46 Ζ ππεξνρή ηεο εηδηθφηεηαο ΠΔ 70 είλαη ζπλέπεηα ηεο αληίζηνηρεο θαηαλνκήο ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ ησλ ... 
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ζπλέπεηα, ην πεξηερφκελν ησλ αξρηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ .. δελ 

εκπεξηέρεη ην αληηθείκελν ή έζησ ζεκαηηθέο θαη ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.              

 

6.3. Δπηκφξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ  

6.3.1. Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή άιινπο 

ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο     
 Οη .. δειψλνπλ έιιεηςε επαξθνχο επηκφξθσζεο ζην αληηθείκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο. ε ζρέζε κ’ απηφ αζθνχλ κάιηζηα 

έληνλε θξηηηθή ζηελ πνιηηεία. χκθσλα κε δήισζε κίαο πκβνχινπ,  

«απηφ πνπ ιέσ είλαη φηη κε ην πνπ γίλεηαη θάπνηνο .., ην ππνπξγείν ζα 

πξέπεη λα νξγαλψλεη ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ζε φια ηα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ καο. Δγψ πνηέ δελ έρσ πάεη ζε έλα 

ζεκηλάξην απφ ηελ πνιηηεία δηνξγαλσκέλν πνπ λα κε πηζηνπνηήζεη ή λα κε 

θαηαζηήζεη ηθαλή εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ. Δγψ ινηπφλ πψο ζα εθαξκφζσ ηηο 

κεζφδνπο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φηαλ δελ έρσ επηκνξθσζεί ή δελ είκαη 

ελήκεξε γη’ απηφ; Σν ππνπξγείν ζεσξεί φηη εθφζνλ επηιερζήθακε ζ’ απηήλ ηε 

ζέζε, φια ηα ππφινηπα είλαη απηνλφεηα.»   

 Έλαο κηθξφο αξηζκφο .. ζπλδέεη θάπνηεο ζεκαηηθέο ή κεζφδνπο απφ ηα 

ειάρηζηα ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα κε ηελ επηκφξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Οη 

ίδηνη ζπκθσλνχλ, σζηφζν, φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε:  

«Έηζη απνζπαζκαηηθά κφλν θάπνηεο ηερληθέο, φρη φκσο θάηη ην 

ζπγθεθξηκέλν. Ρσηάκε θη εκείο νη ίδηνη, πην πνιχ κέζα απφ ζπδεηήζεηο ζα 

ηεζνχλ απηά ηα ζέκαηα. Όκσο γίλεηαη κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ θαη απηφ 

είλαη έλα δήηεκα, γηαηί ηέηνηα ζέκαηα καο απαζρνινχλ θαη ηα ζπλαληάκε 

θάζε κέξα.»      

 Ζ δηαπίζησζή καο είλαη, φηη νη .. ζεσξνχλ αλχπαξθηε ή ηνπιάρηζηνλ 

απνζπαζκαηηθή θαη ειιηπή ηελ επηκφξθσζε απφ ην Τ.ΠΑΗ.Θ.. Όκσο, ζπδεηνχλ 

δηαθνξεηηθά γηα ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). Σν πξφγξακκα απηφ πινπνηήζεθε ζην 

πιαίζην πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη 

απέβιεπε ζηελ ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

απφθηεζε δηνηθεηηθήο θαη θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο.  

 Βέβαηα, θαηά ηνπο πεξηζζφηεξνπο .., ελψ ην πξφγξακκα εκπεξηείρε σο 

ζεκαηνινγία ηε κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δελ ηε κεηέδσζε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (9 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 43%). Απηφ νθεηιφηαλ θαηά θχξην ιφγν 

ζην ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Όπσο καο ηφληζε έλαο χκβνπινο, 

«ήηαλ κε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αιιά ην 75% ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ήηαλ εηζεγήζεηο. Σηο κεζφδνπο θη απηέο ζεσξεηηθά, αθφκε θαη 

ηηο ηερληθέο δειαδή, γεληθά ην ζεκηλάξην ήηαλ ζεσξεηηθφ.»        

 Άιινη .. παξνπζηάδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εκπινθή ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα (7 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 33%). Μία χκβνπινο ηεθκεξίσζε ζρεηηθά, 

ιέγνληαο,   

 «ππήξρε κηα ζεκαηηθή πνπ είρε αθηεξσζεί ζην πψο κπνξνχκε λα 

νξγαλψζνπκε εκείο ζεκηλάξηα γηα ελειίθνπο. […]. Πήξα θάπνηεο λέεο 

γλψζεηο θαη επηβεβαίσζα ηνπιάρηζηνλ απηά πνπ είρα κέζα ζην κπαιφ κνπ 

θαηαρσξήζεη σο ζσζηά γηα λα νξγαλψζσ κηα εκεξίδα. […]. Ζ επηκφξθσζή 
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καο έγηλε κε βάζε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έγηλε ινηπφλ ζε νκάδεο 

βησκαηηθά, κε ελεξγεηηθέο ηερληθέο θαη φρη κε ηηο ζηείξεο εηζεγήζεηο πνπ 

μέξνπκε. Γνπιέςακε κε αλζξψπνπο πνπ δνπιεχαλε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα πνιιά ρξφληα πξηλ θαη πξνζπάζεζαλ θαη καο ην έθαλαλ φλησο 

κε βησκαηηθφ ηξφπν. Γηαπίζησζα ζπλάθεηα ζεσξίαο θαη πξάμεο κε έκθαζε 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξάμε, δειαδή δελ έκεηλαλ ζρεδφλ θαζφινπ ζηελ ζεσξία 

θαη είδακε φιεο ηηο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Γηα κέλα ήηαλ 

εμαηξεηηθή εκπεηξία, γηαηί απηά ζα ηα εθαξκφζσ θαη ηα εθαξκφδσ ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.» 

Σν θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ εληνπίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζπκκεηνρηθέο 

ηερληθέο θαη φρη ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζε δεηεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ.  

 Μηα κεηνςεθία .. απνζπλδέεη πιήξσο ην πξφγξακκα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. απφ ην 

θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (5 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 24%). Οη ελ ιφγσ 

χκβνπινη καο κίιεζαλ γηα ην ζεκηλάξην κφλν κεηά απφ δηθέο καο εξσηήζεηο-

παξαηλέζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ παξαθάησ πεξίπησζε: 

«Γε καο άθεζε θάηη ζρεηηθφ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. Άιινο 

ζπλάδειθνο ζα ζαο κηιήζεη ζεηηθά σο πξνο ην πεξηερφκελν, άιινη δελ ηα 

ζεσξνχλ ζεκαληηθά, φκσο θαλέλαο δε ζα ηζρπξηζηεί κηιψληαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην, φηη ηνπ άθεζε θάηη ζρεηηθφ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ. Γηάιεμε απφ ην εηζεγεηή ήηαλ, ν νπνίνο αλ ππήξρε πεξηζψξην ζα 

απαληνχζε ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. νπ πεξλάλε έλα ζηπι αθαδεκατθφ, ην 

νπνίν δε κε αθνξά. Γε κπνξνχλ λα καο πξνζεγγίζνπλ κε θνηλφηππα  

πξάγκαηα ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Αλ απηφ είλαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

ηφηε παξαθνινχζεζα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ελειίθσλ!»               

 πλεπψο, δηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο ... ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ 

.., νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. πεξηείρε 

επδηάθξηηεο ή ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζεκαηηθέο θαη 

εθάξκνζε αληίζηνηρε κεζνδνινγία. Οη ίδηνη απηνί .. απνδέρνληαη, φηη νη 

ελεξγεηηθέο κέζνδνη εθαξκφζηεθαλ επηιεθηηθά θαη δελ ππήξμε κηα ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ .., 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην πξφγξακκα δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα, γηαηί δελ 

αμηνπνίεζε φζν ζα έπξεπε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ηελ ηξίηε 

θαηεγνξία αλήθνπλ .., νη νπνίνη δε ζπζρεηίδνπλ ην πξφγξακκα κε ηελ εθπαίδεπζε  

ελειίθσλ.  

 Οη αληίζεηεο απηέο πξνζιακβάλνπζεο ησλ ππνθεηκέλσλ κπνξεί λα νθείινληαη 

ζε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο. Δμσηεξηθφο παξάγνληαο 

είλαη ν επηκνξθσηήο. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζε 

δηαθνξεηηθνχο λνκνχο θαη δηέθεξαλ νη επηκνξθσηέο. 

 Έλα εζσηεξηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζρεηίδεηαη κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ .. σο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη θαη ηα εκπφδηα ζηε κάζεζή 

ηνπο. Γηαπηζηψζακε, γηα παξάδεηγκα, φηη νξηζκέλνη χκβνπινη ζηεξίδνπλ ηελ θξίζε 

ηνπο ζε εζθαικέλεο ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη κεκνλσκέλεο, σζηφζν ππνδειψλνπλ κηα 

ελλνηνινγηθή ζχγρπζε. 
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 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ .. 

απνηηκά ζεηηθά ηελ επηκφξθσζε ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., κε ηηο νπνίεο ελζηάζεηο θπζηθά, 

αληίζεηα κε ηε ζπλνιηθή απφξξηςε ηεο επηκφξθσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.   

 

6.3.2. Δλδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε κε ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα  
 Οη πεξηζζφηεξνη .. επηδεηθλχνπλ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηκφξθσζή 

ηνπο φρη κφλν σο ζηειέρε εθπαίδεπζεο, αιιά θαη σο απινί εθπαηδεπηηθνί. Απηφ 

κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε, αλ θξίλνπκε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά. Σα πξνγξάκκαηα απηά δελ 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, σζηφζν ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

κεζνδνινγία πνπ ηαηξηάδεη κε απηή ησλ ελειίθσλ.  

 Απφ ηνπο 21 πκβνχινπο ηνπ δείγκαηνο νη 15 (71%) έρνπλ επηκνξθσζεί ζε 

ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, αληίζεηα κε 6 .. (29%), νη νπνίνη δελ εθδήισζαλ 

ελδηαθέξνλ (βι. Πίλαθα 1).          

 

Πίλαθαο 1. Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα κε απνδέθηεο εθπαηδεπηηθνχο  

 

Α/Α Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα  Αξηζκφο  

1 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 11 

2 Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο 7 

3 Δπηκφξθσζε Β' ΔΠΗΠΔΓΟΤ 6 

4 Πξφγξακκα Μειίλα - Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο 5 

5 Δπέιηθηε Εψλε 5 

6 Αγσγή Τγείαο 4 

7 Π.Δ.Κ. 3 

8 Ο.ΔΠ.ΔΚ. 2 

  

α. Σεκηλάξηα ή πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγωγήο Υγείαο θαη 

Δπέιηθηεο Εώλεο   
 Γηα πνιινχο .. ε εκπινθή ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηζνδπλακεί κε κηα πξψηε επαθή κε ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. χκθσλα κε 

αλαθνξά ελφο ..,  

«φηαλ ζπκκεηείρα πξψηε θνξά ζε έλα δηήκεξν ζεκηλάξην πεξηβαιινληηθήο 

είρα ηελ πξνζδνθία ηεο ελεκέξσζεο ζε θάηη ηφηε πάξα πνιχ επίθαηξν. Κάηη 

φκσο ην νπνίν απνθφκηζα θαη ην νπνίν κε ελζνπζίαζε θαη κνπ άιιαμε ηηο 

παξαζηάζεηο ήηαλ ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο κε εληειψο άιιε νπηηθή απφ ην 

ζπλεζηζκέλν. Όιν απηφ ην βησκαηηθφ θνκκάηη πνπ δηέθεξε απφ ην 

θαζηεξσκέλν. Ζ δηαδηθαζία κε ηα παηρλίδηα είλαη κηα εκπεηξία πνπ ίζσο λα 

μαθληάδεη ηελ πξψηε θνξά. Όηαλ καο είπαλε ζα ζεθσζνχκε φξζηνη γηα έλα 

παηρλίδη γλσξηκίαο, απηφο ίζσο θαη λα μαθληάδεη, γηαηί ζνπ ιέεη ν 

ζπλάδειθνο, ηψξα ζα παίδνπκε κε κπάιεο; Απηφ ινηπφλ πνπ εκέλα κε 

βνήζεζε θαη φινπο ηνπο βνεζάεη, γηαηί θη εγψ ζε ελήιηθεο απεπζχλνκαη ζηα 
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ζεκηλάξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη ην πψο λα θάλσ ηνλ άιιν λα κε 

πξνζέμεη θαη κε πνηεο ηερληθέο βησκαηηθά ζα πεξάζσ ην κήλπκά κνπ.»  

Με βάζε ηα ιεγφκελα φζσλ πκβνχισλ επηκνξθψζεθαλ ζε ηέηνηα ζεκηλάξηα, 

εθαξκφδνληαη νη εμήο δηδαθηηθέο ηερληθέο: κειέηε πεξίπησζεο, ζεκαηηθφ εξγαζηήξην, 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ, εθπαηδεπηηθφο πεξίπαηνο, εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε (πξνβνιή 

powerpoint, εξσηήζεηο-απαληήζεηο, ζπδήηεζε). 

 Έλαο κηθξφο αξηζκφο .. αζθεί θξηηηθή ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ επεμεγνχλ ή αλαιχνπλ φζν ζα έπξεπε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

ρεηηθά κ’ απηφ εηπψζεθε εηδηθφηεξα:  

«Θα ήζεια πην πνιχ λα εμεγείηαη ν ζθνπφο κηαο ηερληθήο, φρη λα ζεσξείηαη 

δεδνκέλε εμαξρήο. Πψο επηιέγνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, απηφ δελ 

είλαη ην θχξην; Αθνχ ην απαληήζνπκε πξψηα απηφ, κεηά ζα πάκε ζηε 

δηαδηθαζία, ην πψο εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε. Γελ είλαη απηνλφεην γηα φινπο 

ε γλψζε εμαξρήο κηα ηερληθήο. Δίλαη ιάζνο λα ην πξνζπεξλάκε θαη λα ην 

ζεσξνχκε απηνλφεην, γηαηί εθεί γίλεηαη ην ιάζνο.»                

 Αλαθέξζεθε επίζεο απφ ηνπο .., φηη πνιιέο θνξέο δελ θαηαηάζζνληαη νη 

εθπαηδεπφκελνη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδα αλάινγα κε ηηο 

γλψζεηο ή ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα λα 

επαλαιακβάλνληαη ζεκηλάξηα ίδηνπ ή παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Μηα παξεκθεξή εηθφλα ζρεκαηίζακε γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Αγσγήο Τγείαο θαη ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Δθείλν πνπ αμίδεη λα πξνζζέζνπκε είλαη ε 

έκθαζε ζηε κέζνδν project ή, αιιηψο, ζρέδηα εξγαζίαο, ζηα νπνία εμαζθνχληαη νη 

επηκνξθνχκελνη ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζήο ηνπο. Δμίζνπ ζεηηθά απνηηκήζεθε απφ 

ηνπο .. ην εηζαγσγηθφ κέξνο ησλ ζεκηλαξίσλ ζηελ έλλνηα ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. 

  

β. Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο  
 Σν Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ζπγθεληξψλεη ηελ θαζνιηθή απνδνρή ησλ 

.., νη νπνίνη ζπλδένπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ κε ην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σν πξφγξακκα απνζθνπνχζε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε θηινζνθία θαη πξαθηηθή ηνπ ''λένπ ζρνιείνπ'', 

ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, κε επηθέληξσζε ζηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε 

δηαδηθαζίεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο
47

. Καηλνηνκηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απνηεινχζε ε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο θαη φρη κφλν θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ. 

 Ο ελ γέλεη ζρεδηαζκφο ηεο επηκφξθσζεο ζηεξηδφηαλ ζε δχν θχξηνπο άμνλεο. Ο 

πξψηνο αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

θνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ «ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζέζεσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα.» Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξνχζε ζηελ «πξφζθιεζε θαηάζεζεο Καιψλ 

Πξαθηηθψλ πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη 

                                                 
47 Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα είρε δηάξθεηα 200 σξψλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

''ζπλδπαζηηθήο κάζεζεο'', δειαδή πεξηιάκβαλε ζεκηλάξηα δηα δψζεο δηδαζθαιίαο δηάξθεηαο 55 σξψλ 

θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δηάξθεηαο 145 σξψλ. 
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Σερληθήο-Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο» (Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ
48

, 2011: 5-6).            

 ην ''πιαίζην αλαθνξάο'' ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθχπηεη άκεζα ε ζπζρέηηζε κε 

ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: «Οη εθπαηδεπηηθνί σο ελήιηθνη 

εθπαηδεπφκελνη έρνπλ γλψζεηο, βηψκαηα, εκπεηξίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηε βάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ κεζνδνινγία ηεο 

επηκφξθσζεο νθείιεη λα ζηεξηρηεί ζηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

πξνθεηκέλνπ, αθελφο, λα ζεβαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα ''κάζεη'' απφ απηήλ θαη, 

αθεηέξνπ, λα ηνπο δψζεη ηα εξγαιεία (κεζνδνινγηθά, ελλνηνινγηθά), ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε νη ίδηνη λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ηε 

κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. ηελ πξάμε ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά θαη δηακνξθψλνπλ νη ίδηνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηκνξθσηή ηνπο ην πιαίζην 

ηεο επηκφξθσζεο ηνπο, δηακνηξαδφκελνη ηηο γλψζεηο, ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο» (Μ.Π.Δ., φπ. π.: 9).  

 ε φηη αθνξά ηηο ηερληθέο, ππήξρε αλαθνξά ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη  

έλαο αλαιπηηθφο θαηάινγνο ηερληθψλ: εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, εξσηήζεηο - 

απαληήζεηο, παηρλίδη ξφισλ, δξακαηνπνίεζε, κειέηε πεξίπησζεο, παηρλίδη (γηα ην 

λεπηαγσγείν), θαηαηγηζκφο ηδεψλ, project, εθπαηδεπηηθή επίζθεςε, πξνζνκνίσζε, 

πεηξάκαηα, νκαδηθή εξγαζία, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ 

ηέρλε  (Μ.Π.Δ., φπ. π.: 5). 

 Οη .. επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε δήισζε 

εξσηψκελνπ,   

«ην Μείδνλ Πξφγξακκα είλαη καθξάλ ην πην θαηλνηνκηθφ απφ φια φζα έρσ 

παξαθνινπζήζεη κέρξη ηψξα. Σερληθέο εθαξκφζακε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο. 

ρεδφλ είδακε φιεο ηηο ηερληθέο πψο εθαξκφδνληαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, φια 

ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη έλαο εθπαηδεπηήο λα αθνινπζεί. Οη θαιέο 

πξαθηηθέο σο απνηέιεζκα, ην πιηθφ απφ ηηο νκάδεο, φιεο απηέο νη κνληέξλεο 

πξνζεγγίζεηο. Έρσ θξαηήζεη κάιηζηα ην πιηθφ, ην νπνίν εγψ ρξεζηκνπνηψ 

θαη ην έρσ δαλείζεη ζε ζπλαδέιθνπο λα ην ζπκβνπιεπηνχλ θαη απηνί, γηαηί 

ζίγνπξα ζα ηνπο βνεζήζεη.»   

 Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο εκπεξηείρε κηα εμίζνπ ζρεηηθή κε 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ πξφβιεςε, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

επηκνξθσηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ πξάμε. ’ απηφ ζπλέηεηλε ε ππνρξέσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ππνβάιινπλ «έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο/δηδαθηηθφ ζελάξην, ην νπνίν 

αθνχ εθαξκνζηεί κε θξηηηθφ ηξφπν ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζα παξνπζηαζηεί απφ ηνλ ίδην 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην επηκνξθσηηθφ ηνπ ηκήκα» (Μ.Π.Δ., φπ. π.: 13). Παξαθάησ 

παξαζέηνπκε ηελ αμηνιφγεζε ελφο .., ν νπνίνο ππνγξάκκηζε:    

«Έλα πνιχ θαιά δνκεκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν καο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

αληαιιάμνπκε θαιέο πξαθηηθέο θαη λα ηηο εληάμνπκε ζην ζρεδηαζκφ ελφο 

πξνγξάκκαηνο δηθνχ καο. Κάλνληαο κηα κηθξνδηδαζθαιία θάηη ην νπνίν 

βιέπεηο ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ ην κεηαθέξεηο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Σν πξαθηηθφ κέξνο είλαη ηδηαίηεξν, γηαηί βιέπεηο άκεζα ην απνηέιεζκα, ηη 

                                                 
48 Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο θαηά ηελ παξάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνγξαθηθήο παξαπνκπήο ζην εμήο 

ζα αλαγξάθεηαη Μ.Π.Δ.  
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εθαξκφδεηαη θαη ηη φρη θαη πεηξακαηίδεζαη κε ηηο ηερληθέο. αλ εκπεηξία δελ 

ην ζπδεηάσ.»     

Απφ ηα πξνεγνχκελα γίλνληαη ζαθείο νη πξνεθηάζεηο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

ζην επίπεδν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα, 

ηελ επηκφξθσζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

 Ζ ηειηθή καο δηαπίζησζε είλαη, φηη ην Μείδνλ Πξφγξακκα εθιακβάλεηαη απφ 

ηνπο .. σο πξφγξακκα ζπκβαηφ κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε ζρέζε κε πέληε 

παξακέηξνπο: α) ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, β) ηελ έκθαζε ζηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, γ) ηελ αμηνπνίεζε κηαο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζνδνινγίαο, δ) ηελ 

επηθέληξσζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ε) ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο κέζα 

απφ ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 

γ. Πξόγξακκα Μειίλα - Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκόο 
 Σν Πξφγξακκα Μειίλα - Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο πξνέβαιιε ηελ 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ ηέρλε, ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή, 

ην ρνξφ θαη ηελ εηθαζηηθή θαη νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε
49

. ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ ήηαλ ε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. ηηο θχξηεο ζεκαηηθέο ηνπ δηαθξίλνπκε ηελ 

παηδαγσγηθή ηερληθή ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ηε ρξήζε ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη 

ηελ εκβάζπλζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Χο πξνο ην ηερληθφ κέξνο, ε επηκφξθσζε 

είρε νξγαλσζεί εξγαζηεξηαθά (νκάδεο ησλ 20-25 εθπαηδεπηηθψλ). Καηλνηνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζεκηλαξίνπ απνηέιεζε σζηφζν ε παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ε 

δνθηκή ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηνπο καζεηέο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο .. επηζήκαλαλ ην βησκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα ζε φια ηα 

ζηάδηα θαη επηθέληξσζαλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο ελεξγεηηθέο ηερληθέο, ζηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην πιαίζην ησλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε δηδαθηηθή πξάμε. Μία χκβνπινο 

δήισζε πην ζπγθεθξηκέλα:  

«ην πξφγξακκα Μειίλα απνθηάο κία άιιε νπηηθή ζρεηηθά κε ην ηη είλαη 

κάζεζε θαη πψο γίλεηαη πξάμε απηή ε κάζεζε. Δίρακε πνιιέο δηα δψζεο 

ζπλαληήζεηο, πεξηιάκβαλε εξγαζηήξηα ηερλψλ, εξγαζηήξηα δπλακηθήο ηεο 

νκάδαο, ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηνπηθήο ηζηνξίαο, εξγαζηήξηα 

επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο, θιεξνλνκηάο θ.ιπ.. 

Αμηνπνηνχζε ζην κέγηζην φιεο απηέο ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ. Παξαθνινχζεζα φιε ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζην ζηάδην ηεο γελίθεπζεο πινπνηήζεθαλ δχν θχθινη ζηα Υαληά πνπ 

ζπκκεηείρα επίζεο. πκπιήξσζα πεληαθφζηεο ψξεο επηκφξθσζεο θαη ζηα 

δχν ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά απφ πεληαθφζηεο ψξεο επηκφξθσζεο 

έρσ κηα πην ζπλνιηθή εηθφλα ζην πψο παξάγεηαη ην πιηθφ ή πψο 

αμηνινγείηαη πξαθηηθά.»  

 Ζ παξαπάλσ ζέζε, θαζψο θαη φιν ην πεξίγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληζηνχλ 

πξνεθηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη κ’ απηήλ ηελ έλλνηα κπνξνχκε λα 

                                                 
49 Σν πξφγξακκα Μειίλα - Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο ζπλίζηαην ζε θνηλή πξσηνβνπιία ησλ 

Τπνπξγείσλ Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.).   
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κηιήζνπκε γηα κεζνδνινγηθή ζπγγέλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Μειίλα κε ην Μείδνλ 

Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο (βι. παξαπάλσ).      

 

δ. Δπηκόξθωζε Β' Δπηπέδνπ ζηηο Τ.Π.Δ.
50

  

 Ζ εθπαίδεπζε επηκνξθσηψλ Β' Δπηπέδνπ
51

 γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή 

ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζπλδέεηαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ .. κε ηε 

θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη, 

φηη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο επηκνξθψζεθαλ πάλσ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. Αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε κηαο ζεκαηηθήο ζηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, σζηφζν κε βάζε ηα ιεγφκελα ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ πκβνχισλ δελ 

κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα κηα ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ζηνλ ηνκέα απηφ.   

 

ε. Δπηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα Π.Δ.Κ. θαη Ο.ΔΠ.ΔΚ. 
 Κάπνηνη .. ζεσξνχλ σο επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζην πιαίζην ησλ Π.Δ.Κ. θαη ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ.. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη χκβνπινη δελ ηεθκεξηψλνπλ κε παξαδείγκαηα ηελ άπνςή ηνπο. 

Δλδερνκέλσο ζε νξηζκέλα ζεκηλάξηα λα γίλεηαη ρξήζε ησλ ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ 

εθηφο απφ ηελ θαζηεξσκέλε εηζήγεζε, σζηφζν απηφ δε ζπληζηά εθπαίδεπζε κε 

αλαινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηδίσο αλ ιάβνπκε ππφςε ηε ζέζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, ηα νπνία είλαη αξλεηηθά ζηελ ηππνπνηεκέλε 

κνξθή ηεο επηκφξθσζεο ησλ Π.Δ.Κ. θαη ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ..             

 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε, φηη έλα κεγάιν κέξνο .. κε 

εκπινθή ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα εθδειψλεη ηθαλνπνίεζε γηα ηηο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζε θαη επηπιένλ ηηο ζπζρεηίδεη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Τπάξρεη σζηφζν έλαο αξηζκφο πκβνχισλ, νη νπνίνη παξαιιειίδνπλ θάζε 

επηκφξθσζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. Ζ νπηηθή ηνπο απηή κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί είηε σο έιιεηςε ελεκέξσζεο ζην αληηθείκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είηε σο πξαθηηθή γελίθεπζεο κεκνλσκέλσλ πξαθηηθψλ ζην 

πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο.  

 Ξερσξηζηή θαηεγνξία απνηεινχλ φζνη .. εθθξάδνπλ έλα ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ 

επηκφξθσζε θαη απνθεχγνπλ ηηο εχθνιεο αλαγσγέο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ.  

 Άιινη χκβνπινη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζεκηλάξηα θαη δελ 

κπνξνχλ λα εθθέξνπλ γλψκε. Σελ νκάδα απηή ησλ .. ζα ηε ζπλαληήζνπκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηα ίδηα ζρεδφλ ραξαθηεξηζηηθά: γεληθέο, ζπγθερπκέλεο ή αζαθείο 

απφςεηο, θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ''ζχζηεκα'', απνπζία ελαιιαθηηθψλ ζθέςεσλ ή 

πξνηάζεσλ.  

 Λακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη κφλν έλα κηθξφο αξηζκφο .. έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζπζηεκαηηθά ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε (π.ρ. πεξηζζφηεξα απφ 

δχν ζεκηλάξηα), κηιάκε γηα ηξεηο ηαρχηεηεο πκβνχισλ. ηελ πξψηε ηαρχηεηα 

αλήθνπλ χκβνπινη, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ κελ έλα πξνθίι επηκνξθνχκελνπ 

                                                 
50  Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

51 Ζ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ ζηηο Σ.Π.Δ. δηελεξγείηαη ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα 

Δπηκφξθσζεο (ΠΑ.Κ.Δ.).  
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εθπαηδεπηηθνχ κε επζεία αλαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, αληηπξνζσπεχνπλ 

δε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. ηε δεχηεξε ηαρχηεηα ζα εληάμνπκε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

.. ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξην ή ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

εκπινθήο θαη ζηελ ηξίηε ηαρχηεηα ζπλαληάκε έλα ειαθξψο κηθξφηεξν αξηζκφ 

ζηειερψλ κε αλχπαξθηε ή ειιεηπή εκπεηξία. 

 

6.3.3. Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη πξνγξάκκαηα εθηφο ηνπ πιαηζίνπ 

ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο
52

   
 Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε αθνξά πκβνχινπο, νη νπνίνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία 

δελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο. ηε δεδνκέλε 

πεξίπησζε ε επηκφξθσζε έρεη νξγαλσζεί απφ άιιν θνξέα. Οη .. απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο δελ κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο κηα νκάδα κε νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά, 

γη’ απηφ πξνρσξνχκε ζηε ζπλέρεηα ζε κηα δηάθξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ.  

 

α. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα εμωηεξηθνύ  
 Μηα πξψηε νκάδα ζπγθξνηνχλ 2 .. (10%), νη νπνίνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζην εμσηεξηθφ. ηε κία πεξίπησζε ην πξφγξακκα 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Φηιαλδηθφ ππνπξγείν παηδείαο, είρε δηάξθεηα ελάκηζε έηνο 

θαη ην παξαθνινχζεζαλ εθπαηδεπηηθνί πξνεξρφκελνη απφ θξάηε - κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μία χκβνπινο αλέθεξε κεηαμχ άιισλ,  

«ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζα έμσ πξνζσπηθά κνπ άλνημε ηα κάηηα ζε 

ζέκαηα φπσο ησλ ελειίθσλ. Έξρεζαη αληηκέησπνο κε ηα ζηεξεφηππα πνπ 

έρεηο δηακνξθψζεη ηφζα ρξφληα θαη δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα ηα 

εγθαηαιείςεηο ακέζσο. Όληαο εγψ ε ίδηα ελήιηθε έλησζα πξνζσπηθά ηελ 

εκπεηξία ηνπ λα ληψζεηο άβνια ηελ αξρή, φηαλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο 

ηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. Όινη ήκαζηαλ ελεξγνί εθπαηδεπηηθνί 

απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σζηφζν ε επαθή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ρσξψλ ιεηηνχξγεζε ζεηηθά. ηελ αξρή φινη ήηαλ 

θάπσο, φινη ήηαλ ζθηγκέλνη θη εγψ πξέπεη λα ήκνπλ αξθεηά ζθηγκέλε, δηφηη 

είλαη ε πξψηε εκπεηξία. Όζν πεξηζζφηεξν δνπιεχακε φινη καδί, φιν θαη 

κεησλφηαλ νη αληηζηάζεηο θαη ηφηε έλησζα πφζν αιιάδεη ε ζηάζε κνπ κέζα 

απφ φιεο απηέο ηηο ηερληθέο πνπ είδακε.»  

 ηε δεχηεξε πεξίπησζε δηνξγαλψζεθε έλα 10ήκεξν ζεκηλάξην ζηε Μ. 

Βξεηαλία, ηνπ νπνίνπ ε ζεκαηνινγία πεξηγξάθηεθε σο ζρεηηθή ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Ζ .. πνπ ην παξαθνινχζεζε, έδσζε έκθαζε θαηά ζεηξά, πξψηνλ, ζηελ 

εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ-ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ, δεχηεξνλ, ζηε δηαδηθαζία 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο απφ εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ 

ρσξψλ θαη, ηξίηνλ, ζηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Όπσο κπνξνχκε λα 

αληηιεθζνχκε, νη δχν πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεκεία.                                    

 Αλ θαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ .. ζε απηά ηα ζεκηλάξηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ είλαη ρακειφ, νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, 

                                                 
52 Οη φξνη ''ζεκηλάξην'' θαη ''πξφγξακκα'' δελ απνζαθελίδνληαη απφ ηνπο .., γη’ απηφ ηνπο ζεσξνχκε 

ζπλψλπκνπο.  
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δεδνκέλνπ φηη ε ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή θαη απηφ πξνζδίδεη εζσηεξηθά θίλεηξα 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

 

β. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα εζωηεξηθνύ 
 Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε πεξηπηψζεηο .., νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

δηα δψζεο ή εμ απνζηάζεσο ζεκηλάξηα κε θνξέα θάπνην παλεπηζηήκην ηνπ 

εζσηεξηθνχ (6 .. ζε πνζνζηφ 29%).  

 Έλαο (1) χκβνπινο ζπκκεηείρε ζην εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα ''Γηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο: απφ ην 

Νεπηαγσγείν ζην Λχθεην'' ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
53

.  

 Μία δεχηεξε .. παξαθνινχζεζε εηήζην πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο ζηελ εηδηθή 

αγσγή απφ ην Κέληξν Μειέηεο Φπρνθπζηνινγίαο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) Αζελψλ ζην 

αληηθείκελν ''Δηδηθή Αγσγή: Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία, δπζαξηζκεζία), 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο - ππεξθηλεηηθφηεηα, 

αηζζεηεξηαθέο - θηλεηηθέο αλαπεξίεο, λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφο, ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο παηδηψλ θαη εθήβσλ, ςπρνπαηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε, ζπκβνπιεπηηθή 

γνλέσλ''. 

 Έλαο ηξίηνο χκβνπινο ζπκκεηείρε ζε ζεκηλάξην δηα δψζεο κε ζέκα 

''Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν'', ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Κνηλσληθήο θαη Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο 

ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 Μία ηέηαξηε .. παξαθνινχζεζε ην πξφγξακκα ''Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (1999-2000)'', ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο, Μειέηεο & 

Δθαξκνγψλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Κ.Δ.Μ.Δ.Π.Δ.), ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Σ.Δ.Α.Π.Ζ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. ηηο δξάζεηο ηνπ Κέληξνπ είλαη ε  αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζην ρψξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηελ επηκφξθσζε-θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ζρνιείσλ 

κέζσ ηεο Π.Δ., θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα επξσπατθά θαη εζληθά 

πξνγξάκκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκφξθσζε πνπ αλαθέξζεθε, νξγαλψζεθε ζε 12 

ζεξηλά ζρνιεία κε 50 ψξεο δηδαζθαιίαο ην θαζέλα. 

 Οη ππφινηπνη 3 χκβνπινη κε ζπκκεηνρή ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα απιψο καο 

πξνζδηφξηζαλ ηε ζεκαηηθή. Σν έλα ζεκηλάξην είρε πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη πινπνηήζεθε απφ ην Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΚΔ.Γ.ΔΚ.) ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παηξψλ. Σα άιια δχν είραλ ζρέζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη νξγαλψζεθαλ απφ ην Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο θαη 

Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.         

 Οη παξαπάλσ .. απνθφκηζαλ ηε ρξήζε βησκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ηελ εξγαζία 

κε κηα κεζνδνινγία ζπκβαηή κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. Δίραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα κειεηήζνπλ ην πιηθφ πνπ ηνπο δφζεθε, λα πεηξακαηηζηνχλ ζην δηδαθηηθφ κέξνο 

θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. ην ζεκείν απηφ επαλαιακβάλνπκε, φηη 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ φζσλ παξαθνινπζνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα, 

                                                 
53 ε ζπλεξγαζία ην ηκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ 

(Σ.Δ.Π.Α.Δ..), ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην ηκήκα ηεο Κνηλσληνινγίαο. 
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ε ζπκκεηνρή ππνδειψλεη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη απηφ δελ κπνξεί παξά λα 

πηζησζεί ζηα ζεηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

 

γ. Σπλέδξηα, κηθξόηεξα ζεκηλάξηα, πξνζωπηθή κειέηε 
 Έλαο αξηζκφο 13 πκβνχισλ (62%) δήισζε ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, 

δηεκεξίδεο ή κηθξφηεξα ζεκηλάξηα. Ζ επηκφξθσζε κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξείηαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ιηγφηεξν ρξνλνβφξα, θνπξαζηηθή θαη δαπαλεξή. Τπάξρεη φκσο 

έλα αδηεπθξίληζην ζεκείν ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ηα ζπλέδξηα απηά ζρεηίδνληαη 

φλησο κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. Ζ απάληεζε πνπ ιάβακε είλαη, φηη  

ππάξρνπλ ελφηεηεο ή εηζεγήζεηο αθηεξσκέλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζην 

πξαθηηθφ κέξνο ή ζηα εξγαζηήξηα γίλεηαη ρξήζε αλάινγσλ ηερληθψλ. Χζηφζν, 

θάπνηνη .. κηινχλ γεληθά γηα ηα ζπλέδξηα θαη δελ ηα ζπζρεηίζνπλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ.    

 Έγηλε αθφκε ζαθέο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πκβνχισλ ηνπ δείγκαηνο, φηη ε 

επαθή ηνπο κε ηηο έλλνηεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηηο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ δελ απνηέιεζε κηα ελζπλείδεηε επηινγή θαη πξνέθπςε σο ζπλέπεηα ηεο 

ηξηβήο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξίσλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε δήισζε εξσηψκελνπ,   

 «φηαλ πεγαίλσ ζε έλα ζπλέδξην γεληθά μέξσ ηη ζα αθνχζσ. ε έλα ζπλέδξην 

ζα πάσ δηφηη κ’ ελδηαθέξεη ην ζέκα ή ζα παξαθνινπζήζσ θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Δθπαίδεπζε ελειίθσλ δελ έρσ παξαθνινπζήζεη, αλ θαη 

πξνζσπηθά είλαη θάηη ην νπνίν ζα κ’ ελδηέθεξε. Γελ απνθιείεηαη φκσο ζε 

έλα ζπλέδξην γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο λα ηίζεηαη έκκεζα απηφ 

ην ζέκα κέζα απφ κεκνλσκέλεο νκηιίεο, εηζεγήζεηο ή ζην ζηάδην ησλ 

ζπδεηήζεσλ κεηά απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία.»  

Απφ ηελ παξαπάλσ δήισζε θαη άιιεο παξφκνηεο γίλεηαη ζαθέο, φηη κφλν έλα κέξνο 

.. κπνξεί λα απνθνκίζεη ρξήζηκε γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα. 

 Γελ ηζρχεη ην ίδην ζε ζρέζε κε ηελ ελεκέξσζε απφ ηε βηβιηνγξαθία ή άιιεο 

πεγέο, θαζψο ε επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ κάζεζεο γίλεηαη πην ζπλεηδεηά θαη 

αζθαιψο κε κεγαιχηεξε άλεζε ρξφλνπ. Ζ παξαηήξεζή καο εδψ είλαη, φηη ελψ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ .. ζπκβνπιεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηε βηβιηνγξαθία ή άιιεο 

πεγέο, δε ζπγθεθξηκελνπνηεί ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή ζε δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ηερληθέο). Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα δελ 

κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ πξνζσπηθή κειέηε ζηηο παξακέηξνπο επεξεαζκνχ 

ησλ ππνθεηκέλσλ.        

 

 Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο εμήο επηζεκάλζεηο. 

Πξψηνλ, νθείινπκε λα δηαθξίλνπκε ην πνζνζηφ ησλ .. πνπ παξαθνινπζνχλ 

πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα απφ ην πνζνζηφ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα. Οη 

πξψηνη έρνπλ κηα πην ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γχξσ απφ ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ ελειίθσλ.    

 Γεχηεξνλ, ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ αθνξά ζε γεληθφηεξα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη ζε απηφ ην πιαίζην πξνθχπηνπλ, ηίζεληαη ή ζπδεηνχληαη 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε επηκφξθσζε 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απνζπαζκαηηθή. Κάηη ηέηνην δε ζεκαίλεη φκσο φηη είλαη 
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αλαπνηειεζκαηηθή ή επηθαλεηαθή, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. 

 Σξίηνλ, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε κηα πνηνηηθή δηάζηαζε ησλ 

επξεκάησλ, φηη δειαδή έλα κέξνο .. αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα 

επηκνξθσζεί ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο πνιηηείαο.  

       

6.3.4. Δπηκφξθσζε απφ δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 ρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε εμεηδηθεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ 9 .. (43%) λα έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Οη χκβνπινη απηνί δηαζπείξνληαη θαη 

θαηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκηλάξηα. ηνλ πίλαθα 2 παξαζέηνπκε ην θνξέα ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ηνλ αξηζκφ πκβνχισλ πνπ ηα έρνπλ παξαθνινπζήζεη. 

 

Πίλαθαο 2. Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 

Α/Α Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα  Αξηζκφο  

1 Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ.) 7 

2 Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) 4 

3 Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδ. (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) 3 

4 Ηλζηηηνχην Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) 2 

5 Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) 2 

6 Δμ απνζηάζεσο ζεκηλάξηα 1 

 

α. Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ ελειίθωλ ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗΣ. 
 ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ.) ζπκκεηείραλ 7 .. (33%). 

ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ζψκαηνο εθπαηδεπηψλ ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο  

εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Με ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ αθελφο 

δειψλεηαη ε ηερληθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηή λα πξνζθέξεη 

εμεηδηθεπκέλεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη αθεηέξνπ  

ε ηππηθή αλαγλψξηζε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ (Παπαγεσξγίνπ, φπ. π.: 36-37).  

 Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηψλ, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

 α. Κνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ: α1) δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ: ελλνηνινγηθέο 

απνζαθελίζεηο, α2) ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηε ζχγρξνλε 

επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, α3) ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ ζηελ Διιάδα, 

α4) ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 β. Θεσξίεο κάζεζεο θαη κάζεζε ελειίθσλ: β1) ζεσξίεο κάζεζεο 

(ζπκπεξηθνξηζηηθέο, γλσζηηθέο, αλζξσπηζηηθέο, θνηλσληθήο κάζεζεο), β2) ζεσξίεο 

γηα ηε κάζεζε ελειίθσλ, β3) εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. 
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 γ. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. 

 δ. Ζ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε: δ1) ζηφρνη θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα, δ2) ε 

παξαδνζηαθή εθπαηδεπηηθή ηερληθή, δ3) ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, δ4) 

ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, δ5) ζπλδπαζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, δ6) 

παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπκε ππφςε, δ7) αζθήζεηο εθαξκνγήο, δ8) ε πξψηε 

ζπλάληεζε εθπαηδεπηή - εθπαηδεπνκέλσλ ζηε κέζε ελφο πξνγξάκκαηνο. 

 ε. Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο: ε1) αλαγθαηφηεηα ηεο εηζήγεζεο, ε2) πξνδηαγξαθέο 

ηεο εηζήγεζεο, ε3) εκπινπηηζκφο ηεο εηζήγεζεο, ε4) νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ε5) επηινγή εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη 

ζηξαηεγηθή ηνπ εθπαηδεπηή, ε6) εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αλά ζεκαηηθφ πεδίν ησλ 

Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.), ε6) εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο γηα ηηο 

επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 ζη. Δθπαηδεπηηθά κέζα θαη εθπαηδεπηηθφο ρψξνο: ζη1) επνπηεία θαη επνπηηθά 

κέζα δηδαζθαιίαο, ζη2) πίλαθεο, παξαζηάζεηο, έληππα, αληηθείκελα γηα επίδεημε, ζη3) 

ε ρξήζε ησλ δηαθαλεηψλ θαη ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα, ζη4) πξνβνιή 

εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ θαη ρξήζε θάκεξαο, ζη5) ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία, ζη6) ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 δ. ρεδηαζκφο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: δ1) βαζηθά βήκαηα ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο 

 ε. Ζ πξαθηηθή άζθεζε: ε1) ζθνπφο θαη ζεκαζία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε2) νη 

ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

ε3) πξαθηηθά βήκαηα εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κέζα 

ζε ρψξνπο εξγαζίαο, ε4) άιιεο κνξθέο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε5) αμηνιφγεζε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 ζ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζηε ζχλδεζε ηεο θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε: 

ζ1) ζχλδεζε θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο, ζ2) ηξφπνη ζπκβνιήο ηνπ εθπαηδεπηή ζηε 

ζχλδεζε θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο. 

 η. Αμηνπνίεζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο νκάδαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ: η1) ε 

εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ νκαδηθή δηεξγαζία, η2) ε εκπεηξία ησλ κειψλ ζηελ 

νκαδηθή δηεξγαζία, η3) ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δηεξγαζία, η4) 

δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηε δηεξγαζία ηεο νκάδαο, η5) 

πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηή, η6) ζρεδηαζκφο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο, η7) ε ξχζκηζε 

ηεο πνιπεπίπεδεο ζπλαιιαγήο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλάληεζεο, η8) ε 

αληηκεηψπηζε θάζε κέινπο ηεο νκάδαο σο «νιφηεηα», η9) ε ρξήζε βησκαηηθψλ 

νκαδηθψλ αζθήζεσλ, η10) θξνληίδα ηεο δηεξγαζίαο - δπζθνιίεο, παγίδεο, η11) 

επεμεξγαζία ηεο δηεξγαζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηή. 

 θ. Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: θ1) βαζηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε, θ2) ε αμηνιφγεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο. 

 ι. Ο ξφινο ηνπ ''λένπ'' εθπαηδεπηή ελειίθσλ: ι1) απφ ηηο αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηηο αιιαγέο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ι2) 

αλαδεηψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ λένπ εθπαηδεπηή (Παπαγεσξγίνπ, φπ. π.: 39-42). 

 Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πινπνηήζεθε κε ηε ιεγφκελε κηθηή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο (60 ψξεο δηα δψζεο θαη 231 ψξεο πξνζσπηθήο κειέηεο). Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε έλα ζεη δηδαθηηθνχ πιηθνχ έληππεο κνξθήο, δχν 
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DVD ππνζηεξηθηηθά ηνπ πιηθνχ θαη έλα CD-ROM κε φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

νδεγίεο ρξήζεο πξνο εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηψλ ζπλίζηαην ζε ηξεηο γξαπηέο εξγαζίεο θαη παξνπζίαζε 

κηαο 20ιεπηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. 

     

β. Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ ελειίθωλ ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ.  
 ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. ζπκκεηείραλ 

4 .. (19%). Βαζηθφο ζθνπφο ηεο επηκφξθσζεο ήηαλ ε επηθαηξνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζέκαηα θπξίσο κεζνδνινγίαο ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Χο εηδηθφηεξνη ζηφρνη πεξηγξάθνληαη ε εμνηθείσζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζε ζέκαηα αλίρλεπζεο-

δηάγλσζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ, παξαγσγήο πιηθνχ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

νκάδαο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

(Παπαγεσξγίνπ, φπ. π.: 58-59). 

 Σν πξφγξακκα δηαθξηλφηαλ ζε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο δηάξθεηαο 25 σξψλ 

ε θαζεκία θαη είρε ηελ αθφινπζε δηάξζξσζε απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ: 

 α. Δηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ: α1) βαζηθνί φξνη ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, α2) ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εκπφδηα ζηε 

κάζεζε, α3) δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, α4) 

βαζηθέο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: ε ζεσξία ηεο αλδξαγσγηθήο, ε 

εθπαίδεπζε γηα θνηλσληθή αιιαγή, ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, α5) ν 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ: εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη εθπαηδεπφκελνη, ν 

εθπαηδεπηήο ζηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 β. Γηεξγαζία νκάδαο - εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ: β1)  ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε νκάδεο: ε δπλακηθή θαη ε δηεξγαζία ησλ 

νκάδσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ, β2) ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε: 

δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, νη πξνζδνθίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο θαη 

νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε δηακφξθσζε ηνπ καζεζηαθνχ ζπκβνιαίνπ, β3) νη 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο: ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή, ηα 

βήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 γ. ρεδηαζκφο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: γ1) ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, γ2) 

ζρεδηαζκφο πεξηερνκέλνπ - δφκεζε δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, γ3) εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο: 

εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, εξγαζία ζε νκάδεο, κειέηε πεξίπησζεο, 

παηρλίδη ξφισλ, πξνζνκνίσζε, επίδεημε, γ4) επνπηηθά κέζα θαη εθπαηδεπηηθφο ρψξνο, 

γ5) θξηηήξηα επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη κέζσλ. 

 δ. Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ: δ1) ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, δ2) ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο, δ3) ηερληθέο θαη κέζα 

αμηνιφγεζεο, δ4) πφηε γίλεηαη ε αμηνιφγεζε;, δ5) ε ζεκαζία ηεο δηαξθνχο 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, δ6) αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

(Παπαγεσξγίνπ, φπ. π.: 59-60). 

 Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο απνηεινχζε ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα 

ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ.. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ έλα εγρεηξίδην ζε ειεθηξνληθή κνξθή, έλα 

DVD κε δείγκαηα κηθξνδηδαζθαιηψλ θαη ςεθηαθήο κνξθήο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. 
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ αθνξνχζε ζηελ εθπφλεζε ηεζζάξσλ ζεκαηηθψλ 

εξγαζηψλ.   

 

γ. Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ ελειίθωλ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 
 Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) είλαη 

ν θνξέαο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κέζσ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.). Οη επηκνξθσηηθέο ηνπ 

δξάζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε επηά δηαθξηηνχο ζεκαηηθνχο ηνκείο: ''Δηζαγσγηθήο 

Δθπαίδεπζεο'', ''Ξέλσλ Γισζζψλ'', ''Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη'', ''Πεξηβάιινληνο'', 

''Νέσλ Σερλνινγηψλ'', ''Πνιηηηζκνχ'' θαη ''Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ'' (Παπαγεσξγίνπ, φπ. 

π.: 69). 

 Έλα απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ηνκέα Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ηηηινθνξείηαη ''Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε'', ην νπνίν 

παξαθνινχζεζαλ 2 .. (10%). θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε επηκφξθσζε ελφο 

ηθαλνχ αξηζκνχ εθπαηδεπηψλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Σν πξφγξακκα είρε δηάξθεηα 70 ψξεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

εληφο ελφο δηαζηήκαηνο 10 εκεξψλ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο 

(Π.ΗΝ.ΔΠ.) Κξήηεο - Ζξάθιεην. 

 Δθηφο απηνχ έγηλε αλαθνξά ζε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα 

ήδε εληαγκέλνπο εθπαηδεπηέο ζην κεηξψν ηνπ θχξηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.. ηελ επηκφξθσζε ζπκκεηείρε 1 χκβνπινο απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. 

Ζ επηκφξθσζε δηήξθεζε 100 ψξεο - 60 ψξεο εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη 40 

ψξεο πξνζσπηθήο κειέηεο. 

 

δ. Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ ελειίθωλ ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. 
 Γχν (2) .. (10%) νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηψλ γηα ηα Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.), κε ηίηιν ''Δθπαίδεπζε 

Δθπαηδεπηψλ'', ησλ Πξάμεσλ ''Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο - Πξνγξάκκαηα Δζληθήο 

Δκβέιεηαο θαη Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Δκβέιεηαο ΑΠ7 & ΑΠ8'' ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ''Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε'' ηνπ Δ..Π.Α. (2007-2013)
54

. Σν 

πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ 29/03/2014 έσο 20/04/2014 θαη είρε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

37 δηδαθηηθέο ψξεο - 24 ψξεο εμ απνζηάζεσο κειέηε θαη 13 ψξεο δηα δψζεο 

ζπλάληεζε (ηκήκα Ζξαθιείνπ - εκεξνκελία 12-13/04/2014). Οη εθπαηδεπφκελνη 

είραλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ Κ.Γ.Β.Μ. 

θαη λα εκπιαθνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δηδαθηηθψλ ελνηήησλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ησλ Κ.Γ.Β.Μ.. 

 

ε. Γηαδηθηπαθό ζεκηλάξην ''Δθπαηδεύνληαο εθπαηδεπηέο ελειίθωλ''   
 Έλαο (1) .. παξαθνινχζεζε ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο 

εμακεληαίαο δηάξθεηαο 360 σξψλ κε ζέκα ''Δθπαηδεχνληαο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ: 

αλάπηπμε δηδαθηηθψλ ηθαλνηήησλ'', ην νπνίν πινπνηήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην 

                                                 
54 Φνξέαο πινπνίεζεο ήηαλ ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) κε άιινπο 

ζπλεξγαδφκελνπο εηαίξνπο - Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.), Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π.), Δζληθφ 

πκβνχιην Νενιαίαο (Δ.Τ.Ν.) θαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη Γήκνη. 
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Κνηλσληθήο θαη Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Σν πξφγξακκα είρε σο ζθνπφ «ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ δηδαζθαιίαο ησλ ελεξγψλ θαη ππνςήθησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο απηήο
55

». ηνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ήηαλ λα θαηαζηήζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηθαλνχο λα απνζαθελίζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη λα θάλνπλ ζσζηή ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ, έηζη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα γλσξίδνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπεη ηε δπλακηθή 

ηεο νκάδαο θαη ην ξφιν ηνπο σο εθπαηδεπηέο ζηελ νκάδα θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

    

 Παξαπάλσ πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα ζην αληηθείκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Οη απφςεηο δε ησλ .. είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκεο γηα φιεο 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνγξακκάησλ, γη’ απηφ ηηο ζρνιηάδνπκε ζπλνιηθά. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ πκβνχισλ απνηππψλεη ζηηο ζπλεληεχμεηο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

θαη εκπεηξηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. χκθσλα κε κηα αληηπξνζσπεπηηθή αλαθνξά,  

«απνθηάο κηα ζπλνιηθή άπνςε ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ. Μπνξψ λα νξγαλψζσ έλα ζεκηλάξην ζε ζπλαδέιθνπο κνπ ηεο 

πξσηνβάζκηαο, πηζηεχσ έρσ ην ζεσξεηηθφ background. Απνθηάο κηα πην 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε, είηε απηφ αθνξά ηηο ηερληθέο, είηε ηελ νξγάλσζε ελφο 

ζεκηλαξίνπ, γεληθά πψο δνπιεχσ κε ελήιηθεο, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, είηε ζε πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, φπσο νη ζπγθξνχζεηο ησλ ελειίθσλ, 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελειίθσλ. [...]. Αλαιχζακε κία πξνο 

κία φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη κάιηζηα φληαο νη ίδηνη ζε νκάδεο, δφζεθε 

πιηθφ απφ ηνπο ππεχζπλνπο, δνθηκάζακε φιν απηφ ην πιηθφ (αλαθέξεηαη ζε 

ζεκηλάξην ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ.).» 

Μ’ άιια ιφγηα νη .. θαίλεηαη λα θαιχπηνληαη απφ ηα ζεκηλάξηα απηά ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, γεγνλφο κε ζεηηθέο πξνεθηάζεηο ζην έξγν 

ηνπο σο επηκνξθσηέο εθπαηδεπηηθψλ.                  

 Απφ έλα κηθξφ αξηζκφ πκβνχισλ ζπγθξίλνληαη ηα πξνγξάκκαηα απηά κε ηελ 

ελδνυπεξεζηαθή ηνπο επηκφξθσζε θαη δελ επηζεκαίλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζέζε ..,  

«πξνζσπηθά δε βιέπσ θάπνηα δηαθνξά κε ην Μείδνλ Πξφγξακκα 

Δπηκφξθσζεο (αλαθέξεηαη ζε ζεκηλάξην ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ.), σο πξνο ηηο 

ηερληθέο κηιάσ, φρη σο πξνο ηε ζεσξία, σο πξνο ηε ζεσξία ην ζεκηλάξην ηνπ 

Η.Γ.Δ.Κ.Δ. είλαη πιήξεο. Δγψ απηφ πνπ ιέσ είλαη αλαθνξηθά κε ην πξαθηηθφ 

κέξνο, ην πψο ρεηξίδεζαη κηα ηερληθή, ηα πιηθά πνπ ζα επηιέμσ ή πάλσ ζε 

ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, ηα νπνία ζεσξψ εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηε ζεσξία ησλ 

ελειίθσλ, ζ’ απηά δελ είδα δηαθνξέο. χκθσλνη, ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ ζε έβαδε 

                                                 
55  Αλαξηεκέλν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.paideiaslogos.com. 
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ακέζσο ζην πλεχκα ησλ ελειίθσλ, ε ζεσξία φκσο δελ μέξσ αλ ηε 

ρξεηαδφκαζηε ηφζν πνιχ.»  

Δλ πξνθεηκέλσ ππνλνείηαη κηα ζεσξεηηθή νπηηθή ζηα ζεκηλάξηα ησλ ελειίθσλ πνπ δε 

ζπγθηλεί ηνπο .., νη νπνίνη δείρλνπλ λα επηδεηνχλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

επηκφξθσζεο.  

 Γηαηππψλεηαη επίζεο ε θξηηηθή, φηη θάπνηεο θνξέο ν επηκνξθσηηθφο θνξέαο δε 

ιακβάλεη ππφςε ην γλσζηηθφ επίπεδν ή ηελ εκπεηξία ησλ .., πξάγκα αληηθαηηθφ κε 

ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

 Θεσξνχκε, σζηφζν, φηη νη .. κε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα απηά βξίζθνληαη 

ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε απφ εθείλνπο πνπ δελ ηα παξαθνινχζεζαλ, θάηη πνπ κέλεη 

λα επηβεβαησζεί ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο πκβνχινπο.          

 

6.4. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

6.4.1. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ .. δηαζέηεη επηκνξθσηηθή εκπεηξία ζε ελδνζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα ή γεληθφηεξα ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα (12 .. ζε πνζνζηφ 57%) 

(βι. πίλαθα 3). 

    

Πίλαθαο 3. Δλδνζρνιηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

  

Α/Α Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα  Αξηζκφο  

1 Π.Δ.Κ. 12 

2 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 9 

3 Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο 4 

4 Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.) 4 

5 Δπηκφξθσζε Β' ΔΠΗΠΔΓΟΤ ζηηο Σ.Π.Δ. 3 

6 Ο.ΔΠ.ΔΚ. 3 

7 Δπέιηθηε Εψλε 2 

8 Αγσγή Τγείαο 1 

  

 Μηα πξψηε θαηεγνξία απνηεινχλ .., νη νπνίνη έρνπλ εθαξκφζεη σο 

εθπαηδεπηηθνί πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
56

, Αγσγήο Τγείαο ή Δπέιηθηεο Εψλεο. Ζ εκπεηξία 

κηαο πκβνχινπ απνηηκήζεθε σο εμήο απφ ηελ ίδηα ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηκφξθσζεο:  

«Γνθίκαζα θαηαξρήλ ηηο ηθαλφηεηέο κνπ. Ζ εκπεηξία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ήηαλ θαηαξρήλ ε πην ζεκαληηθή, πεηξακαηίζηεθα θάπνηεο θνξέο καδί ηνπο κε 

ηηο ηερληθέο πνπ εθάξκνζα θαη κέζα απφ ηελ επαθή καδί κε φινπο ηνπο 

                                                 
56 Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηψλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

νθείιεηαη ζηελ επξεία απήρεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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ζπλαδέιθνπο. Θα ηνικήζσ λα πσ ζε απηά ηα ζεκηλάξηα έκαζα λα δνπιεχσ 

ηε κέζνδν ησλ ελειίθσλ.»  

 ην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο έρνπκε αλαθεξζεί θαη δε ζα 

επεθηαζνχκε εθηφο απφ ην λα επηβεβαηψζνπκε ηηο πνιχηηκεο παξαζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ αλαηξνθνδνηηθά γηα ηνπο ίδηνπο θαη επεξέαζαλ 

ην κεηέπεηηα ξφιν ηνπο σο ...   

 Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Π.Δ.Κ. απεπζχλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε 

λενδηφξηζηνπο ή αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ εηζαγσγηθή ηνπο επηκφξθσζε. 

Με βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ε επηκφξθσζε πνπ 

παξέρνπλ ζηεξίδεηαη ζε βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

επηκνξθνχκελσλ, ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηε ρξήζε ησλ 

βησκαηηθψλ ηερληθψλ, ζηε ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ θαη ζηνλ 

αλαζηνραζηηθφ ραξαθηήξα ηεο επηκφξθσζεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, νη κηζνί .. εθάξκνζαλ βησκαηηθέο ηερληθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (κηθξνδηδαζθαιία, πξνζνκνίσζε, παηρλίδη ξφισλ, ηδενζχειια θ.ά.) θαη 

επηρείξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνπο (γλσξηκία θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε, δηάγλσζε θαη 

δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο θ.ιπ.).  

 ε κηα δεχηεξε νκάδα .. αλήθνπλ φζνη αζθνχλ θξηηηθή ζηε δνκή ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ Π.Δ.Κ., δεδνκέλνπ φηη νη ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 

δηαηππσκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ επηκνξθσηηθφ θνξέα θαη έηζη δελ κπνξνχλ 

λα απηελεξγήζνπλ. Δπηπιένλ, επηζεκαίλνπλ, φηη ν ρξφλνο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη δελ ηνπο 

αθήλεη πεξηζψξην ζπγθξνηεκέλεο παξέκβαζεο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζε αθφκε 

κεγαιχηεξν βαζκφ σο πξνο ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.) ή ηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.).   

 ε κηα ηξίηε θαηεγνξία ή νκάδα εληάζζνπκε εθείλνπο ηνπο .., νη νπνίνη 

κηινχλ γεληθά γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχλ θαη απφ ηα ιεγφκελά 

ηνπο δελ πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πέξα απφ κηα απιή 

ζπδήηεζε. Δλδεηθηηθή είλαη ε παξαθάησ αλαθνξά:  

«Γε κηιάο ζε έλα ζπλάδειθν, φπσο κηιάο ζε έλα παηδί φηαλ θάλεη έλα ιάζνο 

ή ζπδεηάεη κε ην δηπιαλφ ηνπ, γηαηί ν ελήιηθαο είλαη ελήιηθαο θαη ην παηδί 

είλαη παηδί. Έλαλ ελήιηθα ηνλ θεξδίδεηο δηαθνξεηηθά, δείρλνληάο ηνπ πφζν 

ηνλ θαηαιαβαίλεηο, πφζν έρεηο ηε δηάζεζε λα αθνχζεηο απηά πνπ ζνπ 

ιέεη.[...]. Κάλσ πξψηα κηα εηζήγεζε-εηζαγσγή, ηνπο εηζάγσ ζε κηα ελφηεηα 

θαη κεηά ζπδεηάσ καδί ηνπο. πδεηήζσ απηά πνπ κνπ ιέλε, γηαηί θάλνληαο 

κηα ζπδήηεζε ηνπο κέλνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ επηκφξθσζε.»   

Αλ θαη ε παξαπάλσ άπνςε εκπεξηέρεη ζηνηρεία απφ ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δε δηαθξίλνπκε κηα εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζε επίπεδν 

πξαθηηθφ, π.ρ. κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο. Σελ παξαπάλσ εληχπσζε 

απνθνκίζακε θπξίσο απφ ηνπο επηκνξθσηέο ησλ Π.Δ.Κ..        

 Μηα ηέηαξηε νκάδα .. δε θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε ηεο 

επηκφξθσζεο κε ηε θηινζνθία θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ 
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επηκφξθσζε Β' επηπέδνπ ζηηο Σ.Π.Δ. απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαη 

ππνδειψλεη ηελ ηάζε ησλ πκβνχισλ λα παξαιιειίδνπλ θάζε είδνπο ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε κε ηελ επηκφξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δλψ ινηπφλ αξρηθά 

θαηαρσξνχλ ή ζεσξνχλ ηελ επηκνξθσηηθή ηνπο εκπεηξία ζηηο λέεο ηερλνινγίεο σο 

ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, φηαλ ηνπο δεηάκε λα αηηηνινγήζνπλ κε 

επηρεηξήκαηα ηε ζέζε ηνπο, αλαθέξνληαη απιψο ζην γεγνλφο ηεο επαθήο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ελήιηθεο. 

 πγθξίλνληαο ηηο ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο, νη δχν πξψηεο κε ηηο δχν 

ηειεπηαίεο  δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ αληαλάθιαζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. Κνληνινγίο, αλ θαη ζρεηηθά πςειφ ην 

πνζνζηφ ησλ .. κε κηα ηξηβή σο επηκνξθσηέο ζε ελδνζρνιηθά ή άιια εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, σζηφζν δελ αληαλαθιά κηα επηκφξθσζε άκεζα ζπλδεδεκέλε ζηελ 

πξάμε κε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δελ 

αλαηξεί ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί σο επηκνξθσηέο 

πξηλ αλαιάβνπλ ξφιν πκβνχινπ.       

   

6.4.2. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε   
 Έλαο αξηζκφο 7 .. (33%) έρεη απνθηήζεη δηδαθηηθή εκπεηξία ζε 

κεηαιπθεηαθέο ή ηξηηνβάζκηεο δνκέο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα 4. 

 

Πίλαθαο 4. Μεηαιπθεηαθέο θαη ηξηηνβάζκηεο δνκέο εθπαίδεπζεο   

 

Α/Α Φνξέαο εθπαίδεπζεο  Αξηζκφο  

1 Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  6 

2 Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
57

 5 

4 Γηδάζθνληεο ηνπ Π.Γ. 407/80 2 

5 Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.)  2 

6 Άιιν 1 

 

 Κνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο .. είλαη 

ε κε εθαξκνγή κηαο κεζνδνινγίαο ζρεηηθήο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ εθηφο απφ 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη ε αλνκνηνγέλεηα πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. Όπσο αλέθεξε ελ 

πξνθεηκέλσ κία χκβνπινο κε πξνυπεξεζία ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., 

«πψο λα δνπιέςσ ζε νκάδεο κε έλα αξηζκφ ζαξάληα αηφκσλ. Γε γίλεηαη 

απηφ ην πξάγκα, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζέζεηο πνπ εγψ κπνξεί λα έρσ ή ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρσ. Ξεθηλάο ζπλήζσο κε έλα powerpoint, θάλνπκε κηα 

εηζήγεζε σο εηζαγσγή, φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα λα 

ηνπο κείλνπλ. Όινπο καο θνπξάδεη ε εηζήγεζε απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, γη’ 

απηφ φρη αηέιεησηεο δηαθάλεηεο, ην ζπληζηψ ζε φινπο απηφ, δε ρξεηάδεηαη λα 

                                                 
57 Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο.  
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πιαηεηάδεη θαλείο, απηφ πνπ είλαη λα πεηο, πεο ην ζε κεξηθά ιεπηά. ’ απηέο 

ηηο ειηθίεο δε ζα ζε αθνχζνπλ παξαπάλσ απφ είθνζη ιεπηά φηαλ κηιάο 

ζπλέρεηα, φζν θαη λα ηνπο ελδηαθέξεη. Γελ θάλσ θάηη ην εμεδεηεκέλν, ζα 

ήζεια βέβαηα λα θάλσ, αιιά καο πηέδεη ν ρξφλνο, αλαιψλεζαη κε ηελ χιε θαη 

κεηά δε ζνπ κέλεη πνιχο ρξφλνο γηα θάηη πην δηαδξαζηηθφ. Έρσ επίγλσζε ηη 

ιέσ θαη κε ζηελαρσξεί πνπ ην ιέσ, γηαηί γλσξίδσ ηη ζεκαίλεη γηα ηα άηνκα 

απηά πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο λα μαλαθάζνληαη ζηα 

ζξαλία θαη λα καο αθνχλε λα κηιάκε, νθείινπκε απηφ λα ην πνχκε.»  

 Παξφκνηα εηθφλα ζρεκαηίζακε γηα ηνπο .. κε δηδαθηηθφ έξγν ζην Παλ/κην
58

.   

Απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πκβνχινπο επηζεκάλζεθε, φηη νη θνηηεηέο σο θαηεγνξία 

εθπαηδεπφκελσλ βξίζθνληαη αθφκε ζην ζηάδην ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ θαη απηφ 

κπνξεί λα ηνπο δηαθνξνπνηεί ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ελήιηθεο. Δίλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή ε εμήο δήισζε:  

«Έρσ ηελ αίζζεζε φηη ηα παηδηά ζην παλεπηζηήκην έρνπλ ζηνηρεία πνπ ηα 

δηαθνξνπνηνχλ ζ’ έλα βαζκφ απφ κηα ηππηθή νκάδα ελειίθσλ. Οη 

παξαζηάζεηο δελ είλαη νη ίδηεο κε θάπνηνλ ζαξάληα εηψλ, έρνπλ άιιεο 

πξνζιακβάλνπζεο νη εηθνζάρξνλνη, απηφ θξαηήζηε ην σο πξψην. Γεχηεξνλ, 

εθείλν πνπ μερσξίδεη ηα παηδηά απηά θαη πξέπεη λα ην γλσξίδνπλ φζνη 

ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα, δηδάζθνπλ ή εκπιέθνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 

ηξφπν, θάηη πνπ μερσξίδεη ινηπφλ ηα παηδηά είλαη ε εμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία ζε γεληθφηεξν επίπεδν, έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην e-learning, ην 

νπνίν εκείο αγλννχκε ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ.»       

Ζ παξαπάλσ αληίιεςε δελ αλαηξεί ηε ζθνπηκφηεηα ησλ βησκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ή ηεο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, πξάγκα πνπ 

δε ζπκβαίλεη σζηφζν.   

 Απφ έλα κηθξφ αξηζκφ .. γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηνχλ νη αξρέο θαη 

ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο. Σν πξφγξακκα ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο ζην Γηδαζθαιείν απνηειεί έλα ηέηνην παξάδεηγκα, φπσο επίζεο θαη 

θάπνηα καζήκαηα εξγαζηεξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα Η.Δ.Κ.. Καηά ηα ιεγφκελα κίαο 

πκβνχινπ,  

«ην απνηέιεζκα ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην ίδην ην κάζεκα θαη ην ιέσ 

απηφ εγψ, γλσξίδνληαο πφζν κεηξάεη ε κεηαδνηηθφηεηα απηνχ πνπ θάλεη ην 

κάζεκα. Δίλαη ην ίδην έλα εξγαζηεξηαθφ κάζεκα κε έλα πην ζεσξεηηθφ; Όρη, 

γηαηί ην εξγαζηεξηαθφ ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Όηαλ έλα 

κάζεκα είλαη επηιεγφκελν, έλα επηιεγφκελν είλαη ην ίδην κε έλα νπνηνδήπνηε 

άιιν κάζεκα, ην νπνίν δελ ελδηαθέξεη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην δειψλνπλ 

ππνρξεσηηθά; Γελ είλαη ην ίδην θαη απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζην δηδαζθαιείν 

έλα επηιεγφκελν ην δειψλνπλ, γηαηί πξνθαλψο ηνπο ελδηαθέξεη παξαπάλσ, 

επνκέλσο κπνξψ λα δνπιέςσ θάπνηεο κεζφδνπο κε απηνχο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο.»      

 Ζ ζχλζεζε ελφο ηκήκαηνο ελειίθσλ ή ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζαθψο παίδνπλ 

έλα ξφιν ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ. Δμίζνπ επεξεάδνπλ νη 

θνηλέο πξνζιακβάλνπζεο κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ, κε ηελ έλλνηα φηη 

                                                 
58 Όινη νη .. ηνπ δείγκαηνο κε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην Παλ/κην είλαη κε ζρέζε εξγαζίαο Π.Γ. 

407/80.  
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αλαπηχζζεηαη έλα ζεηηθφ θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ, θαζψο ζχκθσλα κε ..,  

«ε επαθή κε ην αθξναηήξην πνπ έρεηο είλαη ην παλ. Με ηνπο ζπλαδέιθνπο ε 

ρεκεία ηεο νκάδαο είλαη πην δπλαηή, γηαηί ηνπο γλσξίδσ πνηνη είλαη. Δγψ  

είκαη ζπλάδειθνο θαη ην ίδην ηνπο βιέπσ θη απηνχο. Όηαλ δελ ηνπο μέξσ 

φκσο ή δελ έρσ ηελ άλεζε, ζα αθνινπζήζσ κηα άιιε κεζνδνινγία κέρξη λα 

ζπάζεη ν πάγνο. Απνθηάο έηζη φκσο κηα εκπεηξία, δηαρεηξίδεζαη θαιχηεξα ην 

έκςπρν δπλακηθφ, γηαηί νη ζπλάδειθνη δελ είλαη θαη ην πην εχθνιν θνηλφ.»          

 Καηά ζπλέπεηα, ε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε κεηαιπθεηαθή θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κφλν σο έλα βαζκφ κε πξαθηηθέο αληίζηνηρεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Γελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε εδψ ηνπο αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο ή 

εκπφδηα, πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ παξαπάλσ ζχλδεζε. Δθείλν ζην νπνίν ζπκθσλνχλ νη 

πεξηζζφηεξνη .. είλαη νη παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη απφ ηελ εκπινθή ηνπο 

ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

6.4.3. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απνηειεί έλα άιιν 

θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ... Σα ζεκηλάξηα απηά δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην 

θνξέα πινπνίεζήο ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 5. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ πκβνχισλ νη 7 (33%) έρνπλ δηδάμεη ζε πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 

Πίλαθαο 5. Δμεηδηθεπκέλεο δνκέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 

Α/Α Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα  Αξηζκφο  

1 Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) 3 

2 ρνιέο Γνλέσλ  3 

3 Δθπαίδεπζε κεηαλαζηψλ - ΟΓΤΔΑ  2 

4 Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 2 

5 Κ.Γ.Β.Μ. 1 

 

 ε Κ.Δ.Κ. έρνπλ δηδάμεη 3 .. (14%). Γχν (2) .. (10%) έρνπλ επηκνξθψζεη 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ρεηηθά κ’ απηά ηα 

ζεκηλάξηα δελ έρνπκε θάπνηα άιιε πιεξνθφξεζε γηα ηε ζχλζεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ή ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

εθπαίδεπζεο.   

 Πην θαηαηνπηζηηθνί είλαη νη χκβνπινη κε επηκνξθσηηθή ζπκβνιή ζηηο ρνιέο 

Γνλέσλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνπλ θαη ζηα νπνία ζπκκεηείραλ 

σο επηκνξθσηέο είλαη ηα εμήο: α. ''πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ - νηθνγέλεηαο''. β. 

''ηεξεφηππα θαη δηαθξίζεηο ζηελ νηθνγέλεηα''. γ. ''Ζ νηθνγέλεηα ζηε ζχγρξνλε επνρή''. 

Σα ζεκηλάξηα απηά ήηαλ εξγαζηεξηαθά θαη πινπνίεζαλ δηάθνξεο ελεξγεηηθέο 

ηερληθέο. Θεηηθά αμηνινγήζεθε ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο  εθπαηδεπφκελνπο θαη ε 

αμηνπνίεζε αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαηά ηελ ελαξθηήξηα - πξψηε  

ζπλάληεζε θαη θαηά ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ εξγαζίαο.   
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 Γχν (2) .. (10%) ζπκκεηείραλ σο εθπαηδεπηέο ζην πξφγξακκα ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. 

''Δθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηνλ 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ ΟΓΤΔΑ ΑΠ7''. Απφ ην πξφγξακκα απηφ νη επηκνξθσηέο 

απνθφκηζαλ ρξήζηκε γλψζε σο πξνο ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δφζεθε ζηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα κεηαλάζηεο. 

 Έλαο (1) .. ππήξμε εθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ γηα ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη θαίλεηαη λα δηαζέηεη πςεινχ 

επηπέδνπ θαηάξηηζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο 

εθπαηδεπηψλ ζην κεηξψν Δ.ΚΔ.ΠΗ. / Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π
59

.).   

 Αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ .. ζηα πξνγξάκκαηα απηά ή 

ην βαζκφ πινπνίεζεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θνηλή είλαη ε 

άπνςε ζε ζρέζε κε ηελ απνθηνχκελε γλψζε-εκπεηξία, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε δήισζε 

φηη, 

«φζν άξηζηα θαηαξηηζκέλνο λα είζαη, θαηαξρήλ απηφ είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ θαη 

δελ έρεη λφεκα λα ην ιέκε ζπλέρεηα, έλαο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα είλαη 

θαηαξηηζκέλνο ζην αληηθείκελφ ηνπ 100%. Όκσο γηα λα επαλέιζσ ζε απηφ πνπ 

ήζεια λα πσ, ε εκπεηξία απφ ηα πξνγξάκκαηα ελειίθσλ είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθή, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε γλψκε κνπ. ηηο ζρνιέο γνλέσλ είρα ηελ 

επθαηξία λα έξζσ ζε επαθή κε γνλείο απφ δηάθνξα ζηξψκαηα, νη νπνίνη είραλ 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα ν θαζέλαο θαη ηνπο έκαζα ζην 

ζεκηλάξην. Έξρεζαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη φζν κε πην 

πνιινχο αλζξψπνπο έξρεζαη ζε επαθή, ηφζν πην πνιχ καζαίλεηο θη εζχ ν ίδηνο σο 

εθπαηδεπηήο. Απηφ είλαη θάηη πνπ απνθφκηζα απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία.»   

 

 πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ .. ζηηο ηξεηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηα 

εμήο. Πξψηνλ, δηδαθηηθή εκπεηξία έρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ .. θαη γίλεηαη κηθξφηεξν, 

φηαλ ηνπο δεηάκε λα καο απνζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα θαη ηε κεζνδνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. Γεχηεξνλ, ππάξρεη έλαο αθφκε κηθξφηεξνο αξηζκφο .. 

κε αμηνζεκείσηε γλψζε θαη εκπεηξία ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα. Σξίηνλ, νη 

χκβνπινη πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη 

απηνί πνπ εκπιέθνληαη ζπλήζσο σο εθπαηδεπηέο ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα.   

           

6.5. Έληαμε ζε κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 
 Μεηά απφ θάζε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο-έληαμεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζην 

κεηξψν ηνπ επηκνξθσηηθνχ θνξέα. Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο .. αθνξνχζε ζηα 

κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. ηνλ πίλαθα 6 κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνηα 

κεηξψα είλαη εληαγκέλνη.       

 

 

 

 

 

                                                 
59 Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 
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Πίλαθαο 6. Μεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ   

 

Α/Α Μεηξψν   Αξηζκφο  

1 Π.Δ.Κ. 8 

2 Δ.ΚΔ.ΠΗ. 4 

3 Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 4 

4 Β’ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ζηηο Σ.Π.Δ. 3 

 

 Έλα πξψην ζρφιην είλαη, φηη νη .. ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο 

φια ηα κεηξψα αλεμάξηεηα αλ θάπνηα απφ απηά δελ αθνξνχλ πηζηνπνίεζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ (βι.  κεηξψν εθπαηδεπηψλ ησλ Π.Δ.Κ. ή ηνπ Β' Δπηπέδνπ ζηηο 

Σ.Π.Δ.). Ο αξηζκφο επνκέλσο ησλ εγγεγξακκέλσλ πκβνχισλ ζε κεηξψν 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ είλαη κηθξφηεξνο απ’ απηφλ πνπ θαίλεηαη θαη δηαβάδνπκε ζηνλ 

πίλαθα 6 (6 .. ζε πνζνζηφ 29% θαη φρη 8 .. ή 38%). ε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

ηεο εξγαζίαο έρνπκε επηρεηξήζεη λα εξκελεχζνπκε ηελ ηαθηηθή πνιιψλ πκβνχισλ 

λα ζπλδένπλ νπνηαδήπνηε επηκνξθσηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κε ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, γη’ απηφ δε ζα επεθηαζνχκε.  

 Μηα δεχηεξε παξαηήξεζή είλαη, φηη νη .. κε επηκνξθσηηθή εκπεηξία ζηηο 

δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη πεξηζζφηεξνη απ’ φζνπο είλαη εγγεγξακκέλα 

κέιε ζηα αληίζηνηρα κεηξψα. Απηφ δηθαηνινγείηαη κε δεδνκέλν φηη θάπνηνο 

εθπαηδεπηήο κπνξνχζε λα δηδάμεη ζε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ άζρεηα απφ 

ηελ έληαμή ηνπ ή κε ζην κεηξψν εθπαηδεπηψλ. Τπήξμε κάιηζηα κηα καθξά πεξίνδνο, 

θαηά ηελ νπνία είρε ζηακαηήζεηο ε εηζαγσγή ζε ηέηνηα κεηξψα.  

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ε εγγξαθή ζε κεηξψν θνξέα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ απνηειεί έλα επηπιένλ θξηηήξην πηζηνπνίεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηή - .. ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

7. ΣΤΠΟΛΟΓΗΔ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

7.1. Δπηκνξθσηηθέο εκεξίδεο ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο   

 Οη .. έρνπλ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηνχλ δχν ππνρξεσηηθέο εκεξίδεο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Καηά ηε δηεμαγσγή απηψλ ησλ εκεξίδσλ 

δε ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία. Γεληθφηεξα, νη χκβνπινη επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ εκεξίδσλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηκφξθσζεο, ηελ αλάγθε 

δηεπθφιπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιια πξαθηηθά δεηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο (4-5 .. ζε θάζε θαηεγνξία). ηελ πξψηε θαηεγνξία 

αλήθνπλ .., νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε εληαίεο 

εκεξίδεο ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα. ηε δεχηεξε πηνζεηείηαη έλα κηθηφ κνληέιν 

(εκεξίδεο εληαίεο θαη ηκεκαηηθέο) θαη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία νη εκεξίδεο έρνπλ 

απνδέθηεο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο (ηκεκαηηθέο). 

 ηελ πεξίπησζε ησλ εκεξίδσλ κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην 

ζχλεζεο είλαη ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα λα ππάξρεη κηα εηζήγεζε θαη λα αθνινπζεί 

ζπδήηεζε. Μφλν ζε κηα πεξίπησζε νξγαλψζεθε εξγαζηήξην ζην πιαίζην 

παξάιιειεο ζπλεδξίαο. Οη .. δηαπηζηψλνπλ δηάθνξεο δπζιεηηνπξγίεο ζε ζρέζε κε 

ηηο εκεξίδεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηε ζχλζεζή ηνπο. Όπσο καο ιέλε νη ίδηνη, ηα 

αθξναηήξηα ηνπο είλαη πνιππιεζή (κπνξεί λα θηάλνπλ ηα 120 ή 180 άηνκα θάπνηεο 

θνξέο), γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη θπξίσο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ. χκθσλα κε 

ζρεηηθή δήισζε εξσηψκελνπ,  

«φηαλ είλαη ηφζνη πνιινί ην απνηέιεζκα είλαη θαηψηεξν ησλ πξνζδνθηψλ. 

Δθαηφλ ηξηάληα άηνκα ζε κηα εκεξίδα δελ είλαη πάξα πνιιά; Δθ ησλ 

πξαγκάησλ κηα ηέηνηα εκεξίδα έρεη έλα ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν.»   

 Αλαθέξζεθε, επίζεο, φηη αλ θαη δε ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία ζην δηάζηεκα 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εκεξίδσλ, δελ παξαηεξείηαη θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, νη .. δηαηππψλνπλ παξάπνλα γηα ην βαζκφ 

παξαθνινχζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Δηπψζεθε 

ραξαθηεξηζηηθά απφ κία χκβνπιν,  

«δπν-ηξεηο λα πάλε ηνπαιέηα ή λα κηιήζνπλ κεηαμχ ηνπο, ππάξρεη κηα πνιχ 

κεγάιε αλαηαξαρή. Γελ κπνξείο λα ηνπο θξαηάο ζπλέρεηα φιε ηελ ψξα 

ζπγθεληξσκέλνπο. Άιιν είλαη αλ αξέζεη ή φρη ζε θάπνηνλ ην ζέκα, απηφ είλαη 

θάηη απνιχησο ινγηθφ. [...]. Τπάξρνπλ ζηάληαξ απηνί πνπ έξρνληαη, πνιινί 

φκσο δε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ή παξαζχξνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο. Δίπακε 

ν αξηζκφο είλαη έλα πξφβιεκα ζε απηά ηα ζεκηλάξηα.» 

 Έλαο αξηζκφο πκβνχισλ επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ησλ εκεξίδσλ κε ην 

ζθεπηηθφ φηη  ζπγθεληξψλνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη απηφ ζεσξείηαη κηα 

επθαηξία αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ζχζθημεο ζρέζεσλ. Μία χκβνπινο ζεκείσζε, 

ιέγνληαο,       

«είλαη κηα επθαηξία λα βξεζνχλε, γηαηί είλαη πνιινί πνπ δελ μέξνπλ ν έλαο 

ηνλ άιιν. Αλ δε γηλφηαλ νη εκεξίδεο, κπνξεί λα κελ βιεπφηαλ πνηέ, δελ 

ππεξβάισ θαζφινπ ζ’ απηφ. Καιφ είλαη ινηπφλ λα καδεπφκαζηε, γηαηί 

πηζηεχσ πνιχ ζε απηή ηε δηαπξνζσπηθή αληαιιαγή ησλ ζπλαδέιθσλ, φινη 

έρνπκε αλάγθε ηελ επηθνηλσλία.» 
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Παξαπάλσ δελ απνζαθελίδεηαη ην πεξηερφκελν θαη ε ζθνπηκφηεηα απηνχ ηνπο είδνπο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο ''πνπ δε γλσξίδνληαη ή 

δε βιέπνληαη ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα''.   

 πδεηήζεθε, αθφκε, φηη κε ηηο εκεξίδεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο 

ζεκάησλ γεληθνχ παηδαγσγηθνχ-επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία είλαη 

δχζθνιν λα θαιπθζνχλ ζε πνιιά μερσξηζηά ζεκηλάξηα ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη 

πφξσλ. 

 Οη  .. ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο αθνινπζνχλ έλα κηθηφ κνληέιν επηκφξθσζεο 

κε επηκέξνπο εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. ε κηα πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, ε 

πξψηε εκεξίδα κπνξεί λα αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε δεχηεξε λα 

νξγαλψλεηαη θαηά νκάδεο ζρνιείσλ ή νκάδεο ηάμεσλ. χκβνπινο αλέιπζε ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζκφ:      

«Μία εκεξίδα ηελ παξαθνινπζνχλ φινη, γηαηί θη εγψ ζέισ λα ηνπο δσ φινπο 

θαη λα έρσ κηα πην ζπλνιηθή εηθφλα. Θα θάλσ άιιεο έμη εκεξίδεο - ηξηάληα 

ζπλάδειθνη θαηά κέζν φξν -, επηιέγνληαο εγψ ηηο νκάδεο ζρνιείσλ. 

Οξγαλψλσ εκεξίδεο θαηά νκάδεο ζρνιείσλ. ήκεξα ηα ηέζζεξα πξψηα 

ζρνιεία, ακέζσο κεηά ηα άιια ηέζζεξα, κεηά ηα ππφινηπα θαη έηζη βγαίλεη ε 

ππνρξέσζε λα θιείζσ φια ηα ζρνιεία κία θνξά. Έλαο άιινο ηξφπνο 

νξγάλσζεο ησλ εκεξίδσλ είλαη αλά ηάμε, δειαδή φινη νη δάζθαινη ηεο Α' 

ηάμεο ζε έλα ζεκηλάξην, κεηά φινη ηεο Β' ηάμεο, Γ', Γ', Δ' κέρξη Σ'. Οκάδεο 

ζρνιείσλ ε κία εκεξίδα, αλά ηάμεηο ε δεχηεξε εκεξίδα, έμη ζπλ έμη ίζνλ 

δψδεθα (ελ. 6+6=12 εκεξίδεο). [...]. Γηαθνξέο κε ηηο κεγάιεο εκεξίδεο, ν 

αξηζκφο θαηά θχξην ιφγν. πγθξίλνληαη ηα ηξηάληα κε ηα εθαηφλ πελήληα ή 

δηαθφζηα άηνκα; Γηαθνξνπνηείηαη φκσο θαη ην πεξηερφκελν ζε έλα πνιχ 

κεγάιν βαζκφ. Σν ηρλνγξάθεκα Α' ηάμεο, ιέσ ηψξα θάηη εληειψο ελδεηθηηθά, 

ην πεξηερφκελν δελ είλαη πην εμεηδηθεπκέλν; Αλά ηάμε έρνπκε άιιεο 

απαηηήζεηο, επηκέλνπκε θπξίσο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο ή αλαιχνπκε έλα 

εηδηθφηεξν ζέκα, φπσο κε ην ηρλνγξάθεκα πξνεγνπκέλσο. ηηο εκεξίδεο κε 

ηα ζρνιεία επηιέγσ θάηη γεληθφ γηα φινπο. [...]. ε κηα εκεξίδα ηξηάληα 

αηφκσλ δνπιεχεηο πην άλεηα ζε νκάδεο. Μπνξψ λα θάλσ κηα 

νκνδνζπλεξγαηηθή ή αθφκε θαη κηα κηθξνδηδαζθαιία, εμαξηάηαη θαη απφ ην 

ζέκα ή ηη ζέισ λα θάλσ. Ωο γεληθφ ζπκπέξαζκα θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

δνπιεχσ πην κεζνδηθά, εμεηδηθεχσ ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο, έξρνκαη ζε 

επαθή καδί ηνπο θαη απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν.»  

ε κηα άιιε πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

παξαθνινπζνχλ ηελ ίδηα εκεξίδα ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Μαο έγηλε εμίζνπ ζαθέο φηη,   

«κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ή εμαηξεηηθφ εηζεγεηή κπνξεί 

λα γίλεηαη εληαία.»  

ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε ζπκκεηνρηθή 

κάζεζε θαη κ’ απηήλ ηελ έλλνηα νη .. ζεσξνχληαη πην θνληά ζην πλεχκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.   

 Οη .. ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο έρνπλ εγθαηαιείςεη ην κνληέιν ηεο επηκφξθσζεο 

πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αμηνπνηνχλ ηηο εκεξίδεο κε ζηφρεπζε ζε πην 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. Ζ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία είλαη φηη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη κηα δηαθνξνπνηεκέλε επηκφξθσζε. Γηα ηελ 
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θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζα καο βνεζήζεη ην επφκελν παξάδεηγκα 

ελφο πκβνχινπ:                    

 «Με εθαηφλ είθνζη άηνκα δε γίλεηαη λα δνπιέςσ ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη δε 

λνκίδσ λα ιέεη νπνηνζδήπνηε άιινο ην αληίζεην. Όπνηνο ζπλάδειθνο κπνξεί 

λα θαζνδεγήζεη ηφζα άηνκα ζε κηα εκεξίδα θαη λα δνπιέςεη καδί ηνπο, εγψ 

ηνπ βγάδσ ην θαπέιν! Σψξα ηη θάλσ σο ελαιιαθηηθή; Καηαξράο εθείλν πνπ 

κε νδεγεί είλαη ν ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο. Αθνχ ην ιχζσ πξψηα απηφ, 

δειαδή έρσ απνζαθελίζεη ην ζηφρν, επηιέγσ πνηνπο ζπλαδέιθνπο ζα 

επηκνξθψζσ. Κιείλσ ηα πξψηα δέθα ζρνιεία, αθνινπζνχλ ζε ιίγν άιια 

δέθα κέρξη λα νινθιεξσζεί ν θχθινο. Σπραία ιέσ ην δέθα, αθφκε θαη κε δχν 

ζρνιεία έρσ θάλεη πνιχ θαιφ ζεκηλάξην, δελ είλαη εθεί ην ζέκα θαη δελ 

θνιιάσ ηφζν ζηνλ αξηζκφ. Ο αξηζκφο επεξεάδεη θ.ιπ. σο πξνο ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο πνπ ζα επηιέμσ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ο ζθνπφο ηεο 

επηκφξθσζεο κε νδεγεί πνηνπο ζέισ θάζε θνξά. [...]. Γε ζα θάλσ κηα 

εκεξίδα γηα λα πσ φηη έθαλα ή ζα καδεχσ γεηηνληθά ζρνιεία, επεηδή ηπραίλεη 

λα είλαη γεηηνληθά. Κεξδίδεη έηζη θάηη ν ζπλάδειθνο; Όκσο έρσ δνπιέςεη ζε 

κία εκεξίδα απνθιεηζηηθά κε αλαπιεξσηέο Δ..Π.Α. ή ζπλαδέιθνπο απφ ηα 

νινήκεξα.» 

Σν παξάδεηγκα απηφ δείρλεη, φηη κηα εκεξίδα είλαη δπλαηφλ λα ζρεδηαζηεί κε πην 

πξσηφηππε κεζνδνινγία, ε νπνία αληιεί ζηνηρεία απφ ηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ (π.ρ. πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδαο ζηφρνπ).       

 Μηα γεληθφηεξε δηαπίζησζε είλαη, φηη ζηηο ηκεκαηηθέο ή ζηνρεπκέλεο εκεξίδεο 

ην ζέκα είλαη πην εμεηδηθεπκέλν θαη πξνηηκψληαη νη βησκαηηθέο πξαθηηθέο. Έλα άιιν 

ζηνηρείν είλαη, φηη νη .. ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, απαηηείηαη 

κεγαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη θαηαλαιψλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, θαζψο 

ζχκθσλα κε κία χκβνπιν, 

«αλ δηνξγαλψζσ εκεξίδεο αλά ηάμε, ακέζσο-ακέζσο είλαη έμη ζπλαληήζεηο. 

Αθνινπζεί θαηφπηλ έλαο δεχηεξνο θχθινο, γηαηί κε βάζε ην λφκν θιείλνπκε 

δχν θνξέο ηα ζρνιεία. Αλ θάλσ άιιεο έμη εκεξίδεο, έηζη δελ θάλσ δχν 

εκεξίδεο, φπσο κε ππνρξεψλεη ν λφκνο, θάλσ δψδεθα ζε κία ζεδφλ.»      

 Τπάξρνπλ χκβνπινη, ηέινο, νη νπνίνη δε ζπκθσλνχλ κε ηηο εκεξίδεο ή δελ ηηο 

επηιέγνπλ θαζφινπ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε εθθξάδεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηά πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη εκεξίδεο θαη ηα νπνία έρνπλ ήδε αλαιπζεί ζην παξφλ θεθάιαην. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη νη ζπγθεθξηκέλνη .. βξίζθνληαη ζε κηα απφζηαζε απφ 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίνη αζθνχλ κελ θξηηηθή, πινπνηνχλ δε κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 

ηξφπν ηελ επηκφξθσζε κέζα απφ ηηο εκεξίδεο.     

 

7.2. Σν επηκνξθσηηθφ δίσξν 12:00-14:00 
 ην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπ .. είλαη ε νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ εληφο ηνπ δίσξνπ 12:00-14:00. Οη χκβνπινη αληαπνθξίλνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε απηή ηνπο ηελ αξκνδηφηεηα (16 .. ζε πνζνζηφ 76%). ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ νη .. πξνζθαινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπο αλά ηάμε θαη ζπδεηνχλ ζέκαηα θπξίσο δηδαθηηθήο ή αλαθνξηθά κε 
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ηελ χιε. Μπνξεί σζηφζν λα κελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αηδέληα θαη λα πξνηείλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε: 

«Μεηξάο θαη ηη ζέινπλ απηνί, ηη αληηκεησπίδνπλ απηνί θάζε θνξά, γηαηί ζην 

δίσξν έρνπκε ην πεξηζψξην λα ηα ζπδεηάκε απηά, νη ίδηνη λα καο πνπλ. Κάηη 

πνπ θάλσ εγψ ζηα δίσξα είλαη ή γεκίδσ ηξχπεο, βιέπσ θάπνηεο ειιείςεηο 

θαηά ηηο επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία θαη θξνληίδσ, αλ θαη εθφζνλ κπνξψ λα ηνπο 

θαιχςσ απηφ ην θελφ ή ηνπο πξνηείλσ εγψ θάηη. Κάλσ θάηη δειαδή πην 

επθαηξηαθφ, πνπ δελ ην ζπδεηάλε φκσο νη ζπλάδειθνη ζε άιιε πεξίπησζε. 

Θα ηνπο καδέςσ αλά νκάδεο ζρνιείσλ ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαηηθή, 

γηαηί ζέισ έηζη πην ραιαξά λα βξεζνχκε φινη καδί θαη λα ηνπο αθνχζσ θαη 

βέβαηα έρνπκε ρηιηάδεο πξάγκαηα λα πνχκε! Δθεί ζα ηνπο δψζσ ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ κνπ δεηάλε θαη αλ έρσ ην πεξηζψξην κπνξψ λα νξγαλψζσ 

έλα κηθξφ εξγαζηήξην. Όηαλ φκσο ρξφλνο δε ην επηηξέπεη ηηο πην πνιιέο 

θνξέο, πεξηνξίδνκαη ζε κηα ζχληνκε εηζήγεζε πνπ ζα ηνπο θάλσ εγψ ή  

ζπδεηάκε θάηη δηθφ ηνπο, ην νπνίν ζα κνπ πνπλ.» 

Τπφ πξνυπνζέζεηο παξαπάλσ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ θαη 

γεληθά πξνζεγγίζεσλ βησκαηηθνχ ραξαθηήξα. 

 Άιινη .. πινπνηνχλ ηα δίσξα κε έλα πην πξσηφηππν ηξφπν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαινχλ έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε ζρνιείν ή ηάμε, πξαγκαηεχνληαη 

έλα ήδε γλσζηφ ζέκα θαη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ σο 

πνιιαπιαζηαζηέο ζηα ζρνιεία ηνπο. ε επφκελν ζηάδην θαη αθνχ έρνπλ δνθηκαζηεί νη 

επηκνξθσηηθέο πξαθηηθέο ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο, επαλαιακβάλεηαη ην δίσξν κε 

ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ή δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

αλαηξνθνδφηεζε. Μηα ηέηνηνπ είδνπο επηκφξθσζε κπνξεί λα δηαξθεί θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε 

παξαγσγή πιηθνχ θαη ε αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 Γηα ηνπο .. πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ δίσξνπ πξνέρεη ή ζεσξνχλ 

φηη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία δηαπξνζσπηθήο επαθήο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηελ νπνία ζπγθξίλνπλ ζπρλά κε ην απξφζσπν ησλ επηκνξθσηηθψλ 

εκεξίδσλ. Όπσο ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά κία χκβνπινο, 

«γλσξηδφκαζηε πιένλ κεηαμχ καο θαη ηνπο μέξσ έλαλ πξνο έλα κε ηα κηθξά 

ηνπο νλφκαηα. Έρσ άλεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο θεξδίδεηο λα ην πσ 

έηζη θαη κεηά δε ζνπ ιέλε εχθνια φρη ζε θάηη πνπ ζα ηνπο δεηήζσ.» 

 Οη χκβνπινη αληηκεησπίδνπλ ηα δίσξα σο κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν 

επηκφξθσζεο, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε παηδαγσγηθά-εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Χο αληηζηάζκηζκα ζηελ πίεζε 

ηνπ ρξφλνπ πξνηείλνπλ νη ίδηνη ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. ην πλεχκα απηφ .. ππνγξάκκηζε,   

«ηα δίσξα ηα ρξεζηκνπνηψ, γηαηί δελ κπνξείο λα θιείζεηο ην ζρνιείν πάλσ 

απφ δχν θνξέο, νπφηε φπνηα επηινγή έρσ ηελ εθκεηαιιεχνκαη κε ηα θαιά ηεο 

θαη κε ηα θαθά ηεο. Γε ζα ηα θάλσ φια ζε έλα δίσξν, απηφ δε γίλεηαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ, αιιά αλ κε ηη άιιν ζα ηνπο δψζσ θάπνην πιηθφ πξφζζεην, 

ειεθηξνληθφ σο επί ην πιείζηνλ. Έρσ ηα e-mail ησλ ζπλαδέιθσλ, ζα ηνπο 

ππνθηλήζσ φζν κπνξψ, δίλνληαο ηνπο πην πνιχ εξεζίζκαηα, ψζηε λα 

ςαρηνχλ νη ίδηνη ή ηνπο ζηέιλσ έηνηκν πιηθφ, ην νπνίν έρσ πξψηα 
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επεμεξγαζηεί. Έηζη ίζσο έρεη θάπνην λφεκα, γηαηί κέζα ζ’ έλα δίσξν ηη λα 

πξνιάβεηο λα  πεηο θαη ηη ζα ηνπο κείλεη.»         

 Άμην αλαθνξάο είλαη εδψ, φηη ππάξρνπλ .. πνπ δελ θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε 

ηνπ δίσξνπ θαη νη νπνίνη καο κεηαθέξνπλ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζε ζπλάξηεζε κε 

πξαθηηθά θαηά θχξην ιφγν πξνβιήκαηα, πνπ θαζηζηνχλ αλαπνηειεζκαηηθή ηελ 

επηκφξθσζε. Αλαθέξνπλ, πξψηνλ, φηη δελ είλαη εχθνιν λα ζπγθεληξψλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηα ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ: 

«Όηαλ είλαη πνιχ κεγάιε ε απφζηαζε ησλ ζρνιείσλ, δελ ελδείθλπληαη ηα 

δίσξα, γηαηί κέρξη λα καδεπηνχκε φινη νη ζπλάδειθνη, έρεη πεξάζεη ήδε ην 

δίσξν!»    

 Γεχηεξνλ, παξαθσιχεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη παξαθάκπηεηαη 

ην σξάξην, κε δεδνκέλν φηη φπσο αλαθέξζεθε, 

«νη καζεηέο παξακέλνπλ ζην ζρνιείν, γηαηί δελ κπνξνχλ λα θχγνπλ θαη ην 

πξφβιεκα κεηαθέξεηαη εζσηεξηθά κέζα ζην ίδην ην ζρνιείν. Ση ζα θάλνπλ 

δειαδή φια απηά ηα παηδηά κηαο ηάμεο, φηαλ ν ζπλάδειθνο εθπαηδεπηηθφο 

απνπζηάδεη. Να θχγνπλ ην απαγνξεχεη ν λφκνο, επνκέλσο ηα δηακνηξάδνπκε 

ζηηο ηάμεηο θαη θάπνηνη ζπλάδειθνη επηβαξχλνληαη απφ απηνχο πνπ 

απνπζηάδνπλ θάζε θνξά, έζησ θη αλ απνπζηάζνπλ δηθαηνινγεκέλα. Σέηνηα 

πξαθηηθά κελ ηα παξαθάκπηνπκε.» 

 Σξίηνλ, είλαη δχζθνιε ε εθαξκνγή-εκπέδσζε ησλ βησκαηηθψλ κεζφδσλ ζ’ έλα 

ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα: 

«Μηιάκε ζνβαξά φηη ζε έλα δίσξν ζα θάλνπκε θάηη νπζηαζηηθφ; Γελ ην 

πηζηεχσ θαη θαηαξρήλ είλαη ιάζνο λα ιέκε δίσξν. Όζνη έρνπκε επαθή κε ηα 

ζρνιεία ην μέξνπκε πνιχ θαιά, φηη κέρξη λα μεθηλήζεηο ζα θαο ηνπιάρηζηνλ 

έλα ηέηαξην-είθνζη ιεπηά, βάιηε κέζα θαη ηηο δηαθνπέο, ζα καο δηαθφςνπλ ηα 

ηειέθσλα, ρηππάεη ην θνπδνχλη ηνπ δηαιείκκαηνο θαη ν ζπλάδειθνο έρεη 

επηηήξεζε, ηα ζρνιεία έρνπλ έλα ξπζκφ θαη ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν, αο είκαζηε ινηπφλ ξεαιηζηέο. Αλ πάιη ηξαβήμσ ην δίσξν κεηά ην ηέινο 

ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, νη ζπλάδειθνη δπζαλαζρεηνχλ θαη ην ιέσ κε 

θαηαλφεζε πξνο απηνχο.» 

Αο ζεκεησζεί, φηη κε ηελ παξαπάλσ θξηηηθή ζπκθσλνχλ αθφκε θαη φζνη .. 

νξγαλψλνπλ ηαθηηθά δίσξεο επηκνξθψζεηο.  

 Αλαζθνπψληαο ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα, πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ηνπ δίσξνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα 

ηεο επηκφξθσζεο θαη απηφ αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηή .. ή ησλ 

ίδησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Γεχηεξνλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ πκβνχισλ ζεσξνχλ ηα 

δίσξα σο κηα ελαιιαθηηθή πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη έρνπλ ζπλαίζζεζε 

ησλ δπζθνιηψλ. Σξίηνλ, φζνη .. δελ εκπιέθνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε δίσξε 

επηκφξθσζε θαίλεηαη λα επηιέγνπλ ηηο εκεξίδεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ην θελφ 

ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε. ηηο εκεξίδεο απηέο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα αλάινγα 

κε απηά ησλ δίσξσλ, φπσο ηα αλαιχζακε κέρξη ηψξα. Οη ζπγθεθξηκέλνη χκβνπινη 

δηαθέξνπλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, νη νπνίνη πξνηηκνχλ ηα δίσξα 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο εκεξίδεο.       
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7.3. εκηλάξηα ή πξνγξάκκαηα πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα  
 Έλαο αξηζκφο 7 .. (33%) δηαθνξνπνηείηαη απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο θαη 

εθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα (εκεξίδεο-δίσξα) εθαξκφδεη πξναηξεηηθά 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Ζ ζπιινγηζηηθή ησλ ελ ιφγσ πκβνχισλ έρεη σο 

αθεηεξία ηελ άπνςε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζέξρνληαη εζεινληηθά ζηελ 

επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, πξνθχπηνπλ δηαθφξσλ 

εηδψλ ηέηνηα ζεκηλάξηα.    

 Γηαθξίλακε πξνγξάκκαηα εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία έρνπλ δηάξθεηα 

απφ έλα εμάκελν κέρξη ελάκηζε έηνο θαη πινπνηνχληαη είηε κε πξσηνβνπιία ησλ 

πκβνχισλ είηε απφ άιιν θνξέα (π.ρ. παλεπηζηήκην). ε πεξίπησζε πνπ κε επζχλε 

ηνπ .. νξγαλψλεηαη έλα ζεκηλάξην, αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία αλάινγε κ’ απηήλ 

πνπ αλαιχζακε ζηα δίσξα:  

«Οξγαλψλσ ζε εζεινληηθή βάζε νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα θάπνην ζέκα 

θαη ζηελ νπζία απηέο ην πινπνηνχλ θαη έρνπκε θάπνηεο ζπδεηήζεηο αλά κήλα 

ή δίκελν αλαηξνθνδνηηθέο. Πξψηα ελεκεξψλσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

θαηαζέηνπλ απηνί ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη νξηζηηθνπνηψ κε κία εγθχθιην. Δλ 

ζπλερεία παξνπζηάδσ ην πξφγξακκα ζε κηα πξψηε ζπλάληεζε καδί ηνπο, 

ηνπο αθήλσ λα ην επεμεξγαζηνχλ, αθνινπζεί κεηά κηα δεχηεξε ζπλάληεζε, 

θιείλνπλ νη ζπκκεηνρέο θαη θαηφπηλ πεξλάκε ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο. 

Μηα νκάδα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, 

θαηαλέκνπκε ξφινπο, αξκνδηφηεηεο, πιηθφ, νξίδεηαη ζπληνλίζηξηα γηα θάζε 

νκάδα θαη ην δνπιεχνπλ θαλνληθά ζην ζρνιείν. Αλά έλα κήλα έρνπκε 

ζπλαληήζεηο θαη παξαθνινπζψ φιεο ηηο δξάζεηο. Θα ηνπο δψζσ θάπνην 

πιηθφ, ην νπνίν δνπιεχεη θάζε νκάδα κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ζρνιείνπ θαη φηαλ επαλεξρφκαζηε φινη καδί, γίλεηαη αμηνιφγεζε ζπλνιηθά 

ηνπ πιηθνχ, ζπδεηάκε πψο ην δνχιεςε ν θαζέλαο ζην δηθφ ηνπ ζρνιείν. 

Γνθηκάδνπκε ηερληθέο κέζα ζε νκάδεο, γηαηί έρνπκε θαη ηα εξγαζηήξηα, 

δνπιεχνκε θπξίσο νκαδηθά ην πιηθφ κέζα απφ δηάθνξεο κνληέξλεο ηερληθέο. 

Απφ θεη θαη πέξα επεηδή δε γίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζ’ 

απηφ ην πξφγξακκα, εκπιέθσ εγψ κε ηνλ ηξφπν κνπ ην ζχλνιν ησλ 

ζρνιείσλ. Έξρεηαη έλαο εθπξφζσπνο φρη απαξαίηεηα ν ίδηνο  απφ θάζε 

ζρνιείν, αλαιακβάλεη απηφ πνπ έρσ θάλεη εγψ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

νκάδαο, δίλνληάο ηνπο φκσο πνιχ πιηθφ (ελ. ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θάζε 

ζρνιείνπ), αλαιακβάλνπλ λα ην δείμνπλ ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη φινη καδί λα ην πινπνηήζνπλ ζηελ ηάμε, αλ ζέινπλ θπζηθά νη ίδηνη, ην 

ζεκηλάξην δελ είλαη ππνρξεσηηθφ (ελ. γη’ απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

εκβφιηκα). Μεηά εγψ καδεχσ ην πιηθφ κε βάζε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο-

νδεγίεο, ην νπνίν πιηθφ ζα δηακνξθσζεί ζε ειεθηξνληθφ βηβιίν [ην νπνίν ζα 

έρεη ηίηιν] ''θαιέο πξαθηηθέο''.» 

 Σν ελδερφκελν λα είλαη άιινο ν θνξέαο ηεο επηκφξθσζεο δελ αιιάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γεληθφηεξε θηινζνθία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε απιψο πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία ησλ .. σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ, ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ησλ κεζφδσλ. Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη, φηη πξέπεη 

λα ηεξνχληαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα κε έλα πην απζηεξφ ηξφπν, δεδνκέλνπ φηη ηα 

ζεκηλάξηα απηά έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα-παξαδνηέα.  
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 Άιια ζεκηλάξηα είλαη πην ζπκβαηηθά, κε ηελ έλλνηα φηη έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα θαη ηα παξαθνινπζνχλ φζν εθπαηδεπηηθνί ην επηζπκνχλ. Χο νκηιεηέο εθηφο απφ 

ηνπο .. επηιέγνληαη εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο ή εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα 

πξνζφληα. Έλα ζηνηρείν πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηηο εκεξίδεο είλαη ν πξναηξεηηθφο 

ηνπο ραξαθηήξαο θαη φηη σο επί ην πιείζηνλ πεξηέρνπλ ζεκαηηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζε 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη, φηη ηα πξνγξάκκαηα είλαη βησκαηηθά θαη 

θαιιηεξγνχλ ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε φια ηα ζηάδηα. χκβνπινο 

ην εμεηδίθεπζε απηφ, ιέγνληαο, 

«πάκε λα μεθχγνπκε απφ απηά πνπ αθνχλε ζπλήζσο θάζε κέξα, 

κεηαθεξφκαζηε ζην ''learning by doing'', φρη κφλν λα αθνχλε παζεηηθά, νη 

ίδηνη λα παξάμνπλ πιηθφ, απηνί λα αμηνινγνχλ ην ηη θαη ην πψο ηεο κάζεζεο, 

ηη ζα θάλνπλ αχξην ζην ζρνιείν θαη πψο ζα ην κεηαδψζνπλ.» 

Ζ κεηαθνξά ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ησλ ζεκηλαξίσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ-δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ε αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ 

απνηεινχλ ελ πξνθεηκέλσ απηνλφεηα ηεο επηκφξθσζεο.        

 Οη .. δειψλνπλ ζπλήζσο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξνζέιεπζε θαη ην 

ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Ζ άπνςή ηνπο απηή ηεθκεξηψλεηαη 

ζηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπκκεηνρήο. Καηά ηα ιεγφκελα ελφο πκβνχινπ,   

«απφ ηα είθνζη άηνκα ηνπ ζεκηλαξίνπ φινη έθαλαλ θαλνληθά εξγαζία, ην 

ήζειαλ θαη ην έθαλαλ, δε ηνπο έβαια εγψ ή θαλείο άιινο κε ην δφξη! Όηαλ 

είλαη πξναηξεηηθφ έλα ζεκηλάξην, ε εκπεηξία ιέεη φηη απηφο πνπ έξρεηαη ην 

θάλεη ζπλεηδεηά, ζα έξζεη επεηδή ην ζέιεη.» 

 Οη .. δελ παξαιείπνπλ λα αλαθεξζνχλ ζε εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, φπσο 

ε δπζθνιία κεηαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ επαξρία θαη ε θάιπςε φισλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε 

δήισζε πκβνχινπ, 

«φηαλ έρεηο κηα δχζθνιε πεξηθέξεηα θαη ππάξρνπλ ηφζν κεγάιεο απνζηάζεηο, 

φηαλ ππάξρνπλ αο πνχκε ζπλάδειθνη πνπ κεηαθηλνχληαη θαη επηζηξέθνπλ 

Ζξάθιεην, αληηθεηκεληθά πψο ζα κπνξέζσ λα νξγαλψζσ ζεκηλάξην ζε 

επαξρηαθή πφιε, απηνί πνπ επηζηξέθνπλ Ζξάθιεην πψο ζα μαλαέξζνπλ πάιη 

ην απφγεπκα. Θα ηνπο ρσξίδσ ζε νκάδεο, φκσο θη απηφ έρεη έλα φξην, γηαηί ν 

ρξφλνο είλαη ιίγνο, έρνπκε θη εκείο ππνρξεψζεηο, δελ αζρνινχκαζηε κφλν κ’ 

απηφ. Ο αξηζκφο είλαη έλα πξφβιεκα, φηαλ απφ ηηο ηξηάληα ζπκκεηνρέο ζην 

ηέινο καδεχνληαη ελελήληα άηνκα, έρσ βέβαηα ηελ επηινγή λα ηνπο ρσξίζσ 

ζε δχν νκάδεο, φκσο απηφ ζεκαίλεη δχν ζεκηλάξηα.» 

 Σν ρακειφ πνζνζηφ ησλ .., νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ πξναηξεηηθά 

πξνγξάκκαηα, κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ πκβνχισλ, 

είηε ζηελ έιιεηςε νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, είηε ζηε κεησκέλε αληαπφθξηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Θα πξέπεη λα επαλαιάβνπκε, φηη ηα ζεκηλάξηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Καηά ζπλέπεηα, φζνη .. 

εκπιέθνληαη, εκθαλίδνληαη σο νη πιένλ θαηαξηηζκέλνη θαη εμεηδηθεπκέλνη ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 
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7.4. Δπηζθέςεηο ζε ζρνιεία - ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε 
 Όινη νη .. ηνπ δείγκαηνο επηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο θαη 

απιψο αιιάδεη ν αξηζκφο απηψλ ησλ επηζθέςεσλ. Σν πεξηερφκελν κηαο επίζθεςεο 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε ζρνιείνπ ή ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη, 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάςακε ηξεηο πεξηπηψζεηο.  

 Πξψηνλ, ν .. εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, παξαθνινπζεί ηε δηδαζθαιία ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ή κπνξεί λα δηδάμεη ν ίδηνο ζε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο. Μεηά ην πέξαο 

ηνπ καζήκαηνο ζπδεηάεη πξνζσπηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο ξφινο ηνπ είλαη 

ζπκβνπιεπηηθφο θαη απηφ βνεζάεη λα αλαπηπρζεί κηα επηθνηλσλία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε πην ζηαζεξή βάζε.  

 ε κηα δεχηεξε πεξίπησζε ν .. ζπδεηάεη κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζέκαηα 

παηδαγσγηθνχ-εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ππάξρεη αληαιιαγή απφςεσλ. 

Σέηνηεο ζπλαληήζεηο δηεμάγνληαη ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο ή / θαη κεηά ην πέξαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. Γηάθνξνη παξάγνληεο θαζηζηνχλ σζηφζν ηηο ελ ιφγσ 

ζπλαληήζεηο δπζιεηηνπξγηθέο (έιιεηςε ρξφλνπ γηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, αλάγθε 

επηηήξεζεο ησλ καζεηψλ, ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν). 

 Ζ ηξίηε πεξίπησζε παξαπέκπεη ελ πνιινίο ζε έθηαθηεο - ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο. Ο .. θαιείηαη απφ δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνχο ή θαη απφ γνλείο λα 

επηιχζεη κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο: ζπγθξνχζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελφο ζρνιείνπ ή κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ. 

Πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε απφ ηηο παξαπάλσ είλαη ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν .. αλαιακβάλεη έλαλ 

εμηζνξξνπεηηθφ-ππξνζβεζηηθφ ξφιν. πλνκηιεί κε ηα αληηθξνπφκελα κέξε θαη 

επηρεηξεί λα δηαζθαιίζεη έλα ήξεκν θιίκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

«Έρσ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή. Δθείλν πνπ πξνέρεη είλαη λα επέιζεη έλα 

ήξεκν θιίκα ζην ζρνιείν θαη κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, γηαηί αλ δελ 

αηζζάλνληαη θαιά κεηαμχ ηνπο φινη νη ζπλάδειθνη, δε ζα κπνξέζνπλ λα 

πξνζθέξνπλ θαιέο ππεξεζίεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Με ηνπο γνλείο ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα. Θέιεη φκσο πνιχ κεγάιε ππνκνλή. Θέιεη λα θξαηήζνπκε ηηο 

ηζνξξνπίεο. Θέιεη λα είζαη πνιχ ςχρξαηκνο. Να εμεηάδεηο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο. Να αθνχο φια φζα ιέλε θαη λα ηνπο ην δείρλεηο, φηη 

ελδηαθέξεζαη λα ηνπο αθνχο. πδεηάο κε φια ηα κέξε, έρνπκε έλα 

ηζνξξνπεηηθφ ξφιν εδψ, αθφκε θη αλ εμαληιείηαη ε ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα 

επηκέλνπκε. Όια ζνπ ηα είπα λνκίδσ! Να επηβάιεηο θάηη είλαη αδχλαηνλ, 

ηδίσο ζε ελήιηθεο κε αληηζηάζεηο ή αλ επηκέλνπλ ηφζν πνιχ, γηαηί ζα πξέπεη 

λα κε απνδερηνχλ ηνλ ίδην σο δηακεζνιαβεηή. Έρνπκε επίζεο θαη 

πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηνπο γνλείο. Θα ηνπο 

θαιέζσ ζην γξαθείν, κηιάσ πξψηα κε ηνλ έλα θαη κεηά θαιψ ηνλ άιιν, ζα 

κηιήζσ αξθεηά καδί ηνπο, γηαηί αλ απηνί δε ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη δεκηά 

θάλνπλ ζην ζρνιείν...Γε ζα δψζσ εγψ ιχζε, απηνί ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα, 

ν ξφινο κνπ είλαη ηζνξξνπεηηθφο θαη θπζηθά λα ηνπο θέξσ  ελψπηνλ ησλ 

δηθψλ ηνπο επζπλψλ. Ξέξσ επίζεο θαιά φηη ζα επαλέιζεη ην πξφβιεκα 

θάπνηα ζηηγκή, γηαηί έηζη είλαη νη ζπγθξνχζεηο. Αλ κπνξνχκε ζα ηνπο 

θέξνπκε ζε κηα επηκφξθσζε εθηφο σξαξίνπ, έηζη ψζηε λα κάζνπλ πψο λα 

δηαρεηξίδνληαη ην ζπκφ ή λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Έρσ 
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νξγαλψζεη έλα ηέηνην ζεκηλάξην, έλα ζεκηλάξην ηφλσζεο ηεο 

απηνπεπνίζεζεο. Ήζεια λα εθηνλψζσ ηηο ζπλαδέιθνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο γνλείο. Πψο δηαρεηξίδεηαη θαλείο ηηο 

ζπγθξνχζεηο, πψο κηιάσ κε ηνπο γνλείο, πψο ειέγρσ ηα λεχξα κνπ. Σν έρνπλ 

αλάγθε απηφ νη ζπλάδειθνη, έλα είδνο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ε νπνία 

λα έρεη δηάξθεηα, φπσο επίζεο θαη νη γνλείο, γηαηί αιιηψο δε ζα κπνξέζεη λα 

αιιάμεη ζηάζε ν ελήιηθαο. Κξαηάσ απνιπηή ερεκχζεηα φζσλ ιέλε, πξψηα 

ρηίδνπκε κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη κεηά ην βιέπνπκε ην πξφβιεκα πψο ζα 

ην δηαρεηξηζηνχκε.» 

Με βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα δήισζε, δηαθξίλνπκε κηα ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε 

ζην ξφιν ησλ .. πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο.   

 

7.5. πκκεηνρή ζε επηκφξθσζε εμσηεξηθνχ θνξέα 
 ηελ επηκνξθσηηθή εκπεηξία ησλ .. ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή 

ζεκηλάξηα έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 6. ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδνπκε, 

φηη νη ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο απφ 

ηνλ επηκνξθσηηθφ θνξέα θαη επίζεο ν ρξφλνο επαθήο ηνπ .. κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εμαληιείηαη ζ’ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ σξψλ δηδαζθαιίαο. Σα 

παξαπάλσ έρνπλ πξνεθηάζεηο ηφζν ζηηο κεζφδνπο-ηερληθέο ηεο δηαδαζθαιίαο, φζν 

θαη ζηε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία εληφο ηεο νκάδαο. χκθσλα 

κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, κφλν νη κηζνί .. εθάξκνζαλ βησκαηηθέο ηερληθέο θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο (κηθξνδηδαζθαιία, πξνζνκνίσζε, παηρλίδη ξφισλ, 

ηδενζχειια θ.ά.) θαη επηρείξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο (γλσξηκία θαηά ηελ ελαξθηήξηα 

ζπλάληεζε, δηάγλσζε θαη δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αλαγλψξηζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θ.ιπ.). 
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8. ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ 

8.1. Αλίρλεπζε ή δηάγλσζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ  

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ .. πξνρσξάεη ζε αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

(16 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 76%). Απφ απηνχο κφλν νη 7 . (πνζνζηφ 33% επί ηνπ 

ζπλφινπ) αλαιχνπλ ηνπο ιφγνπο κηαο ηέηνηαο επηινγήο. Θεσξνχλ ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη 

λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηελ επηκφξθσζε. Θα είλαη επίζεο θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλνη σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ, πεξηερνκέλσλ 

θαη ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο ηεο επηκφξθσζεο. Σν ζπλνιηθφ πλεχκα απηψλ ησλ 

πκβνχισλ απνηππψλεηαη ζηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Γηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Θα πξέπεη λα 

μέξνπκε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επηκνξθψλνπκε, γηαηί 

απηφ ζα καο βνεζήζεη ζην κάζεκα πνπ ζα θάλνπκε. Σνπιάρηζηνλ ζε φηη κε 

αθνξά, είκαη πνιχ πην έηνηκνο ζην βαζκφ πνπ ην θάλσ απηφ. Αλ δελ μέξσ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηαηί θάλσ ζεκηλάξηα ζε πνιινχο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

πεξηθέξεηα πνπ επνπηεχσ σο ζχκβνπινο, φπσο είλαη ηα ζεκηλάξηα ηνπ 

ππνπξγείνπ, ηφηε δελ έρσ θακία εηθφλα, επνκέλσο επηβάιιεηαη λα ηνπο μέξσ 

πνηνη είλαη απηνί νη εθπαηδεπηηθνί. Πψο ζα γλσξίδσ ηη αλάγθεο έρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ, ηη ηνπο ελδηαθέξεη λα κάζνπλ ή αλ είλαη 

ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκά κνπ.»   

Οη .. κε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ έρνπλ κηα βαζχηεξε γλψζε ησλ αξρψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο, νη νπνίνη δελ είλαη 

αλαιπηηθνί θαη απιψο πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία.  

 Οη πεξηζζφηεξνη .. θαηαγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κφλν 

φηαλ νξγαλψλνπλ νη ίδηνη ηελ επηκφξθσζε. ε πεξίπησζε πνπ άιινο θνξέαο ηνπο 

πξνζθαιεί σο επηκνξθσηέο (π.ρ. Π.Δ.Κ.), εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ρσξίο πξνεγνχκελε επαθή καδί ηνπο. Μφιηο 2 χκβνπινη παξνπζηάζηεθαλ ζπλεπείο 

ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη εθάξκνζαλ ηελ αληίζηνηρε κεζνδνινγία. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ .. απνζηέιιεη έλα εξσηεκαηνιφγην ζηελ αξρή θάζε 

ζρνιηθήο ρξνληάο θαη δεηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαγξάςνπλ ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο σο πξνο ηελ επηκφξθσζε. Άιινη χκβνπινη απνζηέιινπλ ην εξσηεκαηνιφγην 

ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ην επηθαηξνπνηνχλ ή ην εκπινπηίδνπλ ζηελ αξρή 

θάζε λένπ. Ζ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη δηαδεδνκέλε, θαζψο φπσο 

αλαθέξζεθε,  

«κε ην εξσηεκαηνιφγην ηειεηψλνπκε γξήγνξα, δελ θαηαλαιψλνπκε πνιχ 

ρξφλν ζ’ έλα ελ πνιινίο δηαδηθαζηηθφ ζέκα. ηελ αξρή θάζε ζεδφλ γίλεηαη 

κηα δηεξεπλεηηθή θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα εζηηάδσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαη κεηά ηνπο γθξνππάξσ αλάινγα.»   

Ζ πξναλαθεξζείζα αλαθνξά καο δεκηνπξγεί εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηηθά 

θίλεηξα ηνπ .., ν νπνίνο ζεσξεί ''δηαδηθαζηηθφ ζέκα'' ηε δηάγλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηκνξθνχκελσλ. Ζ γεληθή εηθφλα σζηφζν είλαη, φηη κε 

ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμνηθνλνκείηαη πνιχο ρξφλνο ρσξίο απηφ λα 

ζεσξείηαη ηππηθή δηεθπεξαίσζε.    

 Άιινη .. ζεσξνχλ ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απξφζσπε θαη 

πξνβάιινπλ ηελ άκεζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Δλδεηθηηθή είλαη ε παξαθάησ άπνςε:   
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«Γελ έθαλα εξσηεκαηνιφγηα, γηαηί ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη απξφζσπα, άλεπ 

νπζίαο, εγψ απνθάζηζα βιέπνληαο ηη αλάγθεο έρνπλ ηα ζρνιεία πνπ 

επηζθέπηνκαη, κηιψληαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ θαη κε ηνπο 

δηεπζπληέο. Μηιάσ κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ 

εηδηθνηήησλ, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο, φιν ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη θπξίσο κε ην δηεπζπληή θαη βγάδσ ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ 

απφ ηε ζπδήηεζε καδί ηνπο. Σν ζεσξψ πην ζεκαληηθφ απφ ην λα ηνπο ζηείισ 

έλα έγγξαθν ή έλα απξφζσπν e-mail.»   

Πνιινί .. ρξεζηκνπνηνχλ ην εξσηεκαηνιφγην παξάιιεια κε ηηο ζρνιηθέο 

επηζθέςεηο, δηαζέηνληαο έηζη πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο.       

 ε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο νη .. εκπιέθνπλ θαηά κία έλλνηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο. χκθσλα κε δήισζε κηαο 

πκβνχινπ,  

«πεγαίλνληαο ζε έλα ζρνιείν πνηέ δε κέλσ ζηε ζπδήηεζε, ε νπνία θαιφ είλαη 

λα γίλεηαη, εθείλν πνπ πξνέρεη είλαη ηη θάλνπκε, πψο εκπεδψλνπκε ηε 

ζπδήηεζε. πλήζσο βάδσ ζπλαδέιθνπο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αλ ζέινπλ λα ην πινπνηήζνπλ ή λα πξνηείλνπλ νη ίδηνη 

θάηη άιιν, έηζη βιέπσ αλ απηφ πνπ γξάθνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

ελλννχλ ή πψο ην ελλννχλ. Γελ ην θάλσ κε φινπο, γηαηί δελ πξνιαβαίλσ εγψ 

ε ίδηα λα πάσ ζε φινπο. Δπηζθέπηνκαη θάπνηα ζρνιεία θαη βιέπσ πψο 

πεξπαηάλε κεξηθά πξάγκαηα πηινηηθά.»      

Παξαπάλσ πξφθεηηαη γηα κηα ζπκκεηνρηθή δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία παξαπέκπεη επζέσο ζηηο κεζφδνπο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ. 

 Γηα άιινπο .. νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κέζα απφ ηηο  

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάζζνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. ’ απηέο ηηο εθζέζεηο 

ππάξρνπλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε (απνηίκεζε - 

πξνηάζεηο). χκβνπινο, ν νπνίνο αμηνπνίεζε ην πιηθφ απηψλ ησλ εθζέζεσλ 

επηζήκαλε,         

«θνηηάδσ πάξα πνιχ ηελ αμηνιφγεζε απφ ηηο εκεξίδεο πνπ νξγαλψλσ, ηελ 

νπνία ζπληάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ην ηέινο κηαο εκεξίδαο. Εεηάσ κηα 

αμηνιφγεζε ησλ ζεκαηηθψλ, ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο εκεξίδαο, θαηά πφζν 

απηά πνπ έκαζαλ ζα κπνξέζνπλ λα ηα εθαξκφζνπλ. ε έλα δεχηεξν κέξνο  

δεηάσ λα κνπ πξνηείλνπλ νη ίδηνη ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ ζα ήζειαλ λα 

ζπκπεξηιάβσ ζε επφκελε εκεξίδα ή ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ επίθαηξα ή ζρεηηθά 

κε ηα πεξηερφκελα, πνηεο ηερληθέο ζα ήζειαλ θαη ην ζηέιλσ ζπλήζσο Μάην, 

έηζη ψζηε λα ην επηζηξέςνπλ θαη λα ην έρσ έγθαηξα. Έηζη έρσ έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ζρεδφλ έηνηκνπο, πνπ ζα παηήζσ ζηε ζπλέρεηα. 

ηέιλνληαο κεηά ηνπ επηεκβξίνπ αξγφηεξα, ζπκπιεξψλσ ηνπο άμνλεο πνπ 

έρσ, επηπιένλ απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ηάμεσλ, ζπδεηψληαο καδί ηνπο θαη έρνληαο ζαλ πιαίζην ηα δχν 

εξσηεκαηνιφγηα, θάλσ κηα δηεξεχλεζε ζε νιηγνκειείο νκάδεο πηα ησλ 

αλαγθψλ.»   

Δθείλν πνπ απαζρνιεί ηνλ παξαπάλσ χκβνπιν είλαη ε ζχλδεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

επηκνξθνχκελσλ κε ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

ζα εθαξκνζηνχλ. Έηζη, ε πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε ηεο επηκφξθσζεο απνθηά 
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κεγαιχηεξν εχξνο θαη βάζνο, πξάγκα πνπ ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε θηινζνθία ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.        

 πλαληήζακε αθφκε .., νη νπνίνη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πξψην δηάζηεκα ηεο 

ζεηεία ηνπο σο χκβνπινη, θάλνπλ ρξήζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ εθζέζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο:  

«Γηαβάδνληαο ηα έγγξαθα πξνεγνχκελσλ ζπλαδέιθσλ δηακφξθσζα κηα 

αξρηθή εηθφλα, ε νπνία κε βνήζεζε κπνξψ λα πσ. Σελ πξψηε ρξνληά έςαμα 

ην αξρείν θαη είδα ηη ηνπο έρνπλ θάλεη νη πξνεγνχκελνη χκβνπινη ηα 

πξνεγνχκελα δέθα ρξφληα. πδεηψληαο θαη κε ηνπο δηεπζπληέο πξνέθπςε ηη  

ζεκαηηθά έρνπλ αλαπηχμεη. Βαζηζκέλε ζε απηφ ινηπφλ, ηνλ πξψην ελάκηζε 

ρξφλν ηεο ζεηείαο κνπ ηνπο έθαλα ζεκηλάξηα ζε άιια αληηθείκελα, ηα νπνία 

δελ είραλ επεμεξγαζηεί, φπσο λέεο ηερλνινγίεο.»   

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο αμηνιφγεζεο ή ηηο 

επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία θαη βνεζάεη θπξίσο ηνπο αξράξηνπο ...  

 Σέινο, γηα νξηζκέλνπο .. ην δήηεκα ηεο αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε απνηειεί 

κηα ζπλερή δηαδηθαζία θαη δελ κπνξεί λα εμαληιείηαη ζε κηα ad hoc δηεξεχλεζε. Οη 

λεφηεξνη χκβνπινη αμηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Γηαζέηνπλ blog θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αληαιιαγήο 

απφςεσλ (forum).       

 ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο .., νη νπνίνη δελ εθαξκφδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αλίρλεπζεο ή δηάγλσζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Έλαο 

ιφγνο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Έλαο χκβνπινο επηρεηξεκαηνιφγεζε σο εμήο:  

«Θα ήζεια πξαγκαηηθά λα ξσηήζεηε απηνχο πνπ θάλνπλ δηάγλσζε αλαγθψλ, 

ηη απνηέιεζκα έρεη απηφ πξαθηηθά. Ννκίδσ φηη ην εχθνιν είλαη λα δψζνπκε 

έλα εξσηεκαηνιφγην θαη λα λνκίδνπκε φηη θάλνπκε θάηη. Ρσηήζηε ηνπο φκσο 

ηνπο ίδηνπο ηη θάλνπλ κεηά πνπ ζα δψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ζα 

δηαπηζηψζεηε απηφ πνπ ζαο ιέσ. Έρσ ηελ εληχπσζε πσο ηίπνηα, θάλνπκε 

απηφ πνπ έρνπκε κάζεη απφ ηελ εκπεηξία ή αλ πάξνπκε κηα θαιή ηδέα απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηελ θνιιάκε θη απηή! Δθηφο θη αλ ζαο πνπλ, φηη παίξλνπλ 

πίζσ ηα εξσηεκαηνιφγηα - θαιά, απηφ ην θάλνπλ φινη -, θάλνπλ αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ πνπ έρνπλ κέζα ηα εξσηεκαηνιφγηα - ην θάλνπλ 

κπνξεί θάπνηνη απηφ -, επαλέξρνληαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ξσηάλε ηε δηθή 

ηνπο άπνςε θαη θαηφπηλ πξνζαξκφδνπλ ην πξφγξακκα ή ηα πεξηερφκελα ηεο 

επηκφξθσζεο, γηαηί απηφ ζεκαίλεη δηάγλσζε αλαγθψλ, φρη απιψο δίλσ ην 

εξσηεκαηνιφγην. αο πιεξνθνξψ δελ ην θάλνπλ, απνζπαζκαηηθά ίζσο λα ην 

δερηψ, γηαηί θη εγψ θάλσ ζεκηλάξηα θαη κπνξψ λα έρσ άπνςε. Ξέξεηε πφζε 

δνπιεηά απαηηεί απηφ; Δγψ δελ έρσ ηφζν ρξφλν γηα λα θάλσ θάηη 

νινθιεξσκέλν, απφ ηελ επαθή κνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο μέξσ ηη ζέινπλ.»   

Αλ θαη ε παξαπάλσ ζέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα απζηεξφ ηφλν, κπνξνχκε λα ηε 

ιάβνπκε ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπκε ηελ θξηηηθή καο πξνο κηα θαηεγνξία 

πκβνχισλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη θηλνχληαη ζε κηα ινγηθή δηάγλσζεο ή αλίρλεπζεο 

ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο λα ηζρχεη θάηη ηέηνην. Μέρξη ελφο ζεκείνπ ε 

πξναλαθεξζείζα θξηηηθή κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη έρνπκε ππφςε καο θάπνηεο  

πεξηπηψζεηο. Να ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ν πξνεγνχκελνο χκβνπινο ζπλεηδεηά 



 

96 

 

επηιέγεη λα κελ απνζηείιεη ην ζπκβαηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Απηή ηνπ ε πξαθηηθή δελ 

ηνλ βγάδεη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ δηάγλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη απηφ γηα 

δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Πξψηνλ, δηφηη δείρλεη λα γλσξίδεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

έλλνηα ηεο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη, δεχηεξνλ, εκκέζσο πιελ 

ζαθψο ζπκκεηέρεη ζε κηα αλάινγε δηαδηθαζία κέζσ ησλ επηζθέςεσλ ζηα ζρνιεία.                    

 Άιινη χκβνπινη δε δηθαηνινγνχλ ηελ αδξάλεηά ηνπο ζην ζέκα ηεο δηεξεχλεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη απιψο πξνρσξνχλ ζε κηα απηνθξηηηθή:   

«Καλνληθά ζα έπξεπε λα θάλνπκε αλίρλεπζε αλαγθψλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

ηελ πξάμε φκσο δελ θάλνπκε ή έζησ θη αλ θάλνπκε, ηελ θάλνπκε ηελ πξψηε 

θνξά ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο καο, έηζη γηα λα έρνπκε ηελ εκπεηξία, ην άιινζη 

αλ ζέιεηο.»    

ηελ θαηεγνξία φζσλ .. δελ επηρεηξνχλ δηάγλσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθψλ εληάζζνπκε θαη εθείλνπο πνπ εθπέκπνπλ γεληθά ή αζαθή κελχκαηα, 

κε αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηελ αλαθνξά,   

«νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κεγάιεο ζε φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξψ 

λα έρσ άπνςε, αληαπνθξηλφκαζηε, γλσξίδνληαο ηη απαηηήζεηο έρνπλ, έρνπκε 

κηα εηθφλα ηη ζέινπλ, κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε, απηφ είλαη θαη ζέκα 

εκπεηξίαο.»    

 πλνςίδνληαο, ην πςειφ πνζνζηφ .., νη νπνίνη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζηε 

δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρξίδεη κηαο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζηάδην απηφ πεξηνξίδεηαη ζηε 

δηαηχπσζε κηαο απιήο γλψκεο πάλσ ζε δεδνκέλεο ζεκαηηθέο ή ζε πξνηάζεηο ησλ 

πκβνχισλ θαη ζπάληα ηνπο δεηείηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηα 

πεξηερφκελα, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

νδεγνχκαζηε, φηαλ ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ έρεη έλα 

δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα.     

 

8.2. Πξψηε ζπλάληεζε - δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ 

 Πεξηζζφηεξνη .. ηνπ δείγκαηνο αλαθέξνληαη ζηε ιεγφκελε πξψηε ή 

δηεξεπλεηηθή ζπλάληεζε θαη ιηγφηεξνη πξνρσξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ιεγφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο απνζαθήληζεο ή ηεο αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ ζηφρσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη γεληθά ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ επηκφξθσζε. 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ ηεο απιήο γλσξηκίαο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θαη κηαο πην εμεηδηθεπκέλεο ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο (βι. εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην). εκεηψλνπκε 

πξνθαηαβνιηθά, φηη ε δεχηεξε πεξίπησζε παξαπέκπεη ζε κηα κεζνδνινγία ζπκβαηή 

κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

 Οη χκβνπινη ζεσξνχλ ηελ πξψηε ζπλάληεζε θαηάιιειε ή απαξαίηεηε γηα κηα 

γλσξηκία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα επηρεηξήκαηα ηνπο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ 

επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζην θαηά πφζν κπνξεί λα βνεζήζεη ζην 

δηδαθηηθφ κέξνο:          

«Μ’ ελδηαθέξεη θαηαξρήλ πάξα πνιχ λα δψζσ θαηαξρήλ ηελ επθαηξία ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ληψζνπλ άλεηα, γηαηί πξέπεη λα ζαο πσ φηη δηαπηζηψλσ 

κηα ζπζηνιή απφ ηε δηθή ηνπο ηε κεξηά. Έρνπλ ζα έιεγα κηα πξνθαηάιεςε. ’ 

απηνχο ζα δψζσ θάπνηα εξεζίζκαηα γηα γλσξηκία κεηαμχ καο. Καηά ηελ 

άπνςε κνπ πξψηα θηηάρλεηο έλα θαιφ θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη κεηά παο ζηα 
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παξαθάησ, ζα πεξάζνπκε θαη ζηηο νκάδεο ή ζην ηερληθφ κέξνο, ην έλα 

ζπλδέεηαη κε ην άιιν. πκκεηέρνπλ κε ηελ άζθεζε γλσξηκίαο θαη θάπνηεο 

θνξέο ηνπο μαθληάδεη, φηαλ ν έλαο παξνπζηάδεη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ άιινπ. 

Αλαδεηθλχνληαη πξνβιήκαηα, δηαρεηξηδφκαζηε πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο, 

εζσηεξηθά δειαδή ζέκαηα ηεο νκάδαο πνπ ινγηθφ είλαη λα ππάξρνπλ, γηαηί  

δε γλσξηδφηαλ κεηαμχ ηνπο.» 

Σέηνηεο ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα. Καηά ηα ιεγφκελα ησλ 

.., ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο, ε άλεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο θαη ε αλάπηπμε πξνυπνζέζεσλ ζπλεξγαζίαο, αλήθνπλ ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

γλσξηκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηή.      

 Έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο .. ππεηζέξρεηαη ζε δεηήκαηα ζηφρσλ, πεξηερνκέλνπ 

θαη κεζφδσλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη χκβνπινη θξίλνπλ αλαγθαία κηα ελεκέξσζε θαη 

παξνπζίαζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο επηκφξθσζεο θαη αλαιχνπλ ελ ζπληνκία ηνπο 

βαζηθνχο ηηο άμνλεο. Δηδηθφηεξα, φπσο αλέθεξε κία χκβνπινο,   

«θαιφ είλαη λα μέξνπλ απφ ηελ αξρή ηη ζα θάλνπκε, γηαηί ζα ην θάλνπκε θαη 

πψο ζα ην θάλνπκε, θαιφ είλαη λα έρνπλ εμεγεζεί απηά εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 

φρη λα ηνπο αθήλνπκε απξνεηνίκαζηνπο. Γελ θνηηάδσ ην ξνιφη πφζε ψξα ζα 

κνπ πάξεη απηφ, κπνξεί λα θξαηήζεη είθνζη ιεπηά, κηζή ψξα ή κία ψξα, 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν ρξφλν ζα έρσ ζηε δηάζεζή κνπ. Γε κε αθνξά κφλν λα 

γλσξηζηνχλ, θαη’ εκέ απηφ εμππαθνχεηαη, κ’ ελδηαθέξνπλ θαη νη πξνζδνθίεο. 

Θα ζθεθηψ αλάινγα κε ηελ νκάδα ηη ζα ηνπο θάλσ. Κάηη πνπ θάλσ κεηά ηε 

γλσξηκία είλαη έλα παηρλίδη ''ζέισ-δε ζέισ'', ηη ζέινπλ απφ ην ζεκηλάξην ή ηη 

δε ζέινπλ. Γίλσ έλα έληππν θαη ηνπο ιέσ ηη πεξηκέλεηε απφ ηε ζπλάληεζε, ηη 

είλαη απηφ πνπ εζείο ζα ζέιαηε ή δε ζα ζέιαηε απφ ην ζεκηλάξην. ε δχν-ηξία 

ιεπηά ην ζπκπιεξψλνπλ φινη αλψλπκα θαη ην βάδνπλ κέζα ζε έλα θνπηί, 

αλνίγνπκε ηηο απαληήζεηο, δηαβάδνληαη, θαηαγξάθνληαη, πξνζζέηνπκε ή 

αθαηξνχκε ηα επηκέξνπο.»  

 ε άιιεο πεξηπηψζεηο ζπδεηνχληαη νη θαλφλεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη δηεπθξηλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. χκβνπινο 

κε επηκνξθσηηθή εκπεηξία επεζήκαλε,  

«αθφκα θαη νη ιεπηνκέξεηεο έρνπλ ζεκαζία, ηη ψξα μεθηλάκε ή ηη ψξα ζα 

ηειεηψλεη ην κάζεκα, ηη πξέπεη απηνί λα θάλνπλ, ην πιαίζην γεληθά ηνπ 

ζεκηλαξίνπ, πψο κε βιέπνπλ νη ίδηνη, ηα φξηα ηεο κεηαμχ καο ζρέζεο, εκέλα 

θαη ησλ ζπλαδέιθσλ. Όηαλ ηα ζπκθσλνχκε απηά εμαξρήο, ζπδεηψληαο, 

πξνιαβαίλεηο πξνβιήκαηα ζην κέιινλ.»  

Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε αθνινπζείηαη ζπλήζσο ζε κεγάιεο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα ή ζε 

πξνγξάκκαηα κε αλνκνηνγελή ζχλζεζε. 

 Οη χκβνπινη αθνινπζνχλ ζπλήζσο ηε κία ή ηελ άιιε πξαθηηθή αλάινγα κε 

ηελ εθάζηνηε επηκφξθσζε. Οξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα δελ θξίλνπλ θαλ ζθφπηκε ηελ 

πξψηε ζπλάληεζε (π.ρ. δίσξα). Μφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο .. πινπνηεί πιήξσο ηε 

κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ πξψηε ζπλάληεζε, αμηνινγεί ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηξνπνπνηεί ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ θ.ιπ..  

 Τπάξρεη έλαο αξηζκφο 7 .. (33%), νη νπνίνη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

απνθεχγνπλ ηελ πξψηε ζπλάληεζε. Πξψηνλ, δηφηη δε δηαζέηνπλ ρξφλν, δεχηεξνλ, 

γηαηί ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη κεγάινο ζε θάπνηα ζεκηλάξηα θαη, ηξίηνλ, 
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επεηδή γλσξίδνληαη ήδε σο χκβνπινη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αλ θαη νη παξαπάλσ 

ιφγνη είλαη ππαξθηνί θαη ζίγνληαη ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο .., ζπγθεληξψλνπλ ηελ 

εμήο θξηηηθή. Πξψηνλ, ηα επηρεηξήκαηα απηά δελ ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Γεχηεξνλ, δε ζεκαίλεη φηη κηα πξνεγνχκελε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απαιιάζζεη ηνπο .. απφ κηα επηπιένλ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ή κηα λέα 

γλσξηκία θαη ζχζθημε ζρέζεσλ ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο. Σξίηνλ, απνπζηάδεη 

απφ ην ιφγν ησλ .. νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ αλάγθε κηαο αξρηθήο ή 

πξνθαηαξθηηθήο ζπδήηεζεο γηα ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερνκέλν ή ηηο κεζφδνπο 

επηκφξθσζεο. Χο εθ ηνχηνπ νη .. κε ηηο απφςεηο πνπ πεξηγξάςακε, πζηεξνχλ σο 

επηκνξθσηέο ζε φηη αθνξά ηελ πξψηε επαθή ή ζπλάληεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Κιείλνληαο, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε, φηη ε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή 

δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ ή έλαο πςειφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ δελ επηηξέπνπλ 

πνιιέο θνξέο ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ κεζφδσλ. πλεπψο, θαηαλννχκε ην ζρεηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ, αιιά φρη ηελ απφζπξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ κεξηάο ησλ .. Μηα 

ηειεπηαία δηαπίζησζή καο είλαη, φηη νη .. κε ελεξγφ ξφιν ζην ζηάδην ηεο 

αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζπλερίδνπλ κε ηελ ίδηα ελεξγή δηάζεζε θαη 

θαηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε. Πξφθεηηαη γηα εθείλνπο ηνπο πκβνχινπο, νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη επηκφξθσζε ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ.                           

 

8.3. Πεξηερφκελα θαη δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ   

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ 

εμαξηψληαη απφ ηε ζεκαηηθή επηκφξθσζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο ηδηφηεηεο πνπ  

απνδίδνπλ ζ’ απηά νη επηκνξθσηέο, ην βαζκφ κεηαβνιήο ή ηξνπνπνίεζήο ηνπο ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηε ρξήζε ή κε βνεζεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ. 

 ε φηη αθνξά ηηο ζεκαηηθέο ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε πξνζαξκνγή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο επηκφξθσζεο ζ’ απηέο, κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ζε έλα κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ηελ χπαξμε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

βησκαηηθή κάζεζε, ηηο νκάδεο εξγαζίαο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή πάλσ ζε δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο ζρέζεσλ θαη ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα 

ή έκκεζα κε ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο νη .. πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα δηδαθηηθήο ησλ καζεκάησλ θαη 

γεληθφηεξα ζέκαηα παηδαγσγηθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κφλν ζε 

πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ζε ζπλεδξηάζεηο ζπιιφγσλ 

δηδαζθφλησλ ηίζεληαη ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (π.ρ. ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ). 

 εκαζία έρεη επίζεο πψο πξνζιακβάλνπλ νη χκβνπινη ηηο ζεκαηηθέο θαη ηα 

πεξηερφκελα ησλ ζεκηλαξίσλ. Μαο αλέθεξαλ ελ πξνθεηκέλσ, φηη ηα πεξηερφκελα θαη 

ην πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηά, φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ζεσξεηηθά, λα 

ζπλδένληαη κε ηελ εκπεηξία θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

δείρλνπλ κηα επίγλσζε απφ κέξνπο ησλ .. ηεο ρξήζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο κάζεζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ ελειίθσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε παξαθάησ δήισζε: 
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«Σα πεξηερφκελα αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα κ’ έλαλ ηέηνην ηξφπν, ν νπνίνο λα 

ηα ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο θαη κε ην γεληθφ ζθνπφ πνπ έρεη ην ζεκηλάξην, φζνη 

δελ πξνζέμνπλ ηα πεξηερφκελα ή ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο πνπ θαινχκαζηε λα 

δηδάμνπκε σο ζχκβνπινη, νη ζπλάδειθνη ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ, βιέπνπλ ηελ 

απφζηαζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ πεξίκελαλ θαη ζ’ απηά πνπ ηνπ θάλνπκε. 

πρλά θνξηψλνληαη ππεξβνιηθά ηα πεξηερφκελα θαη ραλφκαζηε ζην ηέινο, δελ 

μέξνπκε απφ πνχ λα μεθηλήζνπκε. Δθείλν ην νπνίν ρξεηάδεηαη είλαη 

θαηαλνεηέο ελφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα πεξάζνπκε ην πιηθφ, φζν ην 

δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλεο, ζπγθεθξηκέλεο κέζα απφ παξαδείγκαηα 

ζπγθεθξηκέλα, ηα νπνία ζα είλαη θαηαλνεηά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ηα 

δηαρεηξηζηνχλ, απηφ λα κελ ην παξαβιέπνπκε. Έλα άιιν είλαη [ηα] 

πεξηερφκελα πνπ ζα ππνβνεζνχλ ηηο ηερληθέο, νη ζπλάδειθνη λα δνπιέςνπλ 

ηα πεξηερφκελα κέζα ζε νκάδεο, νκαδνζπλεξγαηηθά, νκάδεο σο επί ην 

πιείζηνλ... θαη φρη αηειείσηεο ελφηεηεο, αηειείσηα πξάγκαηα πνπ δε ζα 

πξνιάβνπκε.»   

 ην πλεχκα ηνπ πξνεγνχκελνπ πκβνχινπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηα 

αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη κηα ζχλδεζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Αληίζεηα, κηα κεραληζηηθή, αλεπαξθήο ή 

κε ηεθκεξησκέλε αληηζηνίρεζε ησλ πεξηερνκέλσλ κε ην ζθνπφ ηεο επηκφξθσζεο ή 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζνδπλακεί κε δηάζπαζε ηεο ζπλνρήο ησλ 

ζηαδίσλ ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, 

φηη δε δίλεηαη ε αλάινγε βαξχηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ ηνπο .., ελψ καο 

πξνβιεκαηίδεη θαη ην πςειφ πνζνζηφ φζσλ δελ απαληνχλ (13 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 

62%).       

 Έλα άιιν δήηεκα, ην νπνίν δεηήζακε λα δηεπθξηληζηεί, αθνξά ζηε κεηαβνιή ή 

κε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ελδερνκέλσο ησλ ζηφρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηκφξθσζεο. Οη .. δε θαίλνληαη επέιηθηνη ζε πξνζαξκνγέο πιελ ειάρηζησλ 

εμαηξέζεσλ. Αλ εμαηξέζνπκε έλα αξηζκφ πκβνχισλ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ γεληθά κηα 

ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ή κπνξεί λα ζεσξνχλ πξνβιεκαηηθή 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ πνξεία ηεο, έλα παξάδεηγκα δηεπξπκέλεο αληίιεςεο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη απηφ ηνπ 

παξαθάησ .., ν νπνίνο αλέθεξε κεηαμχ άιισλ,   

«θαλέλαο ζρεδηαζκφο δελ εθαξκφδεηαη φπσο ηνλ έρνπκε ζην κπαιφ καο θαη 

δελ μέξσ αλ πξέπεη. Σν κάζεκα είλαη θάηη ακθίδξνκν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

δίλεηο, παίξλεηο απφ ην ζπλάδειθν, απηφ ζα πξέπεη λα ην μέξνπκε. νπ ιέεη 

θάηη ν ζπλάδειθνο, δε ζα ην ιάβνπκε ππφςε; Θα θάλσ αιιαγέο αλ ρξεηαζηεί, 

δελ πξέπεη λα ην θνβφκαζηε, σρ... ζα βγσ απφ ην πξφγξακκα, εδψ θαη κε ηα 

παηδηά ζα πξέπεη λα είκαζηε επέιηθηνη, πφζν κάιινλ κε ηνπο ελήιηθεο. Γε ιέσ 

λα μεθεχγνπκε, δε ιέσ απηφ, λα κελ έρνπκε έλα ζηφρν, ιέσ φηη αλ ρξεηαζηεί 

ζα παξαιείςνπκε θάηη, ζα πξνζζέζνπκε, φρη λα είκαζηε κνλνθφκκαηνη, 

απφιπηνη.»        

 ε φηη αθνξά ηε ρνξήγεζε ή κε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, δηαθξίλνπκε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο ... ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη χκβνπινη παξέρνπλ έληππν ή 

ειεθηξνληθφ πιηθφ: 

«Σν πιηθφ είλαη ζπλνδεπηηθφ φζσλ ιέκε θαη ζα κπνξεί λα αλαηξέμεη θαλείο 

ζ’ απηφ γηα λα μαλαδεί θάπνηα πξάγκαηα ή λα πάξεη θάπνηεο ηδέεο πνπ ζα  
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βνεζήζνπλ ηνλ ίδην, θάπνηα επηπιένλ πξάγκαηα πνπ δελ είπακε. Απνθεχγσ 

ηηο πνιιέο ζειίδεο, γηαηί μέξσ φηη δε ζα δηαβαζηεί. Θέισ θπξίσο λα είλαη 

ρξήζηκν, ρξεζηηθφ, λα ηνπο δίλεη εξεζίζκαηα, παξαδείγκαηα πνπ κπνξεί λα 

εθαξκφζνπλ. Βηβιία ηζέπεο ζα ηα έιεγα, ρξεζηηθά, ππνβνεζεηηθά, φρη  

ζπληαγέο καγεηξηθήο!»       

Οη .. κε κηα ηέηνηα ζθέςε απνδέρνληαη ζπλεηδεηά ή κε ηε κεζνδνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελεκέξσζεο ή 

ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ. ηελ ίδηα ινγηθή θηλνχληαη χκβνπινη πνπ αλαξηνχλ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην δηαδίθηπν ή πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή ηνπ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.     

 Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε, φηη νη πεξηζζφηεξνη χκβνπινη ηνπ δείγκαηφο καο 

δελ αλαιχνπλ ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ ή δε δηεπθξηλίδνπλ 

ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ. ην αληίπνδα ζπλαληήζακε πεξηπηψζεηο .., νη νπνίνη δελ 

παξέρνπλ πιηθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζεκηλαξίσλ ηνπο. ε παξφκνηα θαηεγνξία 

εληάζζνπκε θαη φζνπο κηινχλ γεληθά γηα ηε ζεκαζία ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη 

δελ αλαθέξνπλ ηη θάλνπλ απηνί. 

 Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε, φηη ε δηακφξθσζε θαη ρξήζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο ππνβαζκίδεηαη σο ζέκα απφ ηνπο .. 

θαη ζεσξείηαη πεξίπνπ σο δεδνκέλν, φηη απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή λα 

ζρεδηάδεη, λα νξγαλψλεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο 

αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη απηφ 

αθνξά θαηά θχξην ιφγν κε ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα. Δπνκέλσο, νη χκβνπινη δε 

ζπκβαδίδνπλ κε ηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ, ε νπνία απνδίδεη 

έκθαζε ζηε ζχληαμε ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ κε ηξφπν 

θαηαλνεηφ θαη πξνζηηφ ζηνπο ελήιηθεο.            

 

8.4. Σερληθέο 

 Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Έλαο αξηζκφο 6 

.. (29%) θαίλεηαη αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνο πάλσ ζ’ απηφ ην ζέκα. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη χκβνπινη δε ρξεζηκνπνηνχλ απζηεξά ή απφιπηα ην έλα ή ην άιιν 

είδνο ηερληθψλ, αιιά εμαξηνχλ ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ απφ κηα ζεηξά παξάγνληεο, 

φπσο ηε ζεκαηηθή ησλ ζεκηλαξίσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ην ρξφλν πνπ 

δηαζέηνπλ. χκθσλα κ’ απηήλ ηελ νπηηθή,      

«φηαλ έρσ νκάδεο ησλ είθνζη ή ησλ ηξηάληα αηφκσλ ζχλνιν, εκπιέθνληαη 

πην ελεξγά θαη ην θάλνπκε βησκαηηθφ κέζα ζε νκάδεο. ’ απηφ ην πξφγξακκα 

πνπ ζπλεξγάδνκαη κε ην παλεπηζηήκην θάλσ φζν κπνξψ κηα  κηθξή εηζήγεζε, 

ψζηε λα εηζάγσ ην ζέκα πάλσ ζην νπνίν ζα εκπιαθνχκε θαη ζα δνπιέςνπκε 

ζε θάζε ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα κνπ θαη γίλνληαη κεηά θάπνηεο πξνηάζεηο 

θαη αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή εθαξκφδνπκε ην είδνο ηεο ηερληθήο. πλεηδεηά 

επηιέγσ λα εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά, θαηαζέηνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο ή 

ζπκκεηέρνληαο ζε έλα παηρλίδη ξφισλ, αο πνχκε έλα είδνο άζθεζεο, 

δνπιεχνληαο πνιχ κέζα ζε νκάδεο, αιιά απηφ δελ είλαη δεδνκέλν, εμαξηάηαη 

απφ ην αθξναηήξην πφζν δεθηηθφ είλαη ζε κηα κέζνδν πνπ πάσ λα 

εθαξκφζσ.»   
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 ε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ θαη εηδηθά ησλ βησκαηηθψλ, δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε δχν θπξίσο πξάγκαηα. Πξψηνλ, 

φζνλ αθνξά ηε ζθνπηκφηεηα ή, αιιηψο, γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη ε κία ή ε άιιε ηερληθή 

θαη, δεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν, πψο δειαδή εθαξκφδεηαη κηα ηερληθή θαη κέζα 

απφ πνηα βήκαηα. ρεηηθά κε ηα δχν απηά εηπψζεθε απφ έλα ..:        

«Δμεγψ γηαηί ζα ην θάλνπκε απηφ, πνηνο είλαη ν ζηφρνο θαη κεηά 

εθαξκφδνπκε ηε κία ή ηελ άιιε ηερληθή, φπνηα θξίλνπκε εκείο σο πην 

θαηάιιειε. Έρσ εμεγήζεη πξψηα ηελ ηερληθή, ζα πξέπεη λα ηνπο εμεγήζσ 

πνηα ηερληθή ζα εθαξκφζνπλ, δελ ηα μέξνπλ απηά νη πεξηζζφηεξνη ή δελ ηα 

μέξνπλ ζσζηά. Έλα παξάδεηγκα αο πνχκε, αο κηιήζνπκε ζρεηηθά κε ηελ 

νκάδα πνπ είλαη ηεο κφδαο ηειεπηαία θαη φινη κηιάλε ζπλέρεηα γηα ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή. Δμεγψ γηα πνην ιφγν πξέπεη 

λα είλαη κηθξέο νη νκάδεο, γηα πνην ιφγν πξέπεη λα γλσξηζηνχκε, ηη 

εμππεξεηεί ε νκάδα θαη πφηε είλαη πην απνδνηηθή. Κάλσ επίζεο θαη θάηη 

άιιν. Αθνχ θάλνπκε θάηη ηνπο ιέσ πνπ ζηνρεχεη ε θάζε θίλεζε θαη πεξλάκε 

ζε επφκελε εξψηεζε. Αο θέξσ έλα άιιν παξάδεηγκα. Μεηά απφ κία άζθεζε 

ξσηάσ. Ση θάλακε ζήκεξα ζην ζεκηλάξην; ήκεξα γλσξηζηήθακε ζα κνπ 

απαληήζνπλ. Θα ζρνιηάζσ απεπζπλφκελνο ζηνπο ζπλαδέιθνπο, πάξα πνιχ 

ζσζηή ε απάληεζε, ζπλάδειθνη ην πξψην βήκα είλαη λα θάλνπκε πνιιά 

παηρλίδηα γλσξηκίαο κε ηα παηδηά ζηελ ηάμε. Σνπο ην ζπλδέσ δειαδή 

ακέζσο κε ην πεξηβάιινλ ην ζρνιείνπ. Πάξηε θαη παηρλίδηα-πιηθφ 

γλσξηκίαο. Σνπο δίλσ θαη ην πιηθφ. Ση άιιν θάλακε ηνπο ξσηάσ; Μνπ ιέλε 

φηη θάλακε νκάδεο. Ρσηάσ λα κνπ απαληήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κπήθακε ζε 

νκάδεο, γηαηί λα θάλσ ηπραίν ρσξηζκφ θαη φρη θαζνδεγνχκελν ρσξηζκφ. 

Γειαδή εμεηάδνπκε εθ ησλ πζηέξσλ φιεο ηηο ηερληθέο βήκα-βήκα, ηη θάλακε 

ζε θάζε ηερληθή. Θέισ λα θαηαλννχλ ηη θάλνπκε, γηαηί θάλακε απηά ηα 

παηρλίδηα θαη παίμακε κε ηηο κπάιεο, παίμακε αο πνχκε γηαηί δελ είρακε 

ηίπνηα άιιν λα θάλνπκε;»  

 Οη ίδηνη .. δείρλνπλ λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ βησκαηηθψλ 

ηερληθψλ, ηα νπνία ππνγξακκίδνπλ. Μεγαιχηεξε έκθαζε δίλνπλ ζηελ ελεξγεηηθή ή 

ζπκκεηνρηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Καηά ηε γλψκε κίαο πκβνχινπ, 

«νη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο εθηφο απφ απνηειεζκαηηθέο είλαη θαη πην 

μεθνχξαζηεο. Ξέξεηε πφζν δχζθνιν είλαη γηα έλα ζπλάδειθν κε πνιιά έηε 

ππεξεζίαο λα είλαη ζπλερψο πξνζεισκέλνο ζε κηα εηζήγεζε ηξηάληα ιεπηψλ; 

Αλ ην μέξακε δε ζα θάλακε ηφζν πνιχ απηή ηε κέζνδν. Με ηα βησκαηηθά 

ζπκκεηέρνπλ, αθφκε θαη κε ην παηρλίδη, γηαηί φρη, βγαίλνπλ απφ ηα 

θαζηεξσκέλα, έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ.»  

 Χο ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπιινγηζκνχ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

άπνςε, φηη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή βνεζάεη ζε κηα πην απνδνηηθή κάζεζε, κε 

ραξαθηεξηζηηθή ηε δήισζε πκβνχινπ,   

«ν ζθνπφο είλαη λα ηνπο κείλεη θάηη πην πνιχ σο πξαθηηθή, φρη απιψο ε 

ζεσξία θαη ζ’ απηφ βνεζάεη ην βησκαηηθφ, ηα παηρλίδηα ξφισλ, ηα 

εξγαζηήξηα, γηαηί είλαη ην βίσκα πνπ είπακε, καζαίλεηο θάηη φηαλ ην δεηο 

εθείλε ηε ζηηγκή. Γε ην ιέσ απηφ κφλν σο εκπεηξία, ηζρχεη θαη επηζηεκνληθά, 

ζεσξεηηθά είλαη απφ ηα πξψηα, ηα νπνία ιέσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο, καζαίλεη 
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θάπνηνο θαιχηεξα φηαλ ζπκκεηέρεη, εθαξκφδεη άκεζα φια φζα καζαίλεη, 

βηψλεη δειαδή απηφ πνπ θάλεη.»  

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη, φηη νη βησκαηηθέο ηερληθέο αλαπηχζζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο επηκφξθσζεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί ζην ζρνιείν σο πξαθηηθή ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαη γεληθά σο 

κέζνδνο εξγαζίαο. Καηά ηε γλψκε ελφο πκβνχινπ,      

«ηη είλαη απηφ πνπ ιείπεη ζήκεξα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο;  

Γελ έρνπλ επαθή, δε ζπλεξγάδνληαη, δελ αληαιιάζζνπλ ηδέεο κεηαμχ ηνπο, 

δελ έρνπλ ζρέζεηο, δελ επηθνηλσλνχλ. Όια απηά κε έκκεζν ηξφπν, έκκεζα ηα 

κεηαθέξνπλ ζηελ ηάμε ηνπο, φια απηά κεηαθέξνληαη ζηα παηδηά. Λνηπφλ, 

είλαη κηα θαιή επθαηξία, έρνπλ κηα επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ, λα κπνξέζνπλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα έξζνπλ ζε κηα επαθή, νχησο ψζηε λα θέξνπλ κεηά 

θαη ηα παηδηά πην θνληά. Κάλνπκε έλα εξγαζηήξην, αο ην πξνζαξκφζνπλ ζηελ 

ηάμε ηνπο, αο κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο πψο βάδνπκε ηνπο καζεηέο ζε 

νκάδεο. ηα παηδηά ηνπο αξέζεη, έλα άιιν θαιφ ησλ ηερληθψλ είλαη, φηη 

θάλνληαο κηα θαηάιιειε πξνζαξκνγή εθαξκφδνληαη εχθνια απφ ηα παηδηά. 

Κπξίσο νη πην αδχλακνη καζεηέο, λνκίδσ φηη θάηη ζα θάλνπλ, απηφ δελ είλαη 

κηα ηθαλνπνίεζε; Κνηηάμηε φια ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, έρνπλ κηα ηέηνηα 

ινγηθή, βάδνπλ φια ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνχλ, φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα ζπλεξγαζηνχλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ φινη κε φινπο. Σν ιέσ απηφ, πάξηε 

θάηη θαη εθαξκφζηε ην κε ηα παηδηά, έηζη ζα κάζνπλ πην αβίαζηα, ζα 

αγαπήζνπλ ηε κάζεζε, ζα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην 

ηζρχεη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο, φ,ηη θαη γηα ηα παηδηά, λα κάζνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη, ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλνίγνληαη 

κεηαμχ ηνπο, λα κηιάεη ν έλαο ζηνλ άιιν. Ωο αληίιεςε απηφ κπνξεί λα 

πεξάζεη κέζα απφ ηα ζεκηλάξηα, εθφζνλ νη ηερληθέο είλαη θαηάιιειεο, 

πξψηνλ, θαη ηνπο νδεγνχλ θαηά θάπνην ηξφπν λα έξζνπλ ζε επαθή, δεχηεξνλ, 

εμαξηάηαη θη απφ καο, ηξίηνλ. πλάδειθνη δε γλσξηδφηαλ θαλ, δε κηινχζαλ 

κεηαμχ ηνπο θαη ήξζαλ ζε επαθή κέζα απφ ηηο νκάδεο θαη ηα δηάθνξα 

παηρλίδηα.»      

Παξαπάλσ αλαδεηθλχνληαη νη πξνεθηάζεηο ησλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ ζε γλσζηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δθείλν 

πνπ ηνλίδεηαη είλαη, φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην δίαπιν ή ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ''πεξάζνπλ'' νη ηερληθέο απφ ηελ επηκφξθσζε ζηελ 

πξάμε. 

 ην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδνπκε, φηη νη .. κε κηα εκπεξηζηαησκέλε άπνςε 

ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δελ απνξξίπηνπλ ην εηζεγεηηθφ κέξνο ησλ ζεκηλαξίσλ. 

Απελαληίαο, πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη απαξαίηεην, αθελφο γηαηί πξνβάιεη ηελ 

αλαγθαία ζεσξεηηθή δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ θαη αθεηέξνπ εηζάγεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηε ρξήζε ησλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 

πκβνχισλ είλαη, φηη δελ ππνβαζκίδνπλ ηε ζεσξία, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. χκθσλα κε κία ..,       

«νη ζπλάδειθνη δε ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάηη πνπ ηνπο ζπκίδεη κηα απιή 

εηζήγεζε. Γε ζα δηαθσλνχζα ζ’ απηφ, αλ θαη είκαη ζίγνπξνο φηη καο ιείπεη 

θαη ε ζεσξία, ελλνψ κ’ απηφ φηη ε ζεσξία είλαη πνιχ βαζηθή θαη απηφ ζα 

πξέπεη λα ην θαηαλνήζνπκε νη ίδηνη νη ζχκβνπινη - απφ πνιινχο ζεσξείηαη 
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ρσξίο ζεκαζία. Ο ζπλάδειθνο δεηάεη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπ θαη πξνζδνθά 

απφ θάζε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπκκεηέρεη λα ηνπ ιχζεη ηέηνηνπ 

είδνπο πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Λέσ ινηπφλ φηη φια απηά πνπ καο δεηά ν 

ζπλάδειθνο λα ηνλ ζπκβνπιέςνπκε σο επηζηήκνλεο, νη ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνπκε ή ζπδεηάκε ζηα δηάθνξα ζεκηλάξηά καο, ιέσ φηη απηά είλαη 

ζεσξία, κε ηελ έλλνηα φηη πίζσ ηνπο ππάξρεη κηα ζεσξεηηθή βάζε θαη πάλσ 

ζ’ απηήλ παηάο, δειαδή κελ απαμηψλνπκε ηε ζεσξία. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηψ ηελ εηζήγεζε είλαη απηφο, ηνπο εηζάγσ ζεσξεηηθά ζην 

ζέκα, ηη ζα θάλνπκε θαη γηαηί, δελ πεξλάσ θαηεπζείαλ ζην πξαθηηθφ. Δίλαη 

ιάζνο λα ζπγρένπκε ηελ εηζήγεζε κε ηε ζεσξία, κηα εηζήγεζε κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη ηε ζεσξία, αξθεί λα δνπιεχεηαη ζσζηά, δελ κπνξεί ν 

ζπλάδειθνο λ’ αθνχεη ζπγθεληξσκέλνο πάξα πνιιή ψξα, κελ πάκε φκσο ζην 

αληίζεην άθξν θαη απαμηψζνπκε ηε ζεσξία, γηαηί κεηά δελ είκαζηε 

επηζηήκνλεο θαη εγψ ζεσξψ ν εθπαηδεπηηθφο, φηη πξέπεη λα είλαη 

επηζηήκνλαο.»    

Καηά ηνπο πκβνχινπο ε εηζήγεζε θαη γεληθά ην ζεσξεηηθφ κέξνο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ πνιπκέζα, ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.   

 ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα απαξηζκήζνπκε φιεο απηέο ηηο ηερληθέο, ηηο 

νπνίεο ζπδεηνχλ νη ..: εξγαζία ζε νκάδεο (νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε), 

εξγαζηήξην, κηθξνδηδαζθαιία, πξνζνκνίσζε, ηδενζχειια, εηζήγεζε (εκπινπηηζκέλε 

κε powerpoint ή video), παηρλίδη ξφισλ θαη κειέηε πεξίπησζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πκβνχισλ είλαη, φηη καο εμεγνχλ ηη ζεκαίλεη θάζε ηερληθή θαη πψο εθαξκφδεηαη, 

πξάκα πνπ δείρλεη κηα εμνηθείσζε ησλ ίδησλ κε απηέο ηηο ηερληθέο.      

 Μηα δεχηεξε - κεγαιχηεξε - νκάδα .. δε θαίλεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε σο 

πξνο ηε ρξήζε ησλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ (11 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 52%). Ο πξψηνο 

ιφγνο είλαη, φηη δελ επεθηείλνληαη ζε δεηήκαηα ζθνπηκφηεηαο ηεο θάζε ηερληθήο θαη 

απιψο αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπο (ι.ρ. δελ αλαιχνπλ γηαηί εθαξκφδνπλ ηε 

κία ή ηελ άιιε ηερληθή). Γεχηεξνλ, δε ζηέθνληαη ζε δεηήκαηα εθαξκνγήο ησλ 

βησκαηηθψλ ηερληθψλ ζην κηθξνεπίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Σξίηνλ, ππνβαζκίδνπλ 

ηελ εηζήγεζε σο ηερληθή θαη γεληθφηεξα ηε ζεσξία. Σν επφκελν είλαη έλα ηππηθφ 

παξάδεηγκα αληίιεςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ..: 

«Σα ζεσξεηηθά ηα απνθεχγσ, δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ, δε ζέινπλ ζεσξία, 

έξρνληαη λα δνπλ νξηζκέλα πξαθηηθά, βησκαηηθά, φπσο ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, φηαλ εηζήρζεζαλ πξψηε θνξά ζην ζρνιείν.»   

ε δηεπθξηληζηηθή καο εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πψο ελλνεί ν παξαπάλσ χκβνπινο ηε   

ιέμε ''βησκαηηθά'', ν ηειεπηαίνο πεξηνξίζηεθε ζηελ παξάζεζε κεκνλσκέλσλ ηερληθψλ 

ρσξίο θακηά  πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε. 

 ε κηα ηξίηε εκθαλψο κηθξφηεξε θαηεγνξία νη .. δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

ακθηζεκία ησλ απφςεψλ ηνπο. Κάπνηνη εμ απηψλ δελ κπνξνχλ λα νξίζνπλ επαξθψο 

ηηο ηερληθέο ή επηρεηξνχλ εζθαικέλεο αλαγσγέο ζε πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη έιιεηςε θαηάξηηζεο, ζχγρπζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ελλνηψλ ή αζάθεηα ζηε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ 

πεξίπησζε πκβνχινπ, ν νπνίνο αλέθεξε κεηαμχ άιισλ,  
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«ην powerpoint δηεπθνιχλεη θη εκέλα ηνλ ίδην θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Όηαλ  

δνπιεχεηαη έλα ζεκηλάξην βησκαηηθά, ζα έρεηο απνηειέζκαηα, καο αθνχλε. 

Βιέπσ ηα βηληεάθηα πφζν ηνπο αξέζνπλ, ηξαβάλε ην ελδηαθέξνλ, ηα 

πξνζέρνπλ αλ έρνπλ ςαγκέλν πεξηερφκελν. Με ηελ εηζήγεζε βαξηνχληαη ή 

φηαλ ηνπο δψζεηο λα γξάςνπλ, δελ ηξαβάεη, αθφκε θαη νκάδεο, πξνηηκνχλ λα 

βιέπνπλ θάηη ή λα αθνχλε, απηφ έρσ θαηαιάβεη.»   

Οθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε εδψ, φηη ε πξνβνιή powerpoint ή video απνηειεί κέξνο 

ηεο ηερληθήο ηεο εηζήγεζεο θαη φρη μερσξηζηή ηερληθή, φπσο παξνπζίαζε ν 

πξνεγνχκελνο ... ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κηαο ηέηνηαο κνξθήο εηζήγεζε 

νλνκάδεηαη εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε.  

 Άιινη .. πξνηηκνχλ ηελ εηζήγεζε παξά ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο ηνπο, θαζψο 

ηνπο πεξηνξίδεη ν ρξφλνο ή ν αξηζκφο ησλ επηκνξθνχκελσλ λα θάλνπλ θάηη πην 

ζπκκεηνρηθφ. ’ απηφ ην πλεχκα καο κίιεζε ν παξαθάησ χκβνπινο, ιέγνληαο,  

«θαιά είλαη ηα παηρλίδηα ξφισλ, βέβαηα ζέινπλ ην ρξφλν ηνπο, ζέινπλ 

επίζεο πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία. Δγψ είκαη ππέξ γεληθά φισλ απηψλ ησλ 

κεζφδσλ, δελ ην ζπδεηάκε, φκσο άιιν απηφ θαη άιιν ηη θάλεη θάλεηο. 

Παίδνπλ ξφιν πνιινί παξάγνληεο, φηαλ πηέδεη πνιχ ν ρξφλνο θαη δελ 

πξνιαβαίλνπκε ή αλ είλαη πνιινί νη ζπλάδειθνη, δηεπθνιχλεη ε εηζήγεζε, 

γηαηί πξψηνλ δελ θαζπζηεξείο θαη δεχηεξνλ θαιχπηεηο ην ζέκα. Όηαλ ην 

ζεκηλάξην θξαηάεη πνιχ, ζα ηνπο ρσξίζσ ζε νκάδεο, μεθεχγνπκε απφ ηελ 

εηζήγεζε ή ζα ηνπο θάλσ παηρλίδη ξφισλ, αιιά ηέηνηα ζεκηλάξηα δελ 

θάλνπκε, θάπνηεο ψξεο ην πνιχ ή αλ θάλσ ζε άιιν ζεκηλάξην, επνκέλσο 

εμππεξεηεί ε εηζήγεζε, ην ίδην είλαη, θάλσ κηα ζχληκεζε.»   

Δλ πξνθεηκέλσ έρνπκε δχν παξαηεξήζεηο. Ζ πξψηε είλαη, φηη ππάξρνπλ .. πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ ή έρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπφκελσλ 

ζηα ζεκηλάξηα, σζηφζν πινπνηνχλ δηάθνξεο βησκαηηθέο ηερληθέο. Γεχηεξνλ, 

αλαθέξζεθε απφ ηνλ παξαπάλσ χκβνπιν, φηη ''ην ίδην είλαη'', φπνηα ηερληθή θη αλ 

εθαξκφζεη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλ δελ πξφθεηηαη γηα ιεθηηθή ππεξβνιή, 

ηίζεηαη έλα ζέκα αμηνπηζηίαο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πεξί πξνηίκεζεο 

ησλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ (βι. ''εγψ είκαη ππέξ γεληθά φισλ απηψλ ησλ κεζφδσλ, δελ 

ην ζπδεηάκε'').          

 ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ .., νη νπνίνη κηινχλ γεληθά γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ, αιιά απνθεχγνπλ λα ηηο νλνκάζνπλ ή δε 

δίλνπλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο. 

 Κνληνινγίο, αλ θαη ην πνζνζηφ φζσλ .. καο κίιεζαλ γηα ηε ζεκαζία ησλ 

ηερληθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ βησκαηηθψλ εκθαλίδεηαη πςειφ (17 χκβνπινη ζε 

πνζνζηφ 81%), κε κηα δεχηεξε αλάγλσζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ 

επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα δηαθξίλνπκε ηνπο .. κε 

νπζηαζηηθή γλψζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ ηερληθψλ απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πκβνχινπο, νη νπνίνη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ επηθαλεηαθά. ε θάζε πεξίπησζε 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε εκπεηξία-επηκφξθσζε ησλ ...                  

 

8.5. Αμηνιφγεζε  

 Ζ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη δεδνκέλε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πκβνχισλ 

ηνπ δείγκαηνο (14 .. ζε πνζνζηφ 67%) θαη απιψο ηνπο δηαθνξνπνηνχλ ηξία 
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ζηνηρεία: ην εχξνο-έθηαζε ηεο αμηνιφγεζεο, ηα πεξηερφκελα ή  ''ηη'' αμηνινγνχλ θαη ην 

''πψο'' αμηνινγνχλ.  

 ε φηη αθνξά ην εχξνο ή ηελ έθηαζε ηεο αμηνιφγεζεο, δηαθξίλνπκε ηξεηο 

θαηεγνξίεο .. ηελ πξψηε θαη κηθξφηεξε αξηζκεηηθά θαηεγνξία αλήθνπλ .., νη 

νπνίνη θαιχπηνπλ ηξία επηκνξθσηηθά ζηάδηα. Σν ζηάδην δηεξεχλεζεο ή αλίρλεπζεο, 

φπνπ γίλεηαη κηα πξψηε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ. Σν 

ζηάδην δηεμαγσγήο ηεο επηκφξθσζεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη δπζθνιίεο ή κπνξεί λα 

αλαθχπηνπλ λέα δεηήκαηα, θαη ην ζηάδην ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ δηεμάγεηαη ε ηειηθή-απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε. 

 Οη πεξηζζφηεξνη .. αμηνινγνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δκκέζσο πιελ ζαθψο πξνθχπηεη σζηφζν, φηη αμηνινγνχλ επίζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο (ελδηάκεζα). χκθσλα κε δήισζε ελφο πκβνχινπ,  

«ζηξίβσ ην ηηκφλη ιίγν πην δεμηά ή ιίγν πην αξηζηεξά αλάινγα κε ην πψο 

αληηδξνχλ, ην βαξφκεηξν είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, απηφο είλαη ν απνδέθηεο 

φζσλ ιέσ, βιέπνληαο θαη θάλνληαο ινηπφλ! ην ηέινο ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά δελ ηνπο πεξηκέλσ, αλ 

ρξεηαζηψ θάηη γηα λα δνχκε πψο πάκε, ζα ηνπο ξσηήζσ.»                        

Δκκέζσο πιελ ζαθψο ππνλνείηαη παξαπάλσ έλα είδνο δηακνξθσηηθήο-ελδηάκεζεο 

αμηνιφγεζεο. Μπνξνχκε κάιηζηα λα ζπγθξίλνπκε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε κε ηελ 

πξαθηηθή .., νη νπνίνη κηινχλ κφλν γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη απνηεινχλ κηα 

ηξίηε θαηεγνξία.        

 ην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηληζηεί, φηη ν ηχπνο ηεο αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Απνηειεί 

θνηλή ζπληζηακέλε κεηαμχ ησλ .. φισλ ησλ απνρξψζεσλ, φηη είλαη δχζθνιν λα 

αθνινπζεζνχλ απζηεξά ηα ηξία ζηάδηα αμηνιφγεζεο ζε έλα δίσξν ζεκηλάξην ή ζε κηα 

επηκνξθσηηθή εκεξίδα. πλαληήζακε φκσο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αθνινπζήζεθε ε 

ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (π.ρ. επηκφξθσζε πνπ δηήξθεζε έλα κήλα), 

επνκέλσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ πκβνχινπ - αμηνινγεηή παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ξφιν.        

 ε φηη αθνξά ην πεξηερφκελν ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ αμηνινγείηαη 

αλ ε ζεκαηηθή ησλ ζεκηλαξίσλ έρεη απήρεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καηά ηελ γλψκε 

κηαο ..:   

«Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα θαηαιάβνπκε, ηνπο ελδηαθέξνπλ απηά πνπ 

θάλνπκε ή παίδεη κε ην θηλεηφ; Αλ ηνλ ελδηαθέξεη ην ζέκα ην θηλεηφ ζα είλαη 

θιεηζηφ. Δγψ γεληθά δεηάσ γλψκεο, αλ ηνπο άξεζε ην ζέκα ή ηη ηνπο αξέζεη 

ησλ ίδησλ, ηη ζα ήζειαλ ή ηη λνκίδνπλ απηνί φηη είλαη επίθαηξν.»   

 Μηα άιιε παξάκεηξνο αθνξά ζηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή θαη παξνπζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε θάζε ηεο επηκφξθσζεο. χκβνπινο αλέθεξε πην ζπγθεθξηκέλα, 

ιέγνληαο,               

«φηαλ θάλακε έλα δίσξν, βιέπσ, ήξζαλ φια ηα ζρνιεία πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα έξζνπλ, είραλ δηάζεζε ή φρη νη ζπκκεηέρνληεο; Θέινπλ νη εθπαηδεπηηθνί  

λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ; Έξρνληαη φινη 

θαηαξρήλ ζην ζεκηλάξην; Με παξαθνινπζνχλ φηαλ κηιάσ, ζπκκεηέρνπλ; 

Πνιιά πξάγκα κπνξψ λα αμηνινγήζσ.»  

Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί δειαδή λα αθνξά γεληθφηεξα ή εηδηθφηεξα ζέκαηα ζε ζρέζε κε 

ηε ζπκκεηνρή.    
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 Πεξηζζφηεξν ζαθείο είλαη νη .., νη νπνίνη αμηνινγνχλ αλ νη ηερληθέο βνεζνχλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ή λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ επηζήκαλζε πκβνχινπ,  

«θνηηάδσ ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο λέεο κεζφδνπο, επεηδή 

δελ έρνπλ κεγάιε εμνηθείσζε θαη ν ηξφπνο πνπ ηηο εθαξκφδνπλ κε ηνπο 

καζεηέο πάζρεη ιίγν θαη δελ είλαη ν ελδεδεηγκέλνο. Θέισ λα μέξσ αλ ηνπο 

βνεζάεη σο πξνο απηφ.»  

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο επηκφξθσζεο 

ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

απνδίδεηαη κηα εηδηθή θαη κηα γεληθή δηάζηαζε. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία 

ζην πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ θαη εηδηθά εληφο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. Μαο θαηέζηεζε 

ζαθέο κία .., 

«πνιιά εμαξηψληαη απφ ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη κέζα ζηηο νκάδεο, αιιά δελ 

είλαη ηφζν εχθνιν, γηαηί ζπγθξνηνχκε ηηο νκάδεο απφ αλζξψπνπο πνπ δε 

γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, δε μέξνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, ε... ππάξρνπλ 

αληηπαξαζέζεηο, δε ζπλεξγάδνληαη, ή ην αληίζεην, εκέλα κνπ έρεη ηχρεη λα 

δνπιεχεη πνιχ θαιά κηα νκάδα. Αμηνινγψ θαη απηή ηε δηάζηαζε, πψο 

πξνρσξάεη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, φηαλ εθαξκφδνπλ κηα ηερληθή, φπσο 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο, φπσο ζπδεηάλε. Άπνςή κνπ πξνζσπηθή είλαη, φηη αλ 

ε αηνλίζεη νκάδα, δε ζα έρσ έλα θαιφ απνηέιεζκα, φζν θαιή θαη λα είλαη ε 

κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ.»          

 Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ππεξβαίλεη ηα ζεκηλάξηα θαη πξνεθηείλεηαη ζην ζρνιείν, 

επαγγεικαηηθφ ρψξν ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηε ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ,  

φπνπ αλαδεηείηαη ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξάμεο ή 

θαηά πφζν ππάξρεη ε ιεγφκελε αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Χο πξνο απηφ εηπψζεθε 

απφ ..,    

«απηά πνπ θάλνπκε λα ηα εθαξκφδνπλ, απηφ ηνπο ιέσ ζπλέρεηα, φπνηε 

πεγαίλσ ζηα ζρνιεία ην πξψην πξάγκα πνπ ζα παξαηεξήζσ είλαη αλ απηά 

πνπ θάλακε ηα εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Σν μέξνπλ νη ζπλάδειθνη πφζν 

κεγάιε ζεκαζία δίλσ ζ’ απηφ.»      

Να παξαηεξήζνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ε δεχηεξε δηάζηαζε δε δηαηππψλεηαη κε ηε 

ζπρλφηεηα ηεο πξψηεο. 

 Κάπνηνη άιινη .. δηεξεπλνχλ ηνπο ππνθεηκεληθνχο ή αληηθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε κάζεζε. Σν ζέκα απηφ απαηηεί 

πνιχ πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο απφ ηνπο ίδηνπο. Καηά ηα ιεγφκελα ελφο ..,  

«θακηά θνξά δελ μέξνπκε θαιά-θαιά ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπκε απέλαληί 

καο θαη ζεσξνχκε νξηζκέλα πξάγκαηα δεδνκέλα. Έρνπκε ζην κπαιφ καο 

θάηη, ην ιέκε ρσξίο λα ην ζθεθηνχκε θαη ίζσο θέξσ ζε δχζθνιε ζέζε θάπνην 

ζπλάδειθν. Γελ μέξνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαζελφο, κηιάσ ζε αλζξψπηλν 

επίπεδν, [ππάξρνπλ] πξνζσπηθά ζέκαηα, αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, ηα νπνία 

θαιφ είλαη λα γλσξίδσ, απφ ηα πην απιά πξνβιήκαηα, θάηη έθηαθην αο πνχκε 

πνπ ζπλέβε ζε θάπνηνλ θαη δελ ήξζε, ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ αλ απηά ιπζνχλ, 

θάλνπκε ηε δσή καο πην εχθνιε, δειαδή πνπ κπνξνχκε λα ηα ιχζνπκε 

εχθνια, απφ ηα πην απιά κέρξη ηα πην πξνζσπηθά ή πψο λα πσ, απηά πνπ 

απαηηνχλ έλα πην ιεπηφ ρεηξηζκφ.»  
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  Αμηνζεκείσην είλαη, φηη έλαο κηθξφο αξηζκφο .. επηδεηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηρεηξεκαηνινγψληαο ζρεηηθά κία χκβνπινο, 

ππνγξάκκηζε,        

«ν ζχκβνπινο δελ είλαη ζην αππξφβιεην, φπνηνο ην πηζηεχεη απηφ είλαη εθηφο 

πξαγκαηηθφηεηαο, γηαηί δελ ππάξρνπλ απζεληίεο πιένλ, είλαη γλσζηφ. Ση 

λνκίδεη ν θαζέλαο καο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ε κία φςε ηνπ λνκίζκαηνο. 

Τπάξρεη θαη ε άιιε φςε, ηη γλψκε έρνπλ γηα καο, γηα ην κάζεκά καο, ηη ηνπο 

άξεζε, πψο καο θξίλνπλ εκάο ηνπο ίδηνπο σο άηνκα. Γελ είλαη θαθφ λα 

γλσξίδνπκε ηα δπλαηά καο ζεκεία ή ηα ζεκεία πνπ πζηεξνχκε, γηαηί κφλν 

έηζη ζα γίλνπκε θαιχηεξνη. Ζ άπνςε λα αμηνινγνχληαη κφλν νη άιινη ή λα 

ζέινπκε ηελ αμηνιφγεζε γηα ηνπο άιινπο θαη φρη γηα ηνλ εαπηφ καο δε κε 

βξίζθεη ζχκθσλν. ηνλ θαηάινγν (ελ. εξσηεκαηνιφγην) κε ηελ θιίκαθα ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κεηά ην ζεκηλάξην ππάξρεη 

εξψηεκα γηα ην ζχκβνπιν, ην νπνίν δεηάσ λα ζπκπιεξψζνπλ θαη ηνπο ην 

δεηάσ  επηηαθηηθά.»  

Δπηκνξθσηέο κε απηή ηελ αληίιεςε κπνξεί λα ζεσξεζνχλ γλψζηεο ησλ αξρψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δεδνκέλνπ φηη ζηηο αξρέο απηέο ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ζηελ απηναμηνιφγεζε.             

 Να δηεπθξηληζηεί εδψ, φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπάληα αλαθέξνληαη φια καδί 

απφ έλα ... πλήζσο επηιέγεηαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ δχν ζηνηρεία θαη απηά είλαη 

ε ''ζεκαηηθή'' θαη νη ''ηερληθέο''. Απφ έλα κηθξφηεξν αξηζκφ .. πξνζηίζεηαη ε 

δηάζηαζε ηεο ''ζπκκεηνρήο''. Παξαπάλσ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα κηα πιαηχηεξε 

πξφζιεςε ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πκβνχινπο, νη νπνίνη επηιέγνπλ 

έλα ζηνηρείν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κ’ απηνχο, νη νπνίνη κηινχλ πνιχ γεληθά γηα ηελ 

έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Σν ''πψο'' ηεο αμηνιφγεζεο είλαη έλα αθφκε θξηηήξην, ην νπνίν δηεξεπλήζακε 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο ζεκηλάξηα ή ζε απηά πνπ νξγαλψλνληαη απφ έλα εμσηεξηθφ επηκνξθσηηθφ 

θνξέα είλαη ε ρνξήγεζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζην ηέινο ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Έλαο κηθξφο αξηζκφο .. ρνξεγεί ην εξσηεκαηνιφγην εθηφο απφ ην 

ηέινο θαη ζην κέζν ηεο επηκφξθσζεο. 

 Απφ άιινπο .. επηιέγεηαη έλαο πην βησκαηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζε 

πξναηξεηηθά θπξίσο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα:             

«Υξεζηκνπνηψ θαη έλα άιιν είδνο αμηνιφγεζεο, εθείλε ηελ ψξα φκσο, 

γξάθνπλ ηη ''κνπ αξέζεη'' ή ηη ''δελ κνπ αξέζεη'', ηα νπνία ηα δηαβάδνπκε  

κπξνζηά ζε φινπο. Απφ απηφ ην ''δελ κνπ αξέζεη'' θεξδίδνπκε φινη πην πνιχ, 

γηαηί δελ ην βιέπνπλ ζαλ ππνρξέσζε, απαληνχλ επεηδή ην ζέινπλ, γηαηί ην 

βιέπνπλ ζαλ παηρλίδη.»          

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δηαπηζηψζακε θαη άιια είδε παηγληψδνπο αμηνιφγεζεο, 

ηα νπνία θξίλνληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά, δηφηη ε εθαξκνγή ηνπο έρεη 

ζπκκεηνρηθφ ή ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε γξαπηέο αλαθνξέο.  

 ε έλα κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ε αμηνιφγεζε είλαη ιηγφηεξν ηππηθή θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ ζην ηέινο ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο ζεκηλαξίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε έλα ..,  

«ηνπο δεηάο έηζη σο απνηίκεζε, ηη πήγε θαιά, ηη δελ πήγε, ηη κνπ άξεζε, ηη δε 

κνπ άξεζε, ζεηηθά, αξλεηηθά, έηζη κπνξψ λα ζρεκαηίζσ άκεζα γλψκε θαη ην 
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ζπδεηάσ κ’ απηνχο. Θεσξψ πην απνηειεζκαηηθή ηε ζπδήηεζε κεηαμχ καο ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε πξνθχςεη ή ζεσξήζσ εγψ ζθφπηκν. Γε κηιάκε έμσ ζην 

δηάιεηκκα; Αμηνιφγεζε θάλσ θαη ηφηε θαη κπνξεί λα είλαη θαη πην 

απνηειεζκαηηθή απφ ην ηππηθφ εξσηεκαηνιφγην, γηαηί αλ πεξηκέλσ λα 

ηειεηψζνπκε, λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, λα ηα θνηηάμσ, λα 

βγάισ έλα ζπκπέξαζκα, απηφ δελ ην ζεσξψ θαιχηεξν. Σππηθά ζα είκαη 

εληάμεη, έθαλα ηελ αμηνιφγεζή κνπ, ν.k., ζα έρσ ράζεη φκσο ηελ νπζία.  Δγψ 

ηνπιάρηζηνλ δελ ην θάλσ, δελ θνηηάσ ηφζν πνιχ ηνπο ηχπνπο, ελδηαθέξνκαη 

γηα ηελ νπζία. Δξσηεκαηνιφγηα θη απηά δε ζπκπιεξψλνπλ, ζα κε βγάιεηε 

εθηφο αμηνιφγεζεο;» 

Με αθνξκή ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε (βι. ''ζα κε βγάιεηε εθηφο αμηνιφγεζεο;'', 

κπνξνχκε λα δηεπθξηλίδνπκε ην εμήο. Οπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο, ηππηθή ή κε, 

εθφζνλ γίλεηαη ζπλεηδεηά, δελ κπνξεί παξά λα είλαη απνδεθηή. Σα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα δείρλνπλ, φηη νη πεξηζζφηεξνη .. επηιέγνπλ ηελ άηππε αμηνιφγεζε θαη 

αθνινπζνχλ απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ην εξσηεκαηνιφγην.          

 Καηά ζπλέπεηα, κηα δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ 67% ησλ .., νη νπνίνη δειψλνπλ 

ζρεηηθνί κε ηελ αμηνιφγεζε, καο βνεζάεη λα θαηαιήμνπκε, φηη έλαο κηθξφο αξηζκφο 

πκβνχισλ θαιχπηνπλ φια ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη πξνρσξνχλ επίζεο ζε 

απηναμηνιφγεζε (6 .. ζε πνζνζηφ 29%). Οη ππφινηπνη .. επηιέγνπλ θαη 

αμηνινγνχλ επηκέξνπο δείθηεο ηεο επηκφξθσζεο. Γελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε 

επίζεο έλα αξηζκφ 7 .. (33%), νη νπνίνη κηινχλ πνιχ γεληθά ή απνθεχγνπλ λα 

απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο καο γηα ηελ αμηνιφγεζε.  
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9. ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

9.1. πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηκφξθσζε 
 χκθσλα κε κηα θαηεγνξία .., νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ έλα ελδηαθέξνλ 

θαη ζπκκεηέρνπλ γεληθά ζηηο επηκνξθψζεηο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, αλαλέσζε ή  

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο, ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε-ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο (8 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 38%). 

.. δήισζε σο πξνο απηφ:            

«ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη ιφγνη ηεο επηκφξθσζεο είλαη φηη ππάξρεη 

αλάγθε, νη εθπαηδεπηηθνί αγθαιηάδνπλ ηελ επηκφξθσζε, ζεσξνχλ φηη είλαη 

ρξήζηκα απηά γηα ηα νπνία εθπαηδεχνληαη, [ζεσξνχλ φηη] είλαη 

απνηειεζκαηηθή, ηνπο είλαη αλαγθαία, έλα κηθξφ πνζνζηφ δελ ελδηαθέξεηαη. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ αλεζπρίεο, ζπκκεηέρνπλ επεηδή ην 

ζέινπλ. Νηψζεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη έρεη βαιηψζεη, φηη ηα πξάγκαηα ηξέρνπλ 

πάξα πνιχ γξήγνξα θαη αλαδεηνχλ ζπλερψο λένπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο λα 

εκπινπηίζνπλ απηά πνπ ήδε μέξνπλ. Έρνπλ θηιφηηκν, έρνπλ φξεμε, έρνπλ 

κεξάθη θαη απηφ πνπ κε εληππσζίαζε είλαη φηαλ είδα αλζξψπνπο κε ηξηάληα 

θαη ηξηάληα δχν ρξφληα ππεξεζίαο λα έξρνληαη λα πάξνπλ ην πιηθφ, λα 

ξσηήζνπλε, απηνί ήηαλ νη πην δεθηηθνί. Σα θίλεηξά ηνπο είλαη εζσηεξηθά, 

εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε ηνπο λα κνηξαζηνχλ ηδέεο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο κε ηηο ίδηεο αλεζπρίεο κ’ απηνχο.»  

 Μηα δεχηεξε αλάγλσζε νξηζκέλσλ δειψζεσλ κε ζεηηθφ πεξηερφκελν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο καο νδεγεί λα επαλαμηνινγήζνπκε ηα θίλεηξα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

... Έλαο χκβνπινο αλέθεξε ελ πξνθεηκέλσ:    

«ε φηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηα δηθά κνπ ζεκηλάξηα, ηελ επαθή πνπ έρσ κε 

ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, δελ κπνξψ λα πσ φηη δελ είκαη επραξηζηεκέλνο. Αλ 

ην έιεγα ζα ήκνπλ αλαθφινπζνο κε ηνλ εαπηφ κνπ. Ο ξφινο κνπ δελ είλαη λα 

επηκνξθψλσ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε φηη πην ζχγρξνλν θαη λα ηνπο ζπκβνπιεχσ 

αλ κνπ δεηήζνπλ ηε γλψκε κνπ ζε θάηη;»   

Σν εξψηεκα είλαη, αλ ε απάληεζε απηή ππνθξχπηεη θάπνηα ζθνπηκφηεηα. Σν 

αλαθέξνπκε απηφ, δηφηη ν παξαπάλσ .. κηιάεη γεληθά γηα ην ξφιν ηνπ θαη δελ 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο, έηζη ψζηε λα θξίλεη αλ 

ζπκκεηέρνπλ ή φρη νη εθπαηδεπηηθνί.         

 Άιινη .. ζρνιηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ζπλαθφινπζα 

απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο ίδηνπο, θξίλνληαο κε βάζε ηε δηθή ηνπο 

αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα. Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηα ιεγφκελα κηαο εξσηψκελεο, ε 

νπνία εθθξάδεη ηηο απφςεηο απηψλ ησλ πκβνχισλ: 

«Γηα λα απαληήζσ ζ’ απηήλ ηελ εξψηεζε ζα πξέπεη λα πσ πψο ζα 

αληηδξνχζα εγψ, έηζη κπνξψ λα θαηαλνήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο ή απηά πνπ 

ιέλε. Μ’ έβγαδε ινηπφλ απφ ηε ξνπηίλα κνπ, κνπ έδηλε λέεο γλψζεηο 

επηζηεκνληθέο, εξεζίζκαηα, ζπλ θάπνηα πνιχ πξαθηηθά (ελ. εθαξκνγέο ζε 

πξαθηηθά ζέκαηα), ηα νπνία εκέλα κνπ θάλαλε πάξα πνιχ θαιφ θαη κε 

θηλεηνπνηνχζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Θεσξψ ινηπφλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

εθπαηδεπηηθψλ ην εηζπξάηηνπλ απηφ, γηαηί κνπ ην ιέλε, έηζη; Έρνπκε κηα 

ηέηνηα ζρέζε, ζα κνπ πνπλ θάηη ην αξλεηηθφ. Ναη, εηζπξάηησ ελδηαθέξνλ, 

δνπιεχνπλ, έξρνληαη, έρνπλ  εξσηήκαηα, ζπκκεηέρνπλ, ην παξαθνινπζνχλ. 
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Σν θαηαλνψ απηφ, γηαηί θη εγψ έηζη αληηδξψ ζε θάηη πνπ κ’ ελδηαθέξεη θαη 

κνπ αξέζεη.»   

Παξαπάλσ πξνθχπηεη έκκεζα κηα απηνεπηβεβαίσζε ηεο .. σο επηκνξθψηξηαο θαη 

ππφ απηφ ην πξίζκα αμηνινγεί ε ίδηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Άιινη χκβνπινη δηαηππψλνπλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (6 .. ζε πνζνζηφ 29%). Έλα πξψην επηρείξεκά ηνπο είλαη, φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ σο κνλαδηθφ θίλεηξν ηελ ηππηθή παξνπζία: 

«Αθφκε θη φηαλ έξρνληαη, δελ έξρνληαη επεηδή ζέινπλ λα απνθνκίζνπλ θάηη 

θαη γη’ απηφ έξρνληαη, ηνπο ελδηαθέξεη ην ραξηί, ε βεβαίσζε, λα πάξνπλ έλα 

ραξηί. Έρνπκε αξρίζεη λα μεθεχγνπκε, απηφ ην πηζηεχσ, νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ αξρίζεη λα ζέινπλ λα ελεκεξψλνληαη ή λα επηκνξθψλνληαη φρη ηφζν 

γηα ηε ραξά ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο, φζν γηα ηελ αλάγθε 

ζπιινγήο ηίηισλ, πηπρίσλ. Πξνζπαζνχκε σο δάζθαινη λα θάλνπκε ην παηδί 

λα αγαπήζεη ηε κάζεζε θαη λα ην ζέιεη φηαλ έξρεηαη ζην ζρνιείν, λα ηνπ 

αξέζεη λα καζαίλεη, λα ζπλεξγάδεηαη θη φια απηά, θαη απφ ηελ άιιε εκείο νη 

ίδηνη έρνπκε πέζεη ζε έλα θαχιν θχθιν ζπιινγήο ραξηηψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ 

θαη θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο παξά κφλν λα ράλνπκε ην ρξφλν καο. Απηφ 

δελ εηο βάξνο ηεο πξαγκαηηθήο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπο;»                    

Όπσο επεζήκαλε έλαο χκβνπινο, ε ηάζε απηή αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ιφγσ ηεο 

επηθείκελεο αμηνιφγεζεο:    

«ηψξα θαη κε ηελ αμηνιφγεζε δε ζα θάλνπκε ηίπνηα άιιν παξά ζα 

ζθξαγίδνπκε βεβαηψζεηο, γηαηί φινη ζα καδεχνπλ ραξηηά γηα ηελ αμηνιφγεζε, 

θνβεξφ δελ είλαη; Καιά, εγψ βεβαηψζεηο δε δίλσ, ζ’ απηφ ζέισ λα είκαη 

ζπλεπήο, δελ ην ζεσξψ πξσηεχνλ, ζπλ ηνηο άιινηο ην λα κεηξάκε πφζα 

ζεκηλάξηα θάλακε γηα λα ην βάινπκε ζηελ αμηνιφγεζε ην ζεσξψ ιάζνο, 

θαθή λννηξνπία. Κη εκείο νη ίδηνη κε βγάδνπκε ηελ νπξά καο απ’ έμσ, ιεο θαη 

ην ζέκα είλαη ε πνζφηεηα, θάπνηνη ην θάλνπλ.»  

Οη πεξηζζφηεξνη .. δε ζεσξνχλ αλαγθαία ηε ρνξήγεζε ησλ βεβαηψζεσλ, αλ θαη 

''θάπνηνη ην θάλνπλ'', πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πξνζέιεπζε ησλ 

επηκνξθνχκελσλ ζηα ζεκηλάξηα ηνπο.  

 Αλαθέξνπλ, επίζεο, φηη ε ππνρξεσηηθφηεηα αλαγθάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη φρη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε δήισζε 

πκβνχινπ, 

«δίλνπλ ην παξφλ λα ηνπο δνχκε, θάζνληαη ηελ πξψηε ψξα θαη κεηά 

πεγαίλνπλ γηα θαθέ, φρη φινη, θάπνηνη ην θάλνπλ, έξρνληαη επεηδή είλαη 

ππνρξεσηηθφ, δε δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξέπεη. πγθεθξηκέλα ζα ζαο 

πσ ζηα Π.Δ.Κ., εηζαγσγηθφ ζεκηλάξην γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο, έξρνληαη, 

ππνγξάθνπλ, απνπζηάζνπλ θάπνηεο ψξεο ζπλήζσο ηηο ηειεπηαίεο, 

μαλαέξρνληαη, έρεη λφεκα απηφ; Όιν νη ίδηνη ζπκκεηέρνπλ, νη ίδηνη θαη νη 

ίδηνη ζπλέρεηα.»    

 ε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα γεληθεχεηαη ε θξηηηθή σο πξνο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ. χκθσλα κε .., ν νπνίνο θηλείηαη ζ’ απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε,         

«ηα πξάγκαηα είλαη πην ζχλζεηα απ’ φηη λνκίδνπκε θακηά θνξά. Θεσξψ φηη 

ιείπνπλ ηα θίλεηξα ζήκεξα, απνπζηάδεη εληειψο ην ελδηαθέξνλ. Τπάξρεη κηα 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κνλίκσο ζέιεη λα ηα παξαθνινπζεί, έρνπλ 
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ελδηαθέξνλ, αιιά ε πιαηηά κάδα ησλ ζπλαδέιθσλ δε βξίζθεη θίλεηξν λα 

έξζεη ζ’ απηά. Αθφκε θη φηαλ εμαζθαιίδνπκε ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γη’ 

απηνχο, θάλνπκε ηελ επηκφξθσζε κέζα ζηελ πφιε ηνπο, δε ρξεηάδεηαη λα 

κεηαθηλεζνχλ ή ρξεζηκνπνηνχκε ρξφλν απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο σξάξην, 

πνιιέο θνξέο θαη εηο βάξνο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο σξαξίνπ, δπζηπρψο ε 

αληαπφθξηζε δελ είλαη ε αλακελφκελε. Γελ μέξσ αλ θηαίεη ν ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο, ν ηξφπνο ηνπο φκσο καο απαμηψλεη. Γελ έρσ θάηη κε θαλέλα, 

αιιά ζα λα ζνπ ιέλε, φηη δε κε ρξεηάδνληαη, ηνπο είκαη βάξνο, δελ είκαη 

ρξήζηκνο. Ο θαζέλαο κέζα ζηελ ηάμε ηνπ, ζηε ξνπηίλα ηνπ, ζην εγψ ηνπ, 

φηαλ παο λα ηνπο βγάιεηο απφ απηφ ην ηξππάθη, ιέλε δελ πξνιαβαίλνπκε, 

έρνπκε απαηηήζεηο ππεξβνιηθέο, ηα αθνχσ ζπλέρεηα απηά.» 

Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε εδψ, φηη ελ ιφγσ χκβνπινο δίλεη έλα πξνζσπηθφ ηφλν 

ζηελ πξφζιεςε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.    

 Πην ''κεηξηνπαζείο'' είλαη νη χκβνπινη, νη νπνίνη απνηηκνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε θξηηήξην ηα ππνθεηκεληθά ηνπο θπξίσο ραξαθηεξηζηηθά (7 .. ζε 

πνζνζηφ 33%). Μηα πξψηε εξκελεία αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα ζθέθηεηαη ή 

λα ιεηηνπξγεί έλαο ελήιηθαο θαη πξνεθηείλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Σν δηθαηνιφγεζε 

έλαο χκβνπινο, ιέγνληαο,        

«θάλνληαο έλα ζεκηλάξην ζεσξεηηθά απεπζχλνκαη ζε φινπο, ην θνηλφ κνπ 

φκσο δελ είλαη ην ίδην, γηαηί θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηα δηθά ηνπ ζέισ, ηηο 

δηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαη θάπνηνο πνπ δελ έξρεηαη, παίδεη ξφιν θη απηφ, ην 

ζπγθεθξηκέλν πνπ ηνπο θάλσ κπνξεί λα κελ ηνλ αθνξά, δειαδή δε ζεκαίλεη 

θάηη άιιν θαη δελ πξέπεη λα ηα κεγαινπνηνχκε νη ζχκβνπινη, δελ έξρνληαη 

(ελ. νη εθπαηδεπηηθνί) θ.ιπ.. Δληάμεη, θάπνηνη θάλνπλ θνπάλα, ζπκθσλψ, δε 

ζα δηαθσλήζσ ζ’ απηφ, επνκέλσο ηα ιακβάλνπκε φια ππφςε, γηαηί θαηά ηε 

γλψκε άιισλ ζπλαδέιθσλ, αθνχ ε εκεξίδα είλαη ππνρξεσηηθή, δελ κπνξνχλ 

λα κελ έξρνληαη!»      

 Καηά ηε γλψκε άιισλ .., ε ηαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξαθνινπζνχλ 

επηιεθηηθά ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα απνδίδεηαη ζηελ έιιεηςε ζπγθξνηεκέλεο 

ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπο. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα κηινχλ γηα 

επθαηξηαθή ή πεξηζηαζηαθή ζπκκεηνρή:            

«Κάπνηεο θνξέο ηα παξαθνινπζνχλ, έξρνληαη, ζπκκεηέρνπλ, κεηά ηνπο 

ράλνπκε, πξνθαλψο είλαη θαη ζέκα αληίιεςεο, πψο αληηιακβάλνληαη ην ξφιν 

ηνπο, ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κάζνπκε, πψο 

ιεηηνπξγνχλ ζηε δνπιεηά ηνπο, επαγγεικαηηθά, απνζπαζκαηηθά φπσο ζηα 

ζεκηλάξηα;»  

 Οη .. επηθξίλνπλ ηε λννηξνπία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο εθπαηδεπηηθψλ λα 

επηδεηνχλ έηνηκεο ιχζεηο αληί λα αμηνπνηνχλ ηηο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο σο κηα 

επθαηξία ''αλαδήηεζεο'' θαη ελεξγνπνίεζεο. χκθσλα κε κία χκβνπιν, ε νπνία 

εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο,  

«φηαλ καο ξσηάεη θάηη έλα παηδάθη, δε ζα ηνπ δψζσ ηελ απάληεζε ή ηε 

ιχζε, ζα ηνπ πνχκε λα ζθεθηεί λα ην βξεη κφλν ηνπ. Πψο ινηπφλ δεηάλε απφ 

κέλα έηνηκεο ιχζεηο ή απαληήζεηο! Παο λα ηνπο εμεγήζεηο, ελλνψ λα ηνπο 

εμεγήζσ πψο λα δνπιεχνπλ, δελ ην ζέινπλ απηφ, ζέινπλ λα ηνπο πσ ηελ 

απάληεζε, έηνηκεο ζπληαγέο πξνο ρξήζε. Δίπακε, αο πξνζγεησζνχκε θαη ιίγν 

δειαδή, δελ είκαζηε ιπζάξηα! Δίλαη δπλαηφλ λα δνπιεχνπκε κε ζπληαγέο, 
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απηφ δελ θαηαιαβαίλνπλ θάπνηνη. Γελ θάλσ ραξαθηεξηζκνχο, δελ 

αλαθέξνκαη ζην ραξαθηήξα ηνπο, κελ παξεμεγεζψ, ελδερνκέλσο έηζη έρνπλ 

κάζεη, έηζη θάλνπλ, πεξηγξάθσ απηφ πνπ βιέπσ.»  

Μ’ απηήλ ηελ νπηηθή γίλεηαη ιφγνο απφ νξηζκέλνπο .. γηα επηθαλεηαθή ζπκκεηνρή 

ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηα ζεκηλάξηα θαη ζηηο επηκνξθψζεηο, φκσο νη επζχλεο δελ 

πξνζσπνπνηνχληαη, αιιά απνδίδνληαη ζην ζχζηεκα (βι. ''ελδερνκέλσο έηζη έρνπλ 

κάζεη, έηζη θάλνπλ, πεξηγξάθσ απηφ πνπ βιέπσ'').        

 πλαληήζακε αθφκε .., νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ πεξαηηέξσ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη χκβνπινη απηνί πηζηεχνπλ, φηη ε κε 

αλακελφκελε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηνπο ίδηνπο σο 

εθπαηδεπηέο, είηε ζηε δνκή ησλ πξνγξακκάησλ, είηε ζε αληηθεηκεληθά πξνβιήκαηα ή 

εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ. .. ζεκείσζε πάλσ ζ’ απηφ,  

«θακηά θνξά θη εκείο παίξλνπκε θφξα θαη λνκίδνπκε φηη ζα ηα θάλνπκε φια 

θαη ζην ηέινο απνγνεηεπφκαζηε θη εκείο. Ξέξνπκε ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζρεδηάδνπκε, ηα θάλνπκε απηά ή απιψο ηα ιέκε έηζη; 

Δπηκφξθσζε ζεκαίλεη ηη ηερληθέο εθαξκφδεηο, ηη θελά ζέιεηο λα θαιχςεηο, ηη 

ζηφρνπο βάδνπκε σο επηκνξθσηέο, δελ είλαη κφλν λα πεηο ην κάζεκα ή λα 

μέξσ ηελ χιε, φια απηά πνπ ιέσ δελ είλαη φια απηνλφεηα. Αλαξσηήζεθε 

θαλείο αλ ζα ηνπ άξεζε έλα ζεκηλάξην πνπ έθαλε, αλ βξηζθφηαλ ζηε ζέζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ην παξαθνινχζεζε; Δξρφκαζηε πνηέ ζηε ζέζε ηνπ 

ζπλαδέιθνπ, ν νπνίνο καο παξαθνινπζεί; θεθηήθακε ηη αληηκεησπίδεη ν 

ζπλάδειθνο θαη δε ζπκκεηέρεη φζν ζα ζέιακε ή φζν πξέπεη;» 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο. Πξψηνλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

.. δελ αλαθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο κηα εληαία θαη νκνηνγελή θαηεγνξία, 

αιιά αλαθέξεηαη ζην κέζν φξν. Γεχηεξνλ, παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο, ε 

ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα θαίλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ζπγθξίλνληαο κε ηα ππνρξεσηηθά. Σξίηνλ, χκβνπινη κε επηκνξθσηηθή 

εκπεηξία ζηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ εκθαλίδνληαη κε πην κεηξηνπαζείο 

ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο.  

   

9.2. πλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο 

9.2.1. πλεξγαζία κεηαμχ .. θαη εθπαηδεπηηθψλ   
 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηγξάθεηαη κε ζεηηθά ζρφιηα απφ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ... Μηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ απηψλ ησλ πκβνχισλ αθνξά ζηε 

γελίθεπζε ή κε ησλ απφςεψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, έλαο αξηζκφο 8 .. (37%) ζεσξεί 

ηθαλνπνηεηηθή ηελ αιιειεπίδξαζε κε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο εμαίξεζε. 

 Σν πξψην πξάγκα πνπ αλαθέξνπλ, αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη 

επαθψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. 

χκθσλα κε κηα δήισζε .., 

«ε ζρέζε κνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη πάξα πνχ θαιή θαη δελ έρσ 

θάπνην πξφβιεκα, έρνπκε έλα θιίκα ζπλαδειθηθφηεηαο θαη νη ίδηνη ην 

επηδηψθνπλ απηφ. Σνπο έρσ εκπηζηνζχλε θαη κνπ ην αληαπνδίδνπλ απηφ νη 

ζπλάδειθνη, φρη απφ ππνρξέσζε ζην ζχκβνπιν, αιιά επεηδή είκαζηε φινη 

ζπλάδειθνη.»          

Ζ δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ ζπληειεί ζηελ 

χπαξμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη εκπινπηηζκνχ.  
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 Ζ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία απνηειεί 

έλα αθφκε θξηηήξην ζπλεξγαζίαο θαηά ηνπο ..: 

«πκκεηέρνπλ νη ζπλάδειθνη κε δηάζεζε ζ’ απηά πνπ θάλνπκε θαη απηφ είλαη 

επράξηζην γηα κέλα, φηη ξσηάλε ηηο απνξίεο ηνπο, ζπδεηνχλ κε ην ζχκβνπιν 

ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, δελ αθνχλ απιψο, ζα ξσηήζνπλ.  Θέισ λα 

ιπζνχλ ιηγάθη θη απηνί, ηνπο ιέσ δελ ππάξρεη θακηά ιάζνο εξψηεζε ή ιάζνο 

απάληεζε, μέξεηο, λα είλαη ιίγν άλεηνη. Βιέπσ απφ ηηο νκάδεο πφζν 

ζπλεξγάδνληαη, παίδεη ξφιν ε νκάδα, κε ηηο εξσηήζεηο, φια απηά, ηνπο 

θξαηάσ ζε ππεξέληαζε. Αλ δελ ηνπο θάλσ εξσηήζεηο, δελ ηνπο θηλεηνπνηψ, 

πέθηνπλ πάιη ιηγάθη (ελ. κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο), ε ζπλεξγαζία ζέιεη 

(ελ. πξνζπάζεηα), ζέιεη λα ηνπο βάισ ζ’ απηφ ην θιίκα.»   

Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο ηνπ πκβνχινπ θαη 

ηελ ελεξγνπνίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ ζπλεξγαζία επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Απηφ είλαη θάηη πνπ ππνγξακκίδεηαη ζπλεηδεηά απφ 

νξηζκέλνπο ..: 

«πλεξγάδνκαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά απηφ πξνυπνζέηεη λα ην 

κάζνπλ, πψο ζπλεξγάδεηαη θαλείο, ην καζαίλνπλ. Ο θαζέλαο έρεη έλα ξφιν  

θαη κε βάζε απηφ ην ξφιν ζα ζπλεξγαζηψ καδί ηνπο, έρνπκε έλα ζθνπφ, έλα 

ζηφρν, φρη γεληθά ζπλεξγάδνκαη, δε κνπ ιέεη θάηη απηφ, καο δεζκεχνπλ νη 

ξφινη, απηφ, ν ξφινο (ελ. ν ξφινο πξνζδηνξίδεη ηε ζπλεξγαζία). Αλ ην 

θαηαιάβνπλ απηφ θαη ην θαηαιαβαίλνπλ κφλν αλ ην εμεγήζνπκε, είκαζηε εδψ 

φρη γηα λα πεξάζνπκε ηελ ψξα καο, ήξζακε γηα λα κάζνπκε θάηη. 

πκθσλνχκε ινηπφλ ζε νξηζκέλα πξάγκαηα, ηη ζα θάλνπκε, εγψ, απηνί, λα 

είλαη ζαθέο εμ αξρήο θαη λα θαηαιάβνπλ φηη θάλνπκε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ηνπο ίδηνπο.»    

 ε κηα δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ φζνη .. δελ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θάζε θνξά πνπ ζπδεηνχλ ζέκαηα ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο (7 χκβνπινη 

ζε πνζνζηφ 33%). Οη ζπγθεθξηκέλνη χκβνπινη αμηνινγνχλ ζεηηθά ηε ζπλεξγαζία κε 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη σο πξνο απηφ ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα 

επηρεηξήκαηα κε απηά ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ... Θεσξνχλ, σζηφζν, φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο θαη πξνζσπηθφηεηεο θαη κ’ απηήλ ηελ 

έλλνηα δε ζπκπεξηθέξνληαη φινη ην ίδην. Απηφ επηρεηξνχλ λα  δηαρεηξηζηνχλ νη .., 

φπσο πξνθχπηεη παξαθάησ:                   

«Τπάξρνπλ φιεο νη θαηεγνξίεο ζπλαδέιθσλ θαη ζε θάζε εκεξίδα ηα 

ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη ηα ίδηα. Τπάξρνπλ θαη νη ζπλάδειθνη πνπ είλαη 

αληηινγίεο, ππάξρνπλ θαη νη ζπλάδειθνη πνπ ζα θξηηηθάξνπλ απζηεξά, 

ππάξρνπλ θαη νη ζπλάδειθνη πνπ ζα δείμνπλ φηη απηφ κνπ άξεζε πάξα πνιχ 

θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ην θάλνπλ θαη κε ηνλ ηξφπν κνπ εγψ φινπο απηνχο 

πξέπεη λα ηνπο θέξσ ζε κηα επηθνηλσλία. Με φινπο πξέπεη λα ζπλεξγαζηψ. 

Έρεη λα θάλεη θαη κε κέλα απηφ, ζα ζνπ έιεγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ζπκβνχινπ, πψο σο ζχκβνπινο εθπέκπεηο κελχκαηα επηθνηλσλίαο, 

εκπηζηνζχλεο, δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γε ιέσ φηη είλαη εχθνιν ή 

φηη ην πεηπραίλσ πάληα, ζα επηδηψμσ φκσο κε ηνλ αληηινγία λα ζπδεηήζσ 

θάπνηα ιεπηά παξαπάλσ ζην δηάιεηκκα, ηνλ πξνζεγγίδσ, δε ζα πεξηκέλσ 
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απ’ απηφλ. ’ απηφλ πνπ δε ζπκκεηέρεη, ζα ηνπ δψζσ έλα εξέζηζκα, φηαλ 

βιέπσ θάπνην θαη είλαη απαζήο, ζα ηνλ πιεζηάζσ, θαηαιάβαηε;»        

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ .. είλαη, φηη ελλννχλ ηε ζπλεξγαζία ζε 

βάζνο ρξφλνπ θαη δελ ηελ πξνζεγγίδνπλ ζηαηηθά. Θα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε 

ηε ζπιινγηζηηθή ηνπο ε αθφινπζε δηαηχπσζε πκβνχινπ: 

«Ζ ζρέζε κνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεκηψλεηαη ή θαιιηεξγείηαη ζηαδηαθά, 

κηα ηέηνηα ζρέζε θαζεκεξηλά δνθηκάδεηαη, ρηίδεηαη ζπλερψο, εκπινπηίδεηαη, 

αλαλεψλεηαη. Δίλαη κηα ακνηβαία ζρέζε αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λνκίδσ φηη ρξφλν κε ην ρξφλν ηνπο 

δίλεη ηελ επθαηξία λα μεδηπιψζνπλ κε πεξηζζφηεξε άλεζε απηά πνπ ζέινπλ 

λα κνηξαζηνχλ καδί κνπ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί κνπ πην απνδνηηθά. Απηφ 

δε γίλεηαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, γίλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν. Θα 

ππάξμνπλ θαη πξνβιήκαηα, ζα ππάξρνπλ θαη θαθέο ζηηγκέο, θάπνηνη λα κε 

ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ, εληάμεη, λνκίδσ απηφ είλαη ινγηθφ.»     

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ, θάπνηνη .. κηινχλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ε νπνία μεθεχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ελφο ζεκηλαξίνπ θαη επεθηείλεηαη ζε 

γεληθφηεξα ζέκαηα, επαγγεικαηηθά ή πξνζσπηθά. Μία χκβνπινο καο κίιεζε 

ζρεηηθά:  

«Κάπνηεο θνξέο, φηαλ ππάξρεη ε νηθεηφηεηα λα ην πσ έηζη, κε πξνζεγγίδεη ν 

ζπλάδειθνο ή ηνλ πιεζηάδσ θη εγψ θαη ζπδεηάκε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ λα 

θάλνπλ κφλν κε ηελ ηάμε ηνπ ή ην ζεκηλάξην. Μνπ δεηνχλ ηελ άπνςε γηα 

ζέκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πψο κπνξνχλ λα επηκνξθσζνχλ κε άιιν 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν, έρνπλ επαγγεικαηηθέο αλεζπρίεο, αλαδεηήζεηο, ζέκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δεηήκαηα απνθάζεσλ δηθψλ ηνπο, γηα έλα 

κεηαπηπρηαθφ, έλα δηδαθηνξηθφ ή γηα άιια ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη 

μεθεχγνπλ απφ ην απζηεξψο επαγγεικαηηθφ. Γελ ην θάλσ κε φινπο θαη νχηε 

έρσ ηελ ίδηα ζρέζε κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Λέσ φκσο πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη λα κνηξάδνκαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο απφςεηο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ην επηζηεκνληθφ θνκκάηη ηεο δνπιεηάο κνπ ή ηηο δηθέο ηνπο 

αλεζπρίεο.»      

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δεχηεξεο απηήο θαηεγνξίαο πκβνχισλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ πξψηε έγθεηηαη ζε δχν ζεκεία. Σν πξψην είλαη, φηη ε ζπλεξγαζία ηνπ .. κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δελ είλαη κνλφδξνκε, δειαδή κφλν απφ ηε κεξηά ηνπ πκβνχινπ πξνο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (π.ρ. ζπλεξγαζία επί πξνζσπηθψλ ζεκάησλ). Γεχηεξνλ, δελ 

πεξηνξίδεηαη ηφζν ζηε ''δηαδηθαζία'', φπσο ζηελ πξψηε θαηεγνξία, αληίζεηα 

πξνεθηείλεηαη θαη ζην ''πεξηερφκελν'' (π.ρ. ζπλεξγαζία κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ).  

 Έλαο αξηζκφο 4 .. (19%) δελ παξαιείπεη λα κηιήζεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ή αθξηβέζηεξα γηα κηα κεηνςεθία εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δελ είλαη ζπλεξγάζηκνη. 

Οη πεξηζζφηεξνη απνδίδνπλ ηελ απνπζία ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο 

ζε εμσηεξηθνχο θαηά θχξην ιφγν παξάγνληεο (π.ρ. κε ηαθηηθή επαθή κε πκβνχινπο, 

πξνζσπηθέο ππνρξεψζεηο, δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα, απνπζία ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ  

ηερληθψλ ζηα ζεκηλάξηα). Άιινη σζηφζν επηξξίπηνπλ ηηο επζχλεο απνθιεηζηηθά ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζχκθσλα κε φζα αλέθεξε έλαο ..,               

«νη ίδηνη θαη νη ίδηνη ελδηαθέξνληαη θάζε θνξά, κεηξεκέλνη, απηνί ζα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ην ζχκβνπιν, απηνί ζα ςαρηνχλ παξαπάλσ, νη άιινη απιψο 

δειψλνπλ παξνπζία. Μ’ απηνχο ηη λα ζπλεξγαζηψ, λα ζπλεξγαζηψ κ’  
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απηνχο πνπ δελ έξρνληαη ή λ’ αθνχσ ζπλέρεηα, ήξζε πάιη ν ζχκβνπινο, 

δήηεζα απηφ, ην άιιν, δελ κπνξψ φιεο απηέο ηηο δηθαηνινγίεο.»   

ηελ παξαπάλσ δήισζε δηαθξίλνπκε κηα κνλφπιεπξε θξηηηθή πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, κε ηελ έλλνηα φηη ν .. δε ζπδεηάεη ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο πξνο κηα 

θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Γεληθφηεξα, νη πεξηπηψζεηο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο εληνπίδνληαη ζηα κε 

ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα, φπνπ ε ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή ή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηελ ηάμε πνπ 

δηδάζθνπλ. Δηδηθφηεξα, ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα κε ην χκβνπιν νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ βξίζθνληαη ζην κέζν ηεο ζεηείαο ηνπο θαη νη δάζθαινη ηεο Α' 

ηάμεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε δηαθξίλνπκε κηα έκθπιε δηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Α' ηάμεο είλαη ζπλήζσο γπλαίθεο. Δληχπσζε καο πξνθαιεί ην 

γεγνλφο, φηη δελ αλαθέξεηαη ε πξψηε ζπλάληεζε σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη φηη νη .. δελ αλαδεηνχλ δηθέο ηνπο επζχλεο.           

       

9.2.2. πλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 
 ε φηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο 

... ηε πξψηε θαηεγνξία νη χκβνπινη δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε 

ζπλεξγαζία (7 .. ζε πνζνζηφ 33%). εκαζία έρεη πψο ελλννχλ σζηφζν ηελ έλλνηα 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο:  

«πλεξγάδνληαη φζν κπνξνχλ θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ, 

δνπιεχνληαο ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη ηνπο βνεζψ θη εγψ φπνηε ζα κνπ ην 

δεηήζνπλ. Γελ έρεη δεκηνπξγεζεί πνηέ πξφβιεκα, ππάξρεη γεληθά έλα θαιφ 

θιίκα θαη ην θξαηάκε, φζν κπνξνχκε θξαηάκε απηφ ην θαιφ θιίκα. 

πλεξγαδφκελνη νη ζπλάδειθνη κεηαμχ ηνπο γλσξίδνληαη πεξηζζφηεξν, 

κηιψληαο κεηαμχ ηνπο ζπάεη ν πάγνο, ζπλεξγάδνληαη εθφζνλ απνθηνχλ κηα 

πην άκεζε ζρέζε. Όια απηά είλαη ιίγν-πνιχ αιιειέλδεηα, αθνχ γλσξίζεη ν 

έλαο πην θαιά ηνλ άιιν είλαη πην εχθνιν λα ζπλεξγαζηνχλ. Οη νκάδεο  

βνεζνχλ πνιχ, ηα παηρλίδηα, γηαηί εθεί ζα γειάζνπλ, ζα παίμνπλ καδί, ζα 

αιιειεπηδξάζνπλ.» 

Σα κέζα ησλ πκβνχισλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ζπλεξγαζίαο, είλαη 

θπξίσο νη βησκαηηθέο ηερληθέο θαη ε θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο αληαιιαγήο απφςεσλ 

θαη αλνηρηνχ δηαιφγνπ.   

 ην ίδην πλεχκα κηινχλ νη .., νη νπνίνη αμηνπνηνχλ ηελ πξψηε ζπλάληεζε κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όπσο αλέθεξε κία χκβνπινο επ’ απηνχ, 

«αθηεξψλσ κηζή ψξα ή αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο λα 

γλσξηζηνχκε, ε γλσξηκία είλαη ην θπξηφηεξν θαη πάλσ ζ’ απηή ζα ρηίζσ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο.» 

Τπφ ηελ νπηηθή απηή ε ζπλεξγαζία είλαη θάηη πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ην θαηάιιειν 

παηδαγσγηθφ θιίκα θαη κηα κεζνδνινγία ζπκβαηή κε απηή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.     

 Μηα πξψηε δηαπίζησζή καο είλαη, φηη νη .. ελλννχλ σο ζπλεξγαζία 

πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

ζπλεξγαζία σο δηαδξαζηηθή ζπλέξγεηα, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηκφξθσζεο θαη 

κηα ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, ζπδεηήζεθε ιηγφηεξν ζηελ έξεπλά καο. Παξ’ φια 

απηά νη χκβνπινη παξνπζηάδνληαη παξεκβαηηθνί ζηελ ηξνθνδφηεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο επηκνξθνχκελνπο.  
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 ε κηα δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ φζνη .. εθθξάδνπλ έλα πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (8 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 38%). χκθσλα κ’ έλαλ 

ηέηνην χκβνπιν,  

«δελ έρνπλ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο θαη ην βιέπνπκε ζηα ζεκηλάξηα, ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πξέπεη λα ηνπο παξαθηλήζεηο, δελ μέξσ αλ έρνπλ άγρνο ή ζε 

ηη νθείιεηαη απηφ.»  

Μηα πην ζπγθεθξηκέλε εξκελεία γηα ηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ε παξαθάησ: 

«Ζ ζπλεξγαζία θαη ηνπο ιείπεη θαη δελ ην θάλνπλ, δειαδή είκαζηε δχζθνινη 

ζηηο ζπλεξγαζίεο, δελ έρνπκε κάζεη λα κνηξαδφκαζηε πξάγκαηα, δπζηπρψο 

ππάξρεη έλαο αληαγσληζκφο πνπ δελ είλαη θαιφο, θξχβνπκε πξάγκαηα γηαηί 

ζεσξνχκε φηη αθνχ ην θάλσ εγψ, κελ ην θάλεη θάπνηνο άιινο.» 

Οη χκβνπινη απηνί έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ, φηη πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηηο 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ επηκνξθνχκελσλ.             

 Αληηιακβάλνληαη αθφκε, φηη απαηηείηαη θάπνηνο ρξφλνο λα εκπεδσζεί ε 

ζπλεξγαζία, κε ελδεηθηηθή ηελ άπνςε φηη, 

«δελ κπνξείο μαθληθά λα ηνπο πεηο, φηη μέξαηε κέρξη ηψξα μεράζηε ην, γηαηί 

κελ μερλάκε, έρνπλ κάζεη λα ιεηηνπξγνχλ αηνκηθά, επνκέλσο ρξεηάδνληαη 

δφζεηο, ελέζεηο αιιαγήο. Αλ δελ ηνπο έρεηο κάζεη ηη ζεκαίλεη 

νκαδνζπλεξγαηηθή, δε ζα δνπιέςνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά ζην ζρνιείν ηνπο. 

Κάλσ κηα ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζε νκάδεο θαη βέβαηα γηα φια 

ηα πξάγκαηα ππάξρεη ε πξψηε θνξά, νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα δε ζα 

ζηακαηήζνπλ πνηέ λα ππάξρνπλ. Πξνζπαζνχκε κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε, 

ηελ θαηαλφεζε, ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε λα ζηεξίδνπκε 

εθείλνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη αδπλαηνχλ θαη ακέζσο κεηά θη 

εθείλνη, ε απηνεθηίκεζή ηνπο αλεβαίλεη θαη γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθνί, 

ζπλεξγάδνληαη θ.ιπ..» 

Οη .. παξεκβαίλνπλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο, πξάγκα 

πνπ δηαπηζηψζακε θαη πξνεγνπκέλσο. Σέηνηεο δειψζεηο εθπέκπνπλ επίζεο ζεηηθά 

κελχκαηα γηα ην ξφιν ηνπ πκβνχινπ σο εθπαηδεπηή ελειίθσλ.   

 ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ έλαο κηθξφο αξηζκφο .. καο 

κεηέθεξε κηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (6 χκβνπινη ζε 

πνζνζηφ 29%). Ζ δηαθνξά κε άιινπο πκβνχινπο έγθεηηαη ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο 

θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ησλ επηκνξθνχκελσλ:  

«Πψο είλαη δπλαηφλ [θάπνηνο] λα ζπλεξγαζηεί κε έλα ζπλάδειθφ ηνπ φηαλ ν 

ίδηνο δελ ηνλ ελδηαθέξεη. Γε ζπλεξγάδνληαη, δελ ην επηδηψθνπλ, έξρνληαη, 

θάζνληαη, καο αθνχλε, θεχγνπλ. Ση άιιν, θάπνηνη άιινη είλαη θξπςίλνπο, 

ξσηάεη έλαο ζπλάδειθνο θάηη, κπνξεί λα έρνπλ πιηθφ θαη δελ ην δίλνπλ, ην 

θξαηάλε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.»  

Μηα ηέηνηα αληίιεςε πξνζέγγηζεο ησλ πξαγκάησλ απφ κέξνπο ησλ .. ηε 

ζπλαληήζακε θαη πην πάλσ (βι. 9.2.1). Σν κφλν πνπ ζα πξνζζέζνπκε είλαη, φηη  

χκβνπινη κε απηή ηε λννηξνπία ''απαιιάζζνπλ'' ηνλ εαπηφ ηνπο απφ έλα 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ.   

 Άιινη .. αλαθέξνληαη ζε δηελέμεηο θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηε ζπλεξγαζία ή δελ ηελ αθήλνπλ λα εμειηρζεί. 
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Σν αθφινπζν παξάδεηγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ θιίκαηνο πνπ κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί ζηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο: 

«Έρνπκε θαη πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ, νη νπνίεο δελ μέξσ, είλαη ν 

εθλεπξηζκφο ηνπο θακηά θνξά, ε πίεζε απφ ηελ ηάμε ή ηα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα, αθφκε θαη γηα αζήκαληεο αθνξκέο ν άιινο ληψζεη φηη 

πξνζβάιιεηαη, απαληάεη, πάεη, ράιαζε ην θιίκα, αξρίδνπκε, έρνπκε ηα 

πξνζσπηθά, παξεμεγήζεηο, ηέηνηα. Οη ζπλάδειθνη είλαη δχζθνινη, δε ην 

έρνπλ κε ηε ζπλεξγαζία, φηαλ έρνπκε θη απηά, κηθξνπξνβιήκαηα, 

παξεμεγήζεηο, έλα παξαπάλσ, ήηαλ πνπ ιέλε ζηξαβφ ην θιίκα...  επεξεάδνπλ 

θαη ηνπο άιινπο, νπφηε θαηαιαβαίλεηε...»         

Οη δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηε δηάξθεηα ησλ 

επηκνξθψζεσλ. Δμαξηάηαη δε απφ ηνλ εθπαηδεπηή-ζχκβνπιν ε πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζή ηνπο, πξάγκα πνπ δελ επηζεκάλζεθε. 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη ζχκθσλα κε ηνπο πκβνχινπο, 

νη εθπαηδεπηηθνί δε ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

.. δειψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο, ην θξηηήξην 

είλαη θπξίσο ε χπαξμε ''θαιψλ'' ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη ηφζν ε 

ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή ζθέςεσλ ή πξαθηηθψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ 

ζηε δηάξθεηα ελφο ζεκηλαξίνπ. Μφλν έλα κέξνο εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλνηρηφ θαη 

δεθηηθφ ζε επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο, γεγνλφο πνπ εγείξεη εξσηήκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ ξφινπ ησλ πκβνχισλ. 

   

9.3. Δθαξκνγή ή αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ 
 ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη .. δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθαξκφζνπλ ηηο πξαθηηθέο ησλ ζεκηλαξίσλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε θαη απηφ δε ζπλαξηάηαη κε ην βαζκφ επηηπρίαο ή απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο (8 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 38%). Δθείλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν είλαη ε αιιαγή αληίιεςεο θαη λννηξνπίαο, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ 

επφκελε δήισζε:   

«Κάζε νκάδα δηαθέξεη θαη ν θάζε ζπλάδειθνο δηαθέξεη πνπ έξρεηαη, έρεη ηα 

δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Οηηδήπνηε πξνζιάβεη απφ κία ζπλάληεζε δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα ην εθαξκφζεη αθξηβψο έηζη θαη δελ πξέπεη, γηα κέλα 

δελ πξέπεη, γηαηί ζα πάεη ζε κηα ηάμε πνπ ηα παηδηά δηαθνξνπνηνχληαη. Δγψ 

ζεσξψ θέξδνο αλ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη έλα δεθάιεπην δηδαζθαιίαο. 

Μπνξεί λα κελ έρνπκε αλαηξνπή ηεο δηδαζθαιίαο, φκσο έρνπκε εηζαγσγή 

θαηλνηφκσλ ζηνηρείσλ ζηαδηαθά ζηε δηδαζθαιία. Απ’ φηη έρσ δεη κέρξη 

ηψξα, επεηδή επηκέλσ ζ’ απηφ θαη θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη, κπνξεί λα κε 

ζπκβαίλεη 100%, σζηφζν έλαο πξνβιεκαηηζκφο ή κηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο είλαη θάηη ζεηηθφ.»  

 Άιινη .. δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε, φηη αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαθνξά ή κε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο επηκφξθσζεο, ζπάληα δηαθνξνπνηείηαη ε εηθφλα. Απηφ νθείιεηαη ζε 

δηαθφξνπο ιφγνπο, κε πξψην ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθφηεξα ηε 

δπζθνιία ηνπο λα κεηαθηλεζνχλ απφ πξνγελέζηεξεο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο ηνπο:       

«Υξεζηκνπνηνχκε θαηά θφξνλ ηα εξγαζηήξηα, ηνπο πεξλάσ φζν κπνξψ ην 

κήλπκα λα ηα εθαξκφδνπλ απηά, έρσ φκσο ηελ αίζζεζε, φηη αθφκα θη φηαλ 

ζπκβαίλεη απηφ, ζπάληα εθαξκφδνπκε ηηο πξαθηηθέο πνπ έρνπκε κάζεη ζε 
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αλάινγεο επηκνξθψζεηο. Γελ ππάξρεη δηάρπζε ινηπφλ θαιψλ πξαθηηθψλ, φρη 

γηαηί δελ ππάξρνπλ θάπνηα δηθαηνινγεηηθά, [αιιά] δηφηη ε δηάρπζε έρεη λα 

θάλεη κε απηφ πνπ είπα πξηλ, νη παγησκέλεο αληηιήςεηο είλαη πνιχ ηζρπξέο. 

Γελ αιιάδεη εχθνια ν εθπαηδεπηηθφο φζν λνκίδνπκε, κελ έρνπκε απηαπάηεο, 

ε λννηξνπία πξέπεη λ’ αιιάμεη.»  

 Έλαο δεχηεξνο ιφγνο έρεη ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία δελ επλνεί 

κεηαβνιέο ή νηηδήπνηε μεθεχγεη απφ ηνλ θαζηεξσκέλν ή ζπλεζηζκέλν ηξφπν 

εξγαζίαο (ξνπηίλα). Έλαο .. καο κίιεζε γη’ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

απηναλαθνξηθφηεηα πνπ δηέπεη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα:       

«Σν ζρνιείν παξνπζηάδεηαη λα είλαη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ αδηάβξνρν 

απφ ην λα αθήζεη λα πεξάζνπλ πξάγκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ, είλαη κηα 

απίζηεπηε ηδηφηεηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο λα ελεξγνχκε κπαίλνληαο κέζα ζην 

ζρνιείν - αθφκε θη αλ εγψ είκαη λένο εθπαηδεπηηθφο -, λα ζπκπεξηθεξφκαζηε 

κε δεδνκέλα πνπ αλαηξνχλ ηελ έλλνηα ηεο αλαλέσζεο. Σν ζχζηεκα αληηδξά 

ζε θάζε θαηλνηνκία, πεηξακαηηζκφ ή αλαλέσζε, κε ηνλ ηξφπν ηνπ βάδεη 

θξέλν ζε φπνηα ηδέα θαηλνχξγηα ππάξρεη. Γεο ηε ηη θάλνπκε, έρνπκε θάλεη 

επαγγέιην ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, φπνηνο θάλεη θάηη άιιν ή 

δηαθνξνπνηείηαη, απηφο είλαη ν έηζη, ν αιιηψο, γηαηί καο βγάδεη απφ ηε 

ξνπηίλα, ραιάεη ηε ζνχπα!»   

 Έλαο αξηζκφο .. δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη αλαθέξεη 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ (7 χκβνπινη ζε 

πνζνζηφ 33%). Μία χκβνπινο ππνγξάκκηζε πην ζπγθεθξηκέλα:     

«Έρσ ην παξάδεηγκα κηαο δαζθάιαο πνπ έθαλε πξφγξακκα ζπλδηδαζθαιίαο 

κε έλα άιιν ζρνιείν ηεο Κχπξνπ, εγψ κεηά ηεο δήηεζα λα θάλεη κηα 

παξνπζίαζε θαη ηελ έθαλε, έζηεηια ην πιηθφ ζε ζπλαδέιθνπο, έηζη ην έθαλαλ 

θαη άιια ζρνιεία. Οη θαιέο πξαθηηθέο δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί αθφκε πφζν 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο ην ηνλίδσ απηφ θαη 

πξνζαξκφδσ ηε δνπιεηά κνπ ηελ επηκνξθσηηθή ζε πξαθηηθέο ηέηνηεο, λα ηνπο 

θηλεηνπνηήζσ, λα δνπλ ηη θάλεη έλαο άιινο ζπλάδειθνο ζηελ ηάμε ηνπ, ηνπο 

ην ιέσ ζπλέρεηα, ξσηήζηε ηνλ, θαιέζηε ηνλ θη εζείο κεηά ζηε δηθή ζαο ηάμε, 

είζηε ζην ίδην ζρνιείν.»  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη .. απνδίδνπλ έκθαζε ζηελ αληαιιαγή θαιψλ 

πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απηφ θαίλεηαη λα έρεη απνηέιεζκα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεηδεηή επηινγή, ε νπνία θαζηζηά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

πκβνχινπο ηθαλνχο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ.  

 ην ίδην πλεχκα νη .. αμηνπνηνχλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αληαιιάζζνπλ θαιέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κηαο 

πην νξγαλσκέλεο επηκφξθσζεο. Όπσο ηφληζε κία χκβνπινο,   

«μέξσ φηη ζπλεξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ κεηαμχ ηνπο, γηαηί 

ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία κνπ έρνπλ ζηείιεη θάπνην πιηθφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

δνχιεςαλ φινη καδί θαη ην εθάξκνζαλ ν θάζε ζπλάδειθνο ζηελ ηάμε ηνπ. 

Κάπνηνη ςάρλνληαη θαη απφ απηνχο ηνπο θάπνηνπο μεθηλάσ γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά, γηαηί αληαιιάζζνπκε ηδέεο, παίξλσ πξάγκαηα απ’ απηνχο, ηα 

κειεηάσ θαη εθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ, δε δηζηάδσ λα νξγαλψζσ ηελ 

επφκελε εκεξίδα, ηελ επφκελε επηκφξθσζε κε βάζε απηά πνπ είδακε, λα ηα 

δείμνπκε φια απηά ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο.»    
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Οη θαιέο πξαθηηθέο παξαπάλσ έρνπλ ακθίδξνκε θαηεχζπλζε θαη παξαπέκπνπλ ζε 

κηα ζπλεξγαζία .. θαη επηκνξθνχκελσλ.  

 Ζ δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ απαηηεί ρξφλν, πεηξακαηηζκφ θαη αιιαγή 

αληίιεςεο. ηε ινγηθή ηεο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο θαη πηνζέηεζεο κηαο λέαο 

λννηξνπίαο απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ .. κίιεζε ν παξαθάησ 

εξσηψκελνο, ιέγνληαο ηα εμήο:   

«Κάηη πνπ θάλνπκε θέηνο ζε έλα ζεκηλάξην ζα κπνξέζσ λα ην δσ ηελ 

επφκελε ρξνληά. Βιέπσ αλ ππάξρεη κηα αιιαγή, αιιά καθξνπξφζεζκα απηφ 

ζέιεη ρξφλν θαη πάιη κελ πεξηκέλεηε φηη μαθληθά ζα αιιάμνπλ φια ζηα 

ζρνιεία, πφηε πηζηεχσ, φζν πην ζπζηεκαηηθά γίλεηαη ε αιιαγή, ηφζν πην 

εχθνια ζα σξηκάζνπλ νη αιιαγέο θαη ζα δνχκε απνηειέζκαηα, θπξίσο γηα ηε 

ρψξα καο πνπ φια απηά είλαη θαηλνχξγηα. Κνηηάμηε ηψξα, κηιάκε γηα 

νκαδνζπλεξγαηηθή, νξγαλψλνπκε ζεκηλάξηα γηα ηελ νκδνζπλεξγαηηθή, έρεη 

γίλεη παληηέξα αο πνχκε ζηα πξνγξάκκαηά καο ε νκαδνζπλεξγαηηθή. Όκσο 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ δνπιέςεη πνηέ νκαδνζπλεξγαηηθά θαη ην 

βιέπεηο πφζν δχζθνιν είλαη λα δνπιέςνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά. Αλ δελ ην 

έρνπλ ληψζεη νη ίδηνη ζηε δηθή ηνπο εκπεηξία, δε ζα ην βγάινπλ. 

Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, φηη φινη ζα πξέπεη λα έρνπκε παξαπάλσ ππνκνλή.»     

 Ο βαζκφο εθαξκνγήο-αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ ζπλαξηάηαη απφ ηνπο .. 

κε ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη δεπηεξεπφλησο κε ηελ ηάμε, ζηελ νπνία 

δηδάζθεη νη εθπαηδεπηηθφο. Αλαθνξηθά κε ην πξψην θξηηήξην,  

«θπξίσο νη κεγάινη ζπλάδειθνη δελ ην απνδέρνληαη ακέζσο, νχηε νη πνιχ 

λένη ζπλάδειθνη, ην επηρεηξνχλ φζνη έρνπλ θάπνηα εκπεηξία, ζην κέζνλ, 

δεθαπέληε-είθνζη ρξφληα ππεξεζίαο, ζ’ απηνχο έρσ δεη αιιαγέο ή κνπ ιέλε, 

θάλακε απηφ πνπ καο είπαηε, ην ιέλε, πνιχ δχζθνια ην εθαξκφδνπλ ακέζσο 

φκσο, ζέιεη... ζέιεη θάπνην ρξφλν.»  

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν θξηηήξην, ε ζχγθξηζε γίλεηαη κεηαμχ ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεγάισλ ηάμεσλ: 

«Οη εθπαηδεπηηθνί καο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ πξάγκαηα ζηηο κηθξέο ηάμεηο, 

ηα παηδηά είλαη πην δεθηηθά ζε παηρλίδηα, θάλνπλ θαηαζθεπέο, παίδνπλ, νη 

κηθξέο ηάμεηο πξνζθέξνληαη, έρνπλ πνιιά πξάγκαηα πξαθηηθά λα 

εθαξκνζηνχλ.»    

Σα παξαπάλσ δχν θξηηήξηα ηζρχνπλ επίζεο ζε φηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επαλαιακβάλνληαη εδψ απφ ηνπο πκβνχινπο.  

 ε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ θαηαγξάθεηαη έιιεηςε θαιψλ πξαθηηθψλ 

θαη απηφ απνδίδεηαη ζηελ απνπζία αλάινγεο αληίιεςεο ή ζηελ αδηαθνξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (6 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 29%):  

«πλήζσο ζπκπεξηθέξνληαη σο νκάδα καζεηψλ πνπ δε βξίζθεηαη εθεί γηα λα 

κάζεη θάηη θαη λα πάεη λα ην εθαξκφζεη, αιιά γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

απνθιεηζηηθά γηα δηθή ηεο ηθαλνπνίεζε ηελ ψξα ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηελ 

θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ζπκβαίλεη απηφ, γηαηί ππάξρνπλ θαη ρεηξφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ηα έρνπκε πεη θαη δε ρξεηάδεηαη λα επαλέιζνπκε.»   

Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε δηαηππψζεθε απφ .., νη νπνίνη ζρνιηάδνπλ αξλεηηθά ηελ ελ 

γέλεη παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη νη .. δε ζεσξνχλ θάηη εχθνιν 

ηελ  εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, δελ πξνθχπηεη 
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εθηεηακέλε πινπνίεζε θαη αληαιιαγή ηέηνησλ πξαθηηθψλ εθηφο απφ κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο κεξηθήο εθαξκνγήο. Παξ’ φια απηά νη χκβνπινη πηζηεχνπλ, φηη 

απαηηείηαη ρξφλνο λα εκπεδσζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη λα αιιάμεη 

ε λννηξνπία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηέηνηα ζέκαηα. 
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10. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ  

10.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εθπαηδεπφκελσλ 

 ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζπδεηήζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ κε βάζε 

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη απνθηήζακε κηα γεληθή εηθφλα γη’ απηά. ην παξφλ 

θεθάιαην ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηε ζεσξεηηθή γλψζε, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπκε ηελ εκπεηξία ησλ .. θαηά ηελ επηκφξθσζε. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα ε 

αλάγλσζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη δηπιή, θαζψο ζηφρνο καο είλαη λα ζπλδέζνπκε ηε 

ζεσξεηηθή κε ηελ εκπεηξηθή γλψζε ησλ πκβνχισλ ζε φηη  αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 χκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ .., νη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ γλψζεηο, 

εκπεηξίεο θαη έρνπλ κηα δηακνξθσκέλε άπνςε θαη αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα. Οη 

γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ηνπο κπνξεί λα πξνεθηείλνληαη ζε ηνκείο εθηφο εθπαίδεπζεο 

θαη λα αθνξνχλ ζέκαηα αηνκηθνχ ή θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. Μία χκβνπινο 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, ιέγνληαο,  

«εξρφκελνη ζηα ζεκηλάξηα νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ήδε δηακνξθσκέλεο 

ζηάζεηο, αληηιήςεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη επίζεο έρνπλ κηα θάπνηα γλψζε θαη 

κηα θάπνηα εκπεηξία. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη ζηελ επηκφξθσζε, έρνληαο 

κηα επίγλσζε ησλ πξαγκάησλ, έρεη θαηάξηηζε, εμεηδίθεπζε, εκπεηξία πάλσ ζ’ 

έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Ο θάζε ελήιηθαο πνπ πξνζέξρεηαη ζε κηα 

επηκφξθσζε θνπβαιάεη καδί ηνπ εθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κηα ηαπηφηεηα επηζηήκνλα ή έλα background αλ ζέιεηε, 

έξρεηαη θαηαζηαιαγκέλνο κε κία θνζκνζεσξία.»   

 Καηά ηνπο πκβνχινπο νη ελήιηθεο πξνζέξρνληαη ζηελ επηκφξθσζε κε ζαθείο 

ζηφρνπο, πξνζδνθίεο θαη επηδηψμεηο. Δπηζπκνχλ δε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

λα ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη λα έρεη πξαθηηθή 

εθαξκνγή ή ρξεζηηθφηεηα ζηε δσή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηφ 

κεηαθξάδεηαη σο κηα αλάγθε ζπζηεκαηνπνίεζεο, επηθαηξνπνίεζεο, αλαβάζκηζεο ησλ 

γλψζεψλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν (π.ρ. βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ 

ηνπο ηθαλνηήησλ). Ζ ηάζε απηή καο κεηαθέξζεθε σο εμήο απφ κία ..: 

«Ο ελήιηθαο είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο, αλ ζπδεηήζεηο καδί ηνπ ηη ζέιεη, 

γηαηί έξρεηαη ζε έλα ζεκηλάξην ή ηη πξνζδνθά απφ απηφ, έξρεηαη κε έλα 

ζθεπηηθφ ζπγθεθξηκέλν. Έλαλ ελήιηθα δελ ηνλ ζπγθηλεί ην πνιχ κπια-κπια ή 

γεληθά ε αληίιεςε πνπ ιέεη, ζα κάζσ θάηη απφ φια απηά φζα αθφκε δε 

μέξσ. Όινη ζρεδφλ θνηηάδνπλ λα απνθνκίζνπλ φζν ην δπλαηφλ θάηη 

ζπγθεθξηκέλν, θάηη φρη άζρεην κε απηά πνπ ήδε γλσξίδεη ν θαζέλαο ζην 

ρψξν πνπ θηλείηαη θαη απηφ λα ηνπο βνεζήζεη πεξαηηέξσ. Θέινπλ λα κάζνπλ 

θάηη παξαπάλσ θαη βέβαηα μέξνπλ ηη ςάρλνπλ, δεηνχλ θάηη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο, βιέπνληαο πψο κπνξνχλ 

λα εθαξκφζνπλ φια φζα πξφθεηηαη λα κάζνπλ. Αλ κηιήζνπκε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, έλα ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη γεληθά 

ηνλ ελήιηθα είλαη ε ηάζε ζπλερνχο βειηίσζεο, λα επηδεηά ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα πηζηεχσ, επεηδή ζέιεη λα εμειίζζεηαη 

δηαξθψο, λα βειηηψλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ζηελ ηερλνινγία γηα λα είλαη επίθαηξνο, λα παξαθνινπζεί ηηο 

εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε θαη ζηε δνπιεηά ηνπ, ε αλάγθε απηή γηα βειηίσζε 

ηνλ νδεγεί ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Μηιψληαο εηδηθφηεξα γηα ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο, καζαίλνπλ θάηη φηαλ έρεη λφεκα, ζπλάθεηα κε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο παξαπάλσ, νη νπνίεο 

ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.»  

 Μηα άιιε παξάκεηξνο αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(θαξηέξα), κε ραξαθηεξηζηηθή ηε δήισζε ..,      

«ν ελήιηθαο ζθέθηεηαη σο εμήο, ιέεη, ζέισ λα ζπνπδάζσ, γηαηί ζα κε 

βνεζήζεη απηφ αξγφηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ εμέιημε αξγφηεξα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ην επηδεηά πεξηζζφηεξν απηφ ζήκεξα κε ηελ αμηνιφγεζε, ζέιεη 

λα απμήζεη ηα πξνζφληα ηνπ κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε ή φηη είλαη άιιν 

απηφ, ζέιεη λα μέξεη πιένλ ηη ζα θεξδίζεη απφ ηελ επηκφξθσζε.» 

 Απφ έλα κηθξφ αξηζκφ .. δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα ηνπ 

ελήιηθα απφ ηελ επηκφξθσζε. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ππεξηζρχνπλ ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα θαη απνζπλδέεηαη ε επαγγεικαηηθή δηάζηαζε ηεο επηκφξθσζεο. Μία 

χκβνπινο ζρνιίαζε, επηζεκαίλνληαο, 

«φζνη ην θάλνπλ γηα ηελ πάξηε ηνπο, απηνί θαηά ηε γλψκε κνπ 

ελδηαθέξνληαη πην πνιχ απ’ φινπο λα επηκνξθσζνχλ, θαη ηνπο ιέσ κπξάβν 

ξε παηδηά, γηαηί απνπζηάδνπλ ζήκεξα ηα εζσηεξηθά θίλεηξα.»     

 Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηνπο ελήιηθεο θαη 

ζπδεηήζεθε απφ ηνπο .., είλαη ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ε γλψκε ηνπο θαη λα γίλνληαη γεληθά απνδεθηνί σο πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή-ζχκβνπιν. ε ζρέζε κ’ απηφ εηπψζεθε:  

«Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελήιηθα πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηα παηδηά είλαη 

φηη δελ ζέιεη λα ηνλ αληηκεησπίδνπλ ζαλ παηδί. Δίλαη ινγηθφ απηφ θαη 

πξνθαλέο, ν ελήιηθαο δελ είλαη παηδί, ζέιεη λα έρεη ιφγν ζε θάηη πνπ ηνλ 

αθνξά, δε ζέιεη λα είλαη δηαθνζκεηηθφο.»      

 Ζ ''θξηηηθή άπνςε'' σο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελειίθσλ ζπδεηήζεθε ζε κηθξφηεξε 

έθηαζε θαη απνδφζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο έλα εηδηθφηεξν γλψξηζκά ηνπο. Μία 

χκβνπινο ην δηθαηνιφγεζε, ιέγνληαο:  

«Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ άπνςε επί παληφο επηζηεηνχ θακηά θνξά θαη ζ’   

απηά πνπ δε γλσξίδνπλ. Ό, ηη έρνπλ άπνςε είλαη θαιφ, θαθφ είλαη φηαλ ηελ 

ππεξηνλίδνπλ θαη δελ αθνχλε ηνλ άιιν, θξηηηθάξνπλ θάπνηνλ κε ην 

παξακηθξφ. Ωο ζχκβνπινο πνπ ηνπο δσ κπνξψ λα ην μέξσ θαιχηεξα, έρνπλ 

ην ζηνηρείν φηη κπνξεί λα ζε θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε, έρνπλ πνιχ εχθνιε ηελ 

θξηηηθή θαη φρη κφλν ε θξηηηθή, ξσηάλε νηηδήπνηε κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε 

απηφ πνπ ζα ηνπο πεηο θαη θακηά θνξά ζε θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε, γηαηί 

δελ ηα μέξνπκε φια θαη απηφο πεξηκέλεη κηα απάληεζε.»   

 Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, γεγνλφο πνπ έρεη 

πξνεθηάζεηο ζηε κεζνδνινγία-ηερληθέο ηεο επηκφξθσζεο. Όπσο ηέζεθε απφ .., νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο, αλ θαη ν θαζέλαο δηακνξθψλεη ην 

δηθφ ηνπ καζεζηαθφ ζηπι:     

«Σνπο αξέζεη λα δνπιεχνπλ βησκαηηθά, έρσ απνθνκίζεη απηή ηελ αίζζεζε, 

νη πεξηζζφηεξνη πηα δελ κπνξνχλ λα παπαγαιίζνπλ έλα κεγάιν θείκελν, 

έρνπλ βαξεζεί ζπλέρεη ηα ίδηα. Κνπξάδνληαη αλ θάζνληαη παζεηηθά θαη 

αθνχλε πνιχ ψξα κηα εηζήγεζε. Θα πξέπεη ινηπφλ θη εκείο λα ην ιάβνπκε 

ππφςε απηφ.»         
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 ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθέξζεθαλ απφ θάπνηνπο .. ε παζεηηθφηεηα, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ε 

αδηαθνξία:  

«Κάπνηνη δελ ελδηαθέξνληαη, έξρνληαη κφλν θαη κφλν επεηδή πξέπεη λα 

έξζνπλ, φρη επεηδή ην ζέινπλ. Σν εηζπξάηησ ζηηο εκεξίδεο, ηνπο ηξαβάο λα 

θάλνπλ θάηη θαη εηζπξάηηεηο κηα άξλεζε ηνπ ζηπι, αθήζηε καο ηψξα ζηελ 

εζπρία καο! Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έρνπκε αθνχζεη, κέρξη ηη ψξα ζα 

είκαζηε εδψ, ηη ψξα ζα ηειεηψζνπκε ην ζεκηλάξην. Απηφ ηη δείρλεη, δείρλεη 

φηη δε κ’ ελδηαθέξεη θαη πνιχ, κ’ ελδηαθέξεη πφηε ζα θχγσ. Έρνπκε θαη 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζα πξέπεη λα ηνπο θξαηάο θάπσο.»       

Ο αξηζκφο απηψλ ησλ πκβνχισλ δελ είλαη κεγάινο, πηζηνπνηεί σζηφζν κηα αξλεηηθή 

εθδνρή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε επηβεβαηψλεηαη, φηη νη .. έρνπλ επίγλσζε ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ελειίθσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 

ηεο ηάζεο ηνπο γηα απηνλνκία, απηνπξνζδηνξηζκφ θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηεο 

επηζπκίαο νη γλψζεηο πνπ απνθηνχλ λα έρνπλ ζρέζε θαηά θχξην ιφγν κε ηηο εκπεηξίεο, 

ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηεο απνδνρήο ηνπο σο απζχπαξθηεο 

πξνζσπηθφηεηεο, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο κάζεζήο ηνπο ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν ή ηηο 

ηερληθέο πνπ καζαίλνπλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πκβνχισλ καο αλέθεξε ηα πην πάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη ππφινηπνη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο καο κε έλα γεληθφ ηξφπν. 

Μφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο επηιέγεη έλα ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηα αλαιχεη ζε βάζνο. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα ηνπο .., νη νπνίνη έρνπλ επηκνξθσζεί 

ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη δηαζέηνπλ ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζε 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα.       

 

10.2 Δκπφδηα ζηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  
 Αθνινπζψληαο ηε δηάθξηζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, θαηεγνξηνπνηνχκε ηα 

εκπφδηα κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) εκπφδηα απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, β) εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ''θαηάζηαζε'' ησλ 

ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη γ) εκπφδηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εζσηεξηθά.  

 

α. Δκπόδηα από ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη .. ζεσξνχλ ην θνξέα ηεο επηκφξθσζεο σο 

θαηεμνρήλ ππεχζπλν γηα ηα πξνβιήκαηα κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλα πξψην 

ζέκα έρεη ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα θαη ηε κεζνδνινγία ησλ 

ζεκηλαξίσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ δήισζε: 

«Όηαλ έξρεηαη ν εθπαηδεπηηθφο έρνληαο θάηη ζπγθεθξηκέλν ζην κπαιφ ηνπ 

απφ ηελ εγθχθιην πνπ ηνπ ζηέιλνπκε θαη βιέπεη θάηη άιιν, εθεί δε θηαίεη 

απηφο, έρεη δίθην λα δηακαξηχξεηαη γηα ην πξφγξακκα, φηη δελ είλαη απηφ πνπ 

λφκηδε, ήξζε γηα θάηη άιιν θ.ιπ.. Έρνπκε παξαθνινπζήζεη θη εκείο ζεκηλάξηα 

πνπ έρσ απνγνεηεπηεί θάπνηεο θνξέο, γηαηί είρα άιιεο πξνζδνθίεο θαη δελ 

εθπιεξψζεθαλ απηέο νη πξνζδνθίεο. Καηαιαβαίλσ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ, πνιχ απιά δε ζα ηα παξαθνινπζήζνπλ κε ην αλάινγν 

ελδηαθέξνλ. Να γηαηί ν ζπλάδειθνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη κε θάζε 
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ιεπηνκέξεηα ηη ζα πεξηιακβάλεη έλα ζεκηλάξην θαη είλαη επζχλε ησλ 

πξνγξακκάησλ λα ην θάλνπλ απηφ.» 

Με έκκεζν ηξφπν ππνλνείηαη παξαπάλσ ε απνπζία ζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ κε 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

 Σα νξγαλσηηθά δεηήκαηα επεξεάδνπλ εμίζνπ αξλεηηθά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ησλ ελειίθσλ. Οη .. εζηηάδνπλ σο επί ην πιείζηνλ ζε δχν πξνβιήκαηα. 

Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαληήζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα κε 

δηεπθνιχλεη ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα ζεκηλάξην. 

Αλαθέξζεθε εδψ ην εμήο παξάδεηγκα:   

«φηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο θεχγεη απφ ηελ ηάμε ηνπ θαη ηξέρεη κε ηελ ςπρή ζην 

ζηφκα γηα λα πξνιάβεη ηελ εμνκνίσζε, απηφ είλαη έλα πξφβιεκα νξγαλσηηθφ 

πνπ δελ επζχλεηαη ν ζπλάδειθνο. Κη εκέλα λνκίδεηε φηη δε κνπ δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα ην σξάξην; Όηαλ βάδνπλ ζεκηλάξηα Κπξηαθή, νη ζπλάδειθνη έρνπλ 

θη άιιεο ππνρξεψζεηο, απηφ πξέπεη ην θαηαιάβνπκε φινη. Όηαλ ην βάδεηο 

ινηπφλ Κπξηαθή είλαη ζαλ λα ηνπο ιεο, δε ζε ιακβάλσ ππφςε, θφςε ην 

θεθάιη ζνπ θη έια!»  

Έλα δεχηεξν πξφβιεκα κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

ρεηηθά κ’ απηφ εηπψζεθε: 

«Μπαίλσ ζε αίζνπζα γηα κάζεκα θαη δελ ππάξρεη έλαο πξνηδέθηνξαο, πνιιά 

είλαη απηά πνπ κπνξψ λα ζθεθηψ, νη ρψξνη δελ θιηκαηίδνληαη, δελ έρνπκε 

θσηνηππίεο, θαζπζηεξνχκε ή πάσ ζε έλα ζρνιείν λα ηνπο καδέςσ πην 

εχθνια, κπάραιν, εθεί θη αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ζηξηκσρλφκαζηε φινη ζε 

κηα ηάμε, πνιιά, πνιιά, ην θπξηφηεξν είλαη ε ππνδνκή, νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα.»   

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο παξαβιέπεηαη σζηφζν κε επθνιία, φηη έλα κέξνο ηεο 

επζχλεο αλήθεη ζηνλ επηκνξθσηή.           

 Απφ άιινπο .. ζπδεηήζεθε ε ζχλζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ ησλ ζεκηλαξίσλ, ε 

νπνία πνιιέο θνξέο είλαη θαζνξηζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή. Ζ αλνκνηνγέλεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αλαζηαιηηθά ζηε κάζεζε θαη απηφ δε ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο επηκφξθσζεο. Όπσο καο πεξηέγξαςε κία χκβνπινο,  

«έρσ κπεη ζε ζεκηλάξην θαη δελ κπνξνχζα λα βγάισ άθξε, αλαθαηεκέλεο νη 

εηδηθφηεηεο, πξσηνβάζκηνη, δεπηεξνβάζκηνη. εκηλάξην παξάιιειεο 

ζηήξημεο λνκίδσ ήηαλ, ηη ήηαλ απηφ ην πξάγκα! Μνπ δψζαλε ηνλ θαηάινγν 

κε ηα άηνκα ηειεπηαία ζηηγκή, λνκίδσ ήηαλ ε ρεηξφηεξή κνπ εκπεηξία. Κάζε 

ζπλάληεζε έρεη λα θάλεη κε άηνκα πνπ νχησο ή άιισο είλαη δηαθνξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ αο ζπκβαδίδνπλ ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθά (ην 

''ηνπιάρηζηνλ'' επαλαιακβάλεηαη δχν θνξέο, έηζη ψζηε λα δνζεί έκθαζε), 

έλα αθξναηήξην πξέπεη λα είλαη ζ’ έλα ειάρηζην βαζκφ νκνηνγελέο.»     

 ε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ηέζεθε ην ζέκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

επηκνξθσηψλ. Οη χκβνπινη επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζηελ επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηψλ απφ ηνλ επηκνξθσηηθφ θνξέα θαη κφλν έκκεζα αλαδεηθλχνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ειιείςεηο. Δλδεηθηηθή είλαη ε άπνςε .. φηη, 

«πνιιέο θνξέο νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κφλν 

κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηή, έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηνπο ζρεδηαζκνχο 

ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηή, δειαδή νη πξνζδνθίεο δε 
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ζπλαληηνχληαη πνιιέο θνξέο θαη έλα ζέκα πνπ ζα επεμεξγάδεηαη ν 

επηκνξθσηήο ή ζα έρεη ζρεδηάζεη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο δελ κπνξεί λα 

ηαπηίδεηαη αθξηβψο κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  Ζ 

επηινγή απφ ηνλ νξγαληζκφ επηκφξθσζεο γίλεηαη κε βάζε ηα ηππηθά  

πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηψλ, ζ’ απηφ πάλσ δε δηαθσλψ, 

δηαθσλψ σο πξνο ην απνηέιεζκα, ε δηαδηθαζία δελ είλαη ζσζηή. Δλλνψ δελ 

ππάξρεη αληηζηνίρεζε πξνζφλησλ κε ην αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο, 

θάπνηνο κε κε ζρεηηθά πξνζφληα κπνξεί λα είλαη απηφο επηκνξθσηήο επεηδή 

έρεη πεξηζζφηεξα ηππηθά πξνζφληα. Δγψ πνπ έρσ κεηαπηπρηαθφ 

πεξηβαιινληηθήο ζα επηκνξθψζσ λενδηνξηδφκελνπο λεπηαγσγνχο ζε άζρεην 

ζέκα κε ηελ πεξηβαιινληηθή θαη δε ζα επηιέμνπλ έλα ζπλάδειθν κε πηπρίν 

πξνζρνιηθήο αγσγήο ή θάπνηνλ πνπ έρεη επηκνξθσζεί ή έρεη εκπεηξία ζην 

αληηθείκελν, ν νπνίνο δελ έρεη κεηαπηπρηαθφ. Όζνη απφ καο πινπνηνχκε 

πξνγξάκκαηα ίζσο ζα πξέπεη λα μαλαδνχκε πην ξεαιηζηηθά ην δήηεκα απηφ.»     

ην ξφιν ηνπ επηκνξθσηή ζα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά ζε επφκελν θεθάιαην, θαζψο 

δηαζέηνπκε δεδνκέλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ ή κε.    

 Καηά κία έλλνηα, ν κηθξφο αξηζκφο .. πνπ δειψλεη ηα παξαπάλσ εκπφδηα 

έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηε ζεσξία, φηη νξγαλσηηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα ή δεηήκαηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Έλα 

άιιν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηε ζθνπηκφηεηα ησλ πκβνχισλ, νη νπνίνη κεηαηνπίδνπλ 

ελδερφκελεο δηθέο ηνπο αδπλακίεο ζηηο δνκέο-ζχζηεκα.   

 

β. Δκπόδηα πνπ νθείινληαη ζηνπο ελήιηθεο        
 Οηθνγελεηαθέο, θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ελειίθσλ 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθέο παξακέηξνπο κάζεζεο πξνο δχν θπξίσο θαηεπζχλζεηο. Ζ 

πξψηε είλαη, φηη ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη ζπλεπήο σο πξνο 

ηελ παξαθνινχζεζε. Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε αθνξά ζηελ έιιεηςε ςπρηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο εξεκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Χο πξνο ηηο δχν απηέο 

αιιειέλδεηεο δηαζηάζεηο, εηπψζεθε απφ ..: 

«Δίλαη πεξηζζφηεξν ε έιιεηςε ρξφλνπ. Ο ρξφλνο ηνπο είλαη ζπκπηεζκέλνο 

γηαηί έρνπλ πάξα πνιιέο ππνρξεψζεηο. Άιιν εκπφδην κάζεζεο κπνξεί λα 

είλαη ηα ίδηα ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ηνπ θαζελφο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ, κε ηα παηδηά ηνπ, κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπ, κε ηελ εμέιημή 

ηνπ θαη λα κελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε λα κάζεη ή λ’ αθήζεη ειεχζεξν ηνλ 

εαπηφ ηνπ ή δελ ηνπο επηηξέπεη (ελ. ηα πξνβιήκαηα) λα ζθεθηνχλ πην 

μεθάζαξα ή πην θαηαζηαιαγκέλα ή πην ψξηκα. πκβαίλεη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απηφ, θιεηζκέλνη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζε φια απηά ηα 

πξνβιήκαηα, θάλνπλ δήζελ φηη καο αθνχλε.»  

 Απνηέιεζκα ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ είλαη νη εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο ηνπ 

ελήιηθα εθπαηδεπηηθνχ, ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο θαη ςπρηθέο, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη 

θάπνηεο θνξέο κε ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο. Δλδεηθηηθή είλαη ε αθφινπζε δήισζε:   

«Σα παηδηά έρνπλ αληνρέο, ν ελήιηθαο δελ έρεη, θνπξάδεηαη εχθνια, έρεη ηφζα 

πνιιά ζην κπαιφ πνπ δελ μέξεη ηη λα θάλεη. Μεηά απφ έλα δηάζηεκα πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη έλα ελζνπζηαζκφ, αξγφηεξα ζα έξζεη ε θφπσζε, θνχξαζε 

ςπρηθή εθηφο απφ βηνινγηθή, ε ςπρηθή θφπσζε ηνλ αδεηάζεη κέζα ηνπ πην 
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πνιχ εζσηεξηθά, δε ζπκκεηέρεη, δε ζπγθεληξψλεηαη, δελ κπνξνχλ απφ ηελ 

πίεζε πνπ έρνπλ θαη ηνπο εμνπζελψλεη εζσηεξηθά.»            

 χκθσλα κε άιινπο .., πξνβιήκαηα εληφο ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ή 

κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή έρνπλ πξνεθηάζεηο ζηε κάζεζε. Δίλαη ππαξθηφ 

απηφ ην θαηλφκελν ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φπσο δήισζε κία 

χκβνπινο, 

«κηα πξνζηξηβή ησλ ζπλαδέιθσλ, δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ κεηαθέξνπλ 

ηα πξνβιήκαηα ηα πξνζσπηθά ηνπο, δηελέμεηο πξνζσπηθέο πνπ κπνξεί λα καο 

απνζπληνλίδνπλ φινπο καδί. [...]. Άιινο κπνξεί λα έρεη θάπνην πξφβιεκα κ’ 

εκέλα ηελ ίδηα, κνπ έρεη ηχρεη απηφ.»    

Ζ παξαπάλσ χκβνπινο θαηέιεμε, ιέγνληαο,  

«ν θαζέλαο έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ, άιινο ζπλεξγάδεηαη, άιινο φρη, φηαλ δε 

ζπλεξγάδεηαη ε νκάδα, φια απηά επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.»  

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, φηη ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία δηαπηζηψλεηαη κηα αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ έιιεηςε ρξφλνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ή ηα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ.   

 

γ. Δκπόδηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ωο εζωηεξηθά 
 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ .. ζεσξεί ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ζηάζεηο ή αληηιήςεηο 

ησλ ελειίθσλ σο ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην κάζεζεο. Ίζσο λα κνηάδεη αληηθαηηθφ, φηη 

ην γλσζηηθφ θεθάιαην ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά, σζηφζν ε αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ καο βνεζάεη σζηφζν ζηελ απνζαθήληζε απηήο ηεο δηάζηαζεο: 

«Οη ζπλάδειθνη έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε παγησκέλεο πιένλ ζέζεηο, 

ζηάζεηο, απφςεηο θαη έρνπλ παγηψζεη θάπνηεο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή θαη δελ αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ ζθέθηνληαη, δηαθαηέρνληαη απφ παγησκέλεο αληηιήςεηο κε απνηέιεζκα λα 

είλαη επηθπιαθηηθνί ζε θάηη θαηλνχξγην πνπ ζα κάζνπλ. Οη παξαδνρέο πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεη, νη απφςεηο ηνπο γηα ηε κάζεζε θαη ην πψο πξέπεη λα 

γίλεηαη έλα ζσζηφ κάζεκα, ηη απαληήζεηο πξέπεη λα έρνπλ απφ ηνπο καζεηέο 

θαη ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ην ηη ζεκαίλεη ζρνιηθή ηάμε θαη ζρνιηθή θνηλφηεηα 

είλαη ην πξψην πνπ πξέπεη λα αλαηξέςνπλ σο ελήιηθαο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη 

πνιιέο αληηζηάζεηο θαη αιιάδεη πνιχ δχζθνια ζηάζεηο, αθφκε πην δχζθνια 

αιιάδεη ζπκπεξηθνξέο, επηκέλεη πάξα πνιχ ζ’ απηφ πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ! 

Έρνπλ παξαζηάζεηο απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, έρνπλ εκπεηξίεο θαη είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο, ηηο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ, ηνπο είλαη εκπφδην, δελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ θάηη θαη λα 

κάζνπλ θάηη άιιν ηφζν εχθνια. Δλψ έρνπλ ηε ζέιεζε θαη έξρνληαη κε 

ελδηαθέξνλ θάπνηνη, ηνπο βιέπεηο πφζν θνιιεκέλνη είλαη, θαη δελ ηνπο 

πξνζβάισ κε ην ''θνιιεκέλνη''.»    

         Έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο .. κίιεζε γηα ''ζηεγαλά'' ησλ ελειίθσλ θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά δελ ελδηαθέξνληαη δειαδή 

λα κάζνπλ θαη απηφ ηνπο γίλεηαη ζπλήζεηα. Όπσο καο αλέθεξε κία χκβνπινο,     

«δειαδή αλ έλαο ζπλάδειθνο έρεη πάξεη έλα πηπρίν θαη απφ θεη θαη πέξα 

θάλεη πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ηνπ, ζεσξεί φηη θάλεη πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ηνπ, 

αιιά δελ έρεη ην ρξφλν, δελ έρεη ηε δηάζεζε λα έξζεη ζε επαθή κε θαηλνχξγηα 
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πξάγκαηα, λα θαηλνηνκήζεη, λα δνθηκάζεη άιιεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

θάπνηα αο πνχκε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε θαη απιψο ζπλερίζεη φπσο ήμεξε, 

γηαηί έηζη λνκίδεη ζσζηφ ή ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πιήξε, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

εγθισβίδεηαη, φια απηά είλαη ζηεγαλά εκπνδίδνληάο ηνλ λα αλνίμεη ηνλ 

νξίδνληά ηνπ, ηνλ εκπνδίδνπλ ζην λα καζαίλεη, έξρεηαη ζην ζεκηλάξην γηα 

επηβεβαίσζε ή δελ μέξσ ηη άιιν κπνξεί λα πξνζδνθά. Δκπφδην κάζεζεο 

είλαη ε ζπλήζεηα, ην λα κάζσ θάηη θαηλνχξγην θαη λα ην δνθηκάζσ, φηαλ δελ 

ην θάλεηο απηφ γηαηί έρεηο βνιεπηεί ζε κηα ξνπηίλα; (ελ. απηφ είλαη άιιν έλα 

εκπφδην)»  

 Άιινη .. θάλνπλ ιφγν γηα πξνθαηαιήςεηο ησλ ελειίθσλ ή ζηεξεφηππα, ηα 

νπνία κεηαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ επηκφξθσζε θαη ζπληζηνχλ εκπφδηα 

κάζεζεο. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία πκβνχινπ,    

«πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ πάλε πξνθαηεηιεκκέλνη ζε κηα 

ζπλάληεζε κε φπιν ηηο δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο, ε κφξθσζή ηνπο ιεηηνπξγεί 

σο παξακνξθσηηθφο θαθφο ζε νηηδήπνηε θαηλνχξγην, εθιακβάλνπλ κε 

πξνθαηάιεςε ηε γλψζε, νηηδήπνηε αθνχζνπλ πνπ δελ θνιιάεη ζε απηά πνπ 

ήδε μέξνπλ, δε ζα ην επεμεξγαζηνχλ θαλ. Όηαλ ηνπο κηιάο γηα ην internet θαη 

εθδειψλνπλ έλα θφβν ή εθδειψλνπλ κία άξλεζε γηα άζρεηνπο ή πξνθαλείο 

ιφγνπο, απηφ κπνξεί λα ην θαηαλνήζσ, αιιά φηαλ ηα απνξξίπηνπλ φια 

ζπιιήβδελ, ην internet, ηηο ηερλνινγίεο, δε ζέινπλ λα αθνχζνπλ ηίπνηα ή δελ 

ην ζπδεηνχλ θαλ, ηα απαμηψλνπλ κε γεληθεχζεηο, ζπλνιηθά, απηφ δε καο ιέεη 

θάηη; Ση καο ιέεη απηφ, φηη έρνπλ πξνθαηάιεςε κε ην internet, δελ είλαη 

επεηδή ληξέπνληαη ή δελ μέξνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ, αθνχο απ’ ηνπο 

παιηφηεξνπο ζπλήζσο, κε καο ιέηε γηα ππνινγηζηέο, απηφ δελ είλαη κηα 

πξνθαηάιεςε; Δλψ ηνπο εμεγείο πφζν ρξήζηκν είλαη πιένλ γηα ηνπο ίδηνπο, 

απηνί ιέλε ηα δηθά ηνπο, ην internet εζίδεη ηα παηδηά, απηνί έγηλαλ δάζθαινη 

ρσξίο internet, ην internet, ην internet θ.ιπ. Δίπακε, ε κφξθσζε είλαη 

εκπφδην, ε κφξθσζε σο πξνθαηάιεςε ή ηα ζηεξεφηππα πνπ δηακνξθψλεη 

θαλείο.»  

Ο κεραληζκφο αληίδξαζεο ησλ ελειίθσλ ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θνηλφο θαη ζπγθξνηείηαη ζηελ εμήο βάζε. Ο ελήιηθαο επελδχεη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζε γλψζεηο πνπ έρεη ήδε απνθηήζεη, ζεσξεί ηε λέα γλψζε σο θάηη 

πνπ ακθηζβεηεί φζα έρεη κάζεη θαη άξα ζα πξέπεη λα ππεξαζπηζηεί ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ. Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο άξλεζεο λα 

δερηεί ηε λέα γλψζε ή ηεο παξαίηεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Rogers, φπ. 

π.: 278-279). 

 Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ή ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε ησλ ελειίθσλ. Καηά ηνπο .. απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

επίγλσζε ησλ αδπλακηψλ θαη ζην θφβν ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθηεζνχλ ζην 

θαηλνχξγην. Ζ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα. Έλαο χκβνπινο ην επεμήγεζε, ιέγνληαο: 

«Οη ελήιηθεο έρνπλ κηα δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην θαηλνχξγην, ην νπνίν 

κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ελζπλαίζζεζε ησλ ειιείςεψλ ηνπο, είηε ζε 

πξαγκαηηθά δηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Κάλνληαο κηα επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηηο 

Σ.Π.Δ. δηαπίζησζα ην θφβν ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηηο Σ.Π.Δ.. Κξίλνληαο 

αξλεηηθά ηηο Σ.Π.Δ. (ελ. νη εθπαηδεπηηθνί), επεηδή ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 
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αθαηάιιειν, πξνζέμηε, αξλνχληαη λα ηηο εθαξκφζνπλ θαη αξλνχληαη θαη λα 

κάζνπλ.» 

 Με ηα ςπρνινγηθά εκπφδηα ζπλδέεηαη επίζεο ην άγρνο ησλ ελειίθσλ ζε φηη 

αθνξά ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζήο ηνπο ζε δηάθνξεο απαηηήζεηο. Δλδεηθηηθή 

πεξίπησζε πξνβνιήο απηνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί ε αληίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο. Δηπψζεθε ζρεηηθά απφ κία χκβνπιν:  

 «Σνπο αγρψλεη ε αμηνιφγεζε, ελψ δελ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ζέκα, ην 

βιέπσ ηψξα πνπ πεγαίλσ ζηα ζρνιεία, επεηδή ζθέθηνληαη ηελ αμηνιφγεζε 

φινη είλαη θάπσο θνπκπσκέλνη. Δθλεπξίδνκαη θακηά θνξά, γηαηί 

αγρσλφκαζηε φρη γηα ηελ νπζία. θέςνπ φηη θαηαλαιψλσ, δελ μέξσ θη εγψ 

πφζε ψξα λα ηνπο εξεκήζσ, αγρψλνληαη πάξα πνιχ. Όηαλ έρνπλ λα 

παξαδψζνπλ θάηη, κία εξγαζία, έλα απνινγηζκφ, ηνπο αγρψλνπλ πάξα πνιχ  

απηά - ηα νπνία εηξήζζσ ελ παξφδσ είλαη άλεπ νπζίαο - θαη ην ζέκα είλαη φηη 

ηνπο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή, έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηελ εμέηαζε, ηηο 

εξγαζίεο, δειαδή είλαη απίζηεπην πφζεο θνξέο κπνξεί λα ξσηήζνπλ!» 

Μέζα ζ’ έλα ηέηνην πιαίζην ςπρνινγηθήο πίεζεο δεκηνπξγνχληαη θξαγκνί κάζεζεο 

(Rogers, φπ. π.: 281). 

 ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία παξαγφλησλ απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία απφ ηνπο .. 

Όπσο κπνξέζακε λ’ αληηιεθζνχκε αθφκε, νη παξάγνληεο απηνί είλαη δχζθνια 

δηαρεηξίζηκνη ηφζν απφ ηνπο ελήιηθεο, φζν θαη απφ ηνπο επηκνξθσηέο. Απηή είλαη 

άιιε κία δηαθνξά απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο εκπνδίσλ.    

     

10.3. Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
 Με εθπεθξαζκέλεο ήδε ηηο απφςεηο ησλ .. ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ελειίθσλ θαη ηα εκπφδηα κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, πεξλάκε ζηε δηαηχπσζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ κηαο νπζηαζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. Μία απφ απηέο 

ηηο πξνυπνζέζεηο αθνξά ζηελ εζεινληηθή πξνζέιεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο. Όπσο εηπψζεθε ραξαθηεξηζηηθά απφ .., 

«ε επηκφξθσζε έρεη έλα λφεκα, φηαλ ηνπο ελδηαθέξεη πξψηα απ’ φια απηφ 

πνπ ζα θάλνπλ, φρη φηαλ έξρνληαη απφ ππνρξέσζε, επεηδή ηνπο ππνρξεψλεη 

ην πξφγξακκα ή ν ζχκβνπινο ηνπο θαιεί. Νφεκα έρεη φηαλ έξρνληαη νη ίδηνη 

κε ηε ζέιεζή ηνπο, φηαλ απηφ πνπ ζα παξαθνινπζήζεη απαληά ζηηο αλεζπρίεο 

ηνπ, ζηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεη.»  

 Μηα άιιε πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε ησλ αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα θαη ηνπο γεληθφηεξνπο άμνλεο ηεο 

επηκφξθσζεο. ρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δήισζε 

κηα ..:  

«Πνιιά θξίλνληαη πξηλ απφ έλα ζεκηλάξην, ηη ελλνψ, φηη αλ απηά πάλσ ζηα 

νπνία νη ζπλάδειθνη ζα επηκνξθσζνχλ δελ ηαπηίδνληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ σο εθπαηδεπηηθνί, σο ελήιηθεο, φζν θαιά 

νξγαλσκέλν θαη λα είλαη ην ζεκηλάξην νη ζπλάδειθνη ζα ην ππνβαζκίζνπλ. 

Έρεη ζρέζε ην ζεκηλάξην κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ; 

Αλ λαη, έρνπκε μεθηλήζεη ζσζηά. Αλ φρη, θαη δπζηπρψο απηφ ην βιέπνπκε ζε 

πνιιά ζεκηλάξηα, ν ζπλάδειθνο πεγαίλεη κε άιιεο πξνζδνθίεο θαη 

απνγνεηεχεηαη ζην ηέινο.» 
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Άμην αλαθνξάο είλαη, φηη ελψ ε δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο πκβνχινπο σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε 

επηηπρνχο επηκφξθσζεο, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ εκπνδίσλ δελ αλαθέξζεθε σο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο.      

 Μεγαιχηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ελειίθσλ θαηά ηελ 

πξψηε ζπλάληεζε. Οη .. ζεσξνχλ φηη ε αξρηθή επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κπνξεί αθελφο λα βνεζήζεη ζηελ απνζαθήληζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηκφξθσζεο θαη 

αθεηέξνπ λα ιεηηνπξγήζεη επηθνηλσληαθά. ε κηθξφηεξν βαζκφο ζπδεηήζεθε ε 

ζεκαζία ηνπ ιεγφκελνπ ''εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ''. Καηά ηα ιεγφκελα ελφο 

πκβνχινπ,        

«Θα πξέπεη λα έρνπκε έλα βησκαηηθφ κέξνο γλσξηκίαο, λα γλσξηζηνχκε 

κεηαμχ καο, λα ζπάζεη ν πάγνο θαη κεηά λα ζπδεηήζνπκε πψο ζα θηλεζεί ε 

εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε, γηαηί ππάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ δελ ηνπο αξέζεη 

θαζφινπ ην εηζεγεηηθφ θνκκάηη θαη ππάξρνπλ άιινη ζπλάδειθνη πνπ δελ ηνπο 

αξέζεη θαζφινπ ην βησκαηηθφ θνκκάηη, άξα αλ δελ γλσξηζηνχκε κεηαμχ καο, 

πφηε ζα ζπδεηεζνχλ φια απηά, νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ, ηη πεξηκέλνπλ απφ 

ην ζεκηλάξην, δειαδή ην ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ε πξψηε ζπλάληεζε λα 

αμηνπνηείηαη κε έλα νπζηαζηηθφ ηξφπν. πλεξγάδεζαη, φηαλ γλσξίδεηο 

θάπνηνλ, έρεηο θνηλνχο ζηφρνπο, ππάξρνπλ θνηλνί θαλφλεο.» 

Ζ αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο κέζα απφ ηε γλσξηκία θαη 

ηελ νξηνζέηεζε ηεο νκάδαο πξνβάιιεηαη απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο .. σο θάηη 

ζεκαληηθφ ζρεηηθά κε ηελ πξψηε ζπλάληεζε.   

 Ζ ζπκκεηνρή σο πξνυπφζεζε κάζεζεο επηηπγράλεηαη κέζα απφ κηα γεληθφηεξε 

ελεξγνπνίεζε θαη ζπλαίλεζε ησλ ελειίθσλ ζηε δηεξγαζία ηεο επηκφξθσζεο. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ην πψο ελλνείηαη ε 

ζπλαίλεζε θαη εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ:  

«Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη ζπλαίλεζε ζηελ επηκφξθσζε, λα έρεη ιφγν, 

λα ζπλδηακνξθψλεη ην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο, απφ ηνλ ίδην λα εμαξηάηαη 

ηη ζα θάλνπκε, γηαηί ζα ην θάλνπκε θαη πψο ζα ην θάλνπκε. Καηαιάβαηε, λα 

είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επηκφξθσζεο, νχηε 

δηεθπεξαησηήο, νχηε λα καο αθνχεη ηη ηνπ ιέκε εκείο, λα έρεη ξφιν ζηελ 

επηκφξθσζε.» 

Ζ θηινζνθία ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπκκεηνρή θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο .. κε 

βάζε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ελζάξξπλζε, ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία, πξσηνβνπιία 

θαη αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Ζ χπαξμε θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο εκπεξηέρεη ηελ θαιιηέξγεηα 

ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο νκάδαο (νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο). Δηδηθφηεξα, αλαθέξζεθε απφ έλα χκβνπιν:    

«ρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνλ εθπαηδεπηή. Παηδαγσγηθφ θιίκα ζεκαίλεη πψο 

εθηηκά ν θαζέλαο ην ξφιν ηνπ κέζα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Θεσξεηηθά ηα 

πξνζπεξλάκε απηά, πξαθηηθά φκσο ηα βξίζθνπκε κπξνζηά καο, γη’ απηφ δε 

ιέκε, ''έρσ θαιή νκάδα'' ή ην αληίζεην; [Παηδαγσγηθφ θιίκα ζεκαίλεη 

επίζεο] έλα πεξηβάιινλ κε απνδνρή ησλ ζπλαδέιθσλ θαηαξρήλ, σο άηνκα 

πνπ έρνπλ πξνζθέξεη πνιιά κέζα απφ ην ιεηηνχξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, σο 

άηνκα αμηφινγα θνηλσληθά. [...]. Σν θιίκα ρηίδεηαη απφ ην ζχκβνπιν καδί κε 
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ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε θπξίσο, ηελ απνδνρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ άιινπ, φρη κ’ έλα ζηπι απζεληίαο. Ο ηξφπνο πνπ 

ζπλδέεηαη κηα νκάδα είλαη θάηη πνιχ βαζηθφ, ην ιέσ γηαηί έρσ ζπλαληήζεη 

πξνβιήκαηα, ππάξρνπλ (ελ. πξνβιήκαηα) φηαλ δε ππάξρεη κηα ζπλελλφεζε, 

ηφηε δε ιεηηνπξγνχκε ζσζηά (ελ. ε νκάδα). Γελ έρσ δεη αθξαίεο θαηαζηάζεηο, 

αο πνχκε κνπ έρεη πεη ζπλάδειθνο, δχν θπξίεο θνληέςαλε λα πηαζηνχλ ζηα 

ρέξηα, ηέηνηα δελ έρνπκε πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ. [...]. Θα πξέπεη λα είλαη 

κηθξέο νκάδεο, λα έρνπλ κία ρεκεία, γηαηί κέζα ζε νκάδεο ζα πξέπεη λα 

δνπιέςνπκε ην ζεκηλάξην. Καη πξνπάλησλ θαλφλεο, δελ είκαζηε θνιιεηνί 

(ελ. ν ζχκβνπινο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο), θάλνπκε φινη κία δνπιεηά θαη 

ζέινπκε λα ηελ θάλνπκε ζσζηά, θαη απηνί θη εγψ.» 

 Ζ απνδνρή ησλ πξνζσπηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο έρεη ηελ αμία ηεο ζην πιαίζην 

πνπ ζπδεηάκε, θαζψο εθηφο απφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελειίθσλ επαλαιακβάλεηαη σο 

πξνυπφζεζε κάζεζεο. Θα επηκείλνπκε ζε κηα δήισζε .. κε αλαθνξά ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε απηφ πνπ ζηε βηβιηνγξαθία ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ νλνκάδεηαη ''πξνζσπηθφο ηξφπνο κάζεζεο'':   

«Γε ζα κάζεη θάπνηνο επεηδή ην ζέινπκε εκείο, κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 

ζα κάζεη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, γηαηί κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ έηζη 

έρεη θαηαζηαιάμεη. Θα πξέπεη λα ην ζεβαζηνχκε απηφ, είλαη έλδεημε 

ζεβαζκνχ πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρνπκε απέλαληί καο σο 

άηνκν. Όινη καο πιένλ κεηά απφ θάπνηα ρξφληα έρνπκε ηνλ ηξφπν καο, 

ζέινπκε ην ρξφλν καο, έρνπκε ην δηθφ καο ξπζκφ. Γε ζα βάιεηο ινηπφλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζθνησζνχλ λα βγάινπλ ηελ χιε, δελ ην κπνξνχλ.»  

 Ζ έκθαζε ζηηο βησκαηηθέο ηερληθέο εθηφο απφ κηα απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή 

κάζεζεο απφ δηδαθηηθή ζθνπηά έρεη λα θάλεη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ελ γέλεη 

ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Αλαθέξζεθε, επίζεο, φηη 

γλσξίδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί απηέο ηηο ηερληθέο, ζα κπνξέζνπλ λα ηηο εθαξκφζνπλ 

επθνιφηεξα. χκθσλα κε ηε γλψκε ..,   

«ζπκκεηέρνπλ πην πνιχ φηαλ παίδνπκε παηρλίδηα, φηαλ θάλνπλ θάηη νη ίδηνη 

πνπ ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ, φπσο ζπδεηψληαο ν έλαο κε ηνλ άιιν γηα κηα 

άζθεζε αο πνχκε πνπ ηνπο βάδνπκε, ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο 

θαιχηεξα.[...]. Όπνηε παίδνπκε θάπνην παηρλίδη, καζαίλνπλ θαη πψο λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ, σο δηαδηθαζία δειαδή απηφ πνπ ζα θάλνπλ ελδερνκέλσο νη 

ίδηνη σο εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε ηνπο. [...]. Έλα άιιν ζεηηθφ ησλ παηρληδηψλ 

είλαη φηη ηνπο ραιαξψλνπλ, απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ είλαη ραιαξνί, αηνκηθά 

δελ έρνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ, γηαηί ην βιέπνπλ ζαλ θαηαλαγθαζκφ.» 

 Φαηλνκεληθά εδψ ππάξρεη κηα αληίθαζε. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη χκβνπινη 

κηινχλ γηα απνδνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηπι κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξνχλ σο 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πξνζθνξφηεξε ηε ρξήζε ησλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ, δειαδή 

πξνηάζζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. χκθσλα κε ηνπο .. σζηφζν, ε άπνςή ηνπο 

απηή πξνθχπηεη θπξίσο κέζα απφ ηελ εκπεηξία. Θεσξεηηθά ζθεπηφκελνη κπνξεί λα 

απνδέρνληαη ην πξνζσπηθφ ζηπι κάζεζεο ηνπ θαζελφο, κε βάζε ηα παξαδείγκαηα 

φκσο απφ ηελ επηκφξθσζε ζεσξνχλ σο θαηαιιειφηεξν ην βησκαηηθφ ηξφπν 

κάζεζεο.        

 Χο ζχλεζεο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελειίθσλ αλαθέξεηαη ε ηάζε ηνπο λα 

εθαξκφδνπλ πξαθηηθά απηά πνπ καζαίλνπλ. Χο πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθήο 
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κάζεζεο δηαηππψζεθε ελ πξνθεηκέλσ κηα αληίζηνηρε ζέζε, ε νπνία πξνεθηείλεηαη 

ζηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μία .. ην 

εμεηδίθεπζε απηφ, ιέγνληαο,  

«θαιφ ζα είλαη κάιηζηα λα είλαη δνκεκέλε έηζη ε επηκφξθσζε, ψζηε 

πξνυπφζεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο λα είλαη λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζηελ ηάμε, λα επηζηξέςνπλ θάπνην πιηθφ ζηνλ επηκνξθσηή, ην 

νπνίν λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε κηα απνινγηζηηθή ζπλάληεζε κε φινπο 

καδί, σο αληαιιαγή κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ ή ζε κηα ηζηνζειίδα πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί σο θφξνπκ δηαιφγνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ 

ζην ζρνιείν ηνπο δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, κεηαμχ ηνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ ηδέεο, ψζηε θαη κεηά απφ έλα ζεκηλάξην 

λα ζπλερίδεηαη ε κάζεζε.»     

 Έλα άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ζπδεηήζεθε απφ κηθξφ αξηζκφ .., αθνξά ζηελ 

έλλνηα ηεο κεηαγλψζεο σο πξνυπφζεζε, αιιά θαη δεηνχκελν ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Τπφ απηή ηελ νπηηθή κπνξνχκε λα αμηνινγνχκε ηελ επφκελε 

επηζήκαλζε: 

«Ο ζηφρνο δελ είλαη λα θνξηψζνπκε ηνλ ελήιηθα κε θαηλνχξγηεο γλσζηηθέο 

πιεξνθνξίεο, αιιά λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο επεμεξγάδεηαη ζσζηά, δε ζα 

πξέπεη λα είλαη παζεηηθφο δέθηεο νπνηνπδήπνηε εηζεγεηή, αιιά απηά πνπ ζα 

κάζεη λα ηνλ νδεγνχλ λα καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Να κάζεη πψο λα 

καζαίλεη, κπνξνχκε λα ην δηαηππψζνπκε επηζηεκνληθά, θαη ηφηε λαη, πηζηεχσ 

φηη ζα έρνπκε πεηχρεη σο επηκνξθσηέο.»     

 ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη γεληθφηεξα ζηε ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ έρνπκε ήδε αλαθεξζεί θαη εδψ απιψο επηζεκαίλνπκε ηελ 

ηάζε ησλ .. λα ζπζρεηίδνπλ ηηο δχν απηέο παξακέηξνπο κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Μηα θαηαιεθηηθή παξαηήξεζε είλαη, φηη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο δε ζπδεηήζεθαλ σο αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο κάζεζεο-εκπφδηα (π.ρ. ε δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ). Ζ 

πξαθηηθή απηή ησλ .. καο νδεγεί ζε δχν εξκελείεο. Ζ πξψηε είλαη, φηη δελ 

απνδίδνπλ ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, φζν ηνπιάρηζηνλ 

δηαθαίλεηαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπο θαη ε δεχηεξε, φηη είλαη ηφζν άξηηα νξγαλσκέλα ηα 

ζεκηλάξηά ηνπο, ψζηε δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Σν δεχηεξν δελ 

κπνξεί λα ηζρχεη, δεδνκέλνπ φηη νη χκβνπινη έρνπλ αλαθεξζεί άκεζα ή έκκεζα ζε 

κηα ζεηξά δπζιεηηνπξγηψλ. Έηζη πξνθχπηεη κηα ηξίηε εξκελεία, φηη επηζπκνχλ λα 

απνζησπήζνπλ δηθέο ηνπο επζχλεο θαη γη’ απηφ δελ επηθεληξψλνπλ ζηα εκπφδηα 

κάζεζεο. 

 

10.4. Πξαθηηθέο ελφο επηηπρεκέλνπ επηκνξθσηή εθπαηδεπηηθψλ 
 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ελειίθσλ είλαη ζεκαληηθφο 

θαη έρεη ήδε αλαιπζεί ζεσξεηηθά. ην παξφλ θεθάιαην ζα παξαζέζνπκε ηελ άπνςε 

ησλ .. ζρεηηθά κε ηα επηζπκεηά πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηή, φπσο ηνπο ηα 

κεηαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο ή φπσο πηζηεχνπλ νη ίδηνη κε 

βάζε ηε ζεσξεηηθή ηνπο θαηάξηηζε. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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 Απφ έλα αξηζκφ .. δηαηππψζεθε, φηη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζεσξεηηθά θαηαξηηζκέλνο ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη λα 

δηαζέηεη επίζεο εκπεηξία. Έλαο χκβνπινο ην ηεθκεξίσζε, ιέγνληαο:  

«Σν λα γλσξίδεηο ην αληηθείκελν είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ, αιιηψο δε 

ζηέθεζαη ζε νπνηνδήπνηε αθξναηήξην, πφζν κάιινλ απέλαληη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη δελ είλαη θαη ην πην εχθνιν αθξναηήξην πνπ 

κπνξείο λα ζνπ ηχρεη. Ωο ζχκβνπινο ελειίθσλ είκαη ππνρξεσκέλνο λα 

γλσξίδσ θαιά ηα ζέκαηα. Κάπνηνη λνκίδνπλ φηη ηα μέξνπλ φια, δελ είλαη 

έηζη, ε εκπεηξία βνεζάεη, αιιά δελ αξθεί, είλαη φκσο ζεκαληηθή, απαξαίηεηε 

επίζεο, εθηφο ησλ άιισλ πξέπεη λα έρεηο πεξάζεη ν ίδηνο ζε έλα επίπεδν λα 

κπνξείο λα δηαβάδεηο ζσζηά ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηάξηηζε είλαη 

θη απηφ! Ο ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία απφ αλάινγα ζεκηλάξηα, 

θπξίσο εκέλα ην ''Μειίλα'' κνπ έρεη δψζεη πάξα πνιιά ζαλ εκπεηξία, πψο λα 

νξγαλψλσ έλα ζεκηλάξην κε απνδέθηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.»   

 Μηα άιιε πνιπζπδεηεκέλε δηάζηαζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλάο καο αθνξά ζηελ 

απνδνρή ηνπ ελήιηθα σο άηνκν κε εκπεηξία, γλψζε θαη θπξίσο σο απηφλνκε 

πξνζσπηθφηεηα. χκθσλα κε αλαθνξά ελφο ..,  

«ζέινπλ απφ καο ηελ απνδνρή, φηη ηνπο ζέβεζαη, αλαγλσξίδεηο ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, ηα πξνζφληα ηνπο. Ο ελήιηθαο ζέιεη λα ηνλ αληηκεησπίδεηο 

σο άηνκν, ην νπνίν έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Σν κήλπκα πνπ πξέπεη 

λα ζηείιεηο είλαη ε θαηαλφεζε, ε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Έξρεζαη 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ λα ηνλ θαηαιάβεηο θάπσο θαιχηεξα; Έλαο ηέηνηνο 

εθπαηδεπηήο, έλαο ηέηνηνο ζχκβνπινο ζα ζνπ έιεγα είλαη ν θαηαιιειφηεξνο 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.» 

Ζ απνδνρή ηνπ ελήιηθα πξνυπνζέηεη αλνρή, θαηαλφεζε θαη ελζπλαίζζεζε απφ ηε 

κεξηά ηνπ ζπκβνχινπ-εθπαηδεπηή. 

 ην δηδαθηηθφ κέξνο ζηέθεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο .., νη νπνίνη ην 

απνηηκνχλ κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Έλα απφ απηά αθνξά ζηελ απνζαθήληζε ησλ 

ζθνπψλ, ζηφρσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ: 

«Ο έκπεηξνο ζχκβνπινο δε ζα μεθηλήζεη ην κάζεκα αλ δελ έρεη πξψηα 

ηαθηνπνηήζεη ηα πεξηερφκελα. Δθείλν πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη κηα πνιχ 

πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ζεκάησλ θαη έλαο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο, αλ δε 

ζέινπκε λα θχγεη ην αθξναηήξην, γηαηί απεπζχλνκαη ζε ελήιηθεο θαη έρσ 

ππνρξέσζε λα ζεβαζηψ ην ρξφλν ηνπο θαη ην πφζν κπνξνχλ λα παξακείλνπλ 

κε ηελ πξνζνρή ηεηακέλε θαη λα αθνχζνπλ απηά πνπ ζα ηνπο πσ.» 

 ’ απηφ ην πλεχκα ζπδεηήζεθε ε αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ε 

κεηέπεηηα πξψηε ζπλάληεζε, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε δήισζε .., 

«ε γλσξηκία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο βνεζάεη θη εκάο ηνπο ίδηνπο λα 

απνθηήζνπκε κηα εκπεηξία, ηελ νπνία δελ είρακε πξηλ, έρσ κηα εηθφλα πνηνη 

είλαη, ηη πεξηκέλνπλ απφ κέλα, ηη ζέινπλ, βιέπσ κφλνο κνπ ηα 

πιενλεθηήκαηα. Έλαο ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα μέξεη θαιά ην ζπλάδειθν απφ 

πξηλ, πξηλ μεθηλήζεη ην ζεκηλάξην, λα μέξεη ζε πνηνπο απεπζχλεηαη.»        

 ε ζρέζε κε ην δηδαθηηθφ κέξνο, αλαιχζεθαλ δηεμνδηθφηεξα νη ηερληθέο. Δθηφο 

απφ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα νη .. ζπλδένπλ ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ κε ηε 

δηακφξθσζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελφο ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ επηκφξθσζε: 
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«Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε έλα βησκαηηθφ ηξφπν θαη ηνλ ραιαξψζεηο, ηνπ ην 

απνδείμεηο φηη είλαη θάηη εχθνιν, ηνπο αξέζεη, νη αληηζηάζεηο ππνρσξνχλ. 

Βάδνληάο ηνπο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ζπλεζίδνπλ θαη νη ίδηνη επηδεηνχλ 

ηερληθέο πνπ ηνπο απνθνξηίδνπλ. Μάζεζε ζεκαίλεη ζπλήζεηα, ζπλεπψο ζα 

πξέπεη λα βξεηο πψο ζα ηνπ ηξαβήμεηο ην ελδηαθέξνλ, λα ηνπ κεηψζεηο ην 

άγρνο θαη λα ηνλ εληάμεηο ζην ζεκηλάξην. πλεπψο αθνξά ηνλ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ, πψο ζα θαηαθέξεη λα ηνπο απαιιάμεη απφ ην άγρνο, γηαηί 

θαληαζηείηε λα μαλαθάζνληαη ζηα ζξαλία θαη λα καο αθνχλε παζεηηθά.»   

 Ζ πξφγλσζε θαη ε δηάγλσζε ησλ εκπνδίσλ κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνβάιιεηαη σο κηα αθφκε ππνρξέσζε ησλ πκβνχισλ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

απνκάθξπλζε ηνπο άγρνπο απφ ηνλ ελήιηθα θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζηάζεψλ ηνπ 

ζε ζέκαηα γλσζηηθά: 

«Αλ μεθηλάο απφ θάηη, ην νπνίν ηνπο είλαη νηθείν, νη ελήιηθεο αηζζάλνληαη 

ιηγφηεξν ην θφζηνο λα θάλνπλ κηα αιιαγή ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε λννηξνπία 

ηνπο. Αλ επηκείλνπκε κέζα απφ ζπδήηεζε, κε παξαδείγκαηα, δείρλνληάο ηνπο 

πξαθηηθνχο ηξφπνπο λα ην εθαξκφζνπλ ζην ζρνιείν, αλ ηνπο πείζεηο φηη 

ππάξρεη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ζε απηά πνπ ήδε γλσξίδνπλ σο εθπαηδεπηηθνί, 

ελδερνκέλσο αιιάμεη ε ζηάζε ηνπο.» 

 Ζ κεηαθνξά φζσλ καζαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε κηα επηκφξθσζε ζην επίπεδν 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απνηειεί έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ δηαθχβεπκα γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ... χκθσλα κε κηα ηέηνηα ζπιινγηζηηθή, 

«αλαδεηνχλ φρη ηφζν ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζ’ έλα ζεκηλάξην, φζν 

θπξίσο κεζφδνπο ή πξνηάζεηο πνπ ζα ηνπο δψζνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ 

ην κάζεκά ηνπο πην ειθπζηηθφ, κεζφδνπο δειαδή πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Οθείινπκε λα ηνπο δείρλνπκε πξάγκαηα, ηα νπνία ζα 

κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε ηνπο. Όηαλ βιέπνπλ φηη απηά πνπ 

καζαίλνπλ, κπνξνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ, κπαίλνπλ ζην θιίκα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

θαη καο βνεζάλε θη εκάο, γίλνληαη θαη απηνί πην πξνζεγγίζηκνη. Απηφ είλαη 

ίζσο θαη ην κεγάιν ζηνίρεκα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη 

έρνπλ βαξεζεί λα έξρνληαη ζε επηκνξθψζεηο, δε κπνξνχλ άιιν ηε ζεσξία. 

Μαο ιέλε, ηη λα ηα θάλσ φια απηά πνπ καο ιέηε, καο ηα παξνπζηάδεηαη 

ηδεαηά θαη κεηά δελ ηα εθαξκφδσ. Όηαλ ινηπφλ είδαλ φηη απηφ είλαη 

εθαξκφζηκν θαη δελ είπακε ηίπνηε παξαπάλσ απφ απιά πξάγκαηα, 

ξεαιηζηηθά πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ, ηφηε ηνπο θεξδίδεηο.»  

’ απηφ ην πιαίζην επηβάιιεηαη θαηά ηνπο πκβνχινπο ε ελζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ γηα αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δεκηνπξγία δηθηχσλ 

ζπλεξγαζίαο. 

 Άιινη .. κηινχλ γηα ηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηελ 

επζχλε ηνπ σο πξνο ηελ άξηηα νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο (ζρεδηαζκφο - επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ, έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο). 

 ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη έλαο κηθξφο αξηζκφο .. θαη έλαο αθφκε 

κηθξφηεξνο ζηελ απηναμηνιφγεζε. Απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πκβνχινπο δίλεηαη 

έκθαζε ζε βειηηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ επηκφξθσζε ζπλνιηθά θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηψλ. εκεηψζεθε κεηαμχ άιισλ, γηα 

παξάδεηγκα, 
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«κε ηελ αμηνιφγεζε ηη πεηπραίλεηο, θαηαξρήλ έρεηο κηα εηθφλα αλ απηά πνπ 

θάλεηο έρνπλ απνηέιεζκα. Κάλεηο ην κάζεκά ζνπ θαη βιέπεηο, θάηη δελ 

πεξπαηάεη, ζα ζπλερίζεηο φπσο θαη πξηλ; Όηαλ καο γξάθνπλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα κεηά απφ ηα ζεκηλάξηα, καο άξεζε απηφ ή δελ καο άξεζε, 

δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην αμηνινγήζνπκε θάηη ηέηνην;» 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, νη .. αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα, 

ηα νπνία έρνπλ ήδε ζίμεη θαη κε αθνξκή ηηο εξσηήζεηο καο ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

αλαθεθαιαηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. Καηά ηε γλψκε ηνπο έλαο επηηπρεκέλνο 

επηκνξθσηήο νθείιεη λα έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο, λα ζρεδηάδεη, λα αμηνινγεί θαη λα 

αλαπξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ, λα έρεη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα θαηαλνεί 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα δηαπηζηψλνπκε 

κηα ζπλέπεηα ζην ιφγν ησλ πκβνχισλ.  

 

10.5. Γεμηφηεηεο ελφο επηηπρεκέλνπ επηκνξθσηή εθπαηδεπηηθψλ 
 Απφ ηηο δειψζεηο .. επηρεηξήζεθε λα πεξηγξαθεί έλα πξνθίι εθπαηδεπηή, ην 

νπνίν εκπεξηθιείεη ραξαθηεξηζηηθά ηφζν πξνζσπηθφηεηαο, φζν θαη δηδαθηηθνχ ζηπι. 

Μία χκβνπινο κε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ έδσζε ηε δηθή ηεο εθδνρή γηα 

ηα γλσξίζκαηα ελφο θαηαξηηζκέλνπ θαη ηθαλνχ επηκνξθσηή: 

«θνπφο είλαη λα ηνπο κάζσ θαηλνχξγηα πξάγκαηα ή λα ηνπο βνεζήζσ λα 

πξνρσξήζνπλ νη ίδηνη; Ο επηκνξθσηήο είλαη ν καέζηξνο ζε κηα νξρήζηξα, 

ηελ θαζνδεγεί, ηελ νξγαλψλεη, έηζη δηδάζθεη κνπζηθή. Ση ζεκαίλεη ε ιέμε 

ζπληνλίδσ; Απηφ θάλεη θαη έλαο θαιφο ζχκβνπινο, θαζνδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο ζπληνλίδεη, δελ ηνπο επηβάιιεη ηελ απφςεηο πνπ έρεη 

απηφο, αθήλεη ειεχζεξν ην πεδίν ηεο ζθέςεο.»   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη ζηε δήισζή ηεο ε παξαπάλσ .. δελ ππνβαζκίδεη ην 

γλσζηηθφ κέξνο ή ην αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο. Ζ απάληεζή ηεο δίλεη έκθαζε 

θαη παξαπέκπεη ζηνλ νξγαλσηή, θαζνδεγεηή θαη ζπληνληζηή εθπαηδεπηή ελειίθσλ.   

 Ζ κεηαδνηηθφηεηα θαη γεληθά ε δηδαθηηθή ''εγξήγνξζε'' παίδνπλ έλα εμίζνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν θαη πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ επηκνξθσηή.  

Ζ παξαθάησ δηαηχπσζε καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε: 

«Πξνζαξκνγή απηνχ πνπ θάλνπκε ή πνπ έρνπκε ζθνπφ λα θάλνπκε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο. Σν ζπλάδειθν δελ ηνλ έρεηο θάζε 

κέξα, νπφηε ν ρξφλνο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλνο, ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεζαη, φρη λα ιέκε ην πνηεκαηάθη καο - ιεο θαη θάηη είπακε! Θα 

πξέπεη λα είκαη ζε εγξήγνξζε, λα έρσ ηδία αληίιεςε, λα πηάλσ ην ζθπγκφ, λα 

δηαβάδσ θαιά ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηη πξνζδνθνχλ απφ ην ζεκηλάξην. Ο 

θαιχηεξνο λα είζαη, αλ απηφ πνπ ιεο δελ ην κεηαθέξεηο ζσζηά ή κε ηνλ πην 

ελδεδεηγκέλν ηξφπν ή κε ηξφπν πνπ λα ζε θαηαιαβαίλνπλ, ην απνηέιεζκα ζα 

είλαη πνιχ, κα πνιχ θαηψηεξν ησλ πξνζδνθηψλ. Πφζεο θνξέο δελ έρνπκε 

αθνχζεη, πνιχ θαιφο απηφο ν θαζεγεηήο, αιιά δελ έρεη κεηαδνηηθφηεηα, δελ 

θαηαιαβαίλνπκε απηά πνπ καο ιέεη. Ο ζχκβνπινο ζα πξέπεη λ’ αθνχεη, 

άθνπζε ηνλ άιιν, απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ θάλεη, κελ πξνζπεξλάο απηά 

πνπ ζνπ ιέλε. Γψζε ηνπ λα θαηαιάβεη φηη ην εηζπξάηηεηο απηφ πνπ άθνπζεο. 
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Μελ είκαζηε ηφζν απφιπηνη ζε απηά πνπ ιέκε, αθνχγνληαο ην ζπλάδειθν 

παίξλνπκε ηδέεο, καζαίλνπκε!» 

Με βάζε ηα ιεγφκελα ηνπ πξνεγνχκελνπ .., δηδαθηηθή εγξήγνξζε ζεκαίλεη: 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ζαθήλεηα ησλ κελπκάησλ πνπ εθπέκπεη ν επηκνξθσηήο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Άιινη χκβνπινη ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο αλαιχζεηο ηνπο ηα παξαθάησ δχν 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ζε κηα ζπλερή ελεξγνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (ν .. ζε ξφιν ''θαηαιχηε'') θαη ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζε κηα 

εμίζνπ ζπλερή γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - 

''εκςχρσζε''. ε ζρέζε κ’ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, θξαηάκε ηελ αλαθνξά 

πκβνχινπ, ν νπνίνο ζεκείσζε κεηαμχ άιισλ,  

«ζχκβνπινο ζεκαίλεη ππνζηεξίδσ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θηλεηνπνηψ, ηνπ δίλσ ην 

εξέζηζκα, αλάβσ ην ζπίξην ηεο ακθηβνιίαο! Θέισ λα ςαρηνχλ κφλνη ηνπο 

θαη λα θάλνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα. ε φηη θάλνπλ ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη 

λα ηνπο ελζαξξχλεη, κπξάβν παηδηά, πνιχ θαιά, φπσο θάλνπκε κε ηα παηδηά, 

δελ αιιάδεη θάηη κε ηνπο ελήιηθεο. Έρνπλ αλάγθε απφ επηβεβαίσζε, ηε 

ζηηγκή πνπ έρεηο έκςπρν πιηθφ είλαη πνιχ βαζηθφ λα ιεηηνπξγήζεηο σο 

εκςπρσηήο νκάδαο, λα ηνπο εκςπρψλεηο, λα ηνπο ελζαξξχλεηο.» 

 Σν παηδαγσγηθφ θιίκα επαλέξρεηαη ζηε ζπδήηεζή καο σο κία πξνυπφζεζε, ηελ 

νπνία έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη έλαο επηηπρεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ. ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο πξνζκεηξάηαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο πκβνχινπο, ε αλάπηπμε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο, ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ε ξχζκηζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

Σν ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο ζπλέρεη φια ηα παξαπάλσ θαη ηνλίζηεθε πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο .., κε αληηπξνζσπεπηηθή ηελ άπνςε φηη, 

«ν ίδηνο ν ζχκβνπινο πξέπεη λα δηαζέηεη επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα, γηαηί 

ζέινπλ έλα απηί λα ηνπο αθνχεη θαη ηνπ ιέλε, αθφκε θαη λα κε κνπ ην ιχζεηο 

ην πξφβιεκά κνπ θαη κφλν φηη κνηξάζηεθα κε θάπνηνλ απηφ πνπ κε 

απαζρνιεί, γηα κέλα είλαη νπζηαζηηθφ φηη ππάξρεη έλαο άλζξσπνο λα κ’ 

αθνχζεη. Ννκίδσ φηη ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λ’ αθνχεη, λα είλαη πάξα πνιχ 

απιφο, λα κηιάεη κε απιή γιψζζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο, λα είλαη πξνζηηφο θαη 

επηθνηλσληαθφο θαη λα δεηάεη ηε ζπλεξγαζία. Ση ιέσ ηνπο ζην ζρνιείν, αλ 

θάπνηνο πξαγκαηηθά κπνξεί λα ζε βνεζήζεη είλαη ν ζπλάδειθνο, απηφο κε 

ηνλ νπνίν έρεηο ηα ίδηα βηψκαηα θάζε κέξα, ην κήλπκα απηφ ζα πξέπεη λα ην 

ζηείινπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ην δηθφ καο παξάδεηγκα.»      

 Οη .. επηζπκνχλ έλα πξνθίι εθπαηδεπηή καθξηά απφ ηελ απζεληία. χκθσλα 

κάιηζηα κε έλα χκβνπιν, 

«είκαζηε φινη ζπλάδειθνη, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηφ απφ 

φινπο γηα λα πξνρσξήζνπκε. Καλέλαο δελ είλαη επαΐσλ, δε ζε απνδέρνληαη 

έηζη, ην ζηπι απηφ ηνπ επηζεσξεηή ην απνθξνχνπλ. πλεξγάηεο λαη, 

εκςπρσηήο, ζχκβνπινο, φρη σο θαζεγεηήο, σο επαΐσλ.» 

ηε βάζε απηήο ηεο δηαπίζησζεο ζπδεηνχληαη φιεο νη ππφινηπεο δεμηφηεηεο-

ηθαλφηεηεο: ηνπ ζπλεξγάηε, ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ θαηαιχηε, ηνπ εκςπρσηή, ηνπ 

θαζνδεγεηή, ηνπ ζπληνληζηή, ηνπ επηθνηλσληαθνχ-κεηαδνηηθνχ θ.ιπ..  

 Κνληνινγίο, ν νξηζκφο ηνπ πκβνχινπ έρεη έλα επξχηεξν πεξηερφκελν θαη 

θαιχπηεη γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο ηεο επηκφξθσζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αθφινπζε δήισζε είλαη ελδεηθηηθή ηνπ πψο πξνζιακβάλεηαη ν 

ξφινο απηφο απφ ην θνξέα ηνπ: 

«χκβνπινο ζεκαίλεη ζπκβνπιεχσ θαη έρσ ζαθή επίγλσζε ηνπ ξφινπ κνπ. 

πκβνπιεχεηο, φηαλ απνδέρεζαη ηνλ άιιν, γηαηί αλ δε ην θάλεηο απηφ, πψο ζα 

ζνπ δεηήζεη ηε γλψκε ζνπ ζε θάηη, [ζχκβνπινο ζεκαίλεη επίζεο] φηαλ ηνπο 

πξνζεγγίδεηο κε επγεληθφ ηξφπν, δελ ηνπο ιεο, θάλε απηφ ή θάλε ην άιιν. Θα 

ηνπο πσ, πηζηεχσ ζηηο δπλαηφηεηέο ζαο, έηζη κπνξείηε λα ηα θαηαθέξεηε, 

είλαη πνιχ θαιφ απηφ πνπ ζαο πξνηείλσ. χκβνπινο ζ’ έλα κηθξνεπίπεδν, αο 

πνχκε φηαλ δχν ελήιηθεο αξρίδνπλ λα δηαθσλνχλ ιίγν έληνλα, ζα πξέπεη λα 

ηνπο ζπκβηβάζεηο.»   

 

  

             
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

11. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

11.1. Απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ .. σο απφξξνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο 
 Οη .. πεξηγξάθνπλ ην γεληθφηεξν πιαίζην άζθεζεο ηεο επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο, ε νπνία θαηά ηνπο ίδηνπο δηαρέεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ κε 

δηακεζνιαβεηέο ηνπο ίδηνπο θαη ηειηθνχο απνδέθηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απφ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πκβνχισλ ην κνληέιν απηφ ζεσξείηαη ζπγθεληξσηηθφ, δηφηη ηνπο 

απνθιείεη απφ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή 

επηκφξθσζεο. Καηά ηε γλψκε κίαο .., 

«ην ππνπξγείν παηδείαο απνθαζίδεη, καο ελεκεξψλεη θαη ν .. εθαξκφδεη 

ηηο  απνθάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, δε καο δεηάλε ηε γλψκε.  θαη δε καο 

ιακβάλνπλ ππφςε. Θα ξσηήζσ εγψ θάηη άιιν, [θαη] αο καο απαληήζεη ην 

ππνπξγείν [αλ ζπκθσλεί ή φρη]. Πνηνο θνξέαο είλαη ν πην άκεζα 

εκπιεθφκελνο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; Αλ ππνζέζνπκε φηη είλαη ν .., δε ζα 

πξέπεη λα ηνλ ξσηήζνπλ πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ή ηη πξνηάζεηο έρνπκε;»              

 Όπσο έρεη ήδε ζπδεηεζεί, ε επηκφξθσζε ηεο πνιηηείαο πξνο ηνπο .. είλαη 

ειιηπήο θαη κε νξγαλσκέλε (βι. θεθ. 6). Ζ παξαθάησ χκβνπινο παξαζέηεη έλα 

παξάδεηγκα, αλαδεηθλχνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ:      

«Αθήζηε ηελ επηκφξθσζε πνπ δελ έρνπκε, ηελ ελεκέξσζε πνπ δελ έρνπκε, 

αθήζηε ηα απηά, θαιά-θαιά δελ επηκνξθσλφκαζηε εγθαίξσο θαη δελ 

ελεκεξψλνκαη γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ππνπξγείνπ ζε ηξέρνληα ζέκαηα! Θέιεηε 

λα πάξνπκε ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ; Δγψ δελ 

παξαθνινχζεζα ηελ επηκφξθσζε, φρη κε δηθή κνπ επζχλε, ζθεθηείηε, δελ 

έρσ επηκνξθσζεί θαη φκσο ζα αμηνινγήζσ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλ 

εθαξκφδνπλ ζσζηά ηα πξνγξάκκαηα.»   

 Αλαθνξηθά κε ηα ηξέρνληα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ πινπνηνχλ νη .., 

επηζεκαίλνπλ ηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα πνπ ηα 

δηαθξίλεη. Δηπψζεθε, κάιηζηα, φηη δελ είλαη ζπκβαηή απηνχ ηνπο είδνπο ε 

επηκφξθσζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ:  

«Μέζα Μαξηίνπ μεθίλεζε ε επηκφξθσζε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

παξάιιειεο, έρνπλ μεθηλήζεη καζήκαηα απφ ηνλ Οθηψβξην θαη ηνπο 

επηκνξθψλνπκε Φεβξνπάξην! Μαο ηα γξάθνπλ ελ ησ κεηαμχ θαη νη ίδηνη ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο δίλνπκε λα ζπκπιεξψζνπλ, ηη καο ηα ιέηε ηψξα 

κεηά απφ ηέζζεξηο κήλεο, πνηνο ηα θνηηάδεη φκσο ηα εξσηεκαηνιφγηα.»      

 Σν ίδην ην ζεζκηθφ πιαίζην επηκφξθσζεο είλαη πνιιέο θνξέο αζθπθηηθφ θαη 

δπζθνιεχεη ηνπο ... ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη, φηη θεληξηθέο δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα ζρνιεία. Σν δηαπηζηψζακε κε βάζε ηελ 

αθφινπζε αλαθνξά ελφο πκβνχινπ ζε φηη αθνξά ηε δίσξε επηκφξθσζε ζην πιαίζην 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:  

«Όπσο ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία, δελ είλαη ζνβαξή επηκφξθσζε ην δίσξν, ην 

εξψηεκα είλαη - ξσηάσ εγψ -, απηνί πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ή απηφο 

πνπ έγξαςε ηελ εγθχθιην, γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη δίσξν; Πηζηεχσ πσο φρη, 

γηαηί αλ είραλ θάλεη έζησ κηα ψξα επηκφξθσζε, ζα θαηαιάβαηλαλ ηη 

ζεκαίλεη δίσξν, ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη, αιιά ην ιάζνο πνπ γίλεηαη 

είλαη φηη κπεξδεχνπκε ην ζθνπφ, ν νπνίνο είλαη ζσζηφο, κπεξδεχνπκε ην 

ζθνπφ κε ην απνηέιεζκα.»   
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 ρεδφλ φινη νη .. κηινχλ γηα ηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο. Πεξηζζφηεξν ζαθήο είλαη ν 

παξαθάησ χκβνπινο, ν νπνίνο ηφληζε κεηαμχ άιισλ:  

«Έρσ κηα πεξηθέξεηα δχζθνιε γεσγξαθηθά θαη ε δνπιεηά κνπ είλαη λα 

επηζθέπηνκαη ηα ζρνιεία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξψ. Φέηνο 

θφςαλε θη άιιν ηα νδνηπνξηθά θαη φπσο θαηαιαβαίλεηο, θφςακε θη εκείο ηηο 

πνιιέο επηζθέςεηο. νπ ιέσ έλα απιφ παξάδεηγκα, ην νπνίν έρεη ζρέζε κε 

ηελ πνηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο, δελ ππεξβάισ κε ηηο κεηαθηλήζεηο, γηαηί ζην 

ηέινο δε ζα πεγαίλνπκε κε ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο. [...]. Γε δηαρεηξηδφκαζηε 

ρξήκαηα, δελ έρνπκε πφξνπο λα νξγαλψζνπκε κηα επηκφξθσζε, παξαθαιάο 

ην Γήκν ή φπνηνο έρεη πξνζσπηθέο επαθέο κε θάπνην μελνδνρείν λα 

νξγαλψζεη κηα εκεξίδα, θέξλεηο ην ζπλάδειθν [απφ] ζαξάληα ρηιηφκεηξα 

θαη ζην ηέινο ηνπ ιεο, ζα πάξεηε ην πιηθφ ειεθηξνληθά γηαηί δελ έρνπκε 

ραξηί, έιενο ξε παηδηά, ραξηί γηα θσηνηππίεο!»   

 Δθθξάδεηαη αθφκε έλαο πξνβιεκαηηζκφο θαη κηα απνγνήηεπζε γηα ηε 

ζπλνιηθφηεξε απνδπλάκσζε ηνπ  ξφινπ ηνπ ..:   

«Ο ζεζκφο ηνπ .. φπσο εηζήρζε είλαη εληειψο ζηνλ αέξα. Γελ έρεη 

ζσξαθηζηεί θαη δελ έρεη ηεθκεξησζεί πεξαηηέξσ απφ ηφηε, κε απνηέιεζκα ν 

.. λα είλαη νπζηαζηηθά ρσξίο αξκνδηφηεηεο ή ρσξίο θακηά ζνβαξή 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. Θεσξψ φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θξαηηθφο 

ιεηηνπξγφο κε απνηέιεζκα ζην έξγν ηνπ θαη ν νπνίνο λα είλαη ζηνλ αέξα. 

πκβνπιεχνπκε έηζη ζηνλ αέξα, φπνηνο ζέιεη καο αθνχεη, φπνηνο ζέιεη δε 

καο αθνχεη, φπνηνο ζέιεη καο ιακβάλεη ππφςε, αλ δε ζέιεη, δε καο ιακβάλεη. 

Πφηε καο έδσζε ε πνιηηεία ηελ εμνπζηνδφηεζε θαη καο είπε, εζείο κηιάηε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, εζείο έρεηε ηελ επζχλε θη εγψ ζαλ πνιηηεία ζαο έρσ 

εκπηζηνζχλε θαη ζα ζαο βνεζήζσ; Κάλνπκε ή δελ θάλνπκε ζεκηλάξηα,γηαηί 

κπνξεί λα κελ θάλσ ή λα κελ θαιφο, θαλέλαο δε ζα κνπ κηιήζεη, θάλνπκε 

ή δελ θάλνπκε [ζεκηλάξηα] [είλαη] ην ίδην [γηα ηελ πνιηηεία]. ηέιλνπκε 

πάλσ ηηο εθζέζεηο, θαη;»      

Γηαηππψλεηαη κηα θξηηηθή ζηελ πνιηηεία, γηαηί δελ έρεη εθρσξήζεη ζην χκβνπιν 

νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα, έηζη λα επηηειεί επαξθψο ηνλ 

επηκνξθσηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν. Ζ θξηηηθή απηή έρεη βάζε, σζηφζν δελ 

κπνξεί λα γεληθεπηεί, θαζψο ν .. έρεη ηε δπλαηφηεηα ζην πιαίζην ηεο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο ή ησλ εκεξίδσλ λα πξνγξακκαηίδεη ν ίδηνο ηελ επηκφξθσζε. 

 Κνληνινγίο, νη .. αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε γεληθφηεξα εκπφδηα, ηα 

νπνία παξαθσιχνπλ ην επηκνξθσηηθφ ηνπο έξγν θαη δελ ηνπο εκπιέθνπλ ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο. 

 

11.2. Πξνηάζεηο ησλ .. ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζή ηνπο απφ ηελ πνιηηεία   
 Έλαο αξηζκφο .. πξνηείλεη ηελ άκεζε εκπινθή ησλ ίδησλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο εθάζηνηε επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο. Καηά ηνπο πκβνχινπο απηφ πξνυπνζέηεη 

αλάινγεο πξσηνβνπιίεο απφ ηελ πνιηηεία, φπσο ζεζκνζέηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο. Όπσο αλέθεξε εηδηθφηεξα έλαο χκβνπινο,      

«ηδαληθφ κνληέιν επηκφξθσζεο δελ ππάξρεη, αλ ππήξρε ζα εθαξκνδφηαλ 

απηφ θαη κφλν θαη ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθφ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Δθείλν 

πνπ έρεη ζεκαζία είλαη, πψο απνθαζίδεηαη κηα πνιηηηθή επηκφξθσζεο, πψο 
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δηαρέεηαη, δελ κπνξεί ην εθάζηνηε ππνπξγείν λα παξαθάκπηεη ηνλ 

επηζηεκνληθφ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ, ηε δηαδηθαζία ζα ηε ζπδεηήζνπκε, δελ 

είλαη ην πξσηεχνλ, ην πξσηεχνλ είλαη ν ζχκβνπινο λα έρεη ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο θαη φρη απιψο λα δηεθπεξαηψλεη, [κε] πνηα 

δηαδηθαζία [κπνξεί λα γίλεη απηφ] ζα ην ζπδεηήζνπκε.»     

 Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ζηνρεπκέλεο, ηαθηηθήο θαη απνθεληξσκέλεο 

επηκφξθσζεο ησλ ... Δλδεηθηηθή είλαη ε παξαθάησ δήισζε:  

«Ο θάζε .., θαηλνχξγηνο ή κε, ζα έπξεπε λα επηκνξθσζεί γηα φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην .. απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θνξέα ηνπ ππνπξγείνπ, 

λα αλαιάβεη ην ππνπξγείν ηελ επηκφξθσζή καο, φρη φκσο φπσο γίλεηαη 

ζήκεξα κηα ζην ηφζν ή φηαλ έρνπκε θάηη έθηαθην θαη ηξέρνπκε φινη λα 

πξνιάβνπκε. [Απαηηείηαη] ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα γλσξίδεη ν 

ζχκβνπινο, πφηε ζα επηκνξθσζεί θαη πάλσ ζε ηη αθξηβψο. [Θα πξέπεη λα 

επηκνξθσζνχκε ζε] φιν ην δηνηθεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν αθνξά ην ζχκβνπιν 

ζηα θαζήθνληα πνπ έρεη αλαιάβεη. [Όζνλ αθνξά ηελ] εθπαίδεπζε  ελειίθσλ, 

[επηκφξθσζε ζε] φια φζα πξέπεη λα γλσξίδεη ν ζχκβνπινο ζην ζέκα απηφ. 

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ δελ έρνπκε θάλεη. Φεχγνληαο δειαδή ζα είκαη ζίγνπξε 

γηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ απνθφκηζα θαη ζα κπνξψ λα ηα εθαξκφζσ αχξην 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ην ζέκαηα απηά ησλ ελειίθσλ δελ έρνπκε 

επηκνξθσζεί θαη ην έρνπκε αλάγθε έλα ηέηνην ζεκηλάξην. Όρη έλα δηήκεξν, 

fast track, αλεβαίλνπκε, καο ιέλε δπν πξαγκαηάθηα έλα ζαββαηνθχξηαθν θαη 

θεχγνπκε, νξγαλσκέλα, λα έρεη κηα δηάξθεηα, λα πξνιάβνπκε λα ην 

εθαξκφζνπκε. [...]. Έλα άιιν πνπ δελ έρσ θαηαιάβεη είλαη, γηαηί λα 

αλεβαίλνπκε θάζε ιίγν θαη ιηγάθη Αζήλα. Θέινπλ λα νξγαλψζνπλ έλα 

ζεκηλάξην; Σν ίδην ζεκηλάξην κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο 

εμίζνπ θαιά κε ηνπο ίδηνπο επηκνξθσηέο, απηή ε ζπαηάιε ησλ πφξσλ πνπ 

γίλεηαη δελ ηελ θαηαιαβαίλσ.»         

 ε θάζε πεξίπησζε ππνγξακκίδεηαη, φηη ε επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ ... χκθσλα κε έλα 

χκβνπιν, ν νπνίνο πξνρψξεζε ζε εθηελή αλαθνξά,                     

«ηα ζεκηλάξηα λα γίλνληαη κε βάζε ηηο δηθέο καο αλάγθεο. Γηάγλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπκβνχισλ! Να ζηείινπλ έλα εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ζα απαληήζεη ν .. θαη λα γλσξίδεη ην ππνπξγείν, νη ππεχζπλνη ησλ 

πξνγξακκάησλ ηη εκείο ζέινπκε, ηη αλάγθεο δηαπηζηψλνπκε νη ίδηνη.»         

Σν ζχζηεκα πνπ πξνηείλνπλ νη .. είλαη θάηη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ εθαξκφδνπλ νη 

ίδηνη ζηα ζεκηλάξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έρνπκε ήδε αλαιχζεη ιεπηνκεξεηαθά, φηη ε 

κέζνδνο απηή απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα κηα επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 Απφ έλα κηθξφηεξν αξηζκφ .. ζπδεηήζεθε ην ελδερφκελν ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

επξσπατθά-δηεζλή επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Μία χκβνπινο παξέζεζε ηελ 

εκπεηξία ηεο απφ έλα ηέηνην ζεκηλάξην, ην νπνίν παξαθνινχζεζε κε δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία θαη πξνηείλεη θάηη αλάινγν: 

«Ζ εκπεηξία κνπ ζην εμσηεξηθφ δε ζπγθξίλεηαη κε άιια ζεκηλάξηα πνπ έρσ 

παξαθνινπζήζεη κέρξη ηψξα. Αλνίγνπλ νη νξίδνληέο ζνπ θαη απηφ ηα ιέεη 

φια λνκίδσ. Έξρεζαη ζε επαθή κε άιινπο ζπλαδέιθνπο απφ άιιεο ρψξεο 

θαη καζαίλεηο απφ πξψην ρέξη ηη θάλνπλ απηνί ζηηο ρψξεο ηνπο. Γηα 
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ζθεθηείηε έλα .. κε δηαθφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πάεη έμσ, λα 

επηκνξθσζεί, λα πάξεη θαηλνχξγηεο πξνηάζεηο θαη λα ηηο κεηαθέξεη. Σν 

έρνπκε ζθεθηεί ζνβαξά απηφ, λα βάινπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζε έλα 

θνηλφ δίθηπν κε άιινπο ζπλαδέιθνπο απφ ην εμσηεξηθφ; Γελ ππάξρνπλ 

δηθαηνινγίεο, δε γίλεηαη, ππάξρεη ηξφπνο λα γίλεη κέζσ ππνπξγείνπ ή  κέζσ 

ηνπ Η.Κ.Τ. κε ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα.»    

 ε φηη αθνξά εηδηθφηεξα ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, νξηζκέλνη 

.. πξνηείλνπλ ζπζηεκαηηθή-εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη κε 

αμηνιφγεζε θαη  πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ:        

«Να πεξλάο απφ έλα εμάκελν ζεκηλάξην πηζηνπνίεζεο επηκνξθσηή ελειίθσλ 

κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη 

κε έλα είδνο αμηνιφγεζεο, κηθξνδηδαζθαιία θαη ζην ηέινο αμηνιφγεζε. Γελ 

κπνξεί λα κελ ππάξρεη αμηνιφγεζε πνπ λα ζπλνδεχεη ηελ πηζηνπνίεζή καο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.» 

Χο επηηπρεκέλν κνληέιν επηκφξθσζεο ζεσξείηαη ην πξφγξακκα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. (βι. 

6.3.1.), θαζψο θαη άιια εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα απφ θνξείο ηηο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ (π.ρ. Δ.ΚΔ.ΠΗ.).    

 Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη επίζεο ηνπο πκβνχινπο είλαη ε θαηάξηηζε θαη ε 

επηινγή ησλ επηκνξθσηψλ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο. ηα 

θξηηήξηα ησλ .. ππεξηζρχεη ε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ θαη ε 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Σν πξνθίι επηκνξθσηή πνπ 

πξνηηκνχλ, πεξηγξάθεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ επφκελε ζπλέληεπμε:   

«Κάπνηνη ζπλάδειθνη (ελ. ..) δελ έρνπλ κπεη ζηε δηαδηθαζία, πψο κπνξψ 

λα νξγαλψζσ νκάδεο ή παηρλίδηα ξφισλ, Καθά ηα ςέκαηα, δελ είκαζηε 

ελεκεξσκέλνη, γη’ απηφ είκαζηε δηζηαθηηθνί. Αθνχο ζπλαδέιθνπο θαη ιέλε, 

έια κσξέ, ζα παίμνπκε ηψξα κε ηε κπάια θαη θάηη έγηλε! Θεσξνχλ δειαδή 

φηη ην λα παίδεηο έλα παηρλίδη είλαη ππνδεέζηεξν. Κάλνληαο ινηπφλ φιεο ηηο 

ηερληθέο, δίλνληάο καο ηε θηινζνθία πνπ έρεη ε θάζε ηερληθή, πψο ζα ηελ 

εθαξκφζνπκε ζε νκάδεο, ηα εξγαζηήξηα πνπ είλαη ζεκαληηθά, ζα 

ελεκεξσζψ κε ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαη ζα κπνξψ λα ηα κεηαθέξσ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο (ελ. εθπαηδεπηηθνχο). Παξάπνλα έρνπκε απφ  

εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη δελ θάλνπλ απηά πνπ είπακε, ζέισ λα πσ, απηνί πνπ 

καο επηκνξθψλνπλ δελ πηάλνπλ πνιιέο θνξέο ην ζθπγκφ, δελ έρνπλ ηε 

κεηαδνηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, έλαο απιφο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα είλαη 

θαιχηεξνο απφ έλα θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ, αλ έρεη ηελ εκπεηξία πνπ 

απαηηείηαη θαη ηε κεηαδνηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, θαη ηα δχν. Αλ ζα είλαη 

θαζεγεηήο, ην ιέκε έηζη επεηδή έρνπλ ην αθαδεκατθφ, έλα ζεσξεηηθφ ζηπι, 

θαζεγεηήο ή θάπνηνο άιινο δε καο αθνξά, δελ έρσ ηδηαίηεξν ζέκα, εκάο καο 

αθνξά ε θαηαιιειφηεηα. Θα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη θάπνηνπο 

.., νη νπνίνη είλαη πην πξνζηηνί ζ’ εκάο θαη γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε.» 

Οη ζπγθεθξηκέλνη χκβνπινη εμεηδηθεχνπλ ζην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο θαη 

ζεσξνχλ απαξαίηεηα ην κεζνδνινγηθφ ηεο κέξνο, ζπλδένληάο ην θαηά θχξην ιφγν κε 

ηηο βησκαηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο.  
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 Κάπνηνη .. επηθεληξψλνπλ ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο επηκφξθσζεο-

δηαδηθαζία θαη ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν έλα κεηθηφ κνληέιν, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε:   

«Σν κεηθηφ ζχζηεκα είλαη εμίζνπ απνδνηηθφ ή θαη θαιχηεξν απφ ηνλ 

θαζηεξσκέλν ηξφπν πνπ μέξνπκε. Σν θαιφ ηνπ είλαη, φηη κέρξη ηελ επφκελε 

ζπλάληεζε ζα έρσ θνηηάμεη ην πιηθφ, δε ζα έρσ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ κήπσο 

δελ πξνιάβσ θάηη, απνθεχγνπκε ην άγρνο, ζήκεξα έρσ ζεκηλάξην, ππάξρεη 

κηα παξαπάλσ άλεζε.»          

Ο κεηθηφο ηχπνο επηκφξθσζεο ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο  

ελειίθσλ (βι. πκβνχισλ), εθφζνλ ππάξρεη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

     Ζ δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί είηε σο 

θαηαζεηήξην θαιψλ πξαθηηθψλ είηε σο θφξνπκ αληαιιαγήο απφςεσλ είλαη δπλαηφλ 

λα ζπκβάιιεη εμίζνπ ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ησλ ... Ζ επηρεηξεκαηνινγία έρεη σο 

εμήο: 

«Καιφ είλαη ζηγά-ζηγά λα μεθχγνπκε απφ ηελ αληίιεςε ηνπ ζεκηλαξίνπ, 

θάλακε έλα ζεκηλάξην θαη ηειεηψζακε. Ζ πιαηθφξκα εμππεξεηεί έλα 

ζχκβνπιν, ν νπνίνο λνκίδεη φηη ηνπ ηαηξηάδεη. ε ηη ηνπ ηαηξηάδεη, κπνξεί λα 

καο δψζεη ηδέεο ζε έλα ζέκα, αλαδεηάο κέζα ζηελ πιαηθφξκα θάηη αλάινγν, 

ζπδεηάο απηφ ην ζέκα, αθνχο άιιεο γλψκεο. Γε ζα θάλνπκε chat, θνπο-θνπο, 

ζα είλαη επίζεκνο ν θνξέαο, ζα αληαιιάζζνπκε απφςεηο, επηζηεκνληθφο 

δηάινγνο. Θα ππάξρεη κηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, ζα έρνπκε θσδηθνχο, θάηη ζαλ 

ην ζρνιηθφ δίθηπν, θάηη αλάινγν, ζα κπνξψ λα δσ ηη θάλνπλ άιινη 

ζπλάδειθνη, ζα αλαξηψ ην πιηθφ κνπ, θάηη νξγαλσκέλν.»  

 Απφ πνιινχο . δίλεηαη έκθαζε ζην αξρηθφ δηάζηεκα αλάιεςεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη πξνηείλνπλ ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα γηα ηελ επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε ηνπ ξφινπ ηνπο. Ο κέληνξαο έρεη έλα ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ηνλ νπνίν 

επηδεηνχλ νη χκβνπινη:       

«Να κπνξεί έλαο λένο .. λα ζπλεξγάδεηαη γηα φζν δηάζηεκα ρξεηαζηεί κ’ 

έλαλ ζε εηζαγσγηθά, κε ηε κνληέξλα ιέμε πνπ αλαθέξεηαη, κ’ έλαλ κέληνξα 

.., ν νπνίνο ζα ηνλ θαζνδεγεί. Έηζη ζα απνθχγνπκε αζηνρίεο ή ηα ιάζε 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όινη καο έρνπκε πεξηπηψζεηο πνπ δελ μέξνπκε πψο 

ζα ηηο δηαρεηξηζηνχκε, φηαλ δελ έρνπκε εκπεηξία, θαλέλαο δελ είλαη έκπεηξνο 

απφ ηελ αξρή θαη ν λένο ζχκβνπινο ρξεηάδεηαη έλαο είδνπο mentoring.»     

 Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζπδεηήζεθε, αθνξά ζηελ θαηάηκεζε ησλ πεξηθεξεηψλ κε 

κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη ψζηε ν χκβνπινο λα έρεη ηελ άλεζε λα 

επηζθέπηεηαη ηα ζρνιεία θαη λα αζθεί φζν πην απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ. 

 πλνςίδνληαο, νη πξνηάζεηο ησλ .. θηλνχληαη ζε κηα θαηεχζπλζε ελίζρπζεο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε θαη ζε 

κηα ινγηθή φζν ην δπλαηφλ πην εμεηδηθεπκέλεο, πεξηνδηθήο θαη ζπλεπηθνπξνχκελεο κε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηκφξθσζεο. Αμηνζεκείσην είλαη, φηη κφιηο 11 

χκβνπινη (52%) επηθεληξψλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο έλα μερσξηζηφ 

επηζηεκνληθφ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε. Αθφκε κηθξφηεξν είλαη ην 

πνζνζηφ φζσλ .. ππνδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε 
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ελειίθσλ, ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ
60

 (7 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 33%). 

Μηα εξκελεία κπνξεί λα είλαη, φηη νη .. δηαζέηνπλ επηθαλεηαθή γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε 

εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα. Να ζεκεησζεί δε, φηη νη χκβνπινη κε ηηο πην 

ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο θαίλεηαη λα είλαη νη πιένλ θαηαξηηζκέλνη θαη 

επηκνξθσκέλνη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.   

 

11.3. Πξνηάζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ            
 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ .. κηινχλ γηα αλακφξθσζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

επηκφξθσζεο ζε κηα ινγηθή κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο, πεξηνδηθφηεηαο θαη 

πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Έλαο χκβνπινο ην ηεθκεξίσζε, ιέγνληαο: 

«Γηα λα αιιάμεη ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ν ελήιηθαο ζέιεη κία ζε ηαθηηθή 

ρξνληθή δηάξθεηα, κεγάιε, άλσ ηνπ εμακήλνπ επηκφξθσζε θαη ζα πξέπεη λα 

πνχκε, κία θνξά ηε βδνκάδα ή κία θνξά θάζε δεθαπέληε κέξεο έρνπκε έλα 

ζέκα θαη ην εμαληινχκε κέζα ζ’ έλα εμάκελν. Μφλν έηζη κπνξεί λα αιιάμεη 

ζηάζε θαη απηφ εγψ ην είδα κέζα απφ ηελ ελδνζρνιηθή, ηελ νπνία θάλσ, ηελ 

εηήζηα. Γηαδηθαζηηθά ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη, θάζε κήλα ζα κπνξνχζαλ φινη 

νη .., ν θαζέλαο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη 

θάζε κήλα δχν ζεκαηηθέο θαη κε βάζε απηέο ηηο ζεκαηηθέο ε επηκφξθσζε λα 

νξγαλψλεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ε επίπεδν πεξηθέξεηαο ζα επηιέγεη ν 

εθπαηδεπηηθφο απφ νπνηνδήπνηε λνκφ πνην ζεκηλάξην ζα παξαθνινπζήζεη, 

αλ ζέιεη λα έξζεη ζην δηθφ κνπ ζεκηλάξην ή θάπνηνπ άιινπ ζπλαδέιθνπ εληφο 

ή εθηφο λνκνχ. Όζν ην δπλαηφλ πην εμεηδηθεπκέλα πξάγκαηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζην έξγν ηνπο.» 

 Έλαο αξηζκφο 8 .. (38%) ζπκθσλεί κε ηνλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

επηκφξθσζεο ρσξίο λα απνθιείεη ηελ ππνρξεσηηθή. ε ζρέζε κ’ απηφ αλαθέξζεθε ην 

εμήο απφ κία χκβνπιν: 

«Απηφ πνπ πξνηείλσ είλαη πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα κε εζεινληηθή ζπκκεηνρή,  

γηαηί ηα παξαθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πεξηζζφηεξν. πκθσλψ φηη γηα λα 

ην πεηχρνπκε απηφ ζα πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε θάπνηεο παξαπάλσ επηινγέο. 

Γε ιέσ λα κελ ππάξρνπλ ηα ππνρξεσηηθά, λα ππάξρνπλ θη απηά κε έλα άιιν 

ζηπι, απηφ πνπ εγψ πξνηείλσ είλαη ν πξναηξεηηθφο ραξαθηήξαο, ην βάξνο λα 

δνζεί ζηα πξναηξεηηθά, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη πην ελζαξξπληηθά.»  

 Οη .. είλαη ζεηηθνί ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε θαη απιψο αλαδεηνχλ 

ηξφπνπο πην απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζήο ηεο. Καηά ηε γλψκε ελφο πκβνχινπ, 

«ε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζρνιεία είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Θα 

πξέπεη λα βξνχκε αλάινγα κε ηελ νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο επηκφξθσζεο πην απνδνηηθνχο. Κέληξν πξέπεη λα είλαη ην ζρνιείν,  

ε ηάμε, νη καζεηέο, φπσο γίλεηαη κε ηα πεηξακαηηθά.» 

ηε ινγηθή ηεο εγγχηεηαο ηεο επηκφξθσζεο κε ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαηαηέζεθαλ παξφκνηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηα δίσξα. 

 Απφ θάπνηνπο .. πξνβάιιεηαη θαη πηνζεηείηαη έλα κεηθηφ κνληέιν 

επηκφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηκνξθψλνληαη 

                                                 

60  Οη ζεκαηηθέο είλαη νη εμήο: α) ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ, β) νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο, γ) δηαρείξηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ. 
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πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί. Ζ κέζνδνο απηή πξνυπνζέηεη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν ζθεπηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο 

δηαηππψζεθε αλαιπηηθά απφ κία χκβνπιν:    

«Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζε πξαθηηθά 

ζέκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, κφλνη καο φκσο δελ κπνξνχκε λα ην 

νξγαλψζνπκε, γηαηί δελ ππάξρνπλ πφξνη. Δθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη 

λα επηκνξθσζνχλ νη ζπλάδειθνη ζην e-learning, αλ θαη νη λένη ηνπο αξέζεη 

πην πνιχ ην ζχγρξνλν κνληέιν απφ ην ζπκβαηηθφ. Έλα ζεηηθφ ηνπ e-learning 

είλαη ε κεγάιε άλεζε ρξφλνπ θαη νη επηκνξθσηέο, πνιχ ζεκαληηθφ νη 

επηκνξθσηέο, γηαηί θάλνπλ κέζσ Skype. [...]. Σα αξλεηηθά, ηα νπνία πξέπεη 

λα δνχκε, είλαη ε παξνπζία ησλ ζπλαδέιθσλ, λα είλαη παξφληεο 

δηαδηθηπαθά, πψο ην δηαζθαιίδνπκε απηφ, ε ακθίδξνκε ζπκκεηνρή, πψο 

εμαζθαιίδεηαη, είδαηε, εδψ ε δηα δψζεο...(ελ. ππεξηεξεί)» 

Οη παξαπάλσ .. ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

δξάζεψλ ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επηκφξθσζε (π.ρ. 

ηζηνζειίδα).     

 Πνιινί .. ζηέθνληαη ζην πξφβιεκα ησλ απνζπάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ην ζπλδένπλ κε ηελ επηκφξθσζε, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε δήισζε εξσηψκελνπ,  

«δελ κπνξψ λα πξνγξακκαηίζσ ζσζηά, γηαηί δελ μέξσ πνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζα έρσ ηελ επφκελε ρξνληά. Έρσ πνιινχο λένπο 

απνζπαζκέλνπο, νη νπνίνη αιιάδνπλ θάζε ρξφλν ζρνιείν. Δίλαη έλα 

δηνηθεηηθφ πξφβιεκα πνπ ζα πξέπεη λα ιπζεί θάπνηα ζηηγκή, έζησ λα 

νινθιεξψλνληαη νη απνζπάζεηο ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαη λα θάλνπκε έλα 

πξνγξακκαηηζκφ.»      

 Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ .. κηιάεη γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Π.Δ.Κ., έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ θνξέα 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα γεληθφηεξνπ παηδαγσγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 ε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ηέζεθαλ δεηήκαηα, φπσο ε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ην ζθεπηηθφ φηη έηζη ζα εληζρπζεί ην θχξνο ησλ .. θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ηεο επηκφξθσζεο:   

«Ζ αμηνιφγεζε είλαη θάηη ζσζηφ, δελ κπνξνχκε λα βάδνπκε ζε κία 

θαηεγνξία φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, αιιηψο ζα ιέκε φηη θάλνπκε 

επηκφξθσζε έηζη γηα ην ζεαζήλαη. Πνηνο πάεη ζνβαξά ζε έλα ζεκηλάξην φηαλ 

μέξεη φηη δε ζα αμηνινγεζεί ζην ζεκηλάξην απηφ.»  

Μηα ηέηνηα ζπιινγηζηηθή ζπλδέεη ηελ επηκφξθσζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα, σζηφζν πξνζθξνχεη ζηελ 

θξηηηθή, φηη ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ δε ζπκβαδίδεη κε απηφ ηνπ αμηνινγεηή.   

 ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ησλ .. κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηα άκεζε ή 

έκκεζε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελίζρπζε ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, δηα 

δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). Πξνέθπςαλ σζηφζν θαη ακθηιεγφκελα 

ζέκαηα, φπσο απηφ ηεο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν έρεη πξνεθηάζεηο ζηε ζπλεξγαζία θαη 

ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πκβνχισλ. Σέινο, δελ 

κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε, φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ..  δελ ηνπνζεηήζεθε 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (7 χκβνπινη ζε πνζνζηφ 33%).        
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12. ΤΕΖΣΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

12.1. Δπηκφξθσζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ .. ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 Ζ επηκφξθσζε ησλ .. ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δηεξεπλάηαη 

κε βάζε ηα ζεκηλάξηα-πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί ή σο χκβνπινη. Σα ζεκηλάξηα απηά 

κπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: α) ππνρξεσηηθά κε θνξέα ην 

ππνπξγείν παηδείαο ή άιινπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζε 

ησλ .. θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, β) πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά 

ζην πιαίζην επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο, γ) πξναηξεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ή 

ζεκηλάξηα γεληθφηεξνπ παηδαγσγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία 

νξγαλψλνληαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο, δ) 

πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.     

 χκθσλα κε ηελ θαηαλνκή ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα ζεκηλάξηα απηά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ίδησλ ησλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε 

κεζνδνινγία ηνπο, ε πιεηνςεθία ησλ .. απνξξίπηεη γεληθά σο ειιεηκκαηηθή ηελ 

επηκφξθσζε απφ ην ππνπξγείν παηδείαο θαη ζεσξεί αλχπαξθηε ηελ επηκφξθσζε πάλσ 

ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. Δμαηξνχλ ην πξφγξακκα ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ην νπνίν αθνξνχζε ζηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο 

επάξθεηαο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο πκβνχισλ δήισζε, φηη ε επηκφξθσζε πνπ 

απνθφκηζε, εκπεξηείρε ηερληθέο θαη πξαθηηθέο ζπκβαηέο κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ θαη απφ θεη θαη πέξα πνηθίινπλ νη απφςεηο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ.  

 Οη πεξηζζφηεξνη .. ηνπ δείγκαηνο έρνπλ ζπκκεηάζρεη σο εθπαηδεπηηθνί ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. Πεξηβαιινληηθήο). ’ έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ εκπεηξία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ζηα ζεκηλάξηα απηά θαη ηα ζπζρεηίδνπλ κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Δηδηθή αλαθνξά έγηλε ζην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο θαη ζην πξφγξακκα 

Μειίλα ζε φηη αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ γλψζεσλ, αλαγθψλ θαη ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ έκθαζε ζηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζνδνινγίαο, ηελ 

επηθέληξσζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο κέζα απφ 

ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Γε ζεκαίλεη, βέβαηα, φηη ζε φια ηα ζεκηλάξηα 

γίλεηαη ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε ηα Π.Δ.Κ.. πλεπψο, ζα πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί ζε νπνηεζδήπνηε 

αλαθνξέο δελ ηεθκεξηψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα. 

 Αμηνζεκείσηνο είλαη ν αξηζκφο φζσλ .. έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

επξχηαηνπ παηδαγσγηθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ 

είλαη δηα δψζεο ή εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

αλαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ εδξάδεηαη ζηε κεζνδνινγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκηλαξίσλ (νξγαλφγξακκα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο). Έλαο πνιχ κηθξφο 

αξηζκφο έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζην εμσηεξηθφ θαη πξνρσξά 

ζε εθηελείο αλαθνξέο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ, ηε ιεηηνπξγία 

νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα 

απηά δειψλεη ηελ χπαξμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, θαζψο νη χκβνπινη πξνζέξρνληαη 
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εζεινληηθά. Οθείινπκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο παξαπάλσ .. απφ άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ε επηκφξθσζε είλαη ιηγφηεξν ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε, δεδνκέλνπ φηη 

ην αληηθείκελφ ηεο δε ζρεηίδεηαη κε εθπαίδεπζε ελειίθσλ.   

 ην αληηθείκελν εηδηθφηεξα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνπλ επηκνξθσζεί 9 

χκβνπινη (43%). Πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απφ 

δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Με δεδνκέλν κάιηζηα φηη ηα ζεκηλάξηα δελ έρνπλ 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ζεσξνχκε πςειή ηε ζπκκεηνρή ησλ ...  

 Καηά ζπλέπεηα, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ επηκφξθσζε ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, 

ε πιεηνλφηεηα ησλ πκβνχισλ έρνπλ κηα ηξηβή ζε πξνγξάκκαηα ή ζεκηλάξηα, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα ή έκκεζα κηα κεζνδνινγία ζπλαθή κε απηή ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. Ζ δηαπίζησζε απηή απέρεη σζηφζν πνιχ απφ ην λα 

ζεσξεζεί επαξθήο ε επηκφξθσζε ησλ ... Έρνληαο δε ππφςε, φηη κφλν έλαο κηθξφο 

αξηζκφο επηκνξθψλεηαη ζπζηεκαηηθά, νη πεξηζζφηεξνη χκβνπινη δε δηαζέηνπλ 

ζπγθξνηεκέλν πξνθίι επηκνξθνχκελνπ θαη απιψο έρνπλ κηα ελεκέξσζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ απφ ηα δηάθνξα ζεκηλάξηα. Άιινη .. δελ παξαθνινπζνχλ 

ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη απερνχλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζην δείγκα καο.  

 Κάπνηεο θνξέο ε επηκνξθσηηθή εκπεηξία ησλ .. αληαλαθιάηαη ζε δηδαθηηθή. 

Γηαθξίλνπκε ηξεηο ηέηνηνπο ηχπνπο ζεκηλαξίσλ: α) ελδνζρνιηθά ζεκηλάξηα πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (π.ρ. Πεξηβαιινληηθήο), β) κεηαιπθεηαθέο ή ηξηηνβάζκηεο δνκέο 

εθπαίδεπζεο, γ) επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.        

 Αλ θαη πςειφ ην πνζνζηφ ησλ πκβνχισλ κε κηα ηξηβή σο επηκνξθσηέο ζε 

ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα, δελ αληαλαθιά πάληα κηα επηκφξθσζε άκεζα ή έκκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ επηκνξθσηηθή ηνπο 

εκπεηξία ζηα Π.Δ.Κ. είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Γελ κπνξνχκε λα 

παξαγλσξίζνπκε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ .. ζην Μείδνλ Πξφγξακκα 

Δπηκφξθσζεο, ην πξφγξακκα Μειίλα θαη ηα ζεκηλάξηα Πεξηβαιινληηθήο.  

 Μεξηθνί χκβνπινη έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε κεηαιπθεηαθέο ή ηξηηνβάζκηεο 

δνκέο, ε νπνία δε ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. Γελ 

κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε εδψ ηνπο αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο ή εκπφδηα πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηελ παξαπάλσ ζχλδεζε (π.ρ. αλνκνηνγελήο ζχλζεζε ησλ 

αθξναηεξίσλ). Παξφκνηα είλαη ε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ  εμσηεξηθνχο θνξείο (βι. Π.Δ.Κ.), δεδνκέλνπ φηη νη ζεκαηηθέο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξίδνληαη απφ ην θνξέα θαη ε επηκφξθσζε ηνπ .. εμαληιείηαη 

ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ σξψλ.  

 Αθφκε ρακειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ .. κε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε δνκέο 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, νη νπνίνη απνηηκνχλ ζεηηθά ηελ εκπινθή ηνπο θαη απφ ηα 

ιεγφκελα ηνπο πξνθχπηεη κηα εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.   

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη νη .. πξνζέξρνληαη ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ειάρηζην βαζκφ ελεκέξσζεο ή επηκφξθσζεο απφ 

ηελ πνιηηεία ζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε 

αθξναηήξηα ελειίθσλ. Οη χκβνπινη αλαιακβάλνπλ κφλνη ηνπο λα επηκνξθσζνχλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Όζνη εμ απηψλ θαηαθέξλνπλ λα απνθηήζνπλ ρξήζηκε 

γλψζε θαη εκπεηξία αληηπξνζσπεχνπλ έλα ρακειφ πνζνζηφ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ αλαγλσξίδνπκε σζηφζν κηα ηάζε αλαδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ 

γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα. Έηζη κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε, γηαηί φινη ζρεδφλ νη 
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.. κηινχλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηε ζπλδέζνπλ κε 

ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.          

 

12.2. ρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο 

 Μελχκαηα ζχλδεζεο ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ εθπέκπνπλ 

νη .. αλάινγα κε ηα ζεκηλάξηα, ηα νπνία νξγαλψλνπλ θαη πινπνηνχλ. Οη χκβνπινη 

κε πξνηίκεζε ζηα πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα βξίζθνληαη πην θνληά ζην πλεχκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δηφηη απνδέρνληαη ηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηά θαη εθαξκφδνπλ κηα αληίζηνηρε κεζνδνινγία (δηάγλσζε 

αλαγθψλ, πξψηε ζπλάληεζε, βησκαηηθέο ηερληθέο θ.ιπ.). εκεηψλνπκε, φηη νη 

παξαπάλσ .. απερνχλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ζην δείγκα καο.  

 Αληίζεηα, νη πεξηζζφηεξνη χκβνπινη επηιέγνπλ ηα ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα σο 

κνξθή επηκφξθσζεο κε δηάθνξεο παξαιιαγέο. Έλαο αξηζκφο .. νξγαλψλεη 

επηκνξθσηηθέο εκεξίδεο ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ άιινη πξνζαξκφδνπλ 

ηηο εκεξίδεο ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νξγαλψλνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ δχν 

εκεξίδσλ. Οη δεχηεξνη χκβνπινη δηαθνξνπνηνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο 

απφ ην ζχλεζεο ηππηθφ κηαο εκεξίδαο θαη κ’ απηήλ ηελ έλλνηα θαίλεηαη λα αμηνπνηνχλ 

πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πκβνχισλ επηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία θαη πινπνηνχλ 

ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπλάθεηα 

κε ηελ πξαθηηθή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, ζπδήηεζε κε 

εθπαηδεπηηθνχο θ.ιπ.). Σελ παξαπάλσ άπνςε εληζρχεη ν ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ησλ 

... Δπίζεο, αμηνπνηείηαη ε δίσξε επηκφξθσζε. 

 Σν ζπκπέξαζκά καο είλαη, φηη νη χκβνπινη επηδηψθνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε (θαηά ηάμε, νκάδεο ζρνιείσλ ή εθπαηδεπηηθψλ). 

Πξνζαξκφδνπλ ηηο εκεξίδεο ζε έλα ζηπι επηκφξθσζεο πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ (κηθξά ζεκηλάξηα ησλ 15-20 αηφκσλ) θαη ηε δίσξε επηκφξθσζε 

ζ’ έλα ζηπι πνπ ηαηξηάδεη ζηα πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα (πεξηνδηθή θαη ζπλερήο 

επηκφξθσζε). Οη πξνζέζεηο απηέο ησλ .. εθπέκπνπλ έλα ζεηηθφ κήλπκα γηα ην 

ραξαθηήξα ηεο επηκφξθσζεο πνπ επηζπκνχλ.           

 Πεξλψληαο ζηε θάζε ηεο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αμηνινγήζακε ηηο εμήο ηέζζεξηο παξακέηξνπο: α) δηάγλσζε ή 

αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, β) πξψηε ζπλάληεζε-δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ 

ζπκβνιαίνπ, β) πεξηερφκελα θαη δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γ) ηερληθέο, δ) 

αμηνιφγεζε. 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ .. πξνρσξά ζε αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ  

θαη απφ απηνχο κφλν θάπνηνη αλαιχνπλ πεξαηηέξσ ηελ επηινγή ηνπο. Θεσξνχλ 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ίδηνη λα είλαη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ, ησλ 

πεξηερνκέλσλ θαη ησλ ηερληθψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηκφξθσζεο. Οη χκβνπινη κε 

ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή έρνπλ κηα βαζχηεξε γλψζε ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο, νη νπνίνη δελ είλαη αλαιπηηθνί θαη απιψο 

πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία. Δίλαη νη ίδηνη επίζεο .., νη νπνίνη δελ εμαληινχλ ηε 

δηάγλσζε αλαγθψλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, αιιά επηιέγνπλ κηα πνηθηιία κεζφδσλ 

(δηεξεπλεηηθέο επαθέο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θ.ιπ.). Γελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε, σζηφζν, φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 
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πεξηπηψζεσλ ην πεξηερφκελν ηεο ζπλέξγεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζηάδην απηφ 

πεξηνξίδεηαη ζηε δηαηχπσζε κηαο απιήο γλψκεο πάλσ ζε δεδνκέλεο ζεκαηηθέο ή 

πξνηάζεηο ησλ πκβνχισλ θαη ζπάληα ηνπο δεηείηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε φηη αθνξά 

ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα ή ηηο κεζφδνπο-ηερληθέο. 

 Οη .. κε ελεξγφ ξφιν ζηε θάζε ηεο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ζπλερίδνπλ εμίζνπ θαηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε θαη εθηφο απφ κηα απιή γλσξηκία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνρσξνχλ ζε πην εμεηδηθεπκέλεο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο (βι. 

εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην). Ζ πεξίπησζε ηνπο παξαπέκπεη ζε κηα κεζνδνινγία 

ζπκβαηή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ (δηακφξθσζε ελφο 

ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο, δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο, απνζαθήληζε ζηφρσλ, πεξηερνκέλνπ θαη ηερληθψλ). Οη πεξηζζφηεξνη 

χκβνπινη δελ ππεηζέξρνληαη φκσο ζε ιεπηνκέξεηεο θαη πεξηνξίδνληαη ζηε γλσξηκία  

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ έλαο κηθξφο αξηζκφο απνθεχγεη ηελ πξψηε ζπλάληεζε    

ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη ιφγσ ππεξαξηζκίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα ζεκηλάξηά 

ηνπο. 

 Ζ δηακφξθσζε θαη ε ρξήζε ησλ πεξηερνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο 

ππνβαζκίδεηαη σο ζέκα θαη ζεσξείηαη πεξίπνπ σο δεδνκέλν, φηη απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή (..) λα ζρεδηάδεη, λα νξγαλψλεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο αλαγλσξίδεηαη θαη αμηνπνηείηαη ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη απηφ γίλεηαη ζηα κε ππνρξεσηηθά 

ζεκηλάξηα. Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ, φηη δελ ππάξρεη επίγλσζε ηεο ρξήζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ κάζεζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ ελειίθσλ απφ ηνπο πκβνχινπο (π.ρ. λα 

είλαη θαηαλνεηά ζηνπο επηκνξθνχκελνπο, λα ζπλδένληαη κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ). Δμαίξεζε απνηεινχλ 

φζνη .. ρνξεγνχλ ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, δηαθξίλνπκε ηνπο .. κε νπζηαζηηθή 

γλψζε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ηερληθψλ (εμαξηνχλ ηε ρξήζε θάζε ηερληθήο απφ ηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπφκελσλ, έρνπλ επίγλσζε θαη 

ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζθνπηκφηεηα ησλ ηερληθψλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή-ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνχκελσλ, 

δηακνξθψλνπλ πην απνδνηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο, ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε 

θ.ιπ.) απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίνη  ρξεζηκνπνηνχλ κελ ηηο 

βησκαηηθέο ή ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο, απνθεχγνπλ δε λα ηηο δηεπθξηλίζνπλ ή καο 

κπεξδεχνπλ κε ηελ αζάθεηά ηνπο. 

 ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη .. αμηνινγνχλ ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο δξάζεηο θαη 

απφ θεη θαη πέξα δηαθνξνπνηνχληαη κε θξηηήξην ηα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο ελφο 

ζεκηλαξίνπ (αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή αμηνιφγεζε), ηα πεξηερφκελα πνπ 

αμηνινγνχλ (ηη) θαη ηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγνχλ (πψο). Οη πεξηζζφηεξνη χκβνπινη 

αμηνινγνχλ θάζε επηκφξθσζε ζην ηέινο ηεο ρσξίο δηάγλσζε αλαγθψλ ή ελδηάκεζε 

αμηνιφγεζε θαη σο δηθαηνινγία αλαθέξνπλ ηνλ πεξηνξηζκέλν επηκνξθσηηθφ ρξφλν 

πνπ δηαζέηνπλ. ε φηη αθνξά ηα πεξηερφκελα, νη .. αμηνινγνχλ ηηο ζεκαηηθέο ησλ 

ζεκηλαξίσλ θαη πξνεθηείλνληαη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελ 

γέλεη παξνπζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. Δπηκνξθσηέο κε 

γλψζε ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη εθείλνη, νη νπνίνη εκπεξηθιείνπλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ, ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ, ηε ζχλδεζε ή κε ηεο επηκφξθσζεο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε  
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δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ κάζεζεο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζηα 

κεγάιεο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα είλαη ε ρνξήγεζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζην ηέινο ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ε έλα κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ε αμηνιφγεζε 

είλαη ιηγφηεξν ηππηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ ζην 

ηέινο ή θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζεκηλαξίνπ. Καηά ζπλέπεηα, παξά ην πςειφ πνζνζηφ 

ησλ πκβνχισλ πνπ δειψλνπλ ζρεηηθνί ή γλψζηεο ηεο αμηνιφγεζεο, κφλν έλαο   

κηθξφο αξηζκφο θαιχπηεη φια ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη πξνρσξά επίζεο ζε 

απηναμηνιφγεζε, ελψ δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε, φηη έλαο αθφκε κηθξφηεξνο 

αξηζκφο .. κηιάεη πνιχ γεληθά ή απνθεχγεη λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο καο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε.  

 

12.3. πκκεηνρή, ζπλεξγαζία θαη θαιέο πξαθηηθέο 
 ρεδφλ νη κηζνί .. ηνπ δείγκαηνο πηνζεηνχλ κηα ''ελδηάκεζε'' ζέζε ζε ζρέζε κε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζεκηλάξηά ηνπο. Μεηαμχ ησλ δχν αληίζεησλ 

απφςεσλ, φπνπ ζηε κία δηαπηζηψλεηαη πιήξεο ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ άιιε πιήξεο 

απνγνήηεπζε ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή, δηαηππψζεθε κηα πην κεηξηνπαζήο άπνςε θαη 

εγγχηεξε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Οη χκβνπινη κε απηή ηε ζπιινγηζηηθή 

πξνζδηνξίδνπλ θαηαξράο κε ζαθήλεηα ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο ηαπηφηεηαο (ν 

ξφινο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο, ηεο δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ). Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη,  

φηη δελ απνζησπνχλ δηθέο ηνπο επζχλεο ή επζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξηπηψζεηο  

κε επνηθνδνκεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηα ζεκηλάξηα. 

 Όηαλ θηάλνπκε ζε δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ησλ .. κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

δειαδή εμεηδηθεχεηαη ε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη εκπιέθνληαη άκεζα νη χκβνπινη, 

δηαθνξνπνηείηαη ε κφιηο παξαπάλσ εηθφλα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πεξηγξάθεηαη ζεηηθά απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ .. ηνπ δείγκαηφο καο, νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (θιίκα 

εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ), ζηελ ελεξγεηηθή ηνπο εκπινθή κέζα απφ 

ζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο ηερληθέο θαη ζηε νξηνζέηεζε ησλ ξφισλ-ζρέζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο. Έλαο κηθξφο αξηζκφο πκβνχισλ δελ είλαη επραξηζηεκέλνο απφ 

ηε ζπλεξγαζία θαη απνδίδεη ηελ απνπζία ελδηαθέξνληνο απφ κέξνπο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ ζε εμσηεξηθνχο θαηά θχξην ιφγν παξάγνληεο, φπσο ζηε κε ηαθηηθή 

επαθή ησλ .. κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζε φηη αθνξά ηε 

ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηηο επηκνξθψζεηο ή επηξξίπηνπλ επζχλεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

  Αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κηα θαηεγνξία .. κηιάεη ζεηηθά γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη σο ζπλεξγαζία ελλννχλ πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία. Ζ 

ζπλεξγαζία σο δηαδξαζηηθή ζπλέξγεηα, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηκφξθσζεο θαη 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, ζπδεηήζεθε ιηγφηεξν ζηελ έξεπλά καο. Παξ’ φια 

απηά, αθφκε θη φηαλ νη χκβνπινη ζρνιηάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξνπζηάδνληαη παξεκβαηηθνί θαη ζεσξνχλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο απνηέιεζκα ελφο θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηεο εθαξκνγήο κηαο κεζνδνινγίαο ζπκβαηήο κε απηήο ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ ελειίθσλ. Μ’ απηήλ ηελ έλλνηα εθπέκπνπλ ζεηηθά κελχκαηα γηα ην ξφιν ηνπο σο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. ε αληίζεηε θαηεχζπλζε, έλαο κηθξφο αξηζκφο .. θαίλεηαη 
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λα ''απαιιάζζεηαη'' - ζπλεηδεηά ή κε - απφ ηνλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ελειίθσλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν.  

 Δηδηθφηεξε παξάκεηξνο ζπλεξγαζίαο απνηειεί ε εθαξκνγή θαη αληαιιαγή 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εμ φζσλ κπνξέζακε λα δηαπηζηψζνπκε, νη .. δε ζεσξνχλ θάηη 

εχθνιν ηελ πινπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ. Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, δελ 

πξνθχπηεη εθηεηακέλε ρξήζε θαη αληαιιαγή ηέηνησλ πξαθηηθψλ εθηφο απφ 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κεξηθήο εθαξκνγήο. Οη χκβνπινη εθηηκνχλ, σζηφζν, φηη 

απαηηείηαη ρξφλνο λα εκπεδσζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη λα αιιάμεη 

ε λννηξνπία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

12.4. Απνηίκεζε αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ  
 ε γεληθφηεξν επίπεδν νη .. παξνπζηάδνληαη γλψζηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ελειίθσλ, φπσο ηεο ηάζεο ηνπο γηα απηνλνκία, απηνπξνζδηνξηζκφ θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, ηεο επηζπκίαο νη γλψζεηο πνπ απνθηνχλ λα έρνπλ ζρέζε θαηά θχξην ιφγν 

κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 

ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηεο απνδνρήο ηνπο σο 

απζχπαξθηεο πξνζσπηθφηεηεο, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο κάζεζήο ηνπο ζε φηη αθνξά 

ηνλ ηξφπν ή ηηο ηερληθέο πνπ καζαίλνπλ. Κάπνηνη κάιηζηα αλαιχνπλ ζε βάζνο θαη 

επεμεγνχλ φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Έλαο κηθξφο αξηζκφο δε ζπκβαδίδεη κ’ απηήλ 

ηελ ηάζε θαη ηνπνζεηείηαη κε γεληθά θαη αζαθή επηρεηξήκαηα.     

 ε φηη αθνξά ηα εκπφδηα κάζεζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο 

θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηηο πξνθαηαιήςεηο, ζηα ζηεξεφηππα θαη ζηε δχλακε 

ηεο ζπλήζεηαο πνπ κπνξεί λα ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Οη χκβνπινη θάλνπλ ιφγν επίζεο 

γηα έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη άγρνο ησλ επηκνξθνχκελσλ 

σο ζηνηρεία εμίζνπ παξεκπνδηζηηθά ηεο κάζεζεο. Έλα πξψην ζπκπέξαζκά καο είλαη, 

φηη νη παξαπάλσ .. έρνπλ γλψζε ησλ ''εζσηεξηθψλ εκπνδίσλ'' κάζεζεο. ε 

κηθξφηεξε έθηαζε θαηαινγίδνληαη αηηίεο ζηε θχζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (π.ρ. αζάθεηα ζθνπψλ, ζηφρσλ θαη πεξηερνκέλσλ) θαη ζε δηάθνξεο 

νξγαλσηηθέο αδπλακίεο ή δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζεκηλαξίσλ. Κάπνηνη χκβνπινη 

αηηηνινγνχλ ηα εκπφδηα κάζεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπλαθφινπζε πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο 

ζπλεξγαζίαο. Απνπζηάδνπλ σζηφζν νη επζχλεο ησλ .. πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, 

νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα απηνθξηηηθή.  

 Δληχπσζε καο πξνθαιεί ην γεγνλφο, φηη δε ζίγνπλ βαζηθά δεηήκαηα, ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ, επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηκφξθσζεο, φπσο ε ρξήζε 

ησλ ηερληθψλ, ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ελ ζπλερεία ε πξψηε 

ζπλάληεζε, ε ζπλάθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο επηκφξθσζεο κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ επηκνξθνχκελσλ, ε αδπλακία πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο θ.ά.. 

 Ζ απνξία καο απηή εληζρχεηαη, φηαλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο θαη 

πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο νη .. ζρνιηάδνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν φιεο 

απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη επηζεκαίλνπλ ην ξφιν ηνπο ζηελ έθβαζε ηεο 

επηκφξθσζεο, φπσο ην ίδην θάλνπλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηινχλ γηα ηε ζεκαζία ηεο 

εζεινληηθήο πξνζέιεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, ηεο 
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γλψζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ, ηεο δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ, ησλ εκπεηξηψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο θαη γλσξηκίαο θαη 

δηακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ, ηεο αλάπηπμεο ελφο θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 

θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο νκάδαο, ηεο χπαξμεο θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, 

ηεο απνδνρήο ησλ πξνζσπηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο θαη ηεο ρξήζεο βησκαηηθψλ 

ηερληθψλ, ηεο εθαξκνγήο θαη αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο κεηαγλψζεο. Απφ 

ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν ραξαθηεξηζηηθψλ δηαπηζηψλνπκε φηη απνπζηάδεη ε 

αμηνιφγεζε, πξάγκα πνπ απνηειεί κηα αθφκε έλδεημε ππνβάζκηζήο ηεο απφ ηνπο 

πκβνχινπο.     

 ε ζεσξεηηθφ επίπεδν δηαπηζηψλνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

απφ έλα κεγάιν αξηζκφ .., ρσξίο λα παξαβιέπνπκε θαη εθείλνπο, νη νπνίνη δε καο 

αλαιχνπλ κε ζαθήλεηα ηηο απφςεηο ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη ζε ζρέζε κε ηηο επηζπκεηέο 

πξαθηηθέο θαη δεμηφηεηεο ηνπ επηηπρεκέλνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Καηά ηε γλψκε 

ησλ πκβνχισλ έλαο επηηπρεκέλνο επηκνξθσηήο νθείιεη λα έρεη γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, λα είλαη ζε ζέζε 

λα εθαξκφδεη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο, λα ζρεδηάδεη, λα αμηνινγεί θαη λα 

αλαπξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ (ζθνπνί, ζηφρνη, πεξηερφκελα θαη κέζνδνη), λα 

εθηηκά ηα εκπφδηα κάζεζεο, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή θαη αληαιιαγή ησλ 

ιεγφκελσλ θαιψλ πξαθηηθψλ, λα έρεη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα θαηαλνεί ηηο 

αλάγθεο θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Κιείλνληαο, φζνλ αθνξά ην πξνθίι ηνπ 

.. σο εθπαηδεπηή ελειίθσλ, γίλακε δέθηεο ησλ παξαθάησ δεμηνηήησλ: νξγαλσηήο, 

θαζνδεγεηήο, ζπληνληζηήο, εκςπρσηήο, ππνζηεξηθηήο, θαηαιχηεο, ζχκβνπινο, 

επγεληθφο, πξνζελήο έκπηζηνο, επηθνηλσληαθφο, κεηαδνηηθφο, επέιηθηνο θαη 

θαηαξηηζκέλνο.    

 

12.5. Πξνεθηάζεηο ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 
 Οη πξνεθηάζεηο ζην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δηθαηνινγνχληαη απφ 

ηελ θξηηηθή ησλ .. ζηελ πνιηηεία γηα έιιεηςε βνχιεζεο ζε φηη αθνξά ηελ 

επηκφξθσζε ησλ ίδησλ θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο. Γεπηεξεπφλησο, ζέηνπλ ην ζέκα ηεο έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο   

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κηαο ζεηξάο άιισλ δπζιεηηνπξγηψλ σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο επηκφξθσζεο. Σα δχν 

παξαπάλσ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ επηκφξθσζε.        

 Οη πξνηάζεηο ησλ .. θηλνχληαη ζε κηα θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζε κηα ινγηθή εμεηδηθεπκέλεο, πεξηνδηθήο θαη 

ζπκβαηήο κε ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο επηκφξθσζεο. Χζηφζν, κφιηο νη κηζνί 

χκβνπινη επηθεληξψλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ 

ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο (δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη ζηελ απφθηεζε 

εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο). Αθφκε κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ φζσλ .. 

ππνδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηηο νπνίεο 

επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη έιιεηςε εκβάζπλζεο απφ ηνπο 

ίδηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα.   
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 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ .. κηινχλ γηα αλακφξθσζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

επηκφξθσζεο ζε κηα ινγηθή κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο, πεξηνδηθφηεηαο θαη 

πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ελίζρπζε ηνπ πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ζεκηλαξίσλ θαη ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη πηνζέηεζεο έλα κεηθηνχ κνληέινπ 

επηκφξθσζεο. ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ησλ πκβνχισλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

κηα άκεζε ή έκκεζε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ 

(ελαιιαθηηθέο επηινγέο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελίζρπζε ηεο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο, δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

σζηφζν έλαο κηθξφο πιελ ζηαζεξφο αξηζκφο .., ν νπνίνο απνθεχγεη λα 

ηνπνζεηεζεί.   

 

12.6. Γηαπηζηψζεηο - ζθέςεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, απνηππψλεηαη σο εμήο ε ζρέζε ησλ .. κε 

ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ. Οη πεξηζζφηεξνη χκβνπινη είλαη ππνςηαζκέλνη θαη δηαζέηνπλ κηα ζρεηηθή 

εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ. ηηο απφςεηο ηνπο δηαθξίλνπκε 

σζηφζν γεληθεχζεηο, απινπζηεχζεηο θαη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε αθξηβή εηθφλα ηνπ 

βαζκνχ εηνηκφηεηαο θαη ηθαλφηεηάο ηνπο. Έλαο κηθξφο αξηζκφο πκβνχισλ θαίλεηαη 

λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη 

αμηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάινγε κεζνδνινγία ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. 

Γελ ηζρχεη φκσο ην ίδην γηα έλα αληίζηνηρν αξηζκφ .., νη νπνίνη δελ καο αθήλνπλ 

πεξηζψξην αηζηνδνμίαο γηα ηε ζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο κε ηηο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 Έρνπκε επίζεο λα παξαηεξήζνπκε, φηη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν νη χκβνπινη 

παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη θαη γλψζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ. πζρεηίδνπλ κάιηζηα απηή ηε γλψζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εηθφλα απηή δηαθνξνπνηείηαη ζην ζηάδην ηεο επηκνξθσηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο επαθήο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, φπνπ θαίλεηαη λα ηνπο 

απαζρνινχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηέηνηα δεηήκαηα, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη δελ είλαη 

ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πξαθηηθψλ.  

 ε πεξηπηψζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο δελ 

είλαη ηα επηζπκεηά ή δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, ε ηάζε 

είλαη λα επηξξίπηνληαη νη επζχλεο κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ζηνπο επηκνξθνχκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Άκεζα, κε ην λα ηνλίδεηαη ε αδηαθνξία ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ. 

Έκκεζα, πξνηάζζνληαο ηηο δπζιεηηνπξγίεο ησλ πξνγξακκάησλ ή πξνβιήκαηα ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (ππνρξεψζεηο, θνχξαζε, άγρνο, πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο). ε ιίγεο 

πεξηπηψζεηο απνδίδνπλ ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ή ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ή ζε ιάζε δηθά ηνπο. Απηφ πξνθξίλεηαη ζπλήζσο απφ .., νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε. πλεπψο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, φηη 

κέξνο ηεο επζχλεο έρνπλ θαη φζνη χκβνπινη δελ αμηνινγνχλ ηε κεζνδνινγία ζηα 

ζεκηλάξηα ηνπο. 

 Με δεδνκέλεο κάιηζηα ηηο ζέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ .. πεξί 

αλαπνηειεζκαηηθήο ή κε απνδνηηθήο επηκφξθσζεο, πξνθχπηεη ε αλάγθε ζπδήηεζεο 

ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηεξεχλεζεο ελφο πην απνδνηηθνχ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη σζηφζν ελδειερή κειέηε φισλ 

ησλ παξακέηξσλ ηεο επηκφξθσζεο. ε φηη αθνξά ηε ζπζρέηηζε κε ην πεδίν ηεο 
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εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, απαηηείηαη δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ πκβνχισλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο ζε πην εθηεηακέλε-παλειιαδηθή 

θιίκαθα.         
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