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Προλογικό Σηµείωµα
Η παρούσα εργασία, εκπονήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού
προγράµµατος σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆. Ε. του Πανεπιστηµίου
Κρήτης. Στην ανάληψη του συγκεκριµένου θέµατος, δεν συντέλεσαν µόνο οι
προσωπικοί προβληµατισµοί και τα αναγνώσµατά µου γύρω από θέµατα
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και διαπολιτισµικής παιδαγωγικής. Βαρύνουσα
σηµασία είχε και η άµεση εµπλοκή και συµµετοχή µου στις επιµορφωτικές
δραστηριότητες για οµογενείς εκπαιδευτικούς, που υλοποιεί το Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.,
στα πλαίσια του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών».
Η περάτωση της εργασίας αυτής όµως δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την
αµέριστη συµβολή και βοήθεια του καθηγητή µου κ. Μιχ. ∆αµανάκη, ο οποίος
διαρκώς τροφοδοτούσε τις αναζητήσεις και τους προβληµατισµούς µου. Οι
οξυδερκείς και πολύτιµες παρατηρήσεις του αποτέλεσαν βασικό στήριγµα σε
όλη την πορεία της συγγραφής. Θα ήθελα, λοιπόν, να τον ευχαριστήσω θερµά.
Τις θερµές µου ευχαριστίες επιθυµώ να εκφράσω και στα άλλα δύο µέλη
της τριµελούς επιτροπής που επόπτευσαν την µεταπτυχιακή µου εργασία. Τόσο
ο καθηγητής, του πανεπιστηµίου µας κ. Πυργιωτάκης, Ιωάννης, όσο και η
αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Καλογιαννάκη Πέλλα, µου πρόσφεραν πρόθυµα
την επιστηµονική τους στήριξη και συµπαράσταση και επέδειξαν ενδιαφέρον
για την εργασία µου.
Επίσης ευχαριστώ θερµά και την επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας του
Τµήµατος Φιλολογίας κ. Γ. Κατσιµαλή για τις παρατηρήσεις και το έµπρακτο
ενδιαφέρον που επέδειξε σε όλη την πορεία της έρευνας και συγγραφής της
εργασίας. Θα ήθελά επίσης να ευχαριστήσω και τη φίλη και συνάδελφο
Κωνσταντίνα Μεταξά, για την βοήθεια που µου προσέφερε σε θέµατα τεχνικής
φύσεως και αισθητικής παρουσίασης της παρούσας εργασίας.
Θα ήταν παράλειψη, αλλά και ατόπηµα να µην συµπεριλάβω στο παρόν
σηµείωµα και τους οµογενείς εκπαιδευτικούς. Τους ευχαριστώ όχι µόνο γιατί η
ύπαρξη τους αποτέλεσε ένα από τα βασικά µου ερεθίσµατα για την επιλογή του
συγκεκριµένου θέµατος, αλλά και γιατί µε την συµµετοχή και την προθυµία
τους κατέστησαν δυνατή την πραγµατοποίηση του δεύτερου µέρους της
εµπειρικής έρευνας.
Πάνω από όλα, όµως, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στους
γονείς µου, οι οποίοι και σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια ήταν, όπως πάντα,
δίπλα µου και µε στήριξαν µε την αγάπη τους και την πίστη τους σε µένα.
Τέλος, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Θάνο
Αγγελάκη, που µε περιέβαλλε µε αγάπη, και αληθινή έγνοια όλον αυτόν τον
καιρό και µε στήριξε σε όλες τις δύσκολες στιγµές.
Ο κάθε ένας από τους προαναφερθέντες µε τον δικό του τρόπο, συνέβαλλε
στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.
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0. Εισαγωγή
Αντικείµενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η µελέτη της
επιµόρφωσης που λαµβάνουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στελεχώνουν
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Η έρευνα αποτελείται από δύο
ξεχωριστά µέρη, εκ των οποίων το πρώτο είναι το θεωρητικό µέρος, ενώ το
δεύτερο -που είναι και το µεγαλύτερο σε έκταση- περιλαµβάνει την εµπειρική
έρευνα καθώς και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των
αποτελεσµάτων της. Το κάθε µέρος της εργασίας έχει και τη δική του διάρθρωση,
η οποία προέκυψε από τους βασικούς σκοπούς της µελέτης, τις προθέσεις της
γράφουσας, αλλά σε ένα µεγάλο ποσοστό και από τη φύση του ίδιου του
εµπειρικού υλικού.
Έτσι βλέπουµε ότι: στο πρώτο µέρος της εργασίας, όπου αναπτύσσεται
το θεωρητικό πλαίσιο, γίνεται µια εκτενής συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας,
ενώ καταγράφονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών γενικά, αλλά και ειδικότερα, των οµογενών εκπαιδευτικών.
Στα επόµενα κεφάλαια του πρώτου µέρους, παρουσιάζονται τα κυριότερα
µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και οι φορείς που σχεδιάζουν ή
υλοποιούν επιµορφωτικά σεµινάρια. Στο πρώτο µέρος επίσης, ως απόρροια όλων
των παραπάνω αναλύσεων, της προϋπάρχουσας γνώσης, αλλά και του
γενικότερου προβληµατισµού, αναπτύσσεται ένα θεωρητικό πλαίσιο για την
επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών.
Το δεύτερο µέρος της εργασίας, έχουµε την παρουσίαση της εµπειρικής
έρευνας. Στα πρώτα κεφάλαια του δεύτερου µέρους, αναλύεται η µεθοδολογία
της έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν και οι τεχνικές που
επιλέχθηκαν, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται οι αντίστοιχοι θεωρητικοί µας
προβληµατισµοί. Στα επόµενα κεφάλαια του δεύτερου µέρους, έχουµε την
παρουσίαση της των αποτελεσµάτων εµπειρικής έρευνας. Η έρευνα αποτελείται
από δύο ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα επιδιώξαµε: την καταγραφή και ανάλυση των
επιµορφωτικών σεµιναρίων για οµογενείς εκπαιδευτικούς, που έχουν υλοποιήσει
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µας κατά την δεκαετία 19902000. Η συλλογή και ανάλυση των σχετικών γραπτών ντοκουµέντων, αποτελεί
µια πρώτη καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί όσον αφορά στην
επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών σε ελληνικά Πανεπιστήµια,
αναδεικνύοντας µια σηµαντική πτυχή του διερευνούµενου θέµατος.
Στη δεύτερη ενότητα της έρευνας επιδιώξαµε τη διερεύνηση των κύριων
χαρακτηριστικών που συνθέτουν το προφίλ των επιµορφούµενων οµογενών
εκπαιδευτικών. Για τις ανάγκες της διερεύνησης των κύριων χαρακτηριστικών
των οµογενών εκπαιδευτικών επιλέξαµε από το σύνολο των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που εξετάζουµε, το Πανεπιστήµιο Κρήτης, την
περίπτωση του οποίου µελετάµε και παρουσιάζουµε διεξοδικότερα. Αυτό γίνεται
γιατί στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Οµογενών», έχει ανατεθεί στο Εργαστήριο
9

∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.) η επιµόρφωση
οµογενών εκπαιδευτικών η οποία υλοποιείται συστηµατικά και οργανωµένα από
το 1997. Στα πλαίσια αυτής της επιµέρους έρευνας, επιχειρούµε να εξετάσουµε το
θέµα της επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών, εστιάζοντας στον ίδιο τον
οµογενή εκπαιδευτικό, ενώ σκιαγραφώντας το προφίλ του σε συνδυασµό µε ένα
πλήθος άλλων παραγόντων, προσπαθούµε να αναδείξουµε την δική του θεώρηση
των πραγµάτων.
Κάνοντας κανείς µια συνολική θεώρηση της σχετικής µε το θέµα µας
βιβλιογραφίας, διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα µεγάλο βιβλιογραφικό κενό. Η
παρούσα εργασία, έρχεται, λοιπόν, να καλύψει αυτό το κενό επιχειρώντας να
αποτελέσει µια πρώτη καταγραφή των δεδοµένων αναφορικά µε την επιµόρφωση
των οµογενών εκπαιδευτικών.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Σκοπιµότητα και αναγκαιότητα επιλογής του αντικειµένου
Στις Κοινωνικές Επιστήµες, εποµένως και στις Επιστήµες Αγωγής, είναι
αισθητή µια γενικότερη τάση, -ειδικά στο επίπεδο εκπόνησης µεταπτυχιακών
και διδακτορικών εργασιών-, η µεγάλη πλειοψηφία των µελετητών να
ασχολείται µε θέµατα θεωρητικής κυρίως φύσεως και κατεύθυνσης.
Σπανιότερες είναι οι µελέτες που άπτονται πρακτικών και περισσότερα απτών
παιδαγωγικών ζητηµάτων. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε και το εφαλτήριο των
πρωταρχικών ερευνητικών ανησυχιών µας.
Ταυτόχρονα, το ζήτηµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών γενικά, είναι
ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει αρκετούς µελετητές και µάλιστα από
διάφορους επιστηµονικούς χώρους. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η µελέτη της
εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, κρίνεται ιδιαίτερα
σηµαντική ιδίως στις µέρες µας όπου η εκπαίδευση καλείται να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο. Είναι κοινός τόπος επίσης ότι η θεωρία του µορφωτικού
κεφαλαίου, εξακολουθεί να επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών
και ∆ιεθνών επιτελείων, καθώς έχει διαπιστωθεί πως η οικονοµική ευρωστία,
από µόνη της δεν αρκεί για την πρόοδο και εξέλιξη των λαών της γης.
∆ιαπιστώνουµε µάλιστα, ότι τα τελευταία χρόνια, ενόψει τον ραγδαίων
εξελίξεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών,
εντοπίζονται σηµαντικές µελέτες1 που αποδεικνύουν την βαρύτητα του θέµατος
και δίνουν νέα ώθηση στην περαιτέρω ενασχόληση µας µε αυτό.
Παράλληλα, σε παγκόσµιο επίπεδο, οι κοινωνικο-πολιτιστικές αλλαγές
τρέχουν ταχύτερα από τις αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα η εκπαίδευση συνήθως να µην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες των µαθητών και να παρουσιάζεται µια µεγάλη δυσλειτουργικότητα
του εκπαιδευτικού συστήµατος, που έχει ως συνέπεια την αµφισβήτηση της
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου (Γκότοβος 1982: 31). Κάτω από
αυτές τις συνθήκες ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως παράγοντα της
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου διαφοροποιείται και γίνεται
περισσότερο απαιτητικός ως τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες
που εκείνος πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός για να ανταποκριθεί. Ο θεσµός
που καλείται να αντιµετωπίσει αυτές τις αυξηµένες απαιτήσεις του ρόλου του
εκπαιδευτικού είναι αυτός της επιµόρφωσης.
∆ιαπιστώνουµε, επίσης, ότι η συζήτηση και ο προβληµατισµός, για την
εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών διευρύνεται ολοένα, καθώς
διαχέεται σε πολλούς και ποικίλους επιστηµονικούς κύκλους. Αρχίζει να αποκτά
µε άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά της διαθεµατικότητας και της
διεπιστηµονικότητας. Νέες µέθοδοι έρευνας χρησιµοποιούνται, νέες ερµηνείες
αναδεικνύονται και κυρίως νέες προβληµατικές αναδύονται. Ο εκπαιδευτικός
πλέον αρχίζει να έρχεται όλο και πιο κοντά στο επίκεντρο του ερευνητικού
1

Το Συµβούλιο της Ευρώπης σε σχετική του έρευνα σε 23 χώρες, αναφέρεται στις νέες τάσεις και
προοπτικές για µεταρρυθµίσεις στις δοµές και τα προγράµµατα των παιδαγωγικών σχολών.
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ενδιαφέροντος, καθώς τα κίνητρα των νέων ερευνητών για να ασχοληθούν µε το
ζήτηµα αυτό είναι πολλά και σύνθετα.
Σε ένα άλλο επίπεδο επίσης, µελετώντας αρχικά ζητήµατα γενικότερης
παιδαγωγικής φύσεως και µετέπειτα, πιο ειδικά, ζητήµατα που αναφέρονται
στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, παρατηρήσαµε πως –µεταξύ
άλλων- το ζήτηµα της κατάρτισης και ακόµα περισσότερο της επιµόρφωσης των
οµογενών εκπαιδευτικών, όντας από την φύση του πρακτικό κατά βάση θέµα,
ήταν κάτι που δεν είχε διερευνηθεί και µελετηθεί συστηµατικά, σε
ικανοποιητικό βαθµό και σε βάθος. Αυτό τουλάχιστο διαπιστώνεται από την
αρχική επισκόπηση της σχετικής ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας την οποία
διενεργήσαµε σε προκαταρκτικό στάδιο. Οι αναφορές στην επιµόρφωση των
οµογενών εκπαιδευτικών είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Οι µελέτες που έχουν γίνει,
εξαντλούνται κυρίως σε θεωρητικές αναλύσεις, µε κεντρικό πάντα άξονα την
βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών γενικά, ή ακόµα και την επιµόρφωση
ενήλικων, (ή αυτό που αλλιώς ονοµάζεται «δια βίου εκπαίδευση»), και κυρίως
ατόµων, που ανήκουν σε διαφορετικές επαγγελµατικές οµάδες (Γαλάνης 1993:
35)2. Ακόµα πιο σπάνιες είναι οι µελέτες για την βασική κατάρτιση των
οµογενών εκπαιδευτικών, ενώ οι µελέτες που υπάρχουν στη σχετική
βιβλιογραφία και αφορούν στην περαιτέρω επιµόρφωση τους, γίνονται κατά
βάση µε την µορφή απολογιστικών εκθέσεων τις οποίες συντάσσουν οι φορείς ή
οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι, που οργανώνουν και διενεργούν κατά καιρούς
διάφορα επιµορφωτικά σεµινάρια. 19983. Πολλές φορές µάλιστα, διαπιστώσαµε
περιπτώσεις, όπου ακόµα και αυτή η έκθεση απολογισµού λείπει, παρόλο που
έχει υλοποιηθεί αντίστοιχο επιµορφωτικό σεµινάριο. Επίσης, στα συνέδρια που
διοργανώνονται κατά καιρούς και αφορούν στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό, αλλά και γενικότερα θέµατα παιδείας οµογενών, γίνεται συχνή
αναφορά στις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών χωρίς όµως να έχει
µέχρι τώρα παρουσιαστεί µια συγκεκριµένη και τεκµηριωµένη µελέτη για το
θέµα αυτό4. Είναι λοιπόν εµφανές το επιστηµονικό (θεωρητικό αλλά κυρίως
ερευνητικό) κενό στον τοµέα αυτό. Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε για εµάς ένα
ισχυρό κίνητρο στην απόφαση µας να ασχοληθούµε µε το παρόν θέµα.
Παράλληλα, είναι γνωστή η δυναµική της ελληνικής διασποράς, η οποία
εκτείνεται σε 140 χώρες σε όλο τον κόσµο, όπου διαβιούν σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις του ΥΠ.ΕΞ. επτά εκατοµµύρια άτοµα ελληνικής καταγωγής (ΥΠ.ΕΞ.,
Γ.Γ.Α.Ε., 2001: 14)5. Τα άτοµα αυτά οργανωµένα και µη, διατηρούν στη
2

Βλ. επίσης και τις σχετικές εκθέσεις της ΝΕΛΕ, όπου γίνεται αναφορά κυρίως στην αναγκαιότητα της
επιµόρφωσης και στην δια βίου εκπαίδευση, αλλά µε έναν αρκετά επιφανειακό τρόπο χωρίς να γίνεται
διερεύνηση και αξιολόγησης της κατάστασης.
3
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εργασίες των: Αθανασίου, Λ. (1997), ∆αµανάκη, Μ. (1994), Μάρκου, Γ.
(1997) (επιµ.), Γεωργογιάννη, Π. (1998).
4
Περισσότερα για το ζήτηµα αυτό, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2, όπου γίνεται διεξοδική αναφορά στην
προϋπάρχουσα γνώση για το θέµα µέσα από την επισκόπηση και εκτενέστερη αναφορά στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία.
5
Γενικά ο απόδηµος ελληνισµός υπολογίζεται στο σύνολό του ότι προσεγγίζει τα 7.000.000. Κάθε
υπολογισµός όµως θα πρέπει να θεωρείται επισφαλής, καθώς τόσο η µεθοδολογία των καταµετρήσεων όσο
και οι σοβαρές δυσκολίες κατά περιοχές, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή επιστηµονικά τεκµηριωµένων
αναλύσεων και συµπερασµάτων. Περισσότερα όµως αλλά και πιο πρόσφατα αριθµητικά και στατιστικά
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συντριπτική τους πλειοψηφία την ελληνική πολιτιστική τους ταυτότητα και τους
δεσµούς τους µε την Ελλάδα. Βασική µέριµνα των Ελλήνων µεταναστών, όπου
και αν αυτοί κατοικούν, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι, η παιδεία και η
εκπαίδευση των παιδιών τους, ιδιαίτερα δε η ελληνοµάθεια τους. Επιχειρώντας
σήµερα να κάνουµε µια πρόχειρη προσέγγιση της κατάστασης, διαπιστώνουµε
πως σε περισσότερες από σαράντα χώρες σε όλες τις Ηπείρους της γης,
λειτουργούν σήµερα ελληνικά σχολεία, ή ελληνικές τάξεις, ή τµήµατα για την
διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισµού. Σε παγκόσµιο
επίπεδο περισσότεροι από 100.000 µαθητές, παρακολουθούν τις διάφορες µορφές
οργανωµένης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (Ανθόπουλος: 1998: 79-76).
Είναι επίσης γνωστό πως η οργανωµένη εκπαίδευση των Ελλήνων
µεταναστών και οι µορφές που αυτή λαµβάνει στις χώρες όπου οι τελευταίοι
εγκαθίστανται, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος µελετητών, οι οποίοι
συζητούν, κυρίως όµως περιγράφουν, την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό6.
Ανάλογα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας,
ποικίλουν και οι µορφές οργανωµένης ελληνόφωνης εκπαίδευσης. Έτσι, η
εκπαιδευτική πραγµατικότητα της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων του
εξωτερικού, µας λέει πως: Λειτουργούν πλήρη ηµερήσια ελληνικά σχολεία.
Απογευµατινά και Σαββατιανά σχολεία. Τάξεις, ή Τµήµατα Μητρικής Γλώσσας.
Προπαρασκευαστικές τάξεις. ∆ίγλωσσες τάξεις. Τάξεις ενταγµένες στο σύστηµα
της χώρας υποδοχής και Τµήµατα ενηλίκων και όλα αυτά αφορούν µόνο στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, οι
εκπαιδευτικοί που καλούνται να στελεχώσουν µε έµψυχο δυναµικό τις µορφές
αυτές εκπαίδευσης, παρουσιάζουν µε την σειρά τους και αυτοί, πλείστες όσες
διαφοροποιήσεις (στις οποίες θα αναφερθούµε αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια
της εργασίας αυτής). ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, µια ποικιλοµορφία που φτάνει τα
όρια της σύγχυσης, καθώς κανείς δεν γνωρίζει ή έστω δεν έχει καταγράψει µε
συστηµατικό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε διαφοροποιηµένης
οµάδας. Η ανάγκη, εποµένως, για συστηµατική ενασχόληση µε το θέµα,
προβάλλει αναπόδραστη.
Από την άλλη πλευρά, η επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό (όπως προκύπτει µέσα από την µελέτη
των τεκµηρίων αλλά και των αναλύσεων προηγούµενων ερευνητών), ως και τα
τέλη περίπου της δεκαετίας του 1970, ήταν αποσπασµατική και κατά βάση
ανοργάνωτη. Όσον αφορά µάλιστα, το επίµαχο ζήτηµα της επιµόρφωσης των
οµογενών εκπαιδευτικών ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη (Αθανασίου 1997:9-10).
Παρολαυτά, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αρχίσει και γίνονται πιο
συστηµατικές και οργανωµένες προσπάθειες, που εκφράζονται µέσα από την
επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική εκφράζονται και δη µε έµπρακτο και συνειδητό
τρόπο. Έτσι έχουµε να αναφέρουµε ενδεικτικά: την υπογραφή µορφωτικών
συµφωνιών µεταξύ των χωρών υποδοχής και του µητροπολιτικού κέντρου
στοιχεία για τον απόδηµο ελληνισµό και γενικά για τους Έλληνες της ∆ιασποράς, βλ. στο: Απόδηµος
Ελληνισµός: στρατηγική, πολιτική και στόχοι. Απολογισµός ∆ράσεων- Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης, 2001
του ΥΠ.ΕΞ. και της Γ.Γ.Α.Ε., Σεπτέµβριος 2001 σ. 13 κ.ε.
6
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις µελέτες των: ∆αµανάκη Μ. (1999), Μπόµπα Λ., (1989 1992), Κασιµάτη Κ.
(1992), Γεωργογιάννη Π., (1996), Αθανασίου Λ. (1990), Λυκούδη-Σηµαντηράκη Μ. (1997) κ. α.
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(Ελλάδα), την αποστολή από την Ελλάδα Συµβούλων Εκπαίδευσης στις έδρες
των Γενικών Προξενείων και στις Ελληνικές Πρεσβείες ανά χώρα, την σύσταση
Γραφείων Εκπαίδευσης, την απόσπαση εκπαιδευτικών και Συντονιστών
Εκπαίδευσης, την αποστολή δωρεάν σχολικών εγχειριδίων και οπτικοακουστικού
υλικού (Αθανασίου, 1997: 10).
Αλλά και πιο πρόσφατα, σε θεσµικό πλέον επίπεδο, έχουµε επίσης µε την
ψήφιση του Νόµου 2413, την διαµόρφωση ενός διαρθρωτικού διοικητικού
πλαισίου µέσα στο ΥΠ.ΕΠ.Θ. (Ειδική Γραµµατεία Παιδείας Οµογενών και
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης) αρµόδιο για τον προγραµµατισµό και την
υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων. Επίσης έχουµε την σύσταση του
Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.),
ενός δηλαδή επιστηµονικού ερευνητικού οργάνου, που έχει ως σκοπό να καλύψει
το κενό µιας συστηµατικής, συνεχούς αλλά και εµπεριστατωµένης αντιµετώπισης
των θεµάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (Ανθόπουλος,
1998: 77).
Ένα σηµαντικό στοιχείο επίσης που επιβεβαιώνει την παραπάνω
κινητικότητα, είναι η χρηµατοδότηση και υλοποίηση του έργου «Παιδεία
Οµογενών», στα πλαίσια του Β΄ και Γ’ Κ.Π.Σ., την υλοποίηση του οποίου έχει
αναλάβει το Πανεπιστήµιο Κρήτης µέσω του Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ7.
Ας σηµειωθεί τέλος ότι το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας την
«ανάγκη κάλυψης των επιµορφωτικών αναγκών των οµογενών και αλλογενών
εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό», αποφάσισε
τον Απρίλιο του 2000, την οργάνωση και λειτουργία «Προγραµµάτων
Μετεκπαίδευσης και Σεµιναρίων Επιµόρφωσης Οµογενών και Αλλογενών
Εκπαιδευτικών» στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραµµατείας Παιδείας
Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης καθώς και από την ∆ιεύθυνση
Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης8.
Τα παραπάνω στοιχεία, εποµένως, τεκµηριώνουν την σηµασία της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι
εκπαιδευτικοί στην διατήρηση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του
πολιτισµού, στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού. Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι δεν
έχει διερευνηθεί ακόµα σε βάθος και µε συστηµατικό τρόπο η περίπτωση των
οµογενών εκπαιδευτικών και κυρίως, η επιµόρφωση τους, ειδικά όσον αφορά
στους άξονες που έχουµε ήδη αναφέρει. Η παρούσα εργασία έρχεται να
συµβάλλει στην κάλυψη του κενού, εστιάζοντας στα ακόλουθα σηµεία ως προς
την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών:
1) Σε επίπεδο βιβλιογραφικών και θεωρητικών αναλύσεων εστιάζουµε
Στην έννοια και τις διαστάσεις της επιµόρφωσης και ειδικότερα της
επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών, ενώ παρουσιάζονται τα
αντιπροσωπευτικότερα µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών.

7

Εκτενέστερη αναφορά και λεπτοµέρειες σχετικά µε το έργο «Παιδεία Οµογενών», και το Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.,
αναφέρονται στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης.(κεφ. 5 & 6).
8
ΦΕΚ 515, 11 Απριλίου 2000, αριθ. Φ 815.1/019/Ζ1/1256.
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Στην ιδιαίτερη περίπτωση των οµογενών εκπαιδευτικών µέσα από τη
δοµική ανάλυση των επιπέδων κοινωνικοποίησής καθώς και το πώς αυτά
τα επίπεδα σχετίζονται µε την επιµόρφωσή τους.
Στους παράγοντες που επηρεάζουν ή που προκύπτουν από τα
προαναφερθέντα επίπεδα κοινωνικοποίησης και τι ρόλο παίζουν αυτά στην
επιµορφωτική διαδικασία.
2) Στο επίπεδο της δικής µας εµπειρικής έρευνας, µελετάµε κυρίως τα
ακόλουθα σηµεία:
α) Ως προς τα προγράµµατα επιµόρφωσης που υλοποιούν τα ελληνικά
Πανεπιστήµια:
Την στοχοθεσία των επιµορφωτικών προγραµµάτων για τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς, όπως αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας.
Το περιεχόµενο, (δηλαδή την εφαρµογή της παραπάνω στοχοθεσίας),
της επιµόρφωσης που λαµβάνουν κατά διαστήµατα οι οµογενείς εκπαιδευτικοί
όλων των βαθµίδων, -αλλά κυρίως της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης- από τους
πανεπιστηµιακούς φορείς.
Την µεθοδολογία της επιµόρφωσης, µε άλλα λόγια, θα διερευνηθεί το
«πώς» υλοποιείται η επιµόρφωση, (δηλ. η δοµή και το θεωρητικό υπόβαθρο των
επιµέρους επιµορφωτικών προγραµµάτων), τα κριτήρια επιλογής των προς
επιµόρφωση εκπαιδευτικών,(δηλ. µε ποιον τρόπο επιλέγονται αυτοί που θα
τύχουν επιµόρφωσης) αλλά και το ποιοι είναι αυτοί που αναλαµβάνουν να
επιµορφώσουν τους οµογενείς εκπαιδευτικούς (δηλαδή η κατάρτιση καθώς και
τα τυπικά προσόντα που έχουν ή έστω πρέπει να έχουν οι επιµορφωτές).
Τις χωροχρονικές διαστάσεις της επιµορφωτικής διαδικασίας, δηλαδή
το που (γεωγραφική περιοχή, τόπος, περιβάλλοντας χώρος, κ.λπ.) και το πότε,
(χρονική περίοδος, διάρκεια, ώρες µαθηµάτων, κ.λπ.).
β) Ως προς την διερεύνηση των επιµέρους χαρακτηριστικών που
διακρίνουν τους οµογενείς εκπαιδευτικούς (δεύτερη ενότητα της έρευνας):
Την ταυτότητα των οµογενών εκπαιδευτικών, δηλαδή να απαντήσουµε
στο ερώτηµα, «ποιοι» είναι αυτοί, (γίνεται διερεύνηση της µεταναστευτικής,
σχολικής, ακαδηµαϊκής βιογραφία τους, αλλά και των αντίστοιχων συνθηκών,
που τους ώθησαν στις συγκεκριµένες επαγγελµατικές επιλογές).
Το προφίλ των οµογενών εκπαιδευτικών, όπως αυτό διαµορφώνεται
µέσα από τις ποίκιλες τυπολογίες, που διαπιστώσαµε πως προκύπτουν ανάλογα
µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αυτοί διαθέτουν, καθώς και το
επίπεδο της παιδαγωγικής και διδακτικής- µεθοδολογικής τους κατάρτισης.
Τις επιµορφωτικές ανάγκες των οµογενών εκπαιδευτικών, όπως αυτές
διαφαίνονται µέσα από την ποιοτική ανάλυση επιµέρους χαρακτηριστικών
περιπτώσεων. Συγκεκριµένα, αυτό γίνεται µε δύο τρόπους: i) µέσα από τις
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που πήραµε από οµογενείς εκπαιδευτικούς, και ii)
από την διεξοδική καταγραφή των αναγκών αυτών, όπως αναδύονται µέσα από
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τα περιεχόµενα των επιµορφωτικών προγραµµάτων, που υλοποιούνται υπό την
επιστηµονική εποπτεία των ελληνικών πανεπιστηµίων9.
1.2. Περιορισµοί της εργασίας.
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε απαραίτητη προϋπόθεση να αναφερθούµε
στους πρωταρχικούς περιορισµούς της εργασίας µας. Με τον όρο «περιορισµοί
της εργασίας» δεν εννοούµε µόνο αυτούς που σαφώς εµείς για µεθοδολογικούς ή
άλλους λόγους θέτουµε εξαρχής, αλλά και εκείνους που προέκυψαν στην πορεία.
Οι τελευταίοι αυτοί περιορισµοί, που θα µπορούσαµε να τους ονοµάσουµε και
«εξωγενείς περιορισµούς της έρευνας», είναι εκείνοι που προέκυψαν στην πορεία
της έρευνας, και που δεν ήταν δυνατό να προβλεπτούν εκ των προτέρων. Οι
εξωγενείς αυτοί περιορισµοί αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικότερα στο
δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας (κεφ 5 ), στο οποίο αναλύεται η
µεθοδολογία της εµπειρικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης και στα λοιπά Πανεπιστήµια της χώρας. Στο παρόν κεφάλαιο θα
αναφερθούµε στους περιορισµούς που θέσαµε εµείς οι ίδιοι, προκειµένου να
µπορέσουµε να επικεντρωθούµε σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές καταστάσεις,
ώστε να καταφέρουµε να έχουµε εγκυρότερα αποτελέσµατα.
α) Χρονικοί περιορισµοί: Ο πρώτος περιορισµός που θέσαµε εξαρχής
ήταν η χρονική περίοδος, στα πλαίσια της οποίας µελετούµε το θέµα της
επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών. Κάνοντας µια σχετική διερεύνηση
µέσω των φορέων που υλοποιούν τέτοιου είδους επιµορφωτικά προγράµµατα για
οµογενείς εκπαιδευτικούς.10, αλλά και µελετώντας την σχετική βιβλιογραφία,
διαπιστώσαµε πως µόνο την τελευταία δεκαπενταετία έχει αρχίσει να διαφαίνεται
µια µορφή οργανωµένης παρέµβασης όσον αφορά γενικά στα εκπαιδευτικά
θέµατα του ελληνισµού της διασποράς, αλλά και ειδικότερα στην επιµόρφωση
των οµογενών εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, η εργασία µας δεν θα µπορούσε
παρά να εκτείνεται χρονικά στην συγκεκριµένη αυτή περίοδο, δηλαδή από τα
µέσα της δεκαετίας του ’80 και έπειτα.
β) Περιορισµοί αναφορικά µε τους επιµορφωτικούς φορείς: Για
λόγους καθαρά µεθοδολογικούς, αποφασίσαµε η µελέτη µας να επικεντρωθεί στο
είδος της επιµόρφωσης που παρέχουν στους οµογενείς εκπαιδευτικούς., τα
Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αποκλειστικά, και όχι στους
υπόλοιπους φορείς που επίσης υλοποιούν παρόµοια επιµορφωτικά προγράµµατα.
Αυτό το αποφασίσαµε κυρίως για δύο λόγους: Ο πρώτος ήταν ότι διαπιστώσαµε
πως πρακτικά, ήταν σχεδόν αδύνατο να συγκεντρώσουµε το σύνολο των
απαραίτητων στοιχείων, που αφορούν στην επιµόρφωση των οµογενών
9

Γίνεται δηλαδή ανάλυση των επιµέρους ερωτηµατολογίων και των άλλων εκθέσεων που οι ίδιοι οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί συµπλήρωσαν κατά την διάρκεια τέτοιων επιµορφωτικών σεµιναρίων.
10
Οι κυριότεροι φορείς στην χώρα που χρηµατοδοτούν ή υλοποιούν επιµορφωτικά προγράµµατα για Ο.Ε.
είναι φυσικά το ΥΠ.ΕΠ.Θ. µε τις διάφορες υπηρεσίες του (Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων -∆ΙΠΟ∆Ε), η Γενική
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (Γ.Γ.Α.Ε.), το Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης
Παλιννοστούντων και Οµογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.), το Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού (Ι.Ε.Π.),
και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.).
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εκπαιδευτικών, από τον κάθε φορέα ξεχωριστά (καθώς δεν υπάρχει ένα
οργανωµένο αρχειακό υλικό στις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες). Ακόµα όµως
και αν καταφέρναµε να συγκεντρώσουµε το απαραίτητο υλικό στο σύνολο του, ο
όγκος του θα ήταν τέτοιος, που από την µία θα ήταν αδύνατον να τον
επεξεργαστούµε µε την δέουσα προσοχή και από την άλλη θα ξέφευγε κατά πολύ
από τις δυνατότητες και τις προσδοκίες µιας εργασίας σε επίπεδο masters όπως
είναι η παρούσα. Περιοριστήκαµε λοιπόν στα επιµορφωτικά προγράµµατα, όπως
αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται, από τα Πανεπιστήµια της Ελλάδας.
Από την άλλη πλευρά, δύο ακόµα παράγοντες συντέλεσαν στο να
επικεντρωθούµε αποκλειστικά στα Ελληνικά Πανεπιστήµια. Ο πρώτος είναι το
γεγονός πως η γράφουσα, παρακολουθεί τα µαθήµατα του πρώτου κύκλου
µεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Π.Τ.∆.Ε.), πράγµα που
σηµαίνει πως είναι πιο πρόσφορο το έδαφος των Πανεπιστηµίων για την
συγκέντρωση και την µελέτη του πρωτογενούς υλικού της έρευνας. Ο δεύτερος
παράγοντας είναι πως η γράφουσα, συµµετέχει παράλληλα και στο Πρόγραµµα
«Παιδεία Οµογενών», που υλοποιεί το Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και
Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.), το οποίο έχει αφιερώσει µια
ξεχωριστή δράση του προγράµµατος στην επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών.
Πράγµα που σηµαίνει πως η προσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος, µπορεί να
γίνει µε πιο άµεσο, βιωµατικό και αποτελεσµατικό τρόπο.
γ) Περιορισµοί αναφορικά µε τον τύπο εκπαιδευτικών: Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, οι µορφές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό είναι πολλές και ποικίλες. Η ποικιλοµορφία αυτή φυσικά δεν
εξαντλείται µόνο στις µορφές της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Έχει άµεση σχέση
και µε τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του
εξωτερικού. Σε παλαιότερη µελέτη µας, είχαµε αναφερθεί διεξοδικά στις
διαφορετικές κατηγορίες (τυπολογίες) εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα
σχολεία του εξωτερικού (Πετράκη, Κ. 1999: 251-259). Συνοπτικά εδώ θα
αναφέρουµε πως οι τρεις µεγάλες κατηγορίες που διακρίνονται είναι:
α) Οµογενείς Εκπαιδευτικοί (δηλαδή οι µετανάστες Έλληνες
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατοικούν πλέον µόνιµα στην χώρα υποδοχής),
β) Οι Ελλαδίτες αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί (αυτοί δηλαδή αυτοί τους
οποίους το Υπουργείο Παιδείας στέλνει µε απόσπαση στο εξωτερικό για χρονικό
διάστηµα που εκτείνεται από 3 έως και 5 χρόνια) και
γ) Αλλογενείς Εκπαιδευτικοί (δηλαδή εκείνοι που δεν είναι ελληνικής
καταγωγής, αλλά εντούτοις διδάσκουν σε κάποια µορφή ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό). Η τελευταία κατηγορία είναι και η πιο ολιγοµελής.
Οι παραπάνω αυτές κατηγορίες χωρίζονται φυσικά σε επιµέρους
υποκατηγορίες στις οποίες θα αναφερθούµε σε επόµενο κεφάλαιο. Στην παρούσα
εργασία, αντικείµενο έρευνας θα αποτελέσει η κατηγορία, των οµογενών
εκπαιδευτικών. ∆ηλαδή οι εκπαιδευτικοί ελληνικής καταγωγής που ζουν στο
εξωτερικό και διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα διαφόρων τύπων σχολεία της
αλλοδαπής. Η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών, όσο περνάνε τα χρόνια τείνει
να εξελιχθεί στην κυρίαρχη κατηγορία µεταξύ των προαναφερθέντων.
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2. Συζήτηση βασικών όρων
Στη συνέχεια κρίνεται σκόπιµο να γίνει µία σφαιρική συζήτηση, γύρω από
κεντρικές έννοιες, που πραγµατεύεται η παρούσα µελέτη, µε στόχο την
αποσαφήνισή τους και την οροθέτησή τους. Με αυτό τον τρόπο θέλουµε να
προλάβουµε πιθανές εννοιολογικές παρεξηγήσεις, καθώς και στην συγκεκριµένη
περίπτωση (όπως άλλωστε και στις περισσότερες περιπτώσεις που άπτονται της
σπουδής των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών), συχνά διαπιστώνεται
το φαινόµενο επιστήµονες να χρησιµοποιούν κοινή ορολογία, αλλά να µιλάνε για
διαφορετικές στην ουσία έννοιες.
Στην παρούσα εργασία, όροι όπως οµογενής εκπαιδευτικός, βασική
κατάρτιση, επανακατάρτιση, αλλά και επιµόρφωση εκπαιδευτικών,
συνεχιζόµενη ή δια βίου εκπαίδευση, είναι όροι που θα εµφανίζονται συχνά
και που στην ουσία αποτελούν το κατεξοχήν αντικείµενο της µελέτης.
Αυτούς τους όρους λοιπόν θα συζητήσουµε και θα πραγµατευτούµε στην
συνέχεια αφού προηγουµένως αναφερθούµε µε συντοµία στην µετανάστευση ως
κοινωνικό φαινόµενο στην ελλαδική πραγµατικότητα, αλλά και στους Έλληνες
της ∆ιασποράς.
2.1. Η µετανάστευση ως κοινωνικό φαινόµενο και οι Έλληνες της ∆ιασποράς.
2.1.1. Η µετανάστευση και οι Έλληνες µετανάστες.
Πολλοί είναι οι επιστηµονικοί κλάδοι που µελετούν το φαινόµενο της
µετανάστευσης (για παράδειγµα η Κοινωνιολογία, η Εθνολογία, η Ψυχολογία, η
Ιστορία, προσφάτως δε και η Παιδαγωγική), καθένας από την ιδιαίτερη σκοπιά
και σε συνάρτηση κάθε φορά µε το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο αναφέρεται.
Στις κοινωνικές επιστήµες, ο όρος µετανάστευση, δηλώνει γενικά κάθε
µετακίνηση για µόνιµη, ή ηµιµόνιµη εγκατάσταση, ατόµων ή οµάδων. Οι ορισµοί
που κατά καιρούς έχουν δοθεί για την µετανάστευση ποικίλουν, όλες τους όµως
περιέχουν την έννοια της µετακίνησης των πληθυσµών. Εξετάζοντας καταρχήν τα
γλωσσικά λεξικά διαπιστώνουµε ότι η µετανάστευση ορίζεται ως η «µετακίνηση
του πληθυσµού από την πατρική γη σε άλλο τόπο της ίδιας χώρας ή σε ξένες
χώρες, µε σκοπό την αναζήτηση καλύτερης τύχης», ενώ δίνονται παράλληλα και
οι συνώνυµοι όροι «αποδηµία» και «ξενιτεµός» (Κριαράς, 1998: 66). Περίπου
τον ίδιο ορισµό δίνουν όλα τα λεξικά, είτε µε την προσθήκη του όρου
«µετοικεσία» στους συνώνυµους όρους της µετανάστευσης (Φυτράκης, 199:
457), είτε µε µικρές διαφοροποιήσεις. Όπως για παράδειγµα τον συνώνυµο όρο,
«εκπατρισµός», τον οποίο και συναντάµε εξίσου συχνά µε τους
προηγούµενους όρους.
Στην ειδική επιστηµονική βιβλιογραφία, γίνεται διάκριση ανάµεσα σε
εσωτερική και σε εξωτερική µετανάστευση, σε εκούσια και σε αναγκαστική, σε
πρωτογενή και δευτερογενή, σε πλήρη και µερική, σε συντηρητική και σε
καινοτόµο, σε βραχυχρόνια και σε µακροχρόνια κ.λπ.
Σύµφωνα µε τον ∆αµανάκη (1993: 19-28), στον όρο µετανάστευση
εµπεριέχεται ένα πλήθος διαστάσεων (µε άλλα λόγια δεδηλωµένες ή όχι
κατηγορίες), όπως γεωγραφική, οικονοµική, πολιτική, κοινωνική- ταξική,
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εθνοτική –πολιτισµική, κ.λπ., οι οποίες χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε µια
σειρά από κοινωνιολογικούς κυρίως όρους, ανάλογα µε το που θέλει να δώσει
έµφαση ο εκάστοτε ερευνητής.
Όσον αφορά το χαρακτήρα των µεταναστεύσεων, βλέπουµε ότι ενώ στην
αρχή έφεραν ατοµικό χαρακτήρα, αργότερα προσέλαβε οικογενειακό-οµαδικό και
εν γένει συλλογικό χαρακτήρα, σε παγκόσµιο επίπεδο. Βλέπουµε δηλαδή το
φαινόµενο της µετανάστευσης, στο πέρασµα του χρόνου, να επηρεάζει τις
εξελίξεις και να παίζει σηµαντικό ρόλο στα εθνικά ζητήµατα κάθε χώρας.
Εξετάζοντας παράλληλα κανείς την διαχρονικότητα της µετακίνησης των
πληθυσµών, δεν θα µπορούσε να παραβλέψει το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο η κάθε είδους µετακίνηση πραγµατοποιείται. Είτε ατοµική, είτε οµαδική, η
κάθε µετακίνηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής οργάνωσης,
τόσο της χώρας προέλευσης, όσο και της χώρας υποδοχής. Η διεθνής µετακίνηση,
δεν είναι µόνο συνδεδεµένη µε την οικονοµική κατάσταση στη χώρα προέλευσης
και υποδοχής, αλλά και µε την οργάνωση της ιδεολογίας των θεσµών του
εκάστοτε έθνους-κράτους. Με άλλα λόγια η διαχρονικότητα και η ανάπτυξη της
µετακίνησης των πληθυσµών, συνδέεται άµεσα µε το χώρο-πλαίσιο που η κάθε
µετακίνηση πραγµατοποιείται, αλλάζει, διαµορφώνεται, αποκτά νέα στοιχεία, που
τελικά συνθέτουν τον χώρο αυτό και του αποδίδουν ένα νέο κοινωνικό ρόλο και
περιεχόµενο.
Σύµφωνα µάλιστα µε τις απόψεις του Πατινιώτη (1980: 187-205), η
µετανάστευση αποκαλύπτεται ως µια έµµεση κοινωνική επίπτωση της εξάρτησης
ενός κοινωνικού µετασχηµατισµού. Mε αυτό εννοεί προφανώς πως οι αιτίες δεν
είναι φυσική απόρροια αποκλειστικά µιας στιγµιαίας συγκυρίας (οικονοµικής
πολιτικής ή άλλης). Κάνοντας µια προβολή της παραπάνω άποψης στην
περίπτωση της Ελλάδας, υποστηρίζει πως η χώρα µας, από την εποχή της
ύπαρξής της ως ανεξάρτητου κράτους, ήταν µια δοµικά εξαρτηµένη χώρα. (Και
πραγµατικά, τίποτα δεν απεικονίζει την κατάσταση γλαφυρότερα από το γεγονός
πως τα τρία µεγάλα κόµµατα της Ελλάδας κάποτε, ονοµάζονταν «αγγλικό»,
«γαλλικό» και «ρωσικό» σε αντιστοιχία µε τις µεγάλες δυνάµεις). Η στρεβλότητα
της κοινωνικής δοµής είναι αυτή που κατά την άποψη του, ωθεί τους ανέργους
και τους υποαπασχολούµενους µιας χώρας να αναζητήσουν εργασία στο
εξωτερικό. Και αναφερόµενος στους Έλληνες µετανάστες και την έξαρση που
κατά περιόδους παρουσίαζε η ελληνική µετανάστευση σηµειώνει
χαρακτηριστικά: «Η µετανάστευση οπωσδήποτε δεν είναι όπως είπαν επίσηµα
χείλη11, η παροιµιώδης «διάθεση για ταξίδια», «η διάθεση για περιπέτειες», η
«ξενοµανία» που αναγκάζει τους Έλληνες να µεταναστεύουν δηλαδή να
εγκαταλείπουν την οικογένεια, τα έθιµα, τον πολιτισµό τους, τις κλιµατολογικές
συνθήκες που γνωρίζουν και να ξενιτευτούν σε µια διαφορετική άγνωστη
κοινωνία» (Πατινιώτης, 1980: 199).
Ο µετανάστης (ή αλλιώς ο «απόδηµος», αυτός που αποδηµεί σε ένα
άλλο τόπο ή µια άλλη χώρα) πάλι, ανάλογα µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
µετανάστευσε και γενικότερα ανάλογα µε τα αίτια της µετακίνησης του,
11

«Ο Έλληνας (σχολίαζε ο τέως υπουργός της Χούντας, Μανωλόπουλος στο περιοδικό “Der Spiegel”)
υπήρξε πάντα ένας Οδυσσέας και όπως πάντα τον ελκύει το ταξίδι προς το άγνωστο, η αναζήτηση µιας
καλύτερης ζωής και µιας νέας µοίρας, η ανακάλυψη νέων κόσµων…» Der Spiegel (1971), Vol. 49, p.118.
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παρουσιάζει διάφορες τυπολογίες. Η Πετρινιώτη (1993: 13-14 ), αναφερόµενη
στη σύγχρονη µετανάστευση υπογραµµίζει, πως επικρατεί σύγχυση και
αντιφατικά αισθήµατα αναφορικά µε την συζήτηση για το θέµα της
µετανάστευσης, τα οποία πηγάζουν κυρίως από την αβεβαιότητα όσον αφορά τον
αριθµό και τη σύνθεση των µεταναστών κατά εθνικότητα, αλλά και ποιοι από
τους µετακινούµενους συµπεριλαµβάνονται τελικά στην κατηγορία «µετανάστης»
(Πετρινιώτη, 1993:14). Ο υποκατηγορίες του µετανάστη, όπως εσωτερικός,
εξωτερικός, οικονοµικός κ.λπ. θα λέγαµε πως τελικά είναι διοικητικοί όροι, που
δεν έχουν να κάνουν τόσο µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, ή µε κοινωνικο –
οικονοµικές ή νοµικές κατηγορίες, αλλά µε την διοικητική µεταχείριση που
επιφυλάσσουν οι εκάστοτε αρχές σε αυτούς που τελικά χαρακτηρίζονται ως
µετανάστες.
Έχοντας υπόψη µας όλες τις παραπάνω διαφοροποιήσεις και διαστάσεις
αναφορικά µε το εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων µετανάστευση και
µετανάστης, κατανοούµε τον µετανάστευση ως ένα σύνθετο όρο που δεν
περιορίζεται στη χωροχρονική µετακίνηση, αλλά εµπεριέχει και κοινωνικές,
ταξικές, οικονοµικές και πολιτισµικές διαστάσεις (∆αµανάκης,)
Θα µπορούσαµε φυσικά, στο σηµείο αυτό να παραθέσουµε ένα πλήθος
απόψεων, τυπολογιών και επιµέρους ταξινοµήσεων, που αναφέρονται στον
µετανάστη και ειδικότερα στον Έλληνα µετανάστη, αλλά κάτι τέτοιο θα ξέφευγε
από τα πλαίσια της παρούσας µελέτης12. Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στην
έννοια της «διασποράς» των πληθυσµών που είναι η φυσική συνέπεια του
φαινοµένου της µετανάστευσης.
2.1.2. ∆ιασπορά: οι Έλληνες της ∆ιασποράς και ο ρόλος τους.
Το περιεχόµενο του όρου «διασπορά» επιδέχεται επίσης ποικίλους
ορισµούς. Η πολυµορφία στο ορισµό της παραπάνω έννοιας, οφείλεται στις
ιστορικές και επιστηµολογικές αφετηρίες, από τις οποίες ξεκινούν οι εκάστοτε
ερευνητές (ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήµονες κ.λπ.) για να δώσουν
την τυπολογία του φαινοµένου αυτού. Σύµφωνα µε τον Χασιώτη µάλιστα (1993:
17), η δυσκολία ενός γενικά αποδεκτού όρου θα πρέπει επίσης να αναζητηθεί και
να αποδοθεί και στις ιδιοµορφίες που παρουσιάζουν οι πληθυσµιακές
µετακινήσεις των λαών σε διάφορες ιστορικές περιόδους.
Με τον όρο «διασπορά», παρίσταται κάθε είδους φαινόµενο που απορρέει
από τις µεταναστεύσεις πληθυσµών, οι οποίοι προέρχονται από µία χώρα ή
περιοχή όπου κατοικεί η οµοιογενής εθνοπολιτισµική τους οµάδα(Χασιώτης
1993: 17-20)13.
Σε σχετική αναφορά, ο Χασιώτης (1993: 19) χαρακτηρίζει ως
«διασπορά», το «τµήµα εκείνο του ελληνικού λαού, το οποίο, παρ’ όλο που
εκπατρίστηκε για διάφορους λόγους, και εγκαταστάθηκε, έστω και µε σχετική
µόνο µονιµότητα, σε χώρες ή περιοχές εκτός του εθνικού χώρου, εξακολούθησε
12

Παρολαυτά ενδιαφέρον παρουσιάζουν για το θέµα αυτό οι εργασίες των Πετρινώτη Ξ.(1993),
∆αµανάκη, Μ. (1997), Μάρκου, Γ. (1996α ), Έµκε- Πουλοπούλου, Η. (1990), Κασσιµάτη, Κ. (1992),
Μουσούρου (1991) κ. α.
13
‘Όπου ο συγγραφέας, φέρνει τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα της διασποράς των Εβραίων, των
Τσιγγάνων, των Ιρλανδών κ.λπ.…
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να συντηρεί µε ποικίλους τρόπους τους υλικούς, συναισθηµατικούς του δεσµούς
µε τη γενέτειρα και τη χώρα καταγωγής του» (ό.π.: 19). Αποδεχόµαστε τον
παραπάνω ορισµό µε την παραδοχή ότι αυτός συνοδεύεται και µε αναφορές στις
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η νεότερη ιστορία των Ελλήνων14.
Το φαινόµενο της ελληνικής διασποράς, είναι τόσο παλιό όσο και ιστορία
του Ελληνικού Έθνους. Ελάχιστα έθνη παρουσιάζουν από αρχαιοτάτων χρόνων,
διασπορά ανά τον κόσµο τόση όσο το ελληνικό. Καθ’ όλες τις περιόδους της
µακράς τους ιστορίας οι Έλληνες στράφηκαν (για διαφορετικούς κάθε φορά
λόγους), προς όλες τις τότε γνωστές χώρες. Η Ελληνική ∆ιασπορά, αποτελεί µε
άλλα λόγια µια νοητή προέκταση του Ελληνισµού πολύ πέρα από τα
οριοθετηµένα γεωγραφικά σύνορα του κράτους της Ελλάδας. Ο Ελληνισµός
αυτός κατόρθωσε όχι µόνο να επιβιώσει, αλλά παράλληλα κατάφερε να
αναπτύξει σηµαντικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες µε στόχο τη διατήρηση
της εθνικής ταυτότητας. Η θέση που κατέχει η διασπορά στη γενικότερη ιστορική
πορεία του νεοελληνικού έθνους ήταν πάντα ιδιαίτερα σηµαντική. Για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα, ιδιαίτερα κατά τη µακρόχρονη περίοδο της τουρκοκρατίας,
οι απόδηµοι Έλληνες, είχαν ευρύτατη συµµετοχή (κάποτε και πρωταγωνιστική)
στις διαδικασίες της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης του
ελληνικού κόσµου και συνεπώς, και στην διαµόρφωση της φυσιογνωµίας και της
κοινής, σε τελική ανάλυση, µοίρας του Ελληνισµού. Η συµµετοχή αυτή µειώθηκε
βέβαια αισθητά µετά τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους και την ανάδειξή του
στο καθεαυτό εθνικό κέντρο. Ωστόσο, ο ρόλος των αποδήµων, έστω και αν δεν
διατηρούσε πια τον αλλοτινό χαρακτήρα, εξακολούθησε, και εξακολουθεί ακόµα
να είναι σηµαντικός, προπάντων στις συχνές περιόδους των εθνικών κρίσεων. Η
ύπαρξη συνεπώς της διασποράς, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα για ένα
µικρό λαό, όπως ο ελληνικός, που υποχρεώθηκε να καταβάλει επανειληµµένα
δυσανάλογά βαρύ –σε σχέση µε το µέγεθός του- κόστος είτε για την εθνική του
ολοκλήρωση, είτε και για την φυσική του επιβίωση. Όταν µάλιστα οι απόδηµοι
Έλληνες έχοντας συνείδηση της εθνικής τους καταγωγής και της πατρογονικής
τους ιστορικής κληρονοµιάς, συµµετέχουν µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο σε
συλλογικές πρωτοβουλίες πανεθνικής αλληλεγγύης, τότε η παρουσία του
ανθρώπινου αυτού δυναµικού στην γενική διαδροµή του ελληνισµού
προσλαµβάνει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία.
Στην µακρόχρονη ιστορία της νεοελληνικής ∆ιασποράς συναντούµε
µερικά σταθερά «χαρακτηριστικά»15. Εξαρχής θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε ότι
14

Με την παραδοχή αυτή αναφερόµαστε σαφώς στο γεγονός ότι ο Ελληνισµός επειδή εκ των πραγµάτων
αναγκάστηκε να ζήσει για µεγάλες περιόδους µέσα σε γεωγραφικά όρια πολυεθνικών αυτοκρατοριών, δεν
διέθετε για καιρό συγκεκριµένο «εθνικό χώρο» όχι τουλάχιστον µέχρι την υπογραφή της συνθήκης της
Λωζάνης το 1923, όπου και οριστικοποιήθηκε η ταύτιση της γεωγραφικής έκτασης της επικράτειας της
Ελλάδας και του εθνικού µας χώρου.
15
Είναι γνωστές οι γλαφυρές λογοτεχνικές περιγραφές του «ταξιδιάρη Έλληνα» που ως άλλος Οδυσσέας
ταξιδεύει ασταµάτητα ψάχνοντας την Ιθάκη του, του τολµηρού και «δαιµόνιου»Έλληνα που διαπρέπει και
µεγαλουργεί…κ.λπ.. Όµως εµείς δεν νοούµε τους Έλληνες της ∆ιασποράς µε βάση αυτά τα
χαρακτηριστικά και απορρίπτουµε κατηγορηµατικά τις «θεωρίες» που ισχυρίζονται ότι η µετανάστευση
είναι χαρακτηριστικό της φυλής µας και ότι οι Έλληνες αναζητούν την περιπέτεια σε ξένες χώρες. Τα
πραγµατικά αίτια της µετανάστευσης πρέπει να αναζητηθούν άλλου (οικονοµικοί & πολιτικοί λόγοι,
στενότητα του ελλαδικού χώρου, ατέλειες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κ.λπ.) όµως αυτό δεν αποτελεί
αντικείµενο της παρούσας εργασίας.
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µε τον όρο αυτό δεν εννοούµε τα ιδεολογικά στερεότυπα, που προβάλει συχνά η
ιστοριογραφική και κυρίως η πολιτική µας ρητορεία, αναζητώντας
εξωεπιστηµονικές ερµηνείες στη «φύση» και στην ιδιάζουσα ψυχογραφία του
«αιώνιου Έλληνα- Οδυσσέα». Αναφερόµαστε, από το ένα µέρος, στους
ιστορικούς παράγοντες που προσδίδουν µερικές σηµαντικές ιδιαιτερότητες στο
νεοελληνικό µεταναστευτικό φαινόµενο σε σχέση µε ανάλογες καταστάσεις που
αφορούν άλλους λαούς και από το άλλο, στα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν
τη µια περίοδο της ιστορικής εξέλιξης της νεοελληνικής διασποράς από την άλλη.
Η βιβλιογραφία για την νεοελληνική διασπορά –τουλάχιστον εκείνη που
αναφέρεται στις επιµέρους ελληνικές παροικίες- είναι αρκετά σηµαντική, τόσο σε
όγκο, όσο και σε ποιότητα. Παρολαυτά παρατηρούµε πως παρουσιάζει µια
αξιοπρόσεχτη ανοµοιοµορφία αναφορικά µε την θεµατολογία της. Έτσι,
διαπιστώνουµε, πώς υπάρχουν πάµπολλες µελέτες που αναφέρονται σε
συγκεκριµένες ελληνικές παροικίες όπως για παράδειγµα της Βόρειας Αµερικής,
του Καναδά, ή της Αυστραλίας ενώ από την άλλη παρατηρείται µια δυστοκία
στην εκπόνηση αξιόλογων µελετών για ελληνικές παροικίες όπως της Λατινικής
Αµερικής ή της Αφρικής16.
Από το σύνολο των Ελλήνων της διασποράς που ζουν πλέον µόνιµα στις
χώρες υποδοχής ή αλλιώς χώρες παραµονής, εµείς επιλέγουµε για να
µελετήσουµε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία, τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε σχολεία του
εξωτερικού.
2.2. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί.
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε κατά κύριο λόγο µε τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όπως αναφέραµε ήδη, ζουν µόνιµα και
εργάζονται στο εξωτερικό. Η µελέτη δηλαδή δεν αναφέρεται στους
αποσπασµένους από το ΥΠ.ΕΠ.Θ. Ελλαδίτες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
παραµένουν στην χώρα υποδοχής από τρία έως και πέντε χρόνια και µετά (εκτός
αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι) επιστρέφουν στην Ελλάδα.
Ο όρος όµως «οµογενής Έλληνας» είναι ένας όρος επίσης πολυσύνθετος,
και περιέχει στη διοικητική του κυρίως χρήση τόσο τη βιογενετική όσο και την
εθνοπολιτισµική διάσταση. Συµφωνώντας µε το ∆αµανάκη (2001, 8 & 27 κ.ε.),
χρησιµοποιούµε τον όρο στην εθνοπολιτισµική του σηµασία. «Υπ’ αυτή την
έννοια το σύνολο των απανταχού Ελλήνων νοείται ως µια ¨πολιτισµική,
ιδεολογική και συναισθηµατική¨ και όχι ως µια |¨φυλετική κοινότητα¨».
(∆αµανάκης, 20001: 8). Όταν µιλάµε για οµογενείς Έλληνες είναι προφανές ότι
αυτοί, πέρα από την κοινή βιογενετική τους καταγωγή χαρακτηρίζονται επίσης
και από σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ τους. Με άλλα λόγια θα λέγαµε ότι
καθένας από αυτός έχει τη δική του πολιτισµική ταυτότητα, ιδιαίτερα αν
16

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις εργασίες των: Μπόµπα Λ., (1989, 1992), Κωνσταντινίδη Στ. (2001) για
τον Καναδά, Λυκούδη-Σηµαντηράκη Μ. (1997) για Καναδά και Βέλγιο, Τάµη Αν. (2001) και Αθανασίου
Λ. (1990) για την Αυστραλία,. ∆αµανάκη Μ. (1999, επιµ.), για το Βέλγιο και τη Γαλλία και πλήθος άλλων,
αντίθετα η βιβλιογραφία για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής ή της Ν. Αφρικής είναι εξαιρετικά
περιορισµένη.
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πρόκειται για οµογενείς Έλληνες που ανήκουν στην δεύτερη ή και στην τρίτη
γενιά. ∆εχόµαστε εποµένως ότι η κοινωνικοπολιτισµική ταυτότητα του ατόµου
δεν είναι δεδοµένη, αλλά διαµορφώνεται και κατακτάται µέσα στα πλαίσια της
δράσης και της αλληλεπίδρασης µε το άµεσο κοινωνικοπολιτισµικό του
περιβάλλον. Η εύστοχη παρατήρηση του ∆αµανάκη (2001: 26) ότι οµογενής δεν
σηµαίνει οµοιογενής, δηλαδή ότι αυτό που χαρακτηρίζει τους οµογενείς µεταξύ
τους δεν είναι η οµοιογένεια, αλλά η ετερογένεια, µας βρίσκει απόλυτα
σύµφωνους. Εποµένως υπό αυτές τις διαστάσεις αντιλαµβανόµαστε την έννοια
του οµογενούς Έλληνα και κατ’ επέκταση του οµογενούς Έλληνα εκπαιδευτικού.
Ωστόσο, για τις ανάγκες τις εργασίας µας, είναι απαραίτητο να κάνουµε
ήδη σε αυτό το κεφάλαιο, κάποιες πιο ειδικές επεξηγήσεις όσον αφορά το πώς
αντιλαµβανόµαστε τον όρο οµογενής εκπαιδευτικός. Η κατηγορία των
οµογενών εκπαιδευτικών, διακρίνεται από κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά,
καθώς συµπεριλαµβάνουµε στην οµάδα των οµογενών και αυτούς που δεν είναι
Έλληνες πρώτης γενιάς ή ακόµα περισσότερο και εκπαιδευτικούς που
προέρχονται από µικτούς γάµους. Επίσης συµπεριλαµβάνουµε και τους
εκπαιδευτικούς εκείνους, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ενδεχοµένως τελείωσαν
τις βασικές ή µέρος των βασικών τους σπουδών στην Ελλάδα, ή ακόµα και τις
ανώτερες σπουδές τους, οι οποίοι όµως για διάφορους λόγους µετανάστευσαν και
ζουν και φυσικά εργάζονται πλέον, αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Έτσι,
διαπιστώνουµε πως η κατηγορία των οµογενών εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται
από µία πολυµορφία όσον αφορά τουλάχιστον τη βιογραφία τους και το επίπεδο
κατοχής και γνώσης της ελληνικής γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στον
γραπτό λόγο (για να µην αναφερθούµε προς το παρόν στην διδακτική και
µεθοδολογικής τους κατάρτιση η οποία είναι απόρροια των βασικών και
ακαδηµαϊκών σπουδών τους). Οι λεπτοµέρειες και η αναλυτική παράθεση των
επιµέρους χαρακτηριστικών που διακρίνουν αυτήν την κατηγορία των
εκπαιδευτικών θα γίνει σε επόµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
2.3. Οι έννοια και οι διαστάσεις της επιµόρφωσης.
Συνεχίζοντας την εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων που θα
συναντάµε συχνά στην πορεία της παρούσας µελέτης, θα συζητήσουµε στο
σηµείο αυτό τους όρους «επιµόρφωση», «επιµόρφωση εκπαιδευτικών»,
καθώς και συναφείς µε αυτούς, όρους. Μελετώντας κανείς τη σχετική
ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, διαπιστώνει ότι η
χρησιµοποιούµενη ορολογία αγγίζει τα όρια της εννοιολογικής σύγχυσης.
∆ιάφοροι ορισµοί έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί διεθνώς, προσπαθώντας να
περιγράψουν την επιµόρφωση όχι µόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και των
ενηλίκων γενικότερα.
Σταχυολογώντας τους πιο χαρακτηριστικούς και αντιπροσωπευτικούς από
τους ορισµούς αυτούς, θα επιχειρήσουµε την αποσαφήνιση των εννοιών αυτών
και µε βάση αυτό το πλαίσιο, θα κινηθούµε στην συνέχεια της εργασίας µας.
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2.3.1. Η Επιµόρφωση ως γενικός όρος
Η αναδίφηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία επιβεβαίωσε την αρχική µας
υπόθεση ότι το θέµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και ειδικά της
επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών, είναι σύνθετο και πολυεπίπεδο. Η
µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, ισχυροποίησε την πεποίθησή µας, ότι δεν
υπάρχουν «εξ αποκαλύψεως» ορθοί ή λανθασµένοι ορισµοί, ή ακόµα και απόψεις
για τον ρόλο και την λειτουργία του θεσµού της επιµόρφωσης σε όποια
κοινωνική και επαγγελµατική κατηγορία κι αν αναφέρεται αυτή. Από αυτήν την
άποψη οι εννοιολογικές οροθετήσεις είναι ανοιχτές για συζητήσεις και
διευκρινήσεις. Παρολαυτά είναι σαφές, ότι οι διαφορές ορισµού συνδέονται και
µε τις διαφορετικές µορφές επιµόρφωσης, οι οποίες δεν προσδιορίζονται µόνο
από τα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως από διαφορές
προσανατολισµού και φιλοσοφίας γενικότερα, από διαφορές υποθέσεων, στόχων,
σκοπών, αλλά και προϋποθέσεων.
Στην καθηµερινή γλωσσική χρήση ο όρος «επιµόρφωση» γενικά,
σηµαίνει επαφή µε καινούργια γνώση, που σχετίζεται άµεσα µε το επάγγελµα
εκείνου που την δέχεται (Γκότοβος, 1982: 28). Από επίσηµους εκπαιδευτικούς
φορείς όµως, διατυπώνονται πιο ολοκληρωµένοι ορισµοί. Έτσι, σύµφωνα µε την
απόφαση της UNESCO, ο όρος «επιµόρφωση» και µάλιστα «επιµόρφωση
ενηλίκων», δηλώνει ολόκληρο το φάσµα των οργανωµένων εκπαιδευτικών
διαδικασιών, οποιουδήποτε περιεχοµένου ή επιπέδου και οποιασδήποτε µεθόδου,
είτε αυτές αφορούν σε αναγνωρισµένες ή ελεύθερες σπουδές είτε συνεχίζουν ή
αναπληρώνουν αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, καθώς
και σε σχολές µαθητείας, µε τη βοήθεια των οποίων άτοµα θεωρούµενα ως
ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητες
τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελµατική
τους κατάρτιση ή στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και µεταβάλλουν τις
στάσεις και τις συµπεριφορές τους προς τη διπλή προοπτική της ολοκληρωµένης
προσωπικής τους ανάπτυξης και της συµµετοχής τους σε µια ισορροπηµένη και
ανεξάρτητη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη. Πολύ γενικά θα
µπορούσε κανείς να πει ότι σύµφωνα πάντα µε την UNESCO, η επιµόρφωση
είναι µια συστηµατική εξωσχολική δραστηριότητα µάθησης17.
∆ιαπιστώνονται όµως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πλείστες όσες
διαφοροποιήσεις µεταξύ των µελετητών. Οι Porter J. (1975: 883-94) και
Henderson E. (1978: 17), ορίζουν την επιµόρφωση ως «το σύνολο των µέτρων
και των δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρµόζονται µε πρωταρχικό ή
αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών ή
πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελµατικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων
και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών».
Σχολιάζοντας τον παραπάνω ορισµό θα λέγαµε, πως η επιµόρφωση µε
αυτή την έννοια, προϋποθέτει την καθιέρωση µιας µεγάλης σειράς
προγραµµατισµένων και σκόπιµων δραστηριοτήτων µε χαρακτήρα µορφωτικό
και επαγγελµατικό, έτσι ώστε να είναι δυνατό να καλύπτονται ανάγκες που
ανάγονται τόσο στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όσο και στην
17
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επαγγελµατική τους αποδοτικότητα ή την αποτελεσµατικότητα ενός
εκπαιδευτικού συστήµατος.
Εκτός από τον όρο επιµόρφωση ενηλίκων, συναντήσαµε και τους
συναφείς όρους «κατάρτιση», «επιµόρφωση» και «µετεκπαίδευση». Σύµφωνα µε
τον Κασσωτάκη (1983: 73), σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στους όρους
επιµόρφωση και µετεκπαίδευση δεν υπάρχει. Για το λόγο αυτό βλέπουµε να
χρησιµοποιείται από διάφορους συγγραφείς ο όρος «µετεκπαίδευση» για όλες τις
µορφές της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού, ενώ
άλλοι χρησιµοποιούν τον όρο «επιµόρφωση», για τις βραχύχρονες
επανεκπαιδεύσεις και τον όρο µετεκπαίδευση για τις µεγαλύτερης χρονικής
διάρκειας δραστηριότητες αυτού του είδους. Άλλοι πάλι ταυτίζουν την
µετεκπαίδευση µε τις µεταπτυχιακές σπουδές και χρησιµοποιούν τον όρο
επιµόρφωση για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Μια άλλη διάσταση ως προς το ουσιαστικό νόηµα των παραπάνω όρων,
διατυπώνει ο Τσολάκης (1994:11), καθώς θεωρεί δεδοµένο και όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει, «αγεφύρωτο» το χάσµα µεταξύ της βασικής
κατάρτισης και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αναφέρει πως κατάρτιση
είναι η εκπαίδευση, η γύµναση ενός ανθρώπου σε κάποιο γνωστικό αντικείµενο.
Ενώ επιµόρφωση, είναι η επιπλέον µόρφωση, η οποία προσφέρεται κατά τα
λεγόµενα του σε κείνους που έχουν δεχτεί κάποια µόρφωση εννοώντας µε τον
όρο µόρφωση όµως, την καλλιέργεια του πνευµατικού, ψυχικού και ηθικού
κόσµου του νέου ανθρώπου. Με άλλα λόγια θεωρεί ότι οι έννοιες κατάρτιση και
επιµόρφωση είναι ασύµβατες µεταξύ τους, καθώς η πρώτη παραπέµπει σε
γνωστικούς και επαγγελµατικούς τοµείς, ενώ η µόρφωση και η επιµόρφωση
παραπέµπουν πρωτίστως και σταθερά στην παιδεία και την αγωγή.
Η ασάφεια αυτή και η επικάλυψη του εννοιολογικού πεδίου των όρων που
χρησιµοποιούνται στον χώρο της «συνεχιζόµενης εκπαίδευσης του διδακτικού
προσωπικού», σύµφωνα πάντα µε τον Κασσωτάκη, δεν είναι κάτι που
παρατηρείται φυσικά µόνο στην Ελλάδα. Ανάλογα φαινόµενα διαπιστώνονται και
σε άλλες χώρες.
Στο γαλλόφωνο χώρο για παράδειγµα χρησιµοποιούνται οι όροι
«συνεχιζόµενη ή δια βίου εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού»
(formation continue ou permanente des enseignants), «συµπληρωµατική
εκπαίδευση» (formation complementaire), «αναδροµική εκπαίδευση»
(formation
recurrente),
«επιµόρφωση»
(recyclage),
«µετεκπαίδευση»
(rerfectionnement) κ.λπ., για την υποδήλωση διαφόρων µορφών εκπαίδευσης
µετά την αρχική (formation initiale), που συχνά επικαλύπτονται εννοιολογικά18.
Στον Αγγλοσαξωνικό χώρο κυριαρχεί κατά κύριο λόγο ο όρος «in
service training», που υποδηλώνει όλες τις µορφές ενδοϋπηρεσιακής
εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού. Συναντάµε επίσης τον όρο «teacher’s
training» που υποδηλώνει ότι και ο προηγούµενος.
Συνεχίζοντας την παρουσίαση και συζήτηση των συναφών όρων
συναντάµε επίσης και τον όρο «γενική επιµόρφωση», ο οποίος αναφέρεται ως
επί το πλείστον αφενός µεν στις επιµορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν την
18
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λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις
νοµοθετικές αλλαγές σε διάφορούς τοµείς της κοινωνικο- οικονοµικής ζωής,
αφετέρου σε εκείνες τις δραστηριότητες που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ατόµου, ώστε αυτό να καταστεί ενεργό µέλος της κοινωνίας
και καθοριστικός παράγοντας διαµόρφωσης του ευρύτερου περιβάλλοντος του.
Συναφείς επίσης και συχνά απαντώµενοι όροι στις Επιστήµες Αγωγής,
είναι οι όροι «επανακατάρτιση» και «εξειδίκευση». Με τον όρο
«επανακατάρτιση», εννοούµε τη συνεχή και δια βίου λειτουργία που
συµπληρώνει τα ζωτικά ενδιαφέροντα του ατόµου σε όλη την παραγωγική και
εξελικτική του πορεία ή µε άλλα λόγια επανακατάρτιση είναι η εξασφάλιση
στους ενδιαφερόµενους πρακτικών γνώσεων και ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να
διευκολύνεται η επαγγελµατική τους ένταξη στην κοινωνία και να
διασφαλίζεται η προσαρµογή στις ραγδαία µεταβαλλόµενες ανάγκες της
παραγωγικής διαδικασίας. Η εξειδίκευση από την άλλη υποδηλώνει την
εντατική ενασχόληση µε ένα συγκεκριµένο τοµέα του επιστηµονικού πεδίου για την περίπτωση µας δηλαδή της Παιδαγωγικής- και την εις βάθος κατοχή των
σχετικών γνώσεων.
Όσον αφορά τώρα στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, παρόλη την
ποικιλία των απόψεων και των θέσεων, διαπιστώνεται πως σε γενικές γραµµές
οι επιστήµονες συµφωνούν στην ύπαρξη δυο βασικών φάσεων που διακρίνουν
την επαγγελµατική πορεία των εκπαιδευτικών: α) η βασική εκπαίδευση η οποία
αναφέρεται και «προϋπηρεσιακή ή αρχική ή επαγγελµατική κατάρτιση» και έχει
επικρατήσει να µονοπωλεί τον τίτλο «εκπαίδευση εκπαιδευτικών» και β) η
επιµόρφωση, η οποία αναφέρεται και «ενδοϋπηρεσιακή ή συνεχιζόµενη
εκπαίδευση». Οι δύο αυτές φάσεις θεωρούνται ως δύο µέρη ενός ενιαίου
εκπαιδευτικού µοντέλου (Επιτροπή ΕΟΚ,-ΥΠ.ΕΠ.Θ., 1988: 199). Συνήθως η
πρώτη φάση υποδιαιρείται σε δύο, τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική
άσκηση. Επίσης και η επιµόρφωση παρουσιάζει όπως έχουµε ήδη πει διάφορες
µορφές για παράδειγµα, εισαγωγική, περιοδική, επανακατάρτιση και άλλες.
Η έννοια και η σηµασία της επιµόρφωσης και µάλιστα της επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών, είναι όπως έχουµε ήδη τονίσει, µία από τις κεντρικές
έννοιες της παρούσας µελέτης. Η παραπάνω παράθεση των ποικίλων ορισµών
και ο σχολιασµός τους έδωσαν ένα γενικό πλαίσιο της ουσίας των όρων αυτών.
Τι σηµαίνει όµως επιµόρφωση εκπαιδευτικών; Κάποιοι θα έλεγαν πως σηµαίνει
ενηµέρωση γύρω από τα νεότερα πορίσµατα του ειδικού γνωστικού
αντικειµένου της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Σηµαίνει µήπως αλλαγή ή
τροποποίηση στάσης, νοοτροπίας, ή ρόλου; Σηµαίνει προαγωγή νέων
επιθυµητών ικανοτήτων; Σηµαίνει εµβάθυνση ή εξειδίκευση σε ένα ή σε µια
σειρά αντικειµένων; Σηµαίνει προβληµατισµό και προετοιµασία για
προγραµµατιζόµενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα; Σηµαίνει µήπως
αναπλήρωση των κενών της επιστηµονικής και κυρίως της παιδαγωγικής
κατάρτισης; Σηµαίνει πρόσθετη µόρφωση για την ικανοποίηση των µορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών όχι άµεσα και ορατά αναγκαία για το διδακτικό
έργο τους; Σηµαίνει ίσως διαρκή µόρφωση-φρεσκάρισµα για την αλλαγή των
ρόλων δηλ. από δάσκαλοι ξανά µαθητές; Ή µήπως σηµαίνει επίσης επαφή,
γνωριµία και ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µε συναδέλφους
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εκπαιδευτικούς και δηµιουργία έτσι νέων κοινωνικών, φιλικών, επαγγελµατικών
ή άλλων σχέσεων; Ποιο νόηµα από όλα τα προαναφερθέντα δίνουµε εµείς στην
επιµόρφωση; Ας αφήσουµε καλύτερα τα ερωτήµατα αυτά να αναδειχτούν, µέσα
από τις αναλύσεις που θα επιχειρήσουµε να κάνουµε, στην συνέχεια της
εργασίας µας.
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3. Συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας
3.1 Προϋπάρχουσα γνώση γενικά για τον θεσµό της επιµόρφωσης
Είναι πολλοί οι επιστήµονες, οι οποίοι όταν αναφέρονται στο
εκπαιδευτικό έργο, το συναρτούν άµεσα µε την κατάρτιση των εκπαιδευτικών
(Παπακωνσταντίνου, 1992: 25). Μάλιστα θεωρούν, όπως ήδη αναφέρθηκε σε
προηγούµενο κεφάλαιο, ότι ο όρος «κατάρτιση», περιλαµβάνει τη βασική
µόρφωση, (formation initiale), αλλά και την επιµόρφωση (formation en cours de
service ή στα αγγλικά in service training) καθώς και ότι οι δυο αυτές έννοιες,
αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, τις δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος.
Η σχέση των δύο όρων είναι προφανής, καθώς η κατάρτιση αποτελεί sine
qua non προϋπόθεση τέλεσης του εκπαιδευτικού έργου. Με τον όρο
«εκπαιδευτικό έργο» εννοούµε καταρχάς το σύνολο των ενεργειών και
προσπαθειών για να εκτελεστεί, µια ορισµένη εκπαιδευτική εργασία», στο χώρο
της εκπαίδευσης . Ο προσδιορισµός «εκπαιδευτικό», υποδηλώνει άλλωστε ότι
το έργο εκτελείται σε οποιοδήποτε επίπεδο του σχολικού θεσµού, αλλά
παράλληλα και ότι ενέχει ως δραστηριότητα και κάποια σκοπιµότητα. Έχει
δηλαδή συγκεκριµένους στόχους, σαφή προσανατολισµό και καθορισµένες
κοινωνικές λειτουργίες. Συχνά όµως µε τον όρο εκπαιδευτικό έργο, εννοούµε το
δηµιούργηµα, δηλαδή το αποτέλεσµα, το προϊόν της λειτουργίας συνολικά, του
εκπαιδευτικού συστήµατος και της εκπαίδευσης ως θεσµού µιας οργανωµένης
κοινωνίας.
Από αυτές τις αναλύσεις, προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό έργο µπορεί να
γίνει κατανοητό ως έργο που τελείται σε τρία επάλληλα επίπεδα:
α) είτε ως αποτέλεσµα συνολικά της λειτουργίας του εκπαιδευτικού
συστήµατος, δηλαδή σε µια εννοιολογική απόχρωση και σύλληψη που στην
ορολογία των Επιστηµών Αγωγής θα λέγαµε ότι περιγράφει σε επίπεδο
µακροανάλυσης τη θεσµική εκπαιδευτική δραστηριότητα (Mialaret G.,1970:
192),
β) είτε ως αποτέλεσµα οργανωµένης και σχεδιασµένης δραστηριότητας σε
επίπεδο σχολικής µονάδας ή ιδρύµατος,
γ) είτε, τέλος, ως αποτέλεσµα συντονισµένης δραστηριότητας
συγκεκριµένου εκπαιδευτικού, οπότε, σε επίπεδο µικροανάλυσης, ορίζεται ως
προϊόν της εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης.
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται πλέον σαφές, ότι ανάµεσα σε άλλους
εξίσου σηµαντικούς παράγοντες, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για την επιτυχή εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Ανεξάρτητα
εποµένως, από τις προϋποθέσεις που η εκάστοτε οργανωµένη κοινωνία
εξασφαλίζει για την διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι
προφανής ο καθοριστικός ρόλος που παίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, ως
µονάδες, ως αυθύπαρκτες οντότητες στο χώρο της εκπαίδευσης.
Οι κοινωνικές αλλαγές από την άλλη πλευρά, οι διεθνείς προκλήσεις, η
ραγδαία εξέλιξη των επιστηµών, η συσσώρευση νέων πληροφοριών και, τέλος,
η ανάπτυξη των Επιστηµών Αγωγής µε την παραγωγή νέας γνώσης στην
διαδικασία της µάθησης, θέτουν εκ νέου το ζήτηµα της κατάρτισης των
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εκπαιδευτικών (της κατάρτισης φυσικά µε την διττή της σηµασία όπως την
διευκρινίσαµε και την αναλύσαµε προηγουµένως). Και αυτό γίνεται
προφανέστερο, από τη στιγµή που το σύνθετο έργο των εκπαιδευτικών και ο
κοινωνικό-πολιτιστικός τους ρόλος, προσλαµβάνει όλο και µεγαλύτερη
σηµασία.
Η αναζήτηση, εποµένως, της ποιότητας στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού
έργου, εξαρτάται και από την βασική µόρφωση, αλλά και από το εξίσου
σηµαντικό προς αυτή πλέγµα της συνεχούς κατάρτισης (formation continue), ή
αλλιώς, της επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η επιµόρφωση ως
δραστηριότητα, διαδικασία και θεσµός, µόλο που συνδέεται άµεσα κυρίως µε
τις φάσεις την ενσωµάτωσης και της θητείας του εκπαιδευτικού, παρουσιάζει
σηµαντικές προεκτάσεις και σε άλλα επίπεδα, όπως είναι λόγου χάρη αυτό της
βασικής εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 1982: 118).
Ενδεικτικό των προεκτάσεων που παρουσιάζει το ζήτηµα της
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, είναι το γεγονός ότι τρία πολύ σηµαντικά
κείµενα- πορίσµατα επιτροπών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
(Αγγλίας, Γαλλίας και Σκωτίας),19 που είδαν το φως της δηµοσιότητας τα
τελευταία χρόνια, προτάσσουν το θέµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών,
γιατί σύµφωνα µε την λογική των πορισµάτων αυτών, η ισχύς και η
βιωσιµότητα των προτάσεων που αφορούν την βασική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών, εξαρτώνται κυρίως από τις ρυθµίσεις που αφορούν στις
επιµορφωτικές δραστηριότητες και τις σχετικές διαδικασίες.
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι γεγονός ότι παρουσιάζει µια
πολυπλοκότητα και πολλαπλότητα. Οι τάσεις που διαγράφονται διεθνώς στο
τοµέα αυτό, προωθούν την αποµάκρυνση από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις
και λύσεις και την διαµόρφωση ενός πλαισίου που να επιτρέπει την ενεργητική
συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις σχετικές αποφάσεις και στην υλοποίηση των
αποφάσεων αυτών. Η τάση αυτή σηµατοδοτεί πλέον την ολοένα αυξανόµενη
συνείδηση του ρόλου που παίζουν, ή που καλούνται να παίξουν οι εκπαιδευτικοί
στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης (Howey, K. 1976: 99).
Στα πλαίσια της ανάλυσης που ακολουθεί, θα επιδιώξουµε, στηριζόµενοι
στη σχετική βιβλιογραφία, να αναπτύξουµε το εννοιολογικό πλαίσιο για τον
προσδιορισµό της επιµόρφωσης, να επισηµάνουµε ορισµένα κεντρικά θέµατα
που αφορούν την πολιτικό-κοινωνική ανάλυση του θεσµού και να
διαµορφώσουµε στο µέτρο του δυνατού µια τυπολογία επιµορφωτικών
δραστηριοτήτων. Στην συνέχεια και σε επόµενο κεφάλαιο, θα παρουσιάσουµε
το θεωρητικό πλαίσιο της επιµορφωτικής διαδικασίας, µέσα από την παράθεση
των αντιπροσωπευτικότερων θεωρητικών µοντέλων επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών.
3.1.1. Βασικές θεωρητικές παραδοχές
Στο προηγούµενο κεφάλαιο προσπαθήσαµε να δώσουµε τις
επικρατέστερες απόψεις για τον ορισµό και την εννοιολογική αποσαφήνιση του
όρου επιµόρφωση, καθώς και συναφών µε αυτόν όρων. Για την εξυπηρέτηση
19

ΟΛΜΕ: 52η Γενική Συνέλευση ΟΛΜΕ, Προτάσεις ∆.Σ. Ο.Λ.Μ.Ε., «Μόρφωση – Επιµόρφωση –
Μετεκπαίδευση Καθηγητών» , Πληροφοριακό ∆ελτίο, τ. 547, Απρίλιος 1982.
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των σκοπών της οροθέτησης και της σαφήνειας των αναλύσεων που
ακολουθούν, αποδεχόµαστε τον ορισµό του Porter (1975: 887), ως πληρέστερο
να αποδώσει αυτό που εµείς εννοούµε µε τον όρο επιµόρφωση. Ο ορισµός
αυτός λέει όπως έχουµε ήδη αναφέρει ότι: « η επιµόρφωση ορίζεται ως το
σύνολο των µέτρων και των δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρµόζονται
µε πρωταρχικό ή έστω αποκλειστικό σκοπό, τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη
των ακαδηµαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελµατικών γνώσεων,
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών καθ όλη την
διάρκεια της θητείας τους». Όπως είναι προφανές, η επιµόρφωση µε αυτή την
έννοια, προϋποθέτει την υιοθέτηση µιας σειράς βασικών αρχών και όρων.
α) Η επιµόρφωση προϋποθέτει την ύπαρξη βασικής και ακαδηµαϊκής
µόρφωσης: πράγµατι, η έννοια της βελτίωσης και παραπέρα ανάπτυξης των
ακαδηµαϊκών, προσωπικών ή επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, για να
ισχύσουν, θα πρέπει να στηρίζονται στην βασική εκπαίδευση που αποτελεί την
αφετηρία τους.
β) Η ταυτότητα της επιµόρφωσης, προσδιορίζεται κατά βάση από το είδος
της βασικής εκπαίδευσης: εφόσον δεχόµαστε την προηγούµενη προϋπόθεση,
δεν µπορεί παρά να δεχτούµε και την άµεση συνάρτηση οποιασδήποτε
επιµορφωτικής διαδικασίας µε τη προϋπάρχουσα αρχική κατάρτιση, εφόσον
αυτή αποτελεί συµπλήρωµα, ή εµπλουτισµό ή ακόµα και εκσυγχρονισµό και
αντικατάσταση των ήδη αποκτηµένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η παραδοχή
για την σύνδεση επιµόρφωσης και βασικής εκπαίδευσης, αφορά περισσότερο
την παραδοχή της αντίληψης ότι οι δύο στενά συνδεδεµένες διαδικασίες,
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα µίας και αυτής συνέχειας. Όµως η σύνδεση
αυτή δεν νοείται ως µονοδροµική, αλλά ως αµφίδροµη. Με άλλα λόγια,
θεωρούµε ότι η επιµόρφωση στηρίζεται στη βασική εκπαίδευση την οποία και
διευρύνει, και ότι η βασική εκπαίδευση τροφοδοτείται µε τα δεδοµένα της
επιµορφωτικής εµπειρίας για ένα δυναµικό και κυρίως αποτελεσµατικό
προγραµµατισµό. Η παραδοχή αυτή εύλογα µας οδηγεί στην επόµενη.
γ) Η επιµόρφωση είναι αναπόσπαστο µέρος της επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας του εκπαιδευτικού: αυτό σηµαίνει πως είναι µια συνεχής
διαδικασία, η οποία µπορεί να είναι είτε σε συλλογικό είτε και σε ατοµικό
επίπεδο. Η παραδοχή αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το αν η επιµορφωτική
διαδικασία είναι συστηµατική ή όχι, αν είναι επαναλαµβανόµενη περιοδικά ή
όχι κ.λπ. Και αυτή η παραδοχή µε την σειρά της µας οδηγεί σε µία επιπλέον.
δ) Η επιµόρφωση έχει νόηµα, εφαρµόζεται δηλαδή ουσιαστικά και
αποτελεσµατικά, εφόσον διαφοροποιείται, µετεξελίσσεται και ακολουθεί τις
κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις πολιτισµικές,
κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει σε καµία
περίπτωση πως η επιµορφωτική διαδικασία θα πρέπει να υποτάσσεται στις
ισχύουσες συνθήκες και να ετεροπροσδιορίζεται από αυτές. Αντίθετα, σηµαίνει
πως η επιµόρφωση θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή του αυτοπροσδιορισµού
και της αυτορρύθµισης των αναγκών της ακαδηµαϊκής, επαγγελµατικής και
προσωπικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες
µεταβαλλόµενες συνθήκες. Η προϋπόθεση αυτή, φέρνει στην επιφάνεια µια
επιπρόσθετη προϋπόθεση, που κατά κάποιον τρόπο αποτελεί προέκτασή της.
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ε) Η επιµορφωτική διαδικασία δεν είναι στατική και οµοιόµορφη, αλλά
αντίθετα, είναι δυναµική και ευέλικτη έτσι ώστε να µπορεί να καλύπτει τις
εκάστοτε ανάγκες. Είναι περισσότερο µια διαδικασία πρόκλησης, η οποία θα
πρέπει να περιέχει και να συνδυάζει τον πειραµατισµό, την έρευνα, αλλά και την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτής.
Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι δυνατό να υποστηριχτεί ότι η
διαδικασία της επιµόρφωσης, είναι επίσης συνάρτηση των διαπιστωµένων
αναγκών των ιδίων των εκπαιδευτικών, που επηρεάζονται από το είδος της
προϋπάρχουσας βασικής εκπαίδευσης, το είδος του εκπαιδευτικού συστήµατος
µέσα στο οποίο εργάζονται, αλλά και από την γενικότερη κοινωνική
πολιτισµική και οικονοµική συγκυρία. Η επιµόρφωση, δηλαδή, των
εκπαιδευτικών, δεν αποβλέπει απλά και µόνο στην αύξηση των γνώσεων τους,
στην απλή ενηµέρωση τους για τις εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήµη, ούτε
βέβαια στην απλή προσαρµογή τους, αλλά στον µετασχηµατισµό τους µε βάση
τις επιτελούµενες νέες δοµές της κοινωνίας. Μετασχηµατισµός εξάλλου
διδασκόντων και της εκπαίδευσης γενικότερα και µετασχηµατισµός των
κοινωνικών
δοµών,
αποτελούν
συστήµατα
διαλεκτικά
και
αλληλοδιαµορφούµενα.
3.2. Μορφές και µοντέλα επιµόρφωσης: Στοιχεία από την σύγχρονη
Παιδαγωγική
3.2.1. Γενικές διαπιστώσεις
Όπως προκύπτει από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και
αρθρογραφίας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη αύξηση των
σχετικών µελετών και µια διατύπωση ποικίλων θέσεων, προτάσεων και
θεωρητικών µοντέλων που αναφέρονται στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
Παρατηρείται όµως παράλληλα, από το σύνολο των φορέων που ασχολούνται
µε τα εκπαιδευτικά ζητήµατα, µια ραγδαία –συγκριτικά µε παλιότερα- αύξηση
της προσφοράς προγραµµάτων επιµόρφωσης που απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς. Αυτό συµβαίνει όχι µόνο στην χώρα µας αλλά και γενικότερα
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το Β΄ και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β΄ & Γ΄
ΚΠΣ), είναι ο κύριος χρηµατοδοτικός φορέας στην όλη διαδικασία, καθώς
επιδοτεί πολλά τέτοια προγράµµατα, τα οποία αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν
διάφοροι φορείς. Το γεγονός ότι και οι εθνικοί πόροι αυξήθηκαν για τα
προγράµµατα επιµόρφωσης και επανακατάρτισης εκπαιδευτικών (Τρούλης,
1982: 22), µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο τοµέας της εκπαίδευσης του
ανθρώπινου δυναµικού θεωρείται κεντρικός πολιτικός στόχος και
προτεραιότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται πως για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα και για την Ελλάδα, η έγκαιρη και αποτελεσµατική
προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες
και στις επιταγές της εποχής, αποτελεί πια στρατηγικής σηµασίας ζήτηµα. Και
αυτό επειδή το εκπαιδευτικό και το οικονοµικό σύστηµα, βρίσκονται σε µια
συνεχή αλληλεπίδραση και η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης,
επιδρά ανασταλτικά στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο ρόλος της γνώσης γίνεται
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ολοένα και πιο σηµαντικός µέσα στη νέα κοινωνία, που δίκαια χαρακτηρίζεται
«κοινωνία της γνώσης» και «κοινωνία της πληροφορίας».
Οι παραπάνω διευκρινίσεις συνιστούν το πλαίσιο αναφοράς για τον
σχεδιασµό, την οργάνωση, την υλοποίηση αλλά και την αξιολόγηση των
διαφόρων µορφών επιµόρφωσης. Πολλά είναι τα σχετικά προτεινόµενα
θεωρητικά µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, αρκετά από αυτά έχουν
εφαρµοστεί και στην πράξη. Το κάθε µοντέλο ή κάθε µορφή επιµόρφωσης,
στηρίζεται κάθε φορά σε συγκεκριµένες θεωρητικές παραδοχές οι οποίες
αποτελούν και την αφετηρία του.
Θα προσπαθήσουµε στην συνέχεια να παρουσιάσουµε τα
αντιπροσωπευτικότερα από αυτά, έχοντας πάντα υπόψη µας ότι σχεδιάστηκαν,
προγραµµατίστηκαν και καλούνται να εφαρµοστούν σε ένα συγκεκριµένο
κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό πλαίσιο. Άλλωστε, είναι προφανές ότι
µια γενικόλογη προσέγγιση στην µελέτη εφαρµογής του θεσµού της
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν συγκεντρώνει προϋποθέσεις επιτυχίας,
διότι στη διαµόρφωση µιας αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής πολιτικής
υπεισέρχονται ποικίλοι παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες- µεταξύ άλλων είναι:
-οι διαφοροποιηµένες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των
σχεδιαστών προγραµµάτων επιµόρφωσης,
-η ανοµοιογένεια της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών,
-η διαφορετικότητα των επιµορφωτικών αναγκών τους,
-οι διαφορετικές αφετηρίες και προϋποθέσεις των εκπαιδευτικών (π.χ.
διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά πλαίσια, διαφορετικές ειδικεύσεις κ.λπ.),
-οι διαφορετικές αντικειµενικές συνθήκες στον χώρο εφαρµογής των
επιµορφωτικών προγραµµάτων που οδηγεί στην
-διαφοροποίηση των προτεραιοτήτων,
-η ανισότητα των ευκαιριών επιµόρφωσης,
-η ανεπάρκεια των επιµορφωτικών φορέων που υλοποιούν την
επιµόρφωση,
-οι ενδεχόµενες αντιδράσεις από διάφορες κοινωνικές οµάδες (συντεχνίες)
που εµπλέκονται στους χώρους της εκπαίδευσης
Από την έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώσαµε επίσης, ότι η
ερευνητική και θεωρητική µελέτη του θεσµού της επιµόρφωσης και των
διαφόρων µορφών της, εξαντλείται σε αναλύσεις κυρίως οργανωτικών,
διοικητικών και συντονιστικών προβληµάτων που συνδέονται µε την καθιέρωση
κυρίως δε µε την επίσηµη θεσµοθέτηση της (Μαυρογιώργος 1982: 114). Η
διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι έχει αγνοηθεί ή έστω έχει
ελάχιστα διερευνηθεί το ζωτικό πρόβληµα του ελέγχου της επιµόρφωσης στην
κοινωνικοπολιτική αλλά και στην παιδαγωγική του διάσταση. ∆εν έχει δοθεί
δηλαδή ουσιαστική απάντηση στο κεντρικό ερώτηµα που είναι ο πραγµατικός
ρόλος των εκπαιδευτικών στην διαδικασία του προσδιορισµού των σκοπών και
του «έγκυρου» περιεχοµένου της επιµόρφωσης. Η διαπίστωση αυτή είναι ακόµα
πιο ξεκάθαρη όσον αφορά στην επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών όπως
θα δούµε στην συνέχεια. Ο προβληµατισµός γύρω από το θεσµό της
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επιµόρφωσης, αποκτάει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον σε πολλές χώρες του
Ο.Ο.Σ.Α. και αυτό αποδίδεται σε τρεις κυρίως αιτίες:
α) στο γεγονός ότι η επιµόρφωση, αντίθετα µε την βασική εκπαίδευση,
δεν φαίνεται να έχει µια προσδιορισµένη θεσµική βάση,
β) στο ότι η επιµόρφωση κρίνεται πολλές φορές ακατάλληλη και
γ) στο ότι παρατηρείται γενικά µια τάση για πιο ουσιαστική συµµετοχή
των εκπαιδευτικών στις διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων (CERΙ, 1978).
3.2.2. ∆υο ευδιάκριτα εννοιολογικά µοντέλα:
Προς το παρόν φαίνεται, να διαµορφώνονται, σε παγκόσµιο επίπεδο, δυο
ευδιάκριτες κατευθύνσεις στο ζήτηµα του ελέγχου της επιµόρφωσης, που στην
ουσία, συνιστούν δυο διαφορετικά εννοιολογικά µοντέλα επιµόρφωσης:
Ι) το µοντέλο της εξυπηρέτησης των αναγκών του εκπαιδευτικού
συστήµατος
ΙΙ) το µοντέλο της εξυπηρέτησης των προσωπικών επιµορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών (Stammers, 1980- Campbell, 1981).
Ι. Το µοντέλο της εξυπηρέτησης των αναγκών του εκπαιδευτικού
συστήµατος:
Στο πρώτο εννοιολογικό µοντέλο εντάσσονται µορφές επιµόρφωσης που
διακρίνονται από τις άµεσες και αποκλειστικές αναφορές τους σε συγκεκριµένα
γνωστικά ή άλλα πεδία (σκοποθεσία, περιεχόµενο κ.λπ.). Οι αναφορές αυτές,
δηλαδή, είναι αποκλειστικά προσανατολισµένες στις ανάγκες του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές οι τυπικοί και αποκλειστικοί
επιµορφωτικοί φορείς, είναι οι διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Θα λέγαµε πως πρόκειται για ένα είδος
µεταφοράς του σχήµατος «εργοδότη-εργαζοµένου» από την διοίκηση
επιχειρήσεων, στην εκπαίδευση. Και αυτό γιατί σύµφωνα µε την αντίληψη που
ενυπάρχει πίσω από αυτό το µοντέλο, ο εκπαιδευτικός ως υπάλληλος υπάγεται
ιεραρχικά σε µια εκπαιδευτική αρχή, η οποία ως εργοδότης αλλά και ως
«χορηγός» επιµόρφωσης, διατηρεί το δικαίωµα του αποκλειστικού ελέγχου της.
ΙΙ. Το µοντέλο της εξυπηρέτησης των προσωπικών επιµορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών:
Από την άλλη πλευρά, οι µορφές επιµόρφωσης που αντιστοιχούν στο
δεύτερο µοντέλο, δηλαδή αυτό της εξυπηρέτησης των προσωπικών
επιµορφωτικών αναγκών, δεν αντιµετωπίζουν τον εκπαιδευτικό ως υπάλληλοδάσκαλο, αλλά ως πρόσωπο µε τη δική του βιογραφία. Το αφετηριακό σηµείο
προγραµµατισµού και υλοποίησης των επιµορφωτικών προγραµµάτων
σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή παύει να είναι οι ανάγκες του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Αντίθετα, θέτει τον εκπαιδευτικό ως αποκλειστικά υπεύθυνο για
τον σχεδιασµό, την επιλογή, την εφαρµογή, αλλά ακόµα και την παραγωγή της
νέας απαραίτητης γνώσης για τις επιµορφωτικές του ανάγκες. Βλέπουµε δηλαδή
πως αφετηρία και τέρµα είναι το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Ενώ
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στο προηγούµενο µοντέλο αφετηρία και τέρµα είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα
και οι ανάγκες του µε τον εκπαιδευτικό να είναι περισσότερο το «όχηµα», το
µέσο, για την επίτευξη του στόχου.
∆ιαπιστώνουµε, όµως, παράλληλα, πως ανάµεσα στις δυο αυτές
εννοιολογικά και πρακτικά διαφοροποιηµένες κατευθύνσεις επιµόρφωσης,
διαµορφώθηκε και µια σειρά από ενδιάµεσες µορφές επιµόρφωσης. Αυτές οι
µορφές, χαρακτηρίζονται από διαφορές ως προς τον σκοπό και ως προς το
περιεχόµενο, ενώ κυρίως προσδιορίζονται από τις πρακτικές τους εφαρµογές.
Άλλωστε είναι αυτονόητο πως µια τυπική θεωρητική µορφή επιµόρφωσης, δεν
είναι εύκολο να ταυτιστεί µε την αντίστοιχή της στην πράξη. Ίσως µάλιστα οι
ενδιάµεσες αυτές µορφές να είναι εκείνες που επικρατούν ως πρακτικές
εφαρµογές, όµως καθεµία από αυτές έχει σαφή αναφορά σε ένα από τα δύο
παραπάνω εννοιολογικά µοντέλα.
Αν επιχειρούσαµε να δώσουµε µια σχηµατική αναπαράσταση των δυο
αυτών διαφορετικών εννοιολογικών µοντέλων, καθώς και των βασικών
χαρακτηριστικών που τα διακρίνουν και τα διαφοροποιούν, θα προέκυπτε ο
παρακάτω πίνακας:
Πίνακας 1. ∆ύο µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•

1. Μοντέλο εξυπηρέτησης των
αναγκών του εκπαιδευτικού
συστήµατος.

•
•
•

•

2. Μοντέλο εξυπηρέτησης
των προσωπικών
επιµορφωτικών αναγκών
του εκπαιδευτικού.

•
•

•

Άµεσες αναφορές σε συγκεκριµένα γνωστικά ή
άλλα πεδία (σκοποθεσία, περιεχόµενο κ.λπ.).
Τυπικοί φορείς επιµόρφωσης είναι οι διάφορες
εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Ο εκπαιδευτικός ως «εργαζόµενος» που
υπάγεται ιεραρχικά σε µια εκπαιδευτική αρχή.
Οι εκπαιδευτικές αρχές ως «εργοδότες» που
ασκούν τον αποκλειστικό έλεγχο της
επιµόρφωσης.
Η αξιολόγηση σχεδιάζεται και εφαρµόζεται
από τους τυπικούς εκπαιδευτικούς φορείς.
Αφετηριακό σηµείο προγραµµατισµού και
υλοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων
είναι οι προσωπικές ανάγκες του
εκπαιδευτικού.
Ο εκπαιδευτικός αντιµετωπίζεται ως άτοµο µε
την δική του ατοµική βιογραφία.
∆εν αντιµετωπίζεται ο εκπαιδευτικός ως
«δάσκαλος-υπάλληλος».
Ο εκπαιδευτικός ως αποκλειστικός υπεύθυνος
για το σχεδιασµό, την επιλογή, εφαρµογή και
παραγωγή της νέας γνώσης για τις
επιµορφωτικές του ανάγκες.
Η αξιολόγηση, προκύπτει από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς σε συνεργασία µε τους
αντίστοιχους φορείς.
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Η προσπάθεια µας να καταγράψουµε και να παραθέσουµε στη συνέχεια
µια τυπολογία σύγχρονων µορφών επιµόρφωσης δεν έχει ως στόχο την
κατάθεση ενός αναλυτικού και πλήρους καταλόγου των µορφών επιµόρφωσης.
Περισσότερο επιχειρούµε να δώσουµε το περίγραµµα των βασικών µορφών της,
έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι τώρα στην εκπαιδευτική πράξη. ∆εν θα
περιορίσουµε, λοιπόν, την ανάλυση µας στο δίπολο «προσωπικές ανάγκες ή
ανάγκες του συστήµατος». Και αυτό γιατί η βασική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών αλλά και η περαιτέρω επιµόρφωσή τους, θεωρούµε ότι είναι µια
ενιαία διαδικασία προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης και ως τέτοια θα
την αντιµετωπίσουµε στην µελέτη µας.
3.2.3. Τα κριτήρια για την διαµόρφωση µιας τυπολογίας των µορφών
επιµόρφωσης
Για να µπορέσουµε να διακρίνουµε µε επιστηµονικά έγκυρο τρόπο τις
διάφορες τυπολογίες του επιµορφωτικού θεσµού, και να επιχειρήσουµε να τις
δούµε έπειτα µε κριτική µατιά, είναι απαραίτητο να γίνει αυτό µε βάση
ορισµένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναδεικνύονται από το ίδιο το αντικείµενο
της µελέτης, δηλαδή από τα ενυπάρχοντα µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών,
τα οποία και µελετήσαµε. Τέτοια κριτήρια είναι:
α) Το κριτήριο του σκοπού: δηλαδή η βασική αλλά και επιµέρους
σκοποθεσία που θέτει κάθε επιµορφωτικό πρόγραµµα κατά την φάση του
σχεδιασµού του. Οι εν λόγω σκοποί µπορεί να αναφέρονται στις προσωπικές και
επαγγελµατικές ανάγκες του εκπαιδευτικού, στις ανάγκες του κλάδου, του
σχολείου, του εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά και του κοινωνικού συνόλου
γενικότερα.
β) Το κριτήριο της µεθοδολογίας: δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο
επιχειρείται να εφαρµοστεί το επιµορφωτικό πρόγραµµα (π.χ. µε αποκεντρωτικό
ή συγκεντρωτικό τρόπο, σε θεωρητική ή σε πρακτική βάση κ.λπ.).
γ) Το κριτήριο του περιεχοµένου: το περιεχόµενο των προγραµµάτων
επιµόρφωσης µπορεί να έχει πολλούς και διαφορετικούς άξονες όπως τον
ακαδηµαϊκό, τον επαγγελµατικό, τον παιδαγωγικό, τον αξιολογικό κ.λπ.…
δ) Το κριτήριο του χώρου, του χρόνου και των συνθηκών: δηλαδή ο
τόπος υλοποίησης του επιµορφωτικού προγράµµατος, µέσα ή έξω από το
σχολείο, σε πανεπιστήµια ή επιµορφωτικά κέντρα, στην χώρα εργασίας του
εκπαιδευτικού ή σε άλλη. Αλλά και γενικότερα αναφερόµαστε στις υπάρχουσες
αντικειµενικές συνθήκες µέσα στις οποίες υλοποιείται το εκάστοτε πρόγραµµα
επιµόρφωσης.
ε) Το κριτήριο του ελέγχου και της αξιολόγησης: δηλαδή το ποιος
αποφασίζει για τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα, αλλά και ποιος και πώς
αξιολογεί την όλη επιµορφωτική προσπάθεια.
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3.2.4. Η αναγκαιότητα διαµόρφωσης κριτηρίων για την επιµόρφωση και η
σχετικότητα της αξιολόγησής της
Στο σηµείο αυτό και πριν προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των
προαναφερθέντων µορφών επιµόρφωσης, είναι απαραίτητο να προβούµε σε
µερικές διευκρινίσεις. Η προβληµατική για την αξιολόγηση και κριτική
αντιµετώπιση των ποικίλων θεωρητικών µοντέλων, που αναφέρονται στην
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, θα ήταν ελλιπής, χωρίς την αναφορά στην
σχετικότητα που ενέχει οποιαδήποτε αξιολόγηση. Και αυτό, γιατί όπως
πολλοί άλλοι τοµείς αξιολόγησης, έτσι και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών
ζητηµάτων, είναι διαδικασίες ασαφείς (ιδίως εάν παραµένουν σε θεωρητικό
µόνο επίπεδο) και υποκειµενικές (εφόσον παρεµβαίνει ο εκάστοτε αξιολογητής
και τα κριτήρια που αυτός θέτει). Το ζήτηµα της αξιολόγησης των ποικίλων
επιµορφωτικών διαδικασιών, εποµένως, δε θα µπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση από τον κανόνα αυτό.
Το ζήτηµα δεν είναι µόνο η ύπαρξη ή µη σταθµισµένων κριτηρίων, που
προκαλούν αµφισβητήσεις, ειδικά όταν προσπαθεί κάποιος να εντάξει τη δράση
υποκειµένων (εκπαιδευτικών), σε συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο (εκπαίδευση),
αλλά και το ότι η αξιολόγηση είναι suis generis υποκειµενική διαδικασία.
Εποµένως εκτός από τις πολιτικοϊδεολογικές της προεκτάσεις και τις
γραφειοκρατικές της παραµέτρους, ενδέχεται να αµφισβητηθεί στο επίπεδο της
πρόσληψης από την αξιολογητή όλων των διαστάσεων της δράσης των
αξιολογούµενων.
Θεωρούµε, εποµένως, πως η σχετικότητα της αποτελεσµατικής ή µη
εφαρµογής των προτεινόµενων µοντέλων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών,
αναφέρεται από την µια πλευρά, στα κριτήρια αξιολόγησης. Υπάρχει όµως και
µια άλλη διάσταση: ποιος δηλαδή αξιολογεί και µε ποια κριτήρια τον
αξιολογητή; Ο συλλογισµός αναφορικά µε την σχετικότητα της διαδικασίας της
αξιολόγησης καθώς και µε ένα άλλο πλήθος παρόµοιων ζητηµάτων, θα
µπορούσε να µας παρασύρει σε έναν ατέρµονο κύκλο αναλύσεων και
θεωρητικών συζητήσεων που δεν θα είχε τέλος. Υπό αυτό το πρίσµα, θα λέγαµε
λοιπόν, ότι µια τέτοιου είδους αξιολόγηση δεν είναι παρά µια υποκειµενική
αποτίµηση που περισσότερο ερµηνεύει, παρά «κρίνει» και «αξιολογεί».
3.3. Μερικά αντιπροσωπευτικά µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών
Θα µπορούσε φυσικά κανείς να παρουσιάσει διάφορες τυπολογίες
επιµόρφωσης, οι οποίες προκύπτουν από τα κριτήρια και τις αφετηρίες που
θέτει κάθε φορά, ο εκάστοτε σχεδιαστής τους. Σε παλιότερο σχετικό άρθρο ο
Μαυρογιώργος (1982: 115) παραθέτει σε πίνακες δύο άλλες τυπολογίες
επιµόρφωσης, τις οποίες κρίνουµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε εν συντοµία,
περισσότερο για να κατανοήσουµε την σπουδαιότητα που έχουν τα πέντε
κριτήρια για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω.
3.3.1. Ένα µοντέλο µε βάση το κριτήριο του περιεχοµένου
Το πρώτο µοντέλο βασίζεται στο κριτήριο του περιεχοµένου της
επιµόρφωσης και σχηµατικά θα µπορούσε να παρουσιαστεί ως εξής:
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1.
Επιµόρφωση Α: Το περιεχόµενο της συντονίζεται µε τη βασική
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
2.
Επιµόρφωση Β: Το περιεχόµενο της προσδιορίζεται από τοπικές
(σχολικές ή περιφερειακές) ανάγκες.
3.
Επιµόρφωση Γ: Το περιεχόµενό της προσδιορίζεται από γενικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
4.
Επιµόρφωση ∆: Το περιεχόµενό της προσδιορίζεται κυρίως από
εκπαιδευτικές αλλαγές, µεταρρυθµίσεις ή νεωτερισµούς.
5.
Το περιεχόµενο της προσδιορίζεται από
Επιµόρφωση Ε:
συγκεκριµένες ατοµικές ανάγκες.
(Πηγή: C.E.R.I. όπως παρατίθεται στο Μαυρογιώργο, 1982: 166).
3.3.2. Ένα µοντέλο µε βάση τις διαστάσεις προσωπικότητας του
εκπαιδευτικού
Από την άλλη πλευρά η δεύτερη τυπολογία επιµόρφωσης βασίζεται σε
τέσσερις διαστάσεις από τις οποίες καθορίζεται σε όλα τα στάδια της και
σχηµατικά θα µπορούσε να αναπαρασταθεί ως εξής:
Μια τυπολογία µε βάση τις διαστάσεις:
Ακαδηµαϊκή- Πρακτική -Προσωπική-Επαγγελµατική
Ακαδηµαϊκή

Πρακτική

Προσωπική

Επαγγελµατική

(Πηγή: Μαυρογιώργος, 1982: 115).
Το δεύτερο αυτό µοντέλο αν και πολύ γενικό, θα µπορούσαµε να το
χαρακτηρίσουµε ως σφαιρικότερο, γιατί δεν περιορίζεται, ούτε διαµορφώνεται
από την έννοια «ανάγκες» όπως το προηγούµενο. Επίσης, δεν περιορίζεται στο
κριτήριο του περιεχοµένου µόνο της επιµόρφωσης που θα λάβει ο
εκπαιδευτικός. Αντίθετα, θέτει τον εκπαιδευτικό στο επίκεντρο και διαχέεται σε
όλες τις εκφάνσεις του βίου του.
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η πολλαπλότητα των µορφών επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών είναι πραγµατικά εντυπωσιακή σε εύρος, και αυτό γιατί η
κάθε µορφή εξαρτάται από το που εστιάζει ο σχεδιαστής κάθε φορά, από τις
παραµέτρους και τις προϋποθέσεις που θέτει και από τις αφετηριακές
προσδοκίες του. Κατανοούµε λοιπόν, ότι οι συνδυασµοί µπορούν να είναι
άπειροι. Ένα τέτοιο πλαίσιο επισήµανσης των πολλαπλών µορφών
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, είναι αυτό που παραθέτει και αναλύει ο R.
Alexander (1980: 137-143). Ο πίνακας 2. της επόµενης σελίδας, µας δίνει µια
ολοκληρωµένη εικόνα αυτής της πολλαπλότητας.
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Πίνακας 2. Ένα πλαίσιο επισήµανσης πολλαπλών µορφών επιµόρφωσης

(Πηγή: R. Alexander, 1980)
Πολλοί είναι όµως οι επιστήµονες που θεωρούν το κριτήριο του τόπου,
δηλαδή το πού υλοποιούνται τα επιµορφωτικά σεµινάρια, ως τον πλέον
καθοριστικό παράγοντα που τα χαρακτηρίζει και ως ένα µεγάλο βαθµό
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καθορίζει όχι µόνο τα περιεχόµενα τους, αλλά και τα προσδοκώµενα από αυτά,
αποτελέσµατα. Με το κριτήριο του τόπου επιµόρφωσης, δεν εννοούµε φυσικά
την φυσική τοποθεσία δηλαδή την γεωγραφική περιοχή, ή τα κτίρια στα οποία
γίνονται τα επιµορφωτικά σεµινάρια, αλλά εννοούµε το τρίπτυχο:
1.) Επιµόρφωση έξω από το σχολείο
2.) Επιµόρφωση µέσα στο σχολείο.
3.) Επιµόρφωση µε επίκεντρο το σχολείο20.
Αν και το κριτήριο του «τόπου» επιµόρφωσης είναι φαινοµενικά
ουδέτερο στην πραγµατικότητα δεν είναι έτσι. Θα λέγαµε µάλιστα, πως δεν
είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τις έννοιες που σηµατοδοτεί κάθε µια από τις
τρεις αυτές διαστάσεις και πως πίσω από αυτές τις φυσικές διαστάσεις «µέσα»,
«έξω» κ.λπ., υπονοούνται και άλλες έννοιες όπως είναι ο επιµορφωτικός
φορέας, η χρονική διάρκεια, ο αριθµός εκπαιδευτικών που είναι εφικτό να
επιµορφωθούν κάθε φορά και λοιπά. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί πολύ
σηµαντικό στοιχείο για την µελέτη µας, όπως θα δείξουµε στη συνέχεια. Σε
συνδυασµό µάλιστα µε το κριτήριο του «χρόνου», οδηγούµαστε σε µια
συνθετότερη έννοια το «χωροχρόνο». Ας κρατήσουµε υπόψη µας την έννοια
αυτή.
Έχοντας ως αφετηριακή θέση την άποψη που θέλει την θεωρία να
προηγείται της πρακτικής εφαρµογής, αναζητήσαµε θεωρητικές κατασκευές
βάση των οποίων θα στηρίζονταν τα διάφορα επιµορφωτικά µοντέλα που κατά
καιρούς έχουν προταθεί ή και εφαρµοστεί στον χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό
όµως που συναντήσαµε κατά κύριο λόγο, ήταν τα επιµορφωτικά µοντέλα αυτά
καθ’ εαυτά ή ακόµα και προτάσεις (σχέδια) επιµόρφωσης. Θεωρήσαµε στη
συνέχεια, πως η εντατική µελέτη των µοντέλων και των προτάσεων αυτών, θα
αναδείκνυε και τις θεωρητικές τους αφετηρίες. Αυτό δεν µπορούµε να πούµε
όµως ότι συνιστά «καθαρή» θεωρία.
Εκείνο που διαπιστώσαµε, δηλαδή, όχι µόνο την Ελλάδα αλλά και
ευρύτερα, ήταν η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών «επιµορφωτικών
προτάσεων» κυρίως µε την µορφή «ειδικών προγραµµάτων». Η επιµόρφωση µε
την έννοια «ειδικών προγραµµάτων», είναι µια από της παλιότερες οργανωµένες
µορφές επιµόρφωσης που συναντάµε στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Ακόµη και σήµερα εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλές χώρες, όπως και στην
δική µας, λειτουργία ειδικών εκπαιδευτικών επιµορφωτικών κέντρων ή φορέων.
Για παράδειγµα στην Ελλάδα (για τους ελλαδίτες εκπαιδευτικούς όλων των
βαθµίδων εκπαίδευσης), είχαµε αρχικά τις ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛ∆Ε, τα γνωστά
∆ιδασκαλεία, την διεξαγωγή επίσης των ταχύρυθµων επιµορφωτικών
σεµιναρίων του ΚΕΜΕ και µεταγενέστερα τα Π.Ε.Κ.. Μάλιστα στα Π.Ε.Κ.
είχαν επικρατήσει 4 µοντέλα συνεχούς επιµόρφωσης: εισαγωγική επιµόρφωση,
ετήσια επιµόρφωση, περιοδική επιµόρφωση και ταχύρυθµη επιµόρφωση.
Η ποικιλία των µοντέλων που ακολουθούν οι διάφορες χώρες είναι πάρα
πολύ πλατιά και είναι πολυάριθµες οι µεταβλητές που εµφανίζονται στο
εσωτερικό του καθενός από αυτά. Εντούτοις διαπιστώσαµε πως υπάρχει µια
άποψη που είναι κοινή: Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν µπορεί να µην
20

Στην δική µας περίπτωση, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, ο τόπος αναφέρεται φυσικά και στην χώρα
διαµονής ή προέλευσης (Ελλάδα).
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ανατρέξει και να µην λάβει υπόψη της και ως αφετηριακό σηµείο την
«κατάσταση» (επίπεδο) στην οποία βρίσκονται οι προς επιµόρφωση
εκπαιδευτικοί κάθε φορά. Με άλλα λόγια, θεωρούν την βασική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών ως αφετηριακό τους σηµείο21. Αυτό είναι ένα επίσης πολύ
σηµαντικό εύρηµα. Ας το κρατήσουµε κι αυτό υπόψη µας όταν αναφερθούµε
ειδικά στο θέµα της επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών.
∆ιερευνώντας στην συνέχεια, πιο εντατικά, το ζήτηµα των µορφών
επιµόρφωσης που έχουν καταγραφεί στον χώρο της εκπαίδευσης, διαπιστώσαµε
πως τις περισσότερες φορές επρόκειτο για συγκεκριµένα σχέδια, εξαγγελίες ή
προτάσεις, που απευθύνονταν σε πολύ συγκεκριµένες περιστάσεις, ανάλογα µε
την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική πραγµατικότητα. ∆εν ήταν δηλαδή τόσο
θεωρητικές κατασκευές που θα µπορούσαν να έχουν καθολική ισχύ, ανεξάρτητα
από το συγκείµενο µέσα στο οποίο ή ακόµα και από το οποίο, διαµορφώθηκαν.
Σε καµία περίπτωση δεν εννοούµε µε αυτό πως αυτές οι προτεινόµενες µορφές
επιµόρφωσης, δεν βασίζονταν σε κάποιο (έστω και συγκεχυµένο πολλές φορές)
θεωρητικό υπόβαθρο. Το αντίθετο µάλιστα. Αυτό που θέλουµε να πούµε εδώ
είναι πως δεν συναντήσαµε µια µελέτη που να διερευνά το ζήτηµα της
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε µια περισσότερο επιστηµολογική βάση
απεγκλωβισµένο από το πλήθος των αναλύσεων που σχετίζονται µε
οργανωτικά, διοικητικά και συντονιστικά προβλήµατα κυρίως δε µε την
επίσηµη θεσµοθέτηση της και καθιέρωση της επιµόρφωσης.
Ταυτόχρονα διαπιστώνουµε την ύπαρξη καθοριστικών παραµέτρων που
διαµορφώνουν την εκάστοτε µορφή επιµόρφωσης. Τα «επίπεδα ευθύνης» για
παράδειγµα είναι ένα από αυτά22. Ή ακόµα διαπιστώσαµε διάκριση ανάµεσα σε
µορφές επιµόρφωσης µε συγκεντρωτική-ιεραρχική δοµή και άλλες µε αυτόνοµηαποκεντρωτική δοµή (Ανθόπουλος κ.α. 1994:78). Βλέπουµε δηλαδή, την ύπαρξη
πλείστων όσων διαφοροποιήσεων, οι οποίες προκύπτουν ανάλογα µε το
αφετηριακό σηµείο του εκάστοτε µελετητή, καθώς και µε την διάσταση που
επικεντρώνεται κάθε φορά. Όλες όµως οι προσεγγίσεις, έχουν ως γενικό και
απώτερο σκοπό, είτε την ικανοποίηση των αναγκών του εκπαιδευτικού
συστήµατος, είτε την ικανοποίηση των αναγκών των ιδίων των εκπαιδευτικών.
Φυσικά υπάρχουν και οι προσεγγίσεις πού προσπαθούν να συνδυάσουν τις δύο
αυτές τάσεις, όλες όµως τείνουν είτε προς την µία είτε προς την άλλη τάση
περισσότερο. Πέρα όµως από αυτές τις διαπιστώσεις, παρατηρήσαµε
ταυτόχρονα, ότι το ζωτικό πρόβληµα του ελέγχου της επιµόρφωσης στην
θεωρητική, κοινωνικοπολιτική αλλά και στην παιδαγωγική του διάσταση, είναι
κάτι που έχει παραµεληθεί από τους µελετητές.

21

Μελέτη για την λειτουργία των ΠΕΚ των Chippano, N. & Vandeveld,e L.: Πρόγραµµα GRE/ 85/A/13
της UNESCO. (µτφ. Κουρουπού, Κ.).
22
Με τον όρο επίπεδα ευθύνης εννοούµε: α)το κεντρικό επίπεδο /εθνική κλίµακα, β) το ενδιάµεσο επίπεδο
(περιφερειακή, επαρχιακή, διαµερισµατική κλίµακα κ.λπ.) γ) το τοπικό επίπεδο /δηµοτική ή κοινοτική
κλίµακα, οµάδα ιδρυµάτων, σχολεία κ.λπ..
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3.3.3. Το µοντέλο της «εξέλιξης του εκπαιδευτικού» των Hardgreaves &
Fullan
Εξαίρεση σε αυτή την διαπίστωση αποτελεί η σχετική µελέτη των
Hardgreaves & Fullan (1995:12- 41), η οποία πραγµατεύεται το ζήτηµα της
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, όχι µόνο στην πρακτική του βάση, αλλά θέτει
ταυτόχρονα και ένα σαφές θεωρητικό πλαίσιο. Χρησιµοποιώντας αντί για τον
όρο «επιµόρφωση» των εκπαιδευτικών, τον ευρύτερο όρο «εξέλιξη»,
(Hardgreaves & Fullan 1995: 14), παραθέτει τρεις βασικές απόψεις, που
ενσωµατώνουν και τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιµόρφωση και την
βελτίωση του εκπαιδευτικού δυναµικού. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι:
α) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών ως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων.
β) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών ως αυτογνωσία
γ) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών ως προσαρµογή στο περιβάλλον.
Θα αναφερθούµε µε συντοµία σε κάθε µία από αυτές τις προσεγγίσεις και
θα προσπαθήσουµε να τις δούµε µε κριτικό πνεύµα.
α) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών ως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων:
Η πρώτη προσέγγιση εστιάζει στην παροχή «ευκαιριών διδασκαλίας»
στους εκπαιδευτικούς µε στόχο την αύξηση των γνώσεών και των δεξιοτήτων
τους, έτσι ώστε να αυξηθεί και η ετοιµότητα τους να προσφέρουν στους
µαθητές τους βελτιωµένες ευκαιρίες µάθησης. Βασική άποψη της προσέγγισης
αυτής είναι: ένα εκπαιδευτικό δυναµικό που διαθέτει περισσότερες δεξιότητες
και ευελιξία στις τεχνικές διδασκαλίας και γνωρίζει καλύτερα τη διδακτέα ύλη,
είναι ένα εκπαιδευτικό δυναµικό που έχει µεγαλύτερες δυνατότητες να
βελτιώσει τις επιδόσεις των µαθητών του (Hardgreaves & Fullan 1995: 15). Θα
λέγαµε, όµως, στο σηµείο αυτό πως το περιεχόµενο της έννοιας «καλή
διδασκαλία», ιδίως όταν πρόκειται για τάξεις παιδιών µε ευρύ φάσµα
ικανοτήτων και αναγκών, -ή στην περίπτωση που µελετάµε, για τάξεις µε
οµογενείς µαθητές που κάθε άλλο παρά οµοιογενείς είναι,- δεν είναι και τόσο
ξεκάθαρο ούτε οριοθετείται εύκολα.
Βέβαια, τα πλεονεκτήµατα του µοντέλου αυτού, είναι προφανή, καθώς
επικεντρώνεται σε µεθόδους που οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να
κατανοήσουν και να εφαρµόσουν µετά στις τάξεις τους. Επίσης οι τρόποι
προσέγγισής της «εξέλιξης» των εκπαιδευτικών, που βασίζονται στην ανάπτυξη
γνώσεων και δεξιοτήτων, ευνοούνται από τους διοικητικούς µηχανισµούς, γιατί
έχουν σαφείς στόχους, οργανώνονται και υλοποιούνται σχετικά εύκολα και είναι
σχεδόν αυτάρκεις. Ταυτόχρονα όµως είναι και εύκολα ελεγχόµενοι.
Όµως από την άλλη πλευρά, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός
ότι αυτοί οι τρόποι προσέγγισης, επιβάλλονται συνήθως στους εκπαιδευτικούς
«εκ των άνω» από τους «ειδικούς». Οι οποίοι είναι γνωστό ότι πολλές φορές δεν
εµπλέκονται άµεσα στην εκπαιδευτική πράξη. Έτσι, πέρα από ότι ενδέχεται να
µην εξασφαλίσουν την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευτικών και άρα την
υποστήριξή τους, διατρέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν την αντίδρασή τους.
Η εµπειρία όµως έχει δείξει ότι καµία µεταρρυθµιστική ή έστω βελτιωτική
προσπάθεια δεν προχωράει αν δεν την στηρίζουν οι αποδέκτες της και αυτοί που
σε τελική ανάλυση καλούνται να την εφαρµόσουν. Θα λέγαµε ότι µια
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προσπάθεια ή σχέδιο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που επιβάλλεται αντί να
αναπτύσσεται και να εξελίσσεται µαζί τους, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι
απλά αναποτελεσµατικό.
Ένα άλλο σηµείο στο οποίο εστιάζονται οι επικρίσεις εναντίον αυτού του
τρόπου προσέγγισης της εξέλιξης των εκπαιδευτικών, είναι ότι αυτός
υπερτονίζει ορισµένες µόνο πλευρές αυτής της εξέλιξης (Hargreaves & Fullan
1995: 21). Με άλλα λόγια, δίνεται υπερβολική σηµασία στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων και στην παροχή γνώσεων και όχι στην προσωπική ανάπτυξη, ή στη
δηµιουργία γενικότερα θετικού κλίµατος µάθησης.
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι η εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού
που βασίζεται στην παροχή γνωστικών στοιχείων µόνο και στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων είναι σίγουρα σηµαντική συνιστώσα της διαδικασίας εξέλιξής του.
Είναι όµως ανεπαρκής, αν δεν συνδυάζεται και µε άλλες µορφές εξέλιξης,
λιγότερο τεχνοκρατικές.
β) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών ως αυτογνωσία:
Η µορφή αυτή επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών έχει ως θεµελιακή της
θέση την άποψη που λέει ότι η εξέλιξη του εκπαιδευτικού είναι ταυτόχρονα και
διαδικασία προσωπικής εξέλιξης, πέρα από την αύξηση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων που είναι και αυτή φυσικά απαραίτητο στοιχείο. Η σηµασία του
εκπαιδευτικού ως προσώπου, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στην
βιβλιογραφία, τη σχετική µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως επίσης
και στους κύκλους διοίκησης της εκπαίδευσης. Ο Leithhood (1991), για
παράδειγµα, σε µελέτη του για τον ρόλο που παίζει ο διευθυντής του σχολείου
στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών, τονίζει πόσο σηµαντικό είναι να
αντιµετωπίζεται ο εκπαιδευτικός ως πρόσωπο. Πλήθος άλλων ερευνητών
τονίζουν την σηµασία της αυτογνωσίας και της αυτοσυνειδησίας, την οποία τη
θεωρούν βασική προϋπόθεση για την θετική εξέλιξη του εκπαιδευτικού23.
Έχοντας ως βασική άποψη τα παραπάνω, πολλοί µελετητές προχώρησαν
σε προτεινόµενα µοντέλα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, που παρουσιάζουν
φυσικά διάφορες παραλλαγές, αλλά όλα έχουν αυτήν τη βασική θέση ως
αφετηριακό σηµείο24.
Φυσικά δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την ύπαρξη αδύναµων
στοιχείων, και στην προσέγγιση αυτή. Όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι οι
ανθρωπιστικές αυτές προσεγγίσεις στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,
ενδέχεται να είναι χρονοβόρες ή και δαπανηρές και ταυτόχρονα να έχουν
απρόβλεπτα αποτελέσµατα. Ένα άλλο σηµείο επίκρισης, του µοντέλου αυτού
είναι ότι δίνει υπερβολική έµφαση στην προσωπική ευθύνη για την αλλαγή και
έτσι αποσπά την προσοχή από το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται οι
εκπαιδευτικοί. καθώς και για τους τρόπους που αυτό βοηθά ή και παρεµποδίζει
την προσωπική ή επαγγελµατική εξέλιξη. Με τον όρο πλαίσιο εννοούµε όλα

23

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και Connelly F.M – Clandinin D.J. (198): Teachers as Curriculum
Planners: Narratives of Experience. New York, Teachers College Press.
24
Όπως για παράδειγµα το «Μοντέλο των 7 αρχών» του Clark, το «Μοντέλο Thiessen», το «Μοντέλο
Τέχνης (Craft Model) του Hubermann, κ.α.
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αυτά που αποτελούν τη σχολική πραγµατικότητα, δηλαδή πρόσωπα, διαδικασίες
και συνθήκες.
Εποµένως, οι προσδοκίες για τα οφέλη που προκύπτουν από τις
προσεγγίσεις αυτές, θα πρέπει να είναι συγκρατηµένες, ειδικά όταν επιχειρείται
να εφαρµοστούν σε ευρεία κλίµακα. Προσωπική µας άποψη είναι ότι αυτή η
προσέγγιση, είναι περισσότερο ένα «παράδειγµα» για την διεύρυνση της
αντίληψής µας και όχι ένα ξεχωριστό και αυτοτελές, µοντέλο για την
επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
γ) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών ως προσαρµογή στο περιβάλλον:
Η µορφή αυτή, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της εστιάζει κυρίως στο
σχολικό περιβάλλον και στις γενικότερες συνθήκες που περιβάλλουν τους
εκπαιδευτικούς, αυτό δηλαδή που προηγουµένως ονοµάσαµε «πλαίσιο». Βασική
της θέση είναι ότι η πορεία και η επιτυχία της εξέλιξης των εκπαιδευτικών
εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό, από το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο
αυτή εκτυλίσσεται. Εποµένως, η κατανόηση και η παρακολούθηση του
παράγοντα περιβάλλον στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να είναι θέµα
άµεσης προτεραιότητας, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τη διοίκηση
και τους ερευνητές.
Μάλιστα διακρίνονται δύο συνιστώσες στην έννοια του εν λόγω πλαισίου,
οι οποίες επιδρούν καταλυτικά στην προσπάθεια εξέλιξης των εκπαιδευτικών:
πρώτον, το πλαίσιο ως τον παράγοντα, που δηµιουργεί τις συνθήκες µέσα στις
οποίες, επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν οι επιµορφωτικές προσπάθειες. Και
δεύτερον το πλαίσιο της εκπαίδευσης ως στόχο ανάµεσα σε άλλους, που σκοπό
έχουν την εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Όσον αφορά την πρώτη συνιστώσα, πολλοί είναι οι παράγοντες που
επιδρούν, όπως ο χρόνος, οι οικονοµικοί πόροι, η διοικητική ηγεσία που
σχεδιάζει και αποφασίζει για τις αλλαγές, κ.α. Αναφορικά µε την δεύτερη
συνιστώσα, ότι δηλαδή το πλαίσιο της διδασκαλίας, το οποίο µπορεί να είναι
τόσο στόχος όσο και όρος των προσπαθειών εξέλιξης των εκπαιδευτικών, είναι
κάτι που θα πρέπει επίσης να λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη.
Ο Hardgreaves (1995), θεωρεί ότι η «νοοτροπία της διδασκαλίας είναι
στοιχείο-κλειδί της βελτίωσης και του µετασχηµατισµού. Σε σχετική µελέτη ενώ
τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης νοοτροπίας συνεργασίας, ο Hardgreaves, µας
προειδοποιεί συγχρόνως για τον κίνδυνο της τεχνητής δηµιουργίας τέτοιας
νοοτροπίας, µέσω συγκεντρωτικών, γραφειοκρατικών, τεχνικώς ελεγχόµενων
τρόπων.
Συνοψίζοντας γενικά αυτές τις τρεις διαφορετικές θεωρήσεις θα λέγαµε
ότι για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε το ζήτηµα της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών σε όλο του το φάσµα, πρέπει να κατανοήσουµε όχι µόνο τις
δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά
και την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού καθώς και το γενικότερο πλαίσιο
εργασίας της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών εν γένει. Πολύ περισσότερο, όταν
έχουµε να κάνουµε µε µια συγκεκριµένη και ιδιαίτερη οµάδα εκπαιδευτικών,
όπως είναι αυτή των οµογενών εκπαιδευτικών.
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Στη συνέχεια, θα περιγράψουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί, προσπαθώντας να προτείνουµε µια θεωρητική
κατασκευή, η οποία θα µπορέσει να ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα στοιχεία τα
οποία τους χαρακτηρίζουν.
4. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί και η επιµόρφωση τους4.1. Χρήσιµες διαπιστώσεις και προβληµατισµοί.
Η επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών που είναι και το κεντρικό
θέµα της παρούσας µελέτης, είναι ένα ζήτηµα πολύ επίκαιρο, που όµως, όπως
έχουµε ήδη αναφέρει, µέχρι στιγµής δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά και
διεξοδικά. Αυτό το δεδοµένο λειτούργησε διττά: απ’ τη µια αποτέλεσε ένα
επιπλέον ερευνητικό κίνητρο για την γράφουσα και από την άλλη δηµιούργησε
µια σειρά από προβλήµατα θεωρητικής και πρακτικής φύσεως, τόσο στην
διαδικασία της έρευνας, όσο και στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της, στη
συνέχεια.
Όπως έχουµε επισηµάνει σε προηγούµενο κεφάλαιο (κεφ.1.), η επίσηµη
εκπαιδευτική πολιτική για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ήταν
τουλάχιστο µέχρι τις αρχές του 1980, αποσπασµατική και κυρίως ανοργάνωτη.
Η επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών δεν αποτέλεσε εξαίρεση από την
γενική αυτή διαπίστωση. Η παραπάνω θέση ενισχύεται από τις εξής
διαπιστώσεις:
α) Από το γεγονός ότι για χρόνια δεν υπήρξε θεσµοθετηµένος και µε
σαφή κριτήρια, οργανωµένος φορέας επιµόρφωσης για τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς. Αντίθετα διαπιστώνουµε πως την ευθύνη της όποιας µορφής
επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών, αναλαµβάνουν κατά περίπτωση,
είτε εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας παραµονής, είτε η Εκκλησία, είτε φορείς
του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, είτε και σε µερικές περιπτώσεις (πιο
σπάνιες) ιδιώτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να είναι συγκεχυµένες και ασαφείς,
τόσο οι θεωρητικές αφετηρίες των ποικίλων επιµορφωτικών σεµιναρίωνπρογραµµάτων, όσο και η στοχοθεσία, το περιεχόµενο και η µεθοδολογία τους
β) Από το γεγονός ότι είναι ελάχιστα τα τεκµήρια της
αποτελεσµατικότητας των διαφόρων επιµορφωτικών προγραµµάτων για
οµογενείς εκπαιδευτικούς όπου αυτά υλοποιήθηκαν στο παρελθόν σε διάφορες
χώρες του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα25. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει µια
συστηµατική καταγραφή των πεπραγµένων, εκθέσεις απολογισµού, ή όποια
άλλη µορφή αξιολόγησης για το θέµα που µελετάµε.
Πέρα όµως από τις παραπάνω διαπιστώσεις, παρατηρούµε έλλειµµα και
στο επίπεδο διατύπωσης θεωρητικών θέσεων, καθώς αναλύσεων και µελετών,
αναφορικά µε την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών. Έτσι,
διαπιστώνουµε πως παρόλο που οι οµογενείς εκπαιδευτικοί αποτελούν µια
οµάδα µε διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά, ωστόσο δεν έχει µέχρι τώρα
25

Στο δεύτερο µέρος της µελέτης, που αναφέρεται στην εµπειρική έρευνα στα Πανεπιστήµια της χώρας
µας αλλά και ειδικότερα στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, περιγράφονται οι δυσκολίες στην διερεύνηση του
αρχειακού υλικού αναφορικά µε τα επιµορφωτικά προγράµµατα που έχουν στο παρελθόν υλοποιηθεί. Η
κυριότερη από τις δυσκολίες ήταν η εξεύρεση του αρχειακό υλικού.
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διαµορφωθεί µια θεωρητική µελέτη που θα αναλύει την περίπτωση τους, και η
οποία θα λαµβάνει υπόψη ή ακόµα και θα δοµείται µε βάση τα χαρακτηριστικά
αυτά. ∆ιαπιστώνεται ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι υπάρχουσες
σχετικές µελέτες, αναφέρονται σε πολύ συγκεκριµένες οµάδες οµογενών
εκπαιδευτικών ανά πολιτεία, κοινότητα ή χώρα και σε µεµονωµένες
περιπτώσεις. Έχουν δηλαδή, περισσότερο το χαρακτήρα της καταγραφής, πάρα
της θεωρητικής κατασκευής, πάνω στην οποία θα µπορούσε να στηρίξει κανείς,
ένα ευρύτερο µοντέλο-πρόταση για την επιµόρφωση των οµογενών
εκπαιδευτικών, το οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί γενικότερα, µε τις όποιες
απαραίτητες διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την περίπτωση.
4.2. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί και οι τυπολογίες που διαµορφώνονται
Όπως έχουµε ήδη τονίσει, η οµάδα των οµογενών εκπαιδευτικών, έτσι
όπως την οριοθετήσαµε εννοιολογικά στο κεφ.1, είναι µια ιδιαίτερη οµάδα
εκπαιδευτικών, η οποία και στο εσωτερικό της παρουσιάζει εκτεταµένη
ανοµοιογένεια και πολυµορφία, και εποµένως ως τέτοια πρέπει να
αντιµετωπίζεται.
Την πολυµορφία αυτή και την ανοµοιογένεια, µπορούµε να την
διακρίνουµε σε τρεις διαστάσεις26:
1. Στην διάσταση που αφορά στις κοινωνικοπολιτισµικές
προϋποθέσεις και στην πολιτισµική ταυτότητα των οµογενών εκπαιδευτικών.
2. Στην διάσταση που αφορά το επίπεδο επαγγελµατικής (γλωσσικής,
παιδαγωγικής, διδακτικής) κατάρτισης που αυτοί έχουν (τυπολογίες) και
3. Στην διάσταση που αφορά τις µορφές της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
στελεχώσουν.

1. Οι κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις και η πολιτισµική ταυτότητα των
οµογενών εκπαιδευτικών:
Είναι πολύ λογικό, να πάρουµε ως δεδοµένο –εφόσον δεχόµαστε ότι ο
πολιτισµός27 ως έννοια, δεν είναι στατικός-, ότι οι ζώντες και δρώντες Έλληνες
της διασποράς, θα πρέπει να διαφοροποιούνται πολιτισµικά µεταξύ τους αλλά και
από τους ελλαδίτες Έλληνες. Η πολιτισµική ετερότητα, εποµένως, και των
οµογενών εκπαιδευτικών, είναι ένα πολύ συγκεκριµένο δεδοµένο, το οποίο
26

Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι από τις τρεις αυτές διαστάσεις η πρώτη δεν αφορά αποκλειστικά τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς, αλλά όλους τους Έλληνες της διασποράς εν γένει, ενώ η δεύτερη διάσταση,
είναι αυτή που κυρίως µας ενδιαφέρει και την οποία µελετάµε διεξοδικά στην εµπειρική έρευνα που
διενεργήσαµε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Η τρίτη διάσταση, τέλος, δηλαδή οι µορφές και οι φορείς της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, θα µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ξεχωριστή µελέτη,
καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
27
∆ιευκρινίζουµε ότι αντιλαµβανόµαστε τον όρο «πολιτισµός» στην ευρεία του έννοια, συµπλέοντας µε
την αντίληψη του ∆αµανάκη (1997, 2001), ο οποίος συµπεριλαµβάνει σ’ αυτόν, το σύνολο των στοιχείων
που χρειάζεται ο άνθρωπος, για να εναρµονισθεί µε το φυσικό και το κοινωνικοπολιτισµικό του
περιβάλλον και να ικανοποιήσει τις φυσικές και πνευµατικές του ανάγκες. Αυτή η θεώρηση, µας επιτρέπει
να συµπεριλάβουµε στις αναλύσεις µας και τον ιδιόµορφο πολιτισµό των Ελλήνων της διασποράς.
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πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας στην µελέτη του θέµατος της
επιµόρφωσής τους. Με αυτό δεν εννοούµε φυσικά, πως απαιτείται να γίνει
οµαδοποίηση
των
οµογενών
εκπαιδευτικών,
ανάλογα
µε
τις
κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις που αυτοί διαθέτουν. Κάτι τέτοιο θα
αποτελούσε µια στενόµυαλη θεώρηση και θα ευνοούσε την γκετοποίηση και τον
διαχωρισµό των οµογενών εκπαιδευτικών, µε άλλα λόγια, θα απείχε πολύ από τις
τρεις βασικές αρχές της διαπολιτισµικής προσέγγισης28. Εκείνο όµως που θα
µπορούσε να γίνει, είναι να ληφθούν σοβαρά υπόψιν αυτές οι διαφοροποιηµένες
κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν εν γένη τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς κατά την διάρκεια κάθε επιµορφωτικής διαδικασίας.

2. Το επίπεδο της επαγγελµατικής (γλωσσικής, παιδαγωγικής και διδακτικής) τους
κατάρτισης:
Αυτό είναι ένα ζήτηµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε διεξοδικά στο
δεύτερο µέρος της µελέτης µας (δηλαδή την παρουσίαση της εµπειρικής
έρευνας), όπου και προχωρούµε στην κατάρτιση πίνακα µε τους διαφορετικούς
τύπους εκπαιδευτικών που συναντάµε, ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα που αυτοί διαθέτουν. Μελετώντας ωστόσο τη σχετική βιβλιογραφία,
εντοπίσαµε µερικές µελέτες, οι οποίες παρόλο που δεν αφορούν αποκλειστικά
στο θέµα της κατάρτισης και επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών και των
τυπολογιών που προκύπτουν , ωστόσο, µεταξύ άλλων, τις εντοπίζουν σ’ ένα
βαθµό και τις σχολιάζουν29.
Κοινή διαπίστωση όλων αυτών των µελετών είναι ότι το επίπεδο της
γλωσσικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των οµογενών εκπαιδευτικών που
διδάσκουν την ελληνική σε σχολεία του εξωτερικού, είναι εξαιρετικά
ανοµοιογενές. Συµπερασµατικά, όλοι καταλήγουν στην ύπαρξη δυο µεγάλων
κατηγοριών για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς: α) «στους προσοντούχους» και β)
στους «µη προσοντούχους»30. Και οι δυο αυτές γενικές κατηγορίες διακρίνονται
σε επιµέρους υποκατηγορίες, ανάλογα φυσικά και µε την χώρα παραµονής κάθε
φορά, τις εκάστοτε προϋποθέσεις, την ατοµική βιογραφία του καθενός, τις
συνθήκες, κ.λπ.. Κατά την διάρκεια της εµπειρικής µας έρευνας, στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης, επιβεβαιώθηκε αυτός ο διαχωρισµός, καθώς διερευνώντας
το επίπεδο κατάρτισής τους, συναντήσαµε αντιπροσωπευτικά δείγµατα οµογενών
εκπαιδευτικών, και από τις δυο µεγάλες κατηγορίες. Αυτό µας οδήγησε στην
κατάρτιση του παρακάτω πίνακα τυπολογιών, τον οποίο σχολιάζουµε
αναλυτικότερα στο δεύτερο µέρος της εργασίας.

28

Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την θεωρία της διαπολιτισµικής παιδαγωγικής οι τρεις αυτές βασικές
αρχές (αξιώµατα), στις οποίες αναφερθήκαµε παραπάνω είναι: 1.Ισοτιµία των πολιτισµών, 2. Ισοτιµία των
µορφωτικών κεφαλαίων ατόµων διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης και 3. Η αρχή της παροχής ίσων
ευκαιριών. (∆αµανάκης 1997: 99-106).
29
Βλέπε ενδεικτικά, τις µελέτες των: Φιλιππούση Γ. (1998) και Αθανασίου Λ. (1998), καθώς και το
Τεχνικό ∆ελτίο Έργου «Παιδεία Οµογενών» (1997).
30
Οι όροι αυτοί ασφαλώς δεν είναι επιστηµονικά δόκιµοι. Τους χρησιµοποιούµε ωστόσο σ’ αυτή τη φάση
ως προεπιστηµονικούς όρους.
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Πίνακας 3. Οι τυπολογίες των Ο.Ε. µε βάση το επίπεδο κατάρτισής τους
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
“Προσοντούχοι”
“Μη Προσοντούχοι”
Με κατάρτιση διδασκάλου

1. Πτυχίο Ακαδηµίας (Ελλάδα)

1. Πτυχίο κατώτερης σχολής -Ελλάδα

2. Πτυχίο Π.Τ.∆.Ε. (Ελλάδα)

2.

3. Πτυχίο ΑΕΙ – (χώρα παραµονής-

3.

4.

διδασκαλικής κατεύθυνσης)
Πτυχίο Κολεγίου (χώρα παραµονής)
Χωρίς κατάρτιση δασκάλου

(τεχνολογικής κυρίως κατεύθυνσης)
Πτυχίο κατώτερης σχολής (χώρα
παραµονής τεχνολογικής κυρίως
κατεύθυνσης)
Απόφοιτοι Λυκείου (Ελλάδα)

4. Απόφοιτοι Λυκείου (χώρα παραµονής).
5. Άσχετο επάγγελµα (Ελλάδα & χώρα
παραµονής)

5. Πτυχίο ΑΕΙ (Ελλάδα)

6. Καµία ειδίκευση (Ελλάδα & χώρα
παραµονής)

6. Πτυχίο

ΑΕΙ ( χώρα παραµονής)

3. Οι µορφές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό:
Αυτό σε συνδυασµό µε τους φορείς εκπαίδευσης, είναι ένα άλλο σηµείο
που θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας στη µελέτη του θέµατος της επιµόρφωσης
των οµογενών εκπαιδευτικών. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου
Εξωτερικών αλλά και της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού31 και
λοιπών µελετών, παρατηρείται µια ποικιλία των µορφών ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης και των φορέων που εµπλέκονται σε αυτή. Ο παρακάτω πίνακας
(πιν. 4.), µας δίνει µια συνολική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί αναφορικά
µε τις µορφές αλλά και τους φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ανά τον
κόσµο.

31

Βλ. «Ο Απόδηµος Ελληνισµός: Φάκελος,» (1995) βλ. επίσης Κουτούζη, Μ. (1999), Μορφές και φορείς
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό: Προοπτικές συντονιστικής παρέµβασης στο: Ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό- Πρακτικά πανελλήνιου-Πανοµογενειακού συνεδρίου, Ρέθυµνο 26-28 Ιουνίου
1998 ,Ρέθυµνο, Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., 1999.σ.σ. 207-215.
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Πίνακας 4. Φορείς και µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Πηγή: ∆αµανάκης Μ. (2001: 21)
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Είναι προφανές, ότι ανάλογα µε το φορέα και µορφή εκπαίδευσης (τύπο
σχολείου), τίθενται κατά περίπτωση κάθε φορά και διαφορετικοί κανόνες και
κριτήρια για την οργάνωση των σχολείων, το επίπεδο κατάρτισης και το
πρόγραµµα επιµόρφωσης που πρέπει να έχουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που τα
στελεχώνουν.
Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τις τρεις αυτές διαστάσεις, κατανοούµε ότι το
ζήτηµα της επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών, είναι αρκετά πολύπλοκο,
τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική του προσέγγιση.
Το ζητούµενο βέβαια σε αυτή την περίπτωση δεν είναι να εντοπίσουµε τις
διαφορές που ενυπάρχουν και να καταρτίσουµε απλά πίνακες κατηγοριών για να
εντάξουµε σε κάποια από αυτές όλους τους τύπους εκπαιδευτικών που
συναντάµε. Το ζητούµενο κατά τη γνώµη µας είναι, µέσα από τις διαφορές αυτές
και την καταγραφή των χαρακτηριστικών που τις διακρίνουν, να βρούµε το κοινό
σηµείο, όπου θα µπορούσε να λειτουργήσει αφετηριακά για την κατάρτιση ενός
ευέλικτου µοντέλου επιµόρφωσης. Το µοντέλο αυτό µε βάση τις αρχές της
διαπολιτισµικής παιδαγωγικής, θα µπορούσε να λειτουργήσει έτσι ώστε να είναι
αποτελεσµατικό από την µια, αλλά και να δίνει την δυνατότητα στον οµογενή
εκπαιδευτικό, από την άλλη, αξιοποιήσει τη διπολιτισµικότητα και τη διγλωσσία
τη δική του αλλά και των µαθητών του µε τρόπο τέτοιο, ώστε από µειονέκτηµα,
όπως ορισµένοι θεωρούν ότι είναι, να µετατραπούν σε πλεονέκτηµα.
4.3. Προσπάθεια διαµόρφωσης ενός θεωρητικού πλαισίου για την επιµόρφωση
των οµογενών εκπαιδευτικών.
Στην προσπάθεια µας να διαµορφώσουµε ένα πρώτο θεωρητικό πλαίσιο,
επικεντρωθήκαµε στα πέντε κριτήρια για την διαµόρφωση τύπων επιµόρφωσης
έτσι όπως τα περιγράψαµε προηγουµένως (σ.27 κ.ε.), συνδυάζοντάς τα
παράλληλα µε τις θεωρητικές αναλύσεις του ∆αµανάκη (1999: 20-28, & 2001:
15-48). Οι βασικοί άξονες αυτής της συνδυαστικής ανάλυσης είναι, εποµένως,
δύο. Ο πρώτος άξονας είναι τα επίπεδα κοινωνικοποίησης και λειτουργίας των
οµογενών εκπαιδευτικών µε όλα όσα αυτά εµπεριέχουν, και ο δεύτερος είναι τα
πέντε βασικά κριτήρια που διαµορφώνουν και επηρεάζουν κάθε επιµορφωτική
διαδικασία:
1.) το κριτήριο του σκοπού,
2.) το κριτήριο της µεθοδολογίας,
3.) το κριτήριο του περιεχοµένου,
4.) το κριτήριο του χωροχρόνου και τέλος,
5.) το κριτήριο της αξιολόγησης.
Έχοντας ως παράδειγµα, λοιπόν, τις θεωρητικές αναλύσεις του ∆αµανάκη
(1999 & 2001), για την κοινωνικοποίηση των ελληνοπαίδων της διασποράς, όπου
διακρίνει σ’ αυτή τέσσερα επίπεδα, θα προσπαθήσουµε να αναπτύξουµε µια
αντίστοιχη θεωρητική προσέγγιση για την περίπτωση των οµογενών
εκπαιδευτικών σε σχέση πάντα µε την επιµόρφωση τους. Τα επίπεδα αυτά είναι:
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1) ατοµικό επίπεδο,
2) µικροεπίπεδο,
3) µεσοεπίπεδο, και
4) µακροεπίπεδο.
Για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς µάλιστα, οι αναλύσεις µας επιβάλλεται
να είναι περισσότερο σύνθετες και πολυεπίπεδες, όχι τόσο στα τέσσερα επίπεδα
κοινωνικοποίησης, όσο στα επιµέρους συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν τα
επίπεδα αυτά. Αυτό είναι αναγκαίο, καθώς στα επίπεδα αυτά επιδρούν και άλλοι
εξωγενείς παράγοντες που διαφοροποιούν την περίπτωση των οµογενών
εκπαιδευτικών από αυτή των ελληνοπαίδων της διασποράς, αλλά και σε κάθε
τύπο εκπαιδευτικού ξεχωριστά. Τέτοιοι σηµαντικοί παράγοντες είναι η ύπαρξη
των διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικών όπως τις αναλύσαµε προηγουµένως, οι
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παρεµβάσεις της χώρας παραµονής, καθώς και
πλήθος άλλων οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών ή ιδεολογικών παραγόντων,
που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στην διαδικασία της επιµόρφωσης.
Θα πρέπει να τονίσουµε στο σηµείο αυτό ότι τα επίπεδα ανάλυσης και οι
αλληλεπιδραστικοί αυτοί παράγοντες, δεν είναι απόλυτα οριοθετηµένοι µεταξύ
τους, και τις περισσότερες φορές ο ένας εµπεριέχει, προϋποθέτει ή αποτελεί
φυσική προέκταση του άλλου, τα δε επίπεδα, σ’ ένα βαθµό,
αλληλοεπικαλύπτονται.
Αυτή η «δοµική-αναλυτική προσέγγιση», όπως την ονοµάζει ο
∆αµανάκης, θα ήταν όµως, ανολοκλήρωτη και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα, αν
δεν την συνδυάζαµε µε τις αναλύσεις που παρουσιάσαµε στο προηγούµενο
κεφάλαιο αναφορικά µε τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών.
Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στις δυο προσεγγίσεις όπου στο ένα τίθενται στο
επίκεντρο ο εκπαιδευτικός και οι ανάγκες του και στο άλλο οι ανάγκες του
εκπαιδευτικού συστήµατος.
Ο πίνακας 5. που ακολουθεί και αναπαραστά σχηµατικά την θεωρητική
µας προσέγγιση, θα µας βοηθήσει να την αντιληφθούµε καλύτερα.
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4.3.1. Επίπεδα ανάλυσης του διαφοροποιηµένου κοινωνικοπολιτισµικού
κεφαλαίου των οµογενών εκπαιδευτικών: Μια δοµική- αναλυτική προσέγγιση.
Σχολιάζοντας και αναλύοντας την παραπάνω σχηµατική αναπαράσταση,
θα λέγαµε αρχικά ως προς τα επίπεδα τα ακόλουθα:
α) Ατοµικό επίπεδο: στο επίπεδο αυτό, εντάσσονται οι
κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις του ατόµου, οι οποίες περικλείουν τις
παραστάσεις, τα βιώµατα, τις εµπειρίες του, τα ερµηνευτικά του σχήµατα, τις
δεξιότητες, τις προϋποθέσεις και φυσικά τις προσδοκίες του. Ταυτόχρονα, στο
ατοµικό επίπεδο, εντάσσονται και οι ανθρωπολογικές του προϋποθέσεις, δηλαδή
οι γνωστικές και συναισθηµατικές του δοµές οι δυνατότητες κ.λπ.(∆αµανάκης
1999: 20-21).
Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν
αποκτήσει σε µεγάλο βαθµό, το χαρακτηριστικό της διγλωσσίας, όχι όµως όλοι και το χαρακτηριστικό της διπολιτισµικότητας. Από την µια πλευρά, αν
αναλογιστούµε τους οµογενείς εκπαιδευτικούς της δεύτερης και της τρίτης
γενιάς θα δούµε ότι εκείνοι διαθέτουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, δηλαδή
την διγλωσσία και την διπολιτισµικότητα, εφόσον έχουν κοινωνικοποιηθεί
διγλωσσικά /διπολιτισµικά, και άρα έχουν πλέον διαµορφώσει µια διπολιτισµική
ταυτότητα. Σύµφωνα µε τον ∆αµανάκη (2000: 8), «η διπολιτισµική ταυτότητα ως
προϊόν της πολιτισµικής σύνθεσης που λαµβάνει χώρα στον εσωτερικό κόσµο του
ατόµου και ως συνείδηση αυτής της πολιτισµικής σύνθεσης, εκφράζεται ως η
ικανότητα του ατόµου να ασχολείται ενεργά και κριτικά και µε τους δύο
πολιτισµούς, να διαχειρίζεται τη διπολιτισµική-διγλωσσική βιοτική του κατάσταση
και να υπερασπίζεται προς τα έξω (έναντι του σηµαντικού άλλου) τη
διπολιτισµικότητα και τη διγλωσσία του».
Όµως, από την άλλη πλευρά, για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς της
πρώτης γενιάς, δεν ισχύει το παραπάνω, εφόσον πρόκειται για άτοµα που σε
κάποια φάση της ζωής τους, κι ενώ είχαν ήδη κοινωνικοποιηθεί µονογλωσσικά
και µονοπολιτισµικά, αποφάσισαν να αποδηµήσουν. Στην νέα χώρα που
εγκαταστάθηκαν, απόκτησαν µεν µε τον καιρό το χαρακτηριστικό της
διγλωσσίας32, όµως η κοινωνικοποίησή τους, είχε ήδη ολοκληρωθεί στην Ελλάδα,
χωρίς αυτό φυσικά να σηµαίνει, ότι δεν δέχτηκαν και δεν δέχονται ακόµα ισχυρές
επιδράσεις σε διάφορα επίπεδα. Οι επιδράσεις αυτές µάλιστα, µερικές φορές,
είναι τόσο ισχυρές, που µιλάµε για την δηµιουργία ενός «ενδιάµεσου»
πολιτισµού, ο οποίος αποτελεί προϊόν της αλληλεπίδρασης των πολιτισµών της
χώρας προέλευσης (Ελλάδα) και της χώρας παραµονής. Σε κάθε περίπτωση όµως,
η ατοµική βιογραφία του καθενός, δρα καταλυτικά στην προσωπική αλλά και
στην επαγγελµατική εξέλιξή του.
Η έννοια της ατοµικής βιογραφίας είναι πολυσύνθετη. ∆εν είναι µια απλή
αλληλουχία τυχαίων γεγονότων ζωής, αλλά αποτελεί ουσιαστικά µια δεδοµένη
32

Αν και εδώ ακόµα τίθεται θέµα διαφοροποίησής τους αναφορικά µε τον τύπο διγλωσσίας που
χαρακτηρίζει τον καθένα. Αν δηλαδή πρόκειται για αµφιδύναµη διγλωσσία, για µονόπλευρη µε υπεροχή
της Γ1 ή της Γ2 διγλωσσία, για ηµιγλωσσία κ.λπ... Βλ. σχετικά τις αναλύσεις της Κατσιµαλή (1999) και
∆αµανάκη (1999) για τους τύπους διγλωσσίας που συναντάµε στους οµογενείς Έλληνες. Βλ. επίσης και
στο παράρτηµα στο τέλος, (σ…..) όπου επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας µε τις µορφές- τύπους
διγλωσσίας που απαντώνται στους οµογενείς Έλληνες.
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κοινωνική δοµή, η οποία πραγµατώνεται από τα άτοµα. Με άλλα λόγια η
βιογραφία του κάθε ατόµου, καθορίζεται και από δοµικούς όρους, αλλά και από
απροσδιόριστα, ιδιαίτερα δεδοµένα και σε κάθε περίπτωση το κάθε άτοµο
επεξεργάζεται και συνθέτει διαφορετικά τα όποια βιώµατα και τις όποιες
επιδράσεις του περιβάλλοντός του. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί ωστόσο, πέρα από
την πολυεπίπεδη διαφορετικότητα που τους χαρακτηρίζει, έχουν στο σύνολό τους
και ένα κοινό δεδοµένο, που τους χαρακτηρίζει και που επηρεάζει την προσωπική
και επαγγελµατική τους εξέλιξη. Αυτό είναι η εθνοτική τους προέλευση,
ανεξάρτητα από το αν είναι µετανάστες 1ης, 2ης ή 3ης γενιάς και ανεξάρτητα από το
πώς βιώνουν οι ίδιοι την διπολιτισµική τους κατάσταση.
∆εν είναι εποµένως τα θεωρητικά αποτελέσµατα της κοινωνιολογίας ή της
παιδαγωγικής, ούτε οι διάφορες θεωρίες περί ταυτότητας και κοινωνικοποίησης,
αλλά η κοινωνική πραγµατικότητα, που ενυπάρχει στις σύγχρονες βιογραφίες, και
η οποία δηµιουργεί την παραγωγική ένταση ανάµεσα στην προοπτική του
υποκειµένου και της δοµής- απαραίτητες και οι δυο για την έρευνα στο θέµα της
επιµόρφωσής τους.
Έτσι βλέπουµε, για παράδειγµα, ότι οι προϋποθέσεις, αλλά και οι
προσδοκίες που έχουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, σε ατοµικό επίπεδο διαφέρουν
µεταξύ τους. Θα λέγαµε µάλιστα πως οι δεύτερες διαµορφώνονται συναρτήσει
των πρώτων. Αυτός είναι και ο λόγος που δείχνουµε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τις ατοµικές βιογραφίες των οµογενών εκπαιδευτικών στην πορεία της µελέτης
µας και χρησιµοποιούµε σ’ ένα βαθµό, την βιογραφική µέθοδο ως εργαλείο
ανάλυσης στην έρευνα µας.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι είναι εµφανής η συνθετότητα του
ζητήµατος, από το πρώτο κι όλας επίπεδο ανάλυσης, καθώς οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί, όπως ήδη έχουµε τονίσει, δεν είναι µια συµπαγής οµάδα µε κοινά
χαρακτηριστικά.
β) Μικροεπίπεδο: Τα παραπάνω ατοµικά χαρακτηριστικά, αποκτώνται
και διαµορφώνονται στα πλαίσια της πρωτογενούς και δευτερογενούς
κοινωνικοποίησης των οµογενών εκπαιδευτικών (∆αµανάκης,1999: 22).
Συγκεκριµένοι θεσµοί και κοινωνικοί χώροι, όπως είναι η οικογένεια, οι
συνάδελφοι, και ο χώρος εργασίας, οι φίλοι, η παροικία και η γειτονιά,
συγκροτούν αυτό που λέµε «µικροεπίπεδο», το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά
της πολυπολιτισµικότητας και της πολυγλωσσίας ή τουλάχιστον της
διπολιτισµικότητας και της διγλωσσίας. Αυτοί οι θεσµοί, όπως είναι εύλογο,
επιδρούν στην διαµόρφωση του συνολικού προφίλ των οµογενών εκπαιδευτικών.
Και πάλι κατανοούµε τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί σε µικροεπίπεδο, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση µε:
i) Το αν οι ίδιοι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί ανήκουν στην 1η, 2η ή 3η
γενιά µεταναστών,
ii) Την ένταξη τους ή µη στην παροικία,
iii) Τις µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (τύποι σχολείων), που
υπηρετούν στο εξωτερικό, ή αν αλληλεπιδρούν µε γονείς και παιδιά 1ης, 2ης , ή 3ης
γενιάς,
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iv) Το επίπεδο και το θεσµό της κατάρτισής τους, δηλαδή ανάλογα µε
την τυπική και ουσιαστική κατάρτιση που διαθέτει ο καθένας οµογενής
εκπαιδευτικός.
Η κοινωνικοποίηση, αλλά και η πρόσκτηση των βασικών
χαρακτηριστικών κάθε ατόµου, αποκτώνται στα πλαίσια των προαναφερθέντων
θεσµών και κοινωνικών χώρων. Εξετάζοντας όµως αυτούς τους θεσµούς αλλά και
τους κοινωνικούς χώρους σε µικροεπίπεδο, διαπιστώνει κανείς για άλλη µια φορά
την ύπαρξη διαφοροποιηµένων τυπολογιών που διακρίνουν τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς.
Έτσι για τον πρώτο άξονα (i), δηλαδή για τον αν έχουµε να κάνουµε µε
µετανάστες 1ης, 2ης ή 3ης γενιάς, ή αν αλληλεπιδρούν µε γονείς και παιδιά 1ης, 2ης ,
ή 3ης γενιάς, διαπιστώνουµε την ύπαρξη µιας διαφοροποιηµένης τυπολογίας
οικογενειών. Ο ∆αµανάκης (2000: 9), στις αναλύσεις του, θέτοντας ως κριτήρια
α) τον τόπο γέννησης των γονέων και το χρόνο διαµονής τους στην χώρα
προέλευσης (Ελλάδα) ή στη χώρα παραµονής και β) την εθνοτική προέλευσή,
διακρίνει τους ακόλουθους έξι (6) τύπους οικογένειας:
Πίνακας 6. Τυπολογία οικογενειών
ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1. Οικογένεια 1ης γενιάς
2. Οικογένεια 2ης γενιάς
3. Οικογένεια 3ης γενιάς

ΕΘΝΟΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Α. Μονοεθνοτική οικογένεια
+
+
+

Β. ∆ιεθνική (µικτή) οικογένεια
+
+
+

Από τον πίνακα 6, προκύπτουν έξι χαρακτηριστικοί τύποι οικογενειών,
στους οποίους µπορούν θεωρητικά να ανήκουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και σε
κάθε περίπτωση αλληλεπιδρούν µε τα µέλη αυτών των οικογενειών. Με δεδοµένο
το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες, έχουµε ύφεση του κύµατος της
µετανάστευσης των Ελλήνων προς χώρες του εξωτερικού, κατανοούµε γιατί οι
νεότεροι οµογενείς εκπαιδευτικοί, στη δεύτερη και εν µέρει στην τρίτη γενιά,
τείνουν να γίνουν πλέον η πλειοψηφία. Εποµένως, υποθέτουµε ότι ένας µεγάλος
αριθµός οµογενών εκπαιδευτικών, θα κινείται τουλάχιστον ανάµεσα σε δυο
γλώσσες και πολιτισµούς, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για την γλωσσική τους
επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.
Ως προς το δεύτερο (ii), σηµείο δηλαδή για την ένταξη ή µη στην
παροικία αλλά και το τρίτο (iii) δηλαδή τις µορφές της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, όπου κι εκεί διαπιστώσαµε διαφοροποιηµένες
τυπολογίες, έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: ∆εν είναι µόνο η µορφή
τη ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, την οποία στελεχώνει ο κάθε
οµογενής εκπαιδευτικός που παίζει ρόλο στην διαµόρφωση του προφίλ του, που
διαµορφώνει δηλαδή και τις προϋποθέσεις του αλλά και τις επιµορφωτικές του
ανάγκες. Για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην 2η γενιά, αυτό
σηµαίνει πως είναι παράγωγα κάποιας από τις παραπάνω µορφές εκπαίδευσης.
∆ηλαδή όντας ως µαθητές και οι ίδιοι παρακολούθησαν σε κάποια φάση της ζωής
τους µαθήµατα ελληνικής γλώσσας σε κάποιον από τους παραπάνω τύπους
σχολείων (όπως τους παραθέσαµε προηγουµένως στον σχετικό πίνακα). Το
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επίπεδο, εποµένως, της γλωσσικής τους επάρκειας, συσχετίζεται άµεσα µε τον
τύπο σχολείου στο οποίο φοίτησαν οι ίδιοι.
Παράλληλα και σε συνδυασµό µε όλα τα παραπάνω, η παροικία έρχεται
να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση των χαρακτηριστικών που
διακρίνουν τους οµογενείς εκπαιδευτικούς. Από τον βαθµό οργάνωσης και το
µέγεθος της κάθε ελληνικής παροικίας στο εξωτερικό, εξαρτάται κατά πολύ και η
δυνατότητα παρέµβασής της στο ευρύτερο επίπεδο (µεσοεπίπεδο) και η
αποτελεσµατικότητά της, αναφορικά µε την παροχή της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης.
Όπως δείχνουν έρευνες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου
«Παιδεία Οµογενών», (1999: 26), η ελληνική γλώσσα υποχωρεί όσο προχωρούµε
από τα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχουν πολυπληθείς και άρτια
οργανωµένες παροικίες, στα µικρότερα αστικά κέντρα και στις
αραιοκατοικηµένες περιοχές της υπαίθρου. Ο βαθµός συµµετοχής ή όχι του
οµογενή εκπαιδευτικού, σε αυτές είναι επίσης µια παράµετρος που παίζει
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του και στο διδακτικό του έργο.
Βέβαια, κατανοούµε ότι τα παραπάνω διαφοροποιούνται κατά πολύ και
µέσα στην ίδια την χώρα παραµονής, πόσο µάλλον από χώρα σε χώρα. Έτσι, για
παράδειγµα, διαφορετικά βιώνει την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ο οµογενής εκπαιδευτικός που ζει και εργάζεται
στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, όπου υπάρχει µια καλά οργανωµένη και
δραστήρια ελληνική παροικία, αλλά προπαντός ηµερήσια σχολεία και
διαφορετικά ο οµογενής που ζει και εργάζεται στην Γεωργία της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης όπου µέχρι και πριν µια δεκαετία, η ελληνική γλώσσα
ευρίσκετο υπό διωγµό.
Φυσικά, πίσω από την θεσµική πολυµορφία, κρύβονται µια σειρά από
διαφορετικές ιδεολογικές, θεωρητικές, και πρακτικές προσεγγίσεις που
ποικίλλουν όπως καταλαβαίνουµε από χώρα σε χώρα, αλλά και από πολιτεία σε
πολιτεία και από εκπαιδευτική σε εκπαιδευτική περιφέρεια, συχνά δε και από
σχολείο σε σχολείο.
Ως προς το τέταρτο (iv) σηµείο, λοιπόν, δηλαδή την τυπική και
ουσιαστική κατάρτιση που διαθέτει ο οµογενής εκπαιδευτικός, και που σε ένα
πολύ µεγάλο βαθµό καθορίζουν και τις επιµορφωτικές ανάγκες του, δεν έχουµε
παρά να συνυπολογίσουµε και να συνθέσουµε όλες τις παραπάνω αναλύσεις µας
και φυσικά να τις συναρτήσουµε µε τη θεσµική κατάρτισή του.
γ) Μεσοεπίπεδο: όπως φαίνεται και από τον πίνακα της θεωρητικής
κατασκευής µας (σ. ), όπου τα επίπεδα, εισχωρούν το ένα στο άλλο, µερικοί
θεσµοί, αλλά και κοινωνικοί χώροι µπορούν να αναλυθούν στο µικροεπίπεδο,
αλλά επίσης και στο µεσοεπίπεδο. Αυτό είναι εύλογο καθώς και οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί ως µεµονωµένα άτοµα, αλλά και στα πλαίσια του θεσµικού τους
ρόλου, δρουν παράλληλα σε πολλούς κοινωνικούς χώρους. Στο µεσοεπίπεδο αυτό
εντάσσονται οι θεσµικές, κοινωνικοοικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές
εξελίξεις, τόσο στην παροικία, όσο και στην χώρα παραµονής. Οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί λοιπόν, κινούνται και δρουν κάθε φορά σε µια συγκεκριµένη
κοινωνία και κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικές, οικονοµικές πολιτικές και
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πολιτισµικές συνθήκες. Στην περίπτωση που εξετάζουµε, πέρα από τις
εκτεταµένες διαφοροποιήσεις και την πολυµορφία που επικρατεί, έχουµε ένα
κοινό δεδοµένο: οι κοινωνίες στα πλαίσια των οποίων συντελούνται αυτές οι
κοινωνικοποιητικές διαδικασίες, είναι πολυεθνοτικές, πολυπολιτισµικές και
πολυγλωσσικές
Από την µία πλευρά έχουµε την εθνοτική παροικία, µε όλα όσα αυτή
περιλαµβάνει, και από την άλλη έχουµε τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές
και πολιτισµικές συνθήκες στην κοινωνία της χώρας παραµονής σε µια διαρκή
διαδικασία αλληλεπίδρασης, κάτι που επηρεάζει και διαµορφώνει σε µεγάλο
βαθµό, όχι µόνο τις επιλογές, αλλά και τις δυνατότητες των οµογενών
εκπαιδευτικών. Για παράδειγµα, διαφορετική κατάσταση αντιµετωπίζει ο
οµογενής εκπαιδευτικός της Αυστραλίας, όπου η ελληνική γλώσσα µε την
υιοθέτηση των LOTE programs (LOTE: Language Other Than Enlgish), πέρασε
στα ωρολόγια προγράµµατα των κρατικών σχολείων, και διαφορετική ο οµογενής
εκπαιδευτικός της Αργεντινής, όπου η ελληνική γλώσσα δεν έχει ενσωµατωθεί
στο επίσηµο σχολικό πρόγραµµα των κρατικών σχολείων, αλλά παράλληλα, και
οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες είναι δυσχερέστερες, όπως γενικότερα και το
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της συνολικά. Ή ακόµα διαφορετικές καταστάσεις
βιώνει ο εκπαιδευτικός στις παρευξείνιες χώρες, που βρίσκονται σε µία κρίσιµη
µεταβατική περίοδο.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι το ζήτηµα που µας απασχολεί,
τίθεται σε άµεση συνάρτηση και µε τις ενδοπαροικιακές εξελίξεις και µε τις
γενικότερες θεσµικές, κοινωνικοοικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές
συνθήκες στην χώρα παραµονής, αλλά και µε την σχέση των δύο παραπάνω
µεταξύ τους καθώς και µε τις λοιπές εθνοτικές οµάδες µε τις οποίες συνυπάρχουν
και αλληλεπιδρούν.
δ) Μακροεπίπεδο: αυτό είναι ένα ευρύτερο επίπεδο ανάλυσης, το οποίο
αποτελεί προέκταση και φυσική συνέχεια του µεσοεπιπέδου και περιλαµβάνει τις
διεθνείς κοινωνικοπολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές εξελίξεις. Το
αναφέρουµε ως το ανώτερο καταληκτικό επίπεδο της θεωρητικής µας ανάλυσης,
καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο, ειδικά µετά την κατάρρευση
του «υπαρκτού σοσιαλισµού», δηµιούργησαν και εξακολουθούν να δηµιουργούν
συνεχώς νέα δεδοµένα και ανακατατάξεις τέτοιες που δεν αφήνουν ανεπηρέαστα
τα κοινωνικοοικονοµικά και πολιτικά συστήµατα των µεµονωµένων χωρών.
Καθηµερινά διαπιστώνουµε από τα ίδια τα γεγονότα, ότι ολόκληρος ο
κόσµος βρίσκεται σε µια διαρκή πορεία διαρθρωτικών αλλαγών σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνικής δράσης. Αυτές οι αλλαγές εύλογο είναι να επηρεάζουν
και τις εξελίξεις στην εκπαίδευση παγκοσµίως, αλλά και στην ελληνική
διασπορά.
Για παράδειγµα, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ως µια αδιαµφισβήτητη
πλέον πραγµατικότητα, δεν επηρεάζει µόνο τα οικονοµικά συστήµατα των
κρατών µελών, αλλά θέτει και τα εκπαιδευτικά συστήµατα τους σε µία νέα
τροχιά, καθώς επιχειρείται η ύπαρξη µιας ενιαίας βάσης σε αυτά. Η οποία βάση
ασφαλώς δεν αναφέρεται µόνο σε θέµατα οργανωτικής και διοικητικής φύσεως,
αλλά και σε θέµατα ουσίας και περιεχοµένου της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Η
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εκπαίδευση αλλά και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, είναι όπως έχουµε
διαπιστώσει, ανάµεσα στα εκπαιδευτικά ζητήµατα που απασχολούν έντονα και
βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ενωµένης Ευρώπης33.
Από την άλλη πλευρά, οι αυξανόµενες µετακινήσεις των πληθυσµών
δηµιουργούν και δεδοµένα που επηρεάζουν και την εκπαίδευση. Στην Αυστραλία
για παράδειγµα, έχουν αρχίσει οι ασιατικές γλώσσες να «εκτοπίζουν» την
Ελληνική από τα δηµόσια σχολεία, µε ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται για την
παροικία και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (∆αµανάκης 1999: 17).
Ακόµα περισσότερο οι εξελίξεις στην τεχνολογία µε τις πολλαπλές
δυνατότητες επικοινωνίας, σε συνδυασµό µε την παγκοσµιοποίηση της
οικονοµίας σε βαθµό τέτοιο, που όλοι πλέον να µιλάµε για την δηµιουργία ενός
«Παγκόσµιου Χωριού» (Global Village), ευνοούν την καλύτερη οργάνωση των
σχέσεων και στον αλληλοεµπλουτισµό µεταξύ των ελλαδιτών Ελλήνων και των
Ελλήνων της διασποράς. Αυτό σηµαίνει ότι ευνοούν ταυτόχρονα και την
επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών
όπως είναι για παράδειγµα η τηλε-επιµόρφωση, η επιµόρφωση µέσα από το
διαδίκτυο κ.λπ.
Κατανοούµε εποµένως πως όλα τα προηγούµενα επίπεδα στα οποία
κινήθηκαν οι αναλύσεις µας, επηρεάζονται είτε έµµεσα, είτε άµεσα από τις
εξελίξεις στο µακροεπίπεδο.

33

Βλέπε σχετικά: ∆αµανάκη. Μ. (1999).
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4.4. Συµπεράσµατα και ερευνητικά ερωτήµατα
Στα προηγούµενα κεφάλαια συζητήσαµε και σχολιάσαµε από την µία τα
αντιπροσωπευτικότερα µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, τα οποία τα
διακρίναµε σε δυο µεγάλες κατηγορίες: α) τα µοντέλα εξυπηρέτησης των αναγκών
του εκπαιδευτικού συστήµατος και β) τα µοντέλα εξυπηρέτησης των αναγκών των
ιδίων των εκπαιδευτικών ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Επίσης, καταλήξαµε σε
πέντε βασικά κριτήρια βάση των οποίων µπορούµε να κατατάξουµε σε κατηγορία
και αναλύσουµε τα υπάρχοντα µοντέλα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών.
Υπενθυµίζουµε ότι τα πέντε αυτά κριτήρια είναι: 1. της στοχοθεσίας, 2. της
µεθοδολογίας, 3. του περιεχόµενου 4. του χωροχρόνου, και τέλος, 5. της
αξιολόγησης.
Από την άλλη πλευρά, µελετώντας την ιδιαίτερη περίπτωση των
οµογενών εκπαιδευτικών, προχωρήσαµε σε µία δοµική ανάλυση των
κοινωνικοπολιτισµικών χαρακτηριστικών τους, διακρίνοντας στην ανάλυσή µας
τέσσερα αλληλοσυµπληρούµενα επίπεδα : α)το ατοµικό επίπεδο, β) το
µικροεπίπεδο, γ) το µεσοεπίπεδο και δ) το µακροεπίπεδο.
Στην συνέχεια έχοντας ως παράδειγµα τις αντίστοιχες θεωρητικές
αναλύσεις του ∆αµανάκη (1999, 2001), για τα επίπεδα κοινωνικοποίησης των
οµογενών µαθητών, διαµορφώσαµε ένα πλαίσιο ανάλυσης της περίπτωσης των
οµογενών εκπαιδευτικών.
Από όλα τα παραπάνω, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι καθένας από τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς έχει τα δικά του ατοµικά κοινωνικοπολιτισµικά
χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιεί σηµαντικά από τους υπόλοιπους. Άλλωστε
όπως είναι γνωστό, η κοινωνικοπολιτισµική ταυτότητα του ατόµου δεν είναι a
priori δεδοµένη, αλλά αποκτάται και διαµορφώνεται αδιάκοπα στα πλαίσια την
κοινωνικής δράσης και της ενεργούς αλληλεπίδρασης µε το άµεσο
κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον του. Με άλλα λόγια και για τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς όπως άλλωστε και για τους µαθητές, κατά τον ∆αµανάκη,
διαπιστώνουµε ότι αυτό που τους χαρακτηρίζει µεταξύ τους δεν είναι η
οµοιογένεια, αλλά η ετερογένεια. Συγχρόνως όµως, έχουν κοινά στοιχεία που
εστιάζονται τόσο στην εθνοπολιτισµική τους προέλευση, όσο και στον
περιβάλλοντα χώρο που ζουν. Οι διαπιστώσεις αυτές δίνουν µιαν άλλη διάσταση
στο θέµα της επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών και µας επιτρέπουν να
διατυπώσουµε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα:
1. Ως προς τους οµογενείς εκπαιδευτικούς:
•
Τα διαφοροποιηµένα επίπεδα κοινωνικοποίησης των οµογενών
εκπαιδευτικών και η εύλογη ανοµοιογένεια των κοινωνικοπολιτισµικών
προϋποθέσεων που τους χαρακτηρίζουν, παίζουν ρόλο στη διαµόρφωση του
επαγγελµατικού τους προφίλ και αν ναι πώς αυτά επηρεάζουν τη διδακτικήµεθοδολογική τους ετοιµότητα και το διδακτικό τους έργο;
•
Πόσους και ποιους τύπους οµογενών εκπαιδευτικών εντοπίζουµε
που να διαφέρουν ως προς το επίπεδο κατάρτισης τους, και πώς σχετίζονται αυτοί
µε τους διάφορους τύπους σχολείων, και µε την ποικιλία των µορφών
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;
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•
Ποιες είναι οι κύριες επιµορφωτικές ανάγκες των οµογενών
εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τις δικές τους εκτιµήσεις και πώς αυτές
διαµορφώνονται και διαφοροποιούνται σε σχέση µε µια σειρά από παράγοντες
που δρουν και στα τέσσερα επίπεδα κοινωνικοποίησης τους;
•
Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί
από τα προγράµµατα επιµόρφωσης και πώς αυτές συσχετίζονται µε τις
κοινωνικοπολιτισµικές τους προϋποθέσεις από την µια, αλλά και µε τις
διαδικασίες αλληλεπίδρασης µέσα στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες όπου ζουν
και εργάζονται;
•
Οι διαφορετικές τυπολογίες των οµογενών εκπαιδευτικών που συναντάµε,
σχετίζονται ή όχι µε τις διαφορετικές µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;

2. Ως προς τα επιµορφωτικά σεµινάρια σε ελληνικά Πανεπιστήµια:
•
Τι είδους επιµορφωτικά σεµινάρια για Ο.Ε. έχουν υλοποιηθεί σε
ελληνικά Πανεπιστήµια την τελευταία δεκαετία και σε ποιο βαθµό έλαβαν υπόψη
τους την ανοµοιογένεια που χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς αυτούς;
•
Ποιοι είναι οι φορείς που εγκρίνουν, χρηµατοδοτούν και
αναθέτουν επιµορφωτικά σεµινάρια για Ο.Ε. και ποιοι φορείς τα σχεδιάζουν και
τα υλοποιούν;
•
Ποιοι είναι οι τρόποι και τα µέσα αξιολόγησης της επιµόρφωσης
που δέχονται οι Ο.Ε. και κατά πόσο τελικά λαµβάνονται υπόψη οι προσδοκίες και
οι ανάγκες τους στον τελικό σχεδιασµό και στην υλοποίηση των σεµιναρίων; Η
επιµόρφωση που δέχονται ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες; Αξιολογείται ή
όχι η αποτελεσµατικότητα των επιµορφωτικών σεµιναρίων;
Για να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα, προχωρήσαµε στην
διεξαγωγή σχετικής έρευνας, στα Πανεπιστήµια της Ελλάδας και στην συνέχεια
πιο εξειδικευµένα, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Την έρευνα αυτή την
παρουσιάζουµε στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
H ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
5. Μεθοδολογία της έρευνας
Η φύση της κάθε έρευνας, θεωρούµε ότι είναι µοναδική και καθορίζεται
σε πολύ µεγάλο βαθµό από την διατύπωση του προβλήµατος και των υποθέσεων
της. Οποιαδήποτε όµως κι αν είναι η φύση της κάθε έρευνας, κι όσο σύνθετη
µεθοδολογία κι αν απαιτεί, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε µια ξεκάθαρη δοµή, αν
θέλει να έχει πιθανότητες να επιτύχει. Θεωρώντας τα παραπάνω, ως βασικές
αρχές στην διαδικασία σχεδιασµού µιας εµπειρικής έρευνας, προχωρήσαµε στο
σχεδιασµό και στην διεξαγωγή της δικής µας.
Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στη δοµή της έρευνάς µας, -η φύση της
οποίας µας επιβάλει την εφαρµογή µιας πιο σύνθετης µεθοδολογίας-,
προτάσσοντας την στοχοθεσία και τις βασικές ερευνητικές της υποθέσεις.
5.1. Στοχοθεσία και δοµή της έρευνας.
Όπως αναφέρθηκε από την εισαγωγή, ο κεντρικός σκοπός της παρούσης
εργασίας είναι διττός: Από τη µια είναι η µελέτη και περιγραφή της επιµόρφωσης
που λαµβάνουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που ζουν στο εξωτερικό και διδάσκουν
την ελληνική γλώσσα, υπηρετώντας σε κάποια από τις υπάρχουσες µορφές
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, και από την άλλη είναι η περιγραφή των βασικών
στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο οµογενή εκπαιδευτικό και συνθέτουν το
προφίλ του.
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε απαραίτητο να διευκρινίσουµε ότι η
ερευνητική δραστηριότητα, έλαβε χώρα σε δύο φάσεις και δοµείται στο κείµενο
σε δύο κεντρικές ενότητες:
Στην πρώτη φάση, εστιάσαµε τη προσοχή µας στα ελληνικά
Πανεπιστήµια, έχοντας ως στόχο την µελέτη της επιµόρφωσης των οµογενών
εκπαιδευτικών, έτσι όπως χρηµατοδοτήθηκε από ποικίλους επιµορφωτικούς
φορείς (π.χ. Γ.Γ.Α.Ε., Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού, κ.λπ.) και
υλοποιήθηκε µε την επιστηµονική ευθύνη µελών των Πανεπιστηµίων. Αυτή η
φάση αποτελεί την πρώτη ενότητα της έρευνας.
Στη δεύτερη φάση, εστιάσαµε την προσοχή µας αποκλειστικά στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης, όπου από το 1997, στα πλαίσια του έργου «Παιδεία
Οµογενών» σχεδιάζει και υλοποιεί συστηµατικά επιµορφωτικά σεµινάρια για
οµογενείς εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Θελήσαµε έτσι,
παίρνοντας ως παράδειγµα το Πανεπιστήµιο Κρήτης, να φωτίσουµε βαθύτερες
πτυχές του ζητήµατος της επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών και
αναδείξουµε τα ποιοτικά εκείνα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Στη φάση αυτή
αναφέρεται η δεύτερη ενότητα της εµπειρικής έρευνας.
Οι λόγοι που µας ώθησαν να στραφούµε στην µελέτη της περίπτωσης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι οι ακόλουθοι: Πέρα από την συστηµατική
ενασχόληση του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε την επιµόρφωση οµογενών
εκπαιδευτικών, ξεχωριστό χαρακτηριστικό στην περίπτωση αυτή, ήταν επίσης ότι
διέθετε και ένα οργανωµένο αρχειακό υλικό, που αποτελούνταν από πλήθος
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γραπτών ντοκουµέντων σχετικών µε το θέµα που µελετάµε. Αυτό διευκόλυνε
κατά πολύ τις προσπάθειες µας καθώς είχαµε πρόσβαση σε υλικό που στάθηκε
πολύτιµος αρωγός σε όλη την ερευνητική διαδικασία. Έτσι, στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης µας δόθηκε η δυνατότητα να µελετήσουµε ποιοτικά χαρακτηριστικά της
επιµορφωτικής δραστηριότητας, που στα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
δεν ήταν εκ των πραγµάτων δυνατό να εντοπισθούν και να µελετηθούν, επειδή
δεν ήλθαµε σε επαφή µε τους ίδιους τους επιµορφούµενους, αλλά µε τις εκθέσεις
που αναφέρονταν στην επιµόρφωσή τους.
Το πιο σηµαντικό όµως από όλα ήταν ότι µέσα από το πρόγραµµα
«Παιδεία Οµογενών», µας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουµε σε άµεση επαφή µε τις
διαδικασίες της επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών αλλά και µε τους
ίδιους του εκπαιδευτικούς και να µελετήσουµε το θέµα αυτό από µια άλλη
οπτική, περισσότερο άµεση και βιωµατική. Έτσι ο βασικός στόχος, της δεύτερη
ενότητας της έρευνας, δηλαδή η διερεύνηση και η καταγραφή του προφίλ του
οµογενούς εκπαιδευτικού ήταν πλέον εφικτός και πραγµατοποιήσιµος.
Προσπαθήσαµε δηλαδή να δούµε τον οµογενή εκπαιδευτικό όχι ως αριθµό ενός
συνόλου, αλλά ως ξεχωριστή οντότητα µε διαφοροποιήσεις από την ευρύτερη
οµάδα στην οποία ανήκει ή που τον «ενέταξαν» οι εκπαιδευτικοί φορείς.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι πέρα από τη βασική
στοχοθεσία και τις κεντρικές ερευνητικές υποθέσεις, πάνω στις οποίες δοµείται η
έρευνα -και που είναι κοινές και στις δυο της ενότητες, για καθαρά
µεθοδολογικούς και πρακτικούς λόγους, το κάθε µέρος από αυτά, έχει και τα δικά
του ξεχωριστά ερευνητικά ερωτήµατα, τα δικά του ερευνητικά εργαλεία, τις δικές
του τεχνικές συλλογής των στοιχείων και εποµένως και την δική του µέθοδο
ανάλυσης και ερµηνείας των εµπειρικών δεδοµένων.
Στη συνέχεια παραθέτουµε τις υποθέσεις της έρευνας καθώς και τον
προβληµατισµό που απορρέει από αυτές.
5.2. Οι ερευνητικές υποθέσεις
Οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες αφορούν και στις δύο
ενότητες της έρευνας, είχαν δύο αφετηριακά σηµεία:
Από την µια ήταν απόρροια του προβληµατισµού και των θεωρητικών
αναλύσεων µας, έτσι όπως τα παρουσιάσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Και από την άλλη ήταν αποτέλεσµα της προσωπικής επαφής µας µε
οµογενείς εκπαιδευτικούς, κατά την διάρκεια επιµορφωτικών σεµιναρίων που
υλοποιήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, και στα οποία η γράφουσα είχε
αναλάβει την οργανωτική υποστήριξή τους.
Η καθηµερινή µας επαφή µε τους οµογενείς εκπαιδευτικούς σε
συνδυασµό µε την µελέτη της προϋπάρχουσας βιβλιογραφίας και κυρίως των
διάφορων επιµορφωτικών προσπαθειών, µας βοήθησαν να κατανοήσουµε
βαθύτερα τα ερευνητικά ερωτήµατα που διατυπώθηκαν ήδη στο κεφάλαιο 4.4.
και να καταλήξουµε στη διατύπωση των ακόλουθων βασικών υποθέσεων, οι
οποίες αποτελούν προέκταση ή καλύτερα συµπύκνωση των ήδη διατυπωθέντων
ερωτηµάτων και συναρτώνται άµεσα µε τις τρεις διαστάσεις που αναλύθηκαν σε
σελίδα 45 κ.ε.
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1.
Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί προερχόµενοι από διαφορετικά
κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα, έχουν µεταξύ τους
διαφορετικές προϋποθέσεις και εποµένως χαρακτηρίζονται από σηµαντικές
διαφοροποιήσεις ως προς τη διδακτική –µεθοδολογική τους κατάρτιση και ως προς
την διδακτική τους ετοιµότητα.
2.
Η υπόθεση ότι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν µεταξύ
τους διαφοροποιήσεις ως προς την κατάρτισή τους, µας οδηγεί στο να υποθέσουµε
επίσης ότι έχουν και διαφοροποιηµένες επιµορφωτικές ανάγκες.
3.
Το επίπεδο κατάρτισης των οµογενών εκπαιδευτικών συναρτάται
άµεσα µε τις µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και τους τύπους σχολείων που
εκείνοι στελεχώνουν.
4.
Η επιµόρφωση που λαµβάνουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί µέχρι
τώρα, δεν ανταποκρίνεται ούτε επαρκεί για τους διάφορους τύπους σχολείων και
για όλες τις µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
5.
Υποθέτουµε ότι λόγω της περιορισµένης προηγούµενης εµπειρίας
και γνώσης, δεν έχει ακόµα διαµορφωθεί µια επιµορφωτική πολιτική που να
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των οµογενών εκπαιδευτικών και τις
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.
6.
Η επιµόρφωση που λαµβάνουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί µέχρι
τώρα, έχει ως κύριο στόχο περισσότερο την κάλυψη των αναγκών του
εκπαιδευτικού συστήµατος, και λιγότερο την κάλυψη των αναγκών του ίδιου του
εκπαιδευτικού.
5. 3. Οι δύο ενότητες της έρευνας
Το παρακάτω σχεδιάγραµµα στον πιν. 7, περιγράφει τη συνολική εικόνα
της µεθοδολογίας, έτσι όπως διαµορφώθηκε σε όλη την πορεία της έρευνας µας
και η οποία αφορά και στις δύο της ενότητες. Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι για µεν
την πρώτη ενότητα, η έρευνα που πραγµατοποιήσαµε είχε καθολική µορφή, για
δε τη δεύτερη ενότητα, η έρευνα ήταν κατά βάση δειγµατοληπτική Στη συνέχεια
θα αναφερθούµε µε περισσότερες λεπτοµέρειες και στις δυο αυτές ενότητες.
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5.4. Περιγραφή του υλικού της έρευνας
Στην πρώτη ενότητα της έρευνας, που αφορά στα ελληνικά Πανεπιστήµια
και που έχει έντονο περιγραφικό χαρακτήρα, επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε το
τι είδους επιµορφωτικά σεµινάρια έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν από τα
Πανεπιστήµια, για την επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών. Ο µοναδικός
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό ήταν η αναδροµή µας στις σχετικές πηγές
πρωτογενούς αρχειακού υλικού, η συλλογή του υλικού αυτού και στην συνέχεια
η αξιολόγησή του. Οι πηγές άντλησης του υλικού µας, δεν µπορεί να ήταν άλλες
παρά τα συγκεκριµένα Πανεπιστήµια που υλοποίησαν στο παρελθόν
επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς, καθώς και οι φορείς που
τα χρηµατοδότησαν. Επίσης σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπου για διάφορους
λόγους, στάθηκε αδύνατο να προσεγγίσουµε τις δυο παραπάνω βασικές πηγές
συλλογής υλικού (για παράδειγµα στο Πανεπιστήµιο Πατρών), το διαδίκτυο
αποδείχτηκε «αρωγός» στην προσπάθειά µας αυτή. Εντοπίσαµε δηλαδή στις
σχετικές ιστοσελίδες των Πανεπιστηµίων και καταγράψαµε-όπου υπήρχαν
αντίστοιχοι πίνακες- τα υλοποιηθέντα επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς
εκπαιδευτικούς.
Το πρωτογενές υλικό που συλλέξαµε αποτελούνταν από:
α) Προγράµµατα επιµόρφωσης (ωρολόγια προγράµµατα), στα οποία
αναγράφονταν όλες οι ηµερήσιες δραστηριότητες και τα µαθήµατα στα οποία
συµµετείχαν οµογενείς εκπαιδευτικοί,
β) Εκθέσεις αξιολόγησης των επιµορφωτικών σεµιναρίων, που είτε τις
συνέτασσαν οι φορείς υλοποίησης (δηλ. τα ελληνικά Πανεπιστήµια), είτε οι
φορείς χρηµατοδότησης,
γ) Προτάσεις των ελληνικών πανεπιστηµίων προς τους χρηµατοδοτικούς
φορείς για την έγκριση επιµορφωτικών σεµιναρίων, στις οποίες περιγράφονταν
κατά κανόνα οι στόχοι, ο οικονοµικός προϋπολογισµός και οι βασικές
οργανωτικές δοµές τους,
δ) Εκθέσεις αξιολόγησης και άλλα έντυπα (ερωτηµατολόγια κ.λπ.), στα
οποία αναγράφονταν οι αξιολογικές κρίσεις των ιδίων των επιµορφούµενων
οµογενών εκπαιδευτικών.
ε) Αλληλογραφία (ανταλλαγή απόψεων) µεταξύ των εµπλεκόµενων
φορέων, η οποία αναφέρεται στα επιµορφωτικά σεµινάρια.
Ο µεγαλύτερος όγκος του πρωτογενούς υλικού που καταφέραµε να
συλλέξουµε, απαρτίζεται από τις δύο πρώτες κατηγορίες, δηλαδή από τα καθαυτά
προγράµµατα επιµόρφωσης µε τις αναλυτικές δραστηριότητες και τα µαθήµατα
τα οποία παρακολούθησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, και από τις εκθέσεις
απολογισµού των πεπραγµένων των επιµορφωτικών σεµιναρίων.
Στη δεύτερη ενότητα της έρευνας επικεντρωθήκαµε όπως έχουµε ήδη
αναφέρει, στην περίπτωση του Πανεπιστηµίου Κρήτης το οποίο από το 1997
µέχρι και σήµερα ,στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Οµογενών», ασχολείται
συστηµατικά και οργανωµένα µε την επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών από
διάφορες χώρες του εξωτερικού.
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Το υλικό της συγκεκριµένης ενότητας ήταν και αρχειακό και εµπειρικό.
Για τη συλλογή του αρχειακού υλικού, ανατρέξαµε στο αρχείο του
Πανεπιστηµίου Κρήτης και συγκεκριµένα του Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ. Το υλικό αυτό
αποτελούνταν από τα εξής γραπτά τεκµήρια:
α) Το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.) του έργου «Παιδεία Οµογενών».
β) Τις εκθέσεις αξιολόγησης ξεχωριστά για κάθε υλοποιηθέν σεµινάριο µε
επεξεργασµένα όλα τα σχετικά στοιχεία.
γ) Τα ερωτηµατολόγια που κατά καιρούς συµπλήρωναν οι συµµετέχοντες
στα σεµινάρια οµογενείς εκπαιδευτικοί, τα οποία περιείχαν βιογραφικά και άλλα
προσωπικά στοιχεία, υπηρεσιακά στοιχεία, προσδοκίες από τα επιµορφωτικά
σεµινάρια, απόψεις πάνω σε µια σειρά ζητηµάτων κ.λπ.
δ) Τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησής που συµπλήρωναν οι ίδιοι οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί στο τέλος κάθε επιµορφωτικού σεµιναρίου και τέλος,
ε) Τις επιστολές των ίδιων των εκπαιδευτικών µε τις αξιολογικές τους
παρατηρήσεις.
Το εµπειρκό υλικό της δεύτερης ενότητας, προέκυψε από τη
συµµετοχική παρατήρηση και κατά κύριο λόγο από τις ηµιδοµηµένες
συνεντεύξεις που πήραµε από αντιπροσωπευτικούς τύπους οµογενών
εκπαιδευτικών, έτσι όπως διαµορφώθηκαν αυτοί, από τα πρωτογενή µας στοιχεία.
Θεωρήσαµε ως αντιπροσωπευτικές εκείνες τις περιπτώσεις οµογενών
εκπαιδευτικών που παρουσίαζαν έντονες διαφοροποιήσεις µεταξύ τους
α) ως προς το επίπεδο κατάρτισής τους (βασικές και ανώτερες σπουδές),
β) ως προς την χώρα παραµονής,
γ) ως προς την µεταναστευτική τους βιογραφία (που περιλαµβάνει ένα
πλήθος στοιχείων όπως αν ήταν µετανάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς κ.λπ.), και
δ) ως προς την επαγγελµατική τους εξέλιξη34.
Μέσα από το υλικό αυτό, επιχειρήσαµε να σκιαγραφήσουµε το «προφίλ
του οµογενούς εκπαιδευτικού». Με τον όρο προφίλ του οµογενούς εκπαιδευτικού,
εννοούµε όλα αυτά τα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν την συνολική εικόνα
του, σε ευρύτερο επίπεδο (διαπροσωπικό, κοινωνικό κ.λπ.) και όχι µόνο στο
επαγγελµατικό πεδίο, αν και κατά βάση επικεντρωθήκαµε σε αυτό. Στο πρώτο
µέρος της εργασίας µας αναφερθήκαµε στις «τυπολογίες» εκπαιδευτικών, έτσι
όπως προκύπτουν αυτές, µε βάση την ακαδηµαϊκή τους κατάρτιση και εξέλιξη.
Επιχειρήσαµε, λοιπόν, σε αυτή την ενότητα της έρευνας, να διαπιστώσουµε ποιες
κατηγορίες- «τύποι» εκπαιδευτικών εµφανίζονται, και ποια είναι τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά καθενός από αυτούς τους τύπους.
Βασικό µέληµα ήταν επίσης να διερευνήσουµε τις κοινωνικό-πολιτισµικές
προϋποθέσεις που έφεραν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί. Με βάση τις θεωρητικές
αναλύσεις µας, έτσι όπως τις παρουσιάσαµε στο πρώτο µέρος της εργασίας µας,
προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε και αυτή την πτυχή, και να την συνδέσουµε µε
τις διαδικασίες της επιµόρφωσης, κάτι που από όσο γνωρίζουµε δεν είχε γίνει στο
34

Στο παράρτηµα στο τέλος της εργασίας, παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας, όπου εκεί
διαφαίνονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες όλοι οι άξονες και οι κατηγορίες που διαφοροποιούν τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς µεταξύ τους. Ο πίνακας αυτός, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς οδηγούς µας,
κατά τη διαδικασία επιλογής του δείγµατός µας.
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παρελθόν. Η διερεύνηση όµως των κοινωνικό-πολιτισµικών προϋποθέσεων των
εκπαιδευτικών, µας οδηγεί στην διερεύνηση και µιας άλλης παραµέτρου: αυτήν
της διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών τους, έτσι όπως οι ίδιοι τις
εντοπίζουν και τις κατηγοριοποιούν.
Η εις βάθος µελέτη αυτών των ατοµικών περιπτώσεων, θεωρήσαµε ότι θα
µας έδινε µια ποιοτική διάσταση στη διερεύνηση του ζητήµατος των
«προϋποθέσεων» που φέρουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, και θα φώτιζε πτυχές
του ζητήµατος, που µε µια ποσοτική έρευνα, δεν θα ήταν ποτέ εφικτό να
εντοπισθούν και να αναλυθούν ουσιαστικά.
5.4. 1. Τεχνικές συλλογής του υλικού
Στην πορεία της ερευνητικής διαδικασίας, και προκειµένου να
συλλέξουµε το απαραίτητο εµπειρικό υλικό, επιλέξαµε και τις τεχνικές εκείνες
που θεωρήσαµε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στα ζητούµενα και στις φύση της
κάθε µιας από τις δύο ενότητες της εµπειρικής έρευνας. Έτσι, για την κάθε
ενότητα χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές τεχνικές συλλογής του εµπειρικού
υλικού και όπως είναι εύλογο και διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης των
δεδοµένων που συλλέχθηκαν µέσω των τεχνικών αυτών
5.4.1.1. Για την πρώτη ενότητα της έρευνας
Σε αυτή την ενότητα, πρωταρχικός στόχος ήταν ο εντοπισµός και η
συλλογή όλων των σχετικών γραπτών τεκµηρίων, που αφορούσαν στην
υλοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων για οµογενείς εκπαιδευτικούς από όλα τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρα µας, που είχαν αναπτύξει τέτοιου
είδους δραστηριότητες. Ως νοητική σύλληψη ακούγεται πολύ λογική και
εφαρµόσιµη, αν θεωρήσουµε ως δεδοµένο ότι θα υπάρχουν αντίστοιχα αρχεία µε
όλα αυτά τα τεκµήρια, στα οποία ταυτόχρονα θα µπορεί να έχει πρόσβαση ο
εκάστοτε ερευνητής.
Έτσι, σε πρώτη φάση, αφού εντοπίσαµε σε ποια ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της χώρας έχουν στο παρελθόν υλοποιηθεί τέτοιου είδους
επιµορφωτικά σεµινάρια, απευθυνθήκαµε στις αρµόδιες υπηρεσίες τους και στους
αντίστοιχους επιστηµονικούς υπεύθυνους, προκειµένου να µας διαθέσουν το
απαιτούµενο υλικό.
Επίσης εντοπίσαµε τους φορείς χρηµατοδότησης και στήριξης των
επιµορφωτικών σεµιναρίων µε την προσδοκία ότι και αυτοί θα διαθέτουν
αρχειακό υλικό. Ένας ακόµα λόγος, που µας ώθησε στο να αποταθούµε στους
φορείς χρηµατοδότησης των επιµορφωτικών σεµιναρίων, ήταν η υπόθεση ότι οι
φορείς υλοποίησης θα είναι κατά κάποιον τρόπο «υποχρεωµένοι» να συντάσσουν
εκθέσεις απολογισµού των πεπραγµένων, εφόσον η χρηµατοδότηση και εποµένως
η βιωσιµότητα τέτοιων εγχειρηµάτων θα είναι εξαρτώµενη από τους πρώτους.
Τα Πανεπιστήµια για τα οποία καταφέραµε να εντοπίσουµε έστω και
ελάχιστα γραπτά ντοκουµέντα, που αποδείκνυαν ότι στο παρελθόν είχαν
υλοποιήσει επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς είναι τα εξής:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (µέσω του Σχολείου της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας ).
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (µέσω του Κέντρου
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης - Κ.Σ.Ε.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήµιο Κρήτης (µέσω του Εργαστηρίου ∆ιαπολιτισµικών &
Μεταναστευτικών Μελετών - Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Πανεπιστήµιο Πατρών (µέσω του Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης – ΚΕ.∆.ΕΚ.)

Υποθέτουµε ότι έχουν υλοποιηθεί παρόµοια επιµορφωτικά σεµινάρια και
σε άλλα Πανεπιστήµια της χώρας. Όµως η ανυπαρξία οργανωµένου αρχείου στις
αρµόδιες υπηρεσίες λειτούργησε ανασταλτικά στην προσπάθεια µας για συλλογή
του συνόλου των απαραίτητων εγγράφων. Αυτό το γνωρίζουµε και από
συζητήσεις που είχαµε µε οµογενείς εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στα
σεµινάρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και οι οποίοι µας µίλησαν για ανάλογες
επιµορφωτικές εµπειρίες τους που είχαν παλιότερα στην Ελλάδα.
Για την συλλογή του πρωτογενούς υλικού, πέρα από τα προαναφερθέντα
Πανεπιστήµια, αποταθήκαµε και σε φορείς που χρηµατοδότησαν τέτοιου είδους
επιµορφωτικά σεµινάρια. Οι φορείς χρηµατοδότησης, στους οποίους
αποταθήκαµε για την συλλογή του υλικού αυτού ήταν οι εξής:
•
•
•
•
•

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.ΕΠ.Θ.)
Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων και
Οµογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.).
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (Γ.Γ.Α.Ε.)
Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού
Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

5.4.1.2. Για τη δεύτερη ενότητα της έρευνας
Στην δεύτερη ενότητα κύριος στόχος µας ήταν, µέσα από την µελέτη της
περίπτωσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το οποίο υλοποιεί συστηµατικά
σεµινάρια επιµόρφωσης για οµογενείς εκπαιδευτικούς, λόγω του Έργου «Παιδεία
Οµογενών», να µελετήσουµε το θέµα της επιµόρφωσης των οµογενών
εκπαιδευτικών, από µια άλλη οπτική γωνία που θα επικεντρωνόταν κυρίως στον
εκπαιδευτικό ως προσωπικότητα και όχι ως µια απρόσωπη µονάδα ενός
οµογενοποιηµένου συνόλου.
Η βασική τεχνική που επιλέξαµε για την επίτευξη του παραπάνω στόχου,
όπως έχουµε ήδη αναφέρει, ήταν η ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Έχοντας από
πριν καταλήξει στις κατηγορίες για τις οποίες ενδιαφερόµασταν να έχουµε
πληροφορίες και γενικά υλικό, σχεδιάσαµε έτσι το ερωτηµατολόγιο της
συνέντευξης, ώστε να έχουµε µια βάση απαντήσεων που να εµπίπτουν σε αυτές
τις κατηγορίες.
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Πέρα όµως από την ηµιδοµηµένη συνέντευξη, η οποία σχεδιάστηκε µε
βάση συγκεκριµένα κριτήρια ανάλυσης και αποτέλεσε το βασικό µεθοδολογικό
µας εργαλείο σε αυτή την ενότητα της έρευνας, συνδυάσαµε και ένα άλλο πλήθος
τεχνικών, µε σκοπό την βαθύτερη εξέταση του διερευνούµενου ζητήµατος
Έτσι, ανατρέξαµε στη συλλογή του σχετικού πρωτογενούς αρχειακού
υλικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Πέρα από τις πληροφορίες που συλλέξαµε
από διάφορες κατηγορίες εγγράφων (τις οποίες έχουµε αναφέρει προηγουµένως)
δώσαµε ιδιαίτερη βαρύτητα στα ερωτηµατολόγια (διαφόρων τύπων), που
αποτελούσαν ένα σηµαντικό µέρος του πρωτογενούς αυτού υλικού. Τα
ερωτηµατολόγια αυτά, τα είχαν συµπληρώσει οι επιµορφούµενοι οµογενείς
εκπαιδευτικοί που κατά καιρούς συµµετείχαν στα σεµινάρια. Σε αυτά βρήκαµε
πολύτιµες πληροφορίες για τα βιογραφικά και δηµογραφικά στοιχεία των
εκπαιδευτικών που είχαµε επιλέξει ως οµάδα έρευνας. Γενικότερα όµως, µέσα
από τα ερωτηµατολόγια αυτά, αντλήσαµε ποικίλες πληροφορίες για ένα πλήθος
ζητηµάτων που αποτέλεσαν το ερέθισµα για την δηµιουργία περισσότερων ακόµα
υποθέσεων έρευνας και συντέλεσαν στο να δοµήσουµε τους θεµατικούς άξονες
της ηµιδοµηµένης συνέντευξης.
Επίσης µια ακόµα τεχνική που επικουρικά χρησιµοποιήσαµε στα
παραπάνω πλαίσια της ανάδειξης των βαθύτερων πτυχών που συγκροτούν το
προφίλ του οµογενούς εκπαιδευτικού, ήταν η συµµετοχική παρατήρηση. Αυτή
την τεχνική δεν ήταν και τόσο δύσκολο από πρακτικής απόψεως, να εφαρµοσθεί
εφόσον η γράφουσα συµµετείχε ενεργά σε όλα τα σεµινάρια επιµόρφωσης που
υλοποίησε το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Αν και δεν εφαρµόσαµε αυτή την τεχνική
συστηµατικά και µε τις επιστηµονικές προϋποθέσεις που αυτή απαιτεί, ωστόσο
στάθηκε πολύτιµο επικουρικό εργαλείο στο επίπεδο αυτό της έρευνάς µας.
Χρησιµοποιήσαµε την τεχνική αυτή περισσότερο για να αποκτήσουµε µια
βαθύτερη γνώση της συγκεκριµένης κατάστασης, την οποία είχαµε
προηγουµένως
φροντίσει
να
διερευνήσουµε
συστηµατικότερα
και
ορθολογικότερα µε άλλες µεθόδους. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της
συµµετοχικής παρατήρησης που εφαρµόσαµε, ήταν ότι µας επέτρεψε την άµεση
καταγραφή της αυθόρµητης συµπεριφοράς των οµογενών εκπαιδευτικών, όχι
µόνο κατά την διάρκεια των διδασκαλιών που παρακολούθησαν, αλλά και κατά
την διάρκεια των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδροµών στις οποίες
συµµετείχαν. Εκεί είχαµε την ευκαιρία να τους δούµε και από µία άλλη όψη, πιο
ελεύθερη και να µελετήσουµε αυθόρµητες συµπεριφορές και στάσεις ζωής που
σε καµία άλλη περίπτωση δεν θα είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε.
5.5. Η δόµηση των ερευνητικών εργαλείων της δεύτερης ενότητας της
έρευνας και οι θεωρητικοί προβληµατισµοί
Για τη δεύτερη ενότητα της έρευνας, στα πλαίσια της οποία συλλέξαµε
κυρίως εµπειρικό υλικό, χρειάστηκε να κατασκευάσουµε τα απαραίτητα
ερευνητικά εργαλεία τα οποία επέβαλε η τεχνική έρευνας που επιλέξαµε. Η
τεχνική που επιλέξαµε για τη συγκεκριµένη περίπτωση ήταν, όπως αναφέρθηκε, η
ηµιδοµηµένη συνέντευξη.
Η συνέντευξη είναι η τεχνική που έχει σκοπό «να οργανώσει µια σχέση
προφορικής επικοινωνίας ανάµεσα σε δύο πρόσωπα, το συνεντευκτή και τον
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ερωτώµενο, έτσι ώστε να επιτρέψει στον πρώτο τη συλλογή ορισµένων
πληροφοριών απ’ τον δεύτερο πάνω σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο» (Φίλιας, Β.,
1998: 130). Η δόµηση του ερωτηµατολογίου της ηµιδοµηµένης συνέντευξης έγινε
βάση συγκεκριµένων συντεταγµένων, οι οποίες προέκυψαν από τους
θεωρητικούς προβληµατισµούς µας από την µια, αλλά και από τη φύση των υπό
µελέτη υποκειµένων από την άλλη35. Παράλληλα πριν προχωρήσουµε στην
διεξαγωγή αυτής καθεαυτής της έρευνας σε αυτό το δεύτερο επίπεδο,
πραγµατοποιήσαµε τρεις «πιλοτικές συνεντεύξεις» µε οµογενείς εκπαιδευτικούς
που συµµετείχαν σε επιµορφωτικό σεµινάριο του πανεπιστηµίου Κρήτης, µε
σκοπό να διερευνήσουµε έµπρακτα πλέον τις πιθανές δυσκολίες, αλλά και να
διαπιστώσουµε τις τυχόν ελλείψεις στο σχεδιασµό του ερευνητικού µας
εργαλείου. Το προερευνητικό στάδιο αποτέλεσε µια σηµαντική διαδικασία στην
συνολική πορεία της έρευνας καθώς στο στάδιο αυτό, κρίθηκαν αλλά επίσης
δοκιµάστηκαν καίρια ερευνητικά ερωτήµατα, ενώ ταυτόχρονα αναδύθηκαν
πτυχές του ζητήµατος που ίσως να µην ήταν ορατές, ή ξεκάθαρες µε την πρώτη
µατιά.
Έχοντας, λοιπόν, την εµπειρία των τριών πιλοτικών συνεντεύξεων,
θεωρήσαµε πως η ηµιδοµηµένη ή αλλιώς ηµικατευθυνόµενη συνέντευξη, είναι το
ερευνητικό αυτό εργαλείο που ταιριάζει περισσότερο και καλύπτει πιο σφαιρικά
τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας. Η µορφή αυτή της συνέντευξης εξ
ορισµού θέτει τον συνεντευκτή σε δευτερεύοντα ρόλο, καθώς τον πρώτο τον έχει
ο συνεντευξιαζόµενος. Όµως και πάλι µια σειρά προβληµάτων φαίνεται να
συνοδεύει τη χρήση της συνέντευξης ως ερευνητικής τακτικής. Ένα από αυτά
είναι πάλι εκείνο της µη εγκυρότητας. Μελετητές του θέµατος ισχυρίζονται ότι τα
συµπεράσµατα σχετικά µε την εγκυρότητα, βγαίνουν πολύ συχνά µε βάση την
επιφανειακή εγκυρότητα, δηλαδή το κατά πόσον οι ερωτήσεις που τίθενται
φαίνεται να µετρούν αυτό που προτίθενται να µετρήσουν.
Μια απάντηση σε αυτή την επίκριση και ένας τρόπος για να γίνονται
έγκυρες οι µετρήσεις των συνεντεύξεων, είναι να συγκρίνεται η µέτρηση της
συνέντευξης µε κάποια άλλη µέτρηση, που έχει ήδη αποδειχθεί ως έγκυρη. Αυτό
το είδος της σύγκρισης είναι γνωστό ως «συγκλίνουσα εγκυρότητα» (Cohen, L.Manion, L., 1997: 387-388). Όµως αυτό είναι αδύνατο να εφαρµοστεί στις
περιπτώσεις (όπως ήταν η συγκεκριµένη), όπου η έρευνα είναι πρωτογενής.
Πιθανόν όµως ένας τρόπος για την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής
εγκυρότητας, είναι να ελαχιστοποιηθούν οι µεροληψίες στο µέτρο του δυνατού.
Οι πηγές µεροληψίας είναι: τα χαρακτηριστικά του συνεντευκτή, τα
χαρακτηριστικά του ερωτώµενου, και το ουσιαστικό περιεχόµενο των
ερωτήσεων. ∆ιάφοροι µελετητές έχουν υποδείξει τα εξής ως µέσα για τη µείωση
της µεροληψίας:
-προσεκτική διατύπωση των ερωτήσεων, έτσι ώστε το νόηµα να είναι
απολύτως σαφές,
-σωστή εκπαίδευση, έτσι ώστε ο συνεντευκτής να έχει µεγαλύτερη
επίγνωση των πιθανών προβληµάτων, και τέλος,
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Το κείµενο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης παρατίθεται αυτούσιο στο Παράρτηµα στο τέλος της
εργασίας.
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-συγκρότηση του δείγµατος των ερωτώµενων µε επιστηµονικό τρόπο,
(Cohen, L.-Manion, L., 1997: 388).
Στην περίπτωση µας, το προκαταρκτικό στάδιο της έρευνας (όπου
αποφασίστηκαν και τέθηκαν οι γενικοί και οι επιµέρους σκοποί της), ήταν το
σηµείο εκκίνησης, για την δόµηση των θεωρητικών βάσεων της ,των ευρύτερων
στόχων της, αλλά και της πρακτικής της αξίας. Στη συνέχεια ακολούθησε η
προετοιµασία του διαγράµµατος της συνέντευξης. Το στάδιο αυτό περιελάµβανε
τη µεταγραφή των στόχων της έρευνας σε ερωτήσεις, οι οποίες διαµόρφωσαν το
κύριο σώµα του κειµένου µας. Προσπαθήσαµε να το οργανώσουµε αυτό µε
τέτοιο τρόπο, ώστε οι ερωτήσεις να αντανακλούν ικανοποιητικά αυτό που
προσπαθούσαµε να διερευνήσουµε. Οι πιλοτικές συνεντεύξεις που προηγήθηκαν
στάθηκαν εξαιρετικά πολύτιµες στο στάδιο αυτό. Παράλληλα προσπαθήσαµε να
λάβουµε υπόψη µας πέρα από την µορφή των ερωτήσεων, και τους τύπους των
πιθανών απαντήσεων που θα λαµβάναµε. Αυτό το λάβαµε υπόψη µας,
γνωρίζοντας ότι η επιλογή της µορφής της ερώτησης, εξαρτάται κατά πολύ από
την εξέταση ενός ή περισσοτέρων από τους ακόλουθους παράγοντες:
α) τους στόχους της συνέντευξης,
β) τη φύση του διερευνούµενου ζητήµατος,
γ) την εντρύφηση του συνεντευκτή στο υπό διερεύνηση θέµα,
δ) την επιζήτηση είτε της συγκεκριµενοποίησης είτε της εις βάθος
ανάλυσης,
ε) το επίπεδο της γενικότερης κατάρτισης των ερωτώµενων,
στ) το είδος της πληροφόρησης που αναµέναµε από αυτόν να έχει,
ζ) τον βαθµό της κατανόησης της κατάστασης του ερωτώµενου από την
πλευρά µας και τέλος,
η) το είδος της σχέσης που αναµέναµε να αναπτύξουµε µε τα υποκείµενα
µας κατά την διάρκεια της συνέντευξης.
Έχοντας λάβει όλα τα παραπάνω υπόψη µας, αποφασίσαµε για το είδος
των ερωτήσεων που θέσαµε στο διάγραµµά µας. Οι ερωτήσεις αυτές, που
εκτείνονταν σε µία ευρεία γκάµα ανοιχτών, κλειστών, άµεσων και έµµεσων
συγκεκριµένων και µη συγκεκριµένων ερωτήσεων, αποτέλεσαν και το κύριο
σώµα του κειµένου της συνέντευξης. Επιπρόσθετα, η έννοια- προσδιορισµός της
ηµικατευθυνόµενης –ηµιδοµηµένης συνέντευξης προσδίδει στο συγκεκριµένο
ερευνητικό εργαλείο, µια ευρύτητα και µια ευελιξία τέτοια, ώστε δεν απαιτείται η
αυστηρή τήρηση της σειράς, αλλά και τις υποβολής όλων των ερωτήσεων,
εφόσον κάθε περίπτωση οµογενή εκπαιδευτικού κρίνεται ως µοναδική και
αντιµετωπίζεται ως τέτοια. Παρολαυτά, οι θεµατικοί άξονες παρέµειναν σταθεροί
και δεν παραλήφθηκε κανένας κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των
συνεντεύξεων.
Παράλληλα, είχαµε συνεχώς υπόψη µας κατά την διάρκεια του
σχεδιασµού του εργαλείου αυτού, ότι το είδος των πληροφοριών που ζητούσαµε
καθώς και το µέσο για την απόκτησή τους, θα καθόριζαν και σε πολύ µεγάλο
βαθµό τους τύπους των απαντήσεων που θα λαµβάναµε από τα υποκείµενα της
έρευνας µας. Αυτό µας βοήθησε πάρα πολύ στην ανάλυση των στοιχείων που
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επακολούθησε. Η ανάλυση που επακολούθησε ήταν σαφώς ποιοτική, αλλά τ’
αποτελέσµατά της δεν περιορίζονταν πλέον στα άτοµα ως µονάδες. Άλλωστε ο
σκοπός της ανάλυσης ήταν να τακτοποιήσει τις συγκεντρωµένες παρατηρήσεις µ’
έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήµατα της έρευνας µας.
Στη συνέχεια ο σκοπός της ερµηνείας που θα ακολουθήσει είναι να ψάξει για την
ευρύτερη σηµασία που έχουν οι απαντήσεις αυτές, µέσα από την σύνδεση τους µε
την ήδη προϋπάρχουσα γνώση. Η κωδικοποίηση και η αξιολόγηση των
απαντήσεων, προήλθε από την µεταφορά των απαντήσεων στις ερωτήσεις που
είχαµε θέσει ,οι οποίες µε την σειρά τους είχαν εξ ορισµού καταταγεί στις
αντίστοιχες θεµατικές κατηγορίες.
Οι θεµατικοί άξονες βάση των οποίων συντάχθηκε το συγκεκριµένο
ερωτηµατολόγιο που εφαρµόσαµε ήταν:
1. ∆ηµογραφικά στοιχεία υποκειµένων
α) Τόπος γέννησης (των ιδίων και των γονέων)
β) Έτη παραµονής στο εξωτερικό
γ) Οικογενειακή κατάσταση
2. Μεταναστευτική βιογραφία
α) Αιτίες µετανάστευσης γονέων (αν υπάρχει τέτοια κατάσταση)
β) Αιτίες µετανάστευσης ιδίων
γ) Τόπος µετεγκατάστασης
δ) Υποδοχή από την παροικία
ε) Προσαρµογή στην χώρα υποδοχής των γονέων
στ) Προσαρµογή στην χώρα υποδοχής των ιδίων
3. Οικογένεια- Γειτονιά- Παροικία
α) Γλώσσα οµιλίας στο σπίτι
β) Γλώσσα οµιλίας στη γειτονιά
γ) Συναναστροφές-(εθνικότητα, ιδιότητα κλπ).
δ) Γλώσσα οµιλίας στις καθηµερινές συναναστροφές
4. Σχολική και ακαδηµαϊκή βιογραφία
α) Τύπος σχολείου φοίτησης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευσης
β) Τύπος σχολείου φοίτησης στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση
γ) ∆υσκολίες κατά την διάρκεια της φοίτησης και στις δυο βαθµίδες
δ) Ανώτερες σπουδές (γνωστικό αντικείµενο)
ε)∆υσκολίες κατά την διάρκεια της φοίτησης
στ) Τρόπος εισαγωγής στη σχολή προτίµησης
5. Επαγγελµατική βιογραφία
α) Αίτια επιλογής διδασκαλικού επαγγέλµατος
β) Τύπος σχολείου που διδάσκουν
γ) Προβλήµατα και δυσκολίες στην άσκηση του επαγγέλµατος
δ) Σχέσεις µε άλλους συναδέλφους
ε) Επιµορφωτικές ανάγκες
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στ) Άποψη για το πώς θεωρούν ότι πρέπει να υλοποιείται η επιµόρφωση
ζ) Προτεινόµενες λύσεις από τους ίδιους για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν.
6. ∆ιάφορες Ανοιχτές ερωτήσεις
α) Σχέσεις µε παροικία
β) Σχέσεις µε Ελλάδα
γ) Σχέσεις µε τον ντόπιο πληθυσµό
δ) Άλλες…(εξαρτώµενες από την προσωπικότητα του υποκειµένου)
Το µεγαλύτερο πρόβληµα στο στάδιο αυτό, αφορούσε στην κωδικοποίηση
και στην ανάλυση των κυρίως ανοιχτών ερωτήσεων, αν όχι σχεδόν όλων. Το
πρόβληµα αυτό προσπαθήσαµε να το αντιµετωπίσουµε εφαρµόζοντας τις
µεγαλύτερες δυνατές επιστηµονικές «κλείδες» ασφαλείας.
Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουµε ότι το ίδιο το υλικό που προέκυψε από
αυτές τις ανοιχτές -και όχι µόνο- ερωτήσεις, µας έδειξε τον «δρόµο» για την
ορθότερη αξιοποίηση και ανάλυσή του. Έτσι µετά το πέρας της συγκεκριµένης
ερευνητικής φάσης, και αφού είχαµε καταγράψει και αποµαγνητοφωνήσει όλες
τις συνεντεύξεις, τις υποβάλαµε σε «ανάλυση λόγου». Σε τελική ανάλυση, η
διαδικασία αυτή ακολούθησε τη γενική νόρµα που λέει: « τα στοιχεία αναλύονται
και ερµηνεύονται, υπό το φως των στόχων της έρευνας».
Έτσι αν και η συνέντευξη αυτή καθ’ εαυτή επικεντρώθηκε στις
υποκειµενικές εµπειρίες των υποκειµένων που είχαν βιώσει συγκεκριµένες
καταστάσεις, ωστόσο οι απαντήσεις τους µας έδωσαν την δυνατότητα να
ελέγξουµε τόσο την εγκυρότητα των ερευνητικών ερωτηµάτων µας, όσο και να
πληροφορηθούµε για την ύπαρξη µη προσδοκώµενων απαντήσεων, πράµα που
είχε ως πολύ λογική συνέπεια την δηµιουργία περισσότερων ερωτηµάτων.
5.5.1.Το δείγµα της δεύτερης ενότητας της έρευνας
Με βάση λοιπόν τους θεµατικούς άξονες έτσι όπως τους παραθέσαµε
παραπάνω, πραγµατοποιήσαµε τις συνεντεύξεις µε οµογενείς εκπαιδευτικούς. Τα
υποκείµενα της έρευνας µας ήταν συνολικά 30 οµογενείς εκπαιδευτικοί (όλων
των αντιπροσωπευτικών τύπων). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προέρχονταν από τις
παρακάτω χώρες:
Αυστραλία: 10
Η.Π.Α.:
5
Καναδάς:
4
Ρωσία:
4
Γεωργία:
1
Ν. Αφρική: 5
Ν. Ζηλανδία: 1
Από το αρχικό δείγµα των τριάντα (30) εκπαιδευτικών επιλέξαµε τελικά
τους είκοσι (20) από αυτούς των οποίων τις συνεντεύξεις υποβάλαµε σε ανάλυση
λόγου. Έτσι, το τελικό µας δείγµα είχε την εξής σύνθεση:
Αυστραλία: 8
Ν. Ζηλανδία: 1
Καναδάς:
2
Η.Π.Α.:
1
Ρωσία:
3
Γεωργία:
1
Ν. Αφρική: 4

72

Το γεγονός ότι από το αρχικό δείγµα των τριάντα εκπαιδευτικών, τελικά
επιλέχτηκαν οι είκοσι αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις, δεν ήταν κάτι το
συµπτωµατικό. Συναντήσαµε αρκετές δυσκολίες κατά τη φάση της
αποµαγνητοφώνησης (όπου κάποιοι εκπαιδευτικοί, που δεν χειρίζονταν µε
ευχέρεια τον προφορικό λόγο και εποµένως ήταν σχεδόν ακατανόητα τα όσα
έλεγαν), ή δυσκολίες, που είχαν να κάνουν µε την πρόθεση του
συνεντευξιαζόµενου να µην µιλήσει τελικά και να καλύψει τις ερωτήσεις που του
ετίθετο, ή ακόµα και δυσκολίες τεχνικής φύσεως (όπως η κακή ποιότητα του
ήχου σε κάποιες από τις συνεντεύξεις), µας ανάγκασαν να προχωρήσουµε στην
συγκεκριµένη επιλογή και να αποκλείσουµε κάποιους εκπαιδευτικούς από το
τελικό µας δείγµα.
Ωστόσο, οι είκοσι αυτές περιπτώσεις εκπαιδευτικών που επιλέξαµε,
φροντίσαµε να καλύπτουν όλους τους άξονες που διαφοροποιούν τους
εκπαιδευτικούς µεταξύ τους (έτσι όπως τους περιγράψαµε πιο πάνω). Θεωρούµε
λοιπόν ότι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί του τελικού µας δείγµατος, είναι
αντιπροσωπευτικοί των βασικών τυπολογιών που είχαµε εξαρχής εντοπίσει (βλ.
κεφ. 4ο, πιν. 3).
Το στάδιο της αποµαγνητοφώνησης ήταν µια επίπονη διαδικασία καθώς ο
όγκος του υλικού που τελικά συλλέχθηκε ξεπερνούσε τις τριακόσιες
δακτυλογραφηµένες σελίδες και η ανάλυση λόγου που ακολούθησε σύµφωνα
πάντα µε τις θεµατικές µας κατηγορίες, ήταν µια διαδικασία εξαιρετικά
χρονοβόρα.
.
5.6 . Η µέθοδος ανάλυσης του υλικού της έρευνας
Στην συνέχεια µε κεντρικούς άξονες, από τη µια τη φύση του
συλλεχθέντος πρωτογενούς υλικού, (µελέτη των γραπτών ντοκουµέντων δηλαδή
και στις δύο ενότητες της έρευνας) και από την άλλη τα ερευνητικά µας
ερωτήµατα, στραφήκαµε µεθοδολογικά στην πιο πρόσφορη τεχνική προσέγγισης
του υλικού µας, την ανάλυση περιεχοµένου. Κι αυτό γιατί η συγκεκριµένη
µέθοδος θεωρήσαµε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στα δεδοµένα και τους
σκοπούς της έρευνάς µας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι το
προς µελέτη υλικό σε αυτό το στάδιο της έρευνας, δεν έχει παραχθεί από τον
ερευνητή, και γι’ αυτό δεν γίνεται λόγος για τεχνική, αλλά για µέθοδο ανάλυσης
περιεχοµένου δεδοµένου ότι, όταν το υλικό που αναλύεται παράγεται από τον
ερευνητή και δεν είναι διαθέσιµο, τότε γίνεται λόγος για τεχνική ανάλυσης
περιεχοµένου (Βάµβουκας, 1998: 56).
Για λόγους οικονοµίας, θα αποφύγουµε θεωρητικές αναλύσεις που
αφορούν στην ανάλυση περιεχοµένου και θα περιοριστούµε στις συγκεκριµένες
προϋποθέσεις που αυτή οφείλει να πληροί και που είναι σηµαντικές για την
µελέτη µας.
Πιο συγκεκριµένα η ανάλυση περιεχοµένου θα πρέπει να είναι:
α) Αντικειµενική, πράγµα που σηµαίνει ότι οι κατηγορίες ανάλυσής θα
πρέπει να ορισθούν µε ακρίβεια και µε τρόπο τέτοιο, ώστε διαφορετικοί
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ερευνητές να µπορούν να καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα (Πατινιώτης, Ν.
1992: 754). Αυτό θα της προσδώσει άλλωστε και το χαρακτηριστικό της
εγκυρότητας εφόσον όπως είναι γνωστό, µια διαδικασία είναι έγκυρη κατά το
µέτρο που µετράει αυτό που επιδιώκει να µετρήσει.,
β) Συστηµατική, δηλαδή το περιεχόµενο που αναλύεται θα πρέπει να
συσχετίζεται µε όλες τις σχετικές κατηγορίες ανάλυσης, που έχουµε θέσει και να
συνάδουν οι αναλύσεις µας µε τις υποθέσεις του διερευνούµενου ζητήµατος.
(ο.π., 1992: 75).
γ) Ποσοστική, να είναι εφικτή δηλαδή η πλήρης απαρίθµηση όλων των
κατηγοριών ανάλυσης του υλικού της έρευνάς που χρησιµοποιεί ο ερευνητής,
σύµφωνα µάλιστα µε τον Πατινιώτη των «θυρίδων ανάλυσης» (ο.π., 1992: 53).
Πέρα όµως από αυτές τις γενικές προϋποθέσεις η ανάλυση περιεχοµένου
εµφανίζεται ως ερευνητική µέθοδος, η οποία χρησιµοποιείται υπό το καθεστώς
δύο µορφών:
α) της ποσοτικής, στην οποία γίνεται αριθµητική παρουσίαση των
δεδοµένων, ενώ η εξαγωγή των συµπερασµάτων εστιάζεται στην εκατοστιαία
συχνότητα παρουσίας των αναλυόµενων κατηγοριών του συνόλου του
περιεχοµένου (ποσοστά) και
β) της ποιοτικής, που στηρίζεται στην παρουσία ή στην απουσία
κάποιων χαρακτηριστικών του περιεχοµένου, στην αξιολόγηση της βαρύτητάς
του από τον ερευνητή και στην ερµηνευτική αξιολόγηση του υπάρχοντος
περιεχοµένου των κειµένων.
Για την εφαρµογή της ανάλυσης περιεχοµένου απαιτείται καταρχάς
συστηµατική ανάγνωση του προς ανάλυση υλικού ανεξάρτητα από την µορφή
στην οποία αυτό βρίσκεται. Η συστηµατική αυτή ανάλυση αναδεικνύει
συγκεκριµένα θέµατα τα οποία διαφαίνονται ως σηµαντικά είτε λόγω των
νοηµάτων που σηµατοδοτούν για το κείµενο (ποιοτική σηµαντικότητα), είτε λόγω
της συχνότητας της επανάληψης τους (ποσοτική σηµαντικότητα). Με αυτή την
«τεχνική» ξεχωρίζουν οι τεχνικές κατηγορίες ανάλυσης, οι οποίες ουσιαστικά
αντικατοπτρίζουν το συνολικό περιεχόµενο του υλικού. Τα θέµατα αυτά στη
συνέχεια ταξινοµούνται µε βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα και τις
διερευνούµενες ερευνητικές κατηγορίες.
Στη συνέχεια, απαιτείται ο προσδιορισµός της µονάδας ταξινόµησης ή
καταγραφής. Ο Holsti (1969: 116) ορίζει ως µονάδα ταξινόµησης το µικρότερο
τµήµα του κειµένου που αποδίδει αυτοδύναµο νόηµα και είναι δυνατό να
ταξινοµηθεί και να µετρηθεί σε µία από τις κατηγορίες ανάλυσης. Ως µονάδα
ταξινόµησης µπορεί να είναι η λέξη η φράση, η παράγραφος, το θέµα κ.ο.κ. Το
συνολικό κείµενο µπορεί κατά περίπτωση να αποτελέσει µονάδα καταγραφής,
όταν ο σκοπός της έρευνας, απαιτεί να προσδιορίσει τα βαθύτερα νοήµατα του
κειµένου. Φυσικά το νόηµα του κάθε κειµένου δεν είναι ένα και µοναδικό ούτε ο
τρόπος που ερµηνεύεται είναι κατ’ ανάγκη διϋποκειµενικός. Στη δική µας
περίπτωση υιοθετήσαµε ως µονάδα µέτρησης το θέµα, το οποίο έχει ήδη
προκύψει από την πρώτη ανάγνωση του πρωτογενούς υλικού αλλά και από τους
θεωρητικούς προβληµατισµούς µας για το θέµα της επιµόρφωσης. Επιλέγουµε µε
άλλα λόγια την ανάλυση περιεχοµένου στην ποιοτική της µορφή.
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Κάθε µια από τις δύο αυτές µορφές της µεθόδου, έχει τα δυνατά και τα
αδύναµα της σηµεία. Η αυτοτελής και µονοδιάστατη µεταφορά της µιας ή της
άλλης µεθοδολογικής οπτικής και προσέγγισης, στο υλικό της έρευνας, a priori
συναντά, αλλά και επιφέρει ένα πλήθος δυσκολιών και επιπλοκών που
ανακύπτουν ως επί το πλείστον από την ιδιαιτερότητα της φύσης του εκάστοτε
υλικού.
Παρολαυτά, στην παρούσα περίπτωση, δηλαδή την µελέτη των
συγκεκριµένων γραπτών τεκµηρίων που συλλέξαµε, επιλέξαµε την ποιοτική
µορφή της ανάλυσης περιεχοµένου. Θεωρήσαµε δηλαδή, ότι το περιεχόµενο των
κειµένων µας αντανακλά τις ιδεολογικές αφετηρίες των δηµιουργών τους, τους
επιδιωκόµενους σκοπούς και στόχους τους, τις µεθοδολογικές τους προσεγγίσεις,
τις πρακτικές τους επιλογές, τις χωροχρονικές διαστάσεις που θέτουν, καθώς και
τις αξιολογικές τους προθέσεις.
Στα πλαίσια αυτά, µε άλλα λόγια, θεωρήσαµε ότι η ποιοτική ανάλυση του
περιεχοµένου που επιλέξαµε, εξετάζει το περιεχόµενο ολιστικά, πράγµα που
σηµαίνει ότι τα νοήµατα τους ανάγονται και εκφράζονται κύρια στο «όλο», παρά
στον ατοµικό συνδυασµό και συσχετισµό µετρήσιµων µονάδων, που έχουν
αναχθεί από αυτά. Έτσι µπορεί η επιλογή της µορφής αυτής να είναι λιγότερο
συστηµατική και µετρίσιµη σε αριθµητικά στοιχεία, όµως είναι περισσότερο
ευέλικτη και διεισδυτική, καθώς η απουσία τήρησης µιας αυστηρής και
«στεγνής» ακολουθίας, επιτρέπει την ανάδυση πιο λεπτών και εξειδικευµένων
αποχρώσεων. Αυτό σηµαίνει ότι µας οδηγεί κατ’ επέκταση και στην διατύπωση
πιο ολοκληρωµένων ερµηνειών.
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου
εφαρµόστηκε κατά κύριο λόγο στην πρώτη ενότητα της έρευνας όπου το υλικό
που προέκυψε ήταν αποκλειστικά αρχειακό. Στα πλαίσια λοιπόν της
συλλογιστικής της ανάλυσης περιεχοµένου, για την ανάλυση του υλικού την
πρώτη ενότητα της έρευνας µας εργαστήκαµε ως εξής: Συνδυάζοντας τις
υποθέσεις και τους στόχους της έρευνας µε τις θεωρητικές αναλύσεις µας έτσι
όπως τις αναπτύξαµε στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας, προχωρήσαµε
στην δηµιουργία µιας οµάδας κατηγοριών σύµφωνα µε τις οποίες αναλύσαµε το
υπάρχον πρωτογενές υλικό. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η ταξινόµηση
του υλικού σε οµοιογενείς σηµασιολογικά απαρτισµένες «ολότητες», σε δοµικά
δηλαδή, στερεοποιηµένες θεµατικές σηµασιολογικές περιοχές, η ανάλυση των
οποίων µας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσουµε έπειτα, σε ανάλογα ερµηνευτικά
σχήµατα. Στη συνέχεια, προχωρήσαµε στην δόµηση πέντε κατηγοριών ανάλυσης
που θεωρήσαµε ότι διέπουν το εµπειρικό µας υλικό στο σύνολο του. Η δόµηση
αυτών των κατηγοριών, ασφαλώς, δεν µπορεί να µην διέπεται από κάποιες
γενικές µεθοδολογικές αρχές, καθώς αυτές είναι που θα διασφαλίσουν την
λειτουργικότητα και την αξιοπιστία τους (Μπέλλας, Θ.,1998: 179-180). Οι
γενικές αρχές αυτές είναι:
α) Αντικειµενικότητα, να µπορεί κάθε ερευνητής δηλαδή να
ταξινοµήσει τα ίδια θέµατα που επιλέξαµε στις ίδιες ακριβώς κατηγορίες
ανάλυσης.
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β) Εξαντλητικότητα, δηλαδή, όλα τα σχετικά µε τους στόχους της
έρευνας στοιχεία, να αξιοποιηθούν, να ταξινοµηθούν και να αναλυθούν, στην
αντίστοιχη κατηγορία ανάλυσης που ταιριάζουν.
γ) Ανεξαρτησία, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει µια σηµασιολογική
κατηγορία να µην επηρεάζει την ταξινόµηση των άλλων. (Μπέλλας, Θ.,1998:
181).
Οι πέντε κατηγορίες ανάλυσης, βάση των οποίων κατατάξαµε τις
σηµασιολογικές ενότητες του συλλεχθέντος υλικού, προέκυψαν µέσα από τις
θεωρητικές αναλύσεις µας, έτσι όπως τις παρουσιάσαµε στο πρώτο µέρος της
παρούσας µελέτης, αλλά ταυτόχρονα προέκυψαν και από την ίδια τη φύση του
πρωτογενούς αυτού υλικού. Οι κατηγορίες ανάλυσης αποτέλεσαν τα διακριτά
εκείνα µέρη, ενός όλου που συνέθετε την εικόνα του κάθε επιµορφωτικού
σεµιναρίου ξεχωριστά, το οποίο υλοποιήθηκε µε γενικό σκοπό την επιµόρφωση
οµογενών εκπαιδευτικών (όπως αντιλαµβανόταν κάθε σχεδιαστής την έννοια και
τις διαστάσεις της επιµόρφωσης). Στη συνέχεια και πάντα µε βάση αυτές τις
πέντε κατηγορίες, προχωρήσαµε στην ανάλυσή του υλικού µας, για να
µπορέσουµε να συνθέσουµε έπειτα «ολιστικά» την πραγµατική του εικόνα και τα
νοήµατα που αυτή η εικόνα σηµατοδοτεί. Οι πέντε κατηγορίες ανάλυσης (ή
αλλιώς τα «θέµατα» που διακρίναµε είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Στοχοθεσία
Μεθοδολογία
Περιεχόµενα
Χωροχρόνος
Αξιολόγηση 36

Στην πρώτη ενότητα της έρευνας και µε βάση αυτές τις πέντε αναλυτικές
κατηγορίες, ταξινοµήσαµε και στη συνέχεια αναλύσαµε όλα τα γραπτά τεκµήρια
που είχαµε συγκεντρώσει αναφορικά µε τα σεµινάρια που υλοποίησαν ελληνικά
πανεπιστήµια και αφορούσαν στην επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών.
Η έρευνα µας για την πρώτη ενότητα, που αφορά δηλαδή τα
Πανεπιστήµια της χώρας, κινείται χρονικά την δεκαετία 1990-2000. Και αυτό
γιατί από τις προερευνητικές διεργασίες µας, διαπιστώσαµε ότι σε αυτή τη
δεκαετία παρουσιάζεται τόνωση του ενδιαφέροντος για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό, ενώ αρχίζουν να γίνονται και τα πρώτα δειλά βήµατα
για µια ενεργητική παρουσία τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και
σε επίπεδο επιστηµονικής και γενικότερα θεωρητικής ενασχόλησης όσον αφορά
στην επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών.
Για τη δεύτερη ενότητα όπου η έρευνα ήταν δειγµατοληπτική, επιλέξαµε
και αναλύσαµε τα γραπτά τεκµήρια που µας έδιναν τα στοιχεία εκείνα µε τα
οποία θα µπορούσαµε συµπληρώσουµε τη σύνθεση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών που συνθέτουν το προφίλ του οµογενούς εκπαιδευτικού, τα
οποία κατά βάση προκύπτουν από τις ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που πήραµε
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Σε αυτή τη δεύτερη ερευνητική ενότητα, το χρονικό διάστηµα
διερεύνησης ήταν οι τέσσερις επιµορφωτικές περίοδοι (καλοκαίρι και χειµώνας
1999 και 2000) όπου το Πανεπιστήµιο Κρήτης υλοποιούσε σεµινάρια για
οµογενείς εκπαιδευτικούς.
Όπως πράξαµε στη πρώτη ενότητα της έρευνας, έτσι και στη δεύτερη
ακολουθήσαµε κάποιους µεθοδολογικούς κανόνες, κάποιες µεθοδολογικές
νόρµες που θα διασφάλιζαν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των
αποτελεσµάτων της ανάλυσης µας.
Για το δεύτερο µέρος της έρευνας, εφόσον επικεντρωθήκαµε σε ένα
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα –το Πανεπιστήµιο Κρήτης- θα µπορούσαµε να
πούµε ότι επιλέξαµε την µέθοδο της µελέτης περίπτωσης. ∆ηλαδή από ένα
σύνολο µε κοινά χαρακτηριστικά (τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
µας, που υλοποιούν επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς),
εµείς επιλέξαµε παραδειγµατικά, ένα από αυτά (το Πανεπιστήµιο Κρήτης) για να
µελετήσουµε εις βάθος και ξεχωριστά την περίπτωσή του.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά στα πλαίσια της µελέτης περίπτωσης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης και έχοντας ως εργαλείο την ηµιδοµηµένη συνέντευξη
επιχειρήσαµε να εφαρµόσουµε την µέθοδο της «ατοµικής βιογραφίας» εφόσον
µελετήσαµε ατοµικά πλέον αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις οµογενών
εκπαιδευτικών. Για τις ανάγκες αυτής της µεθόδου, καταρτίσαµε βιογραφικά
σηµειώµατα όλων των οµογενών εκπαιδευτικών που τους υποβάλαµε στη
διαδικασία της συνέντευξης.
Η µελέτη περίπτωσης ως µέθοδος έρευνας, απαρτίζεται και παίρνει
υπόσταση από ένα πλήθος τεχνικών και εργαλείων που την καθιστούν
αποτελεσµατική και αξιόπιστη. Οι δυσκολίες της περιγραφής και της
προσπάθειας για ανάλυση της συγκεκριµένης µεθόδου έρευνας είναι λίγο ή πολύ
γνωστές στον έµπειρο ερευνητή. Η µελέτη περίπτωσης δεν είναι το είδος εκείνο
της έρευνας, το οποίο έχει µια σταθερή και «στεγανή» δοµή, η οποία
ακολουθείται πιστά, προσαρµοζόµενη κάθε φορά στις εκάστοτε ερευνητικές
ανάγκες. Είναι περισσότερο µια ευέλικτη και σύνθετη µορφή έρευνας η οποία
έχει µεν κάποια σταθερά δοµικά στοιχεία, τα οποία όµως πλάθονται και παίρνουν
πνοή κάθε φορά στα χέρια του ερευνητή που την επιλέγει Ερευνητές διαφόρων
επιστηµονικών ειδικοτήτων έχουν κατά καιρούς προσάψει διάφορες ονοµασίες
και όρους σε αυτή τη µορφή ποιοτικής έρευνας, όπως «έρευνα εµπειρίας», ή
«έρευνα του ατοµικού ιστορικού» κλπ, εντάσσοντάς τη πάντα σε ένα γενικότερο
πλαίσιο-τύπο µιας χαλαρά οργανωµένης έρευνας. Όµως υπό τον όρο µελέτη
περίπτωσης, συµπεριλαµβάνεται µια ολόκληρη οικογένεια µεθόδων έρευνας που
έχουν ως κοινό σηµείο τον εστιασµό της προσοχής στην συλλογή πληροφοριών
γύρω από ένα φαινόµενο ή συµβάν (Bell, J. 1997: 31-33). Υπό αυτή την έννοια
επιλέξαµε τη συγκεκριµένη µέθοδο, κρίνοντας πως είναι η πλέον πρόσφορη για
τις ανάγκες της δεύτερης ερευνητικής µας ενότητας.
Σε αντίθεση µε τον ερευνητή που διενεργεί επισκοπήσεις, υποβάλλοντας
τυποποιηµένες ερωτήσεις σε µεγάλα αντιπροσωπευτικά δείγµατα ατόµων, ή
εκείνον που εκτελεί πειράµατα και που χειρίζεται µεταβλητές, προκειµένου να
καθορίσει την αιτιακή τους σηµασία, ο ερευνητής της µελέτης περίπτωσης κατά
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κανόνα, µελετά τα χαρακτηριστικά µιας οµάδας, ενός σχολείου ή ιδρύµατος, µιας
κοινότητας, µιας ιδιαίτερης κατάστασης, κ.λπ. Πολλές φορές µελέτη περίπτωσης
µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα γενικότερο επίπεδο εθνικό ή διεθνές (για
παράδειγµα µελέτη του συστήµατος διορισµού εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση).
Ο σκοπός αυτής της µελέτης, είναι να εξερευνήσει βαθιά και να αναλύσει
συστηµατικά τα πολυσχιδή φαινόµενα που συνθέτουν τον κύκλο της ζωής της
µονάδας προκειµένου να κάνει γενικεύσεις στον ευρύτερο πληθυσµό, ή ακόµα
και να κάνει µια πρώτη καταγραφή των ποιοτικών επιµέρους στοιχείων που την
χαρακτηρίζουν και την συνθέτουν. Η µελέτη περίπτωσης ενδιαφέρεται
πρωταρχικά για την αλληλεπίδραση των παραγόντων και των γεγονότων και
ορισµένες φορές αρκεί να πάρουµε ένα συγκεκριµένο περιστατικό και θα έχουµε
µια ολοκληρωµένη εικόνα αυτής της αλληλεπίδρασης (Bell, J. 1997: 31).
Ένα πολύ χαρακτηριστικό γνώρισµα που διαφοροποιεί την συγκεκριµένη
µέθοδο από τις άλλες (κυρίως τις ποσοτικές) µεθόδους έρευνας, είναι αυτή
ακριβώς η ιδιότητα της να φτάνει σε βάθος και να ανιχνεύει τις παραµέτρους και
τις πτυχές των υπό εξέταση προβληµάτων, που καµία άλλη µέθοδος δεν
µπορούσε να βγάλει στην επιφάνεια. Ειδικά µάλιστα αν το υπό διερεύνηση θέµα
βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο και δεν έχουν γίνει στο παρελθόν
εµπεριστατωµένες µελέτες γύρω από αυτό.
Κύριο χαρακτηριστικό ίσως και πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου έρευνας,
είναι η συµπεριφορά του µελετητή. Ο ερευνητής αναζητεί, δεν ελέγχει. Τα
χαρακτηριστικά εποµένως του αντικειµένου που µελετά είναι αυτά που
κατευθύνουν τον ερευνητή, οποίος έτσι δεν περιορίζεται στον έλεγχο των
προϋπαρχουσών υποθέσεων (Mialaret, G.,1996: 148-149).
Είναι άλλωστε γεγονός η ανεπάρκεια των a priori µοντέλων να
ερµηνεύσουν διάφορα φαινόµενα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το εξεταζόµενο
υλικό είναι πρωτότυπο, όπως συµβαίνει δηλαδή και στην δική µας περίπτωση. Ο
ερευνητής της µελέτης περίπτωσης έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, καθώς η
έρευνα συνεχώς αναδιατυπώνεται και προσαρµόζεται ανάλογα µε τις καινούργιες
πληροφορίες που έρχονται. Θα λέγαµε εποµένως, ότι η εφαρµογή αυτής της
µεθόδου δεν προϋποθέτει, ούτε συνεπάγεται κάποιο εκ των προτέρων
περιοριστικό µοντέλο για το υπό διερεύνηση υλικό. Πολλές φορές µάλιστα,
έρευνες που έχουν διεξαχθεί µέσω της µελέτης περίπτωσης, συγκεντρώνουν
πρωτογενή ερευνητικά δεδοµένα µε απώτερο σκοπό την µελλοντική
διαφοροποιηµένη προσέγγιση, του υπό εξέταση προβλήµατος ή φαινοµένου. Σε
τέτοιες περιπτώσεις οι έρευνες χαρακτηρίζονται ως πρωτογενείς. Έτσι θα
χαρακτηρίζαµε και την παρούσα.
Ένα πρόβληµα που εύλογα ανακύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου,
είναι η αντικειµενικότητα της ανάλυσης περιεχοµένου των ερευνητικών
δεδοµένων και κατά συνέπεια η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας.
Αυτό είναι ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά µέσα από την
επαλήθευση άλλων µεθόδων ανάλυσης, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος της
παρερµηνείας. Ο συνδυασµός πολλών τεχνικών ανάλυσης, οδηγεί στη σφαιρική
µελέτη ενός γεγονότος, ή µιας κατάστασης και επιτρέπει πολλές φορές τη
σύνταξη µιας µονογραφίας. Το ζήτηµα αυτό µας απασχόλησε κατά τη φάση του
σχεδιασµού της έρευνας και θελήσαµε να µελετήσουµε εκτενέστερα τους
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θεωρητικούς προβληµατισµούς που κατά καιρούς έχουν διατυπώσει επιστήµονες
στο χώρο της κοινωνιολογικής και παιδαγωγικής έρευνας.
Για το πρόβληµα αυτό, προτείνεται από τους περισσότερους ερευνητές η
τριγωνοποίηση ( trigulation) ως η καλύτερη µεθοδολογική επιβεβαίωση των
συµπερασµάτων. Η τριγωνοποίηση µπορεί να οριστεί ως η χρήση δύο ή
περισσότερων µεθόδων συλλογής στοιχείων για τη µελέτη κάποιας πλευράς της
ανθρώπινης συµπεριφοράς. Είναι µια τεχνική έρευνας την οποίά πολλοί
αποδέχονται καταρχάς, αλλά µια µειοψηφία την χρησιµοποιεί στην πράξη. Συχνά
ονοµάζεται «πολυ-µεθοδική προσέγγιση» και χαρακτηρίζει µεγάλο µέρος της
έρευνας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες. (Smith, H.N., 1997: 78).
Συνοπτικά, υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι τριγωνοποίησης ή τριπλής
προσέγγισης:
α) Η χρήση πολλαπλών µεθόδων ανάλυσης δεδοµένων για την µελέτη
µιας περίπτωσης.
β) Η στήριξη στις µελέτες άλλων ερευνών (όπου φυσικά αυτό είναι εφικτό
και µε την προϋπόθεση ότι η έρευνα δεν είναι πρωτογενής)
γ) Η σύγκριση πολλών ανεξάρτητων πηγών πληροφόρησης, όπως το
ερωτηµατολόγιο, η παρατήρηση, η συνέντευξη κλπ. (Ρήγα, Β.Α., 1991: 13-15).
Η σύγκριση των συµπερασµάτων τα οποία συλλέγονται µέσω µιας τέτοιας
τριπλής προσέγγισης, επιτρέπει τον έλεγχο των δεδοµένων της έρευνας, είτε αυτά
προέρχονται από τον ερωτώµενο, είτε από την ερµηνεία που δίνει ο ερευνητής.
Αυτή η πολυ-µεθοδική προσέγγιση, µπορεί να είναι µια χρήσιµη τεχνική όταν
ένας ερευνητής ασχολείται µε τη µελέτη περιπτώσεων που είναι ένα ιδιαίτερο
παράδειγµα σύνθετων φαινοµένων (Cohen, L.-Manion, L., 1997: 332-333).
Από την άλλη πλευρά οι επικριτές της µεθόδου, επιµένουν να
χαρακτηρίζουν τις έρευνες µε µελέτη περιπτώσεων ως υποκειµενικές,
προκατελειµµένες και µη αντιπροσωπευτικές. Με άλλα λόγια το ερώτηµα που
θέτουν είναι περίπου το εξής: Πώς γνωρίζουµε ότι οι µελετητές δεν χάνουν την
οπτική τους και δεν αποπροσανατολίζονται ως προς τις ιδιοµορφίες τις οποίες
υποτίθεται ότι διερευνούν; Ή, πώς γνωρίζουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτής της
µεθόδου αναπαριστούν τα φαινόµενα όπως έχουν;
Τα παραπάνω ερωτήµατα που αφορούν στην εγκυρότητα της µεθόδου,
έχουν απασχολήσει όπως ήδη αναφέραµε αρκετούς ερευνητές. Οι Cohen, L. &
Manion, L. (1997: 157-159), υποστηρίζουν ότι η εγκυρότητα της µεθόδου έχει
δύο τύπους:
α) την εσωτερική εγκυρότητα (κριτική περί της υποκειµενικής και
ιδιοσυγκρασιακής φύση της έρευνας) και
β) την εξωτερική εγκυρότητα (φόβοι ότι η κρίση των ερευνητών θα
επηρεαστεί από την ανάµειξή τους στην οµάδα ή στην περίπτωση που µελετούν).
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε απαραίτητο να διευκρινίσουµε ότι διάφορες
τεχνικές ή προσεγγίσεις χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους συλλογής
δεδοµένων αλλά καµία προσέγγιση δεν επιβάλλει ούτε απορρίπτει αυτόµατα
κάποια συγκεκριµένη µέθοδο. Οι ποσοτικοί ερευνητές συγκεντρώνουν δεδοµένα
τα µελετούν και τα συσχετίζουν µε κάποια άλλα. Οι ερευνητές που υιοθετούν µια
ποιοτική προσέγγιση ενδιαφέρονται περισσότερο να κατανοήσουν τις προσωπικές
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αντιλήψεις των αντικειµένων για τον κόσµο, κι αναζητούν περισσότερο µια σε
βάθος παρά µια στατιστική ανάλυση. Με το να αξιολογούµε και να
κατηγοριοποιούµε µια προσέγγιση ως ποσοτική ή ως ποιοτική, αυτό δε σηµαίνει
ότι όταν επιλεγεί µια προσέγγιση ο ερευνητής δεν µπορεί να µετακινηθεί από τις
µεθόδους που συνήθως συνδέονται µε το συγκεκριµένο είδος έρευνας. Κάθε
προσέγγιση έχει τα δυνατά και τα αδύνατά της σηµεία και κάθε µια γίνεται
κατάλληλη για το συγκεκριµένο ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζεται. Η
προσέγγιση που θα υιοθετηθεί και οι µέθοδοι που θα επιλεγούν για την
συγκέντρωση των δεδοµένων, θα εξαρτηθούν από τη φύση της έρευνας και από
τον τύπο των πληροφοριών που απαιτούνται.
Ωστόσο δεν αµφισβητείται ότι οι µελέτες περιπτώσεων, έχουν µια σειρά
από θετικά στοιχεία (πλεονεκτήµατα), που τις κάνουν ελκυστικές στους
ερευνητές ειδικά σε αυτούς που ασχολούνται µε την αξιολόγηση στο χώρο της
εκπαίδευσης. Η ιδιαίτερη δύναµη τους έγκειται στην προσοχή που δίνουν στη
λεπτοµέρεια και στην πολυπλοκότητα της ίδιας της περίπτωσης. Παράλληλα αν
τις δούµε από την πρακτική διάσταση του θέµατος (δηλαδή ως προϊόντα),
µπορούν να µετασχηµατιστούν σε ένα είδος αρχείου περιγραφικού υλικού, σε
τέτοιο βαθµό πλούσιο, ώστε να επιδέχεται µεταγενέστερη επανερµηνεία.
Ολοκληρώνοντας τους προβληµατισµούς µας περί της συγκεκριµένης µεθόδου,
θα λέγαµε ότι οι µελέτες περιπτώσεων είναι ένα βήµα προς τη δράση. Ξεκινάνε
µέσα από ένα κόσµο δράσης και συνεισφέρουν σε αυτόν, µελετώντας τον37.
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας όµως, η µελέτη της περίπτωσης
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, επιλέγεται παραδειγµατικά εφόσον το συγκεκριµένο
ίδρυµα συµπεριλαµβάνεται και µελετάται και µαζί µε τα υπόλοιπα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µας.
Ωστόσο η µελέτη των αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων οµογενών
εκπαιδευτικών, µας βοήθησε πολύ στο να κατανοήσουµε το πως αντιλαµβάνονται
οι ίδιοι τον κόσµο και τις καταστάσεις που τους περιβάλλουν, αναφορικά µε την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις χώρες που ζουν και εργάζονται. Μέσα από την
µελέτη των ατοµικών βιογραφιών της οµάδας των εκπαιδευτικών, συλλέξαµε
στοιχεία «υποκειµενικών εµπειριών» τα οποία εντάξαµε στο γενικότερο
ερµηνευτικό µας πλαίσιο, έτσι όπως το παρουσιάσαµε στο θεωρητικό µέρος της
εργασίας µας. Αυτή η τεχνική αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιµη, καθώς µας
βοήθησε να εµβαθύνουµε σε εσώτερες πτυχές, ενός πεδίου έρευνας που µέχρι
πρότινος είχε µελετηθεί επιφανειακά και κυρίως ποσοτικά. Επίσης µας
37
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τρόπο και να τεθεί σε χρήση: για την αυτό-ανάπτυξη µονάδων ή οµάδων, για την ανάδραση που προέρχεται
µέσα από τους ίδιους τους θεσµούς, για την διαµορφωτική αξιολόγηση, τέλος στην εκπαιδευτική πολιτική».
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προσέφερε µια ρεαλιστική βάση πάνω στην οποία µπορέσαµε να εντάξουµε τις
«εικόνες» που οι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης σχηµατίζουν για την
συγκεκριµένη διαδικασία της επιµόρφωσης. Παράλληλα εξυπηρέτησε το σκοπό
του ελέγχου των ερευνητικών µας υποθέσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις µας
ώθησε στο να επαναπροσανατολίσουµε το πεδίο έρευνας µας. Επιπρόσθετα, οι
«υποκειµενικές εµπειρίες ζωής» των υποκειµένων µας, αποτέλεσαν ένα εύλογο
επεξηγηµατικό µοντέλο στο οποίο οι αντικειµενικές συνθήκες ζωής στο παρελθόν
και το παρόν ήταν «ανεξάρτητες µεταβλητές» δηλαδή επεξηγηµατικοί
παράγοντες σε σχέση µε το τελευταίο µέρος του κύκλου ζωής και την
υποκειµενική προσέγγιση του ατόµου το οποίο συµµετέχει σε ένα επιµορφωτικό
σεµινάριο (κίνητρα, ενδιαφέροντα, µελλοντικές προοπτικές, επιµορφωτικές
ανάγκες). Η πηγή της γνώσης για αυτές τις αντικειµενικές συνθήκες ζωής και τις
προηγούµενες αντικειµενικές περιόδους δράσης οι οποίες αποτελούν µέρος της
κατανόησης της υποκειµενικής πραγµατικότητας, συνίσταται µερικώς από τις
ποιοτικές συνεντεύξεις και µερικώς από άλλα δεδοµένα (απαντήσεις σε
ερωτηµατολόγια, παρατηρήσεις από την συµµετοχική µας παρατήρηση κατά την
διάρκεια των επιµορφωτικών σεµιναρίων, στατιστικές και άλλες πληροφορίες).
Οι εκπαιδευτικά σηµαντικές υποκειµενικές επικοινωνίες, θεωρήθηκαν επίσης ως
παράγοντες οι οποίοι θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στην εξήγηση του
φαινοµένου της επιτυχούς ή όχι συµµετοχής σε ένα επιµορφωτικό σεµινάριο
καθώς και στις µαθησιακές διαδικασίες γενικότερα που χαρακτήρισαν τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς.
Έτσι, σε αυτό το επίπεδο της έρευνάς µας διαπιστώσαµε, ότι βαθµιαία,
γινόταν όλο και πιο σαφές ότι το πραγµατικό αντικείµενο της έρευνας ήταν η
υποκειµενική πραγµατικότητα, όπως αυτή λειτουργούσε ως αναγκαία
προϋπόθεση για τις δράσεις και τις µαθησιακές διαδικασίες του ατόµου στο
παρόν. Έτσι στην αρχή, και παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιήσαµε ποιοτικά
δεδοµένα, ήµασταν προσανατολισµένοι προς την εξήγηση, στην πορεία σταδιακά,
στραφήκαµε προς την ερµηνεία: οι υποκειµενικές και αντικειµενικές ιστορίες
ζωής αποτελούν µέρος του πεδίου της έρευνας µας στο βαθµό που –η συµµετοχή
ατοµικά και κοινωνικά- αποτελούν και µέρος του υποκειµενικού
προσανατολισµού στην συνείδηση και την πρακτική του παρόντος. Όχι ως
επεξηγηµατικοί παράγοντες της ατοµικής συµπεριφοράς φυσικά, αλλά ως
«πολιτισµικές ενότητες νοήµατος» µέσα από τις οποίες είναι δυνατό να γίνουν
κατανοητές οι µαθησιακές διαδικασίες και οι δράσεις.
Ο παραπάνω συλλογισµός, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο για
την κριτική θεώρηση συναφών µεθοδολογικών θεµάτων, καθώς θεωρούµε ότι δεν
έχει συζητηθεί επαρκώς ενώ παράλληλα γεννά και αρκετά µεθοδολογικά
ερωτήµατα, στα οποία λόγω της περιορισµένης εµπειρίας µας, δεν αισθανόµαστε
ότι είµαστε σε θέση να απαντήσουµε στο στάδιο αυτό. Με αυτή την παρατήρηση,
αναφερόµαστε κυρίως στην θεωρητική προσπάθεια για την ανάπτυξη µιας ειδικής
έννοιας της εµπειρίας η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Μπορεί
να εξηγήσει και να κατανοήσει την εκπαιδευτική σταδιοδροµία ως στοιχείο σε
µια ατοµική βιογραφία και να ερµηνεύσει το περιεχόµενο των µαθησιακών
διαδικασιών, έτσι ώστε παράλληλα να είναι δυνατό να διακρίνουµε και κάποιες
αντικειµενικές συνθήκες τις βιογραφίας, την υποκειµενική τους ερµηνεία, την
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σπουδαιότητα της συµµετοχής στην επιµόρφωση, καθώς και την εξάρτησή τους
από αυτά τα πλαίσια της βιογραφίας.
Θα λέγαµε τελειώνοντας, ότι η µελέτη και η ανάλυση των ατοµικών
περιπτώσεων οµογενών εκπαιδευτικών, είναι αποδοτική όσον αφορά το
παιδαγωγικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εστιάζει στο µέλλον των
µαθησιακών διαδικασιών και τις τοποθετεί σε ένα ευρύτερο (ατοµικό)
περιβάλλον και επίσης την ίδια στιγµή, σε ιστορική συµφωνία µε το θέµα του: το
άτοµο στην εκσυγχρονιστική διαδικασία. Όπως έχουµε ήδη αναλύσει στο πρώτο
µέρος της παρούσας εργασίας, δεν είναι τα θεωρητικά αποτελέσµατα της
κοινωνιολογίας ή της παιδαγωγικής, ούτε οι διάφορες θεωρήσεις περί ταυτότητας
και κοινωνικοποίησης, αλλά η κοινωνική πραγµατικότητα που ενυπάρχει στις
σύγχρονες βιογραφίες, η οποία δηµιουργεί την παραγωγική ένταση ανάµεσα στην
προοπτική του υποκειµένου και της δοµής –απαραίτητες και οι δυο για την
έρευνα στο τοµέα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Ταυτόχρονα όµως ακολουθώντας την παραπάνω φιλοσοφία,
χρησιµοποιήσαµε και ένα πλήθος άλλων τεχνικών που συνεπικούρησαν στην
επίτευξη του κεντρικού µας στόχου. Οι τεχνικές αυτές, όπως ήδη αναφέρθηκε,
ήταν η αναδροµή σε αρχειακό υλικό και η συµµετοχική παρατήρηση οι οποίες
όµως τονίζουµε πως χρησιµοποιήθηκαν επικουρικά καθώς δόθηκε ιδιαίτερο
βάρος στην ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών έτσι όπως πρόκυψε από τις
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που έδωσαν οι αντιπροσωπευτικοί τύποι οµογενών
εκπαιδευτικών.
5.7. Πρακτικά προβλήµατα και προβλήµατα εφαρµογής που ανέκυψαν
Όπως συµβαίνει συχνά σε τέτοιου είδους έρευνες, πολλά είναι τα
προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν, τόσο κατά τη φάση του σχεδιασµού
της, όσο και κατά την φάση της διεξαγωγής της, ακόµα δε κατά την φάση της
επεξεργασίας του συλλεχθέντος υλικού. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε για την
κάθε ενότητα της έρευνας, τα προβλήµατα αυτά που ανέκυψαν, καθώς και τους
τρόπους µε τους οποίους, προσπαθήσαµε να τα αντιµετωπίσουµε.
5.7.1. Για την πρώτη ενότητα της έρευνας
Σε όλη πορεία της συλλογής του υλικού στην πρώτη ενότητα έρευνάς µας,
δύο ήταν τα κυρίαρχα προβλήµατα, τα οποία επέδρασαν καταλυτικά την πορεία
της. Το πρώτο, όπως έχουµε ήδη υπαινιχθεί, ήταν η ανυπαρξία οργανωµένων
αρχείων όχι µόνο από τα αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά και
από τους φορείς χρηµατοδότησης των επιµορφωτικών σεµιναρίων.
Παρατηρήθηκε το φαινόµενο να υπάρχουν αρχεία, αλλά µην το γνωρίζουν
οι αρµόδιοι υπάλληλοι. Έτσι οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, στις περισσότερες περιπτώσεις δήλωναν άγνοια για
την ύπαρξη επιµορφωτικών προγραµµάτων που όµως γνωρίζαµε ότι είχαν
χρηµατοδοτηθεί από το ΥΠ.ΕΠ.Θ. Στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών
Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών, που αποτελεί µία αρµόδια υπηρεσία
του ΥΠ.ΕΠ.Θ., υπεύθυνη µεταξύ άλλων για την ανάθεση και την χρηµατοδότηση
προγραµµάτων, που έχουν στόχο την επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών,
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παρατηρήθηκε το φαινόµενο να µην γνωρίζουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι ότι η
υπηρεσία τους είχε χρηµατοδοτήσει επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς
εκπαιδευτικούς. Συχνά δε, µας παρέπεµπε η µία υπηρεσία σε άλλη υπηρεσία του
ίδιου ή και άλλου υπουργείου.
Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις που ενώ οι αρµόδιες υπηρεσίες διέθεταν
αξιολογικές εκθέσεις των επιµορφωτικών σεµιναρίων τα οποία είχαν
χρηµατοδοτήσει, παρολαυτά οι ίδιες δεν φάνηκε να το γνώριζαν.
Έτσι, αφιερώσαµε πολλές ώρες σε γραφεία και αίθουσες που υπήρχε
αρχειακό υλικό, ψάχνοντας για οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο που θα µπορούσε
να φωτίσει πτυχές του ερευνητικού µας αντικειµένου. Πολλές φορές
ανακαλύπταµε τυχαία σχεδόν και σε άσχετα µε το θέµα µας ντοσιέ, πολύτιµα
έγγραφα, ενώ θεωρούµε ότι σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα, τα οποία εκ των
πραγµάτων δε στάθηκε δυνατό να εντοπίσουµε.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θεωρούµε ότι το αποτέλεσµα της
αναζήτησής µας, ήταν φτωχό, σε σχέση µε αυτό που θα µπορούσε να είναι. Είναι
αξιοπερίεργο επίσης το γεγονός πως για µερικά επιµορφωτικά σεµινάρια
εντοπίζαµε πλήθος σχετικών γραπτών ντοκουµέντων, ενώ για µερικά άλλα
εντοπίζαµε τόσο περιορισµένο από άποψη πληροφοριών υλικό που µας ήταν
ουσιαστικά άχρηστο, καθώς δεν µπορούσε να αναλυθεί και να αξιολογηθεί.
Ωστόσο, στο σηµείο αυτό θεωρούµε χρέος µας να αναφέρουµε την άψογη
συνεργασία που είχαµε µε το Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης
Παλιννοστούντων και Οµογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). Κατόπιν
προηγούµενης συνεννόησης που είχαµε µε την υπεύθυνη του αρχείου,
καταφέραµε και συγκεντρώσαµε µε µία µόνο επίσκεψη, όλο το απαραίτητο
πρωτογενές υλικό που χρειαζόµασταν. Το υλικό αυτό, αποτέλεσε τελικά, το
βασικό κορµό του υλικού, στο πρώτο επίπεδο της έρευνας µας .
Το δεύτερο πρόβληµα ως προς την συλλογή των γραπτών τεκµηρίων από
όπου θα µπορούσαµε να µελετήσουµε και να αναλύσουµε την επιµόρφωση που
έχουν δεχτεί οι οµογενείς εκπαιδευτικοί από τα Πανεπιστήµια της χώρας µας,
ήταν η οργάνωση των αρχείων των ίδιων των Πανεπιστηµίων τα οποία τα
υλοποίησαν σεµινάρια. Το κυριότερο πρόβληµα, που αντιµετωπίσαµε στην
διαδικασία διερεύνησης ορισµένων σεµιναρίων, ήταν παρόµοιο µε αυτό των
υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΠ.Θ. και των άλλων φορέων χρηµατοδότησης. ∆ηλαδή η
ανυπαρξία οργανωµένου αρχείου, η οποία εµπόδισε τη συγκέντρωση του
απαραίτητου υλικού στο σύνολό του. Υπήρχαν βέβαια και Πανεπιστήµια τα
οποία αποτέλεσαν φωτεινές εξαιρέσεις, καθώς διέθεταν ένα πλούσιο και κυρίως
οργανωµένο αρχειακό υλικό, το οποίο και µας διέθεσαν.
Τέλος, σε µία περίπτωση όχι µόνο δεν µας παραχωρήθηκε αρχειακό
υλικό, αλλά δεν υπήρξε και καµία προθυµία συνεργασίας µαζί µας. Η αιτιολογία
που προβλήθηκε ήταν ότι το υλικό αυτό αποτελείται από «απόρρητα έγγραφα»,
τα οποία είναι στη διάθεση µόνο του ΥΠ.ΕΠ.Θ. Όµως η αναζήτηση των
εγγράφων αυτών στο ΥΠ.ΕΠ.Θ., απέβη άκαρπη καθώς οι αρµόδιοι δεν γνώριζαν
καν για την ύπαρξη αυτών των εγγράφων. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα µοναδικά
στοιχεία που καταφέραµε να συγκεντρώσουµε ήταν µέσω του διαδικτύου, όπου
στις σχετικές ιστοσελίδες υπήρχαν καταγεγραµµένα κάποια ποσοτικά στοιχεία
των υλοποιηθέντων επιµορφωτικών σεµιναρίων.

83

Τέτοιες απρόβλεπτες δυσκολίες, που δυσχεραίνουν το έργο του ερευνητή,
είναι πιθανό να συµβούν σε κάθε είδους έρευνα και επιπλέον δεν είναι δυνατό να
προβλεφθούν εκ των προτέρων. Ακόµα όµως κι αν έχουν υπολογιστεί, πολλές
φορές δεν είναι δυνατό να ξεπεραστούν. Ούτως ή άλλως µια δεδηλωµένη
αφετηριακή θέση που είχαµε εκ των προτέρων υπόψη µας, ήταν ότι το θέµα της
παιδείας των οµογενών Ελλήνων, µόλις την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να
αντιµετωπίζεται σε µια πιο σοβαρή και οργανωµένη βάση από την πολιτεία, και
να τίθεται στις δοµές της γενικότερης εκπαιδευτικής µας πολιτικής. Εποµένως δεν
µας εξέπληξε και τόσο η κατάσταση που συναντήσαµε, καθώς µέσα από αυτή,
επιβεβαιώθηκε µία από τις αρχικές µας υποθέσεις. ∆ηλαδή ότι: «∆εν υπάρχει
συστηµατικός σχεδιασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά µε την
επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών, ούτε συνολική και συστηµατική
καταγραφή (εκθέσεις απολογισµού και λοιπά σχετικά γραπτά τεκµήρια) των
πεπραγµένων από όλους τους φορείς που υλοποιούν τέτοιου είδους επιµορφωτικά
σεµινάρια».
Ένα πρόβληµα που προέκυψε στο στάδιο πια της ανάλυσης του
συλλεχθέντος υλικού, ήταν η µη ολοκληρωµένη εικόνα που σχηµατίζαµε για
ορισµένα από τα επιµορφωτικά σεµινάρια τα οποία προσπαθούσαµε να
αναλύσουµε. Έτσι σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν µπορούσαµε να αναλύσουµε
πλήρως τα πεπραγµένα ενός σεµιναρίου, σε αντιστοιχία δηλαδή, µε τα κριτήρια
ανάλυσης που είχαµε θέσει. Στις περιπτώσεις αυτές, προσπαθήσαµε να εξάγουµε
έµµεσα -µέσα από τα σχετικά γραπτά τεκµήρια-, τα στοιχεία που απαιτούνταν για
το κάθε κριτήριο ώστε να µπορέσουµε να σχηµατίσουµε µια έστω κατά
προσέγγιση εικόνα. Όπου αυτό δεν κατέστη δυνατό, δεν προχωρήσαµε σε
ανάλυση, αλλά αρκεστήκαµε στην απλή καταγραφή όσο περισσότερων στοιχείων
µπορέσαµε να συλλέξουµε για το σεµινάριο,
5.7.2. Για τη δεύτερη ενότητα της έρευνας
Στη δεύτερη ενότητα της έρευνας, οι δυσκολίες που συναντήσαµε δεν
ήταν δυνατό να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Και αυτό γιατί δεν είχαµε να
αντιµετωπίσουµε, αρχεία και φακέλους, αλλά τους ίδιους τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς και µάλιστα «εκ των έσω», δηλαδή ως συµµετέχουσα στις
επιµορφωτικές διαδικασίες.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά τα χρονικά διαστήµατα στα οποία το
Πανεπιστήµιο Κρήτης, υλοποιούσε επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς
εκπαιδευτικούς, δηλαδή, δύο φορές το χρόνο ανάλογα µε τις χώρες διαµονής των
εκπαιδευτικών, (τον Ιανουάριο για τους εκπαιδευτικούς του νότιου ηµισφαιρίου
και τον Ιούλιο για τους εκπαιδευτικούς του βόρειου). Συνολικά από τον
∆εκέµβρη του 1997 έως και τον Ιούλιο του 2000, υλοποιήθηκαν επτά (7)
επιµορφωτικά σεµινάρια στα οποία συµµετείχαν οµογενείς εκπαιδευτικοί από
δέκα διαφορετικές χώρες38.
Εφόσον είχαµε καταλήξει στην επιλογή των είκοσι εκπαιδευτικών που θα
αποτελούσαν το δείγµα µας, τους προσεγγίσαµε, τον καθένα ξεχωριστά,
38

Υπενθυµίζουµε ότι για πρακτικούς λόγους, στον πίνακα των συνολικών σεµιναρίων του Πανεπιστήµιου
Κρήτης που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Οµογενών», συµπεριλάβαµε και το σεµινάριο
του 2001 µολονότι δεν εµπίπτει στην δεκαετία που διερευνούµε.
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εξηγώντας το γενικό σκοπό της έρευνας και ζητώντας τους να συνδράµουν σε
αυτή, αποδεχόµενοι την υλοποίηση της συνέντευξης που επιθυµούσαµε από τον
καθένα. Θεωρήσαµε πολύ βασικό στοιχείο την εκ των προτέρων ενηµέρωση των
εκπαιδευτικών του δείγµατος, αναφορικά µε τους σκοπούς της έρευνας, αλλά και
την διασφάλιση της ανωνυµίας τους. Αυτό µας εξασφάλισε εκ των πραγµάτων
την άµβλυνση αρκετών δυσκολιών, που έχουν συνήθως σχέση µε αναµενόµενες
αναστολές των υποκειµένων, όπως για παράδειγµα ότι θα θιγούν προσωπικά
δεδοµένα τους, ότι θα εκτεθούν, αλλά και ότι χρησιµοποιούνται ως
«πειραµατόζωα». Σχετικά µε τις άλλες δυσκολίες που συναντήσαµε, τόσο στο
στάδιο της διεξαγωγής των συνεντεύξεων, όσο και στο στάδιο της
αποµαγνητοφώνησης τους θα αναφερθούµε στα επόµενα υποκεφάλαια.
Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στο περιθώριο των επιµορφωτικών
σεµιναρίων, είτε κατά την µεσηµεριανή διακοπή από τα µαθήµατα, είτε κατά τις
ηµερήσιες εκπαιδευτικές εκδροµές των εκπαιδευτικών, είτε, τέλος, στα
ξενοδοχεία που διέµεναν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, έπειτα από ραντεβού. Στο
σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί η προθυµία των περισσοτέρων εκ των
οµογενών εκπαιδευτικών να βοηθήσουν τη γράφουσα και να διευκολύνουν τις
διαδικασίες τις έρευνας, θυσιάζοντας πολλές φορές τον λιγοστό ελεύθερο τους
χρόνο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης έρευνας παρουσιάστηκαν
µια σειρά από προβλήµατα στα οποία θα αναφερθούµε στη συνέχεια.
5.7.2.1. Προβλήµατα επικοινωνιακής φύσης
Ένα βασικό πρόβληµα που προέκυψε εξαρχής ήταν επικοινωνιακής φύσης
λόγω του επιπέδου των Ελληνικών µερικών οµάδων οµογενών εκπαιδευτικών. Το
πρόβληµα ήταν ιδιαίτερα έντονο στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που
προέρχονταν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (συγκεκριµένα από
Ρωσία, Ουκρανία και Γεωργία). Το επίπεδο των ελληνικών τους όχι µόνο σε
γραπτό, όπως νοµίζαµε αρχικά, αλλά και σε προφορικό επίπεδο, µας ανάγκασε
στην διάρκεια της διεξαγωγής των συνεντεύξεων να απλοποιήσουµε το λόγο µας
και τη µορφή των ερωτήσεων µας ώστε να µπορέσουµε να γίνουµε κατανοητοί.
Ωστόσο, σε µερικές περιπτώσεις έχουµε αµφιβολίες, αν και κατά πόσο
κατάφεραν οι εκπαιδευτικοί αυτοί να διατυπώσουν αυτό ακριβώς που ήθελαν να
πουν, χωρίς να αφήσουν εκτός διαστάσεις που είχαν υπόψη τους. Ας σηµειωθεί
ότι δεν είχαν τόσο πρόβληµα στο να κατανοήσουν τις ερωτήσεις, όσο στο να
απαντήσουν σε αυτές. Το ίδιο πρόβληµα, αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό
συναντήσαµε επίσης και σε εκπαιδευτικούς δεύτερης γενιάς από τις αναπτυγµένες
χώρες όπως Η.Π.Α. και Αυστραλία. Όµως, στις περιπτώσεις αυτές, διατύπωναν
συνήθως τις σκέψεις τους στα Αγγλικά, οπότε αποφεύχθηκε κατά πολύ ο
κίνδυνος της παρερµηνείας ή της απώλειας πολύτιµων πληροφοριών.
5.7.2.2. Οι µηχανισµοί άµυνας των υποκειµένων της έρευνας
Ένα ακόµα πρόβληµα που προέκυψε κατά την διάρκεια διεξαγωγής των
συνεντεύξεων, ήταν οι µηχανισµοί άµυνας των ερωτώµενων, καθώς
δυσκολεύονταν και είχαν αναστολές στο να µιλήσουν για το ατοµικό ιστορικό
τους. Αυτό είναι µια πολύ φυσική αντίδραση καθώς η συνέντευξη είναι µια
διαδικασία αλληλεπίδρασης και η συνοµιλία µε έναν άγνωστο, καθώς και ο
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κίνδυνος του να µιλήσει, κι αυτό να γίνει γνωστό, ανησυχούν τον ερωτώµενο. Το
πρόβληµα αυτό όµως που είχαν αρχικά αρκετοί από τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς, το ξεπεράσαµε µε τις εξής ενέργειες:
α) Καταστήσαµε σαφές ότι η συζήτηση θα ήταν ανώνυµη: αυτή η
διαβεβαίωση καθησύχασε τους ερωτώµενους καθώς τους ξεκαθαρίσαµε ότι δεν
µας ενδιέφεραν τα προσωπικά τους δεδοµένα και δεν επρόκειτο να τα
εµφανίσουµε στα αποτελέσµατα της έρευνας µας. Τα στοιχεία της ατοµικής τους
βιογραφίας δεν θα τα χρησιµοποιούσαµε σε καµία περίπτωση ονοµαστικά αλλά
µόνο ανώνυµα.
β) ∆ιαφωτίσαµε τους ερωτώµενους για το σκοπό της συνέντευξης:
Μάλιστα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί µετά από την επεξήγηση του σκοπού της
έρευνας, δέχονταν και µάλιστα µε χαρά να βοηθήσουν, όπως µπορούσαν στο να
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός.
γ) Ενηµερώσαµε τους ερωτώµενους ότι δεν υπήρχαν σωστές και
λανθασµένες απαντήσεις καθώς δεν επρόκειτο για διαγωνισµό και τους πείσαµε
ότι οποιαδήποτε άποψη τους θα είχε για εµάς ενδιαφέρον: έτσι ένας ανασταλτικός
παράγοντας, δηλαδή η «ανασφάλεια» των οµογενών εκπαιδευτικών ειδικά αυτών
που το γλωσσικό τους επίπεδο δεν ήταν και τόσο καλό, εξαλείφθηκε.
δ) Προσδιορίσαµε κατά προσέγγιση την διάρκεια της συνέντευξης: αυτό
ήταν για ορισµένες περιπτώσεις οµογενών εκπαιδευτικών καθοριστικός
παράγοντας, καθώς οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στα κενά µεταξύ των
µαθηµάτων ή στο ξενοδοχείο κατά τις ώρες ξεκούρασης, και όπως είναι φυσικό
περιόριζαν και µείωναν τον ελεύθερο χρόνο τους. Τέλος,
ε) Αξιοποιήσαµε την ανάγκη των εκπαιδευτικών να µιλήσουν για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά την διάρκεια της άσκησης του
επαγγέλµατος τους και όχι µόνο: µε άλλα λόγια, τους δώσαµε κατά κάποιον
τρόπο «βήµα» και την ευκαιρία να πουν και να µιλήσουν για πράγµατα και
καταστάσεις που δεν είχαν ποτέ πριν την ευκαιρία να το κάνουν. Το γεγονός ότι
βρήκαν ακροατή στα προβλήµατα τους βοήθησε στο να «ανοιχτούν» περισσότερο
και να ξεδιπλώσουν πτυχές του εαυτού τους που έδωσαν πραγµατικά πολύτιµα
στοιχεία για τους σκοπούς της έρευνας µας.
5.7.2.3. Προβλήµατα εύρεσης κατάλληλου χωροχρόνου διεξαγωγής των
συνεντεύξεων
Το πρόβληµα του χρόνου ήταν ένα αναµενόµενο πρακτικό πρόβληµα,
καθώς τα υποκείµενα της έρευνας µας ήταν οι φιλοξενούµενοι στο Ρέθυµνο
οµογενείς εκπαιδευτικοί, που συµµετείχαν σε επιµορφωτικά σεµινάρια του
πανεπιστηµίου Κρήτης. Ως εκ τούτου, ο ελεύθερος χρόνος τους ήταν πολύ
περιορισµένος και µας ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τους τον στερούµε στα
ενδιάµεσα διαλείµµατα, στην διακοπή για το µεσηµεριανό φαγητό, ή το βράδυ
στο ξενοδοχείο όπου διέµεναν. Όµως αυτό το πρόβληµα ξεπεράστηκε χάρη στην
καλή διάθεση που επέδειξαν οι εκπαιδευτικοί και στην προθυµία τους να
στερηθούν λίγο από τον χρόνο τους αν «είναι για το καλό της επιστήµης», όπως
πολύ χαρακτηριστικά σηµείωσε ένας από αυτούς. Επίσης εκµεταλλευτήκαµε στο
µέτρο του δυνατού τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές κατά την
διάρκεια των οποίων είχαµε περισσότερο χρόνο να έρθουµε σε στενότερη επαφή
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µε τους εκπαιδευτικούς, και να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις εκείνες για τη
διεξαγωγή µιας επιτυχούς συνέντευξης.
Επίσης η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου ήταν συχνά ένα άλλο
πρόβληµα, καθώς οι εκπαιδευτικοί συγκατοικούσαν σε δίκλινα δωµάτια, άρα δεν
ήταν δυνατή η χρησιµοποίηση του αποκλειστικά, ενώ η ρεσεψιόν ενός
ξενοδοχείου, δεν είναι και ο καταλληλότερος χώρος για να διεξαχθεί µια τέτοιου
είδους συνέντευξη.
5.7.2.4. Προβλήµατα κατά την διαδικασία της αποµαγνητοφώνησης
Τα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την διάρκεια της φάσης της
αποµαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων, ήταν από το είδος των πρακτικών
προβληµάτων που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν εκ των υστέρων τόσο
αποτελεσµατικά, καθώς η έρευνα ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και το υλικό δεν
µπορεί να δεχτεί καµία είδους εξωτερική παρέµβαση, ως προς τα ποιοτικά του
χαρακτηριστικά και την τελική µορφή που αυτό έχει αποκτήσει. Ο µεικτός
γλωσσικός κώδικας που αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς χρησιµοποίησαν, ή η
κακή ποιότητα του ήχου, εξ αιτίας εξωτερικών παραγόντων δυσχέραιναν πολλές
φορές τη διαδικασία της αποµαγνητοφώνησης. Οι επανειληµµένες ακροάσεις των
συνεντεύξεων και η επιµονή στα λεγόµενα των εκπαιδευτικών ,αποτέλεσαν µια
λύση στο πρόβληµα αυτό. Παρολαυτά, αναγκαστήκαµε να µην συµπεριλάβουµε
στην ανάλυση του υλικού µας τρεις συνεντεύξεις, καθώς δεν κατέστη δυνατό να
αποµαγνητοφωνηθούν ολοκληρωµένα.
5.8. Όρια και περιορισµοί της έρευνας
Περιορισµοί που τίθενται σε τέτοιου είδους έρευνες, µπορεί να είναι είτε
χρονικοί, είτε σχετικοί µε την επιλογή του δείγµατος (εύρος, βασικά
χαρακτηριστικά των υπό διερεύνηση υποκειµένων), είτε σχετικοί µε τις
µεταβλητές που µελετώνται, είτε, τέλος, άλλης µορφής.
Στην πρώτη ενότητα της έρευνας ο βασικός χρονικός περιορισµός πού
θέσαµε για το πρώτο επίπεδο, ήταν µελέτη των επιµορφωτικών σεµιναρίων που
υλοποίησαν τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κατά την διάρκεια της
δεκαετίας 1990-2000. Ο περιορισµός αυτός δεν ήταν µια τυχαία επιλογή. Η
βασική αιτία του χρονικού αυτού περιορισµού, ήταν ότι κατά την συγκεκριµένη
δεκαετία διαπιστώνουµε αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος της πολιτείας και των
άλλων αρµόδιων φορέων, για το επίπεδο κατάρτισης του εκπαιδευτικού
προσωπικού που διδάσκει την ελληνική γλώσσα σε σχολεία του εξωτερικού. Έτσι
αρχίζουν να χρηµατοδοτούν και να αναθέτουν στα πανεπιστήµια την υλοποίηση
επιµορφωτικών προγραµµάτων για οµογενείς εκπαιδευτικούς πράγµα που στο
παρελθόν δεν γινόταν ούτε καν στις χώρες υποδοχής τόσο µαζικά.
Την εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να την δούµε ξεκοµµένη από το γενικότερο
ενδιαφέρον των αρµοδίων για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, που
όπως έχουµε τονίσει (βλ. κεφ. 2 ) τονώνεται και αποδεικνύεται έµπρακτα πλέον.
Επίσης δεν πρέπει να την δούµε ξεκοµµένη και από την ευρεία αλλαγή στάσης
των εκπαιδευτικών συστηµάτων, σχετικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο, τα οποία πλέον
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δείχνουν να αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών, και κινούνται προς ανάλογες κατευθύνσεις.
Στην πρώτη ενότητα της εµπειρικής έρευνας, ένας ακόµα περιορισµός που
θέσαµε, σχετίζεται µε τους φορείς επιµόρφωσης που υλοποιούν σεµινάρια
επιµόρφωσης για οµογενείς εκπαιδευτικούς. Στο αρχικό στάδιο της µελέτης του
θέµατος, διαπιστώσαµε ότι τέτοιου είδους σεµινάρια δεν υλοποιούν µόνο τα
Πανεπιστήµια εντός και εκτός Ελλάδας αλλά και άλλοι φορείς όπως είναι για
παράδειγµα, η Εκκλησία, και διάφοροι ιδιώτες (Ίδρυµα SOROS, Γουλανδρή
κλπ). Όµως για µεθοδολογικούς λόγους, αποφασίσαµε να περιοριστούµε και να
επικεντρωθούµε στα ελληνικά Πανεπιστήµια, έτσι ώστε να έχουµε τη δυνατότητα
να προχωρήσουµε σε βαθύτερη µελέτη του θέµατος, αλλά και να διασφαλίσουµε
την συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας..
Ωστόσο και στους φορείς της επιµόρφωσης που επικεντρωθήκαµε,
τίθενται εκ των πραγµάτων περιορισµοί καθώς προσκρούσαµε πολλές φορές στη
µη διαθεσιµότητα του σχετικού αρχειακού και στην αδυναµία πρόσβασης σε
πολύτιµο πρωτογενές υλικό.
Για τη δεύτερη ενότητα της εµπειρικής έρευνας, ένας περιορισµός που εκ των
πραγµάτων τέθηκε, ως προς τα υποκείµενα της έρευνας µας, ήταν οι χώρες
προέλευσής (διαµονής) τους, καθώς δεν ήταν δυνατό να έχουµε εκπαιδευτικούς από
όλες τις χώρες όπου ζουν και εργάζονται Έλληνες οµογενείς εκπαιδευτικοί. Ωστόσο,
φροντίσαµε να συµπεριλάβουµε στην έρευνά µας οµογενείς εκπαιδευτικούς και από
τα δύο ηµισφαίρια του πλανήτη, καθώς και από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, θεωρώντας ότι µε τον τρόπο αυτό, έχουµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα
(ως προς τη χώρα προέλευσης) των εκπαιδευτικών που ζουν και διδάσκουν σε
ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, την Ελληνική είτε ως ∆εύτερη είτε ως Ξένη
Γλώσσα.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
6. Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
6.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε όλα τα επιµορφωτικά σεµινάρια
για οµογενείς εκπαιδευτικούς, που υλοποιήθηκαν µε την επιστηµονική εποπτεία
ελληνικών πανεπιστηµίων και για τα οποία καταφέραµε να συλλέξουµε έστω και
λίγες πληροφορίες (γραπτά ντοκουµέντα). Η σειρά παρουσίασης των
Πανεπιστηµίων είναι κατ’ αλφαβητική σειρά, ενώ ανά Πανεπιστήµιο
ακολουθείται η χρονολογική ταξινόµηση των υλοποιηθέντων επιµορφωτικών
σεµιναρίων, από τις αρχές της δεκαετίας 1990 µέχρι και το τέλος του 2000. Η
ανάλυση του κάθε επιµορφωτικού σεµιναρίου γίνεται µε βάση τις πέντε
αναλυτικές κατηγορίες, έτσι όπως τις περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο.
∆ηλαδή: 1. Στοχοθεσία, 2. Μεθοδολογία, 3. Περιεχόµενο, 4. Χωροχρόνος, και
5. Αξιολόγηση.
Τα Πανεπιστήµια τα οποία υλοποίησαν την δεκαετία 1990- 2000, τέτοιου
είδους επιµορφωτικά σεµινάρια και για τα οποία καταφέραµε να συλλέξουµε
πρωτογενές υλικό, είναι κατ’ αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Πανεπιστήµιο Πατρών

Στην συνέχεια παραθέτουµε ένα συνολικό συγκεντρωτικό πίνακα (πιν. 8)
στον οποίο καταγράφονται τα γενικά στοιχεία κάθε επιµορφωτικού σεµιναρίου
που αναλύσαµε σε αυτό το πρώτο µέρος της έρευνας µας. Στον πίνακα αυτό που
είναι διαµορφωµένος σύµφωνα µε την σειρά που αναλύουµε τα σεµινάρια
(δηλαδή αλφαβητικά ανά Πανεπιστήµιο και κατόπιν µε χρονολογική σειρά από το
παλιότερο, στο πιο πρόσφατο), έχουµε παραθέσει τις εξής παραµέτρους:
1. Το Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα όπου έλαβε χώρα το κάθε επιµορφωτικό
σεµινάριο,
2.Τον αριθµό των επιµορφούµενων οµογενών εκπαιδευτικών σε αυτό,
3.Τις χώρες προέλευσης (παραµονής) των εκπαιδευτικών που
επιµορφώθηκαν,
4.Τη χρονική διάρκεια που είχε το σεµινάριο και το έτος υλοποίησης του
σεµιναρίου
5. Το Φορέα χρηµατοδότησής του και τέλος,
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6.Το Φορέα υλοποίησής του καθώς και τον επιστηµονικό του υπεύθυνο.
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε την εικόνα που διαµορφώνεται σε κάθε
Πανεπιστήµιο αναφορικά µε την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών,
κάνοντας µια συγκριτική παρουσίαση των επιµέρους επιµορφωτικών σεµιναρίων
που έχει το καθένα υλοποιήσει. ∆ιευκρινίζουµε ότι στα περισσότερα
Πανεπιστήµια υπάρχουν οµάδες επιµορφωτικών σεµιναρίων που αποτελούν µέρη
ενός ευρύτερου σχεδιασµού και παρουσιάζουν µεταξύ τους κοινά στοιχεία. Έτσι,
τα σεµινάρια αυτά, δεν θα τα αναλύσουµε ξεχωριστά το καθένα, αλλά θα τα
εξετάσουµε συνολικά ως «δέσµη σεµιναρίων», εντοπίζοντας τις τυχόν
διαφοροποιήσεις µεταξύ τους, έτσι ώστε να διαπιστώσουµε την εξέλιξη και την
διαµόρφωση τους στη ροή του χρόνου.
Για τον λόγο αυτό, πέρα από τον συγκεντρωτικό πίνακα, διαµορφώσαµε
και επιµέρους πίνακες για το κάθε πανεπιστηµιακό ίδρυµα ξεχωριστά, και
σύµφωνα µε τον πίνακα που αντιστοιχεί σε κάθε Πανεπιστήµιο, θα
προχωρήσουµε στην ανάλυση των επιµορφωτικών σεµιναρίων που υλοποίησε το
καθένα από αυτά.
Ωστόσο, ο συνολικός πίνακας 8, που ακολουθεί δίνει µια πρώτη εικόνα
της κατάστασης, έτσι όπως διαµορφώθηκε αυτή στον τοµέα της επιµόρφωσης
οµογενών εκπαιδευτικών, κατά την προηγούµενη δεκαετία.
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6.2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

6.2.1. Γενικά στοιχεία για τα επιµορφωτικά σεµινάρια
Για να καταφέρουµε να συλλέξουµε στοιχεία για τα επιµορφωτικά
σεµινάρια που υλοποιήθηκαν µε την ευθύνη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου
Θεσσαλονίκης, απευθυνθήκαµε στο Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, που
οργανικά ανήκει στο συγκεκριµένο Πανεπιστήµιο και είναι ο φορέας που
αναλαµβάνει την οργάνωση και υλοποίηση τέτοιου είδους σεµιναρίων. Το
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε το 1970 και λειτουργεί στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής
Σχολής. Σύµφωνα µε την ρητή του διατύπωση σε σχετικά φυλλάδια που
συγκεντρώσαµε, σκοπό έχει: «τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και του
ελληνικού πολιτισµού σε αλλοδαπούς και οµογενείς που είτε πρόκειται να
φοιτήσουν σε ελληνικά Πανεπιστήµια και τεχνολογικά ιδρύµατα, είτε επιθυµούν
µέσω της ελληνικής γλώσσας να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα, την αρχαία
ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά και παράδοση, καθώς και τον τρόπο ζωής και
σκέψης των Ελλήνων». Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού, πέρα
από το συγγραφικό έργο που έχει αναπτύξει, το Σχολείο της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, έχει καθιερώσει διάφορα προγράµµατα για πολλές κατηγορίες
εκπαιδευτικών, φοιτητών και σπουδαστών. Μια από αυτές τις κατηγορίες είναι
και οι οµογενείς εκπαιδευτικοί για τους οποίους το συγκεκριµένο ίδρυµα,
υλοποίησε κατά την προηγούµενη δεκαετία τέσσερα επιµορφωτικά σεµινάρια.
∆υστυχώς, τα ντοκουµέντα που καταφέραµε να συλλέξουµε µας δίδουν
κυρίως γενικά στοιχεία, όπως είναι το έτος υλοποίησης, η χρονική διάρκεια των
σεµιναρίων κ.λπ., καθώς και στο ηµερήσιο πρόγραµµα του κάθε σεµιναρίου
ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, θα τα εξετάσουµε συνολικά ως δέσµη σεµιναρίων,
καθώς από ότι διαπιστώσαµε εντάσσονται όλα στην ίδια περίπου «λογική» και
ακολουθούν µια συγκεκριµένη δοµή µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις από έτος σε
έτος. ∆εν καταφέραµε να συλλέξουµε υλικό που να µας δίνει περισσότερες
πληροφορίες για τις θεωρητικές αφετηρίες, αλλά και τη µεθοδολογία που
ακολουθήθηκε στα συγκεκριµένα επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς
εκπαιδευτικούς.
Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει µια συγκεντρωτική εικόνα των επιµέρους
στοιχείων που αφορούν τα τέσσερα αυτά επιµορφωτικά σεµινάρια:
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Πίνακας 9. :
Α/Α Έτος

Επιµορφωτικά σεµινάρια για Ο.Ε. στο Α.Π.Θ.
Χώρα
∆ιάρκεια
Χρηµατοδότης

Αριθ.
Ο.Ε.
73

παραµονής
∆εν δηλώνεται

σεµιναρίου
5-9 / 5/
(5 ηµέρες)

9 -10, 16-17 /5
(4 ηµέρες)

1.

1993

2.

1998

Περιορι
σµένος

∆εν δηλώνεται

3.

1999

Περιορι
σµένος

∆εν δηλώνεται

4.

2000

Περιορι
σµένος

∆εν δηλώνεται

Γενική
Γραµµατεία
Νέας Γενιάς

Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική
Σχολή,
Σχολείο
Ελληνικής
Γλώσσας

∆εν δηλώνεται

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
–Φιλοσοφική Σχολή,
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
–Φιλοσοφική Σχολή,
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
–Φιλοσοφική Σχολή,
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας

8-9, 15- 16 /5/ ∆εν δηλώνεται
(4 ηµέρες)
27-28/ 5/
(2 ηµέρες)

Φορέας Υλοποίησης

∆εν δηλώνεται

Βλέπουµε λοιπόν από τον πίνακα, ότι κατά την δεκαετία που διερευνάµε,
πραγµατοποίησε το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας συνολικά τέσσερα (4)
επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς. Τα σεµινάρια αυτά µε το
πρώτο να υλοποιείται το 1993, φαίνεται να παρουσιάζουν µια συστηµατική
περιοδικότητα από το 1998 και έπειτα όπου επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο τον
ίδιο πάντα µήνα (Μάιο)39. Τα από τα υπάρχοντα γραπτά ντοκουµέντα δε
µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης /διαµονής των
οµογενών εκπαιδευτικών, ωστόσο από άτυπες συζητήσεις που είχαµε µε
επιµορφωτές που συµµετείχαν σε αυτά, γνωρίζουµε ότι οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί προέρχονταν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης σε
ένα µόνο από τα επιµορφωτικά σεµινάρια δηλώνεται ο ακριβής αριθµός των
εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε αυτό. Στα υπόλοιπα τρία, απλά δηλώνεται
πως ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν περιορισµένος. Έτσι δεν µπορούµε να
εξάγουµε συµπεράσµατα για την καθολικότητα ή την µαζικότητα των
υλοποιηθέντων σεµιναρίων. Επίσης δεν έχουµε άλλα γραπτά ντοκουµέντα που να
προσδιορίζουν και να αναφέρονται στον φορέα που χρηµατοδότησε τα σεµινάρια
αυτά µε εξαίρεση πάλι το πρώτο εξ αυτών, για το οποίο γνωρίζουµε πως
υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.
Πριν περάσουµε στην περιγραφή των κριτηρίων ανάλυσής που έχουµε
θέσει, θα πρέπει να διευκρινίσουµε ένα σηµαντικό κατά τη γνώµη µας σηµείο.
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στο πρώτο µέρος της εργασίας µας, είναι πολύ
δύσκολο να γίνει µια πλήρης καταγραφή όλων των σεµιναρίων για οµογενείς
εκπαιδευτικούς, που έχουν υλοποιηθεί στα ελληνικά πανεπιστήµια κατά την
προηγούµενη δεκαετία. Πολλές φορές υπό την έλλειψη οργανωµένης
παρέµβασης από την επίσηµη πλευρά του κράτους (Υπουργείο Παιδείας),
διάφορα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα υλοποιούσαν επιµορφωτικά σεµινάρια
στα οποία οι συµµετέχοντες άνηκαν σε διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικών
(αλλοδαποί, οµογενείς, προς απόσπαση εκπαιδευτικοί κλπ). Τα συγκεκριµένα
39

Σηµειώνουµε ότι συγκεντρώσαµε και στοιχεία για ένα ακόµα επιµορφωτικό σεµινάριο, το οποίο όµως
δεν συµπεριλαµβάνουµε στην παρούσα ανάλυση, καθώς υλοποιήθηκε κατά το έτος 2001.
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σεµινάρια που θα αναλύσουµε ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. ∆ηλαδή
συµµετείχαν σε αυτά διαφοροποιηµένες µεταξύ τους οµάδες εκπαιδευτικών,
χωρίς το γεγονός αυτό, να θεωρείται ανασταλτικό στοιχείο για την
αποτελεσµατικότητά τους. Από την έρευνα που διενεργήσαµε διαπιστώσαµε ότι
το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, δεν διαθέτει πλήρη στοιχεία για τα
σεµινάρια αυτά και έτσι δεν είναι δυνατό να γνωρίζουµε σε πόσα από αυτά
συµµετείχαν οµογενείς εκπαιδευτικοί, και πολύ περισσότερο πόσοι οµογενείς
εκπαιδευτικοί συνολικά τα παρακολούθησαν. Μετά από πολλές προσπάθειες
επικοινωνίας και συνεννόησης, που επιχειρήσαµε µε τους υπεύθυνους του
Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, καταλήξαµε στην επιλογή των
επιµορφωτικών σεµιναρίων έτσι όπως τα παραθέτουµε στον πίνακα πιο πάνω, µε
την πεποίθηση ότι τα παρακολούθησαν µεταξύ άλλων και οµογενείς
εκπαιδευτικοί.
Ο τίτλος των σεµιναρίων για µεν το πρώτο είναι «Η ∆ιδασκαλία της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας σε ξένους» (στους οποίους συµπεριλαµβάνονταν και
οµογενείς εκπαιδευτικοί) ενώ για όλα τα υπόλοιπα είναι «∆ιδασκαλία της
Ελληνικής ως Ξένης / ∆εύτερης Γλώσσας». Ο τίτλος και µόνο των σεµιναρίων
είναι ενδεικτικός και υποδηλώνει τη κεντρική στοχοθεσία τους όπως θα δούµε
και στην ανάλυση που ακολουθεί.
1. Στοχοθεσία: Αναφορικά µε το κριτήριο της στοχοθεσίας και έχοντας
ως δεδοµένο ότι σε κανένα από τα συλλεχθέντα στοιχεία, η στοχοθεσία των
επιµορφωτικών σεµιναρίων δεν διατυπώνεται ρητά, µπορούµε µε έµµεσο µόνο
τρόπο να καταλήξουµε σε ορισµένες διαπιστώσεις αναφορικά µε το κριτήριο της
στοχοθεσίας.
Έτσι όπως αναφέραµε πιο πάνω, ήδη από τον τίτλο των σεµιναρίων
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο βασικός σκοπός τους ήταν η διδασκαλία της
Ελληνικής Γλώσσας είτε ως ∆εύτερης είτε ως Ξένης. Τα µαθήµατα δηλαδή είχαν
κατά κύριο λόγο στόχους γλωσσικούς και έδιναν το βάρος στην διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας.
Παράλληλα, µελετώντας προσεκτικά το ηµερήσιο πρόγραµµα των
µαθηµάτων, και στα τέσσερα επιµορφωτικά σεµινάρια διαπιστώσαµε ότι παρόλο
που υπήρξε µια εµφανής εξέλιξη από χρόνο σε χρόνο, ως προς τη βασική
θεµατολογία των µαθηµάτων, ωστόσο, η στοχοθεσία δεν επεκτάθηκε και δεν
διευρύνθηκε αντίστοιχα και σε άλλες γνωστικές περιοχές. ∆εν διαπιστώσαµε µε
άλλα λόγια την ύπαρξη και άλλης στοχοθεσίας πέραν της γλωσσικής. Τα
σεµινάρια ήταν σταθερά προσανατολισµένα στην διδασκαλία του γλωσσικού
µαθήµατος και εφαρµόστηκαν και λειτούργησαν έχοντας ως οδηγό αυτό το
βασικό στόχο. Έτσι σχεδόν όλα τα µαθήµατα που παρακολούθησαν οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί, ακόµα και µαθήµατα που σχετίζονταν µε τη χρήση
οπτικοακουστικών µέσων στη διδασκαλία, ήταν όλα ανεξαιρέτως
προσανατολισµένα µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο στη διδασκαλία του γλωσσικού
µαθήµατος.
Παρολαυτά οφείλουµε να αναφέρουµε ότι κάνοντας µια συνολική
θεώρηση και των τεσσάρων επιµορφωτικών σεµιναρίων, επισηµάναµε µια
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εµφανή διαφοροποίηση στο τελευταίο σεµινάριο (που υλοποιήθηκε στις 12 και 13
Μαΐου του 2000) ως προς τη θεµατολογία του και άρα και ως προς τη βασική του
στοχοθεσία. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι στο σεµινάριο αυτό διευρύνθηκαν οι
θεµατικοί του άξονες (για παράδειγµα έχουµε µάθηµα θεατρικής παιδείας,
θεωρητικούς προβληµατισµούς γύρω από το θεσµό της επιµόρφωσης κ.λπ.) και
εµπλουτίστηκε η στοχοθεσία του. Έτσι πέρα από τους γλωσσικούς, βλέπουµε να
συνδυάζονται παράλληλα και κοινωνικοπολιτισµικοί ή συµµετοχικοί στόχοι.
Γενικά πάντως η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, είτε ως ∆εύτερης
είτε ως Ξένης, είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στη γενική στοχοθεσία των
συγκεκριµένων επιµορφωτικών σεµιναρίων.
2. Μεθοδολογία: Αναφορικά µε το κριτήριο της µεθοδολογίας που
ακολουθήθηκε, τα στοιχεία που έχουµε συλλέξει και για τα τέσσερα
επιµορφωτικά σεµινάρια του Α.Π.Θ., δεν µας επιτρέπουν να καταλήξουµε σε
λεπτοµερή συµπεράσµατα. Παρολαυτά, προσπαθήσαµε να καταγράψουµε τα
βασικά χαρακτηριστικά των επιµορφωτικών σεµιναρίων έστω και µέσα από τις
έµµεσες αναφορές στα κριτήρια ανάλυσης που έχουµε θέσει.
Τόσο κατά τη φάση του σχεδιασµού, όσο και κατά τη φάση της
διεξαγωγής των επιµορφωτικών σεµιναρίων υποθέτουµε ότι προφανώς
εφαρµόστηκε µια συγκεκριµένη µεθοδολογία και µια πρακτική µε σκοπό την
επίτευξη των άµεσων και βασικών στόχων. Όµως από τα υπάρχοντα γραπτά
ντοκουµέντα δεν µπορούµε να οδηγηθούµε σε πολύ συγκεκριµένα συµπεράσµατα
αναφορικά µε το ποια ήταν η πρακτική αυτή και ποια τελικά µεθοδολογία
εφαρµόστηκε. Έτσι, ως προς τη πρώτη φάση του σχεδιασµού των επιµορφωτικών
σεµιναρίων, δεν γνωρίζουµε για παράδειγµα τα κριτήρια και τον τρόπο επιλογής
των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα σεµινάρια. Επίσης πέρα από το πρώτο
σεµινάριο για το οποίο γνωρίζουµε τον ακριβή αριθµό συµµετεχόντων (73), για
τα υπόλοιπα τρία, δεν γνωρίζουµε παρά ότι ήταν περιορισµένος ο αριθµός.
Επίσης θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν γνωρίζαµε κάποια στοιχεία από την
προσεµιναριακή περίοδο, την περίοδο δηλαδή της προετοιµασίας του
επιµορφωτικού σεµιναρίου, τόσο από την πλευρά των επιµορφωτών όσο και από
την πλευρά των επιµορφούµενων.
Ως προς τη µεθοδολογία της διδασκαλίας, δεν γνωρίζουµε αν η
διδασκαλία των µαθηµάτων που παρακολούθησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί
ήταν δασκαλοκεντρική, συµµετοχική ή άλλης µορφής, ποιος ήταν ο τρόπος
διάρθρωσης των τάξεων αν έγινε βιωµατική προσέγγιση σε κάποιες διδασκαλίες
ή δεν αν δόθηκε κάποιο επιπλέον επιµορφωτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς
αυτούς ή γενικότερα αν δόθηκαν βοηθητικά συγγράµµατα, καθώς και ένα άλλο
πλήθος στοιχείων που αφορούν στην µεθοδολογία του σεµιναρίου.
Έτσι ως προς αυτό το κριτήριο, είναι λίγα τα στοιχεία αυτά που µας
βοηθούν να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα για µια σειρά ερωτηµάτων.
Μελετώντας όµως τα προγράµµατα των σεµιναρίων και διατρέχοντας τα
περιεχόµενα των µαθηµάτων που παρακολούθησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί,
διαπιστώνουµε πως και στα τέσσερα επιµορφωτικά σεµινάρια είχαν προβλεφθεί
µαθήµατα που λειτούργησαν µε το σύστηµα των οµάδων, ενώ σε κάποια
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σεµινάρια είχαν συµπεριληφθεί πέρα από µερικά εργαστηριακά µαθήµατα,
παράλληλα και υποδειγµατικές διδασκαλίες (πάντα προσανατολισµένες στη
διδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης ή ως Ξένης γλώσσας).
Υποθέτουµε ότι εφόσον τα σεµινάρια αυτά εντάσσονται στην ίδια
«δέσµη» υποθέτουµε ότι θα έχουν και κοινή µεθοδολογική προσέγγιση.
Παρατηρούµε επίσης ότι υπάρχει µια αρκετά µεγάλη χρονική διακοπή ανάµεσα
στο πρώτο και στα τρία επόµενα
Αναφορικά µε τους επιµορφωτές που δίδαξαν τα διάφορα γνωστικά
αντικείµενα, από τα τεκµήρια που διαθέτουµε προκύπτει ότι ήταν κυρίως
διδάσκοντες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Σχολείο της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και διάφοροι άλλοι συνεργαζόµενοι διδάσκοντες µε το
παραπάνω ίδρυµα.
3. Περιεχόµενο: Ως προς το περιεχόµενο η κατάσταση είναι περισσότερο
ευδιάκριτη και αυτό γιατί έχουµε το ηµερήσιο πρόγραµµα όλων των
επιµορφωτικών σεµιναρίων που υλοποιήθηκαν.
Εκείνο που διαπιστώνουµε µε την πρώτη µατιά είναι η θεµατολογική
εξέλιξη στα περιεχόµενα των επιµορφωτικών σεµιναρίων από χρονιά σε χρονιά.
Έτσι βλέπουµε ότι το πρώτο σεµινάριο που υλοποιήθηκε το 1993 -και µάλιστα
ήταν το µεγαλύτερο από άποψη χρονικής διάρκειας (5 ηµέρες)- είχε ένα
χαρακτήρα περισσότερο θεωρητικό, ενώ όσο προχωράνε και εξελίσσονται τα
σεµινάρια, παρόλο που παρατηρείται ελάττωση της χρονικής τους διάρκειας,
εντούτοις θεµατολογικά εµφανίζονται πιο εµπλουτισµένα και περισσότερο
πλουραλιστικά.
Μελετώντας κανείς πιο προσεκτικά αυτά τα προγράµµατα, διαπιστώνει
την ύπαρξη πληθώρας µαθηµάτων που σχετίζονται γενικά µε την ελληνική
γλώσσα. Τα µαθήµατα αυτά τα διακρίναµε σε δυο κατηγορίες τις οποίες
παρουσιάζουµε στη συνέχεια.
Στην πρώτη κατηγορία εντάξαµε τα µαθήµατα που είχαν καθαρά
θεωρητικό χαρακτήρα. Μάλιστα σε αυτή την κατηγορία, διαπιστώσαµε ότι
εντάσσεται η πλειοψηφία των µαθηµάτων από όλα τα επιµορφωτικά σεµινάρια
στο σύνολό τους. Παραδειγµατικά αναφέρουµε αυτούσιους τους τίτλους µερικών
µαθηµάτων όπως: «Θεωρητικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία»,
«∆ιδασκαλία του ρήµατος», «Αρχικό, Βασικό και Ενδιάµεσο Επίπεδο γλωσσικής
συµπεριφοράς για τα Ελληνικά», «Η διδασκαλία της Ελληνικής στην Ελλάδα και το
εξωτερικό», κ.λπ.
Στη δεύτερη κατηγορία µαθηµάτων εντάξαµε εκείνα που είχαν
περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα. Τα µαθήµατα αυτά είτε απαιτούσαν την
ενεργό συµµετοχή των ιδίων των επιµορφούµενων, όπως για παράδειγµα τα
εργαστηριακά µαθήµατα, είτε απαιτούσαν µια συµµετοχική αντιµετώπιση από
όλα τα εµπλεκόµενα πρόσωπα σε αυτό, όπως ήταν για παράδειγµα οι δειγµατικές
διδασκαλίες που παρακολούθησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί. Παραδειγµατικά
αναφέρουµε και σε αυτή την κατηγορία αυτούσιους τους τίτλους από µερικά
µαθήµατα που εντάσσουµε στην συγκεκριµένη κατηγορία: «Πώς πραγµατώνονται
οι αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης στο µάθηµα της ελληνικής ως δεύτερης
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και ως ξένης γλώσσας: ένα εργαστήριο», «Το τραγούδι ως µέσο διδασκαλίας»,
«∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής εκτός και εντός της Ελλάδας µέσα από
προσωπικές εµπειρίες»κ.λπ.
Επιχειρώντας µια συγκριτική προσέγγιση των τεσσάρων αυτών
επιµορφωτικών σεµιναρίων, ως προς το κριτήριο του περιεχοµένου, έχουµε να
παρατηρήσουµε τα εξής: από χρονιά σε χρονιά τα σεµινάρια διαφοροποιούνται
σταδιακά και είναι φανερή η προσπάθεια βελτίωσης του περιεχοµένου τους και
γενικότερα της αναβάθµισής τους. Έτσι, ενώ το 1993 δεν έχουµε µαθήµατα
γενικότερου προβληµατισµού ή γνωστικά αντικείµενα που να έχουν
διαπολιτισµική και διεπιστηµονική προσέγγιση, φτάνουµε στο σεµινάριο του
2000 όπου έχουµε και µαθήµατα σχετικά µε το «θεσµό» των επιµορφωτικών
σεµιναρίων, τη θεατρική παιδεία, αλλά και την διαπανεπιστηµιακή ενηµέρωση
µεταξύ συναφών προγραµµάτων40. Αυτό υποδηλώνει ότι το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης είναι ενήµερο για το τι γίνεται στα υπόλοιπα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, συνεργάζεται όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο και είναι εφικτό µαζί µε αυτά και χρησιµοποιεί την αποκτηµένη
γνώση για τις ανάγκες των δικών του προγραµµάτων, άσχετα αν η γνώση αυτή
προέρχεται και από άλλο πανεπιστηµιακό ίδρυµα.
Επίσης ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τη συγκριτική προσέγγιση,
των σεµιναρίων µεταξύ τους, είναι ότι ενώ στα περιεχόµενα του πρώτου
σεµιναρίου δεν συµπεριλαµβανόταν και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
σεµιναρίου, διαπιστώνουµε ότι προβλέπεται σε κάποια από τα επόµενα
(συγκεκριµένα σε δύο από τα σεµινάρια, δηλαδή στα µισά), µε την συµπλήρωση
ειδικού ερωτηµατολογίου από τους επιµορφούµενους οµογενείς εκπαιδευτικούς,
αλλά και µέσω ανοιχτής συζήτησης που ακολουθεί.
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι παρόλο που τα περιεχόµενα των
επιµορφωτικών σεµιναρίων ακολουθούν µια ως επί το πλείστον κοινή γραµµή και
αποτελούν σε µεγάλο βαθµό το επόµενο επανάληψη του προηγούµενου, ωστόσο
θα πρέπει να τονίσουµε την διαφοροποίησή και την ποιοτική βελτίωση που
παρουσιάζουν από χρονιά σε χρόνια.
4. Χωροχρόνος: Αναφορικά µε το κριτήριο του χώρου και του χρόνου
όπου έλαβαν χώρα τα συγκεκριµένα επιµορφωτικά σεµινάρια έχουµε να κάνουµε
τις εξής παρατηρήσεις:
α) για τον µεν χώρο: Αν και δεν έχουµε συγκεντρώσει γραπτά τεκµήρια
που να αναφέρονται αποκλειστικά στα συγκεκριµένα τέσσερα επιµορφωτικά
σεµινάρια που εξετάζουµε, ωστόσο από διάφορα ενηµερωτικά φυλλάδια που
εκδίδει το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, και τα οποία έχουµε
συγκεντρώσει, γνωρίζουµε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν στο χώρο όπου
υλοποιούνται αυτά. Έτσι λοιπόν µπορούµε να πούµε κατ’ αναλογία ότι και τα
συγκεκριµένα σεµινάρια που εξετάζουµε, πραγµατοποιήθηκαν στις ειδικά
40

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε σε 2ωρο µάθηµα που είχε ως αντικείµενο διδασκαλίας: «Η ∆ιαµόρφωση
επιπέδων γλωσσοµάθειας από το πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας «Παιδεία Οµογενών»,για τις ηλικίες
7-15 χρόνων και ο ρόλος τους στο σχεδιασµό υλικού». Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποιείται από το
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ. στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
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διαµορφωµένες αίθουσες του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο
στεγάζεται σε ξεχωριστό κτήριο Από τα περιεχόµενα των σεµιναρίων που έχουµε
στη διάθεση µας, δεν προκύπτει ότι ίσως να υλοποιήθηκαν και µαθήµατα ή
εισηγήσεις σε εξωτερικούς χώρους ή να έγιναν βιωµατικές προσεγγίσεις των
τοπικών ιστορικών στοιχείων, καθώς δεν περιλαµβάνονταν στα ηµερήσια
προγράµµατα των σεµιναρίων εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές. Το µόνο
που έχουµε εντοπίσει είναι η παρακολούθηση µιας θεατρικής παράστασης41, για
την οποία όµως δεν έχουµε περισσότερα στοιχεία για το πού πραγµατοποιήθηκε
αυτή και µε ποιον τρόπο την παρακολούθησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί.
β) για το δε χρόνο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: καταρχάς όλα τα
επιµορφωτικά σεµινάρια υλοποιήθηκαν τον µήνα Μάιο (εκτός από το πρώτο του
1993 που υλοποιήθηκε τον Απρίλιο). Μάλιστα τα δυο εξ αυτών -αυτά που
διήρκεσαν τέσσερις ηµέρες-, πραγµατοποιήθηκαν σε χρονικό διάστηµα
διακεκοµµένο, δηλαδή είχαµε από δύο διήµερα το καθένα το πρώτο στις αρχές
του µήνα και το δεύτερο στα τέλη του ίδιου µήνα. Για το τελευταίο (χρονικά)
επιµορφωτικό σεµινάριο (δηλαδή αυτό του 2000) που ήταν συνολικής διάρκειας
δύο ηµερών, βλέπουµε ότι πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του
Μάιου. Υποθέτουµε ότι για να επιλεγεί ο µήνας Μάιος για την υλοποίηση των
επιµορφωτικών σεµιναρίων, θα υπάρχει κάποιος λόγος που θα σχετίζεται
ασφαλώς µε τις εργασιακές υποχρεώσεις των οµογενών εκπαιδευτικών.
∆υστυχώς όµως το γεγονός ότι δεν γνωρίζουµε τον τόπο διαµονής και εργασίας
των εκπαιδευτικών αυτών, δε µας επιτρέπει να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα
για το θέµα αυτό.
Όσον αφορά στη χρονική διάρκεια των µαθηµάτων που παρακολούθησαν
οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, από την µελέτη των ηµερησίων προγραµµάτων,
βλέπουµε ότι ακολουθείται το ίδιο πρότυπο σε όλα. Έχουµε δηλαδή πρωινά
µαθήµατα διάρκειας 4 ή 5 ωρών, ακολουθεί 3ωρη µεσηµβρινή διακοπή και
συνέχεια µε απογευµατινά µαθήµατα διάρκειας περίπου 3 ωρών. Με εξαίρεση
πάλι το πρώτο επιµορφωτικό σεµινάριο (του 1993), που διήρκεσε 5 εργάσιµες
ηµέρες, όλα τα υπόλοιπα υλοποιήθηκαν Σαββατοκύριακα µόνο.
Είναι ευνόητο ότι ο χωροχρόνος παίζει καθοριστικό πολλές φορές ρόλο
στην επιτυχή ή όχι έκβαση ενός επιµορφωτικού σεµιναρίου και για αυτό είναι
κάτι που θα πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι σχεδιαστές του. ∆ηλαδή
βλέπουµε ότι αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες χωροχρονικές συνθήκες για την
υλοποίηση ενός σεµιναρίου, ακόµα και αν ικανοποιούνται όλες οι άλλες αυτό δεν
έχει µεγάλες πιθανότητες να είναι επιτυχηµένο.

41

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στο επιµορφωτικό σεµινάριο που υλοποιήθηκε το Μάιο του 2000, στο
οποίο αφιερώνεται µιάµιση ώρα για την παρακολούθηση της «Θεατρικής παράστασης από το τµήµα Α4 της
κ. Κραµανιτάκη-Αστεριάδου» όπου παρουσιάστηκε διασκευασµένο το λαϊκό παραµύθι «Το Κορίτσι που
αγαπούσε τον πατέρα της σαν αλάτι».
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5. Αξιολόγηση: το ζήτηµα της αξιολόγησης των επιµορφωτικών
σεµιναρίων, είναι ένα ζήτηµα για το οποίο µπορούµε να κάνουµε υποθέσεις ή να
εξάγουµε συµπεράσµατα τα οποία εκπηγάζουν και πάλι από την µελέτη των
αντίστοιχων ηµερήσιων προγραµµάτων που διαθέτουµε.
Η µελέτη, λοιπόν, των ηµερήσιων προγραµµάτων των επιµορφωτικών
σεµιναρίων, µας δίνει την ακόλουθη εικόνα. Στο πρώτο επιµορφωτικό σεµινάριο,
(1993), δεν αναφέρεται πουθενά σε καµία διδακτική ώρα ή σε άλλη
δραστηριότητα, η έννοια της αξιολόγησης των πεπραγµένων. Έτσι, υποθέτουµε
ότι δεν είχε προβλεφθεί και άρα δεν έγινε αξιολόγηση τουλάχιστον και µε τη
συµµετοχή των οµογενών εκπαιδευτικών. Αντίθετα, πέντε χρόνια αργότερα, στο
επόµενο επιµορφωτικό σεµινάριο (1998), που µάλιστα ήταν διάρκειας 4 ηµερών,
διαπιστώσαµε ότι η τελευταία δραστηριότητα όλου του επιµορφωτικού
προγράµµατος ήταν η «συζήτηση και συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για τα
αποτελέσµατα του σεµιναρίου και για µελλοντικές παρόµοιες συνεργασίες». Η
δραστηριότητα αυτή είχε προβλεπόµενη διάρκεια µίας ώρας. Αν και δεν έχουµε
στη διάθεσή µας το έντυπο του ερωτηµατολογίου αυτού, ωστόσο µπορούµε να
υποθέσουµε ότι θα ζητήθηκε από τους οµογενείς εκπαιδευτικούς να διατυπώσουν
γραπτά τις απόψεις και τις κρίσεις τους για τα µαθήµατα που παρακολούθησαν.
Στη συνέχεια (όπως δηλώνει και ο τίτλος στο ηµερήσιο πρόγραµµα),
συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα των σεµιναρίων από το
σύνολο των εκπαιδευτικών, αλλά και οι προτάσεις για παρόµοιες µελλοντικές
συνεργασίες.
Ένα χρόνο µετά στο επιµορφωτικό σεµινάριο του 1999, το οποίο διήρκεσε
επίσης τέσσερις ηµέρες βλέπουµε να ακολουθείται το ίδιο µοντέλο. ∆ηλαδή στο
τέλος του σεµιναρίου προβλέπεται µία ώρα αφιερωµένη στην αξιολόγηση των
πεπραγµένων. Αντίθετα στο τελευταίο επιµορφωτικό σεµινάριο που εξετάζουµε,
δηλαδή αυτό του 2000, η δραστηριότητα της αξιολόγησης παραλείπεται από το
ηµερήσιο πρόγραµµα της τελευταίας ηµέρας, και δεν αναφέρεται πουθενά στο
πρόγραµµα άλλη σχετική δραστηριότητα. ∆εν γνωρίζουµε αν εκτός του
ηµερήσιου προγράµµατος επιχειρήθηκε κάποια µορφή αξιολόγησης, το γεγονός
όµως ότι το συγκεκριµένο σεµινάριο ήταν διάρκειας συνολικά δύο ηµερών, ίσως
να συντέλεσε στο να παραλειφθεί η δραστηριότητα της αξιολόγησης των
πεπραγµένων.
Επιχειρώντας µια συνολική θεώρηση της αξιολόγησης, έχουµε να
παρατηρήσουµε ότι για το θέµα αυτό, δεν προβλέπεται µια ενιαία γραµµή σε όλα
τα σεµινάρια, ενώ δεν φαίνεται να λαµβάνονται υπόψη και οι προσδοκίες των
εκπαιδευτικών πριν από την έναρξη του σεµιναρίου. Ωστόσο, τη διαπίστωση
αυτή την κάνουµε µε κάποια επιφύλαξη, καθώς από τα στοιχεία που έχουµε δεν
είναι δυνατό να γνωρίζουµε όλες τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα και που
ενδεχοµένως να µην συµπεριλαµβάνονταν στο αρχικό πρόγραµµα.

100

6.2.2. Συµπεράσµατα
Είναι δύσκολο, από τα ντοκουµέντα που διαθέτουµε, να εξάγουµε
καθολικά συµπεράσµατα για την συγκεκριµένη επιµορφωτική δραστηριότητα που
ανέπτυξε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης ειδικά για τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς κατά τη προηγούµενη δεκαετία.
Ωστόσο, µπορούµε να πούµε ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι
υπάρχει ένας επίσηµος επιµορφωτικός φορέας (αναφερόµαστε στο Σχολείο της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας), που υπάγεται στο συγκεκριµένο Πανεπιστήµιο και
που αναλαµβάνει την συστηµατική υλοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων
γενικά. Το ζήτηµα είναι όµως ότι για την περίπτωση των οµογενών
εκπαιδευτικών, που όπως έχουµε πει αποτελούν µια ιδιαίτερη περίπτωση και ως
τέτοια θα πρέπει να αντιµετωπίζονται, δεν υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη.
Μάλιστα από συζητήσεις που είχαµε µε επιµορφωτές που κατά καιρούς είχαν
συµµετάσχει σε επιµορφωτικά σεµινάρια του Σχολείου της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, για οµογενείς εκπαιδευτικούς, µας είπαν ότι δεν γινόταν κάποιος
διαχωρισµός στις κατηγορίες εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα
προγραµµατισµένα σεµινάρια, είτε ήταν οµογενείς, είτε αλλογενείς, είτε ακόµα
και προς απόσπαση εκπαιδευτικοί και ότι όλοι ανεξαιρέτως, πλήρωναν δίδακτρα
για τη συµµετοχή τους. Επειδή λόγω της έλλειψης οργανωµένου αρχείου, δεν
κατέστη δυνατό να διευκρινίσουµε πλήρως την κατάσταση που επικρατούσε τότε
δεν είµαστε σε θέση να διατυπώσουµε ολοκληρωµένα συµπεράσµατα.
Το γεγονός ωστόσο, ότι δεν γίνεται ειδική µέριµνα για την οργάνωση
ξεχωριστών επιµορφωτικών σεµιναρίων για οµογενείς εκπαιδευτικούς, δείχνει ότι
αυτοί δεν αντιµετωπίζονται ως µια διαφοροποιηµένη οµάδα εκπαιδευτικών, που
φέρει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, έχει τις δικές τις αφετηρίες, τις
δικές τις προσδοκίες από την επιµόρφωση και φυσικά τις δικές τις
διαφοροποιηµένες επιµορφωτικές ανάγκες.
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6.3. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆.Π.Θ.)
6.3.1. Γενικά στοιχεία για τα επιµορφωτικά σεµινάρια
Από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στα αρχεία του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.,
εντοπίσαµε τα σχετικά έγγραφα «Συµβάσεων Ανάθεσης Έργου» µεταξύ του
παραπάνω ιδρύµατος και του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης που
αναφέρονταν στην οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων για
οµογενείς εκπαιδευτικούς. Όλα τα έγγραφα που εντοπίσαµε, αφορούσαν το έτος
1995, και αναφέρονται κυρίως στην οργανωτικές και οικονοµικές διαστάσεις των
επιµορφωτικών σεµιναρίων και όχι τόσο στα περιεχόµενα και την µεθοδολογία
τους.
Συγκεντρώνοντας όλα τα σχετικά γραπτά τεκµήρια για τα επιµορφωτικά
σεµινάρια που θα αναλύσουµε, παρατηρήσαµε ότι όλα υλοποιήθηκαν κατά την
ίδια περίπου χρονική περίοδο (δηλαδή τον Ιούλιο του 1995), Ανήκουν σε αυτό
που έχουµε ονοµάσει «δέσµη» σεµιναρίων καθώς παρουσιάζουν αρκετά κοινά
στοιχεία µεταξύ τους, τόσο ως προς τη δοµή και την βασική τους διάρθρωση, όσο
και ως προς την πρακτική τους εφαρµογή. Ωστόσο, παρόλο που παρουσιάζουν
πολλά κοινά στοιχεία διαφοροποιούνται µεταξύ τους σε αρκετά σηµεία.
Επιπρόσθετα για κάποια από αυτά συγκεντρώσαµε περισσότερα γραπτά
ντοκουµέντα και κατά συνέπεια µπορούµε να τα αξιολογήσουµε καλύτερα. Για
το λόγο αυτό, θα αναλύσουµε και τα τρία σεµινάρια σύµφωνα µε τα πέντε
κριτήρια ανάλυσης που έχουµε θέσει, εντοπίζοντας και σχολιάζοντας από τη µία
τα κοινά σηµεία τους αλλά και από την άλλη συγκρίνοντας τα µεταξύ τους ως
προς τις διαφορές που αυτά παρουσιάζουν.
Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει συνολικά, τα βασικά στοιχεία των
τριών επιµορφωτικών σεµιναρίων του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Στη
συνέχεια θα προχωρήσουµε στην ανάλυση και τον σχολιασµό τους
Πίνακας 10. Επιµορφωτικά σεµινάρια για Ο. Ε. στο ∆.Π.Θ.
Έτος

Αριθ.
Ο.Ε.

Χ.Π.

∆ιάρκεια
σεµιναρίου

Χρηµατοδότης

Φορέας Υλοποίησης

∆.Π.Θ. -Π.Τ.∆.Ε. Τµήµα
Νοµικών Σπουδών.
∆.Π.Θ. - Κ.Ε.Κ
∆.Π.Θ. - Τµήµα
Νοµικών Σπουδών

1.

1995

75

Αλβανία

9-28 /7/ 1995

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

2.
3.

1995
1995

150
72

Αλβανία
Αλβανία

10-30 /7/ 1995
10-28 /7/ 1995

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
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6.3.2. Το πρώτο επιµορφωτικό σεµινάριο του 1995
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 75 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία το
1995:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: ∆.Π.Θ.- Π.Τ.∆.Ε. & Τµήµα Νοµικών Σπουδών
Χρονική Περίοδος: 9 Ιουλίου-28 Ιουλίου 1995 (3 εβδοµάδες).
Για αυτό το επιµορφωτικό σεµινάριο έχουµε αρκετά γραπτά ντοκουµέντα,
κάτι που µας επιτρέπει να το εξετάσουµε επαρκώς ως προς τις κατηγορίες
ανάλυσης που έχουµε θέσει. Συγκεκριµένα διαθέτουµε τα εξής γραπτά
ντοκουµέντα:
α) Το ιδιωτικό συµφωνητικό Σύµβασης Έργου µεταξύ του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
και του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
(υπ’ αριθ. 221/’95 απόφαση του ∆.Σ.),
β) το πρόγραµµα µαθηµάτων που παρακολούθησαν οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί στις τρεις εβδοµάδες που διήρκεσε το σεµινάριο (απλή καταγραφή
των διδακτικών θεµατικών),
γ) την πρόταση για την ανάληψη του προγράµµατος επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών από το Κ.Σ.Ε.42 υποβληθείσα στο Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. από τον τότε
πρύτανη του ∆.Π.Θ. (28 6/1995),
δ) την προώθηση της παραπάνω πρότασης από το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. στο
ΥΠ.ΕΞ. και την αίτηση έγκρισής του από αυτό,
ε) την τελική έκθεση αξιολόγησης και τον οικονοµικό απολογισµό του
επιµορφωτικού σεµιναρίου από το ∆.Π.Θ. (30/ 10/ 1995) προς τον φορέα
χρηµατοδότησης (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.).
στ) την γραπτή χειρόγραφη αναφορά για το πρόγραµµα από µια βασική
επιµορφώτρια του.
1. Στοχοθεσία: Στο ιδιωτικό συµφωνητικό Σύµβασης Έργου (έγγραφο α),
δεν αναγράφονται ρητά οι στόχοι του επιµορφωτικού σεµιναρίου. Γίνεται µια
γενική περιγραφή του έργου, αναφέρεται σε θέµατα διοικητικής φύσεως, ενώ µας
παρέχει πληροφορίες για θέµατα, που εµπίπτουν περισσότερο στις κατηγορίες
ανάλυσης 3. (περιεχόµενο) και 4. (χωροχρόνος). Επίσης, πέρα από τις
διαδικαστικές λεπτοµέρειες που αναγράφονται, παράλληλα γίνεται λεπτοµερής
ανάλυση του οικονοµικού προϋπολογισµού και των πρόσθετων όρων µεταξύ του
∆.Π.Θ. και του Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε.
Σε έγγραφο του ∆.Π.Θ. που αποτελεί την πρόταση για την ανάληψη του
σεµιναρίου επιµόρφωσης (έγγραφο 28 /6/ 1995), αναµέναµε αν µη τι άλλο, να
42
Το Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης (Κ.Σ.Ε.), αναφέρεται –άγνωστο για ποιους λόγους-, στα
ντοκουµέντα που συγκεντρώσαµε µε δυο γραφές: και ως Κ.Σ.Ε. αλλά και ως Κ.Σ.Κ. δηλαδή Κέντρο
Συνεχιζόµενης Κατάρτισης. Πρόκειται παρολαυτά, για τον ίδιο φορέα, που οργανικά και διοικητικά,
ανήκει στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.
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διατυπώνεται ρητά, έστω η κεντρική σκοποθεσία του. ∆εν διαπιστώσαµε ωστόσο
κάτι τέτοιο. Συγκεκριµένα η πρόταση ήταν λιτή, αναφερόταν στην ουσία του
προγράµµατος σχεδόν επιγραµµατικά και έδινε περισσότερη βαρύτητα σε θέµατα
οργανωτικής και διοικητικής φύσεως (διαµονή, διατροφή, µετακίνηση κ.λπ.).
Ωστόσο, στην τελευταία σελίδα της πρότασης, του ∆.Π.Θ. προς το
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. επισυνάπτεται το πρόγραµµα των µαθηµάτων που
παρακολούθησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί. από αυτό µπορούµε να εξάγουµε
κάποια συµπεράσµατα ως προς την στοχοθεσία του. Καταρχάς τίθενται τρεις
κεντρικοί άξονες που είναι διακριτοί άµεσα από την συνολική δοµή του
προγράµµατος. Οι άξονες αυτοί, που αποτελούν και τους βασικούς σκοπούς του
συγκεκριµένου επιµορφωτικού σεµιναρίου είναι:
1.
2.
3.

Κατάκτηση του γλωσσικού συστήµατος,
Καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης (προφορική και γραπτή) και
Γνωριµία µε λογοτεχνικά κείµενα.

Πέρα όµως από το πρόγραµµα µαθηµάτων, στην παράγραφο της
πρότασης που αναφέρεται στην «ψυχαγωγία των επιµορφούµενων»,
διαπιστώνουµε πως ένας ακόµα στόχος του επιµορφωτικού προγράµµατος είναι η
γνωριµία µε σηµαντικούς αρχαιολογικούς και τουριστικούς τόπους της ευρύτερης
περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άλλωστε όπως αναφέρεται
ρητά «κεντρικά στοιχεία του προγράµµατος θα είναι οι δυο εκδροµές εκπαιδευτικού
και τουριστικού χαρακτήρα». Το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται οι εκδροµές αυτές
ως «κεντρικά στοιχεία του προγράµµατος», καταδεικνύει τη σπουδαιότητα και το
βάρος που δίνουν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα, οι σχεδιαστές του
επιµορφωτικού σεµιναρίου.
Τέλος, στην έκθεση απολογισµού του ∆.Π.Θ., δεν εντοπίσαµε αναφορές
που να µας διαφωτίζουν περισσότερο γύρω από την στοχοθεσία του
εξεταζόµενου επιµορφωτικού σεµιναρίου.
2. Μεθοδολογία: Με βάση όλα τα σχετικά ντοκουµέντα που συλλέξαµε ,
µπορούµε να βγάλουµε τα εξής συµπεράσµατα ως προς την µεθοδολογία του εν
λόγω σεµιναρίου:
α) Ως προς την διαδικασία επιλογής των συµµετεχόντων, βλέπουµε ότι η
επιλογή των 75 οµογενών εκπαιδευτικών από την Αλβανία, έγινε από το
Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε. και το Ελληνικό Προξενείο Αργυροκάστρου. ∆εν µας δίδεται
όµως καµία περαιτέρω πληροφορία για τα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν ή αν
είχαν τεθεί τέτοιου είδους κριτήρια. Οι πληροφορίες γενικά για το
προπαρασκευαστικό στάδιο είναι κυρίως διοικητικής φύσης, έτσι δεν γνωρίζουµε
για τις διαδικασίες ενηµέρωσης των προς επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών,
για τις προϋποθέσεις που αυτοί έφεραν, ή για άλλα χαρακτηριστικά τους. Από
όλα αυτά, συµπεραίνουµε ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε ιδιαίτερος προσεµιναριακός
σχεδιασµός τουλάχιστον αναφορικά µε την επιλογή των εκπαιδευτικών που
συµµετείχαν αλλά και την ενηµέρωσή τους.
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β) Ως προς τη διδακτική προσέγγιση, υπήρξε πρόβλεψη για την δηµιουργία
δυο ξεχωριστών τµηµάτων µε τριανταοκτώ (38) περίπου εκπαιδευτικούς το
καθένα, και από σχετικό έγγραφο43 διαπιστώσαµε όµως ότι ο διαχωρισµός αυτός
δεν έγινε µε βάση την βαθµίδα εκπαίδευσης που ανήκε ο κάθε εκπαιδευτικός,
αλλά µε βάση απλά την αριθµητική κατάσταση των συµµετεχόντων στο
σεµινάριο. Οι επιµορφούµενοι παρακολουθούσαν ηµερησίως πεντάωρα
µαθήµατα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, όπου συµµετείχαν σε εκπαιδευτικές και
ψυχαγωγικές εκδροµές. Οι επιµορφωτές ήταν µέλη – ∆.Ε.Π. των Π.Τ.∆.Ε. και
Π.Τ.Ν. του ∆.Π.Θ., ενώ καλύφθηκαν διδακτικές ώρες και από καθηγητές της
µέσης και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε επιµορφωτική εµπειρία. Επίσης στο
πρόγραµµα συµµετείχαν ως επιµορφωτές και δύο Αλβανοί επιθεωρητές, που
όµως, µελετώντας τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώσαµε ότι δεν είχαν ενηµερωθεί
εκ των προτέρων για το ύφος και το γενικότερο πνεύµα του επιµορφωτικού
σεµιναρίου, πράγµα που τους εµπόδισε να αποδώσουν τα αναµενόµενα.
Το πρόγραµµα στο σύνολο του καταρτίστηκε από την Επιστηµονική
Υπεύθυνο του (καθηγήτρια του ∆.Π.Θ.), όµως δεν έχουµε περισσότερες
πληροφορίες για το πώς επιλέχθηκαν τα συγκεκριµένα διδακτικά αντικείµενα που
συγκρότησαν το πρόγραµµα. ∆ηλαδή δεν γνωρίζουµε αν είχε γίνει προηγουµένως
διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των προς επιµόρφωση εκπαιδευτικών.
Μελετώντας τη βασική δοµή του προγράµµατος που έχουµε στην διάθεση
µας, διαπιστώσαµε πως το κυρίαρχο στοιχείο ήταν η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών σε θεωρητικό πρωτίστως επίπεδο. Αντίθετα, στο πρόγραµµα
προβλέπονταν µόνο δύο «εργαστηριακά µαθήµατα. Παρολαυτά, επιλέχθηκε και
εφαρµόστηκε σε κάποιο βαθµό και η βιωµατική προσέγγιση ως µέθοδος
διδασκαλίας αν και δεν είδαµε να δηλώνεται αυτό ρητά και συνειδητά από τους
σχεδιαστές του σεµιναρίου. Η βιωµατική προσέγγιση αφορούσε στην διδασκαλία
των ιστορικο-πολιτισµικών στοιχείων του ελληνικού πολιτισµού και επιδιώχθηκε
µέσα από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικές, ιστορικές και τουριστικές τοποθεσίες
της ευρύτερης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Από το έγγραφο του Ιδιωτικού Συµφωνητικού Σύµβασης Έργου µεταξύ
του ∆.Π.Θ. και του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., διαπιστώνουµε ότι είχε προβλεφθεί και
καταβλήθηκε ηµερήσια αποζηµίωση στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς για
την συµµετοχή τους στο σεµινάριο. Μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά
«απαιτείται επίσηµη ονοµαστική κατάσταση των µετεκπαιδευόµενων
εκπαιδευτικών, στην οποία να φαίνεται η καθηµερινή παρακολούθηση των
µαθηµάτων και η οποία θα αποτελέσει το κριτήριο της ηµερήσιας αποζηµίωσης
που θα τους καταβληθεί». Βλέπουµε, λοιπόν, στο ∆.Π.Θ., ότι η ηµερήσια
αποζηµίωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί πάγια και σχεδιασµένη µεθοδολογική
τακτική, που όµως δεν αναλύεται ούτε σχολιάζεται περισσότερο από τους
σχεδιαστές των σεµιναρίων. Κάτι ανάλογο όπως θα δούµε στη συνέχεια, συνέβη
και στα σεµινάρια που υλοποίησε το Πανεπιστήµιο Αθηνών.
43

Αναφερόµαστε στην αξιολόγηση («αναφορά» όπως την ονοµάζει η ίδια), µιας εκ των επιµορφωτών του
σεµιναρίου (Ματζαρίδου Αναστασία), όπου κάνει µια σύντοµη αναφορά στο διαχωρισµό των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών σε οµάδες καθώς διαπιστώνει ότι αυτό έγινε µε µοναδικό κριτήριο τον
αριθµό των συµµετεχόντων και όχι την ειδικότητα στην οποία ανήκαν. Πράγµα που, σύµφωνα µε την
αξιολόγησή της, καταλήγει ότι λειτούργησε αρνητικά.
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Ως προς την διδακτική µεθοδολογική προσέγγιση που εφαρµόστηκε
γενικά και ειδικότερα, τα υπάρχοντα γραπτά τεκµήρια δεν µας επιτρέπουν να
σχηµατίσουµε πλήρη εικόνα. ∆εν γνωρίζουµε δηλαδή αν για παράδειγµα
δηµιουργήθηκαν οµάδες εργασίας, αν επιλέχθηκε η µετωπική-δασκαλοκεντρική
διδασκαλία, και λοιπά.
Τέλος, αναφορικά µε το ζήτηµα της µεθοδολογίας διαπιστώσαµε (από την
έκθεση απολογισµού: 30/10/1995), ότι ήταν ένα θέµα που προβληµάτισε εκ των
υστέρων τους σχεδιαστές του σεµιναρίου. Έτσι κατέληξαν ότι για παράδειγµα θα
έπρεπε να δοθεί µεγαλύτερο βάρος σε πρακτικά θέµατα (ασκήσεις ή εργαστήρια),
και λιγότερο σε θεωρία αφού έτσι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το
«ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών θα κρατιόταν αµείωτο, αλλά και θα αποκόµιζαν
χρήσιµα εφόδια για την εργασία τους».
3. Περιεχόµενο: Τις πληροφορίες µας αναφορικά µε το περιεχόµενο του
σεµιναρίου, τις αντλούµε κυρίως από το πρόγραµµα µαθηµάτων, το οποίο
δυστυχώς δεν δίδεται στη µορφή ηµερήσιου προγράµµατος ώστε να µπορέσουµε
να διαπιστώσουµε, τα µαθήµατα αυτά καθ’ εαυτά, ή πόσες ώρες αφιερώθηκαν
στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα κλπ. Παρολαυτά, γνωρίζουµε τις τρεις
γενικές θεµατικές ενότητες τις οποίες αναφέραµε και στη Στοχοθεσία και τις
επιµέρους θεµατικές ενότητες που είναι:
1. Κατάκτηση του γλωσσικού συστήµατος:
1.α. ∆ιδακτική της γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
1.β. ∆ιδακτικό υλικό και µεθοδολογία διδακτικής
1.γ. ∆ιδασκαλία της γραµµατικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
1.δ. Είδη γραµµατικών και συντακτικών ασκήσεων (εργαστήριο)
2. Καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης:
2.α. Καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου
2.β. Μέθοδοι εργασίας και γραπτή έκφραση
2.γ. Έµφαση της προφορικότητας στην καλλιέργεια του λόγου των
µαθητών.
3. Γνωριµία µε λογοτεχνικά κείµενα:
3.α. Γλώσσα και Λογοτεχνία
3.β. Νοηµατικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειµένων (εργαστήριο)
(Πηγή: Ηµερήσιο πρόγραµµα µαθηµάτων)
Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη
βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου των εκπαιδευτικών και γενικότερα στην
καλλιέργεια του γραπτού και του προφορικού λόγου.
Επίσης, στην υποβληθείσα πρόταση για την ανάληψη του επιµορφωτικού
σεµιναρίου από το ∆.Π.Θ., αναφέρεται ότι προβλέπεται για τους
επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς η παροχή βιβλίων, φωτοτυπηµένων
σηµειώσεων και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της
διδασκαλίας. ∆είγµατα του υλικού αυτού, παρόλες τις προσπάθειες µας, δεν
στάθηκε δυνατό να εντοπίσουµε.
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4. Χωροχρόνος: Τα στοιχεία που µας παρέχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες για τον χώρο και τον χρόνο που υλοποιήθηκαν όλα τα παραπάνω
είναι αρκετά ξεκάθαρα και διευκρινίζονται στα περισσότερα γραπτά τεκµήρια
που διαθέτουµε. Έτσι διαπιστώνουµε ότι:
α) Αναφορικά µε το χρόνο: Το επιµορφωτικό σεµινάριο υλοποιήθηκε στο
διάστηµα µεταξύ 9 και 28 Ιουλίου 1995, είχε δηλαδή διάρκεια τρεις εβδοµάδες,
ενώ επιλέχθηκε ο µήνας Ιούλιος προφανώς για να είναι κλειστά τα σχολεία και να
έχουν την δυνατότητα να συµµετάσχουν στο σεµινάριο περισσότεροι
εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν σε καθηµερινή βάση
πεντάωρα µαθήµατα, ενώ όπως συνέβη και στο επιµορφωτικό σεµινάριο του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα Σαββατοκύριακα συµµετείχαν σε εκπαιδευτικέςψυχαγωγικές εκδροµές. Τα απογεύµατα ήταν ελεύθερα για τους εκπαιδευτικούς
ενώ τους παρείχαν και την δυνατότητα µετάβασης στην πόλη της Κοµοτηνής µε
µισθωµένα πούλµαν.
Από τις εκθέσεις που συγκεντρώσαµε δεν µπορέσαµε να αποκοµίσουµε
περισσότερα στοιχεία για το πώς ακριβώς κατανεµήθηκε ο διδακτικός χρόνος
καθ’ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα. Αν
είχαµε τέτοια στοιχεία, θα µπορούσαµε να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για
ζητήµατα όπως : τις διδακτικές προτεραιότητες που τέθηκαν, την φιλοσοφία των
επιµορφωτών, τις αντιλήψεις που είχαν αναφορικά µε το επίπεδο κατάρτισής των
επιµορφούµενων κ.λπ.
β) Αναφορικά µε το χώρο: Το σεµινάριο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και
συγκεκριµένα στην Κοµοτηνή. Αυτό υποδηλώνει την αντίληψη των σχεδιαστών
του, καθώς και την πρόθεση τους να φέρουν τους οµογενείς εκπαιδευτικούς σε
άµεση επαφή µε τον ελλαδικό πολιτισµό. Το γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκαν και
εκπαιδευτικές εκδροµές, σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ., ενισχύει αυτή
την αντίληψη.
Για τη διδασκαλία χρησιµοποιήθηκαν δύο αίθουσες της Νοµικής Σχολής
του ∆.Π.Θ., ενώ οι εκπαιδευτικοί φιλοξενήθηκαν στις φοιτητικές εστίες του
Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) στην Πανεπιστηµιούπολη Κοµοτηνής.
Αυτό σηµαίνει ότι οι επιµορφούµενοι ήταν κάπως αποµακρυσµένοι από τους
ντόπιους κατοίκους της πόλης-δεδοµένου ότι η Πανεπιστηµιούπολή του ∆.Π.Θ.
βρίσκεται εκτός της πόλης της Κοµοτηνής- πράγµα που υποθέτουµε ότι δεν
ευνόησε τον συγχρωτισµό µεταξύ των δυο οµάδων.
5. Αξιολόγηση: Αναφορικά µε την αξιολόγηση του εν λόγω σεµιναρίου,
τα σχετικά γραπτά ντοκουµέντα που διαθέτουµε είναι: α)µια σχετικά σύντοµη
«τελική έκθεση- οικονοµικός απολογισµός», που συνέταξε ο Συντονιστής του
προγράµµατος (επίκουρος καθηγητής του ∆.Π.Θ.) και β) η χειρόγραφη αναφορά
µίας εκ των επιµορφωτών, που παρακολούθησε σχεδόν όλο το σεµινάριο (εκτός
από µερικές µέρες την πρώτη εβδοµάδα). Έτσι είχε την δυνατότητα να κάνει ένα
συνολικό και µε περισσότερες λεπτοµέρειες απολογισµό των πεπραγµένων. Την
χειρόγραφη αυτή αναφορά την εντοπίσαµε τυχαία και εκ των υστέρων στα αρχεία
του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων του ΥΠ.ΕΠ.Θ., επειδή εβρίσκετο σε άσχετο µε
το αντικείµενο φάκελο.
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Επιστρέφοντας στο θέµα της αξιολόγησης του συγκεκριµένου σεµιναρίου
διαπιστώσαµε τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία: Στην έκθεση του Συντονιστή,
γίνεται µια σύντοµη και σχετικά επιφανειακή περιγραφή των πεπραγµένων, η
οποία καταλήγει σε διάφορες παρατηρήσεις και συµπεράσµατα. ∆ιαπιστώνονται
λόγου χάρη, µερικές «αδυναµίες» στο σχεδιασµό, στην κατανοµή των οµογενών
εκπαιδευτικών κατά τµήµατα, αλλά και στην κατάρτιση του ηµερήσιου
προγράµµατος («κακώς δόθηκε υπερβολικό βάρος στη θεωρητική κατάρτιση»)
κ.λπ. Ακολουθεί ο οικονοµικός απολογισµός όπου δίδεται αναλυτικός πίνακας
των εξόδων ανά κατηγορία δράσης. Η αξιολόγηση του Συντονιστή
ολοκληρώνεται, µε τη διαπίστωση ότι το σεµινάριο ήταν γενικά επιτυχές, ότι
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η πρόταση που κατατίθεται είναι: «Στο µέλλον
το ∆.Π.Θ. µπορεί και πρέπει να επιδιώξει να αναλάβει και άλλα παρόµοια
επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς».
Η αναφορά της επιµορφώτριας, είναι περισσότερο αναλυτική και
αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε συγκεκριµένα πρακτικά θέµατα που
απασχόλησαν όλους όσους συµµετείχαν στο σεµινάριο. Στο τεκµήριο αυτό
γίνεται επίσης µια σύντοµη περιγραφή της πορείας των µαθηµάτων όχι τόσο µε
αξιολογικό χαρακτήρα, αλλά περισσότερο ως καταγραφή των πεπραγµένων, όπου
αναφέρονται τα ονόµατα και η ειδικότητα των επιµορφωτών και όχι τόσο το
περιεχόµενο των διδασκαλιών. Έτσι διαπιστώνει και εκείνη τον «υπερβολικά
θεωρητικό χαρακτήρα των µαθηµάτων» και προτείνει για ένα µελλοντικό
παρόµοιο πρόγραµµα «να αναπτύσσονται εκπαιδευτικά θέµατα, όπου η πρακτική
προσέγγιση να είναι εκτενέστερη από τη θεωρητική, ώστε (σ.σ.: τα θέµατα αυτά) να
είναι περισσότερο απτά, ευκολότερα, κατανοητά και να µπορούν να συµµετέχουν οι
ίδιοι οι επιµορφούµενοι και οι γνώσεις, εµπειρίες και µέθοδοι να είναι άµεσα
εφαρµόσιµες». Σχολιάζει αρνητικά επίσης τον χωρισµό των επιµορφούµενων σε
δυο διαφορετικές οµάδες, ο οποίος έγινε µε µοναδικό κριτήριο τον αριθµό τους.
Θεωρεί ότι ο σχηµατισµός οµοιογενών τµηµάτων ανάλογα µε την ειδικότητα των
εκπαιδευτικών, θα παρείχε την δυνατότητα «να παρουσιαστούν εκτός από
προσεγγίσεις της ελληνικής γλώσσας, και ορισµένες εισηγήσεις που θα βελτίωναν
την διδασκαλία των θετικών µαθηµάτων, όπως Μαθηµατικά, Φυσική Χηµεία
Βιολογία κλπ.». Επίσης θα δινόταν η δυνατότητα γνωριµίας νέων τρόπων
διδασκαλίας αυτών των µαθηµάτων, εµπλουτισµού γνώσεων και ειδικού
λεξιλογίου-ορολογίας.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι στην αναφορά της επιµορφώτριας
εντοπίζουµε και τα µοναδικά στοιχεία που αναφέρονται στους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς ξεχωριστά. Έτσι βλέπουµε ότι συµµετείχαν Φιλόλογοι, ΒιολόγοιΧηµικοί, Ιστορικοί, καθηγητές Γεωγραφίας, Μαθηµατικοί, ∆άσκαλοι «γενικών
µαθηµάτων» και ένας Γυµναστής. Επίσης γίνεται αναφορά και στον ιδιαίτερο
τόπο προέλευσης τους (Αργυρόκαστρο, ∆έλβινο και Άγιοι Σαράντα).
Ως προς την αξιολόγηση έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις:
α) Η αξιολόγηση είναι µονόπλευρη, γίνεται από τον συντονιστή του
σεµιναρίου και δεν ζητείται, ή έστω δεν αναφέρεται πουθενά, η γνώµη των άµεσα
ενδιαφερόµενων, δηλαδή των ιδίων των εκπαιδευτικών που είναι και οι
αποδέκτες της επιµόρφωσης. ∆εν προκύπτει από πουθενά αν ζητήθηκε από τους
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εκπαιδευτικούς να συµπληρώσουν κάποιο ερωτηµατολόγιο µετά-αξιολόγησης ή
ενδιάµεσης διαµορφωτικής αξιολόγησης.
β) ∆εν δηλώνεται επίσης πουθενά η µεθοδολογία της αξιολόγησης στην
οποία προέβη ο συντονιστής του σεµιναρίου και βάση της οποίας συνέταξε την
τελική του έκθεση. ∆ηλαδή δεν γνωρίζουµε αν πρόκειται για το αποτέλεσµα µιας
σχεδιασµένης ενέργειας στα πλαίσια τις οποίας συγκέντρωσε µε διάφορες
τεχνικές τις απόψεις των υπόλοιπών επιµορφωτών αλλά και των
επιµορφούµενων, αν είχαν τεθεί εκ των προτέρων κάποια κριτήρια βάση των
οποίων θα αξιολογούνταν το σεµινάριο ή αν πρόκειται για το αποτέλεσµα µιας
προσωπικής άποψης και µιας γενικής και αόριστης εντύπωσης.

6.3.3. Τα υπόλοιπα οµοειδή επιµορφωτικά σεµινάρια
Κατά το ίδιο έτος (1995) και µάλιστα τον ίδιο µήνα (Ιούλιο),
υλοποιήθηκαν παράλληλα µε το επιµορφωτικό σεµινάριο που µόλις αναλύσαµε,
και άλλα δυο οµοειδή σεµινάρια που απευθύνονταν σε οµογενείς εκπαιδευτικούς
από την Αλβανία. Το πρώτο υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα 10 έως και
30 Ιουλίου 1995 και ήταν το µαζικότερο όλων, καθώς συµµετείχαν σε αυτό 150
οµογενείς εκπαιδευτικοί και το δεύτερο υλοποιήθηκε από 10 έως και 28 Ιουλίου
1995 και συµµετείχαν σε αυτό 72 οµογενείς εκπαιδευτικοί.
Τα γραπτά ντοκουµέντα που διαθέτουµε για τα δυο αυτά σεµινάρια δεν
είναι τόσα πολλά όσα στο πρώτο. Συγκεκριµένα εντοπίσαµε:
α) Πρόταση υποβολής για την ανάληψη της υλοποίησης του σεµιναρίου
από το ∆.Π.Θ. (µέσω του Κ.Σ.Ε.) προς το Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε.
β) Γενικές θεµατικές του προγράµµατος επιµόρφωσης (ανυπόγραφο
χειρόγραφο έγγραφο).
Τα κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα δύο αυτά επιµορφωτικά
σεµινάρια µε το πρώτο που έχουµε ήδη αναλύσει, είναι πολλά και κατά συνέπεια
θα τα εξετάσουµε και τα δυο µαζί συγκρίνοντας τα µεταξύ τους αλλά και µε το
πρώτο, ως σεµινάρια που ανήκουν σε µια «δέσµη» σεµιναρίων επιµόρφωσης.
Το κοινό στοιχείο που ξεχωρίζει µε την πρώτη µατιά και το οποίο
υποθέτουµε ότι είναι και ο λόγος που και τα τρία σεµινάρια παρουσιάζουν τόσα
όµοια στοιχεία, είναι ο φορέας χρηµατοδότησής τους. Βλέπουµε, δηλαδή, ότι το
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., όπως συνέβη και στο πρώτο σεµινάριο του ∆.Π.Θ.,
χρηµατοδότησε και ανέθεσε την υλοποίηση δύο ακόµα επιµορφωτικών
σεµιναρίων στο συγκεκριµένο Πανεπιστήµιο. Το γεγονός αυτό, καθώς και το
χρονικό διάστηµα που υλοποιήθηκαν όλα τα σεµινάρια, µας οδηγεί στην υπόθεση
ότι όλα αποτελούσαν µέρη µιας συνολικότερης επιµορφωτικής προσπάθειας, η
οποία -ενδεχοµένως λόγω του µεγάλου αριθµού των προς επιµόρφωση οµογενών
εκπαιδευτικών από την Αλβανία-, χωρίστηκε σε επιµέρους σεµινάρια.
Έτσι αν επιχειρήσουµε να εξετάσουµε τα δυο εναποµείναντα σεµινάρια
ως προς τους πέντε άξονες που έχουµε θέσει θα λέγαµε ότι: µετά από την µελέτη
των ηµερησίων προγραµµάτων, η στοχοθεσία τους εµφανίζεται πανοµοιότυπη µε
του πρώτου, δηλαδή στοχεύούν στην:
1. Κατάκτηση του γλωσσικού συστήµατος,
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2. Καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης (προφορική και γραπτή) και
3. Γνωριµία µε λογοτεχνικά κείµενα, αλλά και µε σηµαντικούς
αρχαιολογικούς και τουριστικούς τόπους της ευρύτερης περιοχής.
Παρόλο που δεν έχουµε έγγραφα στα οποία να διατυπώνεται ρητά η
στοχοθεσία των συγκεκριµένων σεµιναρίων, ωστόσο οι γενικότερες θεµατικές
έτσι όπως διατυπώνονται στα ωρολόγια προγράµµατα τους µας οδηγούν στο
παραπάνω συµπέρασµα.
Ως προς τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, δηλαδή αναφορικά µε τις
διαδικασίες επιλογής των συµµετεχόντων αλλά και ως προς την διδακτική
προσέγγιση που επιλέχθηκε ισχύουν όλα όσα αναφέραµε και στο πρώτο
σεµινάριο.
Ωστόσο εντοπίσαµε και ένα στοιχείο διαφοροποίησης του δεύτερου
επιµορφωτικού σεµιναρίου, δηλαδή εκείνου που υλοποιήθηκε κατά το χρονικό
διάστηµα 10 έως και 30 Ιουλίου και στο οποίο επιµορφώθηκαν συνολικά 150
εκπαιδευτικοί. Το νέο αυτό στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι υπήρξε πρόβλεψη
και οργανώθηκε για τους επιµορφωτές πριν από την έναρξη του σεµιναρίου ένα
2ήµερο επιµορφωτικό σεµινάριο. Πίσω από αυτή την µεθοδολογική
διαφοροποίηση -σε σχέση µάλιστα µε το πρώτο σεµινάριο- κρύβεται µια πιο
σύνθετη µεθοδολογία που λαµβάνει σοβαρά υπόψη της, για την επιτυχή
διαδικασία της επιµόρφωσης, όχι µόνο τους δέκτες της (οµογενείς εκπαιδευτικοί),
αλλά και τους ποµπούς της (επιµορφωτές). Αν και στα γραπτά ντοκουµέντα που
διαθέτουµε δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόµενο του
2ήµερου σεµιναρίου που παρακολούθησαν οι επιµορφωτές, ωστόσο θεωρούµε
ότι αν µη τι άλλο, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
Οι επιµορφωτές ήταν µέλη – ∆.Ε.Π. των εξής τµηµάτων του ∆.Π.Θ.:
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών,
Τµήµα Ιστορίας-Εθνολογίας, και της Πολυτεχνικής Σχολής. Παράλληλα υπήρξε
πρόβλεψη ώστε να πιθανά κενά στις διδακτικές ώρες να καλυφθούν και από
καθηγητές της µέσης και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε επιµορφωτική
εµπειρία. Επίσης είχε προβλεφθεί η δυνατότητα διαµονής ορισµένων
επιµορφωτών στην Κοµοτηνή, για όσο διάστηµα κρινόταν αυτό απαραίτητο.
Επίσης για την στήριξη της διδασκαλίας είχε προβλεφθεί η διανοµή στους
επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς βιβλίων. Συγκεκριµένα αναφέρονται ως υλικά
στήριξης τα εξής βιβλία: ∆ιδακτική της ελληνικής γλώσσας, Ιστορία και
Μαθηµατικά καθώς φάκελος µε εκπαιδευτικό υλικό.
Ως προς το κριτήριο του περιεχοµένου, δεν διαπιστώνουµε
διαφοροποιήσεις από το πρώτο σεµινάριο καθώς περιεχόµενα του σεµιναρίου,
αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε γλωσσικά ζητήµατα, όπως δηλαδή συνέβη και
στο πρώτο. Ο χαρακτήρας και των δύο σεµιναρίων επίσης παρέµεινε θεωρητικός,
καθώς δεν προβλέφθηκαν πουθενά εργαστήρια ή οµάδες εργασίας. Τέλος,
διαπιστώσαµε ότι δεν υπήρξε στα προγράµµατα καµία πρόβλεψη ανάλογα µε τις
βαθµίδες εκπαίδευσης ή τις ειδικότητες που είχαν οι επιµορφούµενοι
εκπαιδευτικοί.
Στα περιεχόµενα του σεµιναρίου θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και τις
δύο εκδροµές που πραγµατοποιήθηκαν, η πρώτη στον αρχαιολογικό χώρο των
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Φιλίππων όπου και παρακολούθησαν θεατρική παράσταση και η δεύτερη στη
Σαµοθράκη που ήταν ψυχαγωγικού χαρακτήρα
Αναφορικά µε τον χρόνο υλοποίησης των συγκεκριµένων σεµιναρίων
έχουµε ήδη αναφέρει τα βασικά στοιχεία τους. Για τα επιµέρους έχουµε να πούµε
ότι και πάλι τα µαθήµατα διήρκεσαν 75 ώρες, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν
σε καθηµερινή βάση πεντάωρα µαθήµατα, ενώ τα Σαββατοκύριακα συµµετείχαν
σε εκπαιδευτικές- ψυχαγωγικές εκδροµές.
Από τα υπάρχοντα γραπτά τεκµήρια, δεν µπορέσαµε να αποκοµίσουµε
περισσότερα στοιχεία για το πώς ακριβώς κατανεµήθηκε ο διδακτικός χρόνος
καθ’ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα.
Όµως από το διάγραµµα των µαθηµάτων που διαθέτουµε µπορούµε να
συµπεράνουµε ότι ο χρόνος αφιερώθηκε κυρίως στα γλωσσικά µαθήµατα.
Όσον αφορά στο χώρο υλοποίησης των σεµιναρίων ισχύουν τα ίδια που
αναφέραµε και στο πρώτο σεµινάριο. Επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι για τη
διδασκαλία χρησιµοποιήθηκαν τρεις αίθουσες της Νοµικής Σχολής του ∆.Π.Θ.
όπου οι εκπαιδευτικοί διδάσκονταν ανά οµάδα τα ίδια γνωστικά αντικείµενα.
Όσον αφορά στην διαµονή τους, οι εκπαιδευτικοί φιλοξενήθηκαν στις φοιτητικές
εστίες της Πανεπιστηµιούπολης Κοµοτηνής.
Αναφορικά µε την αξιολόγηση των σεµιναρίων, δεν έχουµε κανένα
σχετικό γραπτό τεκµήριο. Ούτε εκθέσεις αξιολόγησης, ούτε έµµεσες αναφορές
στα πεπραγµένα. Όλα τα έγγραφα που διαθέτουµε είναι έγγραφα του
προπαρασκευαστικού χρονικού διαστήµατος. Σε αυτά δεν αναφέρεται πουθενά η
πρόβλεψη για την αξιολόγηση του σεµιναρίου. Υποθέτουµε ότι λογικά θα
ακολούθησε κάποια γραπτή αναφορά αξιολόγησης από τους επιµορφωτές του
σεµιναρίου, προς τον φορέα χρηµατοδότησής του (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.), την οποία
δυστυχώς στάθηκε αδύνατο να εντοπίσουµε.

6.3.4. Συµπεράσµατα
Στο σηµείο αυτό τελειώνει και η περίπτωση του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστήµιου Θράκης, καθώς δεν εντοπίσαµε άλλα γραπτά ντοκουµέντα που να
υποδηλώνουν την ύπαρξη περισσότερων επιµορφωτικών σεµιναρίων για
οµογενείς εκπαιδευτικούς. Φαίνεται πως είτε σταµάτησε η χρηµατοδότηση, είτε
δεν υπάρχουν καταγεγραµµένα τα υλοποιηθέντα σεµινάρια στα αντίστοιχα
αρχεία. Ούτε στο ΥΠ.ΕΠ.Θ., ούτε στο Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. εντοπίσαµε περισσότερα
στοιχεία για το αντικείµενο που µελετάµε.
Μετά από την αδροµερή περιγραφή και ανάλυση των επιµορφωτικών
σεµιναρίων που υλοποίησε το ∆.Π.Θ., κρίνουµε σκόπιµό να παραθέσουµε τις
παρατηρήσεις µας, αλλά και τις διαπιστώσεις στις οποίες καταλήξαµε. Οι
διαπιστώσεις αυτές, προκύπτουν σε συνδυασµό µε τις θεωρητικές µας αναλύσεις
στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας.
Έτσι όσον αφορά τον ίδιο τον οµογενή εκπαιδευτικό και το αν και σε ποιο
βαθµό, η επιµόρφωση που δέχεται ικανοποιεί τις ανάγκες του ή τις ανάγκες του
εκπαιδευτικού συστήµατος, παρατηρούµε ότι:
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α) ∆εν διαπιστώσαµε σε κανένα από τα σχετικά γραπτά τεκµήρια των
σεµιναρίων, βιογραφικά ή άλλα εξειδικευµένα στοιχεία που να αναφέρονται
στους ίδιους τους οµογενείς εκπαιδευτικούς44. Με άλλα λόγια, ενώ και τα τρία
σεµινάρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται για την βελτίωση της διδακτικής και
µεθοδολογικής ετοιµότητας των εκπαιδευτικών, ωστόσο δεν επιχειρείται να
διαπιστωθεί ποιο είναι το ήδη υπάρχον επίπεδο κατάρτισης και ποιες οι
κοινωνικοπολιτισµικές τους προϋποθέσεις.
β) ∆εν διερευνώνται επίσης µε κανένα µέσο (ερωτηµατολόγιο,
συνέντευξη, κ.λπ.) οι βασικές επιµορφωτικές τους ανάγκες των οµογενών
εκπαιδευτικών, τόσο στα προπαρασκευαστικό στάδιο, όσο και κατά την διάρκεια
υλοποίησης των σεµιναρίων. Υποθέτουµε ότι οι σχεδιαστές και οι επιµορφωτές,
τις θεωρούν αυτές περίπου δεδοµένες. ∆εν αναφέρεται πουθενά αν έγινε
προσπάθεια συλλογής προσωπικών στοιχείων των οµογενών εκπαιδευτικών, από
τα οποία θα µπορούσαν να προκύψουν χρήσιµες πληροφορίες για την οργάνωση
ενδεχόµενων µελλοντικών επιµορφωτικών σεµιναρίων.
Πέρα από την αναφορά κάποιων ελάχιστων προσωπικών δεδοµένων που
αφορούν τους των επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς, (ιδιαίτερος τόπος
προέλευσης και ειδικότητα) δεν έχουµε καµία άλλη αναφορά σε τέτοιου είδους
στοιχεία.
γ) Επίσης δεν γίνεται προσπάθεια διερεύνησης, έστω και µε τη µορφή
προφορικών ερωτήσεων, των προσδοκιών που έχουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί
από την συγκεκριµένη επιµορφωτική διαδικασία. Αυτό σε συνδυασµό µε τη
προηγούµενη διαπίστωση, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι όλος ο σχεδιασµός
αλλά και η υλοποίηση των σεµιναρίων, διακρίνεται από µια συνεχή µονοµέρεια.
Συγκρίνοντας από την άλλη πλευρά και τα τρία σεµινάρια µεταξύ τους,
διαπιστώσαµε ότι το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., ως χρηµατοδοτικός φορέας της
επιµορφωτικής προσπάθειας, αλλά και ως ο φορέας που αξιολογεί και εγκρίνει ή
όχι την υλοποίηση τέτοιου είδους επιµορφωτικών σεµιναρίων, δίδει στην
περίπτωση της επιµόρφωσης στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µια
ιδιαιτερότητα. ∆ηλαδή, βλέπουµε ότι ειδικά για το έτος 1995, γίνεται εκ µέρους
του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. µια προσπάθεια µαζικής επιµόρφωσης των οµογενών
εκπαιδευτικών της Αλβανίας και όπως θα δούµε στη συνέχεια η προσπάθεια αυτή
έχει αναδόχους και άλλα Πανεπιστήµια της χώρας µας45. Αυτή τη διαπίστωση
όµως για τον ρόλο που έπαιξε το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. στην επιµόρφωση µιας µεγάλης
κατηγορίας οµογενών εκπαιδευτικών θα την αναλύσουµε διεξοδικότερα στο
τέλος της πρώτης ενότητας, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναλύσεις µας για το
σύνολο των Πανεπιστηµίων που υλοποίησαν επιµορφωτικά σεµινάρια κατά την
προηγούµενη δεκαετία.

44

Πέρα από την σύντοµη αναφορά της επιµορφώτριας που αναφέραµε στην ανάλυση του πρώτου
επιµορφωτικού σεµιναρίου.
45
Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων αλλά και στο Πανεπιστήµιο Πάτρας.
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6.4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
6.4.1. Γενικά στοιχεία για τα επιµορφωτικά σεµινάρια
Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και τα σεµινάρια
για οµογενείς εκπαιδευτικούς που έχει αυτό πραγµατοποιήσει κατά την δεκαετία
1990-2000, δεν καταφέραµε να συλλέξουµε επαρκή στοιχεία. Όλα όσα γραπτά
ντοκουµέντα διαθέτουµε τα συγκεντρώσαµε µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας του
ΥΠ.ΕΠ.Θ. Ουσιαστικά πρόκειται για γραπτά τεκµήρια που αφορούν δύο
επιµορφωτικά σεµινάρια και ως εκ τούτου, θα τα παρουσιάσουµε ξεχωριστά το
καθένα και όχι ως δέσµη σεµιναρίων όπως κάναµε προηγουµένως.
Ο παρακάτω πίνακας, µας δίνει µια συγκεντρωτική εικόνα των επιµέρους
στοιχείων που αφορούν τα δυο αυτά επιµορφωτικά σεµινάρια:
Πίνακας 11. Επιµορφωτικά σεµινάρια για Ο.Ε. στο Πανεπιστήµιο Αθηνών
Φορέας
Αριθ.
Χ. Π.
∆ιάρκεια Χρηµατοδότης
Α Έτος
Υλοποίησης
υλοπ/σης
Ο.Ε.
σεµιναρίου
/
Α
1.

1993

550

Αλβανία Άγνωστη

2.

1994

408

Αλβανία 26/6-16/7

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Παν. Αθ.Φιλοσοφ. Σχολή
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Παν. Αθ.Φιλοσοφ. Σχολή

Σεµινάριο επιµόρφωσης 550 οµογενών εκπαιδευτικών από την Αλβανία το
1993.
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Χρονική Περίοδος: 1993.
Για το συγκεκριµένο επιµορφωτικό σεµινάριο, δεν καταφέραµε να
συλλέξουµε σχεδόν κανένα γραπτό ντοκουµέντο καθώς είναι το πρώτο που
γνωρίζουµε ότι υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών για οµογενείς
εκπαιδευτικούς. Για την ύπαρξη και την υλοποίηση του συγκεκριµένου
σεµιναρίου, γνωρίζουµε από µια έκθεση που εντοπίσαµε από τον τότε
αναπληρωτή ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης (κ. Αποστολίδης Απόστολος), στην οποία
µεταξύ άλλων αναφέρει την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού Σύµβασης
Έργου µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. για το εν
λόγω σεµινάριο.
∆εν υπάρχει κάποιο ντοκουµέντο αξιολόγησής του σεµιναρίου, ή το
ηµερήσιο πρόγραµµα των µαθηµάτων, έτσι ώστε να µπορέσουµε να
σχηµατίσουµε µια συγκεκριµένη εικόνα. Εποµένως δεν µπορούµε να το
εξετάσουµε σε σχέση και µε τις πέντε κατηγορίες ανάλυσης που έχουµε θέσει.
Έχουµε απλά κάποιες γενικές πληροφορίες που όµως δεν µας επιτρέπουµε να
εξάγουµε αξιόλογα συµπεράσµατα. Έτσι, γνωρίζουµε απλά ότι εκτός από την
διδακτική υποστήριξη από καθηγητές του, το Πανεπιστήµιο Αθηνών ανέλαβε την
ευθύνη και οργάνωση όλων των άλλων δραστηριοτήτων όπως µετακινήσεις,
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εκδροµές-ξεναγήσεις, διαµονή, διατροφή κλπ. Η χρηµατοδότηση όλων αυτών
υποστηρίχθηκε από το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Θεωρούµε απαραίτητο, παρολαυτά, να το
αναφέρουµε, καθώς είναι το πρώτο από τα επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς
εκπαιδευτικούς που υλοποιεί το Πανεπιστήµιο Αθηνών και µάλιστα µε τόσο
µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών να συµµετέχουν σε αυτό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παράλληλα µε το σεµινάριο αυτό
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υλοποιήθηκε την ίδια περίοδο και ένα αντίστοιχο
επιµορφωτικό σεµινάριο στο Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων για το οποίο επίσης
δεν καταφέραµε να εντοπίσουµε γραπτά τεκµήρια. Από διάφορα σχετικά έγγραφα
που αφορούσαν µετέπειτα επιµορφωτικές δραστηριότητες και των δύο
Πανεπιστηµίων, εντοπίσαµε την ύπαρξη των παράλληλων σεµιναρίων του 1993,
καθώς βρήκαµε συχνές αναφορές σε αυτά. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι τα
σεµινάρια αυτά, ανήκουν –όπως συνέβη και προηγουµένως στο ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης-, σε µία «δέσµη» επιµορφωτικών σεµιναρίων, που
προέκυψε έπειτα από συµφωνία ανάθεσης έργου µεταξύ του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και
των δύο προαναφερθέντων Πανεπιστηµίων.
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 408 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία το
1994:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε..
Φορέας Υλοποίησης: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Χρονική Περίοδος: 26 Ιουνίου-17 Ιουλίου 1994- (3 εβδοµάδες).
Το συγκεκριµένο σεµινάριο είχε σχεδιαστεί για 450 οµογενείς
εκπαιδευτικούς. Τελικά όµως έλαβαν µέρος σε αυτό 408 εκπαιδευτικοί. Το
σεµινάριο αυτό υλοποιήθηκε σε συνδυασµό µε παράλληλο σεµινάριο (ή
καλύτερα µε οµάδα σεµιναρίων διάρκειας τριών εβδοµάδων το καθένα), στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων την ίδια χρονική περίοδο46, και η διάρκεια του ήταν
τρεις εβδοµάδες. Στην οργάνωση του συγκεκριµένου σεµιναρίου, αρκετοί ήταν οι
εµπλεκόµενοι φορείς καθώς διαπιστώνουµε ότι τα έγγραφα που συλλέξαµε
κοινοποιούνται όχι µόνο στο Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και το Πανεπιστήµιο Αθηνών, αλλά
επίσης και στο ΥΠ.ΕΞ., στο Ελληνικό Προξενείο Αργυροκάστρου, στο
ΥΠ.Ε.Π.Θ. κλπ Για το επιµορφωτικό σεµινάριο που εξετάζουµε έχουµε
περισσότερα γραπτά ντοκουµέντα, από ότι στο πρώτο πράγµα που µας επιτρέπει
να σχηµατίσουµε µια πιο συγκεκριµένη εικόνα των πεπραγµένων σε αυτό και να
το εξετάσούµε σύµφωνα µε τις πέντε κατηγορίες ανάλυσής που έχουµε θέσει.
Συγκεκριµένα συλλέξαµε τα εξής γραπτά ντοκουµέντα:
α) Έγγραφο του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. προς το Πανεπιστήµιο Αθηνών όπου
παρουσιάζει το οργανόγραµµα και τον γενικό σχεδιασµό του σεµιναρίου και
οριοθετεί οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήµατα.
β) Έκθεση συµπερασµάτων από τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης
που συντάχθηκε µετά το πέρας της επιµορφωτικής διαδικασίας και αφορά
46

Για το συγκεκριµένο σεµινάριο των Ιωαννίνων θα αναφερθούµε στο σχετικό κεφάλαιο που αφορά στην
συνολική δράση του Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων αναφορικά µε την επιµόρφωση οµογενών
εκπαιδευτικών.
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συνολικά το «πακέτο» σεµιναρίων στα δυο Πανεπιστήµια Αθηνών και
Ιωαννίνων.
γ) Απαντητική επιστολή στην παραπάνω έκθεση από τον ∆ιευθυντή
Προγράµµατος της Αλβανίας.
δ) Έκθεση αξιολόγησης µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την
επεξεργασία ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι ίδιοι οι επιµορφούµενοι
εκπαιδευτικοί µετά το πέρας της επιµορφωτικής διαδικασίας (αφορά πάλι και το
Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, καθώς γίνεται
συγκριτική ανάλυση µεταξύ των δύο πανεπιστηµίων, στην αξιολόγηση του).
ε) Το έντυπο του παραπάνω ερωτηµατολογίου αξιολόγησης, που
κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί οι οποίοι συµµετείχαν
στο επιµορφωτικό σεµινάριο.
1. Στοχοθεσία: Ως προς το κριτήριο της στοχοθεσίας διαπιστώσαµε ότι
δεν διατυπώνεται αυτή ρητά σε κανένα από τα γραπτά ντοκουµέντα που έχουµε.
∆ιατυπώνεται όµως µε έµµεσο τρόπο στην «Έκθεση Αξιολόγησης» την οποία
συνέταξε ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν βλέπουµε ότι η
βασική στοχοθεσία αυτού του επιµορφωτικού σεµιναρίου αποτελούνταν από «3
σκέλη» όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται, τα οποία ήταν:
α) Το εκπαιδευτικό σκέλος,
β) Η τόνωση του ηθικού και εθνικού φρονήµατος και τέλος,
γ) Η ενθάρρυνσή τους (σ.σ. των οµογενών εκπαιδευτικών) για την
αντιµετώπισή των «γνωστών δυσκολιών».
Όµως, αναφορικά µε τους παραπάνω γενικούς στόχους, δεν υπάρχουν
περισσότερα γραπτά ντοκουµέντα όµως, που να µας πληροφορούν για το ποιες
είναι αυτές οι «γνωστές δυσκολίες», οι οποίες κατά την άποψη των επιµορφωτών
θα αντιµετωπιστούν µέσα από το επιµορφωτικό αυτό σεµινάριο. Επίσης δεν
αναλύονται περισσότερο τα τρία αυτά «σκέλη» ή οι βασικές έννοιες τους όπως
«ηθικό και εθνικό φρόνηµα» κλπ. Αποδέκτες του σεµιναρίου ήταν 408
εκπαιδευτικοί, Νηπιαγωγοί, ∆άσκαλοι, Καθηγητές Γυµνασίων από τις περιοχές
Αγίων Σαράντα, ∆έλβινου, και Αργυροκάστρου.
∆εν εντοπίσαµε το ηµερήσιο πρόγραµµα των µαθηµάτων που
παρακολούθησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί από το οποίο θα µπορούσαµε να
εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα για τους επιµέρους στόχους του συγκεκριµένου
σεµιναρίου. Έχουµε όµως το «γενικό περίγραµµα» των µαθηµάτων, από το οποίο
διαπιστώνουµε ότι το κύριο βάρος δόθηκε στα γλωσσικά µαθήµατα, στην ιστορία
και τα θρησκευτικά ενώ πραγµατοποιήθηκαν και εκπαιδευτικές εκδροµές. Αυτά
όµως θα τα σχολιάσουµε εκτενέστερα στο περιεχόµενο
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2. Μεθοδολογία: Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην οργάνωση και
υλοποίηση του επιµορφωτικού σεµιναρίου, πάλι δεν δηλώνεται αυτή καθ’ εαυτή,
ωστόσο, είναι διακριτή από τα επιµέρους στοιχεία που συλλέξαµε.
Έτσι διαπιστώσαµε ότι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, χωρίστηκαν από τους
επιµορφωτές σε οµάδες µε βάση δυο κριτήρια: α) τον αριθµό ατόµων: έτσι
σχηµατίστηκαν οµάδες µέχρι 35 ατόµων το ανώτατο όριο και β)ανάλογα µε την
ειδικότητα των οµογενών εκπαιδευτικών: έτσι, δηµιουργήθηκαν επιµέρους
οµάδες οµογενών εκπαιδευτικών ξεχωριστές για παράδειγµα για τους
φιλολόγους, (ξεχωριστές για τους φυσικούς, τους µαθηµατικούς, τους φιλολόγους
κ.λπ.). ∆ιαπιστώσαµε ότι υπήρχαν δυο κατηγορίες µαθηµάτων. Η πρώτη
περιελάµβανε τα γενικά µαθήµατα που τα παρακολουθούσαν όλοι ανεξάρτητα
από την ειδικότητα τους και η δεύτερη τα ειδικά µαθήµατα ανάλογα µε την
ειδικότητα των εκπαιδευτικών.
Ένα άλλο σηµείο που έχει ενδιαφέρον, σε αυτό το επιµορφωτικό
σεµινάριο, αναφορικά µε την µεθοδολογία του σχεδιασµού του, είναι το γεγονός
ότι για κάθε ένα από τους επιµορφούµενους οµογενείς εκπαιδευτικούς, είχε
προβλεφθεί ηµερήσια χρηµατική αποζηµίωση, -χαρακτηριστικά αποκαλείται
«χρηµατικό επίδοµα»- το οποίο υποδηλώνει και την φιλοσοφία των σχεδιαστών
του. Με άλλα λόγια θεώρησαν το επίδοµα αυτό, ως ένα επιπλέον κίνητρο για την
συµµετοχή οµογενών εκπαιδευτικών από την Αλβανία. Άλλωστε είναι γνωστά τα
οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γείτονα χώρα.
Τη διδασκαλία των επιµέρους µαθηµάτων, ανέλαβαν καθηγητές του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τις απαντήσεις των
ίδιων των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών, συµπεραίνουµε ότι η διδασκαλία ήταν
περισσότερο θεωρητικής φύσεως, ενώ υπήρξαν και κάποιες εκπαιδευτικές και
ψυχαγωγικές εκδροµές. Όµως δεν είχαν προβλεφθεί αρκετά εργαστηριακά
µαθήµατα ή «οµάδες εργασίας» για περισσότερο πρακτική εξάσκηση των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών, κάτι που ήταν ακόµα πιο δύσκολο να επιτευχθεί
λόγω του υπερβολικού αριθµού των συµµετεχόντων. Παρολαυτά στις προθέσεις
των σχεδιαστών ήταν και η εργαστηριακή εκπαίδευση των οµογενών
εκπαιδευτικών κάτι που διαφαίνεται από το γενικό περίγραµµα των µαθηµάτων
το οποίο περιελάµβανε και εργαστηριακά µαθήµατα. Τα απογεύµατα επίσης των
επιµορφούµενων, ήταν όλα ελεύθερα
3. Περιεχόµενο: Για το περιεχόµενο του συγκεκριµένου σεµιναρίου
ιδιαίτερα χρήσιµα και διαφωτιστικά ήταν όλα τα γραπτά µας ντοκουµέντα. Έτσι
διαπιστώσαµε πως συνοπτικά τα µαθήµατα διακρίνονταν στις παρακάτω
υποκατηγορίες:
• Ελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία
• Παιδαγωγική και Πρακτικές Εργασίες
• Εργαστήρια Φυσικής και Πρακτικές Εργασίες – Ορολογία
• Βιολογία-Χηµεία και Πρακτικές Εργασίες – Ορολογία
• Ελληνική Ιστορία και Γεωγραφία
• Ελληνική Γραµµατική και Συντακτικό
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Για όλα τα παραπάνω, διευκρινίζεται ρητά αρκετές φορές ότι τα γενικά
µαθήµατα, που περιελάµβαναν τα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και
«ορθόδοξης θρησκείας», όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται, θα γίνονται «κατά
συνοπτικό τρόπο σε όλους τους εκπαιδευόµενους ανεξαρτήτου ειδικότητας». ∆εν
έχουµε πληροφορίες για τα υλικά στήριξης της διδασκαλίας δηλαδή για βιβλία,
φωτοτυπηµένο διδακτικό υλικό, λεξικά, εποπτικό και άλλο οπτικοακουστικό
υλικό. Επίσης δεν γνωρίζουµε αν δόθηκε, και τι είδους, εκπαιδευτικό υλικό στους
επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς.
Στα περιεχόµενα του σεµιναρίου επίσης προβλέπονταν και
πραγµατοποιήθηκαν δυο εκπαιδευτικές εκδροµές και µία ψυχαγωγική.
4. Χωροχρόνος: Τα στοιχεία που µας παρέχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες για τον χώρο και τον χρόνο υλοποίησης του επιµορφωτικού
σεµιναρίου είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Έτσι διαπιστώνουµε ότι:
α) Αναφορικά µε τον χρόνο: το σεµινάριο υλοποιήθηκε στο διάστηµα
µεταξύ 26 Ιουνίου και 17 Ιουλίου 1994, είχε δηλαδή διάρκεια περίπου τρεις
εβδοµάδες. ∆ιαπιστώνουµε ότι επιλέχθηκε καλοκαιρινή περίοδος προφανώς γιατί
τότε είναι κλειστά τα σχολεία, και έτσι έχουν την δυνατότητα να συµµετέχουν
περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν σε
καθηµερινή βάση εξάωρα µαθήµατα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, όπου
συµµετείχαν σε εκπαιδευτικές εκδροµές (αρχαιολογικοί χώροι, Μέγαρο
Μουσικής) και σε εκδροµές ψυχαγωγικού χαρακτήρα θαλάσσιοι περίπατοι κ.λπ.).
β) Αναφορικά µε τον χώρο: το σεµινάριο έλαβε χώρα στην Ελλάδα, και
συγκεκριµένα στην Αθήνα. Αυτό υποδηλώνει και την αντίληψη των σχεδιαστών
του σεµιναρίου για την έννοια του «χώρου» όπου πραγµατοποιείται η
επιµόρφωση. Επίσης, καταδεικνύει και την πρόθεση τους να φέρουν τους
επιµορφούµενους οµογενείς εκπαιδευτικούς σε άµεση επαφή µε τον ελλαδικό
πολιτισµό ώστε να έχουν µία βιωµατική προσέγγιση του ελληνικού στοιχείου. Το
γεγονός ότι θεωρήθηκαν ιδιαίτερα επιτυχηµένες και από την πλευρά των
επιµορφωτών, αλλά κυρίως από την πλευρά των επιµορφούµενων, σηµαίνει ότι
εκπλήρωσαν το στόχο τους.
Για την διδασκαλία χρησιµοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί
φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο της πόλης των Αθηνών. Το γεγονός όµως ότι ήταν
αναγκασµένοι να διαµένουν ανά τέσσερα άτοµα στα δωµάτια λειτούργησε τελικά
αρνητικά στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών πράγµα που σηµαίνει ότι πέρα από
τον χώρο διδασκαλίας και εκπαίδευσης, παίζει ουσιαστικό ρόλο και ο χώρος
διαµονής για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Αυτό ήταν µια
διαπίστωση και των ιδίων των εκπαιδευτικών.
5. Αξιολόγηση: αναφορικά µε την διαδικασία της αξιολόγησης του
συγκεκριµένου επιµορφωτικού σεµιναρίου έχουµε τέσσερα διαφορετικά γραπτά
ντοκουµέντα που µας επιτρέπουν να την σχολιάσουµε. Το ένα είναι η έκθεση
αξιολόγησης των σχεδιαστών του προγράµµατος µέσω του Αναπληρωτή

117

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, το δεύτερο είναι η έκθεση (απάντηση στην πρώτη) του
∆ιευθυντή προγράµµατος Αλβανίας, το τρίτο είναι η αξιολόγηση των ιδίων των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση του σεµιναρίου από τους
επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς, προέκυψε από ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο
κλήθηκαν να συµπληρώσουν. Το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. σχεδίασε στη συνέχεια ένα
ειδικό µηχανογραφηµένο πρόγραµµα για την επεξεργασία των απαντήσεων και
τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου παρουσιάζονται µε σχετικό έγγραφο
(1/3/1995), τους αρµόδιους φορείς. Το τέταρτο γραπτό τεκµήριο, είναι το έντυπο
της αξιολόγησης αυτούσιο έτσι όπως δόθηκε στους εκπαιδευτικούς.
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι είχε προβλεφθεί και τελικά υλοποιήθηκε, µία
διάσταση της επιµόρφωσης που τις περισσότερες φορές, απ’ όσο έχουµε
διαπιστώσει, συνήθως παραλείπεται.
Είναι σηµαντικό επίσης να σηµειώσουµε µετά από την προσεκτική µελέτη
των ντοκουµέντων µας, τη διαπίστωση ότι εµφανίζεται (και µάλιστα σε πολλά
σηµεία) έντονο το πρόβληµα του συντονισµού των εµπλεκόµενων φορέων και
υπηρεσιών (ΥΠ.ΕΞ., ΥΠ.Ε.Π.Θ., Προξενείο Αργυροκάστρου, Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.,
Πανεπιστήµιο Αθηνών) κυρίως κατά τη φάση του σχεδιασµού, αλλά και κατά την
φάση της υλοποίησης του επιµορφωτικού σεµιναρίου. Κάτι που διαφαίνεται πιο
έντονα στην φάση της αξιολόγησης, όπου έχουµε σχολιασµούς και
ανταπαντήσεις µεταξύ των φορέων και των υπευθύνων. Υπάρχει µια σαφέστατη
διάκριση µεταξύ του διοικητικού και του εκπαιδευτικού µέρους, κάτι που οδηγεί
αναπόφευκτα σε κατακερµατισµό των ευθυνών και των δράσεων. Αυτό όµως έχει
ως αποτέλεσµα την µείωση της ευελιξίας στις δράσεις του προγράµµατος, ενώ
παράλληλα εµποδίζει και τη δυνατότητα αποτελεσµατικής παρέµβασης. Συχνά το
εκπαιδευτικό έργο κωλύεται, αλλοιώνεται από παρεµβάσεις «διοικητικής
φύσεως», εφόσον τυπικά και ουσιαστικά η εφαρµογή και τήρηση των
προσυµφωνηµένων στις συµβάσεις έργου πρέπει να είναι συνεπής.
Έτσι, στην έκθεση αξιολόγησης, που συνέταξε ο Αναπληρωτής
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης, διαπιστώνονται: αρκετές «παραλείψεις οργανωτικού
χαρακτήρα» όπως: µη έγκαιρη κατάρτιση ονοµαστικών καταστάσεων των
συµµετεχόντων και άρα αδυναµία έγκαιρου σχεδιασµού, υποδοχής και
κατανοµής στα ξενοδοχεία, µη έγκαιρη ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για την
τήρηση βασικών τους υποχρεώσεων, (όπως κανονικότητα διαβατηρίου, βιβλιάρια
τραπέζης κ.λπ.) και διάφορα τέτοια οργανωτικά προβλήµατα. Επίσης σηµαντικό
είναι ότι εντοπίζεται και µη κατανόηση των στόχων του σεµιναρίου από τους
εκπαιδευτικούς, (µερικοί το θεώρησαν ως αναψυχή, άλλοι έφεραν τις οικογένειες
τους µαζί, ή άλλοι πρόσβλεπαν στην προβλεπόµενη οικονοµική ενίσχυση,
κάποιοι αφίχθησαν αρκετές µέρες αργότερα κλπ). Ωστόσο, είναι εύλογη η απορία
µας ως προς την παρατήρηση περί µη κατανόησης των στόχων του
επιµορφωτικού σεµιναρίου, από την στιγµή που σε κανένα γραπτό τεκµήριο οι
στόχοι αυτοί, δεν διατυπώνονται ρητά. Να υποθέσουµε ότι εκ των προτέρων
είχαν γνωστοποιηθεί οι στόχοι αυτοί στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς;
Κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται σε κανένα από τα συλλεχθέντα γραπτά τεκµήρια που
αφορούν το προπαρασκευαστικό στάδιο του σεµιναρίου
Ένα άλλο σηµείο -σηµαντικό κατά την άποψη µας- είναι η «έντονη
έλλειψη µορφωτικού ενδιαφέροντος», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, από
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µεγάλο ποσοστό των συµµετεχόντων σε συνδυασµό µε την κυρίαρχη γνώµη
αρκετών από αυτούς ότι «η Ελλάδα τους χρωστάει». Αυτό ήταν ένα στοιχείο που
λειτούργησε αρνητικά καθ’ όλη την διάρκεια του σεµιναρίου. Η πρώτη πρόταση
του αξιολογητή για την αντιµετώπισή του προβλήµατος αυτού ήταν η θέσπιση
γραπτών εξετάσεων µετά το πέρας των µαθηµάτων και η χρηµατική επιβράβευση
των τριών πρώτων. Αυτό θεωρεί ότι θα αποτελέσει κίνητρο για τους
εκπαιδευτικούς και θα τονώσει το ενδιαφέρον τους για τα µαθήµατα, ενώ θα
µειώσει τις αδικαιολόγητες απουσίες από αυτά, που παρατηρήθηκαν. Η δεύτερη
πρόταση του αξιολογητή ήταν «να τεθούν κριτήρια επιλογής των
εκπαιδευόµενων», κάτι που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τουλάχιστον στο
παρόν επιµορφωτικό σεµινάριο, τέτοιου είδους κριτήρια επιλογής δεν είχαν τεθεί.
Έτσι παραµένει άγνωστο το πώς (µε ποια κριτήρια, ποια µεθοδολογία, από ποιον
φορέα) επιλέχθηκαν οι 405 εκπαιδευτικοί που τελικά παρακολούθησαν το
σεµινάριο αυτό.
Ένα άλλο ζήτηµα που προέκυψε από τη αξιολόγηση ήταν ότι ο
υπερβολικά µεγάλος αριθµός των συµµετεχόντων, τελικά λειτούργησε
ανασταλτικά και προκάλεσε πλήθος προβληµάτων και στους επιµορφούµενους
και στους επιµορφωτές. Η συγκεκριµένη έκθεση αξιολόγησης καταλήγει µε
αρκετές βελτιωτικές προτάσεις για τα µελλοντικά επιµορφωτικά σεµινάρια, και
κοινοποιείται σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. ∆ιαπιστώνουµε όµως ότι οι
προτάσεις αυτές αναφέρονται κυρίως σε ζητήµατα καλύτερης οργάνωσης και
διοίκησης και όχι τόσο σε ζητήµατα διδακτικής και µεθοδολογίας, παρόλο που
µια βασική διαπίστωση ήταν η «έντονη έλλειψη µορφωτικού ενδιαφέροντος» από
την πλευρά των επιµορφούµενων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η πρόταση για την µελλοντική οργάνωση
παρόµοιων επιµορφωτικών σεµιναρίων από περιφερειακά πανεπιστήµια µόνο
αλλά και περιφερειακά Τεχνολογικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), κυρίως «για λόγους
οικονοµίας χρόνου και καλύτερης οργάνωσης». ∆εν αναπτύσσεται όµως, ούτε
αναλύεται περισσότερο η πρόταση αυτή.
Από την άλλη πλευρά έχουµε και την απάντηση στην παραπάνω έκθεση
από τον ∆ιευθυντή του προγράµµατος Αλβανίας (έγγραφο στις 12/8/1994), όπου
σχολιάζει, διαφωνεί ή συµφωνεί και συµπληρώνει τις προτάσεις του
προηγούµενου αξιολογητή. ∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι η έκθεση αυτή εστιάζει όχι
µόνο σε καταστάσεις αλλά και σε πρόσωπα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, χωρίς να
συγκεκριµενοποιεί όµως τις αρνητικές εντυπώσεις που διατυπώνει. Το γεγονός
ότι εστιάζει σε πρόσωπα, υποδηλώνει και την φιλοσοφία περί της επιµόρφωσης
που υιοθετεί ο αξιολογητής, ο οποίος δίνει ιδιαίτερο νόηµα στο ρόλο που παίζουν
οι επιµορφωτές ως πρόσωπα, σε µια επιµορφωτική διαδικασία. Επίσης διαφωνεί
και σχολιάζει σε έντονο ύφος την πρόταση του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης για την καθιέρωση γραπτών εξετάσεως καθώς θεωρεί ότι κάτι
τέτοιο «θα αλλοίωνε σοβαρά το σκοπό των σεµιναρίων».
Το τρίτο και τέταρτο από τα γραπτά ντοκουµέντα που αναφέρονται στην
αξιολόγηση, είναι το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι ίδιοι οι
επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την
επεξεργασία του έτσι όπως τα καταγράφει συνεργάτης του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.. Το
ερωτηµατολόγιο αυτό δόθηκε και στους εκπαιδευτικούς των παράλληλων
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επιµορφωτικών σεµιναρίων στο Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων και τα
αποτελέσµατα του είναι και συγκριτικά. Προς το παρόν εµείς θα αναφερθούµε
στο συγκεκριµένο σεµινάριο που εξετάζουµε.
Μελετώντας το έντυπο του ερωτηµατολογίου, βλέπουµε ότι αποτελείται
από ερωτήσεις κλειστού τύπου, (προφανώς για να είναι σταθµισµένο και να
µπορεί να επεξεργαστεί µηχανογραφικά) κάτι που όµως περιορίζει την
δυνατότητα των εκπαιδευτικών να εκφραστούν ολοκληρωµένα και µε
περισσότερη σαφήνεια. ∆εν υπάρχει καµία ανοιχτή ερώτηση και έτσι µέσα σε µία
σελίδα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προβούν σε αξιολόγηση µια
δραστηριότητας που διήρκεσε τρεις εβδοµάδες, κάτι που µπορεί µεν να αποφέρει
ποσοτικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα, υστερεί όµως σε ποιοτική και εις βάθος
προσέγγιση Μια ακόµα βασική παρατήρησή µας για αυτό το εργαλείο
αξιολόγησης, είναι ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συµπλήρωσαν το εν
λόγω έντυπο ήταν ακριβώς 30%, του συνολικού αριθµού, δηλαδή ποσοστό που
δεν καθιστά το δείγµα αντιπροσωπευτικό. Μάλιστα διαπιστώσαµε ότι από το
30% του συνόλου που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, το ποσοστό έπεφτε
δραµατικά σε πολλές ερωτήσεις, µε αποτέλεσµα να καταλήγουµε στην άποψη ότι
τα αποτελέσµατα του δεν είναι απόλυτα έγκυρα και αξιόπιστα για την εξαγωγή
συµπερασµάτων. Αξιοπερίεργο είναι ότι δεν αιτιολογείται, ούτε σχολιάζεται η
µεγάλη αυτή διαρροή στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Αυτό µας οδηγεί
στην υπόθεση ότι παρόλο που είχε προβλεφθεί και αυτή η διάσταση της
επιµόρφωσης, εντούτοις, στην πρακτική της εφαρµογή δεν είχε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα.
Έστω και µε αυτό το χαµηλό ποσοστό στην συµπλήρωση του
ερωτηµατολόγιου, βλέπουµε ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν
περίπου τα ίδια οργανωτικά προβλήµατα που διαπίστωσαν και οι προηγούµενοι
αξιολογητές. Το σηµείο στο οποίο στάθηκαν οι περισσότεροι ήταν ο υπερβολικός
αριθµός συµµετεχόντων, γεγονός που τελικά λειτούργησε σε βάρος της ποιότητας
και των παρεχόµενων µαθηµάτων, αλλά και της παροχής υπηρεσιών (διαµονή,
διατροφή κλπ). Επίσης ο οικονοµικός παράγοντας ήταν κάτι που αρκετοί
σηµείωσαν καθώς θεώρησαν το επίδοµα που τους δόθηκε χαµηλό. Ενδιαφέρουσα
είναι η διαπίστωση ότι στην ερώτηση περί της ποιότητας της διδασκόµενης ύλης
οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 71% απάντησαν ότι είναι «µερικώς»
ικανοποιηµένοι, κάτι που σηµαίνει ότι και στον τοµέα αυτό υπήρξαν ελλείψεις.
Το κύριο και ογκωδέστερο-σε σχέση µε τα άλλα- γραπτό τεκµήριο που
αναφέρεται στην αξιολόγηση, είναι η έκθεση µε τα συµπεράσµατα των
αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου την οποία συνέταξε συνεργάτης του
Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε. (1 /3/1995). Η έκθεση αυτή αναφέρεται ως επί το πλείστον σε
στατιστικά στοιχεία και δεν αναλύει σχεδόν καθόλου και επί της ουσίας τα
αποτελέσµατα που προκύπτουν. Έτσι ενώ θα περίµενε κανείς µετά την παράθεση
των αριθµητικών στοιχείων να ακολουθήσει µια ερµηνευτική προσέγγιση τους,
που ενδεχοµένως να κατέληγε σε συµπεράσµατα συνδυασµένα µε βελτιωτικές
προτάσεις, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν γίνεται.
Το γενικό συµπέρασµα της αξιολόγησης στο οποίο κατέληξαν όλοι όσοι
αξιολόγησαν το επιµορφωτικό σεµινάριο, ήταν ότι παρόλα τα προβλήµατα
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υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και στον «οργανωτικό τοµέα», και στον
«τοµέα παροχής υπηρεσιών», «αλλά κυρίως στο εκπαιδευτικό- διδακτικό τοµέα».
Παρόλο που υπήρξαν αρκετά προβλήµατα ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το
γεγονός ότι υπήρξε ουσιαστικός προβληµατισµός και ανταλλαγή απόψεων για
την αποτελεσµατικότητα του σεµιναρίου από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Ο διάλογος και η επί της ουσίας συζήτηση σίγουρα είναι µια επιλογή που κινείται
προς την σωστή κατεύθυνση.
6.4.2. Συµπεράσµατα
Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, παρόλο που δεν είχαµε επαρκή γραπτά
τεκµήρια και δεν γνωρίζουµε αν έχουν υλοποιηθεί περισσότερα επιµορφωτικά
σεµινάρια, βλέπουµε ότι, γίνεται µια συντονισµένη και οργανωµένη
επιµορφωτική προσπάθεια. Το γεγονός ότι υπήρξε προσεµιναριακός σχεδιασµός,
τόσο όσον αφορά στην οργάνωση (ανεξάρτητα αν τελικά υπήρξαν πολλά
οργανωτικά προβλήµατα), αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά στην συλλογή στοιχείων
και πληροφοριών που θα χρησίµευαν για τα επόµενα σεµινάρια, καθιστά την
επιµορφωτική προσπάθεια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, αξιόλογη.
Παρατηρήσαµε επίσης ότι επιχειρήθηκε η µαζική επιµόρφωση οµογενών
εκπαιδευτικών σε συγκριτικά µικρό χρονικό διάστηµα, µέσω της εντατικής
διδασκαλίας. Ωστόσο αυτό, όπως αποδείχτηκε, λειτούργησε σε βάρος της
αποδοτικότητας, καθώς τα προβλήµατα που προέκυψαν, κυρίως λόγω του
µεγάλου αριθµού των συµµετεχόντων οµογενών εκπαιδευτικών, ήταν όχι µόνο
οργανωτικής-διοικητικής φύσεως, αλλά και προβλήµατα διδακτικής επίσης
φύσεως.
Βλέπουµε παράλληλα ότι δεν έγινε διαχωρισµός των οµογενών
εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία διδάσκουν, ίσως
γιατί δεν είχε γίνει έγκαιρη διερεύνηση των γενικότερων χαρακτηριστικών που
έφεραν οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στα σεµινάρια. Συνεπώς
υποθέτουµε ότι δεν είχε γίνει διερεύνηση και των επιµέρους επιµορφωτικών
αναγκών που είχαν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί.
Αν δούµε όµως, συνολικά τα κριτήρια ανάλυσης βάση των οποίων
αναλύσαµε τα συγκεκριµένα επιµορφωτικά σεµινάρια, θα διαπιστώσουµε ότι σε
όλα υπήρξε συγκεκριµένη δράση. Η απειρία του ιδρύµατος (εφόσον δεν είχε
αναπτύξει προηγούµενη επιµορφωτική δράση για οµογενείς εκπαιδευτικούς),
αλλά και οι ιδιοµορφίες της συγκεκριµένης κατηγορίας εκπαιδευτικών,
αποτέλεσαν σίγουρα ανασχετικούς παράγοντες στην αποτελεσµατικότητα των
επιµορφώσεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι γεγονός ότι συνεπικούρησαν
ταυτόχρονα πολλοί τέτοιοι παράγοντες, αλλά παρολαυτά θεωρούµε ότι οι
εντυπώσεις είναι αναµφισβήτητα θετικές εφόσον δίδεται από το ίδιο το
Πανεπιστήµιο µεγάλο βάρος στην αξιολόγηση (εσωτερική και εξωτερική) των
πεπραγµένων. Αυτό σηµαίνει ότι σε επόµενα επιµορφωτικά σεµινάρια τα
αποτελέσµατα θα είναι σαφώς καλύτερα και η επιµόρφωση των οµογενών
εκπαιδευτικών, περισσότερο αποδοτική.
Όσον αφορά τον φορέα χρηµατοδότησης, και πάλι διαπιστώνουµε την
αποκλειστική παρουσία του Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε. για την επιµόρφωσης της ίδιας

121

κατηγορίας εκπαιδευτικών, δηλαδή των οµογενών εκπαιδευτικών από την
Αλβανία. Κάτι που όπως έχουµε ήδη πει συνέβη και στην περίπτωση του
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
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6.5. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
6.5.1. Γενικά στοιχεία για τα επιµορφωτικά σεµινάρια
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων παρουσιάζει –σε σχέση µε τα προηγούµενα
Α.Ε.Ι.- µια πιο συστηµατοποιηµένη και οργανωµένη παρέµβαση στη προσπάθεια
για την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό, στάθηκε
και πιο εύκολη η συλλογή των απαραίτητων γραπτών τεκµηρίων για την έρευνα
µας καθώς βρήκαµε ένα αρκετά καλά οργανωµένο αρχείο.
Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων για την δεκαετία που εξετάζουµε, δηλαδή
από το 1990 µέχρι και το 2000, υλοποιήθηκαν συνολικά έντεκα επιµορφωτικά
σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες. Τα περισσότερα
από αυτά τα σεµινάρια, υλοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 1994 και 1995 για
οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία.
Παράλληλα, παρουσιάζει ενδιαφέρον η διαπίστωση ότι το Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, διακρίνεται από έναν πλουραλισµό, όσον αφορά στους φορείς
χρηµατοδότησης των επιµορφωτικών σεµιναρίων, Έτσι συναντάµε ως φορείς
χρηµατοδότησης το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., το ΥΠ.ΕΠ.Θ., το Ίδρυµα Ελληνικού
Πολιτισµού, Ως προς τις χώρες προέλευσης των εκπαιδευτικών που κατά καιρούς
επιµορφώθηκαν στο πανεπιστήµιο αυτό, βλέπουµε ότι αυτοί προέρχονταν κυρίως
από την Αλβανία αλλά και από την Αυστραλία.
Εντοπίσαµε επίσης ξεχωριστές εκθέσεις σε µορφή φυλλαδίου ή µικρών
βιβλίων για τα περισσότερα από τα υλοποιηθέντα επιµορφωτικά σεµινάρια. Σε
αυτά τα έντυπα, αναλύονται συστηµατικά και µε κάθε λεπτοµέρεια, τα
πεπραγµένα των σεµιναρίων σε αυτά. Τα φυλλάδια αυτά αποτελούν και τις
εκθέσεις απολογισµού του κάθε σεµιναρίου και εκπονήθηκαν υπό την επιµέλεια
του εκάστοτε επιστηµονικού υπεύθυνου.
Για την καλύτερη ανάλυση των επιµορφωτικών σεµιναρίων αλλά και την
αποφυγή επαναλήψεων των κοινών τους στοιχείων, θα τα οµαδοποιήσουµε
ανάλογα µε το γενικό στόχο και το αντικείµενο του καθενός από αυτά και θα τα
εξετάσουµε ως «οµάδα σεµιναρίων». ∆ιακρίναµε δύο µεγάλες κατηγορίες
(δέσµες).
α) Στην πρώτη δέσµη έχουµε τα επιµορφωτικά σεµινάρια που είχαν ως
στόχο την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών από την Αυστραλία. Τα
σεµινάρια αυτά είχαν µια οµογενοποιηµένη δοµή µεταξύ τους, ενώ στην
µεθοδολογία αλλά και στο περιεχόµενό τους, διαπιστώσαµε µια συνέχεια και µια
λογική που αποτελούσε κοινό στοιχείο σε όλα. Παράλληλα διαπιστώσαµε έναν
πλουραλισµό αναφορικά µε τον χρηµατοδοτικό φορέα των συγκεκριµένων
επιµορφωτικών σεµιναρίων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Γ.Γ.Α.Ε., Ίδρυµα Ελληνικού
Πολιτισµού κ.λπ.).
β) Στην δεύτερη δέσµη, έχουµε τα επιµορφωτικά σεµινάρια, που είχαν ως
στόχο την επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών από την Αλβανία. Τα σεµινάρια
αυτά είχαν επίσης µια συγκεκριµένη- οµογενοποιηµένη δοµή και περιεχόµενο,
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αλλά και µεθοδολογία που είχε τεθεί σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά47 των
οµογενών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε αυτά. Επίσης είχαν ένα
συγκεκριµένο και σταθερό χρηµατοδοτικό φορέα (το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). Τέλος ο
αριθµός των οµογενών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε αυτή την κατηγορία
των σεµιναρίων, ήταν αρκετά µεγάλος συγκριτικά µε την πρώτη κατηγορία.
Ο παρακάτω πίνακας, µας δείχνει περισσότερο συστηµατοποιηµένα όλα
τα επιµορφωτικά σεµινάρια για τα οποία συλλέξαµε γραπτά τεκµήρια, τα οποία
µας βοήθησαν να προχωρήσουµε στην ανάλυσή τους:
Πίνακας 12. Επιµορφωτικά σεµινάρια για Ο.Ε. στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Α/ Έτος Αριθ.
∆ιάρκεια Χρηµατοδότης
Χ. Π.
Φορέας Υλοποίησης
Α
Ο.Ε.
1. 1994 30

Αυστραλία

σεµιναρίου
10-28 /1/
Ίδρυµα Ελληνικού
Πολιτισµού.
26 /6 – 16 / Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
7
17 /7 – 8 /8 Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

2.

1994

100

Αλβανία

3.

1994

100

Αλβανία

4.

1994

50

Αλβανία

18 /8 – 4 /9

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

5.

1995

100

Αλβανία

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

6.

1995

108

Αλβανία

25 /6 15/7/ 1995
6-26 /8/

7.

1995

100

Αλβανία

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

8.

1995

95

Αλβανία

9.

1997

29

Αυστραλία

1 5 /6/ - 5
/8/
27 /8/ - 23
/9/
5-23 /1/

10. 1999

18

Αυστραλία

6-23 /1/

Γ.Γ.Α.Ε.

11. 2001

17

Αυστραλία

7- 23/ 1

Γ.Γ.Α.Ε.

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
ΥΠ.ΕΠ.Θ.

Παν/µιο Ιωαννίνων- Π.Τ.∆.Ε.
Επ. υπ. ∆αµανάκης Μιχ.
Παν/µιο Ιωαννίνων- Φιλ. Σχολή
Φ.Π.Ψ- Επ. Υπ.: Αποστολίδης Αθ.
Παν/µιο Ιωαννίνων- Φιλ. Σχολή
Φ.Π.Ψ- Επ. Υπ.: Αποστολίδης Α.
Παν/µιο Ιωαννίνων- Π.Τ.∆.Ε.
Επ Υπ: Καψάλης Γ.
Παν/µιο Ιωαννίνων- Π.Τ.∆.Ε.
Επ Υπ: Καψάλης Γ.
Παν/µιο Ιωαννίνων – Π.Τ.Ν.
Επ. Υπ.: Ντούγιας - Τσαµάτος
Παν/µιο Ιωαννίνων- Π.Τ.∆.Ε.
Επ Υπ: Καψάλης Γ.
Παν/µιο Ιωαννίνων- Π.Τ.∆.Ε.
Επ Υπ: Καψάλης Γ.
Παν/µιο Ιωαννίνων- Φιλ. Σχολή,
Φ.Π.Ψ.- Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ν.Ε.
Γλώσσας & ΠολιτισµούΕπ. Υπ: Αθανασίου Λ.
Παν/µιο Ιωαννίνων- Φιλ. Σχολή,
Φ.Π.Ψ.- Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ν.Ε.
Γλώσσας & ΠολιτισµούΕπ. Υπ: Αθανασίου Λ.
Παν/µιο Ιωαννίνων- Φιλ. Σχολή,
Φ.Π.Ψ.- Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ν.Ε.
Γλώσσας & ΠολιτισµούΕπ. Υπ: Αθανασίου Λ.

Για την αποφυγή κουραστικών επαναλήψεων και στοιχείων που
εµφανίζονται σε όλα τα σεµινάρια της πρώτης, αλλά και της δεύτερης οµάδας, θα
47
Με τον όρο «χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών», εννοούµε: τις κοινωνικοπολιτισµικές τους
προϋποθέσεις, το επίπεδο κατάρτισής τους, τις επιµορφωτικές τους ανάγκες, τις κοινωνικό-πολιτικές
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα παραµονής κ.λπ. Ένας άλλος όρος που χρησιµοποιούµε στην παρούσα
εργασία για να περιγράψουµε τα παραπάνω είναι ο όρος «προφίλ του εκπαιδευτικού».
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εργαστούµε ως εξής: Καταρχάς, για την πρώτη οµάδα σεµιναρίων, θα
εξετάσουµε αναλυτικά το πρώτο επιµορφωτικό σεµινάριο που υλοποιήθηκε στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων το έτος 1994 και το οποίο καλύπτει όλα τα κριτήρια
ανάλυσης που έχουµε θέσει. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε και θα αναλύσουµε ως
«δέσµη» σεµιναρίων όλα τα υπόλοιπα σεµινάρια της πρώτης οµάδας, εφόσον
παρουσιάζουν µεταξύ τους ελάχιστες διαφοροποιήσεις και έχουν δοµηθεί
σύµφωνα µε το πρότυπο του πρώτου σεµιναρίου.
Τέλος, για τα επιµορφωτικά σεµινάρια της δεύτερης δέσµης, θα τα
εξετάσουµε συνολικά κατά έτος, επίσης ως µια ξεχωριστή δέσµη σεµιναρίων,
εφόσον έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Παράλληλα όµως θα τα συγκρίνουµε µε
τα επιµορφωτικά σεµινάρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών, εφόσον σύµφωνα µε τα
γραπτά τεκµήρια που συλλέξαµε, αποτελούν µέρη του ίδιου όλου που
χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε.
6.5.2. Τα επιµορφωτικά σεµινάρια της 1ης κατηγορίας – δέσµης
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 30 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία
το 1994:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού.
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε.
Φορέας Στήριξης: Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας της Νέας Νότιας
Ουαλίας, της Βικτώριας και της Νότιας Αυστραλίας.
Χρονική Περίοδος: 10 έως 28 Ιανουαρίου 1994 (3 εβδοµάδες).
Γενικά Στοιχεία:
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε την ευθύνη του Παιδαγωγικού Τµήµατος
∆.Ε. του Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων και αφορούσε την επιµόρφωση 30
οµογενών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
την Αυστραλία και συγκεκριµένα από: Νότια Αυστραλία, Νέα Νότια Ουαλία και
Βικτώρια. Από τα τεκµήρια µας διαπιστώνουµε ότι η γένεση του εν λόγω
προγράµµατος ήταν µια φυσική συνέπεια των σχέσεων και της συνεργασίας
συγκεκριµένων Τµηµάτων και προσώπων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε
Αυστραλιανά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µε ελληνικούς παροικιακούς
φορείς και µε συγκεκριµένα πρόσωπα στην Αυστραλία. Μάλιστα θα λέγαµε ότι
το συγκεκριµένο επιµορφωτικό σεµινάριο, ήταν προϊόν µακρόχρονης ζύµωσης
µεταξύ των επιστηµόνων, των εκπαιδευτικών φορέων, των συλλογικών οργάνων
και των πανεπιστηµίων των δύο χωρών. Είναι δε το πρώτο επιµορφωτικό
σεµινάριο για οµογενείς εκπαιδευτικούς που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων.
Για το συγκεκριµένο σεµινάριο διαθέτουµε τα εξής γραπτά τεκµήρια:
α) την έκθεση αξιολόγησης του επιστηµονικού υπεύθυνου του
προγράµµατος, η οποία πέρα από την πληρότητα της περιγραφής που την
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χαρακτηρίζει, και τις πολύτιµες πληροφορίες που µας παρέχει έχει ενσωµατώσει
τα παρακάτω γραπτά τεκµήρια:
β) το ηµερήσιο πρόγραµµα των µαθηµάτων και των δραστηριοτήτων στις
οποίες συµµετείχαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί,
γ) τις αξιολογήσεις για το σεµινάριο, που συνέταξαν οι επικεφαλής των
τριών οµάδων εργασίας (οµάδες χωρισµένες ανά πολιτεία),
δ) το έντυπο της βεβαίωσης που πήραν οι εκπαιδευτικοί µε την
ολοκλήρωση του επιµορφωτικού σεµιναρίου.
Αυτή την συγκεκριµένη έκθεση αξιολόγησης του επιστηµονικού
υπεύθυνου του προγράµµατος, θα αναλύσουµε στην συνέχεια και όπως θα δούµε
είναι τόσο πλήρης, που µας επιτρέπει να εξάγουµε αρκετά διαφωτιστικά
συµπεράσµατα για τα πεπραγµένα και όχι µόνο του εν λόγω επιµορφωτικού
σεµιναρίου. Μάλιστα στην εισαγωγή παρατίθεται και η µεθοδολογία της
συγγραφής της έκθεσης αυτής, καθώς και οι τεχνικές ανάλυσης που
χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, κάτι που δείχνει και την σοβαρότητα µε
την οποία αντιµετωπίστηκε το όλο θέµα.
Είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι γίνεται µια ολοκληρωµένη παρουσίαση
της επιµορφωτικής προσπάθειας, στην οποία πέρα από την περιγραφή και
αξιολόγηση των πεπραγµένων, γίνεται ταυτόχρονα και µια ιστορική αναδροµή
στην γένεση καθώς και σε όλες τις προπαρασκευαστικές διεργασίες του
σεµιναρίου. Κάτι τέτοιο, µας επιτρέπει να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα και
για την µεθοδολογία του σχεδιασµού του.
Παράλληλα η έκθεση αυτή συνδυασµένη µε την αξιολόγηση του
προγράµµατος, όπως την συνέταξαν οι ίδιοι οι επιµορφούµενοι οµογενείς
εκπαιδευτικοί, καταλήγει και σε χρήσιµα συµπεράσµατα και ενδιαφέρουσες
προτάσεις.
1. Στοχοθεσία: Η στοχοθεσία του προγράµµατος είναι δεδηλωµένη από
την αρχή σε ειδική παράγραφο. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουµε ότι οι άµεσοι στόχοι
του επιµορφωτικού σεµιναρίου ήταν:
α) Να συµβάλει το σεµινάριο στη βελτίωση της διδακτικής ετοιµότητας
των επιµορφούµενων µέσα από την παροχή γνώσεων και πληροφοριών σχετικών
µε την ελληνική ιστορία και τον πολιτισµό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα,
τη ζωντανή ελληνική γλώσσα, και τέλος, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
ως µητρικής και ως δεύτερης γλώσσας.
β) Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των επιµορφούµενων από τη µία και
από την άλλη, µε αφετηρία τη συγκεκριµένη οµάδα επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών, να δηµιουργηθεί µεσοπρόθεσµα ένα δίκτυο επικοινωνίας και
συνεργασίας µεταξύ των ίδιων των οµογενών εκπαιδευτικών στην Αυστραλία,
αλλά και µεταξύ των Αυστραλιανών, των παροικιακών, και των Ελλαδικών
υπηρεσιών και φορέων µε στόχο τη διατήρηση και την καλλιέργεια της ελληνικής
γλώσσας και του πολιτισµού στην πολυπολιτισµική Αυστραλία.
∆ιαπιστώνουµε εδώ και σε σχέση µάλιστα µε τα σεµινάρια που έχουµε
αναλύσει προηγουµένως από τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µια
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διαφοροποίηση αναφορικά µε τους δεδηλωµένους και άµεσους στόχους του
σεµιναρίου. ∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή, βλέπουµε ότι πέρα από τους
γλωσσικούς και διδακτικούς -γενικούς και ειδικότερους- σκοπούς της
επιµόρφωσης, τίθεται και ένας επιπλέον σκοπός, ευρύτερος, που είναι αυτός της
δηµιουργίας δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων
φορέων και προσώπων. Αυτό σηµαίνει ότι οι σχεδιαστές του συγκεκριµένου
σεµιναρίου διατυπώνουν µια πιο µακρόπνοη προοπτική, που δείχνει και τη
φιλοσοφική θεώρηση που έχουν περί της επιµορφωτικής διαδικασίας, εφόσον δεν
την βλέπουν µόνο ως το µέσο για την απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων. Αυτή
τη θέση είναι η πρώτη φορά που την εντοπίζουµε στις µέχρι τώρα αναλύσεις µας
και θεωρούµε σηµαντικό να το επισηµάνουµε.
2. Μεθοδολογία: Αναφορικά µε την µεθοδολογία του συγκεκριµένου
επιµορφωτικού σεµιναρίου, µπορούµε να εξάγουµε αρκετά συµπεράσµατα. Το
νέο στοιχείο που συναντάµε σε αυτό το σεµινάριο σχετικά µε την µεθοδολογία
αρχικά του σχεδιασµού του είναι το εξής: Πριν από την κατάρτιση του
προγράµµατος και την έναρξη του σεµιναρίου, είχε ζητηθεί από τους
εκπαιδευτικούς που θα συµµετείχαν σε αυτό, να διατυπώσουν τις προσδοκίες που
είχαν. Έτσι βλέπουµε ότι δόθηκε η ευκαιρία στους επιµορφούµενους
εκπαιδευτικούς να συναποφασίσουν στην τελική διαµόρφωση του προγράµµατος.
επίσης µε την έναρξη του σεµιναρίου πάλι τους ζητήθηκε να διατυπώσουν
γραπτώς τις προσδοκίες που είχαν από αυτό. Στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν
οι δεδηλωµένες προσδοκίες των εκπαιδευτικών σε έξι γενικούς θεµατικούς
άξονες και συµπεριλήφθηκαν στα περιεχόµενα του προγράµµατος48.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι υπήρξε ένας πολύ σοβαρός προπαρασκευαστικός
σχεδιασµός, ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν από πολύ νωρίς ενηµερωθεί για τους
σκοπούς και τους βασικούς άξονες του επιµορφωτικού σεµιναρίου, στοιχείο που
επίσης θεωρούµε σηµαντικό για την επιτυχή έκβαση µιας επιµορφωτικής
διαδικασίας. Οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες του σεµιναρίου αυτού, µάλιστα
περιελάµβαναν και επαφές µε άλλους φορείς και ιδρύµατα της Αυστραλίας της
χώρας διαµονής δηλαδή των οµογενών εκπαιδευτικών. Οι φορείς αυτοί
συνεπικούρησαν ο καθένας µε τον τρόπο του στην επιτυχηµένη πορεία του
σεµιναρίου, σύµφωνα µε την άποψη του επιστηµονικού υπεύθυνου και συντάκτη
της έκθεσης αξιολόγησης.
Ως προς την µεθοδολογία της διδασκαλίας, µελετώντας τα σχετικά χωρία
της αξιολογικής έκθεσης, διαπιστώνουµε ότι είχαν τεθεί τέσσερις γενικοί άξονες
πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η επιµόρφωση µε ανάλογες «εκδηλώσεις», όπως
χαρακτηριστικά ονοµάζει ο συγγραφέας της έκθεσης, τις δραστηριότητες που
συνέθεταν συνολικά το πρόγραµµα του σεµιναρίου. Βλέπουµε παράλληλα ότι
επιχειρήθηκε και από ότι φαίνεται στέφθηκε από επιτυχία, η σύνδεση της
θεωρητικής κατάρτισης µε την πρακτική διάσταση διδακτικών αντικειµένων,
όπου αυτό ήταν εφικτό (για παράδειγµα οι επισκέψεις στα σχολεία και η
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Αυτή η ενέργεια όπως θα δούµε και παρακάτω στο κριτήριο της αξιολόγησης, δεν έγινε τυχαία και
συµπτωµατικά, αλλά επιτέλεσε ένα συγκεκριµένο σκοπό.
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παρακολούθηση µαθηµάτων σε συνδυασµό µε µαθήµατα περί της δοµής και της
λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Για την διδασκαλία των µαθηµάτων διαπιστώσαµε ότι καθηγητές του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ανέλαβαν το κύριο µέρος τους.
Επίσης είναι πολύ σηµαντική η διαπίστωση ότι είχε προβλεφθεί από τους
σχεδιαστές του σεµιναρίου η συλλογή (µέσω ερωτηµατολογίων) των
δηµογραφικών και άλλων χρήσιµων στοιχείων (όπως οι σπουδές τους, η
υπηρεσιακή τους κατάσταση, η επιµορφωτική τους εµπειρία, οι επαφές µε την
Ελλάδα κλπ), που συνέθεταν το προφίλ των εκπαιδευτικών, που συµµετείχαν στο
σεµινάριο. Με τον τρόπο αυτό οι σχεδιαστές εξυπηρέτησαν διπλό σκοπό: από τη
µία γνώρισαν καλύτερα το επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών και
απόκτησαν µια πιο συγκεκριµένη εικόνα για τα βασικά τους χαρακτηριστικά και
από την άλλη συγκέντρωσαν χρήσιµο υλικό µε στατιστικά στοιχεία τα οποία
σίγουρα θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν σε παρόµοια µελλοντικά επιµορφωτικά
σεµινάρια. Βλέπουµε για άλλη µια φορά να λαµβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη στο
συγκεκριµένο επιµορφωτικό σεµινάριο, ο εκπαιδευτικός ως άτοµο, που έχει τα
δικά του ατοµικά χαρακτηριστικά, τα οποία και χρήζουν καταγραφής και
διεξοδικότερης µελέτης.
Επίσης µελετώντας το ηµερήσιο πρόγραµµα που παρακολούθησαν οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί, διαπιστώνουµε ότι είχε προβλεφθεί η δηµιουργία τριών
οµάδων εργασίας. Έτσι διαπιστώνουµε ότι η διδασκαλία δεν ήταν
δασκαλοκεντρική αλλά δόθηκε στους εκπαιδευτικούς πρωτοβουλία για
ενεργότερη συµµετοχή. Μάλιστα, επεξεργάστηκαν πακέτα διδακτικού υλικού,
κατασκευασµένου για την διδασκαλία της ελληνικής ως ∆εύτερης και ως Ξένης
Γλώσσας και έκαναν τις παρατηρήσεις τους επ’ αυτού.
3. Περιεχόµενο: Τα περιεχόµενα του συγκεκριµένου σεµιναρίου, είναι
ευδιάκριτα και βλέπουµε ότι έγινε προσπάθεια να καλυφθούν στο µέτρο του
δυνατού όλες οι δεδηλωµένες προσδοκίες των οµογενών εκπαιδευτικών, σε
συνδυασµό µε τον αρχικούς στόχους που είχαν οι σχεδιαστές θέσει εξαρχής.
Συγκεκριµένα οι τέσσερις βασικοί θεµατικοί άξονες ήταν:
α) Ιστορία και πολιτισµός της Ελλάδας (µε έξι εκδηλώσεις).
β) Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της ως Μητρικής και ως ∆εύτερης
Γλώσσας (µε δώδεκα εκδηλώσεις).
γ) Επισκέψεις σε σχολεία ( µε επτά εκδηλώσεις).
δ) Πολιτιστικό πρόγραµµα (µε οκτώ εκδηλώσεις).
Οι «εκδηλώσεις» αυτές διέφεραν µεταξύ τους όχι µόνο ως προς το
περιεχόµενο τους, αλλά και ως προς τη χρονική διάρκεια. Αξιοσηµείωτο είναι ότι
σε κάθε άξονα περιλαµβάνονταν διάφορες κατηγορίες µαθηµάτων. Για
παράδειγµα τον πρώτο άξονα εντάσσονταν µαθήµατα που αφορούσαν την
ελληνική γλώσσα αυτή καθ’ εαυτή δηλαδή στη µορφολογία, στη γραµµατική και
το συντακτικό της στην εξέλιξή της διαχρονικά και συγχρονικά κ.λπ.
Στη συνέχεια στην αξιολόγηση αναφέρονται ενδεικτικά και
περιγράφονται διεξοδικά µερικές από τις εκδηλώσεις µε σκοπό να γίνει πιο
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κατανοητό το περιεχόµενο του επιµορφωτικού σεµιναρίου. Βλέπουµε λοιπόν να
γίνεται µια σοβαρή ανάλυση των περιεχοµένων όπου παράλληλα τεκµηριώνεται
και η αναγκαιότητα των εκδηλώσεων και διαφαίνεται και η «φιλοσοφία» που
διαπνέει τους σχεδιαστές του σεµιναρίου, οι οποίο αντιλαµβάνονται την
επιµορφωτική διαδικασία ως µια σύνθετη διαδικασία η οποία πρέπει να έχει
πλουραλισµό τόσο δράσεων όσο και πρακτικών.
4. Χωροχρόνος: Από την έκθεση επίσης µπορούµε να εξάγουµε χρήσιµα
συµπεράσµατα για τον χώρο και τον χρόνο που υλοποιήθηκε το συγκεκριµένο
σεµινάριο. Έτσι:
α) Ως προς τον χρόνο: το σεµινάριο διήρκεσε από τις 10 έως και τις 28
Ιανουαρίου, ήταν δηλαδή διάρκειας τριών εβδοµάδων. Μάλιστα, οι σχεδιαστές
φρόντισαν να πραγµατοποιηθεί (κατά την πάγια τακτική και όλων των
σχεδιαστών προηγούµενων επιµορφωτικών σεµιναρίων), κατά την διάρκεια των
θερινών διακοπών (του νοτίου ηµισφαιρίου) από τα σχολεία, ώστε να είναι
εφικτή η απρόσκοπτη συµµετοχή οµογενών εκπαιδευτικών σε αυτό.
Επίσης από το ηµερήσιο πρόγραµµα των «εκδηλώσεων», διαπιστώνουµε
ότι το πρόγραµµα ήταν αρκετά εντατικό καθώς συνδύαζε πρωινά µαθήµατα (και
οµάδες εργασίας) και απογευµατινό πολιτιστικό πρόγραµµα. Τα Σαββατοκύριακα
κατά τη συνήθη τακτική των περισσότερων επιµορφωτικών σεµιναρίων
αφιερώνονταν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές σε ιστορικούς και
αρχαιολογικούς τόπους της ευρύτερης περιοχής του νοµού. Ωστόσο δεν
παρέλειψαν οι σχεδιαστές του σεµιναρίου να προβλέψουν να έχουν οι
επιµορφούµενοι και τον προσωπικό ελεύθερο τους χρόνο.
β) Ως προς το χώρο: Η επιλογή της Ελλάδας, για την υλοποίηση του
σεµιναρίου υποδηλώνει και την άποψη των σχεδιαστών που θεωρούν είναι
περισσότερο εποικοδοµητικά αυτά, καθώς έτσι οι εκπαιδευτικοί έχουν την
δυνατότητα να έρθουν σε άµεση επαφή µε την ελληνική πραγµατικότητα και να
έχουν µια βιωµατική προσέγγιση της ελληνικής κουλτούρας. Όλα τα µαθήµατα
του
σεµιναρίου,
πραγµατοποιήθηκαν
στις
εγκαταστάσεις
της
Πανεπιστηµιούπολης των Ιωαννίνων, ενώ σε εξωτερικούς χώρους υλοποιήθηκε
το πολιτιστικό σκέλος του προγράµµατος. Επίσης ως χώρος µαθηµάτων
(πρακτικών) µπορούν να θεωρηθούν και τα σχολεία τα οποία επισκέφθηκαν οι
εκπαιδευτικοί όπου και παρακολούθησαν «ζωντανές» διδασκαλίες και µάλιστα
και σε ιδιαίτερους τύπους σχολείων όπως είναι τα διθέσια και τα µονοθέσια.
Οι εκπαιδευτικοί φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο της πόλης των Ιωαννίνων
αλλά επίσης είχαν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε το φοιτητόκοσµο της
πόλης καθώς σιτίζονταν στο φοιτητικό εστιατόριο.
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5. Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση του παρόντος σεµιναρίου έχουµε να
κάνουµε πολύ θετικά σχόλια, καθώς διαπιστώσαµε ότι ήταν όχι µόνο
προβλεπόµενη και ενσωµατωµένη στον συνολικό σχεδιασµό, αλλά επίσης,
εφαρµόστηκε µε επιτυχία. Οι σχεδιαστές είχαν φροντίσει µε την έναρξη του
σεµιναρίου να έχουν γραπτώς τις προσδοκίες των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών από αυτό και έτσι µε την λήξη του ζήτησαν από αυτούς να
συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο όπου (βλέποντας τις αρχικές τους προσδοκίες σε
φωτοτυπία), θα σχολίαζαν ποιες από τις προσδοκίες αυτές εκπληρώθηκαν σε ποιο
βαθµό και ποιες όχι. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν και οι θεµατικοί «άξονες» που
είχαν σχεδιαστεί µε αφορµή τις δεδηλωµένες προσδοκίες των εκπαιδευτικών και
καθώς εκλήθησαν να αξιολογήσουν τον κάθε άξονα ξεχωριστά.
Επίσης ζητήθηκε από τους επικεφαλής των τριών οµάδων εργασίας (ένας
από κάθε πολιτεία) να συντάξουν από µια έκθεση αξιολόγησης, ώστε να
καταγραφεί αναλυτικά και η άποψη των ιδίων των επιµορφούµενων οµογενών
εκπαιδευτικών. Οι εκθέσεις αυτές µάλιστα ενσωµατώθηκαν στην συνολική
έκθεση απολογισµού, που έχουµε ως γραπτό τεκµήριο στα χέρια µας και βάση της
οποίας, αναλύσαµε τα πεπραγµένα του συγκεκριµένου σεµιναρίου. Στις
αξιολογικές αυτές εκθέσεις διαπιστώνουµε ότι η πλειοψηφία των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών, αν και είχε πολύ θετικές εντυπώσεις από το
σεµινάριο γενικά, ωστόσο θα ήθελαν να είναι λιγότερη θεωρητική η προσέγγιση
πολλών θεµάτων. Ένα άλλο επίσης στοιχείο που διαφάνηκε είναι και η ανάγκη
για πιο εξειδικευµένα µαθήµατα (ανάλογα την ειδικότητα και την βαθµίδα που
διδάσκει ο κάθε εκπαιδευτικός), ώστε να «βρίσκει απαντήσεις» ο εκπαιδευτικός
πάνω σε πρακτικά ζητήµατα διδακτικής που κυρίως τον απασχολούν.

Τα υπόλοιπα επιµορφωτικά σεµινάρια της 1ης κατηγορίας- δέσµης
Σε αυτή την πρώτη δέσµη επιµορφωτικών σεµιναρίων, που έχουν δηλαδή
ως «οµάδα-στόχο» οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία, βλέπουµε ότι
εντάσσονται άλλα τρία που υλοποιήθηκαν το 1997, το 1999 και το 200149
αντίστοιχα.
Στη συνέχεια θα τα αναλύσουµε συνολικά ως «δέσµη» σεµιναρίων, και τα
υπόλοιπα παρόµοια επιµορφωτικά σεµινάρια που υλοποιήθηκαν, δίδοντας βάση
κυρίως στην εξελικτική τους πορεία και στα σηµεία διαφοροποίησής τους από το
πρώτο µιας και τα επόµενα τρία αποτελούν συνέχεια του πρώτου, παρά τη µεταξύ
τους χρονική απόσταση. Σύµφωνα λοιπόν και µε τον πίνακα των σεµιναρίων που
υλοποίησε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, έχουµε επιπλέον τα εξής σεµινάρια σε
αυτή την πρώτη οµάδα τα οποία θα αναλύσουµε:
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Σηµειώνουµε ότι συµπεριλάβαµε στον συνολικό συγκεντρωτικό µας πίνακα και το επιµορφωτικό
σεµινάριο του 2001, παρόλο που τυπικά δεν ανήκει στη δεκαετία που εξετάζουµε (1990-2000). Αυτό έγινε
καθαρά για πρακτικούς λόγους, δηλαδή για να επιτύχουµε µια όσο το δυνατό πληρέστερη καταγραφή της
ισχύουσας κατάστασης στον τοµέα της επιµόρφωσης οµογενών εκπαιδευτικών. Ωστόσο, το σεµινάριο
αυτό, δεν το αναλύουµε όπως τα αντίστοιχα προηγούµενα.
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Σεµινάριο επιµόρφωσης για 29 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία,
το 1997:
Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Φορέας Υλοποίησης: Φιλοσοφική Σχολή, Φ.Π.Ψ.- Κέντρο ∆ιδασκαλίας
Νεοελληνικής Γλώσσας & Πολιτισµού.
Χρονική Περίοδος: 5 έως 23 Ιανουαρίου (3 εβδοµάδες).
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 18 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία,
το 1999:
Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Φορέας Υλοποίησης: Φιλοσοφική Σχολή, Φ.Π.Ψ.- Κέντρο ∆ιδασκαλίας
Νεοελληνικής Γλώσσας & Πολιτισµού.
Χρονική Περίοδος: 6 έως 23 Ιανουαρίου (3 εβδοµάδες).
Για τα παραπάνω επιµορφωτικά σεµινάρια διαθέτουµε τα εξής γραπτά
τεκµήρια:
α) τις εκθέσεις αξιολόγησής τις οποίες συνέταξε ο επιστηµονικός
υπεύθυνος του προγράµµατος,
β) το ηµερήσιο πρόγραµµα των µαθηµάτων και των δραστηριοτήτων στις
οποίες συµµετείχαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί,
γ) το έντυπο της βεβαίωσης που πήραν οι εκπαιδευτικοί µε την
ολοκλήρωση του σεµιναρίου και
δ) -για το σεµινάριο του 1999- έχουµε και τα έντυπα των
ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν οι ίδιοι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί
Βλέπουµε, λοιπόν, πως έχουµε µια µικρή διαφοροποίηση ως προς τα
υπάρχοντα στοιχεία, καθώς στο πρώτο σεµινάριο (1994) που αναλύσαµε είχαµε
και τις αξιολογήσεις που συνέταξαν οι επικεφαλείς των οµάδων εργασίας (3
οµάδες µία για κάθε πολιτεία), κάτι που στα υπόλοιπα σεµινάρια δεν συµβαίνει
καθώς δεν υπάρχουν οµάδες, ούτε γραπτές αξιολογήσεις των ιδίων πέρα από τα
ερωτηµατολόγια που συµπληρώσαν στο τέλος της επιµορφωτικής διαδικασίας.
Μελετώντας τις απολογιστικές εκθέσεις των παραπάνω επιµορφωτικών
σεµιναρίων, διαπιστώνουµε ότι ακολουθούν περίπου την ίδια βασική δοµή,
καθώς η διάρθρωση των θεµατικών τους ενοτήτων είναι σχεδόν πανοµοιότυπη µε
την απολογιστική έκθεση του πρώτου επιµορφωτικού σεµιναρίου που
υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων το 1994. Φυσικά υπάρχουν κάποιες
διαφοροποιήσεις οι οποίες ήταν αναµενόµενες εφόσον η πορεία των σεµιναρίων
είναι εξελικτική.
Οι εκθέσεις απολογισµού των σεµιναρίων του 1997 και 1999 είναι και
πάλι σε µορφή βιβλίου και µάλιστα δίγλωσσου (ελληνικά και αγγλικά), ενώ στην
έκθεση του 1999 συµπεριλαµβάνεται και φωτογραφικό υλικό από τις
επιµορφωτικές δραστηριότητες.
Αν επιχειρήσουµε τώρα να συγκρίνουµε τα δυο αυτά σεµινάρια µε το
πρώτο που αναλύσαµε διεξοδικά ως προς τα βασικά κριτήρια που έχουµε θέσει
θα διαπιστώσουµε τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:
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1. Στοχοθεσία: ως προς τη στοχοθεσία των σεµιναρίων του 1997 και
1999, (τα οποία δεν διαφοροποιούνται µεταξύ τους στο παραµικρό ως προς το
κριτήριο αυτό) διαπιστώνουµε πως αυτή είναι διατυπωµένη µε µεγαλύτερη
ακρίβεια ενώ παράλληλα είναι και περισσότερο διευρυµένη σε σχέση µε αυτή του
σεµιναρίου του 1994. Έτσι βλέπουµε να διατυπώνονται ρητά εννέα (9) επιµέρους
στόχοι µεταξύ των οποίων εµφανίζονται και για πρώτη φορά στόχοι όπως:
- Να ενηµερωθούν (σ.σ. οι οµογενείς εκπαιδευτικοί) για την εκπαιδευτική
πολιτική της χώρας µας σε θέµατα που σχετίζονται µε τους παλιννοστούντες
µαθητές, καθώς και για την εκπαιδευτική πολιτική της ενωµένης Ευρώπης.
- Να ενηµερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Ευρώπης και
των Βαλκανίων καθώς και για το ρόλο της Ελλάδας σ’ αυτά.
Βλέπουµε, λοιπόν, πως στα σεµινάρια που εξετάζουµε, η στοχοθεσία τους
(και εποµένως όπως θα δούµε και παρακάτω και τα περιεχόµενά τους)
απεγκλωβίζεται από τη στατική άποψη «επιµόρφωση για οµογενείς σηµαίνει
µαθήµατα που σχετίζονται µόνο µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες που αυτοί
αντιµετωπίζουν στα σχολεία τους». Έτσι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί
ενηµερώνονται πλέον για τις τρέχουσες εξελίξεις των εκπαιδευτικών πραγµάτων
της Ελλάδα και µπαίνουν στην διαδικασία να προβληµατιστούν πάνω σε θέµατα
ευρύτερου ενδιαφέροντος όχι µόνο του µητροπολιτικού τους κέντρου αλλά και
της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας γενικότερα.
Ταυτόχρονα βέβαια παραµένουν σταθεροί οι βασικοί σκοποί και στόχοι
του επιµορφωτικού προγράµµατος, έτσι όπως διατυπώθηκαν στο πρώτο
σεµινάριο του 199450.
2. Μεθοδολογία: ως προς τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα δυο
αυτά σεµινάρια που εξετάζουµε διαπιστώνουµε επίσης µια µικρή διαφοροποίηση
σε σχέση µε το πρώτο σεµινάριο του 1994. Έτσι, στα σεµινάρια αυτά, βλέπουµε
πως δεν ζητώνται απευθείας από τους εκπαιδευτικούς που θα συµµετέχουν σε
αυτά, οι προσδοκίες που ενδεχοµένως έχουν, όπως είχε συµβεί µε το σεµινάριο
του 1994. Αντίθετα βλέπουµε ότι οι βασικοί άξονες των σεµιναρίων εκπονήθηκαν
από τα µέλη του τοµέα της παιδαγωγικής (φορέας υλοποίησής) και
κοινοποιήθηκαν πριν οριστικοποιηθούν, στους αντίστοιχους συλλόγους των
εκπαιδευτικών στην Αυστραλία προκειµένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις
τους και να κάνουν τις δικές τους προτάσεις. Έτσι, δεν υπάρχει η αµεσότητα που
υπήρξε στο πρώτο σεµινάριο, µε την συµµετοχή των ίδιων των επιµορφούµενων
στο προπαρασκευαστικό του στάδιο.
Τα υπόλοιπα στοιχεία της προετοιµασίας των δυο σεµιναρίων
(επικοινωνία και συνδροµή φορέων, κ.λπ.) είναι πανοµοιότυπα µε του πρώτου.
Παρατηρήσαµε µόνο µια διαφοροποίηση ως προς τα κριτήρια επιλογής των
εκπαιδευτικών που θα συµµετείχαν στις επιµορφωτικές διαδικασίες, καθώς στα
δυο σεµινάρια προτάθηκε να δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που
δίδασκαν σε ηµερήσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Στις εκθέσεις αξιολόγησής όµως δεν αιτιολογείται η απόφαση αυτή.
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Βλ. τη σχετική ανάλυση του σεµιναρίου.
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Κατά τα άλλα ο µεθοδολογικός σχεδιασµός της διδασκαλίας των
γνωστικών αντικειµένων στα δύο σεµινάρια που εξετάζουµε, δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από το πρώτο. Έχουµε δηλαδή πάλι την προσπάθεια
συνδυασµού της θεωρητικής κατάρτισής µε την βιωµατική προσέγγισή διαφόρων
θεµάτων (π.χ. επισκέψεις σε σχολεία σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση
µαθηµάτων περί της δοµής και της λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος, κ.λπ.).
∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι δεν δόθηκε τόσο µεγάλη βαρύτητα στην
δηµιουργία οµάδων εργασίας, κάτι που είχε γίνει στο πρώτο σεµινάριο.
3. Περιεχόµενο: ως προς το κριτήριο αυτό όπως είναι πολύ λογικό,
διαπιστώσαµε αισθητές διαφοροποιήσεις µεταξύ του πρώτου και των υπολοίπων
επιµορφωτικών σεµιναρίων που ακολούθησαν. Παρατηρήσαµε, λοιπόν, ότι αν
και παρέµειναν51 οι βασικοί θεµατικοί άξονες που αποτέλεσαν τη «ραχοκοκαλιά»
σε όλα τα σεµινάρια, ωστόσο, τα περιεχόµενα τους εµπλουτίστηκαν. Έτσι
διαπιστώνουµε ότι οι γενικοί θεµατικοί άξονες από τέσσερις (4) πού ήταν στο
πρώτο, αυξήθηκαν στους έξι (6) στο σεµινάριο του 1997, ενώ µειώθηκαν στη
συνέχεια στους πέντε (5) στο σεµινάριο του 1999. Νέοι θεµατικοί άξονες που
καταγράψαµε ήταν:
«Οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και ο ρόλος τους…»
«Ο ιστορικός και κοινωνικός και οικονοµικός ρόλος της Ελλάδας στα
Βαλκάνια».
« Η πολυπολιτισµική και διαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ελλάδα».
Μελετήσαµε προσεκτικά τα ηµερήσια προγράµµατα των δυο
εξεταζόµενων σεµιναρίων και τα συγκρίναµε µε το πρώτο του 1994.
∆ιαπιστώσαµε έτσι µε περισσότερη ακρίβεια, από τον τίτλο των διδασκόµενων
µαθηµάτων, τον εµπλουτισµό των περιεχοµένων τους µε θέµατα όπως: ο ρόλος
των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού στη διατήρηση και διάδοσης της
νεοελληνικής κουλτούρας και πολιτισµού, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για
τους παλιννοστούντες, ή και ακόµα η εκπαιδευτική πολιτική της Ενωµένης
Ευρώπης. Επίσης και στα δυο εξεταζόµενα σεµινάρια είχαν παράλληλα
προβλεφθεί και συναντήσεις µε τοπικές αρχές όπως: νοµάρχες, δηµάρχους,
κοινοτάρχες κ.λπ., ώστε να υπάρχει η σχετική ενηµέρωση των επιµορφούµενων
για σύγχρονα θέµατα και προβλήµατα σε επίπεδο τοπικής και νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησής.
Και πάλι όµως από την µελέτη των περιεχόµενων των δύο σεµιναρίων δεν
βλέπουµε πουθενά την πρόθεση να δηµιουργηθούν «οµάδες εργασίας»
εκπαιδευτικών και να δουλέψουν τις διάφορες θεµατικές οµαδικά όπως είχε γίνει
στο πρώτο σεµινάριο του 1994.
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Αν και είχαν διαφορετική διατύπωση από σεµινάριο σε σεµινάριο ωστόσο η θεµατική τους παρέµεινε
κατ’ ουσία η ίδια.
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4. Χωροχρόνος: όσον αφορά το κριτήριο του χωροχρόνου, και για τα δύο
επιµορφωτικά σεµινάρια που εξετάζουµε, ισχύουν όλα όσα αναλύσαµε στο
πρώτο σεµινάριο του 1994, χωρίς καµία απολύτως διαφοροποίηση.
5. Αξιολόγηση: ως προς το κριτήριο της αξιολόγησής των σεµιναρίων
διαπιστώνουµε στα υπό εξέταση σεµινάρια ότι είχε εξαρχής προβλεφθεί, όπως
και στο πρώτο του 1994, η αξιολόγηση των πεπραγµένων και από την σκοπιά των
οµογενών εκπαιδευτικών. Με τη διαφορά ότι δεν είχε ζητηθεί να διατυπωθούν
γραπτώς πριν από την έναρξη του σεµιναρίου οι προσδοκίες τους και στη
συνέχεια να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτές εκπληρώθηκαν οι όχι. Στα σεµινάρια
που εξετάζουµε πέρα από την προφορική αξιολόγησή είχε διανεµηθεί από την
έναρξη του σεµιναρίου ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης στους οµογενείς
εκπαιδευτικούς. Το ερωτηµατολόγιο αυτό52 περιείχε ερωτήσεις µε σκοπό τόσο
την ποιοτική, όσο και την ποσοτική αξιολόγηση. Έτσι, οι κλειστές ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου σκοπό είχαν τη συγκέντρωση ποσοτικών κυρίως πληροφοριών
που είχαν να κάνουν -όπως και στο πρώτο σεµινάριο- µε πρακτικά κυρίως θέµατα
(αξιολόγηση της φιλοξενίας, διαµονής, οργάνωσης, κ.λπ.), ενώ οι ανοιχτές
ερωτήσεις σκοπό είχαν τη συγκέντρωση ποιοτικών πληροφοριών. Αυτές οι
ανοιχτές ερωτήσεις έδωσαν τη δυνατότητα στους επιµορφούµενους
εκπαιδευτικούς να προβούν πέρα από αξιολογήσεις και στην διατύπωση
προτάσεων και παρατηρήσεων που σκοπό είχαν σύµφωνα µε τον επιστηµονικό
υπεύθυνο του προγράµµατος «να βοηθήσουν στη βελτίωση παρόµοιων
µελλοντικών προγραµµάτων, είτε µε εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία, είτε µε
εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες».
Παράλληλα, όπως και στο πρώτο σεµινάριο, έγινε και προφορική
αξιολόγηση σε ανοιχτή συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε την τελευταία ηµέρα
των σεµιναρίων παρουσία του επιστηµονικού υπεύθυνου του προγράµµατος.
Και στα δύο εξεταζόµενα σεµινάρια ακολουθήθηκε πανοµοιότυπη
τακτική ως προς την αξιολόγησή. Στις εκθέσεις αξιολόγησής τους µάλιστα
καταγράφονται όλα τα συγκεντρωµένα στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) και
σχολιάζονται από τον συντάκτη τους, ενίοτε δε, γίνεται και προσπάθεια
ερµηνείας µερικών από αυτά.
6.5.2.1. Συµπεράσµατα για τα επιµορφωτικά σεµινάρια της 1ης κατηγορίαςδέσµης
Η γενική εντύπωση που αποκοµίσαµε από τα συγκεκριµένα επιµορφωτικά
σεµινάρια ήταν ότι (και ειδικά σε σύγκριση µε τα προηγούµενα σεµινάρια των
άλλων Πανεπιστηµίων που έχουµε ήδη αναλύσει) είχαν µια διαφορετική
φιλοσοφία και µια πιο µακρόπνοη προοπτική. Πέρα από την διαφοροποιηµένη
µεθοδολογία που τα διακρίνει στο σχεδιασµό τους, διακρίνουµε και µια ιδιαίτερα
προσεγµένη πρακτική εφαρµογή. Έντονο σηµείο διαφοροποίησής του από τα
προηγούµενα σεµινάρια των άλλων Πανεπιστηµίων, είναι ότι ζητά και λαµβάνει
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Το έντυπο του οποίου όπως έχουµε ήδη πει έχουµε στην διάθεση µας και το µελετήσαµε διεξοδικά.
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στο σχεδιασµό υπόψη του τις προσδοκίες και τις ανάγκες των οµογενών
εκπαιδευτικών, έτσι όπως οι ίδιοι τις εντοπίζουν και τις καταγράφουν. Το γεγονός
ότι ασχολείται µε τον κάθε ένα εκπαιδευτικό ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα και µε
όλους µαζί ως οµάδα, κάνει τα επιµορφωτικά σεµινάρια να ξεχωρίζουν, καθώς
θεωρούµε ότι θέτει τον εκπαιδευτικό πρωτίστως, στο κέντρο της επιµόρφωσης και
στη συνέχεια -και µέσω αυτού, τις ανάγκες του συστήµατος.
Επιχειρώντας τέλος, να κάνουµε µια συνολική θεώρηση της εξελικτικής
πορείας των σεµιναρίων της πρώτης δέσµης που υλοποίησε το Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, θα λέγαµε ότι δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις µεταξύ
τους, καθώς τα επόµενα, ουσιαστικά αποτελούν συνέχεια του πρώτου. Πράγµατι,
δεν διαπιστώσαµε διαφοροποίηση ως προς τα πέντε κριτήρια ανάλυσής ανάµεσα
στο πρώτο και τα επόµενα σεµινάρια της συγκεκριµένης κατηγορίας. Το
µοναδικό σηµείο που τα διαφοροποιεί µεταξύ τους είναι –όπως άλλωστε φαίνεται
και από τον πίνακα 11, ο αριθµός των οµογενών εκπαιδευτικών που συµµετέχουν
σε αυτά κάθε χρονιά ο οποίος παρουσιάζει σηµαντικές αυξοµειώσεις.

6.5.3. Τα επιµορφωτικά σεµινάρια της 2ης κατηγορίας- δέσµης
Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τη δεύτερη δέσµη των επιµορφωτικών
σεµιναρίων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων δηλαδή τα σεµινάρια αυτά που
απευθύνονταν σε οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία. Ειδικότερα
µάλιστα για το έτος 1994, θα επιχειρήσουµε να τα συγκρίνουµε µε τα αντίστοιχα
σεµινάρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών εφόσον τη
χρονιά εκείνη, τα επιµορφωτικά σεµινάρια που υλοποιήθηκαν και στα δύο
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτελούν τα κοµµάτια ενός γενικότερου
σχεδίου επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
(οµογενείς εκπαιδευτικοί που διδάσκουν δηλαδή την ελληνική γλώσσα σε
µειονοτικά σχολεία της Αλβανίας) το οποίο χρηµατοδοτήθηκε αποκλειστικά από
το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Σε αυτή τη δεύτερη δέσµη σεµιναρίων που θα αναλύσουµε, ανήκουν
συνολικά επτά (7) επιµορφωτικά σεµινάρια τα οποία υλοποιήθηκαν τα έτη 1994
και 1995. Στην ουσία πρόκειται για δύο µεγάλες «φάσεις» σεµιναρίων µία για
κάθε έτος και µάλιστα από ότι διαπιστώσαµε και θα αναλύσουµε και στη
συνέχεια η δεύτερη φάση αποτελεί επανάληψη της πρώτης µε κάποιες
βελτιωτικές διαφοροποιήσεις. Θα ξεκινήσουµε από το έτος 1994.
Αν επιχειρήσουµε στο σηµείο αυτό, να δώσουµε µια συνολική εικόνα της
επιµορφωτικής προσπάθειας για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο, έτσι όπως
την αντιλαµβάνεται και την συνοψίζει και το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., βλέπουµε ότι κατά
την καλοκαιρινή περίοδο του 199453, χρηµατοδότησε ένα «πακέτο»
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Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην ανάλυση των επιµορφωτικών σεµιναρίων του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ήδη από το 1993 είχε ξεκινήσει µια κοινή επιµορφωτική δραστηριότητα των δύο Πανεπιστηµίων καθώς
υλοποίησαν παράλληλα, κατά την ίδια χρονική περίοδο, και µε χρηµατοδότηση από το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.,
επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία. Εποµένως το εναρκτήριο έτος
για µια σειρά επιµορφωτικών σεµιναρίων που ακολούθησε είναι το 1993 και όχι το 1994. ∆υστυχώς, όµως
για τα πρώτα αυτά σεµινάρια που υλοποίησαν τόσο το Πανεπιστήµιο Αθηνών, όσο και το Πανεπιστήµιο
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επιµορφωτικών σεµιναρίων σε Αθήνα και Ιωάννινα τα οποία συνολικά τα
παρακολούθησαν εξακόσοι ένας (601) οµογενείς εκπαιδευτικοί από την Αλβανία
από τους οποίους:
- Στην Αθήνα οι τετρακόσιοι (405).
- Στην Α’ φάση των Ιωαννίνων οι ενενήντα τρεις (93).
- Στην Β’ φάση των Ιωαννίνων οι εκατόν τρεις (103)54.
Από αυτούς εικοσιπέντε (25) όµως ήταν φοιτητές της «Παιδαγωγικής
Σχολής Αργυροκάστρου» και του «Πανεπιστηµίου Αργυροκάστρου».
Στα παραπάνω επιµορφωτικά σεµινάρια υπήρχε µεν µια κοινή φιλοσοφία,
αλλά όπως θα δούµε και στην συνέχεια υπήρξαν και αρκετές
διαφοροποιήσεις(τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο), που
συντέλεσαν στο να θεωρηθούν πιο επιτυχηµένα τα σεµινάρια του πανεπιστηµίου
των Ιωαννίνων από τα αντίστοιχα του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Γενικά στοιχεία
Το 1994 ήταν για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων έτος «επιµορφωτικής
προσπάθειας» και αυτό γιατί την ίδια χρονιά που υλοποιήθηκε από το
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το πρώτο επιµορφωτικό σεµινάριο για οµογενείς
εκπαιδευτικούς της Αυστραλίας, (το οποίο και αναλύσαµε διεξοδικά
προηγουµένως), προγραµµατίστηκε και υλοποιήθηκε µία ακόµα «δέσµη»
επιµορφωτικών σεµιναρίων, αλλά αυτή τη φορά κατά τη θερινή περίοδο. Τα
θερινά αυτά σεµινάρια, είχαν ως αποδέκτες οµογενείς εκπαιδευτικούς που
δίδασκαν την ελληνική γλώσσα σε µειονοτικά σχολεία στην Αλβανία. Θα
χαρακτηρίζαµε αυτά τα σεµινάρια «διπλά» και αυτό γιατί χωρίστηκαν οι
διακόσιοι (200) αρχικά οµογενείς εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν, σε δύο οµάδες
των 100 ατόµων και πραγµατοποιήθηκαν δυο ξεχωριστές ενότητες σεµιναρίων.
Οι ενότητες αυτές, που δεν είχαν ακριβώς την ίδια θεµατική, είχαν ωστόσο πάρα
πολλά κοινά σηµεία.
Κοινά είναι επίσης και τα γραπτά τεκµήρια στα οποία στηριζόµαστε για
την ανάλυσή τους των θερινών αυτών σεµιναρίων του 1994. Τα τεκµήρια αυτά
θα πρέπει να τα δούµε και σε σχέση µε το παράλληλο επιµορφωτικό σεµινάριο
που υλοποίησε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών την ίδια
χρονιά.
Όπως είχαµε ήδη αναφέρει στην ανάλυση των σεµιναρίων που υλοποίησε
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, υπήρξε µια ευρύτερη
συµφωνία κατά το έτος 1994 µεταξύ του χρηµατοδοτικού φορέα
(Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) και των δύο αυτών Πανεπιστηµίων (Αθήνας και Ιωαννίνων) για
την υλοποίηση παράλληλων επιµορφωτικών σεµιναρίων για τις συγκεκριµένες
κατηγορίες οµογενών εκπαιδευτικών. Για τα δύο λοιπόν «δίδυµα» σεµινάρια
Ιωαννίνων, δεν εντοπίσαµε κανένα γραπτό τεκµήριο που θα µας επέτρεπε την ανάλυση και τον σχολιασµό
των πεπραγµένων τους. Θεωρήσαµε όµως σκόπιµο να γίνει αυτή η διευκρίνιση.
54
Τα συγκεντρωτικά αυτά στοιχεία τα αντλήσαµε από την συνολική έκθεση των πεπραγµένων που αφορά
και στα δύο Πανεπιστήµια, που συνέταξε το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και που αφορά όλα τα επιµέρους
επιµορφωτικά σεµινάρια που υλοποιήθηκαν το 1994 και στα δύο ιδρύµατα.

136

έχουµε συλλέξει τα παρακάτω γραπτά τεκµήρια που θα µας επιτρέψουν να
προχωρήσουµε στην ανάλυσή τους:
α) Συνολική έκθεση (αναφορά) των πεπραγµένων (και των δύο φάσεων)
του σεµιναρίου, που απευθύνεται προς το χρηµατοδοτικό του φορέα
(Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.).
β) Έκθεση Συµπερασµάτων για τα πεπραγµένα συνολικά των
παράλληλων σεµιναρίων (Αθήνας και Ιωαννίνων)που συνέταξε το
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και απευθύνεται σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
γ) Έκθεση συµπερασµάτων από τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης
που συντάχθηκε µετά το πέρας της επιµορφωτικής διαδικασίας και αφορά
συνολικά το «πακέτο» σεµιναρίων στα δυο Πανεπιστήµια Αθηνών και
Ιωαννίνων.
δ) Απαντητική επιστολή στην παραπάνω έκθεση από τον ∆ιευθυντή
Προγράµµατος της Αλβανίας.
ε) Έκθεση αξιολόγησης µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την
επεξεργασία ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι ίδιοι οι επιµορφούµενοι
εκπαιδευτικοί µετά το πέρας της επιµορφωτικής διαδικασίας (αφορά πάλι και το
Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, καθώς γίνεται
συγκριτική ανάλυση µεταξύ των δύο πανεπιστηµίων, στην αξιολόγηση του).
δ) Το έντυπο του παραπάνω ερωτηµατολογίου αξιολόγησης, που
κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί οι οποίοι συµµετείχαν
στο επιµορφωτικό σεµινάριο.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι για ευνόητους λόγους
και όποτε έχουµε απόλυτα κοινά στοιχεία και συµπεράσµατα, θα παραπέµπουµε
στην ανάλυση του παράλληλου σεµιναρίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών (σ.3542). Ωστόσο, θα δώσουµε ιδιαίτερο βάρος στο πρώτο από τα αναφερθέντα
γραπτά τεκµήρια που διαθέτουµε, δηλαδή στην έκθεση αξιολόγησης του ίδιου
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων καθώς και είναι και το διαφοροποιούν τεκµήριο
που θα µας βοηθήσει να εκµαιεύσουµε τα νέα στοιχεία, αν και εφόσον
παρουσιάζει νέα στοιχεία αυτό το επιµορφωτικό σεµινάριο.
Το επόµενο έτος, δηλαδή το 1995, έχουµε ένα νέο ιδιωτικό συµφωνητικό
σύµβασης έργου ανάµεσα στο Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
σύµφωνα µε το οποίο εγκρίνεται η πρόταση του τελευταίου και του ανατίθεται
από το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. η υλοποίηση τεσσάρων ακόµα επιµορφωτικών σεµιναρίων
για οµογενείς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε µειονοτικά σχολεία στην
Αλβανία.55
Μάλιστα µελετώντας το ιδιωτικό συµφωνητικό διαπιστώσαµε ότι η
επιµορφωτική προσπάθεια διακρίνεται σε τέσσερις ξεχωριστές φάσεις κατά τις
55

∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι από το 1995 και έπειτα, δεν ανατίθεται παράλληλη επιµορφωτική
δραστηριότητα και για το Πανεπιστήµιο Αθηνών (όπως είχε συµβεί τα δύο προηγούµενα έτη) και αυτό
γιατί διαπιστώθηκε ότι είναι καλύτερα τα σεµινάρια αυτού του είδους να υλοποιούνται σε περιφερειακά
Πανεπιστήµια, που είναι «γειτονικά» προς την Αλβανία.. (πηγή: Συνολική Έκθεση των πεπραγµένων του
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.).
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οποίες υλοποιούνται επιµορφωτικά σεµινάρια για ξεχωριστές οµάδες
εκπαιδευτικών (οι οποίες προκύπτουν µε βασικό κριτήριο την ειδικότητα που
έχουν οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν σε αυτά).
Για τα σεµινάρια του 1995 διαθέτουµε τα εξής γραπτά τεκµήρια τα οποία
αποτέλεσαν τις βασικές πηγές άντλησης των στοιχείων µας για όλα όσα θα
αναφέρουµε στη συνέχεια:
α) Το Ιδιωτικό Συµφωνητικό της ανάθεσης του έργου, που υπογράφηκε
ανάµεσα στο Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
β) Τη συνολική έκθεση (αναφορά) των πεπραγµένων (και των τεσσάρων
φάσεων) του σεµιναρίου, που απευθύνεται προς το χρηµατοδοτικό του φορέα
(Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.).
γ) Εκθέσεις απολογισµού (τέσσερις συνολικά), που αφορούν στις
επιµέρους φάσεις κάθε µια ξεχωριστά. Την κάθε έκθεση συνέταξε και ο εκάστοτε
επιστηµονικός υπεύθυνος της φάσης.
δ) Πρόταση υποβολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την ανάληψη
του συνολικού «πακέτου» επιµορφωτικών σεµιναρίων. Η πρόταση υποβλήθηκε
πέρα από το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και στο ΥΠ.ΕΞ. , την Πρεσβεία των Τιράνων και το
ελληνικό Προξενείο Αργυροκάστρου.
ε) Έκθεση αξιολόγησης µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την
επεξεργασία ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι ίδιοι οι επιµορφούµενοι
εκπαιδευτικοί µετά το πέρας της επιµορφωτικής διαδικασίας (η έκθεση αυτή
αφορά τις δύο από τις συνολικά τέσσερις φάσεις του όλου επιµορφωτικού
σχεδίου για το 1995).
Επιχειρώντας στη συνέχεια να έχουµε µια ξεκάθαρη εικόνα της
κατάστασης που επικρατεί για το κάθε έτος µπορούµε να διακρίνουµε τις εξής
οµάδες επιµορφωτικών σεµιναρίων:
Για το 1994:
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 100 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία,
το 1994:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής –
Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Χρονική Περίοδος: 26 Ιουνίου έως και 16 Ιουλίου 1994 (3 εβδοµάδες).
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 100 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία,
το 1994:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής –
Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Χρονική Περίοδος: 17 Ιουλίου έως και 8 Αυγούστου 1994 (3 εβδοµάδες).
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Σεµινάριο επιµόρφωσης για 50 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία, το
1994:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε.
Χρονική Περίοδος: 17 Αυγούστου έως και 4 Σεπτεµβρίου 1994 (3 εβδοµάδες).
Για το έτος 1995:
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 100 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία,
το 1995:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: : Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε.
Χρονική Περίοδος: 25 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου 1995 (3 εβδοµάδες).
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 108 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία,
το 1995:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τµήµα
Νηπιαγωγών.
Χρονική Περίοδος: 6 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου 1995 (3 εβδοµάδες).
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 100 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία,
το 1995:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τµήµα
Νηπιαγωγών.
Χρονική Περίοδος: 15 Ιουνίου έως και 5 Αυγούστου 1995 (3 εβδοµάδες).
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 95 οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία, το
1995:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε.
Χρονική Περίοδος: 27 Αυγούστου έως και 23 Σεπτεµβρίου 1995 (3 εβδοµάδες).
1. Στοχοθεσία: Για τα σεµινάρια που υλοποιήθηκαν την θερινή περίοδο
του 1994, έχουµε να κάνουµε τις εξής ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Πέρα από
την γενική στοχοθεσία έτσι όπως αναφέρεται και στο σεµινάριο της Αθήνας και
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την «κοινή γραµµή» έχουµε και ειδικότερη
στοχοθεσία που αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία των σχεδιαστών τους.
Ως προς την στοχοθεσία των δύο σεµιναρίων βλέπουµε από τα σχετικά
τεκµήρια, και κυρίως από την «έκθεση αξιολόγησης» που συνέταξε το
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ότι βασικός διδακτικός στόχος ήταν το γλωσσικό
µάθηµα, δηλαδή η νεοελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της. Μάλιστα οι
επιµορφωτές αναφέρουν ρητά ότι για την προσέγγιση και διδασκαλία του
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συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου, κατανείµανε τη διδασκαλία σε «τρεις
παράλληλους και αλληλένδετους γνωστικούς κύκλους».
Ο πρώτος κύκλος περιελάµβανε τη συστηµατική ενασχόληση µε τάσεις και
τις εξελίξεις της νέας ελληνικής γλώσσας. Σύµφωνα µε τους σχεδιαστές του
σεµιναρίου, ο σκοπός σε αυτό τον γνωστικό κύκλο ήταν όχι µόνο η συστηµατική
παρουσίαση των σχετικών γλωσσικών φαινοµένων, αλλά παράλληλα και η
αιτιολόγηση τους. Αυτό το αιτιολογούν µε την άποψη που διατυπώνουν ρητά και
υποστηρίζει ότι « στον εκπαιδευτικό της µειονότητας πρέπει να αναπτύσσεται
συνεχώς ο προβληµατισµός για την ερµηνεία όλων αυτών των γλωσσικών
φαινοµένων».
Ο δεύτερος γνωστικός κύκλος είχε ως γενικό στόχο την διδακτική
προσέγγισή του γλωσσικού µαθήµατος και την παιδαγωγική λειτουργία της
γλωσσικής διδασκαλίας.
Τέλος ο τρίτος γνωστικός κύκλος είχε ως απώτερο στόχο την άµεση
αναφορά και συσχέτιση των δυο προηγούµενων µε την διδακτική και σχολική
πράξη.
Για την οµάδα των επιµορφωτικών σεµιναρίων που υλοποιήθηκαν
αντίστοιχα κατά την θερινή περίοδο του 1995 έχουµε µια επανάληψη της
στοχοθεσίας εµπλουτισµένη αυτή τη φορά µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν
από την εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς. Έτσι βλέπουµε, ότι έχουµε τους
ίδιους θεµατικούς κύκλους, αλλά έχουµε πιο έντονη την εµφάνιση στόχων που
σχετίζονταν µε την ελληνική πολιτιστική παράδοση, αλλά και µε την γεωγραφία
της Ελλάδας. Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι προστίθεται και ένας τέταρτος
θεµατικός κύκλος στους τρεις προηγούµενους. Εκείνο όµως που είναι
περισσότερο εµφανές στην εξελικτική πορεία της επιµορφωτικής προσπάθειας,
είναι ότι αυτή τη φορά δόθηκε περισσότερο έµφαση στην ειδικότητα των
εκπαιδευτικών και έγινε προσπάθεια να καλυφθούν και γνωστικοί στόχοι που
αφορούν στα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα ανάλογα µε την ειδικότητα του
κάθε εκπαιδευτικού. Έτσι έχουµε για παράδειγµα πέρα από τους γενικούς, και
ειδικότερους στόχους διαφορετικούς για την οµάδα των µαθηµατικών, άλλους για
την οµάδα των νηπιαγωγών κ.ο.κ.
Τέλος, πέρα από τους διδακτικούς στόχους των προγραµµάτων έτσι όπως
τους σχολιάσαµε παραπάνω, ένας επιπλέον γενικότερος και δεδηλωµένος στόχος
των κύκλων της επιµόρφωσης και για το 1994 και για το 1995, ήταν: « η
καταγραφή των διάφορων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά
την άσκηση του διδακτικού τους έργου και η διατύπωση κάποιων προτάσεων για
την αντιµετώπισή των προβληµάτων αυτών».
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, πως τα σεµινάρια του Πανεπιστηµίου των
Ιωαννίνων σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα του Πανεπιστηµίου των Αθηνών, έχουν
µια διευρυµένη στοχοθεσία, η οποία αντικατοπτρίζεται όχι µόνο στη δεδηλωµένη
στοχοθεσία των σεµιναρίων έτσι όπως διαφαίνεται από τις αξιολογικές εκθέσεις
και τα ηµερήσια προγράµµατα τους, αλλά, όπως θα δούµε στη συνέχεια, και στα
υπόλοιπα κριτήρια ανάλυσης που θα αναπτύξουµε (µεθοδολογία, περιεχόµενα
κ.λπ.).
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2. Μεθοδολογία: Μελετώντας τα σχετικά τεκµήρια, διαπιστώσαµε την
διατύπωση ενός εκτενούς µεθοδολογικού προβληµατισµού που προηγήθηκε της
υλοποίησης των θερινών σεµιναρίων του 1994, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
κάτι που στο Πανεπιστήµιο των Αθηνών δεν το συναντήσαµε. Επίσης µέσα από
αυτόν τον προβληµατισµό που αναπτύσσεται στη «συνολική έκθεση
αξιολόγησης», προκύπτει και η θεωρητική τεκµηρίωση του όλου εγχειρήµατος
της επιµορφωτικής προσπάθειας.
Στην ίδια έκθεση αναφέρονται ρητά οι προϋποθέσεις τις οποίες έλαβαν
υπόψη τους οι οργανωτές του σεµιναρίου. Έτσι έχουµε µια σειρά από παράγοντες
οι οποίοι ελήφθησαν σοβαρά υπόψη στον προσεµιναριακό σχεδιασµό, οι οποίοι
συνοπτικά αναφέρονται και σχολιάζονται στη συνέχεια.
Επιχειρήθηκε η σύνθεση όσο τον δυνατό περισσότερο οµοιογενούς
οµάδας επιµορφούµενων εκπαιδευτικών. Η οµοιογένεια αυτή θεωρείται ως προς
την γνωστική, και γλωσσική κατάρτιση, αλλά και ως προς τις επιµορφωτικές
ανάγκες των οµογενών εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρεται ρητά στην συνολική
έκθεση αξιολόγησης των πεπραγµένων, πρόθεση των σχεδιαστών είναι
παράλληλα να λαµβάνονται υπόψη και οι διαφορές που εκ των πραγµάτων
υπάρχουν στο εσωτερικό της οµάδας, είτε αυτές είναι διαφορές ως προς την
κατάρτιση, είτε ως προς τις επιµορφωτικές ανάγκες, είτε ηλικιακές, είτε ως προς
την διδακτική εµπειρία κ.λπ. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί µπορούν να χωριστούν
σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Η µία ήταν η κατηγορία που φαίνεται να δίδασκε στο
τετράχρονο ελληνόγλωσσο σχολείο και η άλλη ήταν η κατηγορία που δίδασκε τα
γλωσσικά-φιλολογικά µαθήµατα στο δεύτερο τετράχρονο κύκλο του οκτάχρονου
σχολείου. Αυτές ήταν και οι δύο µεγάλες οµάδες εκπαιδευτικών. Η κάθε µία
οµάδα, παρακολούθησε και από ένα κύκλο µαθηµάτων, µε κοινή βάση αλλά και
διαφοροποιήσεις όπου αυτές κρίνονταν αναγκαίες.
Ως προς τα κριτήρια επιλογής, και κυρίως ως προς την τελική επιλογή των
εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, διαπιστώσαµε ότι έγινε από το
Ελληνικό Προξενείο Αργυροκάστρου, καθώς και τους εκπαιδευτικούς φορείς της
µειονότητας. Μελετώντας όµως τα έγγραφα που είχαµε τη διάθεση µας καθώς
ανάµεσα τους υπήρχαν και µερικές ονοµαστικές καταστάσεις, διαπιστώσαµε ότι
οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στα σεµινάρια του 1994 ήταν κατά κανόνα οι
ίδιοι που συµµετείχαν και στα σεµινάρια της επόµενης χρονιάς. Αυτό µπορεί να
σηµαίνει ότι υπήρξε µια συνέχεια και επιµορφωτικά σεµινάρια αποτελούσαν
κατά κάποιο τρόπο το «καλοκαιρινό σχολείο» των οµογενών εκπαιδευτικών της
Αλβανίας.
Επίσης, γίνεται λόγος για γνώση του περιεχοµένου των σχολικών
εγχειριδίων που χρησιµοποιούν στα σχολεία τους οι εκπαιδευτικοί. Η γνώση αυτή
θεωρήθηκε σηµαντικό πλεονέκτηµα που είχε εξασφαλιστεί σχετικά εύκολα µέσω
ενός άλλου προγράµµατος που είχε αναθέσει το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το οποίο είχε ως αντικείµενο τη µελέτη των σχολικών
εγχειριδίων που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί της µειονότητας56. Αυτές ήταν
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και οι βασικές προϋποθέσεις, και οι ενέργειες κατά την προπαρασκευαστική
φάση του επιµορφωτικού σεµιναρίου.
Στη συνέχεια κατά την διάρκεια του επιµορφωτικού προγράµµατος, τα
µαθήµατα προχώρησαν σύµφωνα µε τους τρεις γνωστικούς κύκλους έτσι όπως
τους αναφέραµε προηγουµένως.
Επίσης γνωρίζουµε ότι διανεµήθηκε στους εκπαιδευτικούς γραφική ύλη
καθώς και σηµαντικός αριθµός φωτοτυπιών για τις διδακτικές ανάγκες του
προγράµµατος. Ένα σηµείο διαφοροποίησης σε σχέση µε το παράλληλο
σεµινάριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως προς την παροχή υλικών στήριξης της
διδασκαλίας, είναι το εξής: στο παρόν επιµορφωτικό σεµινάριο, ετοιµάστηκε ένα
σύγγραµµα ειδικά για το Πρόγραµµα, το οποίου αποτελούνταν από τρία µέρη.
Στο πρώτο µέρος υπήρχε επιλεγµένο χρήσιµο γλωσσικό υλικό µε παρατηρήσεις
και επισηµάνσεις των επιστηµονικών υπευθύνων του σεµιναρίου. Στο δεύτερο
µέρος, υπήρχε ένας Βιβλιογραφικός Οδηγός για την Παιδική Λογοτεχνία και στο
τρίτο µέρος υπήρχε ένα διευρυµένο γλωσσικό υλικό από την ελληνική λαϊκή
παράδοση. Επίσης ενισχυτικά, µοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς και ένα βιβλίο
γραµµατικής57.
Για τα υπόλοιπα θέµατα µεθοδολογίας ισχύουν επίσης όλα αυτά που
αναφέραµε στο παράλληλο σεµινάριο της Αθήνας. ∆υστυχώς στην έκθεση δεν
γίνεται λεπτοµερής αναφορά στον τρόπο διδασκαλίας, στις µεθόδους που
επιλέγηκαν, και στην ανταπόκριση ή µη που είχαν αυτοί.
Για τα σεµινάρια του 1995, έχουµε περίπου την ίδια µεθοδολογία µε τη
διαφορά ότι δεν επιτεύχθηκε η αρχικά προβλεπόµενη οµοιογένεια των οµάδων
και έτσι στην πορεία της υλοποίησης των επιµέρους σεµιναρίων χρειάστηκε να
αναθεωρηθούν αρκετά από τα αρχικώς προβλεπόµενα, να γίνει αναµόρφωση των
προγραµµάτων και όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στις δύο από τις τέσσερις
επιµέρους αξιολογικές εκθέσεις του 1995, χρειάστηκε να «αντικατασταθούν
µέρος των µαθηµάτων ειδικότητας µε µαθήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος»,
πράγµα που είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των θεµάτων ειδικότητας και την
αναπόφευκτη διάσπαση του ιστού του όλου προγράµµατος όπως αυτό είχε
σχεδιαστεί αρχικά.
Μάλιστα, η συνολική πρόταση που είχε υποβάλει για το 1995 το
Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων στο Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., ζητώντας την ανάθεση από το
τελευταίο του έργου της επιµόρφωσης οµογενών εκπαιδευτικών από την
Αλβανία, ήταν µια από κοινού πρόταση τριών τµηµάτων του Πανεπιστηµίου των
Ιωαννίνων. Συγκεκριµένα του Μαθηµατικού τµήµατος, του Παιδαγωγικού
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Τµήµατος
Νηπιαγωγών. Αυτό έγινε γιατί ένας από τους δεδηλωµένους στόχους του όλου
προγράµµατος όπως αυτοί έχουν καταγραφεί, ήταν µεταξύ άλλων και «η ευρύτερη
παρέµβαση και συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε θέµατα επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών της µειονότητας»58. Παρολαυτά το ζήτηµα της οµοιογένειας
των οµάδων των εκπαιδευτικών αν και αποτελούσε βασικό στοιχείο στο
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µεθοδολογικό σχεδιασµό των σεµιναρίων, εντούτοις δεν κατάφερε να εφαρµοστεί
στην πράξη.
3. Περιεχόµενο: Ως προς το ακριβές περιεχόµενο των σεµιναρίων, αν και
δεν διαθέτουµε τα ηµερήσια προγράµµατα όλων των επιµέρους επιµορφώσεων
που παρακολούθησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, ωστόσο µπορούµε να εξάγουµε
µερικά ασφαλή συµπεράσµατα αναφορικά µε αυτό. Έτσι διαπιστώσαµε ότι µέσα
στους τρεις γνωστικούς κύκλους (και στους τέσσερις για τα επιµορφωτικά
σεµινάρια του 1995), έτσι όπως αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης του
πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, περιλαµβάνονταν:
1ος γνωστικός κύκλος - Συστηµατική ενασχόληση µε τις τάσεις και τις
εξελίξεις της νέας ελληνικής γλώσσας: συστηµατική παρουσίαση των γλωσσικών
φαινοµένων αλλά µε παράλληλη αιτιολόγησή αυτών. Ορθογραφικές µεταβολές
στη νέα ελληνική γλώσσα, ο ρόλος της Γραµµατικής, η θέση των ξένων γλωσσών
στην νέα ελληνική γλώσσα, ο σύγχρονος προφορικός και γραπτός λόγος.
2ος γνωστικός κύκλος – ∆ιδακτική προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος:
περιελάµβανε εισηγήσεις καθηγητών αναφορικά µε την διδακτική προσέγγιση
του µαθήµατος της γλώσσας αλλά και αναφορικά µε την παιδαγωγική λειτουργία
της γλωσσικής διδασκαλίας.
3ος γνωστικός κύκλος – ∆ιδακτική και σχολική πράξη: συνδυασµός των δυο
προαναφερθέντων γνωστικών κύκλων µε άµεσες αναφορές στην διδακτική
πράξη. Παρουσιάσεις γλωσσικών ενοτήτων και συγκριτική ανάλυσή τους.
Παρουσίαση σύγχρονων τρόπων διδακτικής προσέγγισής των κειµένων.
Ανάλυση της µεθοδολογίας τους. Συγκριτική παρουσίαση των γραµµατικών
φαινοµένων. Παρουσίαση στους επιµορφούµενους δειγµατικών διδασκαλιών
(βιντεοσκοπηµένων).
Βλέπουµε λοιπόν πως το κύριο βάρος σε όλα τα επιµέρους σεµινάρια,
δόθηκε στη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος. Παράλληλα όµως, ο
διδακτικός αυτός πυρήνας, πλαισιώθηκε και µε εισηγήσεις που αναφέρονταν σε
παιδαγωγικά και ιστορικά –πολιτιστικά θέµατα. Τα θέµατα αυτά αφορούσαν
καταρχάς το κυρίαρχο για την τότε εποχή (και ιδιαίτερα για τα σεµινάρια του
1994) «Μακεδονικό ζήτηµα» και στη συνέχεια τον ευρύτερο χώρο της Ηπείρου.
Αυτά υλοποιήθηκαν µέσα από εισηγήσεις ειδικών για τα ευρύτερα φιλολογικά,
γεωγραφικά και αρχαιολογικά δεδοµένα και µνηµεία της περιοχής. Αυτό το
χαρακτήρα είχαν και οι παράλληλες επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν σε
διάφορα σηµαντικά µνηµεία και σε αρχαιολογικούς τόπους της ευρύτερης
περιοχής.
Ωστόσο επισηµαίνουµε ότι οι τρεις επάλληλοι κύκλοι γνωστικών
αντικειµένων έτσι όπως τους σχεδίασαν οι υπεύθυνοι, έχουν µία λογική και µία
µεθοδολογία τέτοια που επιτρέπει την οµαλή µετάβαση από τον έναν στον άλλο
και την αφοµοίωση τους από τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς.
Για το πρόγραµµα του 1995 από την άλλη πλευρά, διαπιστώσαµε ότι ως
προς τα περιεχόµενα του, κινήθηκε στα ίδια πλαίσια µε τα σεµινάρια του 1994.
Το µοναδικό στοιχείο διαφοροποίησης των περιεχοµένων στα σεµινάρια του
1995, είναι η προσθήκη στα περιεχόµενα και των µαθηµάτων ειδικότητας, στο
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βαθµό που αυτό ήταν εφικτό εφόσον όπως ήδη αναφέρθηκε δεν ξεπεράστηκαν
τελικά τα προβλήµατα οµοιογένειας των οµάδων που συµµετείχαν στις επιµέρους
οµάδες σεµιναρίων.
Παρατηρούµε επίσης µια προσπάθεια εµπλουτισµού των περιεχοµένων
των σεµιναρίων, σύµφωνα µε τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, έτσι
όπως τις είχαν διατυπώσει την προηγούµενη χρονιά κατά την διάρκεια της
αξιολόγησής (συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και προφορική αξιολόγηση) των
πεπραγµένων.
4. Χωροχρόνος: Τα δεδοµένα στοιχεία που διαθέτουµε ως προς το
κριτήριο του χωροχρόνου για το διπλό σεµινάριο που εξετάζουµε, φαίνεται να
είναι για άλλη µια φορά ξεκάθαρα και συγκεκριµένα. Έτσι διαπιστώνουµε ότι:
α) Ως προς το χρόνο: και οι δύο κύκλοι του διπλού σεµιναρίου,
υλοποιήθηκαν κατά τους θερινούς µήνες όπου οι εκπαιδευτικοί θα είχαν τη
δυνατότητα να το παρακολουθήσουν χωρίς να εµποδίζονται από τις διδακτικές
υποχρεώσεις τους. Η διάρκεια των µαθηµάτων του κάθε κύκλου ήταν τρεις
εβδοµάδες. Οι διδακτικές ώρες που καλύφθηκαν ήταν κατά προσέγγιση 90 ώρες
σε κάθε επιµέρους σεµιναριακή οµάδα. Το κύριο βάρος των διδακτικών ωρών ειδικά για τα σεµινάρια του 1994- δόθηκε στην διδασκαλία του γλωσσικού
µαθήµατος. Την επόµενη χρονιά ο χρόνος µοιράστηκε ή τουλάχιστον έγινε
προσπάθεια να κατανεµηθεί ορθολογικότερα έτσι ώστε να διδαχτούν και τα
µαθήµατα ειδικότητας. Βέβαια το αρχικό πρόγραµµα στη µορφή δηλαδή που το
έχουµε εµείς, δεν τηρήθηκε κατά γράµµα για τους λόγους που έχουµε ήδη
αναφέρει. Τα µαθήµατα ήταν καθηµερινά και 6άωρα, κυρίως τις πρωινές ώρες
µέχρι το µεσηµέρι, εκτός από τις περιπτώσεις που για πρακτικούς λόγους έπρεπε
να γίνουν και απογευµατινά µαθήµατα έτσι ώστε να καλυφθεί το µεγαλύτερο
ποσοστό της προβλεπόµενης ύλης. Αν και αρχικά δεν είχαν προβλεφθεί τα
απογευµατινά µαθήµατα, ωστόσο, οι επιµορφούµενοι δέχτηκαν µε προθυµία αυτή
την παρεκτροπή αφού ο στόχος ήταν η πληρέστερη κάλυψη των επιµορφωτικών
αναγκών τους. Σύµφωνα µε την συνολικές εκθέσεις αξιολόγησης και των δύο
ετών,
Επίσης, πέρα από τις προβλεπόµενες διδακτικές ώρες, είχαν προβλεφθεί
στα ηµερήσια προγράµµατα όλων των επιµέρους επιµορφωτικών σεµιναρίων και
για τα δύο έτη, επιπλέον ώρες για τις εκπαιδευτικές εκδροµές που υλοποιήθηκαν.
Οι επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν υπό τον τίτλο «πολιτιστικό πρόγραµµα»
ήταν σε γνωστούς αρχαιολογικούς, ιστορικούς και τουριστικούς τόπους της
ευρύτερης περιοχής.
β) Ως προς το χώρο: αναφορικά µε το χώρο που πραγµατοποιήθηκαν τα
µαθήµατα όλων ανεξαιρέτως των οµάδων επιµορφωτικών σεµιναρίων και για το
1994 αλλά και για το 1995, διαπιστώνουµε ότι δεν υπήρξε καµία απολύτως
διαφοροποίηση. Με λίγα λόγια, χρησιµοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις της
Πανεπιστηµιούπολης των Ιωαννίνων για τα µαθήµατα, και το φοιτητικό
εστιατόριο για τα µεσηµεριανά γεύµατα. Για την διαµονή των εκπαιδευτικών
επιλέχθηκαν ξενοδοχεία της πόλης έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι
εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή και µε το ντόπιο πληθυσµό.
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Βλέπουµε λοιπόν πως, ως προς το κριτήριο του χωροχρόνου,
ακολουθείται η γνωστή δοκιµασµένη πρακτική που ακολουθήθηκε στο σύνολο
σχεδόν των σεµιναρίων επιµόρφωσης και των άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων.
5. Αξιολόγηση: Για την αξιολόγησή των πεπραγµένων όλων των
επάλληλων κύκλων και των σεµιναρίων του 1994, αλλά και αυτών του 1995,
διαπιστώσαµε ότι ακολουθείται ή ίδια τακτική.
Με άλλα λόγια, µε την επιστηµονική ευθύνη του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.,
σχεδιάστηκε και διανεµήθηκε σε όλες τις οµάδες των οµογενών εκπαιδευτικών
(και του παράλληλου σεµιναρίου της Αθήνας), ένα ερωτηµατολόγιο
αξιολόγησης. Είχε προηγηθεί εκ µέρους του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., η σχεδίαση ειδικού
µηχανογραφικού προγράµµατος για την επεξεργασία των απαντήσεων και την
εξαγωγή αξιόλογων στατιστικών στοιχείων. Έχουµε στη διάθεση µας το έντυπο
του ερωτηµατολογίου το οποίο περιλαµβάνει 14 ερωτήσεις, οι οποίες είναι κατά
κανόνα (εκτός ελαχίστων) κλειστού τύπου και έχουν τη µορφή της «πολλαπλής
επιλογής». Επίσης για τα σεµινάρια του 1994 αλλά και για το παράλληλο του
Πανεπιστηµίου Αθηνών της ίδιας χρονιάς, έχουµε και την ανάλυση των
αποτελεσµάτων έτσι όπως την συνέταξε το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., καθώς και τον
σχετικό σχολιασµό των αποτελεσµάτων αυτών. Μάλιστα η αξιολόγηση του
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. είναι συγκριτική ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και το
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ενώ καταλήγει και σε βελτιωτικές προτάσεις.
Επίσης παράλληλα µε την γραπτή αξιολόγηση µέσω των
ερωτηµατολογίων, έγινε και προφορική αξιολόγηση σε ανοιχτές συζητήσεις που
έγιναν, µεταξύ των επιµορφούµενων και των επιστηµονικών υπευθύνων των
σεµιναριακών κύκλων. Τα συµπεράσµατα και οι θέσεις που προέκυψαν από τις
συζητήσεις αυτές, ενσωµατώθηκαν στις εκθέσεις που συνέταξαν οι επιστηµονικοί
υπεύθυνοι και αφορούν όλα τα σεµινάρια ανεξαιρέτως και του 1994 και του
1995.
Βλέπουµε δηλαδή ότι από την αξιολόγηση των πεπραγµένων, από την
πλευρά των ίδιων των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών, έχουµε και τις εκθέσεις
αξιολόγησής (είτε τις συνολικές που αφορούν σε όλες τις φάσεις, είτε τις
επιµέρους για κάθε οµάδα σεµιναρίων ξεχωριστά), που συνέταξε ο εκάστοτε
επιστηµονικός υπεύθυνος. Οι εκθέσεις αυτές υποβλήθηκαν στους αρµόδιους
φορείς, µαζί µε τις αξιολογήσεις των ιδίων των οµογενών εκπαιδευτικών. Ο
φορέας χρηµατοδότησής των σεµιναρίων (για την περίπτωσή µας το
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.,) προχώρησε µε τη σειρά του σε επιπλέον αξιολόγηση την οποία
και κοινοποίησε επίσης στους αρµόδιους και γενικότερα στους εµπλεκόµενους
φορείς.
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, την ύπαρξη ενός σχεδιασµού αναφορικά µε την
αξιολόγηση των πεπραγµένων. Σχεδιασµός που αφορά όχι µόνο τον φορέα
υλοποίησής (Πανεπιστήµια), αλλά και τον φορέα χρηµατοδότησης
(Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) των επιµορφωτικών σεµιναρίων. Επιχειρώντας έναν σύντοµο
σχολιασµό ως προς τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας, έτσι όπως
διαφαίνονται στα σχετικά γραπτά ντοκουµέντα που έχουµε συγκεντρώσει,
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διαπιστώνουµε µια µικρή διαφοροποίηση µεταξύ των αξιολογήσεων. ∆ηλαδή
βλέπουµε πως το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. διαπιστώνει σε γενικές γραµµές µια «µικρή
απόκλιση από το επιθυµητό αποτέλεσµα». Ειδικά για τις οµάδες των σεµιναρίων
του 1994 που έγιναν και στα δύο Πανεπιστήµια, διαπιστώνει µια σαφέστατη
διαφορά ως προς την αποτελεσµατικότητα τους, θεωρώντας πως η
αποτελεσµατικότητα των σεµιναρίων του Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων, ήταν
ανώτερη συγκριτικά µε αυτή του Πανεπιστηµίου των Αθηνών. Επιπρόσθετα
όµως τηρεί µια πιο συγκρατηµένη στάση και ασκεί έντονη κριτική και στα
υπόλοιπα σεµινάρια κάτι που δεν το διαπιστώσαµε (τουλάχιστο όσο µπορέσαµε
να κρίνουµε από τα έγγραφα που διαθέταµε) να γίνεται και από την πλευρά των
επιστηµονικών υπεύθυνων.
Γενικά όµως, επιχειρώντας να εξετάσουµε το κριτήριο της αξιολόγησής
στο σύνολό του, έτσι όπως παρουσιάζεται και εφαρµόζεται από την πλευρά όλων
των εµπλεκόµενων φορέων, θα λέγαµε ότι υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασµός
στοιχείο πολύ για την υλοποίηση παρόµοιων επιµορφωτικών προγραµµάτων στο
µέλλον.
6.5.3.1. Συµπεράσµατα από την ανάλυση των επιµορφωτικών σεµιναρίων της
2ης κατηγορίας- δέσµης
Τα επιµορφωτικά σεµινάρια που ανήκουν σε αυτή τη δεύτερη δέσµη,
παρουσιάζουν µια εντελώς διαφοροποιηµένη φιλοσοφία και µια αλλιώτικη
πρακτική εφαρµογή από τα σεµινάρια της πρώτης δέσµης. Η διαφοροποίηση
εκτείνεται και στα πέντε κριτήρια ανάλυσης και είναι εµφανής από όλη την
ανάλυση που προηγήθηκε. Αντίθετα οµοιότητες εντοπίζουµε στα αντίστοιχα
επιµορφωτικά σεµινάρια που την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησε το
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει η διαπίστωση ότι στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων φαίνεται πως λειτουργεί µε αποτελεσµατικότερο τρόπο
η επιµόρφωσης της συγκεκριµένης κατηγορίας οµογενών εκπαιδευτικών από ότι
στο Αθηνών. Παρά το γεγονός ότι ο χρηµατοδοτικός φορέας των σεµιναρίων (το
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) προβλέπει και προϋποθέτει τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές,
χρηµατοδοτεί µε τα ίδια σχεδόν χρηµατικά ποσά αλλά και επιβλέπει µε τον ίδιο
τρόπο τα παράλληλα επιµορφωτικά σεµινάρια και στα δυο Πανεπιστήµια,
ωστόσο -όπως και ο ίδιος ο φορέας διαπιστώνει στην εκ των υστέρων αξιολόγηση
που διενεργεί-, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων φαίνεται να είναι περισσότερο
αποτελεσµατικό. Αυτό υποθέτουµε ότι οφείλεται κατά ένα ποσοστό και στο
γεγονός ότι το συγκεκριµένο Πανεπιστήµιο γεωγραφικά βρίσκεται πιο κοντά στη
χώρα προέλευσης των εκπαιδευτικών (Αλβανία) και εκ των πραγµάτων, ήταν πιο
εύκολο να λυθούν διάφορα οργανωτικά προβλήµατα.
Επίσης, θα άξιζε τον κόπο να εξετάσει κανείς –κάτι που δεν µπορέσαµε να
κάνουµε- το γιατί δεν υπάρχουν σχέσεις και διασυνδέσεις µεταξύ των σεµιναρίων
της πρώτης (εκπαιδευτικοί από Αυστραλία) και της δεύτερης δέσµης
(εκπαιδευτικοί από Αλβανία), στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Θα µπορούσαν
άραγε οι επιµορφωτές της µιας δέσµης να αποκοµίσουν οφέλη από την εµπειρία
της άλλης δέσµης σεµιναρίων και να αλληλοεµπλουτιστούν τα περιεχόµενα και η
µεθοδολογίες και των δύο;
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6.6. Πανεπιστήµιο Κρήτης
6.6.1. Γενικά στοιχεία για τα επιµορφωτικά σεµινάρια
Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, επιχειρείται από το ∆εκέµβρη του 1997, µια
οργανωµένη
και συστηµατική προσπάθεια επιµόρφωσης οµογενών
εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια αυτή γίνεται κυρίως µε την υποστήριξη του
Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Β’ Κ.Π.Σ59.
Την ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης των επιµορφωτικών
σεµιναρίων την έχει αναλάβει το Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και
Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.). Το Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., που ανήκει
οργανικά στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης, έχει –µεταξύ
άλλων- ως σκοπό και την «κατάρτιση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που
καλούνται να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε µαθητές ελληνικής και µη
ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό»60.
Σε µια πρώτη µατιά, διαπιστώνει κανείς, ότι το Πανεπιστήµιο Κρήτης,
διακρίνεται από έναν πλουραλισµό, όσον αφορά στις χώρες προέλευσης των
οµογενών εκπαιδευτικών που κατά καιρούς επιµορφώθηκαν σε αυτό.
Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί που συνολικά επιµορφώθηκαν από τα πλαίσια
των επιµορφωτικών προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης προέρχονταν από
τις εξής χώρες: Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Λ. Αµερική, Ν.
Αφρική, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Γερµανία και Σουηδία.
Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης εντοπίσαµε -µέσα από τα αρχεία του
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.- αρκετά γραπτά ντοκουµέντα που αφορούν στα συνολικά έξι (6)
σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς, που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του
έργου «Παιδεία Οµογενών»61. Τα στοιχεία αυτά µας επιτρέπουν να σχηµατίσουµε
µια πολύ καλή εικόνα για τα πεπραγµένα, καθώς είναι ποικίλα, µε αρκετές
λεπτοµέρειες και κυρίως χαρακτηρίζονται από συνέπεια και συνέχεια στην
περιγραφή και ανάλυση τους. Παράλληλα, όµως, µε τα επιµορφωτικά σεµινάρια
όµως που υλοποιήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, γνωρίζουµε ότι
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του ίδιου έργου και µε ευθύνη του ιδρύµατος και των
ανά χώρα Συντονιστών του έργου, αλλά και των Συντονιστών Εκπαίδευσης, στο
εξωτερικό, 51 ακόµα σεµινάρια στις χώρες διαµονής των εκπαιδευτικών, στα
οποία επιµορφώθηκαν 2.869 οµογενείς εκπαιδευτικοί62.
59

Κ.Π.Σ. : ∆εύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Π.∆. 147/’96, άρθρο 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αποστολή, τους στόχους, τη δοµή
και τη λειτουργία του Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., βλέπε πέρα από το Π.∆. 147, Φ.Ε.Κ. 11/10/’96 και τη σχετική
ιστοσελίδα: http://www.ediamme.edc.uoc.gr/Γενικέςπληροφορίες.
61
Στο έργο «Παιδεία Οµογενών» θα αναφερθούµε µε περισσότερες λεπτοµέρειες στα κεφάλαια εκείνα,
που αποτελούν στο δεύτερο µέρος της εµπειρικής έρευνας που αφορά αποκλειστικά στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης.
62
Τα στοιχεία αυτά τα αντλήσαµε από την Συνολική Έκθεση της Πορείας του έργου (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.,
2000). Στην ίδια έκθεση, σε ότι αφορά στην γενικότερη επιµορφωτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε
στα πλαίσια του «Παιδεία Οµογενών», αναφέρεται ότι υλοποιήθηκαν 3 ακόµα σεµινάρια στην Αθήνα για
696 προς απόσπαση Ελλαδίτες εκπαιδευτικούς, καθώς και 2 επιµορφωτικά σεµινάρια για τους 24
Συντονιστές Εκπαίδευσης που έχει ορίσει το ΥΠ.ΕΠ.Θ. στις χώρες του εξωτερικού, όπου υπάρχει
οργανωµένη ελληνόγλωσση εκπαίδευση.
60
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Επιπρόσθετα, πέρα από τα σεµινάρια που εντάσσονταν στο έργο «Παιδεία
Οµογενών», εντοπίσαµε την ύπαρξη και άλλων (συγκεκριµένα 5) επιµορφωτικών
σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς63.
Για όλα τα επιµορφωτικά σεµινάρια που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του
έργου «Παιδεία Οµογενών» έχουµε συγκεντρώσει κοινά γραπτά τεκµήρια που
εµπίπτουν στα πέντε κριτήρια ανάλυσης που έχουµε θέσει. Τα κοινά αυτά
στοιχεία παραθέτουµε στην συνέχεια, οπότε δεν κρίνεται σκόπιµο -για λόγους
οικονοµίας χρόνου και χώρου- να τα αναφέρουµε και ξεχωριστά σε κάθε ένα
σεµινάριο που θα αναλύουµε.
Ωστόσο, εκείνο που θα επιδιώξουµε να αναδείξουµε είναι, αν και κατά
πόσο παρατηρείται εξέλιξη στο πέρασµα του χρόνου ως προς κάθε ένα από τα
κριτήρια ανάλυσης.
Τα γραπτά τεκµήρια που έχουµε συνολικά στην διάθεση µας είναι:
α) Το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.) του έργου «Παιδεία Οµογενών».
β) Τις εκθέσεις αξιολόγησης ξεχωριστά για κάθε υλοποιηθέν σεµινάριο µε
επεξεργασµένα όλα τα σχετικά στοιχεία.
γ) Στοιχεία από τις ενδιάµεσες αξιολογήσεις του κάθε σεµιναρίου
ξεχωριστά.
δ) Ερωτηµατολόγια µε προσωπικά στοιχεία (βιογραφικά, υπηρεσιακά
στοιχεία, προσδοκίες από το επιµορφωτικό σεµινάριο κ.λπ.)του κάθε
εκπαιδευτικού.
ε) Ερωτηµατολόγια αξιολόγησής που συµπλήρωναν οι ίδιοι οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί στο τέλος κάθε επιµορφωτικού σεµιναρίου.
στ) Τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων που παρακολούθησαν οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί για όλα τα σεµινάρια συνολικά.
ζ) Έγγραφα αξιολόγησης των πεπραγµένων των επιµορφώσεων από
εξωτερικούς αξιολογητές του ΥΠ.ΕΠ.Θ.
η) Τα υλικά στήριξης της διδασκαλίας που πλαισίωσαν τα επιµορφωτικά
σεµινάρια.
θ) Επιστολές των ίδιων των εκπαιδευτικών µε αξιολογικές παρατηρήσεις.
6.6.2. Το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου:
α) Το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου είναι ένα πολύ σηµαντικό γραπτό
τεκµήριο, στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες για την Σύµβαση Ανάθεσης
Έργου µεταξύ του ΥΠ.ΕΠ.Θ. (εργοδότης) και του Πανεπιστηµίου Κρήτης
(ανάδοχος). Στο Τ.∆.Ε. για το έργο «Παιδεία Οµογενών», υπάρχει µια
συγκεκριµένη υποδράση (ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) η οποία αφορά αποκλειστικά στην
επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Στο Τ.∆.Ε. εντοπίσαµε ανάλυση της υποδράσης
63

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε σε δύο σεµινάρια για αποσπασµένους ή ενταγµένους στο εκπαιδευτικό
σύστηµα µόνιµους εκπαιδευτικούς από τη Γερµανία, σε δύο επιµορφωτικά σεµινάρια για Γερµανούς
κλασσικούς φιλολόγους πάλι από την Γερµανία και σε ένα σεµινάριο για εκπαιδευτικούς από την Σουηδία.
Τα σεµινάρια αυτά παρόλο που τα περιλαµβάνουµε στο συνολικό πίνακα των επιµορφωτικών σεµιναρίων
που υλοποιήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, ωστόσο δεν τα αναλύουµε διεξοδικά όπως αυτά τα έξι που
απευθύνονταν αποκλειστικά σε οµογενείς εκπαιδευτικούς.
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αυτής, η οποία µας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν
για το σχεδιασµό των σεµιναρίων, γεγονός που θα βοηθήσει στην ανάλυση των
πεπραγµένων σε αυτά. ∆ηλαδή, στο Τ.∆.Ε., εντοπίζουµε την τεχνική περιγραφή
της υποδράσης που µας ενδιαφέρει, τη βασική στοχοθεσία της, τα στάδια
εκτέλεσης της, τα χρονοδιαγράµµατα που τίθενται, τα παραδοτέα που απορρέουν
από την υποδράση αυτή, τα οικονοµικά αναλυτικά στοιχεία της κ.λπ. Έτσι λοιπόν
έχουµε τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν και στα έξι σεµινάρια που
υλοποιήθηκαν από το Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ. και τα οποία και θα αναλύσουµε στη
συνέχεια, µε βάση τα γνωστά πέντε κριτήρια που έχουµε θέσει.
1.α. Στοχοθεσία (γενική): Στο Τ.∆.Ε. (σ. 9) αναφέρεται ρητά ότι βασικός
στόχος του έργου παιδεία οµογενών είναι «η διατήρηση, η καλλιέργεια και η
προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε οµογενείς και αλλογενείς
εκπαιδευτικούς». Ένα από τα µέσα επίτευξη του στόχου αυτού, είναι η
επιµόρφωση «τόσο των Ελλαδιτών εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό,
όσο και των οµογενών εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο εξωτερικό». Εµείς θα
ασχοληθούµε µε τη δεύτερη οµάδα, δηλαδή τους οµογενείς εκπαιδευτικούς.
Στο ίδιο Τ.∆.Ε. επίσης στην παράγραφο που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό
προσωπικό, διακρίνονται τέσσερις διαφοροποιηµένες µεταξύ τους κατηγορίες
εκπαιδευτικών, που διδάσκουν στις διάφορες µορφές εκπαίδευσης στο εξωτερικό
και τεκµηριώνεται η ανάγκη να ασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς µε µια
συγκεκριµένη κατηγορία από αυτές, δηλαδή µε τους οµογενείς εκπαιδευτικούς.
Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «η τελευταία κατηγορία (σ.σ οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί) αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο και φαίνεται ότι θα εξελιχθεί στην
κυρίαρχη κατηγορία. Αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει την
καλύτερη µελλοντική λύση, υπό την προϋπόθεση ότι το ελληνικό κράτος θα
δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για µια συνεχή, συστηµατική
επιµόρφωσή τους στην Ελλάδα».
Τα παραπάνω είναι µια γενικότερη φιλοσοφία που διακατέχει το
ΥΠ.ΕΠ.Θ. για την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών και την οποία
προτίθεται να εφαρµόσει έµπρακτά µε την ανάθεση του έργου στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Στη συνέχεια εντοπίσαµε και την ειδικότερη στοχοθεσία της υποδράσης
Προµηθέας, η οποία διαπερνά όλα τα σεµινάρια που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια
του έργου Παιδεία Οµογενών .
1.β. Στοχοθεσία (ειδικότερη): Στόχος ειδικότερος, -σύµφωνα πάντα µε το
Τ.∆.Ε.- είναι η επιµόρφωση 250 οµογενών εκπαιδευτικών (στο χρονικό διάστηµα
τριών ετών) στην Ελλάδα, οι οποίοι θα λειτουργήσουν στη συνέχεια ως
πολλαπλασιαστές στις περιοχές που εργάζονται.
Στο Τ.∆.Ε. (σ: 41) επίσης διατυπώνονται και οι «άµεσοι στόχοι του
προγράµµατος» που αφορούν συνολικά όλα τα επιµορφωτικά σεµινάρια που
υλοποιεί το Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ. για οµογενείς εκπαιδευτικούς. Έτσι βλέπουµε ότι:
άµεσοι στόχοι του προγράµµατος είναι:
α) «Να συµβάλει στην βελτίωση της διδακτικής ετοιµότητας των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών µέσα από την παροχή γνώσεων και
πληροφοριών σχετικών µε την ελληνική ιστορία και τον πολιτισµό, το ελληνικό
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εκπαιδευτικό σύστηµα, τη «ζωντανή» ελληνική γλώσσα και τέλος, τη διδασκαλία
της ελληνικής ως «δεύτερης γλώσσας».
β) Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των ίδιων των επιµορφούµενων, και
από την άλλη, µε την βοήθεια της συγκεκριµένης οµάδας των επιµορφούµενων,
γ) Η δηµιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των
ίδιων των οµογενών εκπαιδευτικών στη χώρα υποδοχής, µε στόχο τη διατήρηση
και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στο εξωτερικό.
δ) Η δηµιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών των χωρών υποδοχής, και των παροικιακών και
ελλαδικών φορέων και υπηρεσιών, επίσης µε στόχο τη διατήρηση και την
καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στο εξωτερικό».
Βλέπουµε, λοιπόν, πως πέρα από την βελτίωση της διδακτικής
ετοιµότητας των οµογενών εκπαιδευτικών, που είναι ένας στόχος που -είτε άµεσα
είτε έµµεσα - τον εντοπίσαµε σε όλα τα προηγούµενα επιµορφωτικά σεµινάρια
και των άλλων ελληνικών Πανεπιστηµίων, εδώ τίθενται και άλλοι στόχοι, που
από την µία αφορούν στον εκπαιδευτικό ως ξεχωριστή προσωπικότητα (σύσφιξη
σχέσεων µεταξύ των συναδέλφων) αλλά από την άλλη, είναι και περισσότερο
µακροπρόθεσµοι, απαιτούν συνέπεια και συστηµατική οργάνωση για να
επιτευχθούν(δίκτυα επικοινωνίας των εµπλεκόµενων φορέων και ατόµων). Αυτό
το στοιχείο είναι νέο, καθώς ξεφεύγει από την «πεπατηµένη» που θέλει τα
επιµορφωτικά σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς ως απλά µαθήµατα που θα
καλύψουν τα «κενά» στην γλωσσική κυρίως κατάρτιση και την έλλειψη
ενηµέρωσης για τις εξελίξεις στη νεοελληνική γλώσσα και ελληνική ιστορία
γενικότερα.
Έννοια –κλειδί επίσης, θεωρούµε τον «πολλαπλασιαστικό» χαρακτήρα
που προσδίδουν οι σχεδιαστές του προγράµµατος, στον επιµορφούµενο
εκπαιδευτικό. ∆ιακρίνουµε δηλαδή πίσω από την έννοια αυτή, µια φιλοσοφία που
θέλει τον εκπαιδευτικό ως ενεργό συµµετέχοντα σε µία διαδικασία που τον
άφορα άµεσα και παράλληλα όχι µόνο του προσφέρει εφόδια, αλλά του αναθέτει
και έναν σηµαντικό ρόλο µε την ολοκλήρωση της επιµορφωτικής διαδικασίας και
την επιστροφή του στη χώρα διαµονής. Τον ρόλο του «µεταφορέαπολλαπλασιαστή» της νέας γνώσης στους συναδέλφους του.
Από όλα τα παραπάνω, διαπιστώνουµε ότι η πρόθεση των σχεδιαστών της
επιµόρφωσης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, είναι µια συνειδητή προσπάθεια για
ανανέωση των µέχρι πρότινος επιδιώξεων, άρα και των πρακτικών, µέσω των
οποίων θα υλοποιήσουν τις επιδιώξεις αυτές. Κάτι που φαίνεται πιο ξεκάθαρα
από την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και την οποία περιγράφουµε στην
συνέχεια.
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2. Μεθοδολογία: Στο Τ.∆.Ε. έχουµε αρκετά στοιχεία για την µεθοδολογία
της υλοποίησης των παραπάνω στόχων, που διαπνέει όλα συνολικά τα
επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς, που υλοποιήθηκαν στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Έτσι βλέπουµε ότι το Πανεπιστήµιο Κρήτης µε την έναρξη του έργου
προχώρησε στην εκπόνηση µελετών µε στόχο τη διερεύνηση των επιµορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών. αναφορικά µε τις χώρες στις οποίες θα γινόταν η
έρευνα αυτή, ακολουθήθηκε η εξής µέθοδος: Επειδή τα προς συλλογή
απαραίτητα εµπειρικά στοιχεία έπρεπε να αναζητηθούν στις χώρες όπου ζουν και
εκπαιδεύονται τα παιδιά ελληνικής καταγωγής, οι προαπαιτούµενες έρευνες και
µελέτες διεξήχθησαν και συντάχθηκαν από ειδικούς επιστήµονες στις χώρες
υποδοχής. Με άλλα λόγια θεωρήθηκε αναγκαία η σύσταση «Επιστηµονικών
Επιτροπών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Έτσι, κλήθηκαν άµεσα
επιστήµονες ελληνικής καταγωγής από το εξωτερικό, οι οποίοι ασχολούνταν µε
τα αντικείµενα που αναγράφονται στο Τ.∆.Ε.64, οι οποίοι συνεργάστηκαν µε
ελλαδίτες επιστήµονες που κι αυτοί µε τη σειρά τους διέθεταν «εµπειρίες και
επιστηµονική γνώση», σχετικά µε την Παιδεία των Οµογενών. Στη συνέχεια, για
την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών οι οµάδες αυτές συγκέντρωσαν το
κατάλληλο επιµορφωτικό υλικό, επιδιώκοντας τα περιεχόµενα των σεµιναρίων να
είναι τέτοια ώστε η επιµόρφωση να είναι όσο το δυνατό ποιο αποδοτική.
Στο Τ.∆.Ε. επίσης εντοπίσαµε αναλυτικές πληροφορίες για την
µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς επιµόρφωση οµογενών
εκπαιδευτικών. Έτσι διαπιστώσαµε ότι για την επιλογή ελήφθησαν αρχικά
υπόψη:
α) οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας,
β) οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, διδάσκοντες σε κρατικά σχολεία ή σε Τµήµατα ∆ιδασκαλίας της
Ελληνικής, καταρτιζόµενοι εκπαιδευτικοί, «µη προσοντούχοι» δάσκαλοι) και
τέλος,
γ) οι ανάγκες (δηλαδή η γενική και ειδικότερη στοχοθεσία) του Τ.∆.Ε.
Στην µεθοδολογία του γενικού σχεδιασµού των επιµορφωτικών
σεµιναρίων, θεωρούµε ότι ανήκουν όχι µόνο τα κριτήρια επιλογής των προς
επιµόρφωση εκπαιδευτικών, που θέτει το Πανεπιστήµιο Κρήτης, αλλά και η
διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και οι πρακτικές που επιλέγονται. Για το
θέµα αυτό λοιπόν, στο Τ.∆.Ε. διευκρινίζεται ότι είναι σκόπιµο, τουλάχιστον στην
αρχική φάση της επιµόρφωσης, να κληθούν εκπαιδευτικοί που να προέρχονται
από τις περιοχές και τους τύπους σχολείων όπου θα γίνουν οι επιστηµονικές
64

Για περισσότερες πληροφορίες παραπέµπουµε στο σχετικό γραπτό τεκµήριο (Τεχνικό ∆ελτίο Έργου),
όπου εκεί αναγράφονται και αναλύονται µε λεπτοµέρειες τα αντικείµενα και οι δράσεις τα οποία
αποτελούν το έργο «Παιδεία Οµογενών». Συνοπτικά εδώ αναφέρουµε ότι το έργο διαρθρώνεται σε τρεις
βασικές υποδράσεις: Ι ΑΘΗΝΑ (Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και Εκπαιδευτικό Υλικό, ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
(Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Μαθητών) και ΙΙΙ ΕΡΜΗΣ (Βάσεις
∆εδοµένων και ∆ίκτυα Επικοινωνίας). Τα παραπάνω στοιχεία, αλλά και περισσότερες λεπτοµέρειες για
τον επιτελικό σχεδιασµό του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» εµπεριέχονται επίσης και στα Πρακτικά
της Α’ Συνάντησης Εργασίας, Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο, 1997 (∆αµανάκης, Μ. Λυδάκη, Μ., Μιχελακάκη
Θ. επιµ.).
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µελέτες που προβλέπονται στα πλαίσια του συνολικού έργου. Επιπρόσθετα
αναφέρεται ότι στην αρχική αυτή φάση καλό θα ήταν οι εκπαιδευτικοί να
υπηρετούν σε σχολεία στα οποία θα δοκιµαστεί το νέο εκπαιδευτικό υλικό που θα
παραχθεί. Μάλιστα προτείνεται να είναι εκπαιδευτικοί που θα µπορούν να
εµπλακούν γενικότερα στις διαδικασίες υλοποίησης του Τ.∆.Ε. (1.1.Ζδ).
Παράλληλα, γίνεται λόγος και για οµογενείς φοιτητές που σπουδάζουν σε
ιδρύµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της ελληνικής, τα οποία
και λειτουργούν σε ορισµένες χώρες όπως για παράδειγµα στην Αυστραλία και
την Ουκρανία. Για την οµάδα αυτή των µελλοντικών εκπαιδευτικών και
συγκεκριµένα των φοιτητών προχωρηµένων εξαµήνων που επιθυµούν να κάνουν
πρακτική εξάσκηση στην Ελλάδα, διευκρινίζεται ότι είναι σκόπιµο να µην
αποκλειστούν από τις διαδικασίες της επιµόρφωσης.
Κάνοντας µια συνολική θεώρηση των κριτηρίων επιλογής που τίθενται,
για τη συµµετοχή των οµογενών εκπαιδευτικών στα επιµορφωτικά σεµινάρια του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, διαπιστώνουµε τον τρόπο µε τον οποίο η µία δράση του
συνολικού προγράµµατος, τροφοδοτεί την άλλη και πως διαφαίνεται µια σαφής
προσπάθεια συντονισµού και αµφίδροµης λειτουργίας των επιµέρους κοµµατιών
ενός συνόλου που βασίζεται στη λογική του «γραναζιού» όπου το ένα γρανάζι
είναι απαραίτητο για την κίνηση του άλλου αλλά και για τη δική του.
Και ως προς το κριτήριο της µεθοδολογίας της επιµόρφωσης, λοιπόν,
διαπιστώνουµε την διαφοροποιηµένη λογική που χαρακτηρίζει το σχεδιασµό της.
Η ύπαρξη ενός µακρόπνοου σχεδιασµού αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της
περίπτωσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, κάτι που θα φανεί και στην συνέχεια
όπου θα περάσουµε στην ανάλυση των επιµέρους σεµιναρίων που υλοποιήθηκαν.
3. Περιεχόµενα: Αν και τα περιεχόµενα διαφαίνονται κατά βάση στην
επιµέρους ανάλυση του κάθε επιµορφωτικού σεµιναρίου ξεχωριστά, ωστόσο
εντοπίσαµε στο Τ.∆.Ε. τους γενικότερους θεµατικούς άξονες σύµφωνα µε τους
οποίους σχεδιάστηκαν όλα τα υλοποιηθέντα σεµινάρια, και οι οποίοι είναι οι
ακόλουθοι:
α) Ελληνική ιστορία και πολιτισµός
β) Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία
γ) Η διδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης και ως Ξένης Γλώσσας
δ) Πολιτιστικό πρόγραµµα.
Σε ότι αφορά το πώς προέκυψαν αυτοί οι θεµατικοί άξονες, που θα
αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» όλων συνολικά των επιµορφωτικών σεµιναρίων, η
αντίληψη των σχεδιαστών είναι ότι «η µέχρι τώρα γνώση και εµπειρία», έχουν
δείξει τα σεµινάρια πρέπει να κινούνται στους παραπάνω άξονες. ∆εν γίνεται
όµως καµία περαιτέρω ανάλυση ή διευκρίνηση για το θέµα αυτό.
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4. Χωροχρόνος: Γενικά για τον «χώρο» όπου θα υλοποιείται η
επιµόρφωση, στο Τ.∆.Ε. αναφέρεται ρητά ότι η επιµόρφωση των οµογενών είναι
σκόπιµο να γίνεται κυρίως στην Ελλάδα. Τεκµηριώνεται µάλιστα η άποψη αυτή,
καθώς αναφέρεται ότι αυτό έχει ως σκοπό οι οµογενείς εκπαιδευτικοί «να
ανανεώσουν τις εµπειρίες τους από την Ελλάδα, να «φρεσκάρουν» τα Ελληνικά
τους και να συλλέξουν εµπειρίες και υλικά χρήσιµα για το έργο τους στο
εξωτερικό». Οι υπόλοιπες λεπτοµέρειες αναφορικά µε το πού ακριβώς θα
υλοποιούνται τα µαθήµατα και οι λοιπές δραστηριότητες των επιµορφούµενων,
αναφέρονται στην ανάλυση του κάθε σεµιναρίου ξεχωριστά.
Συγχρόνως όµως προβλέπεται στο Τ.∆.Ε. επιµόρφωση οµογενών
εκπαιδευτικών στις χώρες που ζουν και εργάζονται. Σ’ αυτή την κατηγορία των
επιµορφωτικών σεµιναρίων, όµως, δε θα αναφερθούµε, γιατί είναι εκτός του
αντικειµένου της εργασίας µας.
Όσον αφορά στο χρόνο υλοποίησης των σεµιναρίων, διαπιστώνουµε ότι
πρόθεση των σχεδιαστών είναι να µην προσκρούει η διαδικασία της επιµόρφωσης
στο διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Έτσι για µεν τους εκπαιδευτικούς του
βόρειου ηµισφαιρίου οργανώθηκαν επιµορφωτικά σεµινάρια κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες (Ιούνιο, Ιούλιο), για δε τους εκπαιδευτικούς του νότιου
ηµισφαιρίου, οργανώθηκαν ανάλογα επιµορφωτικά σεµινάρια τους χειµερινούς
µήνες (∆εκέµβριο, Ιανουάριο), χρονική περίοδο δηλαδή όπου τα σχολεία και για
τους µεν και για τους δε ήταν κλειστά.
Σύµφωνα πάλι µε το Τ.∆.Ε. προβλέπεται η διάρκεια των σεµιναρίων να
είναι περίπου τρεις εβδοµάδες.
5. Αξιολόγηση: Για το θέµα της αξιολόγησης των επιµορφωτικών
σεµιναρίων συνολικά, διαπιστώνουµε ότι έχει προβλεφθεί από το Τ.∆.Ε. η
αξιολόγησή τους από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι «θα διερευνήσουν
συγχρόνως τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών» όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο. Η ύπαρξη των εξωτερικών αξιολογητών, είναι
κάτι που συναντάµε πρώτη φορά στην πορεία µελέτης των επιµορφωτικών
προγραµµάτων για οµογενείς εκπαιδευτικούς, που σχεδιάζουν και υλοποιούν
ελληνικά Πανεπιστήµια. ∆υστυχώς όµως, στα σχετικά έγγραφα, δεν µας
παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το ποιοι είναι αυτοί οι εξωτερικοί
αξιολογητές, ποια τα κριτήρια επιλογής τους καθώς και ποια η µεθοδολογία της
αξιολόγησης που θα διενεργήσουν. Έτσι παρόλο που θεωρούµε πολύ θετικό το
γεγονός της πρόβλεψης για εξωτερική αξιολόγηση των σεµιναρίων, ωστόσο θα
ήταν πιο ορθή η παράθεση περισσότερων στοιχείων για το θέµα αυτό στο Τ.∆.Ε.,
ώστε να µην υπάρχουν «σκοτεινά» σηµεία στη πορεία του σχεδιασµού αλλά και
της υλοποίησης της δράσης αυτής.
Όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης του κάθε σεµιναρίου ξεχωριστά
από τον φορέα υλοποίησής τους, στην επιµέρους ανάλυση, θα εξετάσουµε τα
εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό. Γεγονός
πάντως είναι ότι έχει προβλεφθεί ήδη από τον σχεδιασµό της όλης δράσης και
εσωτερική, αλλά και εξωτερική αξιολόγηση.
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Αυτά είναι τα γενικά και καθολικά στοιχεία που ισχύουν για όλα
ανεξαιρέτως τα επιµορφωτικά σεµινάρια που υλοποίησε το Πανεπιστήµιο
Κρήτης. ∆ιαπιστώνουµε µε µια πρώτη µατιά ότι υπάρχει µια ξεκάθαρη δοµή ως
προς όλες τις κατηγορίες ανάλυσης και δεν υπάρχεί καµία που να είναι ασαφής ή
συγκεχυµένη. Πράγµα που σηµαίνει ότι υπήρξε ένας σαφής προσεµιναριακός
σχεδιασµός και µία µεθοδική πρακτική αντιµετώπιση του ζητήµατος της
επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών από το ίδρυµα αυτό.
Για την ανάλυση των πεπραγµένων, θα εργαστούµε µε το ίδιο τρόπο που
εργαστήκαµε και στα επιµορφωτικά σεµινάρια των άλλων Πανεπιστηµίων.
∆ηλαδή θα εξετάσουµε διεξοδικά, ως προς όλες τις κατηγορίες ανάλυσής µας το
πρώτο σεµινάριο που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Στη συνέχεια θα
εξετάσουµε συνολικά όλα τα υπόλοιπα επιµορφωτικά σεµινάρια (εφόσον
ανήκουν και αυτά στην ίδια «δέσµη» σεµιναρίων) και θα προσπαθήσουµε να
δείξουµε την εξελικτική πορεία που είχαν αυτά στο πέρασµα του χρόνου.
Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται συνολικά τα επιµορφωτικά σεµινάρια
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που θα αναλύσουµε στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουµε
µε την ανάλυση του πρώτου σεµιναρίου, παραθέτουµε µερικά στοιχεία που
ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα υλοποιηθέντα σεµινάρια στο σύνολό τους.
Πίνακας 13.
Α/Α Έτο
ς
1.

19971998

Επιµορφωτικά σεµινάρια για Ο.Ε. στο Πανεπιστήµιο Κρήτης65
Αριθ.
Χρηµατοδότης
Χώρα
∆ιάρκεια
Φορέας
Ο.Ε. παραµονής
σεµιναρίου
Υλοποίησης
38

Αυστραλία –
Λατ. Αµερική

28 /12/ 1997
18 /1/ 1998

Ε.Ε (Β΄ ΚΠΣ) &
ΥΠ.ΕΠ.Θ.

Παν/µιο ΚρήτηςΠ.Τ.∆.Ε. Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.

Επ.
Υπ.:
∆αµανάκης Μ.
2.

1998

51

3.

19981999

35

4.

1999

47

5.

2000

25
26

6.
2001

ΗΠΑ, Γεωργία, 29 /6 – 17 / 7
Καναδάς
1999
27 /12 / 1998
Αυστραλία,
17 /1/ 1999
Ν. Αφρική,
Αργεντινή
ΗΠΑ Καναδάς, 2-23 / 7/ 1999
Ρωσία
Αυστραλία,
3-23 /1/2000
Ρωσία, Γεωργία
Αυστραλία,
5-16 /1/2001
Ν. Ζηλανδία
Ν. Αφρική

Ε.Ε (Β΄ ΚΠΣ) &
ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Ε.Ε (Β΄ ΚΠΣ) &
ΥΠ.ΕΠ.Θ.

Παν/µιο ΚρήτηςΠ.Τ.∆.Ε. Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.
Επ. Υπ.: ∆αµανάκης Μ.

Ε.Ε (Β΄ ΚΠΣ) &
ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Ε.Ε (Β΄ ΚΠΣ) &
ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Ε.Ε (Β΄ ΚΠΣ) &
ΥΠ.ΕΠ.Θ.

Παν/µιο ΚρήτηςΠ.Τ.∆.Ε. Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.
Παν/µιο ΚρήτηςΠ.Τ.∆.Ε. Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.
Επ. Υπ.: ∆αµανάκης Μ.

Από τον πίνακα βλέπουµε πως τα επιµορφωτικά σεµινάρια είχαν χωριστεί
σε δύο περιόδους: τη θερινή (για τις χώρες του βόρειου ηµισφαιρίου) και τη
χειµερινή (για τις χώρες του νοτίου). Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για πρακτικούς
λόγους, έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια
των διακοπών του σχολείου τους. Σε κάθε σεµινάριο (εκτός από ένα)
65

Επαναλαµβάνουµε ότι περιοριζόµαστε στην ανάλυση των σεµιναρίων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια
του έργου «Παιδεία Οµογενών» και δεν αναφερόµαστε στα υπόλοιπα έξι σεµινάρια για Έλληνες
(Ελλαδίτες) εκπαιδευτικούς από Σουηδία και Γερµανία ή για τους Γερµανούς Κλασσικούς Φιλολόγους.
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διαπιστώνουµε ότι συµµετείχαν εκπαιδευτικοί από δύο ή τρεις χώρες. Ο αριθµός
των συµµετεχόντων οµογενών εκπαιδευτικών κυµαίνεται από εικοσιέξι (26) ο
κατώτατος µέχρι και πενηνταένα (51) ο ανώτερος. Όλα τα σεµινάρια είχαν
διάρκεια τρεις εβδοµάδες.
6.6.3. Το πρώτο επιµορφωτικό σεµινάριο του Παιδεία Οµογενών
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 38 οµογενείς εκπαιδευτικούς από
Αυστραλία και Λατινική Αµερική το 1997-’98:
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ε. (Β’ Κ.Π.Σ.) & Εθνικοί Πόροι (ΥΠ.ΕΠ.Θ.)
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήµιο Κρήτης- Π.Τ.∆.Ε. Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.
Χρονική ∆ιάρκεια: 28 ∆εκεµβρίου 1997 – 18 Ιανουαρίου 1998. (3 εβδοµάδες).
Το σεµινάριο αυτό είναι το πρώτο που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης, στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Οµογενών»66. Τα επιµέρους γραπτά
τεκµήρια που συγκεντρώσαµε για το συγκεκριµένο επιµορφωτικό σεµινάριο, το
οποίο όπως αναφέραµε, είναι το πρώτο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης
Προµηθέας, είναι τα ακόλουθα:
α) Ερωτηµατολόγιο µε προσωπικά στοιχεία (βιογραφικά, υπηρεσιακά
στοιχεία, προσδοκίες κ.λπ.) του κάθε εκπαιδευτικού.
β) Στοιχεία από την ενδιάµεση αξιολόγηση κατά την οποία διατύπωσαν
κρίσεις, αξιολογήσεις και προτάσεις οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί, αλλά και
οι επιµορφωτές.
γ) Ερωτηµατολόγιο µετά-αξιολόγησής που συµπλήρωσαν οι ίδιοι οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί στο τέλος κάθε επιµορφωτικού σεµιναρίου.
δ) Το αναλυτικό πρόγραµµα όλων των µαθηµάτων που παρακολούθησαν
οι οµογενείς εκπαιδευτικοί και των λοιπών δραστηριοτήτων στις οποίες έλαβαν
µέρος.
ε) Τα υλικά στήριξης της διδασκαλίας που πλαισίωσαν το σεµινάριο.
στ) Την έκθεση αξιολόγησης που συνέταξε συνεργάτης του σεµιναρίου.
1. Στοχοθεσία: Για τη βασική στοχοθεσία του σεµιναρίου, ισχύουν όλα
όσα αναφέραµε παραπάνω στην συνολική περιγραφή, έτσι όπως προκύπτουν από
τη µελέτη του Τεχνικού ∆ελτίου Έργου. Μπορούµε ωστόσο, µελετώντας τα
επιµέρους γραπτά τεκµήρια που συγκεντρώσαµε να διακρίνουµε και τους
επιµέρους στόχους, τους οποίους θα διαχωρίσουµε:
α) στους ερευνητικούς στόχους, και
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Βέβαια, την ίδια χρονιά όπως έχουµε ήδη αναφέρει, υλοποιήθηκαν επίσης στα πλαίσια του έργου
«Παιδεία Οµογενών», επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς στις Η.Π.Α., στον Καναδά,
στη Γερµανία καθώς και στη Ρωσία.
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β) στους διδακτικούς στόχους, που συγκρότησαν και το κύριο µέρος
του σεµιναρίου.
α) για τους ερευνητικούς στόχους, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι
επιχειρήθηκε µε επιτυχία µάλιστα, η διερεύνηση βασικών παραµέτρων που
συνθέτουν το προφίλ των οµογενών εκπαιδευτικών. Με το ερωτηµατολόγιο που
συµπλήρωσαν µε την έναρξη του επιµορφωτικού σεµιναρίου συγκεντρώθηκαν
πολύτιµα στοιχεία που αφορούσαν: τα δηµογραφικά και βιογραφικά
χαρακτηριστικά τους, τις βασικές και ακαδηµαϊκές τους σπουδές, την υπηρεσιακή
τους κατάσταση και τον τόπο εργασίας τους, την ενδεχόµενη ειδίκευσή τους στην
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, την προηγούµενη επιµορφωτική τους
εµπειρία, κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν από τους συνεργάτες του
προγράµµατος και έτσι προέκυψαν χρήσιµα στοιχεία, τα οποία αξιοποιήθηκαν
από ότι διαπιστώσαµε στα επόµενα σεµινάρια αλλά και στο συγκεκριµένο που
µελετάµε. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι αυτός ο στόχος, κατά ένα µεγάλο µέρος,
επιτεύχθηκε.
β) Ως προς τους διδακτικούς στόχους, παραπέµπουµε στην γενική
σκοποθεσία έτσι όπως δηλώνεται από το Τ.∆.Ε. και αφορά συνολικά όλα τα
επιµορφωτικά σεµινάρια του έργου «Παιδεία Οµογενών». Οι σκοποί αυτοί
διακρίνονται σε τέσσερις γενικούς άξονες και αντιστοιχούν στα επιµέρους
µαθήµατα και τις διάφορες δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαν οι
επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί σε όλη την διάρκεια του σεµιναρίου. Από τη
µελέτη του ηµερήσιου προγράµµατος των µαθηµάτων και των λοιπών
δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του σεµιναρίου,
διαπιστώνουµε την ύπαρξη συµφωνίας του προγράµµατος, µε τους δεδηλωµένους
αυτούς στόχους του Τ.∆.Ε.
Θεωρούµε ωστόσο σηµαντικό να επαναλάβουµε, ότι πέρα από τους
διδακτικούς στόχους, δόθηκε µεγάλο βάρος και στους ερευνητικούς στόχους,
καθώς από την συλλογή και επεξεργασία των πολύτιµων στοιχείων που
συλλέχθηκαν, τέθηκαν οι βάσεις για την βελτίωση και τον εµπλουτισµό των
επόµενων επιµορφωτικών σεµιναρίων που ακολούθησαν.
2. Μεθοδολογία: Για την µεθοδολογία του συγκεκριµένου σεµιναρίου
ισχύουν όλα όσα αναφέραµε ως κοινά δεδοµένα για όλα τα επιµορφωτικά
σεµινάρια του πανεπιστήµιου Κρήτης, έτσι όπως καθορίζονται και αναλύονται
στο Τ.∆.Ε.. Ωστόσο, έχουµε να κάνουµε µερικές χρήσιµες παρατηρήσεις και
διαπιστώσεις. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι είχε προηγηθεί του σεµιναρίου ένας
ουσιαστικός σχεδιασµός και µια προετοιµασία τέτοια ώστε να είναι αυξηµένή η
αποτελεσµατικότητά του.
Καταρχάς είναι πολύ σηµαντικό ότι πριν από την έναρξη του σεµιναρίου,
είχε προβλεφθεί να διερευνηθούν οι προσδοκίες και οι επιµορφωτικές ανάγκες
των οµογενών εκπαιδευτικών, όχι µόνο έτσι όπως τους αντιλαµβάνονταν οι
σχεδιαστές και οι επιµορφωτές, αλλά και σύµφωνα µε την αντίληψη και των
ιδίων των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό και τους ζητήθηκε πριν ακόµα
έρθουν στην Ελλάδα να διατυπώσουν γραπτώς (όπως συνέβη και σε µία
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αντίστοιχη περίπτωση στο Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, που έχουµε ήδη
αναλύσει) τις προσδοκίες που είχαν για το σεµινάριο που επρόκειτο να
παρακολουθήσουν. Έτσι η κατάρτιση του ηµερήσιου προγράµµατος, έγινε µε
βάση και τις δεδηλωµένες γραπτές αυτές προσδοκίες και ανάγκες των
εκπαιδευτικών.
Ως προς τα κριτήρια που ίσχυσαν για την επιλογή των προς επιµόρφωση
εκπαιδευτικών, δεν έχουµε καµία πληροφορία και δεν γνωρίζουµε ποιοι και πώς
επέλεξαν τα συγκεκριµένα άτοµα. Παρόλο που -όπως έχουµε ήδη αναφέρει- στο
Τεχνικό ∆ελτίο Έργου, γίνεται συγκεκριµένη αναφορά για την διαδικασία
επιλογής των εκπαιδευτικών, ωστόσο δεν έχουµε στοιχεία για τις επιµέρους
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε κάθε σεµινάριο ξεχωριστά. Υποθέτουµε
όµως, ότι αυτό ήταν ένα ζήτηµα που (ειδικά την εποχή εκείνη που ήταν η αρχική
φάση του προγράµµατος), αφορούσε κυρίως τους Συντονιστές Εκπαίδευσης στις
χώρες από τις οποίες ήρθαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στο
σεµινάριο αυτό. Μελετώντας τις απαντήσεις των επιµορφούµενων στα
ερωτηµατολόγια αξιολόγησης που συµπλήρωσαν µε το πέρας του σεµιναρίου,
διαπιστώνουµε ότι αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που θίγουν το ζήτηµα αυτό.
Στην έκθεση αξιολόγησης, απλά καταγράφεται ως αρνητικό σχόλιο από την
πλευρά των εκπαιδευτικών. Τα κριτήρια αυτά, αν κρίνουµε από τα σχόλια των
ίδιων των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών, υποθέτουµε ότι δεν τηρήθηκαν στο
βαθµό που θα έπρεπε και δεν εφαρµόστηκαν µε συνέπεια.
Ως προς την επιλογή των εκπαιδευτικών επίσης έχουµε ένα νέο στοιχείο
σε σχέση µε όλα τα προηγούµενα σεµινάρια των άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, που έχουµε µέχρι στιγµής αναλύσει και σχολιάσει. Είναι η πρώτη
φορά που οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν προέρχονται από µία µόνο χώρα,
αλλά από δύο διαφορετικές (Αυστραλία και Λατινική Αµερική). Αυτό θεωρούµε
ότι αποτελεί πολύ θετικό στοιχείο, καθώς έτσι δίνεται η ευκαιρία στους
συµµετέχοντες να γνωρίσουν συναδέλφους που προέρχονται από ένα διαφορετικό
πολιτισµικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, να ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες
και να αλληλοεµπλουτίσουν τις παραστάσεις τους.
Ως προς τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε και
συνυπολογίζοντας και τις παρατηρήσεις και κρίσεις και των ίδιων των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών, µπορούµε να πούµε ότι είχε έναν έντονο
θεωρητικό χαρακτήρα. Αυτό όµως ίσως να ήταν αναγκαίο καθώς ήταν το πρώτο
από τα σεµινάρια του προγράµµατος και ως εκ τούτου ήταν σκόπιµο να γίνει µια
εισαγωγική παρουσίαση των περισσότερων σηµαντικών ζητηµάτων, και να
διερευνηθεί επίσης το επίπεδο κατάρτισης των συµµετεχόντων. Ωστόσο,
διαπιστώνουµε ότι στο πρόγραµµα είχαν προβλεφθεί και περισσότερο πρακτικές
δραστηριότητες µε την δηµιουργία οµάδων εργασίας κυρίως για την προσέγγιση
και επεξεργασία των πρώτων πακέτων διδακτικού υλικού67. Επίσης µε τις
επισκέψεις σε σχολεία, για την παρακολούθηση διδασκαλιών και την επαφή µε
67

Τα πακέτα αυτά του διδακτικού υλικού όσον αφορά αυτό το πρώτο σεµινάριο δεν ήταν από το υλικό που
κατασκευάστηκε στα πλαίσια του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» καθώς ήταν σε πολύ αρχικό στάδιο
το πρόγραµµα. Θα λέγαµε ήταν περισσότερο µια γνωριµία και µια εισαγωγή των εκπαιδευτικών στα ήδη
υπάρχοντα εκπαιδευτικά υλικά που µέχρι πρότινος πλαισίωναν αποκλειστικά την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό.
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την ελληνική σχολική πραγµατικότητα, αλλά και µε την πραγµατοποίηση
διάφορων εκπαιδευτικών εκδροµών, συµπεραίνουµε ότι στις προθέσεις των
σχεδιαστών ήταν και συµπεριλήφθηκε στην υλοποίηση του σεµιναρίου και η
βιωµατική διδακτική προσέγγιση όπου αυτό ήταν εφικτό.
Την διδασκαλία των µαθηµάτων είχαν αναλάβει κατά κύριο λόγο,
καθηγητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης και επισκέπτες καθηγητές από άλλα
πανεπιστήµια της Ελλάδας.
3. Περιεχόµενο: Τα περιεχόµενα του σεµιναρίου είναι ευδιάκριτα από το
ηµερήσιο πρόγραµµα όλων των δραστηριοτήτων στις οποίες συµµετείχαν οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί. έτσι βλέπουµε ότι αυτό είναι απόλυτα σύµφωνο µε τους
θεµατικούς άξονες που διατυπώνονται στο Τ.∆.Ε. (σ.9), δηλαδή:
α) Ελληνική ιστορία και πολιτισµός
β) Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία
γ) Η διδασκαλία της ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας
δ) Πολιτιστικό πρόγραµµα.
Οι άξονες αυτοί εµπεριείχαν ο καθένας τους διάφορα σχετικά µαθήµατα
που από ότι διαπιστώνουµε συνάδουν και µε την γενική και ειδικότερη
σκοποθεσία που έχει διατυπωθεί προηγουµένως.
∆ιαπιστώνουµε όµως επίσης και µια προσπάθεια να γνωρίσουν οι
εκπαιδευτικοί την κατάσταση που επικρατεί γενικά στην εκπαίδευση των
οµογενών. Έτσι πέρα από τις αντίστοιχες εισηγήσεις, διοργανώνεται και έκθεση
εκπαιδευτικού υλικού για τα Ελληνόπουλα της διασποράς ενώ αργότερα σε
απογευµατινή ολοµέλεια αναλύονται σχετικά θέµατα και ανταλλάσσονται
εντυπώσεις και εµπειρίες.
Πέρα όµως από τα µαθήµατα, στα περιεχόµενα του σεµιναρίου
συµπεριλαµβάνονται και διάφορες άλλες δραστηριότητες (πολιτιστικό
πρόγραµµα, γνωριµία µε την παραδοσιακή κρητική µουσική, το τοπικό φαγητό
κ.λπ.), όπου έχουν στόχο την αµεσότερη επαφή των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών µε την ελλαδική πραγµατικότητα.
Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι οι σχεδιαστές του σεµιναρίου
προσπάθησαν µέσα από µία πλουραλιστική προσέγγιση (θεµατολογίας, µεθόδων
και πρακτικών), να καταρτίσουν ένα πρόγραµµα πάντα στοχεύοντας στην
πληρέστερη επίτευξη των αρχικών τους σκοπών.
4. Χωροχρόνος: Και αυτό το κριτήριο ανάλυσης είναι ευδιάκριτο και
δεδηλωµένο από την αρχή. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουµε:
α) Ως προς τον χώρο: το σεµινάριο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και
συγκεκριµένα στο Ρέθυµνο της Κρήτης. Για την διδασκαλία των µαθηµάτων
χρησιµοποιήθηκε αίθουσα του ξενοδοχείου όπου διέµεναν οι εκπαιδευτικοί και
αυτό γιατί δεν είχαν ακόµα ολοκληρωθεί οι εργασίες αποπεράτωσης των κτιρίων
της Πανεπιστηµιούπολης και τα παλιά κτίρια δεν πληρούσαν τις πρακτικές και
όχι µόνο ανάγκες του προγράµµατος. Πέρα από τα θεωρητικά µαθήµατα που
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παρακολούθησαν στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου όµως, επισκέφθηκαν
και σχολεία όπου παρακολούθησαν διδασκαλίες. Επίσης συµµετείχαν και σε
εκπαιδευτικές αλλά και ψυχαγωγικές εκδροµές κατά τις οποίες επισκέφθηκαν
σπουδαία µνηµεία όχι µόνο του Ρεθύµνου, αλλά και του Ηρακλείου και των
Χανίων, ενώ ξεναγήθηκαν και σε διάφορους ιστορικούς και τουριστικούς τόπους.
Στο περιθώριο των µαθηµάτων οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή µε τον ντόπιο πληθυσµό και να γνωρίσουν την ιδιαίτερη κουλτούρα της
Κρήτης.
Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή επιλέχθηκε η Ελλάδα και όχι η χώρα
παραµονής για την υλοποίηση του σεµιναρίου, αξιολογήθηκε πολύ θετικά από το
σύνολο των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς υπήρχαν ανάµεσα τους και
εκπαιδευτικοί που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν επισκεφθεί την Ελλάδα.
Άλλωστε µια βασική µεθοδολογική πρακτική του σχεδιασµού των σεµιναρίων
έτσι όπως προβλέπεται από το Τ.∆.Ε. είναι η άµεση και βιωµατική επαφή των
οµογενών εκπαιδευτικών µε τον ελλαδικό πολιτισµό.
β) Ως προς το χρόνο: Βλέπουµε ότι το σεµινάριο υλοποιήθηκε κατά τη
χειµερινή περίοδο και µάλιστα κατά την περίοδο των γιορτών. Αυτό κρίθηκε
αναγκαίο γιατί οι εκπαιδευτικοί µπόρεσαν να εκµεταλλευτούν τις σχολικές
διακοπές των γιορτών και έτσι να λάβουν µέρος στο σεµινάριο. Η διάρκεια του
σεµιναρίου ήταν τρεις εβδοµάδες και τα µαθήµατα ήταν εξάωρα και καθηµερινά,
εκτός από τα Σαββατοκύριακα όπου και πραγµατοποιούνταν οι εκπαιδευτικές και
ψυχαγωγικές εκδροµές. Η χρονική διάρκεια των τριών εβδοµάδων κρίθηκε
ιδανική από πρακτική αλλά και από ουσιαστική άποψη, έτσι ώστε να µπορέσουν
οι εκπαιδευτικοί και να αποκτήσουν µια βασική θεωρητική κατάρτιση, αλλά και
να καλύψουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό και τους τέσσερις άξονες της βασικής
στοχοθεσίας του προγράµµατος.
Ωστόσο, τα περισσότερα απογεύµατα των εκπαιδευτικών ήταν ελεύθερα
και έτσι είχαν τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν και να διαθέσουν το χρόνο αυτό
κατά βούληση.
5. Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση του σεµιναρίου πέρα από την
εξωτερική αξιολόγηση, στην οποία έγινε εκτενής αναφορά προηγουµένως στα
πλαίσια της ανάλυσής των σχετικών χωρίων του Τ.∆.Ε., έχουµε και την
εσωτερική αξιολόγηση στην οποία θα επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας. Η
εσωτερική αξιολόγηση προέκυψε από τους επιµορφωτές, τον επιστηµονικό
υπεύθυνο του επιµορφωτικού σεµιναρίου, αλλά και από τους ίδιους τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν σε αυτό. Για τις ανάγκες της
εσωτερικής αξιολόγησης χρειάστηκε ένας σοβαρός προσεµιναριακός σχεδιασµός.
Ο σχεδιασµός αυτός περιελάµβανε συγκεκριµένες δραστηριότητες ενώ η
αξιολόγηση είχε δύο µορφές. Ήταν και γραπτή και προφορική.
Αναφορικά µε την γραπτή αξιολόγηση, αυτή έγινε µέσω
ερωτηµατολογίων τα οποία συµπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια
αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα τους. Συγκεκριµένα δόθηκαν στους
εκπαιδευτικούς δύο διαφορετικά ερωτηµατολόγια. Με την έναρξη του
σεµιναρίου, δόθηκε στους εκπαιδευτικούς να συµπληρώσουν το πρώτο
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ερωτηµατολόγιο, στο οποίο πέρα από τα βιογραφικά τους στοιχεία και άλλες
σηµαντικές πληροφορίες (όπως για παράδειγµα τις σπουδές τους, και γενικά το
επίπεδο κατάρτισής τους, την επαγγελµατική τους εµπειρία κ.λπ.), τους ζητήθηκε
να διατυπώσουν γραπτώς τις προσδοκίες που είχαν από το συγκεκριµένο
επιµορφωτικό σεµινάριο. Αυτή η ενέργεια δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε, όπως θα
δούµε στη συνέχεια, ένα συγκεκριµένο στόχο.
Με το πέρας του σεµιναρίου δόθηκε το δεύτερο ερωτηµατολόγιο στους
εκπαιδευτικούς, το οποίο ήταν αποκλειστικά ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης των
πεπραγµένων του σεµιναρίου. Σε αυτό οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να
αξιολογήσουν το επιµορφωτικό σεµινάριο ως προς τις εξής παραµέτρους: ως
προς τα περιεχόµενα, την κατανοµή του χρόνου στους διάφορους θεµατικούς
άξονες, την απόδοση των εισηγητών, την γενικότερη οργάνωση, τη διαµονή, τη
διατροφή και τη φιλοξενία. Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού και κλειστού τύπου και
έδιναν την ευκαιρία στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν
ελεύθερα τις απόψεις τους. Το γεγονός µάλιστα ότι το δεύτερο αυτό
ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο (σε αντίθεση µε το πρώτο που ήταν επώνυµο),
συντέλεσε στην ελευθερία της έκφρασης. Μαζί µε αυτό το δεύτερο
ερωτηµατολόγιο, δόθηκε στον κάθε εκπαιδευτικό και µια φωτοτυπία από µέρος
του πρώτου ερωτηµατολογίου και συγκεκριµένα η απάντηση που είχε δώσει ως
προς τις προσδοκίες που είχε από το σεµινάριο µε τη έναρξή του. Στη συνέχεια οι
εκπαιδευτικοί καλούνταν να απαντήσουν ποιες από τις προσδοκίες που είχαν
εκπληρώθηκαν και ποιες όχι. Βλέπουµε λοιπόν πως το ένα ερωτηµατολόγιο
υποβοηθά το άλλο, έχοντας πάντα ως στόχο την βελτίωση χρόνο µε τον χρόνο
των επιµορφωτικών σεµιναρίων. Υπενθυµίζουµε ότι κάτι ανάλογο είχε συµβεί
και στο πρώτο σεµινάριο για οµογενείς εκπαιδευτικούς που υλοποίησε το
Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, όπου και εκεί υπήρξε η διερεύνηση των
προσδοκιών που είχαν οι εκπαιδευτικοί από το σεµινάριο.
Πέρα από το γραπτό µέρος της αξιολόγησης όµως, διαπιστώσαµε ότι
υπήρξε και προφορική αξιολόγηση. Αυτού του είδους η αξιολόγηση έγινε σε δύο
φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η «ενδιάµεση αξιολόγηση», που υλοποιήθηκε
στα µέσα του σεµιναρίου όταν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη
παρακολουθήσει αρκετά µαθήµατα και είχαν συµµετάσχει σε διάφορες
δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράµµατος. Πράγµα που σηµαίνει ότι είχαν
ήδη σχηµατίσει µια πρώτη εικόνα, είχαν διαµορφώσει άποψη και ήταν σε θέση να
διατυπώσουν τις όποιες παρατηρήσεις είχαν. Οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του ξενοδοχείου και σε ανοιχτή συζήτηση,
παρουσία του επιστηµονικού υπεύθυνου, διατύπωσαν τις προτάσεις τους και
συζήτησαν τις παρατηρήσεις τους, µε στόχο την βελτίωση του σεµιναρίου, την
προσθήκη ή την αφαίρεση δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις επιµορφωτικές τους
ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του επιµορφωτικού φορέα. Τα αποτελέσµατα
της συζήτησης αυτής, συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν από τους υπεύθυνους
του σεµιναρίου και αποτέλεσαν χρήσιµο υλικό για τα αντίστοιχα µελλοντικά
επιµορφωτικά σεµινάρια.
Το δεύτερο µέρος της προφορικής αξιολόγησης υλοποιήθηκε την
τελευταία ηµέρα του σεµιναρίου, όπου πραγµατοποιήθηκε άλλη µία
συγκέντρωση και έγινε µια εφ’ όλης της ύλης απολογιστική συζήτηση σε
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συνδυασµό και µε την συµπλήρωση του δεύτερου ερωτηµατολογίου στο οποίο
αναφερθήκαµε πριν.
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι υπήρξε πρόβλεψη και σχεδιασµός για το
ζήτηµα της αξιολόγησης, κατά την οποία οι απόψεις των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών ελήφθησαν σοβαρά υπόψη. Είναι επίσης σηµαντικό ότι µέσω των
ερωτηµατολογίων
συγκεντρώθηκαν
πολύτιµα
στοιχεία
για
βασικά
χαρακτηριστικά των οµογενών εκπαιδευτικών. Τα στοιχεία αυτά είτε αφορούν
την µεταναστευτική, την επαγγελµατική είτε την ακαδηµαϊκή βιογραφία των
οµογενών εκπαιδευτικών, είτε αφορούν τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες
εργάζονται, την υπηρεσιακή τους κατάσταση, ή τις ειδικές επιµορφωτικές
ανάγκες τις οποίες έχουν, αποτέλεσαν ένα πολύτιµο υλικό για την οργάνωση των
επόµενων σεµιναρίων. Στην έκθεση αξιολόγησης διατυπώνεται ρητά η
αναγκαιότητα της συγκέντρωσης τέτοιου είδους στοιχείων και η µετέπειτα
αξιοποίησή τους.
Μια άλλη παρατήρηση που έχουµε να κάνουµε αναφορικά µε το κριτήριο
της αξιολόγησης είναι ότι αυτή πολλές φορές δυσχεραίνεται όταν οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί δεν έχουν πλήρως κατανοήσει την σπουδαιότητα και την
χρησιµότητα της. Αλλά επίσης είναι προβληµατική (ιδιαίτερα η γραπτή), όταν οι
εκπαιδευτικοί έχουν δυσχέρειες στη διατύπωση του γραπτού λόγου και ελλείψεις
–ειδικά οι εκπαιδευτικοί δεύτερης και τρίτης γενιάς- σε βασικές δοµές της
γραµµατικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας. Μελετώντας τα
ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί που
συµµετείχαν στο σεµινάριο, -και στις δύο φάσεις της αξιολόγησης- διαπιστώσαµε
ότι υπήρξαν τέτοιου είδους προβλήµατα. Έτσι το ζήτηµα των προσδοκιών, αλλά
και µια σειρά από άλλα ζητήµατα για τα οποία ζητήθηκε η γνώµη τους, θεωρούµε
ότι δεν καλύφθηκε πλήρως και δεν αξιοποιήθηκε όσο θα µπορούσε να
αξιοποιηθεί από την πλευρά των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών. Αυτό ήταν
φανερό από τις µονολεκτικές ή τις επιφανειακές απαντήσεις των εκπαιδευτικών
σε κρίσιµα ερωτήµατα, αλλά και από την µη συµπλήρωση ολόκληρου του
ερωτηµατολογίου σε µερικές περιπτώσεις.

6.6.4. Τα υπόλοιπα σεµινάρια του Παιδεία Οµογενών και η σταδιακή
διαφοροποίησή τους.
Τα υπόλοιπα σεµινάρια που υλοποίησε το Πανεπιστήµιο Κρήτης68,
κινήθηκαν µεν στα ίδια γενικά πλαίσια µε το πρώτο, ωστόσο παρουσιάζουν και
µια σειρά από διαφοροποιηµένα στοιχεία. Η διαφοροποίηση των σεµιναρίων
µεταξύ τους µε κύριο στόχο την σταδιακή βελτίωση τους, ήταν ένας από τους
γενικούς σκοπούς της συνολικής επιµορφωτικής προσπάθειας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης. Στις εκθέσεις απολογισµού των σεµιναρίων, µέσα από την περιγραφή
της εξελικτικής τους πορείας, γίνεται µια προσπάθεια να διαφανούν τα σηµεία
διαφοροποίησης των σεµιναρίων µεταξύ τους. Μελετώντας τις εκθέσεις αυτές,
αλλά και τα υπόλοιπα γραπτά ντοκουµέντα, εντοπίσαµε τους βασικούς
68

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στα σεµινάρια: 2, 3, 4,5 και 6 του πίνακα.
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παράγοντες που συνέβαλαν στην διαφοροποίηση αυτή. Οι παράγοντες αυτοί
είναι:
α) Οι εκάστοτε αντικειµενικές συνθήκες: Πολλές φορές ο
σχεδιασµός, τα περιεχόµενα και η υλοποίηση τέτοιου είδους επιµορφωτικών
σεµιναρίων, δεν εξαρτώνται µόνο από τις προθέσεις, τις επιδιώξεις και τη
µεθοδολογική προσέγγιση των σχεδιαστών τους. Πολλές φορές οι εκάστοτε
αντικειµενικές συνθήκες είναι αυτές που παίζουν καθοριστικό ρόλο και
διαµορφώνουν σε ένα βαθµό την υλοποίηση αλλά και την επιτυχή ή όχι έκβαση
των επιµορφωτικών σεµιναρίων.
Έτσι, διαπιστώνουµε ότι αν για παράδειγµα τα σεµινάρια υλοποιούνταν
κατά τη χειµερινή περίοδο, περιελάµβαναν στα περιεχόµενά τους και επισκέψεις
σε σχολεία για επιτόπια παρατήρηση διδασκαλιών, αλλά και ανταλλαγή απόψεων
και εµπειριών των οµογενών εκπαιδευτικών, µε τους ελλαδίτες. Μελετώντας τα
περιεχόµενα των χειµερινών σεµιναρίων διαπιστώνουµε ότι οι επισκέψεις αυτές
σε σχολεία από χρονιά σε χρονιά αυξήθηκαν εφόσον ήταν και ένα από τα
αιτήµατα των ίδιων των εκπαιδευτικών που είχαν ρητά και προφορικά διατυπώσει
κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης (προφορικής, γραπτής και διαµορφωτικής).
Έτσι τα σεµινάρια (Νο 1, 3, 5 και 6 του πίνακα), που πραγµατοποιούνταν κατά τη
χειµερινή περίοδο, έχουν συµπεριλάβει στο πρόγραµµα τους πέρα από τις
επισκέψεις σε σχολεία της πόλης του Ρεθύµνου και επισκέψεις στο Σχολείο
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης των Χανίων. Η διαφοροποίηση ως προς το ζήτηµα
αυτό φαίνεται καλύτερα αν παρατηρήσουµε ότι στο πρώτο σεµινάριο (∆εκ.1997 –
Ιαν. 1998), πραγµατοποιήθηκε µια µόνο επίσκεψη σε σχολείο ενώ στο τελευταίο
σεµινάριο (Ιανουάριος 2001), είχαµε τέσσερις επισκέψεις σε σχολεία, κατά την
διάρκεια των οποίων µάλιστα, πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν
ενεργά στο µάθηµα, βοηθώντας τους ελλαδίτες συναδέλφους τους.
Αντίθετα τα σεµινάρια που υλοποιούνταν κατά τη θερινή περίοδο (κατά
την οποία συµµετείχαν κυρίως εκπαιδευτικοί από τον Καναδά, τις Η.Π.Α., και τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), περιελάµβαναν στο ηµερήσιο πρόγραµµα
τους περισσότερες επισκέψεις σε ιστορικούς ή τουριστικούς τόπους της Κρήτης,
και καµία σε ελληνικά σχολεία (µια που ήταν κλειστά για τις θερινές διακοπές).
Έτσι παρόλο που οι επισκέψεις σε σχολεία ήταν καθολικό αίτηµα όλων των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης, ωστόσο
βλέπουµε ότι οι «αντικειµενικές συνθήκες» είναι αυτές που πολλές φορές
επηρεάζουν ή ακόµα και διαµορφώνουν σε ένα βαθµό πολλές από τις
δραστηριότητες των επιµορφωτικών σεµιναρίων.
Επίσης οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στα θερινά σεµινάρια, είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ Οµογενειακού Μαθητικού Θεάτρου,
που πραγµατοποιούνταν την ίδια χρονική περίοδο και να συµµετάσχουν στις
εκδηλώσεις των οµογενών µαθητών, κάτι που αποτέλεσε για αυτούς πολύτιµη
εµπειρία. Οι αντικειµενικές συνθήκες όµως ήταν τέτοιες που δεν ήταν δυνατό να
αποκτήσουν αυτή την εµπειρία οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί των χειµερινών
σεµιναρίων.
Στην κατηγορία των «αντικειµενικών συνθηκών» κάθε σεµιναρίου,
µπορούµε ακόµα να εντάξουµε και άλλα µικρότερης σηµασίας γεγονότα όπως τα
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καιρικά φαινόµενα, τα απρόοπτα περιστατικά και διάφορα άλλα τέτοια εκτός
σχεδιασµού συµβάντα τα οποία επηρέαζαν κάποιες µέρες τα δρώµενα στις
οµάδες των επιµορφούµενων οµογενών εκπαιδευτικών.
β) Οι παρατηρήσεις των ίδιων των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών: στα σεµινάρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, φάνηκε πιο
ξεκάθαρα η χρησιµότητα, αλλά και η αναγκαιότητα της εσωτερικής αξιολόγησης.
Μελετώντας τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί αλλά και τις
παρατηρήσεις που διατύπωναν στις ενδιάµεσες αξιολογήσεις, παρατηρούµε ότι
στα επόµενα σεµινάρια γίνονται συστηµατικές προσπάθειες έτσι ώστε να
ικανοποιηθούν στο βαθµό του δυνατού οι επιµορφωτικές ανάγκες των οµογενών
εκπαιδευτικών έτσι όπως οι ίδιοι τις αντιλαµβάνονται και τις διατυπώνουν.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το αίτηµα των εκπαιδευτικών για
περισσότερες «οµάδες εργασίας», που εµφανίζεται σε όλα ανεξαιρέτως τα
σεµινάρια. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν επίµονα να χωρίζονται σε οµάδες
εργασίας και να δουλεύουν έτσι στις διάφορες θεµατικές που διδάσκονταν,
ιδιαίτερα δε σε ότι αφορούσε την επαφή τους µε το νέο διδακτικό υλικό.
Μελετώντας τα περιεχόµενα των σεµιναρίων και τα ηµερήσια προγράµµατα τους
διαπιστώνουµε, πως χρόνο µε το χρόνο αφιερώνονταν όλο και περισσότερος
διδακτικός χρόνος για τις οµάδες εργασίας, κυρίως για την επαφή τους µε το νέο
διδακτικό υλικό. Έτσι οι εκπαιδευτικοί µυούνταν όχι µόνο στη φιλοσοφία των
νέων διδακτικών εγχειριδίων που κατασκευάζονταν στα πλαίσια του «Παιδεία
Οµογενών», αλλά έµπρακτα πλέον καλούνταν να δουλέψουν µε το υλικό αυτό.
Ως αποκορύφωµα της ενασχόλησής τους µε το νέο διδακτικό υλικό, αναφέρουµε
τη δειγµατική διδασκαλία που πραγµατοποίησαν οι επιµορφούµενοι
εκπαιδευτικοί από την Αυστραλία, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά νέο διδακτικό
υλικό του προγράµµατος69. Το υλικό αυτό το εφάρµοσαν σε οµογενείς µαθητές,
επίσης από την Αυστραλία, οι οποίοι την ίδια χρονική περίοδο συµµετείχαν σε
αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές, στα πλαίσια του έργου
«Παιδεία Οµογενών».
Επίσης διαπιστώνουµε ότι το αίτηµα των εκπαιδευτικών για «λιγότερη
θεωρία και περισσότερη πρακτική εξάσκηση» (κάτι που έχει επίσης άµεση σχέση
µε τη δηµιουργία οµάδων εργασίας) ελήφθηκε σοβαρά υπόψη και στα σεµινάρια
του 1999 και του 2000 έχουµε ευρύτερη εµπλοκή των εκπαιδευτικών στις
µαθησιακές διαδικασίες.
Τα επιµορφωτικά σεµινάρια µάλιστα κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους,
θα λέγαµε ότι ήταν αρκετά ευέλικτα, εφόσον διαπιστώσαµε ότι πολλές φορές
προσαρµόζονταν ανάλογα µε τα αιτήµατα των εκπαιδευτικών όπου αυτό ήταν
εφικτό. Για παράδειγµα, διαπιστώσαµε ότι στο χειµερινό αλλά και στο θερινό
σεµινάριο του 1999 (Νο 3 και 4 του πίνακα), το αίτηµα των επιµορφούµενων για
69

Αναφερόµαστε στο χειµερινό σεµινάριο του 2001 (Νο 7 του πίνακα), όπου συµµετείχαν οµογενείς
εκπαιδευτικοί από την Αυστραλία, τη Ν. Ζηλανδία και τη Ν. Αφρική. Συγκεκριµένα για τις ανάγκες της
διδασκαλίας στοιχείων ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισµού, χρησιµοποίησαν οι επιµορφούµενοι
εκπαιδευτικοί το νέο διδακτικό υλικό του Παιδεία Οµογενών που απευθύνεται σε µαθητές των πρώτων
τάξεων του Γυµνασίου. Η διδασκαλία αυτή µάλιστα βιντεοσκοπήθηκε, για να µελετηθεί από τους
υπεύθυνους του προγράµµατος µε απώτερο στόχο τη µελλοντική αξιοποίησή των όποιων συµπερασµάτων
προκύψουν από αυτή.
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µερικά µαθήµατα ελληνικών χορών ικανοποιήθηκε άµεσα, όπως επίσης και το
αίτηµα για επιπλέον απογευµατινά µαθήµατα γλώσσας και γραµµατικής.
γ) Η συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία από τα υλοποιηθέντα
σεµινάρια: αυτός ο παράγοντας στάθηκε πολύ καθοριστικός και συνέβαλε
δραστικά στην διαφοροποίηση των προηγούµενων σεµιναρίων από τα επόµενα.
Έτσι έχουµε αρκετά σηµεία διαφοροποίησης των σεµιναρίων µεταξύ τους µε
κυριότερο τη διαφοροποίηση των περιεχόµενων (δηλαδή των µαθηµάτων), τα
οποία από χρόνο σε χρόνο εµφανίζονται εµπλουτισµένα µε νέες θεµατικές.
Επίσης έχουµε διαφοροποίηση και στα υλικά στήριξης των διδασκαλιών.
Συγκεκριµένα πέρα από το σύνηθες πολυγραφηµένο υλικό τα Λεξικά της νέας
ελληνικής γλώσσας κ.λπ., διανέµονται στους εκπαιδευτικούς σειρές από το νέο
διδακτικό υλικό, κάτι που στα πρώτα δύο σεµινάρια (Νο 1 και 2 του πίνακα) δεν
ήταν δυνατό να γίνει εφόσον το υλικό αυτό ήταν ακόµα υπό κατασκευή. Επίσης
διανέµονται στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς και συλλογικοί τόµοι των
µελετών του Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ. που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος,
περιορίζοντας έτσι στο µέτρο του δυνατού τη θεωρητική διδασκαλία.
Η συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία των επιµορφωτών έπαιξε επίσης
ρόλο στη βελτίωση και αναβάθµιση της γενικότερης οργάνωσης και υλοποίησης
των δραστηριοτήτων των επόµενων σεµιναρίων, κάτι που είναι φανερό και από
τις παρατηρήσεις που διατυπώνουν οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί ως προς το
θέµα αυτό. Οι επιµορφωτές, έχοντας πλέον αποκτήσει σηµαντική εµπειρία από
τις προηγούµενες διδασκαλίες σε οµάδες οµογενών εκπαιδευτικών, και έχοντας
εντοπίσει τις κυριότερες επιµορφωτικές τους ανάγκες, ήταν σε θέση να
προγραµµατίζουν τις διδασκαλίες τους ανάλογα. Έτσι ενώ αρχικά στα πρώτα
σεµινάρια εντοπίζαµε συχνά σε διάφορα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης την
παρατήρηση ότι «δεν γνωρίζουν οι καθηγητές τις άµεσες επιµορφωτικές µας
ανάγκες», στη συνέχεια διαπιστώσαµε πως η παρατήρηση αυτή έπαψε να
εµφανίζεται.
δ) Η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση και εµπλουτισµό των
θεµατικών αξόνων του σεµιναρίου: διαπιστώσαµε πως από χρονιά σε
χρονιά στα περιεχόµενα των σεµιναρίων προστίθεντο όλο και περισσότερο υλικό,
που αφορούσε όχι µόνο στους τέσσερις αρχικούς θεµατικούς άξονες, αλλά και
πέρα από αυτούς. Νέα µαθήµατα µπήκαν στο ηµερήσιο πρόγραµµα όπως για
παράδειγµα το µάθηµα της Θεατρικής Παιδείας και των Εικαστικών.
Μελετώντας τα περιεχόµενα των σεµιναρίων, διαπιστώσαµε πως είχαν
τόσο αυξηθεί οι θεµατικές ενότητες, ώστε στους τέσσερις βασικούς θεµατικούς
άξονες70, που είχαν αρχικά τεθεί στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου, προστέθηκαν και
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Υπενθυµίζουµε ότι οι τέσσερις αυτοί αρχικοί άξονες είναι: 1.Ελληνική ιστορία και πολιτισµός, 2.
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, 3. ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας, και 4.
Πολιτιστικό Πρόγραµµα.
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άλλοι δύο. Έτσι η κατανοµή του χρόνου και των περιεχοµένων στα επόµενα
επιµορφωτικά σεµινάρια διαµορφώθηκε έχοντας τους εξής θεµατικούς άξονες71:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆ιδασκαλία της ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας
Επαφή µε το νέο διδακτικό υλικό
Ελληνική Ιστορία και Πολιτισµός
Οµάδες Εργασίας
Επισκέψεις σε σχολεία
Πολιτιστικό Πρόγραµµα

Όπως είναι εύλογο ο εµπλουτισµός των περιεχοµένων µε νέους
θεµατικούς άξονες, απαιτούσε και την ανακατανοµή του χρόνου των
διδασκαλιών Παρατηρούµε, λοιπόν, αισθητή διαφοροποίηση ως προς αυτό το
κριτήριο, καθώς προστίθενται και απογευµατινές ώρες µαθηµάτων προκειµένου
να καλυφθούν οι αυξανόµενες ανάγκες. Από το θερινό σεµινάριο του 1999 και
έπειτα καθιερώνονται και τα τρίωρα απογευµατινά µαθήµατα για τουλάχιστο τις
µισές από τις συνολικές ηµέρες των τριών εβδοµάδων που συνολικά διαρκούν τα
επιµορφωτικά σεµινάρια. Αντίθετα παραµένει σταθερός ο «χώρος» σε όλα τα
σεµινάρια µε εξαίρεση το πρώτο κατά τη διάρκεια του οποίου όλα τα µαθήµατα
υλοποιήθηκαν σε αίθουσα του ξενοδοχείου που διέµεναν οι επιµορφούµενοι. Από
το θερινό σεµινάριο του 1998 και έπειτα όλα τα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν
στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιούπολης του Ρεθύµνου, αποσπώντας µάλιστα
και τα θετικά σχόλια των επιµορφούµενων κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

6.6.5. Συµπεράσµατα
Κάνοντας µια συνολική θεώρηση των υλοποιηθέντων επιµορφωτικών
σεµιναρίων του Πανεπιστηµίου Κρήτης και προσπαθώντας να τα αξιολογήσουµε
σύµφωνα µε τα πέντε κριτήρια µας72, θα λέγαµε ότι και στα πέντε διαπιστώσαµε
σταδιακή διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση αυτή,- απόρροια των παραπάνω
παραγόντων, ήταν σταθερή και συνεχής από σεµινάριο σε σεµινάριο, ενώ
εκτιµούµε ότι έγινε µε κριτήριο πάντα την βελτίωση των σεµιναρίων.
∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι τα επιµορφωτικά σεµινάρια του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, παρουσιάζουν µια σχετική οµοιότητα µε την «πρώτη δέσµη» σεµιναρίων
του Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων (δηλ. αυτά που απευθύνονταν σε οµογενείς
εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία). Απέχουν πολύ δε, από όλα τα επιµορφωτικά
σεµινάρια των υπολοίπων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, έτσι όπως τα
έχουµε ήδη παρουσιάσει. Αυτή η οµοιότητα, µεταξύ των δύο Πανεπιστηµίων,
µάλλον δεν είναι τυχαία, αλλά ανάγεται στο γεγονός ότι ο σχεδιαστής των
σεµιναρίων στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, και εκείνου του πρώτου στο
Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, είναι το ίδιο πρόσωπο.
71

Πηγή: Αξιολογική έκθεση του επιµορφωτικού σεµιναρίου (3 – 23 Ιανουαρίου 2000) για οµογενείς
εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία. Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο, 2000.
72
∆ηλαδή ως προς τα εξής κριτήρια: 1. Στοχοθεσία, 2. Μεθοδολογία, 3. Περιεχόµενα, 4. Χωροχρόνος, και
5. Αξιολόγηση.
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Ένα σηµείο, όµως, για το οποίο θα µπορούσαµε να ασκήσουµε κριτική και
το οποίο το επισηµαίνουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στις παρατηρήσεις κατά τη
φάση της αξιολόγησης των σεµιναρίων, είναι ότι κατά τη διεξαγωγή των
µαθηµάτων δεν γίνεται ένας διαχωρισµός µεταξύ των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε
τη βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία διδάσκουν. Η βαθµίδα εκπαίδευσης βέβαια,
δεν είναι το µοναδικό στοιχείο που διαφοροποιεί τους εκπαιδευτικούς µεταξύ
τους και άρα και τις επιµορφωτικές ανάγκες που εκείνοι έχουν. Είναι επίσης και
το επίπεδο της διδακτικής –µεθοδολογικής τους κατάρτισής, είναι ακόµα οι
κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες που ζουν και
εργάζονται, είναι φυσικά και οι κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις των
µαθητών στους οποίους απευθύνονται, είναι ενδεχοµένως και διάφορα άλλα
στοιχεία. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να χωρίσεις και να οµαδοποιήσεις τόσες
διαφοροποιηµένες
κατηγορίες
εκπαιδευτικών,
καθώς
τα
κριτήρια
διαφοροποίησης που µπορούν να τεθούν είναι πολλά και τις περισσότερες φορές
δεν είναι εφικτό να συνδυαστούν µεταξύ τους.
Από την άλλη πλευρά όµως, παρατηρούµε ότι σε όλα τα επιµορφωτικά
σεµινάρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, γίνεται συστηµατική και συνεχής
διερεύνηση και
καταγραφή
των
ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτισµικών
χαρακτηριστικών που φέρουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν σε
αυτά. Αυτό µας οδηγεί στη σκέψη ότι οι προϋποθέσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη
µελλοντικά και θα γίνουν οι απαραίτητοι διαχωρισµοί όπου κριθεί αναγκαίο ώστε
τα σεµινάρια να είναι περισσότερο αποτελεσµατικά και να ανταποκρίνονται στις
δεδηλωµένες προσδοκίες των οµογενών εκπαιδευτικών (κάτι που επίσης αποτελεί
αντικείµενο συστηµατικής διερεύνησης και καταγραφής).
Συµπερασµατικά θα λέγαµε, ότι το στοιχείο, που διαφοροποιεί γενικότερα
τα επιµορφωτικά σεµινάρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε σχέση µε όλα τα
υπόλοιπα Πανεπιστήµια εστιάζεται στη φιλοσοφία που τα διέπει. ∆ιαπιστώσαµε
δηλαδή ότι στα σεµινάρια αυτά τίθενται συνειδητά στο κέντρο
περισσότερο ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και οι κυρίαρχες
επιµορφωτικές του ανάγκες και λιγότερο οι ανάγκες του
συστήµατος, µέσα στο οποίο εντάσσεται και δρα. Παράλληλα,
διαπιστώνουµε ότι οι διαφορετικές παραστάσεις και οι απόψεις του οµογενή
εκπαιδευτικού, οι ιδιαίτερες συνθήκες µέσα στις οποίες εκπαιδεύτηκε, οι επίσης
ιδιαίτερες συνθήκες µέσα στις οποίες καλείται να επιτελέσει το λειτούργηµα του,
αλλά και οι διαφορετικές απαιτήσεις που αυτό έχει, γίνονται αντικείµενο
συστηµατικής µελέτης και έρευνας. Αυτό θεωρούµε ότι είναι το κυρίαρχο
συµπέρασµα που αναδεικνύεται από την µελέτη των επιµορφωτικών σεµιναρίων
του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
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6.7.Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
6.7.1. Γενικά στοιχεία
Για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας εντοπίσαµε γραπτά τεκµήρια που
αναφέρονταν στην υλοποίηση ενός και µοναδικού επιµορφωτικού σεµιναρίου για
οµογενείς εκπαιδευτικούς. ∆εν γνωρίζουµε, όµως, αν έχουν πραγµατοποιηθεί και
άλλα παρόµοια σεµινάρια, καθώς δεν υπάρχει καµία γραπτή αναφορά στα αρχεία
των αρµόδιων υπηρεσιών που ανατρέξαµε. Έτσι θα αρκεστούµε στην ανάλυση
του µοναδικού επιµορφωτικού σεµιναρίου για το οποίο καταφέραµε και
εντοπίσαµε γραπτά τεκµήρια.
Σεµινάριο επιµόρφωσης για 50 οµογενείς εκπαιδευτικούς από Αλβανία(Αύγουστος- Σεπτέµβριος 1995):
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ιερά Μητρόπολη Πολυάνης και Κιλκισίου.
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – Τµήµα Οικονοµικών και
Κοινωνικών Επιστηµών- Επιτροπή για την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και
του Πολιτισµού.
Χρονική ∆ιάρκεια: 25 Αυγούστου-23 Σεπτεµβρίου 1995 (1 µήνας).
Για το συγκεκριµένο επιµορφωτικό σεµινάριο καταφέραµε να
εντοπίσουµε ένα και µοναδικό γραπτό τεκµήριο στα αρχεία του Τµήµατος
∆ιεθνών Σχέσεων του ΥΠ.ΕΠ.Θ. Έτσι µάθαµε και για την ύπαρξη του
σεµιναρίου αυτού. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία µε την γραµµατεία του
τµήµατος Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, η οποία όµως απέβη
άκαρπη, καθώς δεν µας παρείχε άλλα διαφωτιστικά στοιχεία ή πληροφορίες
αναφορικά µε την υλοποίηση παρόµοιων επιµορφωτικών σεµιναρίων. Εντύπωση
µας έκανε το γεγονός ότι η υπάλληλος της συγκεκριµένης Γραµµατείας, δεν
γνώριζε καν την ύπαρξη του σεµιναρίου αλλά και γενικότερα δεν είχε καµία
πληροφόρηση για θέµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών από το συγκεκριµένο
τµήµα.
Έτσι το µοναδικό γραπτό τεκµήριο που διαθέτουµε, είναι ένα έγγραφο της
Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο οποίο δεν δηλώνεται ο
παραλήπτης και στο οποίο παρατίθενται οι άξονες δράσης του σεµιναρίου, ο
οικονοµικός προϋπολογισµός του, ενώ στο τέλος του εγγράφου επισυνάπτεται και
µια λίστα µε τα ονόµατα των πενήντα οµογενών εκπαιδευτικών που συµµετείχα
σε αυτό. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδοµένα θα επιχειρήσουµε την ανάλυση του
συγκεκριµένου σεµιναρίου στο βαθµό που αυτή είναι εφικτή.
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1. Στοχοθεσία: Στο έγγραφο της Πρυτανείας που διαθέτουµε,
αναφέρονται ρητά οι στόχοι του σεµιναρίου, οι οποίοι είναι:
α) «Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (χρήση της Λογοτεχνίας,
Ιστορίας, και Γεωγραφίας).
β) Η γνωριµία µε τα µνηµεία του ελληνικού πολιτισµού αρχαία και
σύγχρονα.
γ) Η επαφή µε την καθηµερινή ζωή και τους ανθρώπους.
δ) Θαλάσσια µπάνια κατά το Σεπτέµβρη σε καθηµερινή βάση».
Οι τέσσερις παραπάνω στόχοι, αναγράφονται στο σχετικό έγγραφο µε
αυτή ακριβώς τη διατύπωση και σε αυτή τη σειρά.
Είναι θετικό καταρχάς το γεγονός, ότι πέρα από τους γνωστούς στόχους
περί βελτίωσης του γλωσσικού επιπέδου των προς επιµόρφωση εκπαιδευτικών (οι
οποίοι είναι πια κοινός τόπος σε όλα τα επιµορφωτικά σεµινάρια του είδους),
αναγράφονται ρητά και επιπλέον στόχοι διαφοροποιηµένοι όπως είναι η επαφή
µε τη καθηµερινή ζωή και τους ανθρώπους. Παρολαυτά, µας προβληµατίζει το
κατά πόσο µπορούν να αποτελούν ρητό στόχο ενός επιµορφωτικού σεµιναρίου τα
«θαλάσσια µπάνια σε καθηµερινή βάση». Αυτό θα λέγαµε ότι είναι περισσότερο
µια επιµέρους δραστηριότητα, συνδυασµένη µε τη γνωριµία µε τις ελληνικές
φυσικές οµορφιές κ.λπ.
Το έγγραφο που διαθέτουµε δεν µας παρέχει περισσότερες πληροφορίες
για την επιµέρους στοχοθεσία του σεµιναρίου. ∆εν εντοπίσαµε άλλο γραπτό
τεκµήριο, όπως για παράδειγµα το ηµερήσιο πρόγραµµα µαθηµάτων που
παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να µπορέσουµε να αντλήσουµε από
αυτό περισσότερα στοιχεία περί της στοχοθεσίας του σεµιναρίου..
2. Μεθοδολογία: Για την µεθοδολογία του συγκεκριµένου σεµιναρίου,
δεν έχουµε πάλι καµία ρητή αναφορά από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και οι
όποιες πληροφορίες που θα παραθέσουµε ως προς αυτό το κριτήριο, προκύπτουν
έµµεσα.
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για την υλοποίηση του σεµιναρίου,
συνεργάζεται µε την «Επιτροπή για τη ∆ιάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του
Πολιτισµού», και ονοµάζει το συγκεκριµένο επιµορφωτικό σεµινάριο ως
«Επιµορφωτικό Εντατικό Γλωσσικό και Πολιτισµικό Πρόγραµµα για 50 οµογενείς
διδασκάλους της ελληνικής γλώσσας από την Αλβανία».
Ως προς την µεθοδολογία του επιµορφωτικού σεµιναρίου, τα µοναδικά
συµπεράσµατα που µπορούµε να βγάλουµε είναι ότι αυτό περιελάµβανε
διδασκαλία µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας και αρκετές εκπαιδευτικές και
ψυχαγωγικές εκδροµές. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι συνδυάστηκε η
γλωσσική κατάρτιση µε την βιωµατική προσέγγιση στοιχείων του ελληνικού
πολιτισµού (µέσω των εκδροµών). Για την διδασκαλία των µαθηµάτων
επιστρατεύθηκαν
«δοκιµασµένοι
φιλόλογοι
καθηγητές»
όπως
πολύ
χαρακτηριστικά αναφέρεται. Ως προς το διδακτικό προσωπικό όµως, δεν γίνεται
λόγος για εισηγήσεις ή για συµµετοχή των µελών ∆.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου
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στην διδασκαλία, κάτι που µας κάνει εντύπωση. Μάλιστα αναφορικά µε το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, κοιτώντας πιο προσεκτικά το έγγραφο που έχουµε στην
διάθεση µας διαπιστώσαµε πως, ενώ αρχικά αναγραφόταν επί λέξη «20 ώρες
διαλέξεων από καθηγητές των ΑΕΙ», αυτό στην συνέχεια είχε διαγραφεί µε στυλό.
Θα παραµείνει λοιπόν άγνωστο για ποιους λόγους τελικά δεν συµµετείχαν στο εν
λόγω σεµινάριο και µέλη ∆.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, τη στιγµή
µάλιστα που το πανεπιστήµιο είναι ένας από τους φορείς υλοποίησής του.
Ως προς την διδακτική προσέγγιση, δεν έχουµε κανένα στοιχείο που να
µας επιτρέπει να εξάγουµε συµπεράσµατα για την προσέγγιση που επιλέχθηκε.
Επίσης είχε προβλεφθεί και δόθηκε χρηµατικό επίδοµα στους επιµορφούµενους
εκπαιδευτικούς, µια τακτική που διαπιστώνουµε ότι τηρήθηκε σε όλες τις
περιπτώσεις που η επιµόρφωση αφορούσε οµογενείς εκπαιδευτικούς από την
Αλβανία.
Για την στήριξη της διδασκαλίας είχε προβλεφθεί και δόθηκε στους
επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικό υλικό. Συγκεκριµένα τους
δόθηκαν λεξικά ελληνικής γλώσσας, διδακτικά εγχειρίδια και άλλη επιπρόσθετη
γραφική ύλη. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ανάλυση του οικονοµικού
προϋπολογισµού, στον οποίο αναγράφονται ρητά στην κατηγορία των εξόδων, η
ποσότητα αλλά και το είδος των υλικών στήριξης της διδασκαλίας που
διανεµήθηκε στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς.
Περισσότερα στοιχεία ως προς τον προσεµιναριακό σχεδιασµό, τα
κριτήρια επιλογής των επιµορφούµενων, την διερεύνηση (αν φυσικά έγινε
σχετική έρευνα) των επιµορφωτικών αναγκών τους, την ενηµέρωσή τους ή µη,
για τους στόχους του σεµιναρίου, δεν διαθέτουµε.
3. Περιεχόµενο: Από το έγγραφο της Πρυτανείας που διαθέτουµε
διαπιστώνουµε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιελάµβανε:
α) 40 ώρες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας (µε γραµµατική, σύνταξη
ασκήσεις).
β) 20 ώρες ελληνική λογοτεχνία
γ) 10 ώρες Ιστορία
δ) 10 ώρες Ορθοδοξία (δηµιουργός πολιτισµού).
Ως προς τα περιεχόµενα δεν γίνεται κανένας σχολιασµός στο έγγραφο που
διαθέτουµε, αλλά δεν µπορούµε να µην σχολιάσουµε ότι είναι εµφανής σε αυτό η
επέµβαση του φορέα χρηµατοδότησης (στήριξης) του συγκεκριµένου σεµιναρίου
που δεν είναι άλλος από την Ιερά Μητρόπολη Πολυάνης και Κιλκισίου. Έτσι
προβλέπονται στα περιεχόµενα του σεµιναρίου και 10 ώρες διδασκαλίας µε θέµα
την «Ορθοδοξία» (η παρένθεση που λέει «δηµιουργός πολιτισµού» παραµένει για
εµάς αδιευκρίνιστο σηµείο). Αυτό δεν µας ξενίζει καθώς ο φορέας
χρηµατοδότησης του σεµιναρίου είναι εκκλησιαστικός.
Ως προς τις εκπαιδευτικές εκδροµές οι εκπαιδευτικοί, επισκέφθηκαν τα
Μετέωρα, την Πέλλα, την Βεργίνα, τη Βέροια, το Λιτόχωρο και άλλες κοντινές

169

πόλεις, το σπήλαιο των Πετραλώνων, καθώς και άλλα µνηµεία και µουσεία της
Θεσσαλονίκης.
4. Χωροχρόνος:
α) Αναφορικά µε τον χρόνο: Το σεµινάριο υλοποιήθηκε στο διάστηµα
µεταξύ 25 Αυγούστου και 23 Σεπτεµβρίου του 1995, είχε δηλαδή διάρκεια
περίπου ένα µήνα. Συνολικά τα µαθήµατα διήρκεσαν 80 ώρες συν τις ώρες που
διήρκεσαν οι ηµερήσιες εκπαιδευτικές εκδροµές.
β) Αναφορικά µε τον χώρο: Το σεµινάριο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, ενώ
για την διδασκαλία δεν γνωρίζουµε που ακριβώς πραγµατοποιήθηκε. ∆εν
γνωρίζουµε δηλαδή χρησιµοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, ή άλλες αίθουσες διδασκαλίας της Ιεράς Μητρόπολης Πολυάνης και
Κιλκισίου.
Για την διαµονή των επιµορφούµενων οµογενών εκπαιδευτικών,
διαπιστώνουµε ότι έγινε ο εξής διαχωρισµός: για το διάστηµα από 23 έως και 31
Αυγούστου, χρησιµοποιήθηκαν οι κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς
Μητρόπολης Πολυάνης και Κιλκισίου στα Σούρµενα Κιλκίς. Ενώ για το
διάστηµα από 1 έως και 23 Σεπτεµβρίου χρησιµοποιήθηκαν οι κατασκηνωτικές
εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητρόπολης στη Λεπτοκαρύα Πιερίας.
5. Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου σεµιναρίου, δεν
έχουµε καµία απολύτως πληροφορία. Υποθέτουµε ότι θα πρέπει να έγινε κάποια
έκθεση απολογισµού των πεπραγµένων, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραµε να
εντοπίσουµε κανένα σχετικό γραπτό τεκµήριο. Έτσι δεν µπορούµε να εκφέρουµε
καµία άποψη αναφορικά µε το κριτήριο αυτό.
6.7.2. Συµπεράσµατα.
Η περίπτωση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας είναι σχεδόν µη
προσεγγίσιµη εφόσον δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στις απαραίτητες
πληροφορίες, αν και εφόσον υπάρχουν καταγεγραµµένες σε κάποιο αρχείο,
τέτοιου είδους πληροφορίες. Συνεπώς, δε είµαστε σε θέση να διατυπώσουµε
ασφαλή και καθολικά συµπεράσµατα, αναφορικά µε την επιµορφωτική
δραστηριότητα που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήµιο της Μακεδονίας για τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς.
Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι υλοποιείται ένα
επιµορφωτικό σεµινάριο στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας σε µια συγκεκριµένη
χρονική περίοδο, δηλαδή το 1995 κατά την οποία και τρία (3) άλλα
Πανεπιστήµια73 υλοποιούν παράλληλα επιµορφωτικά σεµινάρια για µεγάλο
αριθµό οµογενών εκπαιδευτικών αποκλειστικά από την Αλβανία. Το ενδιαφέρον
µάλιστα αυξάνεται από τη στιγµή που, όπως γνωρίζουµε, το Πανεπιστήµιο της
Μακεδονίας, δεν έχει σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης, (Φιλοσοφική Σχολή ή
Σχολή Επιστηµών της Αγωγής), αλλά διαρθρώνεται από τµήµατα αποκλειστικά

73

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης, στο Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, και τέλος, στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας
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θετικής κατεύθυνσης. Εποµένως, τίθεται ένα ζήτηµα για το πώς νοµιµοποιείται εξ
αντικειµένου, να υλοποιεί επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς.
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6.8. Πανεπιστήµιο Πατρών.
6.8.1. Γενικά στοιχεία για τα επιµορφωτικά σεµινάρια
Το Πανεπιστήµιο Πάτρας διακρίνεται από µια ιδιαιτερότητα αναφορικά
µε την ανάλυση των σεµιναρίων που υλοποίησε για οµογενείς εκπαιδευτικούς. Οι
ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντήσαµε για τη συγκέντρωση των απαραίτητων
γραπτών ντοκουµέντων, δεν µας επιτρέπει να µελετήσουµε εις βάθος τα
υλοποιηθέντα σεµινάρια και να τα εντάξουµε στο γενικότερο πλαίσιο ανάλυσης
που εντάξαµε τα επιµορφωτικά σεµινάρια των υπολοίπων ελληνικών
Πανεπιστηµίων. Η αναζήτηση -τόσο στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΠ.Θ., όσο
και στο ίδιο το Πανεπιστήµιο της Πάτρας-, σχετικών µε την έρευνα µας
εγγράφων, απέβη άκαρπη. Το µοναδικό έγγραφο που αφορά επιµορφωτικά
σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς στο Πανεπιστήµιο Πατρών το
εντοπίσαµε στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του ΥΠ.ΕΠ.Θ. Το έγγραφο αυτό
αφορούσε ένα επιµορφωτικό σεµινάριο που υλοποιήθηκε το 1995 για 100
οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία, µε φορέα υλοποίησης το
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής εκπαίδευσης του εν λόγω Πανεπιστηµίου και
φορέα χρηµατοδότησης το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Όµως ακόµα και αυτό το σεµινάριο
είναι δύσκολο να το µελετήσουµε, καθώς στο έγγραφο αυτό αναγράφεται απλά το
πρόγραµµα και ο οικονοµικός προϋπολογισµός του. Η προσπάθεια µας να
βρούµε, για το συγκεκριµένο σεµινάριο, περισσότερα στοιχεία στα αρχεία του
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., απέβη άκαρπη, καθώς δεν είχε αποσταλεί σε αυτό η έκθεση
αξιολόγησης από το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Ωστόσο γνωρίζουµε ότι κατά την δεκαετία που εξετάζουµε υλοποιήθηκαν
αρκετά επιµορφωτικά σεµινάρια που αφορούσαν οµογενείς, είτε αυτοί ήταν
εκπαιδευτικοί είτε ακόµα φοιτητές. Τα σεµινάρια αυτά υλοποιούνταν κυρίως υπό
την επιστηµονική εποπτεία του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
και συγκεκριµένα του ΚΕ.∆.ΕΚ. (Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης) στα
πλαίσια του εργαστηρίου παιδαγωγικής του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου της
Πάτρας.
Το ΚΕ.∆.ΕΚ. ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως αποστολή του «να βοηθήσει
οµογενείς και αλλοδαπούς του εξωτερικού να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και
τον ελληνικό πολιτισµό και να συµβάλλει στη διαµόρφωση διαπολιτισµικής
πολιτικής»74. Ανάµεσα στις διάφορες δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το
κέντρο αυτό75, είναι και η επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών. Για την
υλοποίηση των επιµορφωτικών σεµιναρίων το ΚΕ.∆.ΕΚ. συνεργάζεται µε
πολλούς άλλους σχετικούς φορείς όπως τη Γ.Γ.Α.Ε., το ΥΠ.ΕΠ.Θ., το

74

Πηγή: Ενηµερωτικό φυλλάδιο του ΚΕ.∆.ΕΚ.
Επιγραµµατικά αναφέρουµε µερικές από τις δραστηριότητες του ΚΕ.∆.ΕΚ. όπως: Οργάνωση συνεδρίων,
εκπαιδευτικές αποστολές, παραγωγή διδακτικού υλικού, επιµορφωτικά σεµινάρια για διάφορες οµάδες
(µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, κ.λπ.), επιστηµονικές εκδόσεις, εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων
κ.α.

75
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Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. κ.α., ενώ έχει αναπτύξει παράλληλα και συνεργασίες µε άλλα
πανεπιστήµια της χώρας µας και του εξωτερικού.
Συγκεντρώνοντας πληροφορίες από τα διάφορα ενηµερωτικά φυλλάδια
που εκδίδει το ΚΕ.∆.ΕΚ., αλλά και διερευνώντας το ζήτηµα µέσω του διαδικτύου
(Internet), και την σχετική ιστοσελίδα του ΚΕ.∆.ΕΚ., καταφέραµε να
καταρτίσουµε ένα πίνακα µε τα υλοποιηθέντα επιµορφωτικά σεµινάρια που
υλοποίησε το Πανεπιστήµιο Πατρών κατά την τελευταία δεκαετία. Σηµειώνουµε
όµως ότι στον πίνακα αυτόν, δεν γίνεται διαχωρισµός των επιµορφωτικών
σεµιναρίων που απευθύνονταν αποκλειστικά σε οµογενείς εκπαιδευτικούς. Κατά
συνέπεια στον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε σεµινάριο, υπάρχει µεγάλη
πιθανότητα να συµπεριλαµβάνονται και οµογενείς φοιτητές. ∆εν µπορέσαµε,
παρόλες τις προσπάθειες µας, να συγκεκριµενοποιήσουµε τα στοιχεία αυτά και να
κάνουµε τον απαιτούµενο διαχωρισµό, ώστε να ξεχωρίσουµε τον ακριβή αριθµό
των οµογενών εκπαιδευτικών που επιµορφώθηκαν στα σεµινάρια του
Πανεπιστηµίου της Πάτρας. Ωστόσο ο πίνακας 14, µπορεί να µας δώσει µια
γενική εικόνα για τα πεπραγµένα του Πανεπιστηµίου της Πάτρας στον τοµέα της
επιµόρφωσης.
Πίνακας 14. Επιµορφωτικά σεµινάρια για Ο.Ε. στο Πανεπιστήµιο Πατρών
Χώρα
∆ιάρκεια Χρηµατοδότης
Φορέας Υλοποίησης
Α/Α Έτος
Α
Παραµονής
σεµιναρίου
ρ
ι
θ
µ
ό
ς
1.

1995

Ο.Ε.
100

2.

1992

50

3.

1993

60

4.

1994

56

5.

1995

60

Αλβανία

∆εν αναφέρετα Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε Παν/µιο Πατρών – Π.Τ.∆.Ε. –
ΚΕ.∆.ΕΚ.
Επ. Υπ.: Γεωργογιάννης Π.
Πρώην Ε.Σ.Σ.∆ 1-30 /9/ 1992
ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Παν/µιο Πατρών – Π.Τ.∆.Ε. –
&
ΚΕ.∆.ΕΚ.
Αν. Ευρώπη
Επ. Υπ.: Γεωργογιάννης Π.
Πρώην Ε.Σ.Σ.∆. & 1-30 /9/ 1993
ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Παν/µιο Πατρών – Π.Τ.∆.Ε. –
Αν. Ευρώπη
ΚΕ.∆.ΕΚ.
Επ. Υπ.: Γεωργογιάννης Π.
Πρώην Ε.Σ.Σ.∆, 1-30 /9/ 1994
ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Παν/µιο Πατρών – Π.Τ.∆.Ε. –
Ρουµανία, Τσεχία,
ΚΕ.∆.ΕΚ.
Ουγγαρία
Επ. Υπ.: Γεωργογιάννης Π.
Πρώην
Ε.Σ.Σ. 15
ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Παν/µιο
Πατρών – Π.Τ.∆.Ε. –
/8/
Ρουµανία,
Τσεχ
ΚΕ.∆.ΕΚ.
15/9/’95 και
Ουγγαρία,ΒουλγαΕπ. Υπ.: Γεωργογιάννης Π.
ρία, Αλβανία.

6.

1997

?

15 /9/ -

15 /10/ ‘95
Αναπτυσσόµενες 16 /8/ - 16 /9/
χώρες
1997

ΥΠ.ΕΠ.Θ.

Παν/µιο Πατρών – Π.Τ.∆.Ε. –
ΚΕ.∆.ΕΚ.
Επ. Υπ.: Γεωργογιάννης Π.
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Ο πίνακας αυτός προέκυψε από τις πληροφορίες που παρατίθενται σε σχετική ιστοσελίδα
στο κεντρικό site του ΚΕ.∆.ΕΚ. Ωστόσο σε άλλο σηµείο του εν λόγω site αναφέρεται ότι το 1992
έως και το 1999, έχουν επιµορφωθεί συνολικά 1.500 εκπαιδευτικοί (αλλά και µαθητές και
φοιτητές) από τις εξής χώρες: Κ.Α.Κ. , Ανατολική, Κεντρική & ∆υτική Ευρώπη, Βαλκάνια, Κάτω
Ιταλία, Τουρκία, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Βραζιλία, Παναµά, Χιλή, Παλαιστίνη, Λίβανο Μεξικό,
και πολλές άλλες χώρες που κρίνεται άσκοπο να καταγραφούν όλες στην παρούσα µελέτη. Τα ίδια
στοιχεία αναφέρονται επιγραµµατικά και σε ενηµερωτικό φυλλάδιο του ΚΕ.∆.ΕΚ.
6.8.2. Συµπεράσµατα
Το µοναδικό ασφαλές συµπέρασµα που µπορούµε να εξάγουµε για την δράση του
Πανεπιστηµίου της Πάτρας, είναι ότι κατά την προηγούµενη δεκαετία αναπτύχθηκε εκεί µια
έντονη επιµορφωτική δραστηριότητα, την οποία όµως δεν είναι δυνατό να εξετάσουµε διεξοδικά
,να την εντάξουµε στο γενικότερο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και να την αναλύσουµε µε βάση
τα πέντε κριτήρια ανάλυσής που έχουµε θέσει.
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6.9. Συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των επιµορφωτικών
σεµιναρίων στα ελληνικά Πανεπιστήµια
Επιχειρώντας, στο σηµείο αυτό, να κάνουµε µια συνολική θεώρηση της
συγκεκριµένης επιµορφωτικής προσπάθειας, αλλά και να τη συσχετίσουµε µε τις
αρχικές µας υποθέσεις, µπορούµε να καταλήξουµε σε µια σειρά διαπιστώσεων.
Τις διαπιστώσεις αυτές θα τις διακρίνουµε σε γενικές, που αφορούν δηλαδή
συνολικά το θεσµό της επιµόρφωσης, αλλά και σε ειδικότερες, που αφορούν
στο κάθε Πανεπιστήµιο ξεχωριστά.
6.9.1. Γενικές διαπιστώσεις
α) Τη δεκαετία που πέρασε (1990-2000), παρουσιάζεται µια σχετική
κινητικότητα και µια δραστηριοποίηση σχεδόν όλων των Πανεπιστηµίων της
Ελλάδας, αναφορικά µε την επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών.
β) Το παραπάνω συµπέρασµα ενισχύεται και από τη διαπίστωση ότι δεν
βρέθηκαν στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΠ.Θ. (ή άλλων σχετικών φορέων),
παρά ελάχιστα σχετικά έγγραφα που να αφορούν επιµορφωτική δραστηριότητα
των ελληνικών Πανεπιστηµίων, για οµογενείς εκπαιδευτικούς κατά τις
προηγούµενες δεκαετίες από αυτή που διερευνήσαµε. Αντίθετα, το σύνολο
σχεδόν των γραπτών τεκµηρίων που συγκεντρώσαµε αναφέρεται στην τελευταία
δεκαετία.
γ) Παράλληλα διαπιστώσαµε (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων), τη
γενικότερη έλλειψη οργανωµένων αρχείων που να αναφέρονται στην
επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών, τόσο όσο αφορά στους φορείς
χρηµατοδότησης σχετικών σεµιναρίων, όσο και στους φορείς υλοποίησης τους
(πανεπιστήµια). Αυτός ο λόγος αποτέλεσε και έναν από τους κύριους
ανασχετικούς παράγοντες της πρώτης ενότητας στην έρευνά µας
δ) Αν επιχειρήσουµε να δούµε συνολικά την επιµορφωτική δράση που
ανέπτυξαν τα ελληνικά Πανεπιστήµια για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς κατά
την δεκαετία 1990-2000, θα λέγαµε ότι - µε εξαίρεση το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
και το Πανεπιστήµιο Κρήτης-, η επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών, ήταν
αποσπασµατική και ανοργάνωτη και δεν είχε συνέχεια και συνέπεια.
ε) Από όλα τα Πανεπιστήµια της χώρας που εξετάσαµε το µοναδικό
Πανεπιστήµιο που µε Υπουργική Απόφαση76, ορίζεται ως αρµόδιο να οργανώνει
και να υλοποιεί «προγράµµατα µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης οµογενών και
αλλογενών εκπαιδευτικών» είναι το Πανεπιστήµιο Κρήτης (µέσω του
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.) το οποίο µάλιστα είναι και σε θέση να εκδίδει και να απονέµει
στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ή ακόµα και
τίτλους σπουδών.
76

Φ.Ε.Κ., 515/ 10 -4-2000, σ. 6690 -6691.

175

στ) Ως προς τη διερεύνηση της ταυτότητας των φορέων που
αποφασίζουν, αναθέτουν και χρηµατοδοτούν επιµορφωτικά προγράµµατα για
οµογενείς εκπαιδευτικούς, αλλά και τη διερεύνηση των φορέων που τα
σχεδιάζουν και τα υλοποιούν, διαπιστώσαµε ότι ακολουθείται µια κοινή
πρακτική. ∆ηλαδή ο φορέας που αποφασίζει, χρηµατοδοτεί και αναθέτει την
υλοποίηση τέτοιων επιµορφωτικών σεµιναρίων, είναι κατά κανόνα κάποιος
πολιτικός φορέας (για παράδειγµα το Υπουργείο Παιδείας, το Εθνικό Ίδρυµα
Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων και οµογενών Ελλήνων, το
Υπουργείο Εξωτερικών, η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, κ.λπ.). Ο
φορέας αυτός, θέτει συνήθως κάποιους γενικούς σκοπούς, και ειδικότερους
στόχους και στη συνέχεια προχωράει στην ανάθεση του εκάστοτε έργου σε
κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα (φορέας υλοποίησης). Ο φορέας
υλοποίησης του έργου µε τη σειρά του, σχεδιάζει, τη δοµή των συγκεκριµένων
επιµορφωτικών σεµιναρίων και σύµφωνα µε τη στοχοθεσία που έχει ορισθεί,
καταρτίζει το πρόγραµµα, το χρονοδιάγραµµα και το περιεχόµενο τους και
προχωρεί στην υλοποίηση τους.
ζ) Ωστόσο, αν και αναφερθήκαµε στην ύπαρξης µιας κοινής πρακτικής ως
προς µια σειρά διαδικαστικών θεµάτων, εντοπίσαµε και µια σειρά από
διαφοροποιήσεις ως προς τα κριτήρια ανάλυσης των σεµιναρίων, που είχαµε
εξαρχής θέσει. Στις διαφοροποιήσεις αυτές θα αναφερθούµε στη συνέχεια σε
επόµενο υποκεφάλαιο.
6.9.2. Ειδικότερες διαπιστώσεις
Ως προς τις ειδικότερες διαπιστώσεις που προκύπτουν από την
παρουσίαση και ανάλυση των επιµορφωτικών σεµιναρίων που υλοποίησαν τα
ελληνικά Πανεπιστήµια, έχουµε να παρατηρήσουµε:
α) Μεταξύ των Πανεπιστηµίων υπάρχει µια κοινή βάση αναφορικά µε τη
βασική στοχοθεσία και το γενικό περιεχόµενο των µαθηµάτων που θα
παρακολουθήσουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, παρατηρήσαµε µια
έντονη διαφοροποίηση ως προς τη µεθοδολογία και τις πρακτικές που επέλεξε
το κάθε ένα από τα εξεταζόµενα Πανεπιστήµια. Έτσι βλέπουµε ότι το
Πανεπιστήµιο Κρήτης, αλλά και σε ένα βαθµό και το Πανεπιστήµιο των
Ιωαννίνων, να ακολουθούν µια πιο συγκροτηµένη και συνεπή τακτική, καθώς
πριν από την υλοποίηση του κάθε επιµορφωτικού σεµιναρίου, προηγούνταν ένας
σοβαρός προσεµιναριακός σχεδιασµός. Την περιγραφή και τα βασικότερα σηµεία
των προπαρασκευαστικών σταδίων κάθε σεµιναρίου τα έχουµε ήδη σχολιάσει και
αναλύσει διεξοδικά στα αντίστοιχα κεφάλαια που αναφέρονται στο κάθε
Πανεπιστήµιο ξεχωριστά.
β) ∆ιαπιστώσαµε ότι σχεδόν κανένα Πανεπιστήµιο δεν προχώρησε σε
διαχωρισµό των οµογενών εκπαιδευτικών σε επιµέρους οµάδες ανάλογα µε µια
σειρά βασικών κριτηρίων τα οποία προέκυψαν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
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που εκείνοι έφεραν και την ανοµοιογένεια που τους χαρακτήριζε. Έτσι είδαµε ότι
δεν ελήφθη υπόψη:
• το επίπεδο κατάρτισης που είχαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί,
• η βαθµίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν,
• ο τύπος ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης την οποία στελεχώνουν,
• το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο από το οποίο προέρχονται (χώρα
διαµονής) και τέλος,
• οι διαφοροποιηµένες επιµορφωτικές τους ανάγκες.
Αντίθετα, στις ελάχιστες περιπτώσεις που έγινε µια σχετική
κατηγοριοποίηση των οµογενών εκπαιδευτικών σε υποοµάδες, είδαµε ότι έγινε µε
κριτήριο τον συνολικό αριθµό των συµµετεχόντων, έτσι ώστε να µην είναι
υπερβολικά µεγάλος ο αριθµός των προς επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε κάθε
σεµινάριο. Εποµένως, διαπιστώνεται µια γενικότερη δυστοκία των αρµόδιων
φορέων στο να διαχειριστούνε µε επιτυχία την ανοµοιογένεια που χαρακτηρίζει
τους οµογενείς εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, θα πρέπει να πούµε ότι πολλές φορές το
γεγονός ότι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τους εκπαιδευτικούς µεταξύ τους
είναι πολυσύνθετα και ανάγονται σε διάφορα επίπεδα (µικροεπίπεδο,
µεσοεπίπεδο κ.λπ.), ακυρώνει εκ των πραγµάτων το διαχωρισµό τους µε τρόπο
τέτοιο, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι επιµέρους διαβαθµίσεις. Για παράδειγµα,
αναφορικά µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης, αλλά και τον τύπο σχολείου που
στελεχώνουν οι εκπαιδευτικοί, είναι πολλές οι περιπτώσεις, όπου διδάσκουν σε
περισσότερες από µια βαθµίδες εκπαίδευσης αλλά και σε σχολεία διαφόρων
τύπων. Οπότε είναι δύσκολο να τεθεί αυτό ως ένα σταθερό κριτήριο διαχωρισµού
µιας οµάδας εκπαιδευτικών σε επιµέρους οµάδες. Από την άλλη όµως πλευρά, η
σύνθεση οµάδων εκπαιδευτικών από µικρότερες και ετερογενείς οµάδες όπου τα
σηµεία διαφοροποίησης είναι πολλά περισσότερα από τα κοινά, σε σηµείο που να
δυσχεραίνεται
η
οµαδική
λειτουργία,
καθιστά
την
επιµόρφωση
αναποτελεσµατική.
γ) Για την πλειοψηφία των ελληνικών Πανεπιστηµίων, παραµένουν
αδιευκρίνιστα τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί, που θα συµµετέχουν σε επιµορφωτικά σεµινάρια. Η ίδια ασάφεια
επικρατεί και ως προς τους φορείς που αποφασίζουν για την επιλογή των
εκπαιδευτικών αυτών. Βλέπουµε δηλαδή, ότι η επιλογή των προς επιµόρφωση
εκπαιδευτικών, πότε να ανατίθεται στα Γραφεία Εκπαίδευσης της κάθε χώρας (µε
την ευθύνη του Συντονιστή Εκπαίδευσης), πότε στα αντίστοιχα Προξενεία (όπως
γίνεται µε τους οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αλβανία), πότε η επιλογή να
γίνεται µε ευθύνη των ίδιων των Πανεπιστηµίων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η
επιλογή των εκπαιδευτικών, είναι αποτέλεσµα συνδυασµού όλων των παραπάνω.
Αυτό έχει ως συνέπεια να αποκλείονται από τον θεσµό της επιµόρφωσης, οµάδες
εκπαιδευτικών, που για διάφορους λόγους είτε δεν έχουν άµεση πρόσβαση στην
πληροφόρηση για το πότε υλοποιούνται επιµορφωτικά σεµινάρια, είτε δεν έχουν
τα µέσα για να συµµετέχουν σε αυτά.
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δ) Ως προς τους χώρους εκπαίδευσης, µέσα στους οποίους
υλοποιήθηκαν τα επιµορφωτικά σεµινάρια και που αναµφισβήτητα παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία τους ή µη, είναι κοινή η διαπίστωση ότι όλα τα
Πανεπιστήµια χρησιµοποίησαν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις ,όπου
πραγµατοποιούνται και όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα για τους κανονικούς τους
φοιτητές. Με τους χώρους εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, είναι συνδεδεµένη η
όλη υλικοτεχνική υποδοµή που σχετίζεται µε την επιµορφωτική προσπάθεια. Με
άλλα λόγια το που πραγµατοποιείται ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, είναι
συνάρτηση του ποιος την πραγµατοποιεί και το αντίστροφο.
ε) Αναφορικά µε την αξιολόγηση της επιµόρφωσης, διαπιστώσαµε
επίσης ότι υπάρχει µεγάλη ανοµοιογένεια µεταξύ των Πανεπιστηµίων. Έτσι
έχουµε περιπτώσεις όπου δεν γίνεται καµία αναφορά σε αξιολογική διαδικασία,
αλλά έχουµε και άλλες –οι περισσότερες- όπου γίνεται «εσωτερική» αξιολόγηση,
δηλαδή µε ευθύνη των ίδιων των Πανεπιστηµίων που υλοποιούν τα επιµορφωτικά
σεµινάρια. Η εσωτερική αυτή αξιολόγηση, γίνεται συνήθως µε την µορφή
ερωτηµατολογίων που επιδίδονται στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς µε το
πέρας της επιµορφωτικής διαδικασίας.
∆ιαπιστώσαµε όµως ότι έχουµε και περιπτώσεις, όπου η αξιολόγηση των
σεµιναρίων γίνεται µε ευθύνη του φορέα χρηµατοδότησης. Τέτοιες ήταν η
περίπτωση του Πανεπιστηµίου Αθήνας και µερικών σεµιναρίων του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, που χρηµατοδοτήθηκαν από το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Σε
αυτό το πλαίσιο της αξιολόγησης και από τον φορέα χρηµατοδότησης, και όχι
µόνο από τον φορέα υλοποίησης των επιµορφωτικών σεµιναρίων, εντάσσεται και
η περίπτωση του Πανεπιστηµίου Κρήτης» όπου διενεργείται «εξωτερική
αξιολόγηση» στο από εξωτερικούς αξιολογητές.
Παράλληλα δεν διαπιστώσαµε σε κανένα Πανεπιστήµιο να γίνεται
αναφορά στην µετά-αξιολόγηση των επιµορφωµένων οµογενών εκπαιδευτικών,
έτσι ώστε να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης. ∆ηλαδή δεν
διερευνάται συστηµατικά το αν και σε ποιο βαθµό αποκτήθηκε η επιθυµητή
µάθηση. Ως προς µια άλλη πτυχή της αξιολόγησης, τέλος, που είναι αυτή της
αξιολόγησης των επιµορφωτών, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πουθενά
δεν τίθεται τέτοιο θέµα και δεν γίνεται καµία σχετική αναφορά από κανένα
Πανεπιστήµιο.
στ) Αν επιχειρήσουµε, τέλος, να κάνουµε µια θεώρηση της εξέλιξης που
παρουσίασαν τα επιµορφωτικά σεµινάρια από χρονιά σε χρονιά µέσα στο κάθε
ένα Πανεπιστήµιο, θα διαπιστώσουµε ότι εν µέρει στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
και περισσότερο στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, εµφανίζεται εντονότερη
διαφοροποίηση από σεµινάριο σε σεµινάριο. Μελετώντας τα σχετικά γραπτά
τεκµήρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, παρατηρούµε ότι κάθε φορά
εµπλουτίζονται τα περιεχόµενα των σεµιναρίων, προστίθενται νέες
δραστηριότητες, διανέµεται νέο διδακτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς, και
γενικότερα φαίνεται το κάθε νέο σεµινάριο, δεν αποτελεί επανάληψη του
προηγούµενου.
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Αυτό οφείλεται µάλλον στο γεγονός ότι τα σεµινάρια υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο του Β’ Κ.Π.Σ., το οποίο το ίδιο υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο.
6.9.3. Η περίπτωση του Εθνικού Ιδρύµατος Υποδοχής και Αποκατάστασης
Παλιννοστούντων και Οµογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.)
Ιδιαίτερη µνεία, τέλος, αξίζει να γίνει σε έναν χρηµατοδοτικό φορέα
αρκετών επιµορφωτικών σεµιναρίων για οµογενείς εκπαιδευτικούς, ο οποίος
εµφανίζεται να έχει αναθέσει και χρηµατοδοτήσει δέσµες επιµορφωτικών
σεµιναρίων σε τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά Πανεπιστήµια της Ελλάδας. Ο
φορέας αυτός είναι το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., τον οποίο συναντήσαµε αρκετές φορές
κατά την διάρκεια της ανάλυσης και περιγραφής των επιµορφωτικών σεµιναρίων
που υλοποίησαν ελληνικά Πανεπιστήµια για οµογενείς εκπαιδευτικούς. Η
ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης περίπτωσης ανάγεται σε µια σειρά από
ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, που καθιστούν την περίπτωση του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
ξεχωριστή.
Παρατηρήσαµε πως µε εναρκτήριο έτος το 1993 και µαζικότερα κατά τα
έτη 1994 και 1995, το συγκεκριµένο ίδρυµα ανάθεσε σε ελληνικά Πανεπιστήµια
και χρηµατοδότησε την υλοποίηση µιας σειράς επιµορφωτικών σεµιναρίων για
συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευτικών, (οµογενείς από την Αλβανία). Μελετώντας
όλα τα υπάρχοντα τεκµήρια, διαπιστώσαµε µια αριθµητική αντίφαση καθώς
εµφανίζεται να επιµορφώνεται ένας υπερβολικός αριθµός οµογενών
εκπαιδευτικών από την Αλβανία σε βαθµό τέτοιο, που να τίθεται πλέον το
ερώτηµα: «πόσους οµογενείς εκπαιδευτικούς έχει η µειονότητα της Αλβανίας;» Ο
πίνακας 15, που παραθέτουµε στη συνέχεια, επιβεβαιώνει την παρατήρηση αυτή
και κάνει έντονη την απορία αν όντως υπήρξαν τόσοι οµογενείς Έλληνες
εκπαιδευτικοί στα δηµόσια σχολεία της Αλβανίας οι οποίοι επιµορφώθηκαν, ή αν
στην ουσία πρόκειται για άτοµα που ενδεχοµένως συµµετείχαν στα επιµορφωτικά
σεµινάρια χωρίς να έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού.
Πίνακας 15.
Αριθµητικά στοιχεία µε φορέα το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
1993
1994
1995
Αριθµός σεµιν.
Πανεπιστήµια
1. Πανεπιστήµιο Αθήνας 550
2. Πανεπιστήµιο
Θράκης
3. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνω 4. Πανεπιστήµιο
Πάτρας

408
-

297

2
3

250
-

403
100

7
1

Σύνολο: 2.008 εκπαιδευτικοί από Αλβανία

Όπως βλέπουµε και από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα συνολικά από
το 1993 έως και το 1995 επιµορφώθηκαν σε τέσσερα διαφορετικά Πανεπιστήµια
της Ελλάδας, 2.008 οµογενείς εκπαιδευτικοί από την Αλβανία. Μελετώντας τις
ονοµαστικές λίστες των συµµετεχόντων στα επιµορφωτικά σεµινάρια του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, διαπιστώσαµε πως το 1995 συµµετείχαν οι ίδιοι
οµογενείς εκπαιδευτικοί που είχαν συµµετάσχει και την προηγούµενη χρονιά,
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αλλά και πάλι ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων από την µία χρονιά στην
άλλη βλέπουµε να έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Όµως, το γεγονός ότι δεν
εντοπίσαµε για όλα τα σεµινάρια της περιόδου εκείνης ονοµαστικές λίστες
συµµετεχόντων, δεν µας επιτρέπει να γνωρίζουµε τι ακριβώς συνέβη και υπό
ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις υλοποιήθηκαν τελικά όλα αυτά τα σεµινάρια
και στα τέσσερα Πανεπιστήµια της Ελλάδας.
Παρατηρούµε όµως πως ξαφνικά από το 1995 και έπειτα το
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. σταµατά να χρηµατοδοτεί τέτοιου είδους επιµορφωτικά
σεµινάρια, γεγονός που εγείρει ερωτηµατικά για τα αίτια αυτής της διακοπής.
Από το 1995 και έπειτα δεν εντοπίσαµε κανένα έγγραφο στα αρχεία του
συγκεκριµένου ιδρύµατος που να αναφέρεται σε επιµορφωτικά σεµινάρια για
οποιαδήποτε οµάδα οµογενών εκπαιδευτικών. Αυτό το ερώτηµα αλλά και τα
άλλα όπως ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών
που συµµετείχαν στα σεµινάρια αυτά ή αν υπήρξε συστηµατική καταγραφή των
συµµετεχόντων σε αυτά από το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και τους αξιολογητές, κ.λπ., δεν
στάθηκε δυνατό να απαντηθούν από τα υπάρχοντα τεκµήρια, ως εκ τούτου στο
σηµείο αυτό, απλά θέτουµε τον συγκεκριµένο προβληµατισµό.
Το γεγονός επίσης ότι το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. παράλληλα µε τον
χρηµατοδοτικό του ρόλο, έχει και τον ρόλο του αξιολογητή των επιµορφωτικών
σεµιναρίων, είναι ένα στοιχείο που µας προβληµατίζει επίσης.
Από τα συνολικά γραπτά ντοκουµέντα που µελετήσαµε, δεν προκύπτουν
µε σαφήνεια, οι απώτεροι στόχοι αυτής καθώς και τα εναρκτήρια κίνητρα της
συγκεκριµένης επιµορφωτικής προσπάθειας. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι ήταν
κυρίως µια προσπάθεια ανταπόκρισής της πολιτείας σε πιεστικά αιτήµατα της
ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία, που δεν έπαυε παράλληλα να έχει και
οικονοµικά οφέλη. Μπορεί η ηµερήσια χρηµατική αποζηµίωση που λάµβανε
κάθε εκπαιδευτικός να µην ήταν µεγάλη, για τα δεδοµένα όµως και την
γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας αυτής, ήταν σηµαντική.
Παράλληλα, µε τα σεµινάρια αυτά, ικανοποιήθηκε κατά ένα µέρος και η έντονη
αναγκαιότητα της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας, για γνωριµία µε το
σύγχρονο ελλαδικό πολιτισµικό στοιχείο, µετά από τόσα χρόνια αποµόνωσής της.
Εποµένως, υπό αυτό το πρίσµα, τα επιµορφωτικά σεµινάρια της περιόδου
εκείνης, ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των ίδιων των οµογενών
εκπαιδευτικών από την Αλβανία, οι οποίοι άλλωστε κατά ένα µεγάλο ποσοστό
δεν ήταν επαγγελµατίες εκπαιδευτικοί.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ:
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

7.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τη δεύτερη ενότητα της
εµπειρικής έρευνας που πραγµατοποιήσαµε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Όπως έχουµε ήδη πει από την εισαγωγή, κεντρικός σκοπός της παρούσης
εργασίας, είναι η µελέτη και περιγραφή της επιµόρφωσης που λαµβάνουν οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί που ζουν στο εξωτερικό και διδάσκουν την ελληνική
γλώσσα, υπηρετώντας σε κάποια από τις υπάρχουσες µορφές ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης, αλλά και η σκιαγράφηση των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν
τον σύγχρονο οµογενή εκπαιδευτικό και συνθέτουν το προφίλ του. Η δεύτερη
ενότητα της έρευνας που επικεντρώνεται αποκλειστικά στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης, έρχεται να ικανοποιήσει τον δεύτερο κεντρικό σκοπό της εργασίας,
δηλαδή τη σκιαγράφηση των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον
σύγχρονο οµογενή εκπαιδευτικό. Επιδίωξή µας, δηλαδή, είναι να εξετάσουµε σε
βάθος όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τους διάφορους τύπους οµογενών
εκπαιδευτικών και να τα συζητήσουµε διεξοδικά.
Με τον όρο «προφίλ» του οµογενούς εκπαιδευτικού, εννοούµε όλα αυτά
τα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν την συνολική εικόνα του, όχι µόνο στο
επαγγελµατικό πεδίο, -αν και κατά βάση επικεντρωθήκαµε σε αυτό- αλλά
παράλληλα και σε ευρύτερο επίπεδο (προσωπικό, διαπροσωπικό, κοινωνικό
κ.λπ.). Με άλλα λόγια, επιδιώξαµε να µελετήσουµε τις µεταναστευτικές,
ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές βιογραφίες αντιπροσωπευτικών τύπων
οµογενών εκπαιδευτικών.
Στο πρώτο µέρος της εργασίας µας αναφερθήκαµε στις «τυπολογίες»
εκπαιδευτικών, έτσι όπως προκύπτουν αυτές, έχοντας ως βασικό κριτήριο την
ακαδηµαϊκή τους κατάρτιση και εξέλιξη. Πρόθεση µας, λοιπόν, σε αυτό το
δεύτερο µέρος της έρευνας είναι να διερευνήσουµε διεξοδικότερα αυτούς τους
τύπους εκπαιδευτικών που εµφανίζονται, και να διαπιστώσουµε ποια είναι τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε ενός από αυτούς. Πρόθεσή µας επίσης είναι
µέσα από την παραπάνω διαδικασία να εξετάσουµε το πώς διαµορφώνονται οι
τυπολογίες αυτές αν θέσουµε διαφορετικά κριτήρια διαχωρισµού τους όπως είναι
για παράδειγµα: οι µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που υπηρετούν οι
εκπαιδευτικοί, η χώρα παραµονής τους κ.λπ., έτσι ώστε να αναδειχτούν οι µεταξύ
τους διαφορές, αλλά και τα µεταξύ τους κοινά σηµεία.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η δεύτερη ενότητα της έρευνας
πραγµατοποιήθηκε κατά τα χρονικά διαστήµατα στα οποία το Πανεπιστήµιο
Κρήτης υλοποιούσε επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς,
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δηλαδή δύο φορές το χρόνο. Από το 1997 έως και το 2001 το Πανεπιστήµιο
Κρήτης υλοποίησε συνολικά επτά (7) επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς
εκπαιδευτικούς77.
Οι είκοσι (20) εκπαιδευτικοί, των οποίων τις συνεντεύξεις
επεξεργαστήκαµε και µελετήσαµε αναλυτικά, παρουσιάζουν πολλά κοινά σηµεία
µεταξύ τους, ωστόσο παρουσιάζουν και αρκετές διαφορές. Λαµβάνοντας υπόψη
αυτή τη διαπίστωση, προσπαθήσαµε να δοµήσουµε το υλικό που προέκυψε
έχοντας παράλληλα ως άξονες τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα.
Το ίδιο το υλικό που προέκυψε από τις ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µας
έδειξε το «δρόµο» για την ορθότερη αξιοποίησή και ανάλυσή του. Έτσι αν και οι
συνεντεύξεις αυτές καθ’ εαυτές επικεντρώθηκαν στις υποκειµενικές εµπειρίες
των υποκειµένων που είχαν βιώσει συγκεκριµένες καταστάσεις, ωστόσο οι
απαντήσεις τους µας έδωσαν την δυνατότητα να ελέγξουµε τόσο την εγκυρότητα
των ερευνητικών ερωτηµάτων µας, όσο και να πληροφορηθούµε για την ύπαρξη
µη προσδοκώµενων απαντήσεων, πράµα που είχε ως πολύ λογική συνέπεια την
δηµιουργία περισσότερων ερωτηµάτων.
Επιπρόσθετα, αναφέρουµε, ότι η γράφουσα είχε αποκτήσει ήδη µια
εξοικείωση µε το υπό διερεύνηση θέµα. Η εκ των προτέρων και σε ικανοποιητικό
βαθµό, γνώση της κατάστασης, µείωσε εµφανώς την εργασία που είχαµε να
αντιµετωπίσουµε, εφόσον δεν χρειάστηκε να αφιερώσουµε ατέλειωτες ώρες στην
ανακάλυψη της αντικειµενικής φύσης της κατάστασης. Έτσι ήταν πιο εύκολο να
διακρίνουµε κάθε φορά τα αντικειµενικά γεγονότα της περίπτωσης, από τους
υποκειµενικούς ορισµούς της εκάστοτε κατάστασης. Πράγµατι, «όταν ο
συνεντευκτής, µέσω της εξοικείωσής του µε την αντικειµενική κατάσταση, έχει την
δυνατότητα να αναγνωρίζει συµβολικές ή λειτουργικές σιωπές, «διαστρεβλώσεις»,
υπεκφυγές, ή αναστολές, είναι περισσότερο προετοιµασµένος να διερευνήσει τις
επιπτώσεις τους» (Merton & Kendall, 1946).
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την επεξεργασία των κειµένων
είναι πολύ ενδιαφέροντα και φωτίζουν από τη µια πολλές πτυχές που συνθέτουν
το προφίλ του οµογενούς εκπαιδευτικού, ενώ από την άλλη επιβεβαιώνουν
πολλές από τις αρχικές µας υποθέσεις.

77

Κατά τη χειµερινή περίοδο (∆εκέµβριο ή Ιανουάριο) για τους εκπαιδευτικούς του βόρειου ηµισφαιρίου
και κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο), για τους εκπαιδευτικούς του νοτίου. Για µια συνολική εικόνα βλ. και
τον συγκεντρωτικό πίνακα των επιµορφωτικών που υλοποιήθηκαν στα ελληνικά Πανεπιστήµια, κατά τη
δεκαετία 1990-2000, όπως τον παραθέτουµε στο κεφ. 6. Υπενθυµίζουµε ότι για πρακτικούς λόγους, στον
πίνακα των συνολικών σεµιναρίων του Πανεπιστήµιου Κρήτης που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου
«Παιδεία Οµογενών», συµπεριλάβαµε και το σεµινάριο του 2001 µολονότι δεν εµπίπτει στην δεκαετία που
διερευνούµε
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7.2. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας
7.2.1. Πρώτες διαπιστώσεις
Αν επιχειρούσαµε να κάνουµε µια πρώτη γενική ταξινόµηση των
αποτελεσµάτων της δεύτερης ενότητας της έρευνας, θα λέγαµε ότι αυτά
διακρίνονται σε ποσοτικά και σε ποιοτικά αποτελέσµατα. Βέβαια, ο αριθµός
των είκοσι οµογενών εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας µας,
µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτικός του συνόλου των οµογενών
εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, έτσι
ώστε να µας επιτρέψει να εξάγουµε καθολικά συµπεράσµατα, ωστόσο η πρόθεση
µας όπως έχουµε ήδη δηλώσει δεν ήταν αυτή. Το δείγµα, δηλαδή, των
υποκειµένων της έρευνας µας, όντας αντιπροσωπευτικό ως προς τις δεδηλωµένες
κατηγορίες-τύπους οµογενών εκπαιδευτικών που συναντάµε στα κάθε είδους
σχολεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, είναι αρκετό για να
καταγράψει τις τάσεις, αλλά και τα επιµέρους χαρακτηριστικά που συνθέτουν το
προφίλ των οµογενών εκπαιδευτικών. Το οποίο βέβαια δεν είναι κάτι το
οµοιογενές, αµετάβλητο ή στατικό, αλλά πέρα από την ετερογένεια που το
διακρίνει, διαµορφώνεται ολοένα µέσα από την αλληλεπίδραση του µε το
γενικότερο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ενυπάρχει και
εξελίσσεται σταδιακά.
Όπως ήδη αναφέραµε οι είκοσι επιµορφούµενοι οµογενείς εκπαιδευτικοί
του δείγµατός µας προέρχονταν από επτά διαφορετικές χώρες (Αυστραλία, Ν.
Ζηλανδία, Καναδά, Η.Π.Α., Ρωσία, Γεωργία και Ν. Αφρική). Ωστόσο οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγµατος µας (συγκεκριµένα οι οκτώ από
αυτούς), ήταν από την Αυστραλία, και αυτό είναι φυσικό γιατί από το σύνολο των
οµογενών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε επιµορφωτικά σεµινάρια του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, οι εκπαιδευτικοί από την χώρα αυτή, ήταν και
αριθµητικά, η πλειοψηφία. Επίσης οι Η.Π.Α. είναι η χώρα µε την χαµηλότερη
εκπροσώπηση στο δείγµα, καθώς από το πρωταρχικό δείγµα των τριάντα
οµογενών εκπαιδευτικών που πήραµε συνέντευξη, οι τέσσερις που δεν
επιλέχτηκαν στο τελικό δείγµα των είκοσι, προέρχονταν τη χώρα αυτή.
Πέρα από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που συλλέξαµε από τους είκοσι
εκπαιδευτικούς του δείγµατός µας, τα οποία µπορούν εύκολα να παρουσιαστούν
σε µία σειρά από πίνακες, πρόθεση µας ήταν να επιδιώξουµε µια περισσότερο
ποιοτική προσέγγιση στις αναλύσεις µας. Έτσι, αφού πρώτα κάνουµε µια
σύντοµή παρουσίαση των γενικών πληροφοριών σε ποσοτικοποιηµένη µορφή, θα
προχωρήσουµε στη συνέχεια σε µια εκτενέστερη συζήτηση των ατοµικών
βιογραφιών των εκπαιδευτικών. Πρόθεση µας είναι µέσα από αυτή τη συζήτηση
να διαφανούν τα κοινά σηµεία αλλά και οι διαφορές που διακρίνουν τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς µεταξύ τους και στη συνέχεια να διαπιστώσουµε αν και
κατά πόσο αυτές εντάσσονται στους διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών έτσι
όπως τους έχουµε παραθέσει (βλ. κεφ. 4.2. σ.σ. 44 -48).
Για το σκοπό αυτό καταρτίσαµε ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα για
τον καθένα από τους είκοσι εκπαιδευτικούς, στο οποίο αναφέρουµε τα βασικά
σηµεία της µεταναστευτικής, σχολικής και ακαδηµαϊκής τους βιογραφίας, καθώς
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και µερικά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην πορεία συγγραφής των
βιογραφικών σηµειωµάτων, διαπιστώσαµε πως οι έντεκα από τις είκοσι
περιπτώσεις παρουσίαζαν τόσες οµοιότητες αλλά και διαφορές µεταξύ τους, ώστε
να ανταποκρίνονται η καθεµιά στον ένα ή τον άλλο τύπο εκπαιδευτικού, έτσι
όπως τους έχουµε παραθέσει στο σχετικό πίνακα τυπολογιών ( πιν. 4).
Επιδίωξη µας είναι µέσα από την συγκριτική εξέταση και συζήτηση των
ατοµικών βιογραφιών, να διαπιστώσουµε κατά πόσο επιβεβαιώνονται ή όχι οι
αρχικές µας υποθέσεις, δηλαδή επιδιώκουµε να εξετάσουµε :

Ποια είναι τα επιµέρους χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν και συνιστούν τους
•
διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών, που συναντάµε στα σχολεία του εξωτερικού;
•
Η κοινωνικοποίηση και η διαφοροποιηµένη ατοµική βιογραφία των οµογενών
εκπαιδευτικών, παίζουν ρόλο στη διαµόρφωση του επαγγελµατικού τους προφίλ, και αν ναι πώς
αυτά επηρεάζουν την διδακτική τους ετοιµότητα και γενικότερα το διδακτικό τους έργο;
•
Οι διαφορετικές τυπολογίες των οµογενών εκπαιδευτικών που συναντάµε,
σχετίζονται ή όχι µε τις διαφορετικές µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;
•
Η ανοµοιογένεια που χαρακτηρίζει τους οµογενείς εκπαιδευτικούς, τι µπορεί να
σηµαίνει και πώς θα πρέπει να την «διαχειριστούνε» οι αρµόδιοι επιµορφωτικοί φορείς;
•
Ποιες είναι αυτές οι πρωταρχικές επιµορφωτικές ανάγκες των οµογενών
εκπαιδευτικών, αλλά και οι προσδοκίες που έχουν από τα επιµορφωτικά σεµινάρια, σύµφωνα και
µε τις δικές τους εκτιµήσεις;
•
Ανταποκρίνονται τελικά τα προγράµµατα επιµόρφωσης στις ρητά ή άρρητα
διατυπωµένες ανάγκες τους; Με άλλα λόγια, υπάρχει τρόπος αξιολόγησης της
αποτελεσµατικότητας αυτών των προγραµµάτων;
•
Ποιοι είναι οι τρόποι και τα µέσα αξιολόγησής της επιµόρφωσης που δέχονται
οι οµογενείς εκπαιδευτικοί; Τι πιστεύουν οι ίδιοι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί για τον θεσµό της
επιµόρφωσης;

7.3. Οι ατοµικές βιογραφίες των οµογενών εκπαιδευτικών
Πριν παραθέσουµε τα έντεκα (11) από τα είκοσι (20) συνολικά,
βιογραφικά σηµειώµατα, επισυνάπτουµε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, στον οποίο
διαφαίνονται βασικά στοιχεία της ατοµικής βιογραφίας του καθενός από τους
είκοσι εκπαιδευτικούς. Στον πίνακα 16, φαίνονται µε µια µατιά τα κοινά στοιχεία,
αλλά συγχρόνως και στοιχεία που διαφοροποιούν τους εκπαιδευτικούς µεταξύ
τους. Ωστόσο πέρα από αυτά τα µετρήσιµα στοιχεία, που µπορούν να αποδοθούν
στη µορφή ενός πίνακα, υπάρχουν και ένα πλήθος άλλων στοιχείων, που δε
µπορούν παρά να αποδοθούν µέσα από την ποιοτική ανάλυση των ατοµικών
βιογραφιών.
Στο συγκεκριµένο πίνακα καταγράφονται βασικά στοιχεία και για τους
είκοσι εκπαιδευτικούς από τους οποίους πήραµε συνέντευξη. Ο κάθε αριθµός από
το ένα (1) έως το είκοσι (20) αντιστοιχεί και σε µία περίπτωση οµογενούς
εκπαιδευτικού, ενώ στις κάθετες στήλες του πίνακα παραθέτουµε πληροφορίες
για τη χώρα διαµονής, τον τόπο γέννησης, την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, τη
βαθµίδα εκπαίδευσης, αλλά και για τις ανώτερες ή ανώτατες σπουδές του κάθε
οµογενούς εκπαιδευτικού.
Στη συνέχεια, έχοντας αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες ως οδηγό,
διαπιστώσαµε µεταξύ των εκπαιδευτικών, την ύπαρξη τόσο κοινών στοιχείων,
όσο και στοιχείων διαφοροποίησης. Με βάση τα ποικίλα στοιχεία
διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών µεταξύ τους, επιλέξαµε να αναλύσουµε
βαθύτερα και να σχολιάσουµε τις περιπτώσεις εκείνες που διέφεραν σε τέτοιο
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βαθµό, ώστε να είναι ικανές να µας παρουσιάσουν τις διαφορετικές αποχρώσεις
και τα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν το ιδιαίτερο προφίλ των οµογενών
εκπαιδευτικών. Έτσι, οι έντεκα (11) πρώτες περιπτώσεις του πίνακα,
αντιστοιχούν στα έντεκα από τα είκοσι συνολικά βιογραφικά σηµειώµατα των
οµογενών εκπαιδευτικών τα οποία θα παρουσιάσουµε παρακάτω.
Τα σηµεία διαφοροποίησης µεταξύ των 11 περιπτώσεων εντοπίζονταν σε
σχέση τους ακόλουθους άξονες:
1) Ως προς τη κατάρτισή τους: αυτός ήταν και ο βασικότερος
άξονας διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών µεταξύ τους και όπως θα δούµε και
στη συνέχεια αποτέλεσε και τον άξονα βάση του οποίου εµπλουτίσαµε την
αρχική τυπολογία (µε βάση την κατάρτιση) που είχαµε παρουσιάσει στο
κεφάλαιο 4 (σ. 46). Με µια προσεκτικότερη µελέτη των στοιχείων που αφορούν
στις έντεκα πρώτες περιπτώσεις του πίνακα 16 και έχοντας επίσης υπόψη µας τον
πίνακα 4 (σ. 46) µε τις τυπολογίες των οµογενών εκπαιδευτικών, διαπιστώνουµε
ότι αντιπροσωπεύονται όλοι οι εµφανιζόµενοι τύποι των εκπαιδευτικών, αλλά
παράλληλα εντοπίζονται και µερικές επιπλέον υποκατηγορίες. Έτσι, αν στο
σηµείο αυτό υιοθετήσουµε –για πρακτικούς λόγους- τους όρους «προσοντούχοι»
και «µη προσοντούχοι» εκπαιδευτικοί, θα διαπιστώσουµε ότι: από τις έντεκα
περιπτώσεις οι περιπτώσεις 6 και 11, ανήκουν στην κατηγορία των «µη
προσοντούχων εκπαιδευτικών, ενώ οι περιπτώσεις 2, 4, 5, 7, 9, 10, ανήκουν στην
κατηγορία των προσοντούχων µεν εκπαιδευτικών, που όµως διαφοροποιούνται σε
ένα βαθµό µεταξύ τους, καθώς οι περιπτώσεις 2, 4, 5, 7, 10, έχουν διδασκαλική
κατάρτιση, σε αντίθεση µε την 9 που δεν έχει. Ή ακόµα οι περιπτώσεις 1 και 3
αρχικά άνηκαν στην κατηγορία των µη προσοντούχων καθώς δίδασκαν σε
ελληνικά σχολεία χωρίς να έχουν κανένα τίτλο σπουδών, στη συνέχεια όµως
απόκτησαν τίτλο πανεπιστηµιακό η άλλου κολεγίου, οπότε µεταπήδησαν στην
κατηγορία των προσοντούχων. Αλλά και αυτοί διαφέρουν µεταξύ τους κατά πολύ
καθώς οι τίτλοι σπουδών που εκ των υστέρων απόκτησαν και εποµένως και το
επίπεδο της κατάρτισής τους συσχετίζεται άµεσα µε µια σειρά µεταβλητών (όπως
για παράδειγµα τη χώρα γέννησης, τη χώρα διαµονής, τον τρόπο φοίτησης αλλά
και το ίδρυµα φοίτησης), γεγονός που δεν µπορούµε να µη το λάβουµε υπόψη
µας.
2) Ως προς τη χώρα διαµονής: αυτός ο άξονας έχει να κάνει µε την
ποικιλία των χωρών από τις οποίες προέρχονταν οι εκπαιδευτικοί του αρχικού
µας δείγµατος. ∆ηλαδή, είχαµε εκπαιδευτικούς που διέµεναν τόσο σε χώρες του
νοτίου, όσο και σε χώρες του βορείου ηµισφαιρίου. Θελήσαµε έτσι, να
εκπροσωπούνται όλες οι χώρες των είκοσι εκπαιδευτικών του αρχικού µας
δείγµατος. Ρίχνοντας µια µατιά στον πίνακα 16, και συγκεκριµένα στη δεύτερη
στήλη των έντεκα πρώτων περιπτώσεων, θα διαπιστώσουµε ότι πράγµατι,
εκπροσωπούνται όλες οι χώρες διαµονής των εκπαιδευτικών.
3) Ως προς τη χώρα γέννησης: αυτός ο άξονας διαφοροποίησης
αναφέρεται στις χώρες όπου γεννήθηκαν οι εκπαιδευτικοί. Είχαµε εκπαιδευτικούς
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και σπούδασαν στην Ελλάδα αλλά και
εκπαιδευτικούς που γεννήθηκαν µεν στην Ελλάδα, αλλά µετανάστευσαν στο
εξωτερικό σε νεαρή ηλικία, οπότε τα βασικά στάδια κοινωνικοποίησης τους
ολοκληρώθηκαν σε ένα διαφορετικό κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον. Επίσης
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είχαµε εκπαιδευτικούς που ήταν Έλληνες δεύτερης γενιάς χωρίς να έχουν σχεδόν
καµία βιωµατική προσέγγισης της ελλαδικής πραγµατικότητας. Τέλος, είχαµε και
περιπτώσεις εκπαιδευτικών που γεννήθηκαν σε µια τρίτη χώρα διαφορετική από
τη χώρα στην οποία διαµένουν και εργάζονται. Θελήσαµε λοιπόν να
συµπεριλάβουµε περιπτώσεις εκπαιδευτικών που να καλύπτουν τις
διαφοροποιήσεις και αυτού του άξονα.
4) Ως προς τη βαθµίδα εκπαίδευσης: αυτός ο άξονας αφορά στοιχεία
που αναφέρονται στις βαθµίδες εκπαίδευσης στις οποίες διδάσκουν οι
εκπαιδευτικοί. Έτσι έχουµε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν αποκλειστικά είτε
στην πρωτοβάθµια
είτε στην δευτεροβάθµια, εκπαίδευση, αλλά και
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν παράλληλα σε περισσότερες της µιας βαθµίδες
εκπαίδευσης, και µερικές φορές και σε οµάδες ενηλίκων. Και ως προς αυτόν τον
άξονα λοιπόν θελήσαµε να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγµα των έντεκα
περιπτώσεων κάτι που διαφαίνεται στην έκτη στήλη του πίνακα 16.
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Στη συνέχεια παραθέτουµε, τα έντεκα από τα είκοσι σύντοµα βιογραφικά
σηµειώµατα των εκπαιδευτικών τους οποίους υποβάλαµε στη διαδικασία της
ηµιδοµηµένης συνέντευξης78.
Περίπτωση 1.

Χώρα παραµονής: Αυστραλία

Φύλο: Άρρεν
Γεννήθηκε στην Ελλάδα (Ζάκυνθο), όπου και τελείωσε τη βασική του εκπαίδευση, χωρίς
να προχωρήσει σε ανώτερες σπουδές. Σε νεαρή ηλικία µετανάστευσε στην Αυστραλία για
προσωπικούς λόγους, όπου και έµεινε αρχικά σε συγγενικά του πρόσωπα. ∆εν είχε παρά
ελάχιστες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας και στην αρχή είχε πολλά προβλήµατα στην επικοινωνία
µε τους ντόπιούς. Για το λόγο αυτό εντάχθηκε σε ειδικό επιδοτούµενο πρόγραµµα εκµάθησης της
αγγλικής γλώσσας το οποίο παρείχε η αυστραλιανή κυβέρνηση σε όσους µετανάστες το
επιθυµούσαν. Απόκτησε έτσι µια ευχέρεια στην γλώσσα της χώρας υποδοχής.
Οι στενές και καλές του επαφές µε την ελληνική παροικία τον οδήγησαν να διδάξει σε
ελληνικό απογευµατινό σχολείο της παροικίας για τρία συνεχόµενα έτη χωρίς να έχει καµία
γενική ή ειδικότερη κατάρτιση. Παράλληλα µε το διδακτικό του έργο δούλεψε σε αγροτικές
εργασίες και αργότερα ως οδηγός ταξί. Αργότερα και ενώ συνέχιζε να διδάσκει σε ελληνικά
σχολεία της παροικίας, γράφτηκε σε ένα Τεχνικό Κολέγιο όπου παρακολούθησε δύο κύκλους
µαθηµάτων (άσχετων µε την Παιδαγωγική) και πολύ αργότερα πήρε από το «Κολέγιο
Προχωρηµένης Εκπαίδευσης» (College of Advanced Education), το οποίο ήταν 2ετούς
φοιτήσεως, πτυχίο διερµηνείας και µετάφρασης. Το πτυχίο αυτό του έδωσε την δυνατότητα να
διδάσκει και στην β’ βάθµια εκπαίδευση.
Συνέχισε να διδάσκει σε διάφορα απογευµατινά σχολεία και επέλεξε την β’ βάθµια
εκπαίδευση. Μετά από µερικά χρόνια του προσφέρθηκε µόνιµη θέση σε δηµόσιο κρατικό σχολείο
της Αδελαϊδας. Στο σχολείο αυτό διδάσκει την Ελληνική γλώσσα, καθώς και άλλα µαθήµατα στα
πλαίσια του LOTE79 σε οµοεθνείς αλλά και σε αλλοεθνείς µαθητές.
Οι σχέσεις του µε την ελληνική παροικία είναι πολύ καλές. Το ίδιο καλές είναι και οι
σχέσεις του µε τους συναδέλφους του, ντόπιους, ξένους και οµογενείς.
Έχει συµµετάσχει στο παρελθόν σε διάφορα επιµορφωτικά σεµινάρια στην Αυστραλία
αλλά και στην Ελλάδα. Το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας ήταν πολύ καλό.

78

Παρολαυτά στο Παράρτηµα παραθέτουµε και τα υπόλοιπα εννέα βιογραφικά σηµειώµατα. Κατά τη
διάρκεια της ανάλυσής µας, ανατρέχουµε και σε αυτά τα 9 σηµειώµατα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Σηµειώνουµε ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εµπειρικής έρευνας, είχαµε εξαρχής θέσει ως βασική
προϋπόθεση την διατήρηση της ανωνυµίας των υποκειµένων της έρευνας, ως εκ τούτου αριθµήσαµε µε
τυχαία σειρά την κάθε µια περίπτωση οµογενούς εκπαιδευτικού και δεν αναγράφουµε σε καµία περίπτωση
τα προσωπικά τους στοιχεία.
79
LOTE: Language Other Than English.
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Περίπτωση 2.
Φύλο: Θήλυ

Χώρα παραµονής: Ν. Αφρική

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από Έλληνες Αιγυπτιώτες γονείς. Εκεί
κοινωνικοποιήθηκε σε ένα πολυπολιτισµικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, καθώς στην γειτονιά
συµβίωναν άνθρωποι πολλών διαφορετικών εθνοτήτων. Οι γλώσσα οµιλίας στο σπίτι ήταν τα
Ελληνικά, αλλά στην γειτονιά ήταν τα Αραβικά και τα Αγγλικά ενίοτε δε και τα Γαλλικά. Στην
Αλεξάνδρεια τελείωσε τις βασικές της σπουδές στο Κρατικό Αλεξανδρινό Σχολείο (υπό την
αιγίδα του Πατριαρχείου) στο οποίο παρακολουθούσαν τα µαθήµατα που έκαναν και οι µαθητές
στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα είχαν και υποχρεωτικά µαθήµατα στα Αραβικά (γλώσσα και
θρησκευτικά).
Στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα, για ανώτερες σπουδές, φοίτησε στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών από όπου πήρε το πτυχίο της Αγγλικής Φιλολογίας. Επειδή όµως, όπως δηλώνει, πάντα
την γοήτευαν τα παιδιά γράφτηκε στη συνέχεια στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδηµία, από
όπου πήρε το πτυχίο της δασκάλας. Εξ αιτίας των πολιτικών της φρονηµάτων (συνέπεσε µε την
περίοδο της δικτατορίας) δεν της επέτρεψαν να µπει στην επετηρίδα διορισµών και έτσι
αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω στην Αίγυπτο. Εκεί δίδαξε για τρία χρόνια στο ελληνικό
ηµερήσιο σχολείο της Μασούρας, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και οικοτροφείο. Στη συνέχεια και
µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας επέστρεψε στην Ελλάδα για να τελειώσει τις σπουδές
της στην Ιταλική γλώσσα.
Για οικογενειακούς λόγους έκανε ένα ταξίδι στην Ν. Αφρική, όπου και τελικά
αποφάσισε να παραµείνει εφόσον παντρεύτηκε. Με την εγκατάσταση της στη Ν. Αφρική
εργάστηκε αρχικά σε άσχετες µε το διδασκαλικό επάγγελµα εργασίες αλλά στη συνέχεια µέσω
του ελληνικού Προξενείου του Johannesburg, της έγινε πρόταση να διδάξει. Έτσι, πέρασε από
συνέντευξη και διορίστηκε σε ένα σχολείο στο οποίο εργάζεται µέχρι και σήµερα. Στο σχολείο
αυτό διδάσκει την ελληνική γλώσσα σε οµοεθνείς και αλλοεθνείς µαθητές διαφόρων ηλικιών της
πρωτοβάθµιας αλλά και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Κατά την διάρκεια των πολλαπλών µεταναστεύσεών της αντιµετώπισε προβλήµατα
προσαρµογής τόσο στην Ελλάδα αρχικά αλλά κυρίως στη Ν. Αφρική όπου οι νοοτροπία και ο
τρόπος ζωής γενικότερα ήταν τελείως διαφορετικός από ότι ήξερε µέχρι πρότινος.
Οι σχέσεις της µε τους συναδέλφους της είναι οµαλές, µε εξαίρεση τους αποσπασµένους
Έλληνες εκπαιδευτικούς που τους διακρίνει σύµφωνα µε τα λεγόµενα της µια τάση
περιχαράκωσης και µια ανταγωνιστική τακτική.
Στο παρελθόν έχει παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια στη Ν. Αφρική, από
εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας αυτής, ποτέ όµως δεν είχε παρακολουθήσει σεµινάριο από
ελληνικό εκπαιδευτικό φορέα είτε στην Ελλάδα, είτε στη Ν. Αφρική.
Οι σχέσεις της µε το παροικιακό στοιχείο είναι πολύ στενές και η γλώσσα οµιλίας στο
σπίτι είναι κυρίως τα Ελληνικά µε πολλές διάσπαρτες αγγλικές λέξεις, κυρίως όταν µιλάει µε τα
παιδιά της. Όµως, ο βαθµός κατοχής της ελληνικής γλώσσας ήταν πολύ καλός.
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Περίπτωση 3.

Χώρα παραµονής: Αυστραλία

Φύλο: Θήλυ
Γεννήθηκε στην Ελλάδα (Λέρο), όπου και τελείωσε τις βασικές της σπουδές. Στη
συνέχεια µετανάστευσε για οικονοµικούς λόγους στην Αυστραλία µαζί µε τον σύζυγο της.
Εγκαταστάθηκε σε περιοχή όπου διέµεναν και πολλοί άλλοι Έλληνες. Αντιµετώπισε πολλές
δυσκολίες προσαρµογής καθώς δεν γνώριζε την αγγλική γλώσσα και µη µπορώντας να
προσαρµοστεί στον αυστραλιανό τρόπο ζωής, αντιµετώπισε την εκδοχή να παλιννοστήσει στην
Ελλάδα. Οι επαφές της µε το ελληνικό παροικιακό στοιχείο ήταν στενές και την βοήθησε πολύ τα
πρώτα χρόνια. Όπως δηλώνει δεν επεδίωξε ποτέ ιδιαίτερες επαφές µε τους ντόπιους ή άλλους
αλλοεθνείς. Τα πρώτα χρόνια εργάστηκε ως απλή εργάτρια σε διάφορα εργοστάσια της περιοχής.
Μετά από µερικά χρόνια και ενώ είχε καταφέρει να έχει µια σχετική οικονοµική άνεση
και µια σχετική προσαρµογή στην χώρα παραµονής, ενδιαφέρθηκε να εργαστεί ως δασκάλα σε
ελληνικό σχολείο, παρόλο που δεν είχε την απαιτούµενη κατάρτιση για κάτι τέτοιο. ζήτησε να
εργαστεί σε ελληνικό σχολείο. Κάνοντας µια απλή αίτηση στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
της πόλης της εργάστηκε τελικά ως δασκάλα στο τοπικό απογευµατινό σχολείο. Εργάστηκε για
πολλά χρόνια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και δύο χρόνια στην δευτεροβάθµια, χωρίς να έχει
πτυχίο οποιασδήποτε ανώτερης ή τεχνικής σχολής. Υποστήριξε παρολαυτά ότι τα επιµορφωτικά
σεµινάρια που διοργάνωνε πολύ συχνά το Ελληνικό Προξενείο, αλλά και οι αυστραλιανοί
εκπαιδευτικοί φορείς, της έδωσαν τα εφόδια που απαιτούνταν για να µπορέσει να ανταποκριθεί µε
επάρκεια στις απαιτήσεις της διδασκαλίας.
Τον τελευταίο χρόνο και σε µεγάλη σχετικά ηλικία (54 ετών), αποφάσισε να φοιτήσει δι’
αλληλογραφίας στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου του Aberdeen.
Μελετώντας το ερωτηµατολόγιο που είχε συµπληρώσει στα πλαίσια του επιµορφωτικού
σεµιναρίου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διαπιστώθηκαν διαφορές ανάµεσα στα λεγόµενα της
κατά την διάρκεια της συνέντευξης και σε όσα αναγράφει σε αυτό, κυρίως όσον αφορά στην
κατάρτιση της, εφόσον στο ερωτηµατολόγιο δηλώνει πως είναι κάτοχος Certificate of
Development and Training.
Το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας ήταν αρκετά καλό, όµως η έλλειψη της
επαφής µε ελληνόγλωσσο περιβάλλον, ήταν εµφανής.
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Περίπτωση 4.

Χώρα παραµονής: Αυστραλία

Φύλο: Θήλυ
Γεννήθηκε στην Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία), αλλά σε ηλικία 9 µηνών µετανάστευσε
στην Αυστραλία ακολουθώντας τους γονείς της οι οποίοι ήταν ήδη εκεί. Αρχικά πέρασαν
οικογενειακώς πολύ δύσκολα χρόνια, καθώς πέρα από τις οικονοµικές δυσκολίες αντιµετώπισαν
τον «ρατσισµό» των ντόπιων αλλά και τη δυσκολία προσαρµογής των γονιών της στην
Αυστραλία. Εξ αιτίας του ότι οι γονείς της οι οποίοι δε γνώριζαν την αγγλική, και µιλούσαν µόνο
Ελληνικά στο σπίτι, αντιµετώπισε γλωσσικές και µαθησιακές δυσκολίες όταν πήγε στο ∆ηµοτικό
καθώς δεν ήξερε σχεδόν ούτε µια λέξη στα Αγγλικά και δεν µπορούσε να επικοινωνήσει µε
κανέναν εκεί. Το σχολείο που φοίτησε ήταν ένα αγγλικό κρατικό σχολείο. Αργότερα, γράφτηκε
και σε ένα ελληνικό απογευµατινό σχολείο της Εκκλησίας, από το οποίο όµως επίσης δεν έχει
καλές αναµνήσεις καθώς ο δάσκαλος χτυπούσε τα παιδιά και ήταν από όλα µισητός όπως µας
είπε. Η τάξη σε αυτό το ελληνικό σχολείο απαριθµούσε πάνω από πενήντα παιδιά και έτσι ήταν
δύσκολο να επιτευχθεί η επιθυµητή µάθηση.
Τελείωσε την βασικές της σπουδές στο κρατικό αγγλικό σχολείο και σιγά σιγά ξεπέρασε
τις δυσκολίες που είχε στην αγγλική γλώσσα όµως διαπίστωσε ότι παράλληλα ατονούσαν οι
γνώσεις της στην Ελληνική. Στη συνέχεια µέσω των Εθνικών Εξετάσεων (public exams), πέρασε
στο Πανεπιστήµιο (τµήµα Φιλολογίας) όπου έκανε επίσης και ελληνικά. Παράλληλα µε τις
σπουδές της στο Πανεπιστήµιο, έκανε αίτηση πρόσληψης σε ελληνικό απογευµατινό σχολείο στο
οποίο εργάζεται µέχρι σήµερα. Με την πάροδο του χρόνου και µέσω σχετικών αιτήσεων κατέληξε
να δουλεύει παράλληλα σε τρία διαφορετικά απογευµατινά σχολεία αλλά περιστασιακά και ως
relief teacher80.
Στο παρελθόν έχει επιµορφωθεί αλλά µόνο από αυστραλιανούς εκπαιδευτικούς φορείς.
Επίσης δεν είχε ποτέ επισκεφθεί την Ελλάδα στο παρελθόν από τότε που µετανάστευσε,
παρολαυτά οι σχέσεις της µε την ελληνική παροικία και ιδιαίτερα την Εκκλησία είναι ιδιαίτερα
καλές, όπως δήλωσε.

Σηµείωση: Το ενδιαφέρον της συγκεκριµένης περίπτωσης εστιάζεται κατά πολύ και στο γεγονός
ότι η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός αντιµετώπιζε πολλά γλωσσικά προβλήµατα και η δυσκολία
συνεννόησης στην ελληνική γλώσσα ήταν ιδιαίτερα έντονη. Έτσι η συνέντευξη ήταν δίγλωσση.
Επίσης µελετώντας διάφορα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσε διαπιστώσαµε το ίδιο πρόβληµα
έκφρασης και στον γραπτό της λόγο καθώς εντοπίσαµε πολλά γραµµατικά και συντακτικά λάθη.

80
Relief teacher: Είναι όρος που χρησιµοποιείται για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται να
αναπληρώσουν τους µόνιµους εκπαιδευτικούς όταν για διάφορους λόγους εκείνοι δεν µπορούν να
διδάξουν για κάποιες µέρες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί µπορεί να διδάξουν εκ περιτροπής και ανάλογα τις
περιστάσεις σε πολλά διαφορετικά σχολεία για όσο διάστηµα είναι απαραίτητοι.
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Περίπτωση 5.

Χώρα παραµονής: Ν. Αφρική

Φύλο: Θήλυ
Γεννήθηκε στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), όπου και τελείωσε τις βασικές της σπουδές.
Στη συνέχεια και µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων πέρασε στην Φιλοσοφική σχολή του
Α.Π.Θ., και µετά την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Φιλολογίας, προχώρησε στην
απόκτηση και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (Masters of Philosophy). Στη συνέχεια µετανάστευσε στη Γερµανία όπου
παρέµεινε για τρία χρόνια. Στο διάστηµα αυτό απόκτησε και δεύτερο µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών από το Πανεπιστήµιο του Μονάχου.
∆ιάφοροι οικογενειακοί λόγοι στη συνέχεια την ώθησαν να µεταναστεύσει µαζί µε τον
σύζυγο της αυτή τη φορά στο Johannesburg της Ν. Αφρικής. Αρχικά είχε δυσκολίες προσαρµογής
στη χώρα αυτή, αλλά στη συνέχεια και µε τη βοήθεια της εκεί ελληνικής παροικίας
προσαρµόστηκε. Μέσω του Ελληνικού Προξενείου βρήκε εργασία αρχικά σε µια ελληνική
εταιρία, και αργότερα στα Κοινοτικά Σχολεία του Johannesburg και συγκεκριµένα στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Έπειτα αναζήτησε εργασία σε πανεπιστηµιακό ίδρυµα και µετά την αναγνώριση των
τίτλων σπουδών της από τους εκπαιδευτικούς φορείς της Ν. Αφρικής, εργάζεται και ως Λέκτορας
στο Πανεπιστήµιο RAU, ενώ παράλληλα εξακολουθεί τη διδασκαλία στα Κοινοτικά Σχολεία. Συν
τοις άλλοις είναι και ορκωτή µεταφράστρια κάτι το οποίο της εξασφαλίζει όπως δήλωσε την
απαιτούµενη οικονοµική άνεση γιατί οι αµοιβές από το διδακτικό της έργο είναι εξαιρετικά
χαµηλές.
∆εν έχει παρακολουθήσει ποτέ στο παρελθόν επιµορφωτικό σεµινάριο, είτε στην Ελλάδα
είτε στο εξωτερικό.
Οι σχέσεις µε την ελληνική παροικία είναι πλέον επιλεκτικές ενώ συναναστρέφεται και
µε ντόπιους ή αλλοεθνείς συµπολίτες της.
Όπως είναι ευνόητο, το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας ήταν άριστο.

Σηµείωση: Πρόκειται για µια από τις ελάχιστες περιπτώσεις οµογενούς εκπαιδευτικού µε πολύ
υψηλή κατάρτιση (πτυχίο Πανεπιστηµίου, 2 masters, Λέκτορας στο RAU). Ενδιαφέρον επίσης
παρουσιάζουν οι απόψεις της για την επιµόρφωση αλλά και για µια άλλη κατηγορία εκπαιδευτικών
που διδάσκουν σε σχολεία του εξωτερικού, αυτή των Ελλαδιτών µε απόσπαση εκπαιδευτικών.
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Περίπτωση 6.

Χώρα παραµονής: Ν. Αφρική

Φύλο: Άρρεν
Γεννήθηκε στο Johannesburg της Ν. Αφρικής από Έλληνες γονείς και παρέµεινε στην
χώρα αυτή ως τα τρία του χρόνια. Οι γονείς του µετανάστευσαν εκεί για οικονοµικούς λόγους
αλλά στη συνέχεια µετανάστευσαν και πάλι αυτή τη φορά για τον Καναδά όπου και παρέµειναν
για άλλα τρία χρόνια. ∆εν έχει πολλές µνήµες από εκείνα τα έξι πρώτα χρόνια και ότι θυµάται
είναι κυρίως από τις διηγήσεις των γονιών του, οι οποίοι πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια και στις
δύο χώρες. Η γλώσσα οµιλίας στο σπίτι ήταν πάντα τα Ελληνικά, το ίδιο και στη γειτονιά γιατί
και στις δύο τους µεταναστεύσεις φρόντισαν να εγκατασταθούν σε περιοχές όπου διέµεναν και
άλλοι Έλληνες.
Στη συνέχεια επέστρεψε σε ηλικία έξι ετών στην Ελλάδα, όπου και τελείωσε τις βασικές
του σπουδές (Α’ & Β’ βάθµια εκπαίδευση) σε ιδιωτικό σχολείο, χωρίς να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα
προβλήµατα στις σπουδές του. Έδωσε την πρώτη φορά πανελλαδικές εξετάσεις στοχεύοντας την
Ιατρική Σχολή, χωρίς να έχει επιτυχία, όµως σοβαροί λόγοι υγείας τον εµπόδισαν να προσπαθήσει
ξανά. Όταν ξεπέρασε τα προβλήµατα υγείας, φοίτησε σε µια µέση ιδιωτική σχολή Μηχανικός
Αεροσκαφών, όµως δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελµα αυτό. Στη συνέχεια παρακολούθησε αρκετά
επιδοτούµενα προγράµµατα της Ε.Ε. σχετικά µε δηµοσιογραφία και Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας, πράγµα που του έδωσε τη δυνατότητα να εργαστεί ως δηµοσιογράφος σε
ραδιοφωνικό σταθµό για έξι συνεχόµενα έτη. Παράλληλα παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Η
σύζυγος του είναι δασκάλα.
Το γεγονός ότι η σύζυγος του πήρε απόσπαση να εργαστεί σε σχολείο της Ν. Αφρικής
ήταν η «αιτία και η αφορµή» για να µεταναστεύσει και πάλι στη χώρα αυτή αρχικά για πέντε
χρόνια. Βρήκε αµέσως εργασία στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό του Johannesburg. Αυτός
ήταν ένας λόγος που έγινε πολύ γνωστός στην ελληνική Κοινότητα της πόλης, αλλά επίσης και το
γεγονός ότι συµµετείχε πολύ ενεργά στις εκδηλώσεις της Κοινότητας του Johannesburg.
Όταν ένας δάσκαλος από τα έξι ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην πόλη διέκοψε
την απόσπαση του, του ζητήθηκε από την κοινότητα να καλύψει προσωρινά το κενό που άφησε.
Έτσι παρόλο που δεν είχε καµία σχετική κατάρτιση, δέχτηκε την πρόταση, υπολογίζοντας και
στην βοήθεια από την σύζυγο του που είχε τις σχετικές γνώσεις. Οι µαθητές του είναι ελληνικής
καταγωγής (κυρίως παιδιά από µεικτούς γάµους), ενώ είναι διαφόρων ηλικιών µέσα στην ίδια
τάξη. Τα πήγε πολύ καλά µε την τάξη που ανέλαβε και έτσι συνέχισε και την επόµενη χρονιά.
Ωστόσο νιώθει πως υστερεί σε θέµατα διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης. Για το λόγο
αυτό έκανε αίτηση στο Πανεπιστήµιο RAU στο οποίο µετά από συνέντευξη τον δέχτηκαν και
είναι ήδη στο δεύτερο έτος σπουδών, στην έδρα Ν.Ε σπουδών, µε αντικείµενο τα Παιδαγωγικά.
Παράλληλα µε όλα τα παραπάνω, εξακολουθεί να εργάζεται και στον ελληνικό ραδιοφωνικό
σταθµό του Johannesburg.
Οι σχέσεις τους µε τους άλλου συναδέλφους τους είναι από καλές µέχρι αδιάφορες.
Πάντως δεν είναι σε καµία περίπτωση κακές. Το πρώτο επιµορφωτικό που συµµετείχε, είναι αυτό
του Παιδεία Οµογενών.
Το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ καλό. ∆ιατηρεί πολύ στενές
επαφές µε την Ελλάδα την οποία επισκέπτεται κάθε χρόνο.
∆εν έχει αποφασίσει αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα, ή αν θα παραµείνει µόνιµα στη
Νότιο Αφρική.
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Περίπτωση 7.

Χώρα παραµονής: Αυστραλία

Φύλο: Θήλυ
Γεννήθηκε στην Πέρθη της Αυστραλίας από Έλληνες µετανάστες γονείς, οι οποίοι
µετοίκησαν εκεί για οικονοµικούς λόγους. Αρχικά εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς σε περιοχή της
ελληνικής παροικίας και έτσι οι συναναστροφές της ήταν εκ των πραγµάτων µόνο µε Έλληνες,
ενώ η γλώσσα επικοινωνίας ήταν στα πρώτα της παιδικά χρόνια µόνο η ελληνική.
Αργότερα όταν πήγε στο δηµοτικό σχολείο µετακόµισαν σε περιοχή µε µεικτό
πληθυσµό, όπου οι συναναστροφές της µε παιδιά διαφορετικών και ποικίλων εθνοτήτων
απαιτούσαν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Φοίτησε σε αγγλικό δηµόσιο σχολείο, ενώ στο
Γυµνάσιο και το Λύκειο φοίτησε σε ένα ιδιωτικό καθολικό σχολείο. Κατά συνέπεια οι όποιες
γνώσεις είχε στην ελληνική γλώσσα ατόνησαν µε τον καιρό. Παράλληλα µε το αγγλικό σχολείο,
παρακολουθούσε µαθήµατα ελληνικής σε απογευµατινό και σαββατιανό σχολείο, από το οποίο οι
αναµνήσεις της δεν ήταν καλές. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης της στο δηµοτικό, επέστρεψαν
για οικογενειακούς λόγους στην Ελλάδα, όπου παρέµειναν για ένα χρόνο και έτσι τελείωσε την
Τρίτη τάξη του δηµοτικού σε σχολείο της Ελλάδας. Αυτό θεωρεί ότι την βοήθησε στο να
αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της ελληνικής γλώσσας και όταν επέστρεψε στην Αυστραλία,
διαπίστωσε πόσο χαµηλού επιπέδου ήταν η διδασκαλία στο ελληνικό απογευµατινό σχολείο όπου
συνέχισε να φοιτά. Θεωρεί ότι το ελληνικό σχολείο δηµιουργούσε στα παιδιά κυρίως εκείνη την
εποχή “social problems”, καθώς τα στιγµάτιζε και τους στερούσε την συµµετοχή σε άλλες
δραστηριότητες που έκαναν τα άλλα παιδιά του αγγλικού σχολείου.
Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήµιο, όπου και πήρε ειδίκευση στη Παιδαγωγικά
και στη Ψυχολογία. Καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας στο
πανεπιστήµιο, παρακολούθησε µαθήµατα σε ένα κολέγιο από το οποίο πήρε µάλιστα ένα
δίπλωµα(Trains Letter Course). Στη συνέχεια εργάστηκε σε ένα ιδιωτικό ελληνικό ιδιωτικό
δίγλωσσο σχολείο, στο οποίο διορίστηκε έπειτα από γραπτή αίτηση. Αυτή τη στιγµή πέρα από
αυτό το σχολείο εργάζεται και ως relief teacher.
Οι σχέσεις της µε την παροικία είναι άριστες αλλά την ενοχλεί που δεν έχει ευχέρεια
στην ελληνική γλώσσα. Οι συναναστροφές της παρολαυτά είναι εξίσου και µε Έλληνες αλλά και
µε ντόπιους.

Σηµείωση: Χαρακτηριστικό και αυτής της περίπτωσης ήταν ότι παρόλη την
ακαδηµαϊκή της κατάρτιση, η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός αντιµετώπιζε πολλά
γλωσσικά προβλήµατα και η δυσκολία συνεννόησης στην ελληνική γλώσσα ήταν
ιδιαίτερα έντονη. Κατά συνέπεια, η συνέντευξη ήταν κατά ένα µεγάλο µέρος
δίγλωσση.
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Περίπτωση 8.

Χώρα παραµονής: Η.Π.Α.

Φύλο: Θήλυ
Γεννήθηκε στην Ελλάδα (Αθήνα), όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές της σε δηµόσιο
σχολείο. Στη συνέχεια εργάστηκε για µερικούς µήνες ως δηµόσιος υπάλληλος, ενώ παράλληλα
έκανε και ιδιαίτερα µαθήµατα στην αγγλική γλώσσα, γιατί σκόπευε να µεταναστεύσει στις Η.Π.Α.
ακολουθώντας το σύζυγο της που ήταν ήδη εκεί. Οι λόγοι που τους ανάγκασαν να
µεταναστεύσουν δεν ήταν µόνο οικονοµικοί, αλλά κυρίως πολιτικοί καθώς συνέπεσαν µε την
περίοδο της δικτατορίας. Όταν εγκαταστάθηκε στις Η.Π.Α. είχε ήδη κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις
στα Αγγλικά, που τη βοήθησαν στα πρώτα της βήµατα. Παρολαυτά, παρακολούθησε και άλλα
µαθήµατα Αγγλικών σε ειδική τάξη για µετανάστες.
Τα πρώτα της χρόνια στην Αµερική ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Εργάστηκε ως εργάτρια σε
πολλά εργοστάσια. Η προσαρµογή της στις νέες συνθήκες ήταν µια τραυµατική εµπειρία καθώς
δεν µπορούσε να ενταχθεί ούτε στην κοινωνία της χώρας υποδοχής, αλλά ούτε και στις
κοινωνικές συνθήκες της ελληνικής παροικίας. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν είχε κοινωνικό
κύκλο, παρόλο που εγκαταστάθηκαν σε περιοχή όπου ζούσαν κυρίως Έλληνες. Με τον καιρό
όµως απόκτησε κάποιες επαφές κατά βάση όµως µε αλλοεθνείς, επίσης, µετανάστες.
Μετά τα πέντε πρώτα χρόνια και ενώ εξακολουθούσε να δουλεύει σε εργοστάσια,
διάβασε µια αγγελία σε ελληνική εφηµερίδα που ζητούσε δασκάλες για το ελληνικό απογευµατινό
σχολείο της περιοχής της. Έκανε αίτηση προσκοµίζοντας µόνο το απολυτήριο του εξαταξίου
γυµνασίου που διέθετε και έπειτα από συνέντευξη την προσέλαβαν και εργάστηκε σε αυτό επί
τέσσερα συνεχόµενα έτη. Έπειτα εργάστηκε και σε σαββατιανά σχολεία, ενώ αποφάσισε να
γραφτεί στο κολέγιο της περιοχής της για να συνεχίσει τις σπουδές της. Από εκεί και πριν
συµπληρώσει καν έξι µήνες σπουδών κρίνανε οι καθηγητές της ότι είχε τις δυνατότητες να
σπουδάσει σε Πανεπιστήµιο και τελικά το αποφάσισε. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της σπούδασε µε
µαθήµατα δι’ αλληλογραφίας, και δηλώνει ως τίτλο σπουδών B.A. & B.A. Honors στα Νέα και
Αρχαία Ελληνικά και στα Γαλλικά. Στη συνέχεια η πορεία της παρουσιάζεται από την ίδια µε
κάποια ασάφεια, καθώς δηλώνει πως δούλευε και σε ηµερήσια σχολεία αλλά και ως βοηθός
δασκάλας σε δίγλωσσο σχολείο ενώ σε κάποια φάση εργάστηκε και ως half education officer σε
νοσοκοµείο.
∆ούλεψε επίσης και σε µεγάλο κρατικό ραδιοφωνικό σταθµό (CBS) ως δηµοσιογράφος
και εκφωνήτρια. Οι σχέσεις της µε τους συναδέλφους της είναι άριστες και µε τον καιρό συνήθισε
και την νοοτροπία των ανθρώπων της παροικίας. ∆εν έχει επιµορφωθεί ποτέ στο παρελθόν από
κάποιον επίσηµο εκπαιδευτικό φορέα της Ελλάδας αλλά ούτε και από φορέα των Η.Π.Α.
Το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας ήταν πολύ καλό.
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Περίπτωση 9.

Χώρα παραµονής: Ρωσία

Φύλο: Θήλυ
Γεννήθηκε στο Βλαντικαυκάς (Καύκασος) της Ρωσίας από Έλληνες γονείς ποντιακής
καταγωγής οι οποίοι εγκατέλειψαν την Τουρκία λόγων των πολιτικών συνθηκών και
εγκαταστάθηκαν εκεί την δεκαετία του 1930. Στην περιοχή αυτή µένουν σήµερα περίπου 3.000
Έλληνες. Η µητρική της γλώσσα είναι η ποντιακή διάλεκτος που µιλούσαν στο σπίτι, αλλά
χρησιµοποιεί όπως µας δήλωσε κυρίως τη ρωσική γλώσσα πλέον και µέσα στο σπίτι.
Φοίτησε στο ρωσικό σχολείο, καθώς το 1937 το καθεστώς έκλεισε όταν τα ελληνικά
σχολεία που υπήρχαν τότε στη χώρα. Συνέχισε µε ανώτερες σπουδές (κατόπιν εθνικών
εξετάσεων) στο Πανεπιστήµιο της Μόσχας από όπου πήρε πτυχίο Χηµείας και Βιολογίας. Μετά
την απόκτηση του πτυχίου της εργάστηκε σε ρωσικό σχολείο όπου δίδασκε Χηµεία και Βιολογία.
Τα Ελληνικά τα έµαθε όπως µας είπε, από το σύζυγο µιας φίλης της ο οποίος γνώριζε
καλά τη γλώσσα και της έκανε ιδιαίτερα µαθήµατα για περίπου 3 µήνες. Επίσης διάβαζε µόνη της
ό,τι ελληνικά βιβλία µπορούσε να βρει, ενώ στη συνέχεια συµµετείχε και σε σεµινάρια της
καθηγήτριας Ρίτοβα.
Αργότερα µε την ίδρυση ελληνικού σχολείου στην πόλη της, θέλησε να διδάξει και σε
αυτό. Ο πρόεδρος του τοπικού ελληνικού συλλόγου της πρότεινε τη θέση αυτή και εκείνη
δέχτηκε, καθώς δεν υπήρχε άλλη διαθέσιµη δασκάλα στην περιοχή. Έτσι µοίρασε το διδακτικό
της έργο ανάµεσα στο ρωσικό και το ελληνικό σχολείο στο οποίο αυτή τη στιγµή φοιτούν 60
µαθητές (όχι µόνο ελληνικής καταγωγής), χρηµατοδοτείται από τη ρωσική κυβέρνηση και είναι
ενταγµένο στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. Το σχολείο είναι στο ίδιο κτίριο µε το ρωσικό,
αλλά αντιµετωπίζει ιδιαίτερα έντονα οικονοµικά προβλήµατα. Τα Ελληνικά τα διδάσκει ως
∆εύτερη γλώσσα µετά τα µαθήµατα του ρωσικού σχολείου. Θεωρεί τη γλωσσική της ανεπάρκεια
ως βασικό πρόβληµα στην διδασκαλία της αλλά δεν υπάρχει άλλη δασκάλα στην περιοχή. Έχει
συµµετάσχει όµως στο παρελθόν σε πολλά επιµορφωτικά σεµινάρια τόσο στην Ελλάδα (Πάτρα)
αλλά κυρίως στη Ρωσία. Όµως αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες στο να κατανοήσει τα
περιεχόµενα των σεµιναρίων όπως µας δήλωσε. Στην παρούσα φάση παρολαυτά έχει αναλάβει
την «επιµόρφωση» άλλων «εκπαιδευτικών» της κοινότητας, ώστε να αναλάβουν και εκείνοι στο
µέλλον, µερικές τάξεις.
Συµµετάσχει ενεργά στην ελληνική κοινότητα της πόλης της και οι σχέσεις της µε τους
συναδέλφους της είναι πολύ καλές. Ένα βασικό πρόβληµα της όπως και των λοιπών
εκπαιδευτικών της Ρωσίας, είναι η δεινή οικονοµική τους κατάσταση και οι ιδιαίτερα χαµηλοί
µισθοί.
Το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας ήταν κάτω του µετρίου και η συνέντευξη
πραγµατοποιήθηκε µε δυσκολίες.
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Περίπτωση 10.

Χώρα παραµονής: Ν. Ζηλανδία

Φύλο: Θήλυ
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Ελληνίδα (αιγυπτιώτισσα) µητέρα και
Ούγγρο πατέρα. Η γλώσσα οµιλίας στο σπίτι ήταν κυρίως τα Γαλλικά καθώς ήταν η γλώσσα
συνεννόησης των γονιών µεταξύ τους, αλλά και σε ένα µεγάλο βαθµό τα Ελληνικά καθώς είχε
πολλούς συγγενείς Έλληνες στη γειτονιά που έµενε. Το γεγονός αυτό τη βοήθησε να αποκτήσει
µια ευχέρεια στα Ελληνικά. Παρολαυτά, στις συναναστροφές της µε τα άλλα παιδιά της γειτονίας
µιλούσε Αραβικά και µερικές φορές Αγγλικά, καθώς η γειτονιά της ήταν πολυπολιτισµική και
πολυγλωσσική.
Τελείωσε τις βασικές της σπουδές στην Αλεξάνδρεια σε ένα καθολικό σχολείο
Καλογραιών, όπου όλα τα µαθήµατα ήταν αποκλειστικά στη γαλλική γλώσσα, αλλά παράλληλα
είχανε ως υποχρεωτικά µαθήµατα ενσωµατωµένα στο πρόγραµµα τα Αραβικά και τα Αγγλικά.
Στο σχολείο αυτό έµαθε και αρκετά καλά τα Αρµένικα, καθώς οι Καλόγριες ήταν Αρµένισσες και
είχε και πολλές συµµαθήτριες από την Αρµενία. Γενικά το σχολείο αυτό ήταν πολυεθνοτικό.
Μαθήµατα Ελληνικών δεν έκανε ποτέ. Τελείωσε τη βασική εκπαίδευση χωρίς να συναντήσει
ιδιαίτερα προβλήµατα.
Παρέµεινε µέχρι τα δώδεκα της χρόνια στην Αίγυπτο, στη συνέχεια όµως και κυρίως για
πολιτικούς λόγους (διωγµοί του Νάσερ), µετανάστευσαν οικογενειακώς στη Ν. Ζηλανδία. Εκεί
έτυχαν µιας οργανωµένης υποδοχής από την κυβέρνηση της Ν. Ζηλανδίας, όπου τους παρείχαν
ειδικές κατοικίες, τους βρήκαν εργασία κ.λπ. Αντιµετώπισε όµως δυσκολίες στις συναναστροφές
της µε τα ντόπια παιδιά που την αντιµετώπιζαν ως «διαφορετική» και την έκαναν να νιώθει
κατώτερη.
Φοίτησε σε δηµόσιο Γυµνάσιο και Λύκειο, αλλά λόγω των συνεχών µετακινήσεων της
οικογένειας της στο εσωτερικό της χώρας, άλλαζε διαρκώς σχολεία. Συνέχισε µε ανώτερες
σπουδές στο Teachers College, που ήταν 3ετούς φοιτήσεως µε έναν επιπλέον χρόνο πρακτικής
εξάσκησης. Έπειτα παρακολούθησε ένα επίσης 3χρονο Training College, όπου δίδασκε
υποχρεωτικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, σε αγγλικό σχολείο.
Σε όλο το διάστηµα παραµονής της στη Νέα Ζηλανδία, είχε επαφές µε την ελληνική
παροικία, ποτέ όµως δεν ένιωσε πως είχε µια πατρίδα, ή ότι άνηκε εξ ολοκλήρου στη µία ή στην
άλλη εθνότητα. Νιώθει, όπως είπε, ότι δεν ανήκει πουθενά…και όταν το αναλογίζεται νιώθει
πολύ µπερδεµένη ακόµα.
Με το πέρας των σπουδών της αποφάσισε να έρθει για ένα µικρό, όπως υπολόγιζε
διάστηµα, στην Ελλάδα να γνωρίσει τη χώρα. Τελικά έµεινε στην Ελλάδα για 25 συναπτά έτη.
Στο διάστηµα αυτό εργάστηκε ως εσωτερική δασκάλα σε πλούσια σπίτια, διδάσκοντας
αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα. ∆εν είχε ποτέ της επαφή (άµεση ή έµµεση) µε το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Έπειτα από 25 χρόνια παραµονής στην Ελλάδα και κρίνοντας πως είχε πλέον κλείσει
ένας κύκλος, επέστρεψε πίσω στη Ν. Ζηλανδία. Εκεί της έγινε πρόταση να διδάξει Ελληνικά στο
ελληνικό απογευµατινό σχολείο της Κοινότητας. ∆εν έχει καµία διδακτική εµπειρία σε τάξη πέρα
από τη χρονιά της πρακτικής εξάσκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών της, αλλά δεν διαθέτει
επίσης και καµία ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής είτε ως ∆εύτερης είτε ως Ξένης
Γλώσσας. Επίσης δεν έχει καµία επιµορφωτική εµπειρία. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε και να
συµµετάσχει στο επιµορφωτικό σεµινάριο του Παιδεία Οµογενών.
Το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας ήταν αρκετά καλό, όµως η έλλειψη της
επαφής µε ελληνόγλωσσο περιβάλλον, ήταν εµφανής.

Περίπτωση 11.

Χώρα παραµονής: Καναδάς

Φύλο: Θήλυ
Γεννήθηκε στην Ελλάδα (Καλαµάτα) όπου φοίτησε σε δηµόσιο σχολείο (α’& β’ βάθµια
εκπαίδευση), χωρίς να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα προβλήµατα. ∆εν πέρασε µε τις πανελλαδικές
εξετάσεις σε κάποια σχολή και µην έχοντας άλλη διέξοδο έκανε µερικά µαθήµατα γραφοµηχανής,
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στενογραφίας και πολυγράφου, βοηθώντας παράλληλα και την οικογένεια της στις αγροτικές
εργασίες.
Όταν παντρεύτηκε αποφάσισε µαζί µε τον σύζυγο της να µεταναστεύσουν στον Καναδά.
Εκεί ζει εδώ και δεκατέσσερα χρόνια. Εγκαταστάθηκαν σε περιοχή όπου διέµεναν και άλλοι
Έλληνες αλλά δεν υπήρχε ακόµα οργανωµένη ελληνική Κοινότητα, παρά µόνο εκκλησιαστικός
φορέας. Με τον καιρό δηµιουργήθηκε ελληνική Κοινότητα στην οποία συµµετείχε πολύ ενεργά.
Στην αρχή όµως ήταν δύσκολη η προσαρµογή της καθώς δεν γνώριζε καθόλου την αγγλική
γλώσσα. Έτσι αναγκάστηκε να παρακολουθήσει για ένα διάστηµα µαθήµατα Αγγλικών.
Έπειτα από ένα διάστηµα παραµονής στον Καναδά (δύο χρόνια) εξέφρασε ενδιαφέρον
να διδάξει στο ελληνικό σαββατιανό σχολείο της Κοινότητας όπου φοιτούσε η κόρη της. Αφού
παρακολούθησε για ένα διάστηµα δειγµατικές διδασκαλίες άλλων δασκάλων της Κοινότητας,
ανέλαβε µια τάξη και έκτοτε εργάζεται ως δασκάλα σε αυτό το κοινοτικό σχολείο, παρόλο που
δεν έχει κανένα τίτλο σπουδών και χωρίς να έχει παρακολουθήσει κάποιο σχετικό επιµορφωτικό
σεµινάριο. Το πρόσωπο που αποφάσισε την πρόσληψη της είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ο
οποίος µαζί µε ένα συµβούλιο στο οποίο ανήκει τώρα και η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός,
αποφασίζει για τις προσλήψεις και τις απολύσεις των εκπαιδευτικών. Οι µαθητές της τάξης της
είναι όλοι ελληνικής καταγωγής στο παρελθόν όµως είχε και αλλοεθνείς µαθητές (Πολωνούς και
Πακιστανούς).
∆ηλώνει ως βασική δυσχέρεια στο διδακτικό της έργο το ακατάλληλο διδακτικό υλικό,
τη µη έγκαιρη αποστολή των βιβλίων, και την αδιαφορία των γονέων. Το γεγονός ότι δεν έχει
καµία σχετική κατάρτιση, δεν το θεωρεί ως ανασχετικό παράγοντα, γιατί όπως είπε «δεν παίζουν
ρόλο οι γνώσεις, αλλά η ψυχή».
∆ιατηρεί συχνές επαφές µε την Ελλάδα και είναι σχέσεις της µε την ελληνική παροικία
εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα καλές.
Το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας ήταν αρκετά καλό, όµως η έλλειψη
ακαδηµαϊκής κατάρτισης ήταν παραπάνω από εµφανής.

Αυτά ήταν τα έντεκα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των διαφοροποιηµένων
περιπτώσεων εκπαιδευτικών του πίνακα 16. Αυτές τις περιπτώσεις θα αναλύσουµε διεξοδικά
έχοντας ως κριτήρια ανάλυσης τους έξι θεµατικούς άξονες, βάση των οποίων δοµήσαµε το
ερωτηµατολόγιο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης81. Παράλληλα όµως θα κάνουµε και αναφορές
στο σύνολο και των είκοσι εκπαιδευτικών όπου κρίνεται ότι είναι αναγκαίο αυτό.

7.3.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους
Ως προς τα επιµέρους δηµογραφικά στοιχεία των οµογενών
εκπαιδευτικών του συνολικού δείγµατος µας, πριν προχωρήσουµε στην παράθεση
των αριθµητικών στοιχείων θα πρέπει να κάνουµε µια απαραίτητη διευκρίνιση.
Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης είναι µια ξεχωριστή και ιδιαίτερη κατηγορία εκπαιδευτικών. Από τους
συνολικά τέσσερις εκπαιδευτικούς αυτής της κατηγορίας, οι τρεις, δηλαδή η
πλειοψηφία τους δεν είχε µεταναστευτική βιογραφία, καθώς πρόκειται για
Έλληνες που προέρχονται από τον Εύξεινο Πόντο82 και που οι γονείς και οι
81

Υπενθυµίζουµε ότι οι άξονες αυτοί είναι: 1. ∆ηµογραφικά στοιχεία, 2. Μεταναστευτική βιογραφία, 3.
Οικογένεια – Γειτονιά - Παροικία, 4. Σχολική και ακαδηµαϊκή βιογραφία, 5. Επαγγελµατική βιογραφία και
τέλος, 6. ∆ιάφορες ανοιχτές ερωτήσεις (για τις σχέσεις των οµογενών εκπαιδευτικών µε τους συναδέλφους
τους, µε την Ελλάδα κ.λπ.).
82
Στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, όπου αναφερόµαστε στις µορφές µετανάστευσης και
συνοπτικά στην ιστορία των ελληνικών µεταναστεύσεων κάνουµε ιδιαίτερη αναφορά στον Ελληνισµό του
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παππούδες τους γεννήθηκαν και έζησαν εκεί. Η διαφοροποίησή τους από τους
υπόλοιπους οµογενείς εκπαιδευτικούς, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, δεν
περιορίζεται µόνο στο κριτήριο της χώρας παραµονής αλλά έγκειται και σε
διάφορα άλλα στοιχεία. Ωστόσο, στον επιµέρους πίνακα µε τα δηµογραφικά
στοιχεία, τους συµπεριλαµβάνουµε κανονικά στο συνολικό δείγµα των είκοσι
εκπαιδευτικών της έρευνας µας.
Ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία και των είκοσι (20) εκπαιδευτικών,
διαπιστώσαµε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, συγκεκριµένα οι έντεκα (11), είναι
οµογενείς δεύτερης γενιάς, ενώ για τους τέσσερις εκπαιδευτικούς από τις χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σηµειώνουµε ότι και οι γονείς τους γεννήθηκαν
στην χώρα παραµονής. Ο παρακάτω πίνακας 17, µε τα δηµογραφικά στοιχεία των
εκπαιδευτικών του δείγµατός, µας δίνει µια συνολική εικόνα της κατάστασης:
Πίνακας 17. ∆ηµογραφικά στοιχεία Ο.Ε. (Ν=20)
1. Τόπος Γέννησης Ο.Ε. Αριθµός (%)
α) Ελλάδα
β) Χώρα Παραµονής
γ) Αλλού

7
11
2

35 %
55 %
10 %

Σύνολο:

20

100%

1.1. Τόπος Γέν. Γονέων Αριθµός (%)
α) Ελλάδα
β) Χώρα Παραµονής
γ) Αλλού

15
4
1

75 %
20 %
5%

Σύνολο:

20

100%

2. Έτη παραµονής
Ο.Ε. στο εξωτερικό

Αριθµός (%)

α) 1 έως 5
β) Μέχρι 10
γ) Μέχρι 20
δ) Πάνω από 20

1
2
1

Σύνολο:

16

5%
10 %
5%
80 %

20

100%

Από τον παραπάνω πίνακα 17, διαπιστώνουµε ότι η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Από τις συνεντεύξεις των
εκπαιδευτικών προκύπτει ότι ακόµα και από αυτούς που γεννήθηκαν στην
Ελλάδα, οι περισσότεροι αποφάσισαν να µεταναστεύσουν σε νεαρή ηλικία (βλ.
για παράδειγµα τις περιπτώσεις 1, 3, 4, 8) . Βέβαια όπως θα δούµε και στη
συνέχεια στη συζήτηση για τη µεταναστευτική τους βιογραφία έχουµε και
αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είχαν πολλαπλές µεταναστεύσεις, είτε σε
διάφορες χώρες, είτε είχαν επαναπατριστεί στην Ελλάδα και στη συνέχεια είχαν
Εύξεινου Πόντου και στην µακραίωνη πορεία του στο χώρο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε το θέµα αυτό βλ. και Χασιώτης, Κ. Ι. (1993), Επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής ∆ιασποράς,
εκδ. Βάνιας, Αθήνα.
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µεταναστεύσει ξανά. Από την άλλη βλέπουµε επίσης από τον ίδιο πίνακα 17, ότι
οι γονείς των περισσοτέρων γεννήθηκαν στην Ελλάδα, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί
ανήκουν κατά κανόνα στη δεύτερη γενιά.
Όσον αφορά στα χρόνια παραµονής τους στο εξωτερικό, βλέπουµε ότι
στο σύνολο των είκοσι εκπαιδευτικών, η συντριπτική τους πλειοψηφία, δηλαδή οι
δεκαέξι από αυτούς, ζουν στη χώρα υποδοχής για περισσότερα από είκοσι χρόνια.
Τα στοιχεία αυτά θα τα συνδυάσουµε και µε τα στοιχεία του επόµενου άξονα που
είναι αυτός της µεταναστευτικής βιογραφίας των εκπαιδευτικών.
7.3.2. Η µεταναστευτική βιογραφία των οµογενών εκπαιδευτικών
Ο άξονας της µεταναστευτικής βιογραφίας των εκπαιδευτικών, είναι
πολύ σηµαντικός για τις αναλύσεις µας και τα στοιχεία που προέκυψαν, (κυρίως
µετά την ποιοτική ανάλυσή τους), είναι ουσιαστικά για την κατανόηση των
κοινωνικοπολιτισµικών προϋποθέσεων που φέρουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί.
∆ηλαδή, επιδιώξαµε να διερευνήσουµε ποια ήταν τα βασικά αίτια που τους
ώθησαν να µεταναστεύσουν τους ίδιους ή τους γονείς τους (για τους µετανάστες
της δεύτερης γενιάς), καθώς και ποιο ήταν το πρώτο επάγγελµα που εξάσκησαν
στη χώρα διαµονής. Επίσης διερευνήσαµε το πού εγκαταστάθηκαν µε την άφιξη
τους, αλλά και πώς τους υποδέχτηκαν οι κατά τόπους διαµορφωµένες (όπου
υπήρχαν) ελληνικές παροικίες.
Μεταξύ άλλων σηµαντικές παράµετροι του άξονα αυτού είναι: οι
δυσκολίες που αντιµετώπισαν µε την άφιξή τους αλλά και αργότερα, η δύσκολη
προσαρµογή τους ή µη στη νέα χώρα, οι συναναστροφές που επέλεξαν να έχουν,
και βέβαια η γλώσσα οµιλίας στο σπίτι, στη γειτονιά και στο ευρύτερο κοινωνικό
τους περιβάλλον. Η διερεύνηση της µεταναστευτικής βιογραφίας των οµογενών
εκπαιδευτικών, ίσως να είναι η αρχή του µίτου για την ερµηνεία των πολλαπλών
και πολυεπίπεδων διαφοροποιήσεων που τους χαρακτηρίζουν.
Καταρχάς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατός µας έχουν
γεννηθεί στη χώρα παραµονής τους. Είναι δηλαδή µετανάστες δεύτερης και
πλέον γενιάς. Ωστόσο, οι περισσότεροι εξ αυτών µεγάλωσαν σε ένα αρκετά
«ελληνογενές» περιβάλλον. Όπως είδαµε και από τα βιογραφικά τους
σηµειώµατα, η γλώσσα οµιλίας στο σπίτι ήταν τα σχεδόν πάντα τα Ελληνικά,
όλοι σχεδόν παρακολουθούσαν παράλληλα µε το σχολείο της χώρας παραµονής
και ελληνικό σχολείο (είτε απογευµατινό, είτε Σαββατιανό), ενώ όπως θα δούµε
και στη συνέχεια συνήθως διέµεναν σε περιοχές όπου διέµεναν και άλλοι
Έλληνες. Επίσης συµµετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις των κατά τόπους
ελληνικών παροικιών. Αυτό σηµαίνει ότι οι περισσότεροι εξ αυτών, βίωναν και
είχαν συναίσθηση της ελληνικότητας τους αλλά και της διπολιτισµικότητας τους
εφόσον ζούσαν σε µια ξένη χώρα. Κατά συνέπεια εκείνο που τους χαρακτηρίζει
είναι η διπολιτισµικότητα και σε ένα βαθµό και η διγλωσσία, εφόσον µεγάλωσαν
και κοινωνικοποιήθηκαν σε ένα διπολιτισµικό και διγλωσσικό περιβάλλον (συχνά
και δε και πολυπολιτισµικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον).
Στο πρώτο µέρος της εργασίας µας έχουµε παραθέσει τις αναλύσεις µας
περί των επιπέδων κοινωνικοποίησης των οµογενών εκπαιδευτικών και τις
συνέπειες που έχει σε όλες τις εκφάνσεις και τις δραστηριότητες του κοινωνικού
τους βίου. Όπως είδαµε µάλιστα από τον πίνακα 16 µε τα δηµογραφικά τους
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στοιχεία, ακόµα και οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, στην
πλειοψηφία τους ζουν στο εξωτερικό για περισσότερα από είκοσι χρόνια.
Εποµένως, τα πολιτισµικά στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν είναι προϊόντα
τουλάχιστον δύο πολιτισµών, του ελλαδικού αλλά και του πολιτισµού της χώρας
παραµονής. Αυτό φαίνεται πιο ξεκάθαρα στις επόµενες σελίδες όπου
παραθέτουµε τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για το ζήτηµα αυτό. Όπως
θα δούµε από τις µαρτυρίες τους η εθνοτική τους προέλευση και οι δεσµοί που
διατηρούσαν µε την Ελλάδα, επηρέαζε την εξέλιξη και την ανάπτυξη τους τόσο
σε ατοµικό επίπεδο, όσο και στο µικροεπίπεδο, αλλά και το µεσοεπίπεδο.
Με τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται µία από τις αρχικές µας υποθέσεις, ότι
δηλαδή οι οµογενείς εκπαιδευτικοί είναι φορείς ενός διαφοροποιηµένου
κοινωνικοπολιτισµικού κεφαλαίου, πράγµα που είναι η λογική συνέπεια της
µεταναστευτικής βιογραφίας των ιδίων αλλά και των γονέων τους.
Ως προς τους λόγους της µετανάστευσης, η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών δηλώνει οικονοµικούς και προσωπικούς λόγους ως πρώτη αιτία
της µετανάστευσης, ενώ ακολουθούν αµέσως µετά οι πολιτικοί λόγοι. Όσον
αφορά για τους γονείς των εκπαιδευτικών, οι οικονοµικοί λόγοι έρχονται στην
πρώτη θέση των αιτίων µετανάστευσης. Θα πρέπει να πούµε ότι στην ερώτηση
αυτή διαπιστώσαµε πολλές φορές µια δυστοκία των εκπαιδευτικών να
απαντήσουν, καθώς τους φέρναµε στο µυαλό µνήµες που όπως χαρακτηριστικά
είπε µία εξ αυτών «…προτιµώ να µην τα θυµάµαι …µε πάς τώρα πίσω στα πέτρινα
χρόνια...όπως λένε οι γονείς µου», (περίπτωση 3.). Παρατηρήσαµε λοιπόν, ότι σε
τέτοιου είδους συναισθηµατικά φορτισµένες ερωτήσεις, οι εκπαιδευτικοί αρχικά
προτιµούσαν να απαντήσουν µε γενικότητες ή στην καλύτερη περίπτωση να
δώσουν την πιο ουδέτερη απάντηση που γινόταν. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις
εκπαιδευτικών, κατά την διάρκεια της συνέντευξης και αφού είχε δηµιουργηθεί
µια οικειότητα µεταξύ των υποκειµένων και της γράφουσας, αυθόρµητα και στη
ροή της συζήτησης απαντούσαν σε τέτοιου είδους ερωτήσεις που στην αρχή είχαν
αποφύγει µε έµµεσο τρόπο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει όλες
σχεδόν τις συνεντεύξεις και που προκύπτει από την ανάλυση των
αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων τους. Έτσι, διαπιστώσαµε την ύπαρξη ενός
πλήθους πληροφοριών και καταστάσεων οι οποίες αναδύθηκαν µέσα από τον
προφορικό λόγο των οµογενών. Πρόκειται στην ουσία για την ποιοτική διάσταση
της έρευνας και για την ουσιαστική συµβολή της ηµιδοµηµένης συνέντευξης, που
άφησε τους εκπαιδευτικούς να εκφραστούν πιο ελεύθερα και να αναδείξουν
πτυχές που δεν θα µπορούσαν µε κανένα άλλο τρόπο να βγουν στην επιφάνεια.
Έτσι, λοιπόν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θυµήθηκαν τις διηγήσεις των
γονιών τους, αλλά και τα πρώτα παιδικά τους χρόνια που ήταν κατά κοινή
οµολογία δύσκολα. Χαρακτηριστικά µας λέει µια εκπαιδευτικός: «…η µάνα µου
ήρθε στην Αυστραλία επειδή ο παππούς δεν είχε να της δώσει προίκα,… ο πατέρας
µου µετανάστευσε, επειδή έχει 3 αδερφές και έπρεπε να τις παντρέψει, είχε σκοπό
να ξαναγυρίσει όµως αυτό δεν έγινε τελικά…» (περίπτωση 7.).
Η κύρια αιτία, λοιπόν, της µετανάστευσης έτσι όπως τελικά αναδύθηκε
µέσα από τα λόγια των εκπαιδευτικών, ήταν η «αναζήτηση µιας καλύτερης
τύχης». Οι έντονες οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπιζε η χώρα, κυρίως µετά
τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, έσπρωξε πολλούς Έλληνες στο δρόµο της ξενιτιάς.
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Αυτή η αιτία σε συνδυασµό µε την πολιτική αστάθεια που για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα ταλάνιζε την Ελλάδα, ήταν οι βασικές αιτίες των µεγάλων
µεταναστευτικών κυµάτων των Ελλήνων προς τις αναπτυγµένες χώρες.
Μια εκπαιδευτικός που ζει πλέον για περισσότερο από είκοσι χρόνια στην
Αµερική µας είπε: «Εκείνο τον καιρό, όταν έφυγα εγώ ήταν στα µέσα της
δικτατορίας… Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι καιροί, δεν υπήρχε αξιοκρατία ποτέ και
πουθενά…δεν είχα άλλη επιλογή παρά να φύγω» (περίπτωση 8.).
Συνεχίζοντας τις αναλύσεις ως προς την µεταναστευτική βιογραφία των
εκπαιδευτικών του δείγµατος µας, διαπιστώσαµε ότι υπήρξαν περιπτώσεις, όπου
οι εκπαιδευτικοί, είχαν βιώσει πολλαπλές µεταναστεύσεις, είτε σε παραπάνω από
δύο χώρες, είτε µε την µορφή της επιστροφής και µετεπιστροφής δύο και τρεις
φορές στην ίδια χώρα. Παράλληλα διαπιστώσαµε, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί που
είτε είχαν γεννηθεί στη χώρα παραµονής, είτε είχαν φύγει από την Ελλάδα σε
πολύ νεαρή ηλικία και επιχειρούσαν να παλιννοστήσουν, πολλές φορές δεν
κατάφερναν να προσαρµοστούν στην ελλαδική πραγµατικότητα. Μια
εκπαιδευτικός µας είπε χαρακτηριστικά: «Επέστρεψα στην Ελλάδα, όταν τελείωσα
το Πανεπιστήµιο, έχοντας µια ιδανική εικόνα, που τελικά ήταν ψεύτικη….δεν τα
κατάφερα ποτέ να προσαρµοστώ εντελώς , ήµουν πάντα ξένη, ήµουν ας πούµε
¨εκτός¨…έτσι γύρισα πίσω στην Αυστραλία…»(περίπτωση 7.).
Πολλές φορές οι πολλαπλές µεταναστεύσεις και οι κοινωνικοπολιτισµικές
εναλλαγές που βίωναν οι εκπαιδευτικοί κατά τα σχολικά και εφηβικά τους
χρόνια, είχαν ως συνέπεια τη µη οµαλή κοινωνικοποίηση τους καθώς
δυσχέραιναν τις διαδικασίες ένταξης τους στην κυρίαρχη οµάδα. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση µιας εκπαιδευτικού ελληνικής καταγωγής (παιδί µεικτού
γάµου), που γεννήθηκε στην Αίγυπτο, αλλά που στη συνέχεια βίωσε πολλαπλές
µεταναστεύσεις σε διάφορες χώρες κάνοντας για το λόγο αυτό τις βασικές
σπουδές της στην Αίγυπτο και τις ανώτερες στη Ν. Ζηλανδία. Η συγκεκριµένη
εκπαιδευτικός µας είπε: « Η Αίγυπτος ήξερα πως δεν ήταν η πατρίδα µου ποτέ.
Αλλά και εξ’ αιτίας του Νάσερ, έπρεπε να εγκαταλείψουµε τη χώρα αυτή, εγώ
ήµουν τότε δώδεκα χρονών…στη Ν. Ζηλανδία όταν πήγαµε, ποτέ δεν απόκτησα την
εγγλέζικη προφορά. Και πάντα πάλι µε ρωτούσαν από πού είµαι. Και εγώ πάντα
δυσκολευόµουν να απαντήσω δεν µπορούσα να πω από την Αίγυπτο γιατί δεν ήµουν
και δεν ήθελα να είµαι από κει. ∆εν µπορούσα όµως να πω ότι είµαι και από την
Ελλάδα γιατί δεν είχα γνωρίσει καν την Ελλάδα. Οπότε πάντοτε στην ζωή µου αυτό
ήταν ένα πρόβληµα γιατί έπρεπε να εξηγήσω από πού είµαι και πώς είµαι και πάντα
αυτό ήταν µια ιστορία ολόκληρη….τώρα πια δεν ξέρω τι είµαι και που ανήκω…
ποτέ δεν ένιωσα εξολοκλήρου ότι ανήκω εδώ ή εκεί… Και αυτό δε µου αρέσει. Στη
Ν. Ζηλανδία νιώθω Ελληνίδα, και εδώ, στην Ελλάδα, νιώθω πάλι
διαφορετική»(περίπτωση 10.)83. Εξοµολογήσεις σαν την παραπάνω δείχνουν το
βαθµό που επηρεάζει η οµαλή κοινωνικοποίηση του ατόµου, τον
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Στα λόγια της συγκεκριµένης εκπαιδευτικού αντικατοπτρίζεται όλη η προβληµατική ως προς την
ταυτότητα της και οι συναισθηµατικές µεταπτώσεις, απόρροια των διαδοχικών κοινωνικοπολιτισµικών
εναλλαγών που βίωσε. Παρολαυτά δεν παρέλειψε να δώσει έµφαση και στα θετικά στοιχεία που
αποκόµισε από τη συγκεκριµένη κατάσταση (π.χ. πολυγλωσσία, πολυπολιτισµικό background, αποδοχή
της διαφορετικότητας, των άλλων κ.λπ.).
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αυτοπροσδιορισµό, τη γενικότερη ισορροπία του και τη δράση του µέσα στο
περιβάλλον µέσα στο οποίο διαβιεί και εξελίσσεται.
Οι εκπαιδευτικοί επίσης ερωτήθηκαν και µας µίλησαν για τα πρώτα τους
χρόνια µετά τη µετανάστευση. Όπως διαπιστώσαµε από τα λεγόµενα τους, οι
περισσότεροι εξ αυτών εγκαταστάθηκαν καταρχάς στις περιοχές που ζούσαν και
άλλοι Έλληνες µετανάστες, δηλαδή στις ελληνικές παροικίες. Για το θέµα αυτό
µας είπε µια εκπαιδευτικός: «Πολλές φορές έλεγε η µάνα µου ότι δεν αισθάνθηκε
Αυστραλία µέχρι που έφτασε στην ∆υτική Αυστραλία. ∆ηλαδή ενάµιση χρόνο που
έµεινε στο Σύδνευ.. δεν αισθάνθηκε ξένη… αισθάνθηκε σαν να έφυγε από την
Αθήνα και πήγε στην Θεσσαλονίκη.. κάνανε παρέα µε Έλληνες που έµεναν εκεί
γύρω…» (περίπτωση 7.).
Κάποιοι εκπαιδευτικοί προτίµησαν τις περιοχές µε µεικτό πληθυσµό
αλλά, σχεδόν στο σύνολό τους, όταν κατάφεραν να ορθοποδήσουν οικονοµικά
και κοινωνικά, επέλεξαν να µετακοµίσουν στις προάστιες περιοχές των µεγάλων
πόλεων. Το γεγονός ότι επέλεξαν για την πρώτη εγκατάστασή τους περιοχές όπου
διαβιούσαν και άλλοι Έλληνες, είναι απόλυτα φυσιολογικό και µάλιστα οι
περισσότεροι εξ αυτών θεωρούν ότι η παροικία τους βοήθησε πολύ όχι µόνο να
προσαρµοστούν, αλλά κυρίως να διατηρήσουν και να καλλιεργήσουν την
πολιτισµική τους ταυτότητα. Βέβαια συναντήσαµε και περιπτώσεις όπου
«νεοµετανάστες» εκπαιδευτικοί δεν µπόρεσαν να αποδεχτούν την «νοοτροπία»
των άλλων οµογενών Ελλήνων στις ήδη διαµορφωµένες ελληνικές παροικίες,
ούτε όµως και των ντόπιων, µε αποτέλεσµα να βιώνουν µια ενδιάµεση κατάσταση
που τις περισσότερες φορές όπως µας δήλωσαν, τους προκαλούσε δυσκολίες
προσαρµογής και αντιµετώπισης των διαφόρων καταστάσεων και πολλά άλλα
κοινωνικά προβλήµατα. Για το θέµα αυτό σταχυολογούµε µερικά χαρακτηριστικά
σχόλια µιας εκ των εκπαιδευτικών που µας µίλησαν: «..βρήκα εκεί µια
διαµορφωµένη ελληνική παροικία, αλλά δεν µπορούσα εγώ να ενταχτώ µέσα σε
αυτήν την παροικία, γιατί όλοι οι Έλληνες που γνώριζα µέσα σε αυτήν την
παροικία, ήταν από την επαρχία, αγράµµατοι, αρκετοί αναλφάβητοι, χωρίς καθόλου
αγγλικά, και οι γνώσεις τους ακόµα και στα Ελληνικά ήταν πολύ περιορισµένες!
Εποµένως ούτε µε το ένα στοιχείο µπορούσα να ενταχθώ, ούτε και µε το άλλο
στοιχείο…» Και συνεχίζει η ίδια εκπαιδευτικός: « …βρήκα µια στυλιζαρισµένη
παροικία, έβλεπα ότι διέφερα ακόµα και στον τρόπο ντυσίµατος και υπήρχε
διαρκώς ένα κριτικάρισµα για το πώς ήµουν ντυµένη, για το πώς
φερόµουν….µαζεύονταν στις γιορτές της Κοινότητας οι άντρες σε ένα δωµάτιο και
οι γυναίκες σε άλλο, αλλά εγώ δε µπορούσα να το αντέξω αυτό το σύστηµα …και
ήταν άγχος…ήταν τα πιο δύσκολα µου χρόνια αυτά…» (περίπτωση 8.).
Ωστόσο η πλειοψηφία των οµογενών εκπαιδευτικών, θεωρεί θετική την
ύπαρξη της οργανωµένης παροικίας στις χώρες όπου µετανάστευσαν.
∆ιαφορετική είναι όµως η κατάσταση για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς
από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν βίωσαν τη
µετανάστευση οι ίδιοι, και στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε και οι γονείς τους.
Από τη σχετική βιβλιογραφία, γνωρίζουµε ότι στις χώρες αυτές υπάρχουν τα
λεγόµενα «ελληνικά χωριά», όπου ζουν εδώ και περισσότερο από 200 χρόνια
άτοµα ελληνικής καταγωγής, αν και οι περιοχές αυτές, είναι σε µεγάλο βαθµό,
ταταρόφωνες περιοχές. Εκεί οι πληθυσµοί ελληνικής καταγωγής έζησαν για

203

µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε πλήρη αποµόνωση από καθετί που ήταν ελληνικό
ή χριστιανικό84. Οι κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες, αλλά και οι συνθήκες
διαβίωσής των εκπαιδευτικών αυτών, λοιπόν, είναι πολύ διαφορετικές από των
υπολοίπων. Όπως θα δούµε και στη συνέχεια που θα αναφερθούµε στα σχολικά
χρόνια των Ο.Ε., οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν διδάχτηκαν ποτέ τα Ελληνικά σε
κάποιο τύπο σχολείου, πόσο µάλιστα όταν δεν τους επιτρεπόταν καν να µιλάνε
την ελληνική γλώσσα, και γενικότερα να εκφράζουν ελεύθερα την διπολιτισµική
ταυτότητα που τους χαρακτήριζε. Ωστόσο, αν και δε µιλούν µε ευχέρεια την
ελληνική γλώσσα85, αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες. Για αυτή την ιδιαίτερη
οµάδα οµογενών Ελλήνων (και κατ’ επέκταση και εκπαιδευτικών) έχει ανοίξει
µια επιστηµονική συζήτηση που εκτείνεται σε πολλά διαφορετικά επιστηµονικά
πεδία. Ωστόσο η επιστηµονική ανάλυση της εθνοπολιτισµικής ταυτότητας της
συγκεκριµένης οµάδας είναι δύσκολη, κυρίως επειδή δεν διαθέτουµε σχετικές
εθνολογικές και ανθρωπολογικές µελέτες. Παρολαυτά σύµφωνα και µε το
∆αµανάκη (2001: σ.29) είναι γνωστές και σε µεγάλο βαθµό ιστορικά
τεκµηριωµένες οι γεωγραφικές µετακινήσεις αυτής της οµάδας. Εποµένως,
συνεχίζει ο ∆αµανάκης, «ο αυτοπροσδιορισµός τους ως Έλληνες δεν είναι
αυθαίρετος, αλλά έχει ιστορική βάση».
Όπως έχουµε αναφέρει στο τελικό δείγµα των είκοσι εκπαιδευτικών,
είχαµε και τέσσερις που προέρχονταν από αυτές τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης. Ωστόσο, αν και οι τρεις εξ αυτών, δεν έχουν βιώσει οι ίδιοι τη
µετανάστευση, φέρουν στις κοινωνικοπολιτισµικές τους προϋποθέσεις ένα άλλο,
εξίσου πολύ σηµαντικό βίωµα, το οποίο κατέθεσαν κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων: το γεγονός ότι η κυρίαρχη οµάδα στις χώρες που ζούνε
προσπάθησε επίµονα και µε βίαιο τρόπο να τους κάνει να απολέσουν την
ελληνικότητα τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί από τις χώρες αυτές, ακόµα και αν
δεν είχαν τη δυνατότητα να διδαχτούν την ελληνική γλώσσα στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού συστήµατος χώρας τους, προσπάθησαν είτε µέσω γνωστών και
φίλων που µιλούσαν στοιχειωδώς τα Ελληνικά, είτε διαβάζοντας µόνοι τους
βιβλία, είτε και εκ των υστέρων ακόµα και σε µεγάλη ηλικία, να µάθουν την
ελληνική γλώσσα στο βαθµό που µπορούσαν. Πράγµα που σηµαίνει ότι και
εκείνοι, παρόλο που δε µεγάλωσαν σε «ελληνογενές» περιβάλλον, ωστόσο, είχαν
την συνείδηση της εθνοτικής τους προέλευσης και αυτοπροσδιορίζονταν εξαρχής
ως Έλληνες. Χαρακτηριστικά µας είπε µια εκπαιδευτικός από τον Καύκασο της
Ρωσίας: «…υπήρχαν πολλοί Έλληνες στην πόλη µας παλιά, ενώ τώρα είναι περίπου
3.000…γιατί θα σας πω.. στις 1898 άνοιξαν το ελληνικό σχολείο στην πόλη µας και
ένας πλούσιος άνθρωπος το όνοµα του ήτανε Μαράντα έκτισε ένα κάλο κτίριο και
το έκανε δώρο για τους Έλληνες που έµεναν στην πόλη µας, το έκανε δώρο για τα
Ελληνόπουλα, το κτίριο ήταν για σχολείο. Και αυτό το σχολείο, υπήρχε µέχρι ’37
και ύστερα ο Κράτος έκλεισαν όλα τα σχολεία και το σχολείο αυτό και το κτίριο
πήρε ο Κράτος και ήτανε εκεί κάτι… κάτι…όχι κατάστηµα… κάτι πήρε ο Κράτος
αυτό το κτίριο…» και συνεχίζει η ίδια η εκπαιδευτικός: «..αλλά εγώ αγαπώ πολύ
το λαό µου και ήθελα να ξέρω ελληνικά και εγώ µόνη µου πήρα µαθήµατα στην
84

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Φωτιάδης, (1990 και 1997), αλλά και Βακαλιός (1997: σ.145).
Όπως γνωρίζουµε οι οµογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οµιλούν ως ∆εύτερη γλώσσα κυρίως
την ποντιακή διάλεκτο, κάτι που επιβεβαιώθηκε και µέσα από την δική µας έρευνα.
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αρχή από τον άντρα της φιλενάδας µου που ήξερε Ελληνικά και πήγαινα 3 φορές
την εβδοµάδα από 2 ώρες, και έκανα ύστερα µόνη µου και έµαθα να διαβάζω και
προφορά γιατί είµαστε Έλληνες κι εµείς και ας µη ζούµε στην Ελλάδα …»
(περίπτωση 9.).

7.3.3. Οικογένεια – Γειτονιά – Παροικία
Συνεχίζοντας τη διερεύνηση της βιογραφίας των οµογενών
εκπαιδευτικών, και συσχετίζοντας την µε τον επόµενο άξονα που διερευνά τις
σχέσεις τους µε την οικογένεια, την γειτονιά και την ελληνική παροικία,
θελήσαµε καταρχάς, να µάθουµε αν και σε ποιο βαθµό ήταν δύσκολη ή εύκολη η
προσαρµογή των οµογενών εκπαιδευτικών στη νέα χώρα. ∆ιαπιστώσαµε ότι οι
περισσότεροι εξ αυτών, απάντησαν πως στην αρχή, ιδιαίτερα για τους γονείς
τους, η προσαρµογή ήταν δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα από µια
εκπαιδευτικό, η οποία θυµάται πως βίωσαν οι γονείς της και η ίδια τα πρώτα
χρόνια της µετανάστευσης τους: «…Ναι, ήτανε ( ενν. δύσκολη η προσαρµογή των
γονιών της)...δεν καταλαβαίνανε τη γλώσσα τα ήθη, τα έθιµα, δεν γνωρίζανε τη
γλώσσα, είχανε φυσικά µερικούς πατριώτες και αυτό διευκόλυνε τα πράγµατα λίγο,
αλλά επειδή ήταν ξενούµενοι όλο αυτό, φαινόσαντε διαφορετικά τα φαγητά, τα
κτήρια, δεν καταλάβαιναν το σύστηµα πως δούλευε, και είχανε πάρα πολλά
προβλήµατα και πολλοί Αυστραλοί τους κορόιδευαν, δεν µπορούσαν να
επικοινωνήσουν αν
ήθελαν να πάνε σε ένα µαγαζί να ζητήσουνε κάτι κάνανε χειρονοµίες, όλοι
οι µετανάστες πέρασαν τα ίδια…»(περίπτωση 5.)86.
Όσον αφορά στο ποια είναι η κυρίαρχη γλώσσα οµιλίας, βλέπουµε ότι υπάρχει µια
διαφοροποίηση ανάλογα µε τον κοινωνικό χώρο µέσα στον οποίο αυτή χρησιµοποιείται.
Έτσι στο σπίτι οι περισσότεροι οµογενείς, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της
µετανάστευσής τους, µιλούσαν µόνο Ελληνικά. Στη γειτονιά όµως, αλλά και στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, βλέπουµε να υπερέχει η γλώσσα της χώρας παραµονής.
Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό εφόσον για να µπορέσουν να συνεννοηθούν, να
συµβιώσουν και πολλές φορές να επιβιώσουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, µε τους
ντόπιους έπρεπε να µυηθούν στο δικό τους γλωσσικό κώδικα. Άλλωστε όσοι οµογενείς
εκπαιδευτικοί φοίτησαν σε επίσηµο ή «κανονικό» σχολείο της χώρας παραµονής, ήταν
αναγκασµένοι να χρησιµοποιούν τη γλώσσα της χώρας διαµονής και εκ των πραγµάτων
συνοµιλούσαν µε τους συµµαθητές στην ξένη γλώσσα. Εκείνο που αξίζει επίσης να
σηµειωθεί, είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι στην παιδική τους ηλικία µιλούσαν
µόνο Ελληνικά στο σπίτι τους, δηλώνουν, πως τώρα, παρόλο που οι ίδιοι θέλουν να
86

Όπως θα διαπίστωσε ο αναγνώστης, έχουµε καταγράψει αυτολεξεί τα λεγόµενα των εκπαιδευτικών, έτσι
ακριβώς όπως τα διατύπωσαν, µε τα όποια φραστικά ή συντακτικά λάθη. Αυτό έγινε γιατί θελήσαµε να
αναδείξουµε και τον δι αφ ορ ο πο ι ηµ έ νο γ λω σσ ι κ ό κ ώ δ ι κ α των οµογενών εκπαιδευτικών (ειδικά
εκείνων που ανήκουν στη δεύτερη γενιά µεταναστών). Το στοιχείο αυτό θεωρούµε ότι είναι πολύ
σηµαντικό ιδιαίτερα µάλιστα τη στιγµή που οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να διδάξουν την ελληνική
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό στα σχολεία της οµογένειας ανά τον κόσµο, όπου υπάρχει κάποια
µορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Θα λέγαµε µάλιστα ότι αποτελεί και µια ακόµα απόδειξη της
ελλιπούς κατάρτισής τους, τουλάχιστον ως προς τη γλωσσική τους επάρκεια στα Ελληνικά.
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µιλάνε µε τα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα στο σπίτι, τα τελευταία, δεν το
αποδέχονται αυτό και τους απαντάνε µόνο στα Αγγλικά. Σε σχετική µας ερώτηση γιατί
δεν επιµένουν να µιλάνε παρολαυτά Ελληνικά, µας απάντησε χαρακτηριστικά ένας
εκπαιδευτικός: «…Είναι δύσκολο, δεν το δέχονται, (ενν. τα παιδιά) γιατί αυτή η γλώσσα, η
ελληνική γλώσσα δεν την ακούνε εκεί και δεν έχει την θέση που έπρεπε να έχει. Στα µάτια
τους την βλέπουνε ότι δεν έχει τόση πολύ αξία…» (περίπτωση 4.).
Ο πίνακας 18. που ακολουθεί, µας δίδει µια εικόνα τόσο για τη γλώσσα όσο και για
τις συναναστροφές που επιλέγουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί:

Πίνακας 18. Γλώσσα οµιλίας και συναναστροφές Ο.Ε. (Ν=20)
1. Γλώσσα οµιλίας στο σπίτι

Αριθµός

α) Ελληνικά µόνο
β) ∆ύο γλώσσες
γ) Γλώσσα Χ.∆.
δ) Άλλο:
Σύνολο:

11
3
4

2. Γλώσσα οµιλίας στη γειτονιά

55 %

15 %
20 %
3
20

15 %
100

Αριθµός

(%)

α) Ελληνικά µόνο
β) ∆ύο γλώσσες
γ) Γλώσσα Χ.∆.
δ) Πάνω από δύο
ε) Άλλο

(%)

2

10 %

4
8

Σύνολο:
3. Συναναστροφές:
Αριθµός
α) Έλληνες µόνο
β) Έλληνες και ντόπιοι
2
γ) Έλληνες, ντόπιοι, αλλοεθνείς
δ) Αρχικά µε Έλληνες µετά µε όλους
Σύνολο:

20 %
40 %
2
4

10 %
20 %

20

100%

(%)
9

45%
10%

5
7
20

25%
35%
100%
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Χ.∆.= Χώρα ∆ιαµονής
Ως προς τις κοινωνικές επαφές και σχέσεις, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
(το 45%), µας απάντησαν πως συναναστρέφονται, ιδίως τα πρώτα χρόνια της
µετανάστευσής τους, κυρίως µε Έλληνες. Για το θέµα αυτό, µια εκπαιδευτικός
απαντώντας στη σχετική ερώτηση, µας είπε: «…τα πρώτα χρόνια οι γονείς µου,
δεν ήξεραν Αγγλικά και δεν ήξεραν τον κόσµο εδώ, ήταν πολύ περίεργο για αυτούς
και φοβόντουσαν να µας αφήσουν µόνα να παίξουµε µε ξένα παιδάκια…παίζαµε µε
Ελληνάκια µόνο…».(περίπτωση 7.).
Αρκετοί όµως ήταν και αυτοί (συγκεκριµένα το 35%), που απάντησαν
πως ενώ αρχικά συναναστρέφονταν µόνο µε Έλληνες, σταδιακά ενσωµατώθηκαν,
εντάχθηκαν στο ευρύτερο σύνολο και συναναστρέφονταν µε τους ντόπιους, αλλά
και µε τους υπόλοιπους αλλοεθνείς της περιοχής τους. Από τα παραπάνω
προκύπτει ότι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας διαθέτουν εµπειρίες
από τις διαδικασίες ένταξής τους στην κυρίαρχη οµάδα.
Εκείνο που επίσης αναδεικνύεται είναι ότι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί,
βιώνουν µε διαφορετικό ο καθένας τρόπο τις διαδικασίες ένταξής του στην
κυρίαρχη οµάδα. Ανάλογα µε το αν και κατά πόσο θα είναι οι διαδικασίες αυτές
οµαλές ή όχι για τον καθένα εκπαιδευτικό, διαµορφώνεται και η προσωπικότητα
του καθενός, η οποία κατ’ επέκταση επηρεάζει και τη δράση του σε ποικίλους
κοινωνικούς τοµείς.
7.3.4. Η σχολική βιογραφία των οµογενών εκπαιδευτικών
Οι βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών του δείγµατός µας, αποτέλεσαν
ένα ακόµα πεδίο διερεύνησης. Θελήσαµε δηλαδή να εξετάσουµε σε ποιους
τύπους σχολείων φοίτησαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, αλλά και τι εµπειρίες
αποκόµισαν από τα σχολικά τους χρόνια. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που
συλλέξαµε καταρτίσαµε τον πίνακα 19, στον οποίο καταγράφονται όλοι οι τύποι
σχολείων στα οποία φοίτησαν οι εκπαιδευτικοί, τόσο στην πρωτοβάθµια (στήλη
19.1.), όσο και στην δευτεροβάθµια (στήλη 19.2.), εκπαίδευση.
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Πίνακας 19. Τύποι σχολείων που φοίτησαν οι Ο.Ε. (Ν=20)
1. Τύπος Σχολείου Α’ βάθµιας
α) Σχολείο Χ.∆. + ελλ. Απογευµατινό
β) Σχολείο Χ.∆. + ελλ. Σαββατιανό
γ) Σχολείο Χ.∆. + καθόλου Ελληνικά
δ) Σχολείο Χ.∆. + Ελλ. στο επίσηµο πρόγρ.
ε) Σχολείο στην Ελλάδα
στ) Άλλο
Σύνολο:
2. Τύπος Σχολείου Β’ βάθµιας
α) Σχολείο Χ.∆. + ελλ. Απογευµατινό
β) Σχολείο Χ.∆. + ελλ. Σαββατιανό
γ) Σχολείο Χ.∆. + καθόλου Ελληνικά
δ) Σχολείο Χ.∆. + Ελλ. στο επίσηµο πρόγρ.
ε) Σχολείο στην Ελλάδα
στ) Άλλο
Σύνολο:

Αριθµός

(%)

4
3
4
1
7

20 %
15 %
20 %
5%
35 %
1

20

5%
100%

Αριθµός

(%)

2
3
5
1
8

10 %
15 %
25 %
5%
40 %
1

20

5%
100 %

Χ.∆.= Χώρα ∆ιαµονής
Βλέπουµε, ότι οι επτά στους είκοσι τελείωσαν το δηµοτικό σχολείο στην
Ελλάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς αποφάσιζαν να επιστρέψουν για
µερικά χρόνια στην Ελλάδα µε σκοπό να τελειώσουν τα παιδιά τους εκεί το
σχολείο, και µετά ξαναγύριζαν πάλι πίσω, στην χώρα παραµονής. Για τους
υπόλοιπους που τελείωσαν τη βασική τους εκπαίδευση στο εξωτερικό,
διαπιστώνουµε ότι παράλληλα µε το σχολείο της χώρας διαµονής (το κατά τα
λεγόµενα τους «κανονικό σχολείο»), παρακολουθούσαν και µαθήµατα
Ελληνικών σε κάποιον από τους τύπους ελληνικών σχολείων. Έτσι, βλέπουµε ότι
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, παρακολούθησαν µαθήµατα Ελληνικών είτε σε
απογευµατινά (20%), είτε σε Σαββατιανά σχολεία (15%). Μόνο ένας
εκπαιδευτικός φοίτησε σε σχολείο που η ελληνική γλώσσα ήταν ενταγµένη στο
επίσηµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του.
∆ιαφοροποιηµένη πάλι και µη συγκρίσιµη µε την παραπάνω, είναι η κατάσταση για τους
τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (βλ. πιν. 19.1.[γ] &
19.2.[γ] ). Εκεί, πέρα από τη φοίτηση στο ρωσικό σχολείο, δεν υπήρχε η δυνατότητα να
παρακολουθήσουν σε κάποιο τύπο ελληνικού σχολείου, µαθήµατα ελληνικής γλώσσας. Στην
ερώτηση µας «πώς και πού διδάχτηκαν την ελληνική γλώσσα» µας απάντησαν πως κατά την
διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης, δεν παρακολούθησαν καθόλου µαθήµατα Ελληνικών. Οι
όποιες γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, αποκτήθηκαν είτε στο Πανεπιστήµιο, κατά την
διάρκεια των ανώτερων σπουδών τους, είτε πληρώνοντας ιδιωτικά µαθήµατα, είτε τέλος και µέσω
της αυτοδιδασκαλίας. Τα λόγια µιας εκπαιδευτικού που γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Καύκασο
της Ρωσίας είναι πολύ χαρακτηριστικά: «…Τα Ελληνικά τα έµαθα µόνη µου από τα βιβλία και από
τα τραγούδια…και µιλώντας µε τους άλλους…». Και: «…µου έκανε και µερικά µαθήµατα ο άντρας
µιας φίλης µου που απλά ήξερε και µιλούσε κάπως καλά τα Ελληνικά…».(περίπτωση 9.).

208

Εκεί όµως που αξίζει να επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας, είναι στις
δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά την διάρκεια των βασικών
σπουδών τους, αλλά και τις στάσεις που είχαν για την διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στα διαφόρων τύπων ελληνικά σχολεία όπου φοίτησαν. Και
πραγµατικά, από τις περιγραφές των ιδίων των οµογενών εκπαιδευτικών,
βλέπουµε ότι οι συνθήκες διδασκαλίας των Ελληνικών ήταν –ειδικά τα εκείνα τα
χρόνια- εξαιρετικά δύσκολες: Μικρές και ακατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας,
υπεράριθµοι µαθητές στοιβαγµένοι όλοι µαζί, ανεξάρτητα από το γνωστικό και
γλωσσικό τους επίπεδο, ανειδίκευτοι δάσκαλοι, αδιαφορία από τους αρµόδιους
φορείς και των δύο χωρών, αλλά και η αρνητική στάση των µαθητών,
απεικονίζουν την κατάσταση που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στα ελληνικά
σχολεία του εξωτερικού.
Με βάση τα λεγόµενα των ίδιων των εκπαιδευτικών, καταρτίσαµε τον
πίνακα 20, όπου φαίνονται ιεραρχικά οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετώπισαν
κατά τα σχολικά τους χρόνια, τις οποίες και θα σχολιάσουµε στη συνέχεια.
Κυρίαρχη δυσκολία αναδεικνύεται µε ποσοστό 25%,η κατηγορία: «Οι συνθήκες
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των Ελληνικών».
Πίνακας 20. ∆υσκολίες κατά τη βασική εκπαίδευση των Ο.Ε. (Ν=20)

Κατηγορίες δυσκολιών

Αριθµός

α) Οι συνθήκες διδασκαλίας-µάθησης

5

25 %

β) Μη καταρτισµένος δάσκαλος

4

20 %

γ) Ανυπαρξία κινήτρων για µάθηση γλώσσας

4

20 %

δ) Χαµηλό επίπεδο γλωσ. κατάρτισης των µαθητών
ε) Το πιεσµένο ωράριο

3

4

(%)

20 %
15 %

Οι επόµενες τρεις κατηγορίες δυσκολιών που ακολουθούν ισοβαθµούν µε
20% η καθεµιά και είναι όπως βλέπουµε: «Η ανεπαρκής κατάρτιση του δασκάλου
της τάξης», «Η ανυπαρξία κινήτρων για την εκµάθηση των Ελληνικών» και τέλος,
«Το χαµηλό επίπεδο της ελληνικής γλώσσας από τους µαθητές» .
Οι απαντήσεις αυτές επιδέχονται πολλά σχόλια και ανάλυση, αλλά
θεωρούµε ότι δεν υπάρχει καλύτερος σχολιασµός και ανάλυση από τα ίδια τα
λόγια των οµογενών εκπαιδευτικών, που µε την ερώτηση µας αυτή, γύρισαν για
άλλη µια φορά πολλά χρόνια πίσω. ∆ίνουµε λοιπόν το λόγο και πάλι στους
ίδιους:
«…Ήτανε µεγάλη αγγαρεία (ενν. το ελληνικό σχολείο) και δηλαδή τόσο
πολύ επειδής πηγαίναµε στο ελληνικό σχολείο, δεν µπορούσαµε να παίξουµε τα
sports µας που θέλαµε, δεν µπορούσαµε και πολύ λίγο χρόνο ελεύθερο και το
µισούσαµε. ∆εν θέλαµε µε κανένα τρόπο να πάµε…» και ακόµα…«…Επειδής κι
όλας τότες µας κορόιδευαν και τα άλλα τα παιδιά, δηλαδή άµα πεις ότι έχεις
ελληνικά, ή σου λέει τώρα µια φιλενάδα «πάµε να παίξουµε µπάλα» να πεις «όχι
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εγώ θα πάω στο ελληνικό σχολείο» και «χα, χα, χα, τι είναι αυτό το ελληνικό
σχολείο» και είχαµε και αυτό το πρόβληµα. Social problems, µας δηµιουργούσε
social problems…» (περίπτωση 7.).
Αυτή η τελευταία φράση “social problems” δηλαδή κοινωνικά
προβλήµατα, αντικατοπτρίζει το πόσο µειονεκτούσε στα µάτια των παιδιών
ελληνική γλώσσα σε σχέση µε την κυρίαρχη. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί δηλαδή
την περίοδο που ήταν και οι ίδιοι µαθητές δεν ήθελαν να πηγαίνουν στο ελληνικό
σχολείο, ήταν µια αγγαρεία για αυτούς και επιπλέον ένιωθαν και µειονεκτικά σε
σχέση µε τους ντόπιους συµµαθητές τους, που είχαν πολύ περισσότερο ελεύθερο
χρόνο για εξωσχολικές δραστηριότητες. ∆εν έλειψαν όµως και τα προβλήµατα
ρατσιστικής αντιµετώπισης από τους ντόπιους συµµαθητές τους τα οποία βίωσαν
κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατός µας, ειδικά όσοι ήταν
µεγαλύτερης ηλικίας. Όπως µας είπε η εκπαιδευτικός της περίπτωσης 4,
«…πολλοί Αυστραλοί συµµαθητές που είχαµε, µας αποκαλούσαν «γουόκς» και ήταν
κοροϊδευτικό αυτό…».
Εκείνο που αναδεικνύεται από τα παραπάνω, είναι ότι στα µαθητικά τους
χρόνια, πολλοί από τους οµογενείς εκπαιδευτικούς, δεν είχαν τα κίνητρα, αλλά
ούτε και τις προϋποθέσεις για να αγαπήσουν το ελληνικό σχολείο, στη µορφή που
υφίστατο εκείνη την εποχή. Το γεγονός ότι ένιωθαν µειονεκτικά σε σύγκριση µε
τους υπόλοιπους µαθητές του «κανονικού σχολείου» τους, αποτελούσε
αντικίνητρο για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, κάτι το οποίο φαίνεται
τώρα πια ως ενήλικες να το συνειδητοποιούν.
Όσο για το άλλο θέµα που θίγουν στη σχετική ερώτηση οι εκπαιδευτικοί,
δηλαδή την «ανεπαρκή κατάρτιση του δασκάλου» µας είπαν χαρακτηριστικά:
«…είχαµε µια δασκάλα, που ήταν σαν Γκοτζίλα…(γέλια), Πώς έκανε τα µαθήµατα;
Γκάριζε, φώναζε, και κυρίως δεν ήταν σπουδαγµένη…» (περίπτωση 7.).
Ή ακόµα «…και είχαµε ένα δάσκαλο αλλά αυτός είχε το παλιό το σύστηµα
της Ελλάδας (γέλια) είχε και τη βίτσα και πολλά παιδιά δεν τον χώνευαν αλλά ήταν
και έξι τάξεις και ήταν πάρα πολλά ελληνόπουλα…» (περίπτωση 4.).
Βέβαια, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί, φοίτησαν σε
κρατικά ιδιωτικά σχολεία, τα οποία διέφεραν ανάλογα µε τις συνθήκες και το
εκπαιδευτικό σύστηµα της κάθε χώρας. Όπως για παράδειγµα το Κρατικό
Ιδιωτικό Αλεξανδρινό Σχολείο, που ήταν υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου, το
οποίο ήταν αµιγώς ελληνικό και ακολουθούσε το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα
της Ελλάδας (περίπτωση 2.). Σε τέτοια σχολεία η ελληνική γλώσσα διδάσκονταν
από Ελλαδίτες αποσπασµένους εκπαιδευτικούς και το επίπεδο διδασκαλίας, αλλά
και οι συνθήκες δεν είχαν καµία σχέση µε τους υπόλοιπους τύπους ελληνικών
σχολείων (δηλαδή τα απογευµατινά και σαββατιανά σχολεία κυρίως). Επίσης
γνωρίζουµε ότι υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τύποι σχολείων κυρίως ιδιωτικών,
τα οποία ακολουθούν διαφοροποιηµένα αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα,
διαθέτουν άλλες προδιαγραφές και παρέχουν στους µαθητές τους άλλου επιπέδου
εκπαίδευση. Αυτό όµως αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα στις µορφές
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
∆ιερευνώντας περισσότερο το συγκεκριµένο θέµα, διαπιστώσαµε πως όσο
µεγαλύτεροι ηλιακά ήταν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας, τόσο χαµηλότερο
ήταν το επίπεδο κατάρτισής τους. Αυτό αναδεικνύεται καλύτερα στο κεφάλαιο
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που ακολουθεί στο οποίο µελετάµε διεξοδικά τις ανώτερες ή ανώτατες σπουδές
των οµογενών εκπαιδευτικών.
Από τα λεγόµενα τους, επίσης, διαπιστώνουµε ότι στις περισσότερες
περιπτώσεις όταν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί ήταν µαθητές, το επίπεδο
κατάρτισής των δικών τους δασκάλων (στα ελληνικά σχολεία) ήταν ιδιαίτερα
χαµηλό. Και αυτό είναι εύλογο, αν αναλογιστούµε τις συνθήκες που
επικρατούσαν στην Ελλάδα την περίοδο των µεγάλων µεταναστευτικών κυµάτων,
αλλά και τις συνθήκες που είχαν να αντιµετωπίσουν οι Έλληνες µετανάστες µε
την άφιξή τους στη νέα χώρα. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των ίδιων των
εκπαιδευτικών, τα χρόνια εκείνα το µοναδικό κριτήριο που ίσχυε στις
περισσότερες περιπτώσεις για να οριστεί από την ελληνική Κοινότητα δάσκαλος
Ελληνικών, ήταν η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (συγκριτικά µε τους
υπόλοιπους Έλληνες µετανάστες εκεί). Ειδικά όταν οι ανάγκες ήταν άµεσες και οι
συνθήκες τέτοιες που να µην αφήνουν πολλά περιθώρια για προσεκτικότερη
επιλογή, ο «δάσκαλος» των Ελληνικών οριζόταν µε συνοπτικές διαδικασίες.
Συχνά δε τα άτοµα που αποφάσιζαν για την επιλογή των δασκάλων στα κοινοτικά
απογευµατινά ή Σαββατιανά σχολεία, δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση µε την
εκπαίδευση. Ήταν είτε ο πρόεδρος της Κοινότητας, ή το συµβούλιο, ή πρόσωπα
από την εκκλησία κ.λπ. Οι ανάγκες ήταν τόσο άµεσες ενώ οι δυνατότητες
επιλογής ήταν µηδαµινές. Έτσι, εκ των πραγµάτων, η λύση του «ερασιτέχνη
δάσκαλου» στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν η µοναδική διέξοδος. Η
παραπάνω διαπίστωση όµως σ’ ένα βαθµό ισχύει και για τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς που δηλώνουν τα παραπάνω, κάτι που διαφαίνεται έντονα στη
συνέχεια της ανάλυσής µας.
Αναφορικά µε τις συνθήκες διδασκαλίας στα απογευµατινά ή Σαββατιανά σχολεία όπου
κατά βάση φοιτούσαν, µας λένε πάλι οι ίδιοι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί: «…Πολύ απλή αίθουσα,
δεν είχαµε υλικό, κάτι βιβλία είχαµε και δεν ήταν ο τρόπος διδασκαλίας ελκυστικός, πώς να το
πω…».

Καταλαβαίνουµε λοιπόν τις δυσχέρειες, αλλά και το αρνητικό κλίµα που
επικρατούσε τα χρόνια εκείνα τόσο µεταξύ των εκπαιδευτικών που δίδασκαν στα
διαφόρων τύπων σχολεία της οµογένειας, όσο και µεταξύ των µαθητών τους.

7.3.5. Η ακαδηµαϊκή βιογραφία των οµογενών εκπαιδευτικών
Όπως έχουµε ήδη διευκρινίσει, το επίπεδο κατάρτισης των οµογενών
εκπαιδευτικών, αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την κατάρτιση των τυπολογιών
που συναντάµε στις διάφορες µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό και στις οποίες θελήσαµε να δούµε αν αντιστοιχούσαν οι είκοσι
εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας. Για το λόγο αυτό, πέρα από το είδος της
βασικής εκπαίδευσης που είχαν, διερευνήσαµε και την ανώτερη ή ανώτατη τους
εκπαίδευση. Με βάση τις απαντήσεις που µας έδωσαν αλλά και την µελέτη των
ερωτηµατολογίων (που είχαν συµπληρώσει στα πλαίσια του επιµορφωτικού
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σεµιναρίου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης87), καταγράψαµε ένα πλήθος διαφορετικών
περιπτώσεων που αφορούσαν τον άξονα των ανώτερων σπουδών των
εκπαιδευτικών. Η καταγραφή των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί, µας
οδηγεί στις κατηγορίες του πίνακα 21:
Πίνακας 21. Ανώτατες & ανώτερες Σχολές φοίτησης των Ο.Ε. (Ν=20)

Ανώτερες και ανώτατες σπουδές
α) ΑΕΙ Ελλάδας- διδ/λικής κατ/νσης
(& Ακαδηµία)
β) ΑΕΙ Χ.∆. διδ/λικής κατ/νσης (4 ετούς φοιτ.)
γ) ΑΕΙ Χ.∆. µη διδ/λικής κατ/νσης (4 ετούς φοιτ.)
δ) Κολλέγιο Χ.∆. διδ/λικής κατ/νσης (2ετούς ή 3ετούς φοιτ.)
ε) Μη παν/κή ή τεχν/κή εκπαίδευση, άσχετο επάγγελµα
Σύνολο:

Αριθµός
3

%

15 %
6

3
3
5

30%
15 %
15 %
25 %

20

100 %

Χ.∆.= Χώρα ∆ιαµονής
Ως προς τις ανώτατες και ανώτερες σπουδές, βλέπουµε ότι οι
εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας έχουν στην πλειοψηφία τους αποφοιτήσει από
κάποια ανώτατη (πανεπιστήµιο 4ετούς φοιτήσεως) ή ανώτερη (κολέγιο 2ετούς ή
3ετους φοιτήσεως) σχολή, διδασκαλικής κατεύθυνσης και αυτό είναι ένα πολύ
θετικό στοιχείο.
Ωστόσο εκείνο που µε µια πρώτη µατιά παρατηρούµε, είναι ότι ένα
διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό (25%), δεν έχει αποφοιτήσει από κάποια
ανώτατη ή ανώτερη σχολή, έστω και µη διδασκαλικής κατεύθυνσης. Από
σχετικές ερωτήσεις που τους κάναµε διαπιστώσαµε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί εξ’
ανάγκης και υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες που επικρατούσαν στις χώρες
παραµονής τους, πήραν το χρίσµα του δασκάλου. Οι εµπειρίες των εκπαιδευτικών
γύρω από αυτό το ζήτηµα είναι χαρακτηριστικές:
«…παρακολουθούσα την ανάπτυξη της Κοινότητας, επειδή έµενα πολύ
κοντά δύο στενά πιο δίπλα από το κτίριο της, απλώς πήγαινα σε χορούς και
εκδηλώσεις και τέτοια …µετά άρχισα να ενδιαφέροµαι για να διδάξω στο ελληνικό
σχολείο, γιατί οι άλλοι συνάδελφοι παλιότεροι µε είχαν ρωτήσει...so,
παρακολουθούσα όλους τους άλλους συναδέλφους πώς διδάσκουν µέσα στο σχολείο
µας σαν αναπληρωµατικός για 2 χρόνια. Μετά την επόµενη χρονιά µου ζήτησαν να
πάρω µία τάξη την δευτέρα τάξη.…(περίπτωση 11.). Η συγκεκριµένη
εκπαιδευτικός, δεν είχε κανένα πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, και στο
παρελθόν η κύρια απασχόληση της ήταν στα κτήµατα των γονιών της στην
Ελλάδα.
87

Ωστόσο, σε µερικές περιπτώσεις διαπιστώσαµε διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς το θέµα αυτό,
ανάµεσα στο ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν και σε αυτά που µας είπαν προφορικά κατά τη διάρκεια
των συνεντεύξεων. Το φαινόµενο αυτό παρατηρήσαµε ότι κατά κανόνα συνέβαινε στις περιπτώσεις όπου ο
εκπαιδευτικός δεν είχε στην κατοχή του κάποιο πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής. Υποθέτουµε ότι
προσπάθησαν αρχικά να κρύψουν µια «αδυναµία» τους, κάτι που ενδεχοµένως δεν κατάφεραν να το
κάνουν και κατά τη διάρκεια της άµεσης επαφής που είχαµε µαζί τους.
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Ένας άλλος εκπαιδευτικός από τη Νότιο Αφρική µας είπε: «…µε γνώρισαν
οι άνθρωποι (σ.σ. της Κοινότητας) και όταν για κάποιους λόγους υγείας ο
δάσκαλος από το Λίντεν ζήτησε να κόψει την απόσπαση του και να γυρίσει πίσω,
µου πρότειναν οι ίδιοι άνθρωποι από την Κοινότητα να τους βοηθήσω. Να τους
βοηθήσω για ένα µήνα αρχικά µέχρι να έρθει κάποιος δάσκαλός από την Ελλάδα.
Ο δάσκαλος δεν ήρθε από την Ελλάδα και επειδή υπολογίζονται και οι συνθήκες
που υπάρχουν στην Αφρική και είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι εδώ µαθαίνουν τι
γίνεται και τι δε γίνεται δεν έχει έρθει ακόµη…Μπήκα στο σχολείο έτσι! Μαζί µε
τον δάσκαλο για να µου πει ¨αυτά είναι τα παιδιά σου από δω και µπρος, κάνε ό,τι
καταλαβαίνεις¨!…»(περίπτωση 6.).
Φαίνεται όµως ότι στους περισσότερους εκπαιδευτικούς αυτής της
κατηγορίας υπάρχει ταυτόχρονα και η συναίσθηση της µεθοδολογικής και
διδακτικής τους ανεπάρκειας. Ο ίδιος εκπαιδευτικός από τη Ν. Αφρική, συνεχίζει:
«…Τώρα το κάνε ό,τι καταλαβαίνεις είναι σχετικό γιατί δεν µπορείς να
αυτοσχεδιάσεις να ..εσύ το ξέρεις καλύτερα και να πας µε τα παιδιά έτσι! Μπορεί
να είναι καλή η σχέση σου µε τα παιδιά σαν άτοµα, να είναι η επικοινωνιακή σχέση
σου καλή µε τα παιδιά, αλλά από κει και ύστερα τη στιγµή που θα τους διδάξεις την
γλώσσα, θες και κάποιες προϋποθέσεις. Λοιπόν η µία προϋπόθεση ήταν η Αθηνά
(σ.σ η σύζυγος του που είναι δασκάλα). Μάλλον η πρώτη προϋπόθεση ήταν η καλή
µου σχέση µε τα παιδιά και η διάθεση µου για αυτά…αλλά αυτό δεν αρκεί έτσι, έχω
γραφτεί πλέον στο Πανεπιστήµιο» (περίπτωση 6.). Μέσα από τα λόγια του
συγκεκριµένου εκπαιδευτικού, διαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι υπάρχει η διάθεση από
την πλευρά µιας µερίδας τουλάχιστον εκπαιδευτικών να σπουδάσουν έστω και εκ
των υστέρων Παιδαγωγική, να συµµετάσχουν σε σεµινάρια και γενικά να
βελτιώσουν την όποια κατάρτιση έχουν, διευρύνοντας το γνωστικό τους πεδίο.
Από τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που δεν είχαν καµία σχετική
κατάρτιση, µόνο µια εκπαιδευτικός δήλωσε πως νιώθει «ασφαλής» µε την
αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της και πως δεν βλέπει σε τι διαφέρει από
έναν πτυχιούχο δάσκαλο αφού όπως µας είπε «…αυτό που κάνω το αισθάνοµαι µε
την ψυχή µου και µε το παραπάνω… ∆εν πάει να πει ότι αν δεν έχουµε πτυχία
Πανεπιστηµίου ή κάτι άλλο, δεν µπορούµε να µπούµε σε τάξη, έχουµε όµως την
ψυχή µέσα µας και την αίσθηση του παιδιού εκεί και της κοινωνίας…»(περίπτωση
11.).
Θα µπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός
δεν έχει συναίσθηση των αδυναµιών της, καθώς θεωρεί ότι η «ψυχή» από µόνη
της είναι αρκετή για να στηρίξει το διδακτικό της έργο και ότι ο εκπαιδευτικός δε
γίνεται αλλά γεννιέται. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να µην παρατηρήσουµε επίσης ότι
από τα λόγια της συγκεκριµένης εκπαιδευτικού («έχουµε την αίσθηση του παιδιού
εκεί»), αναδεικνύεται και µια άλλη διάσταση. Αυτή της γνώσης της κατάστασης
που επικρατεί στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού σε πρακτικό κυρίως
επίπεδο. Πράγµατι, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν
καλύτερα από τον καθένα όχι µόνο τα προβλήµατα των σχολείων τους, αλλά
επίσης γνωρίζουν τις κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις των µαθητών τους, τις
ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται το µάθηµα των Ελληνικών,
καθώς επίσης και το γενικότερο πλαίσιο (πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό,
πολιτισµικό) της χώρας παραµονής µέσα στο οποίο συντελείται η εκπαιδευτική
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πράξη. Εποµένως, η άποψη τους για τα θέµατα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό, έχει βαρύνουσα σηµασία και θα πρέπει να λαµβάνεται και αυτή
υπόψη από τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στην
εκπαίδευση της οµογένειας. Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι κάθε φορά
καλούνται να εφαρµόσουν τις όποιες αλλαγές ή εξαγγελίες του Υπουργείου
Παιδείας, αν λοιπόν δεν έχουν ερωτηθεί για συγκεκριµένα θέµατα που
σχετίζονται µε το πρακτικό κυρίως πλαίσιο της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων
του εξωτερικού, το πιο πιθανό είναι να υπάρξει δυστοκία την εφαρµογή
οποιουδήποτε σχεδίου βελτίωσης της παρεχόµενης εκπαίδευσης.
Μια άλλη διάσταση που αφορά στις κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις
που φέρουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, τόσο στο µικροεπίπεδο, όσο και στο
µεσοεπίπεδο, είναι και αυτή της προηγουµένης επαγγελµατικής τους εµπειρίας.
Ενδιαφέρον, λοιπόν, παρουσιάζουν τα επαγγέλµατα που εξασκούσαν οι
συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί πριν ασχοληθούν µε τη διδασκαλία των Ελληνικών,
ή και που µερικοί από αυτούς, ακόµα εξακολουθούν να ασκούν παράλληλα. Έτσι
εντοπίσαµε και αρκετούς εκπαιδευτικούς που είτε στο παρελθόν, είτε παράλληλα
µε τις διδακτικές τους υποχρεώσεις, ήταν: ταξιτζής, δακτυλογράφος, µηχανικός
αεροσκαφών, ραδιοφωνικός παραγωγός, νοσηλεύτρια, αγρότισσα κ.λπ.
∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών, που πρώτα εργάστηκαν ως
δάσκαλοι σε σχολεία (κυρίως σε παροικιακά απογευµατινά ή σαββατιανά) και
έπειτα αποφάσισαν να σπουδάσουν το σχετικό αντικείµενο. Στις περισσότερες δε
από αυτές τις περιπτώσεις τα µαθήµατα γίνονταν «εξ αποστάσεως» και δι’
αλληλογραφίας, σε διάφορα Πανεπιστήµια ή Κολέγια της χώρας παραµονής. Σε
αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί των περιπτώσεων 3 και 13.
Εγείρονται όµως ερωτηµατικά για το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών
αυτών των κολεγίων, αλλά και επίσης και για την αξιοπιστία και την ποιότητα
των µαθηµάτων δι’ αλληλογραφίας.
Από την άλλη όµως πλευρά είχαµε και δύο εκπαιδευτικούς που κατείχαν
και δεύτερο πανεπιστηµιακό πτυχίο καθώς και µία εκπαιδευτικό που ήταν πέρα
από πτυχιούχος πανεπιστηµίου, κάτοχος και δύο επιπλέον masters. Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί, ήταν σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους και νεότερης
ηλικίας88.
Παράλληλα διαπιστώσαµε ότι οι εκπαιδευτικοί από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης βιώνουν µια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Εκεί, και
ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, το ενδιαφέρον για την εκµάθηση της
ελληνικής γλώσσας, αυξάνεται συνεχώς, ωστόσο η έλλειψη εκπαιδευτικών που
είναι σε θέση να διδάξουν Ελληνικά, είναι τόσο έντονη, ώστε οποιοσδήποτε που
είναι σε θέση να έχει στοιχειώδεις γνώσεις Ελληνικών έχει τη δυνατότητα να τα
διδάξει σε ελληνικό σχολείο. Από την άλλη, τα πολιτικά και οικονοµικά
προβλήµατα των χωρών αυτών δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο την ήδη
δύσκολη κατάσταση. Όπως µας είπε η εκπαιδευτικός από τον Καύκασο της
Ρωσίας (περίπτωση 9.), οι συνθήκες στις χώρες αυτές είναι πολύ δύσκολες «…ο
πρόεδρος, στο ελληνικό σύλλογο, έλεγε, ¨εσύ πρέπει να µάθεις τα παιδιά µας
88

Οι πληροφορίες αυτές είναι οµαδοποιηµένες και φαίνονται καλύτερα στο συνολικό πίνακα µε τα
στοιχεία από τις ατοµικές βιογραφίες των οµογενών εκπαιδευτικών, τον οποίο παραθέσαµε στην αρχή του
παρόντος κεφαλαίου.
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Ελληνικά γιατί δεν έχουµε δασκάλα και κανένας δεν θέλει να έρθει στην πόλη
µας¨… Ξέρεις γύρω-γύρω είναι η πόλη µας και φοβούνται οι άνθρωποι να έρθουν
στην πόλη µας δεν είναι ήσυχη αυτή (σ.σ η πόλη της είναι κοντά στην Τσετσενία
όπου βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση).
Από τα παραπάνω στοιχεία, καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι το επίπεδο
κατάρτισης των οµογενών εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά διαφοροποιηµένο και
µε τεράστιες αποκλίσεις ανάλογα την κάθε περίπτωση του καθενός εκ των
εκπαιδευτικών. Οι αποκλίσεις αυτές δεν σχετίζονται απλά µε την χώρα
παραµονής των οµογενών εκπαιδευτικών. ∆εν είναι δηλαδή απόρροια µόνο των
εκπαιδευτικών συστηµάτων, και των µορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που
κυριαρχούν σε κάθε χώρα. Αντίθετα παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις και
ανοµοιογένεια και στους οµογενείς εκπαιδευτικούς που ζουν και εργάζονται στην
ίδια χώρα.
Αυτό το στοιχείο είναι κάτι που έχει επιβεβαιωθεί σε όλες τις οµάδες
οµογενών εκπαιδευτικών που έχουν κατά καιρούς επιµορφωθεί στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Για να επιβεβαιώσουµε τη διαπίστωσή µας αυτή, δεν περιοριστήκαµε
µόνο στους εκπαιδευτικούς του δείγµατός µας, αλλά µελετήσαµε διεξοδικά και τα
ερωτηµατολόγια που όλοι οι εκπαιδευτικοί συµπλήρωναν µε την έναρξη του κάθε
επιµορφωτικού σεµιναρίου. ∆ιαπιστώσαµε, λοιπόν, ότι το στοιχείο της
διαφοροποίησης ως προς την διδακτική και µεθοδολογική τους κατάρτιση είναι
ένα στοιχείο που κυριαρχεί. Σε παλιότερη σχετική µελέτη µας είχαµε προχωρήσει
στη διατύπωση µιας συνολικής τυπολογίας των οµογενών εκπαιδευτικών που
στελεχώνουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό πάντα σε συνάρτηση
µε το επίπεδο κατάρτισής τους. Παραθέσαµε τον πίνακα αυτής της τυπολογίας
στο κεφάλαιο 4. (σ. 46). Στη συνέχεια, µέσα από την εµπειρική έρευνα που
διεξαγάγαµε, διαπιστώσαµε ότι όντως οι συγκεκριµένοι τύποι εκπαιδευτικών,
αντιστοιχούν στις περιπτώσεις των οµογενών εκπαιδευτικών του δείγµατός µας.
Αυτή την αρχική τυπολογία των εκπαιδευτικών, την εµπλουτίσαµε µε τα νέα
στοιχεία που προέκυψαν και η νέα βελτιωµένη τυπολογία που προέκυψε,
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 22, που ακολουθεί:

Πίνακας 22. Τυπολογίες Ο.Ε. ανάλογα µε το επίπεδο
κα άρ ι ής ους

Α. Με διδασκαλική κατάρτιση
1) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδας
2) Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χ.∆.
3) Πτυχίο Ακαδηµίας Ελλάδας
4) Πτυχίο Π.Τ.∆.Ε. Ελλάδας

215

Χ.∆= Χώρα ∆ιαµονής
Βλέπουµε ότι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε δυο γενικές
κατηγορίες: από τη µια είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδασκαλική κατάρτιση
και από την άλλη είναι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν διδασκαλική κατάρτιση.
Οι εκπαιδευτικοί πάλι µε διδασκαλική κατάρτιση, διακρίνονται σε
επιµέρους υποκατηγορίες. Η µια κατηγορία είναι εκείνη των αποφοίτων
ανωτάτων σχολών διδασκαλικής κατεύθυνσης της Ελλάδας, οι οποίοι όµως
επίσης διαφοροποιούνται µεταξύ τους, καθώς άλλοι είναι απόφοιτοι της
Ακαδηµίας (διετούς φοιτήσεως), άλλοι της Μαρασλείου Σχολής, άλλοι –οι
νεότεροι στην ηλικία- έχουν αποφοιτήσει από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα της
χώρας µας που είναι πλέον 4ετούς φοιτήσεως. Επίσης έχουµε και τους
εκπαιδευτικούς που έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχη πανεπιστηµιακή σχολή
διδασκαλική κατεύθυνσης, 4ετούς πάλι φοιτήσεως στη χώρα παραµονής.
∆ιδασκαλική κατεύθυνση όµως έχουν ακολουθήσει και άλλοι οµογενείς
εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από διάφορα κολλέγια της αλλοδαπής, στα
οποία η φοίτηση είναι είτε 2ετούς, είτε 3ετούς διάρκειας. Μια ακόµα
υποκατηγορία εκπαιδευτικών µικρότερη όµως σε αριθµητική υπεροχή, είναι
εκείνη των εκπαιδευτικών µε αυξηµένα διδακτικά προσόντα καθώς πέρα από το
ένα πτυχίο πανεπιστηµίου, διαθέτει είτε και δεύτερο πτυχίο ανώτερης σχολής,
είτε µεταπτυχιακό, είτε διδακτορικό δίπλωµα παράλληλα. Αν και δεν είναι
ιδιαίτερα έντονη η παρουσία αυτής της υποκατηγορίας οµογενών εκπαιδευτικών
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στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ωστόσο οφείλουµε να την
καταγράψουµε ως µια τάση που ίσως στο µέλλον να παρουσιάσει εντονότερη
παρουσία.
Για την δεύτερη µεγάλη κατηγορία εκπαιδευτικών, δηλαδή για εκείνους που δεν είναι
απόφοιτοι σχολής µε διδασκαλική κατεύθυνση, διαπιστώνουµε επίσης την ύπαρξη
αρκετών επιµέρους υποκατηγοριών. Έτσι έχουµε τους κατόχους πανεπιστηµιακών
πτυχίων από τη µια της Ελλάδας και από την άλλη της χώρας παραµονής. Παράλληλα
έχουµε και απόφοιτους από διάφορες τεχνικές σχολές της Ελλάδας, αλλά και της
αλλοδαπής, ενώ έχουµε και πάλι αποφοίτους από κολέγια του εξωτερικού που έχουν
όµως, σπουδάσει διάφορα –άσχετα µε την εκπαίδευση- γνωστικά αντικείµενα όπως
µεταφραστές, βοηθοί λογιστών, βιβλιοθηκονόµοι, νοσηλευτές, κ.λπ. Στην δεύτερη
κατηγορία των οµογενών εκπαιδευτικών µη διδασκαλικής κατάρτισής, έχουµε επίσης και
εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κανένα τίτλο σπουδών αλλά είναι απλώς κάτοχοι
απολυτηρίου του Λυκείου της Ελλάδας, (ή ακόµα και του παλιότερου εξαταξίου
Γυµνασίου), ή του αντίστοιχου πιστοποιητικού της χώρας παραµονής. Πρόκειται,
δηλαδή, για Έλληνες µετανάστες που συνήθως εξασκούν παράλληλα και κάποιο άλλο
επάγγελµα, και που διάφορες συγκυρίες τους οδήγησαν στο να διδάσκουν την ελληνική
γλώσσα σε σχολεία της ελληνικής οµογένειας.
Παράλληλα µε όλα τα παραπάνω, διαπιστώσαµε ότι από όλους τους προαναφερθέντες
τύπους των οµογενών εκπαιδευτικών, κάποιοι είναι ενταγµένοι στο εκπαιδευτικό σύστηµα της
χώρας παραµονής, ενώ κάποιοι άλλοι δεν είναι.
Η διαπίστωση της ύπαρξης τόσο πολλών τυπολογιών στους οµογενείς εκπαιδευτικούς,
αναφορικά µε τις σπουδές και την κατάρτιση που έχουν, µας οδηγεί στην υπόθεση, ότι οι
εκπαιδευτικοί αυτοί (οι οποίοι παράλληλα έχουν και διαφορετικές αφετηρίες), έχουν επίσης και
διαφοροποιηµένες επιµορφωτικές ανάγκες και ταυτόχρονα διαφοροποιηµένες προσδοκίες και
εποµένως και προοπτικές. Αυτή η υπόθεση όπως θα δούµε ενισχύεται και τελικά επιβεβαιώνεται
στα επόµενα κεφάλαια, όπου οι ίδιοι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί µιλάνε για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν στα σχολεία τους, αλλά και για τις επιµορφωτικές ανάγκες που δηλώνουν πως
έχουν.

Με την κατάρτιση των οµογενών εκπαιδευτικών όµως, σχετίζεται άµεσα
και το ζήτηµα της ειδίκευσης τους στην διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας, που είτε έχουν είτε δεν έχουν αποκτήσει. ∆ιερευνώντας και αυτή την
παράµετρο, διαπιστώσαµε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών που έχουν κάνει
ανώτερες σπουδές, θεωρούν πως κατέχουν αυτόµατα την ειδίκευση αυτή, µε την
απόκτηση ενός πτυχίου πανεπιστηµιακού επιπέδου διδασκαλικής κατεύθυνσης,
δηλαδή στα πλαίσια της τετράχρονης ή τρίχρονης φοίτησης τους στο
Πανεπιστήµιο. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που δεν ήταν κάτοχοι τέτοιων τίτλων,
δήλωσαν πως ειδικεύτηκαν κατά τη διάρκεια σεµιναρίων επιµόρφωσης τα οποία
υλοποιήθηκαν είτε µε ευθύνη της Εκκλησίας, ή της εκεί ελληνικής παροικίας, είτε
από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φορείς της χώρας παραµονής. Φυσικά,
υπήρξαν και εκπαιδευτικοί που δήλωσαν πως δεν είχαν καµία απολύτως
ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής είτε ως ∆εύτερης, είτε ως Ξένης
Γλώσσας.
∆εν συζητάµε φυσικά για ειδίκευση στην ελληνική γλώσσα για τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, καθώς όπως έχουµε τονίσει πρόκειται για µια διαφοροποιηµένη και µη
συγκρίσιµη µε τις υπόλοιπες κατηγορία οµογενών εκπαιδευτικών. Στις χώρες
αυτές αν και τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια µε την υλοποίηση
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αρκετών επιµορφωτικών σεµιναρίων (κυρίως µε την ευθύνη των εκπαιδευτικών
φορέων της Ελλάδας), ωστόσο εκείνο που προβάλει ως αµεσότερη ανάγκη είναι
πρώτα η γλωσσική κατάρτιση των εκπαιδευτικών αυτών και έπειτα η ειδίκευσή
τους στην διδασκαλία της ελληνικής ως ∆εύτερης ή ως Ξένης γλώσσας.
Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει, λοιπόν, πως στον
τοµέα της ειδίκευσης στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας υπάρχουν σοβαρές
ελλείψεις, οι οποίες αν µη τι άλλο, έχουν αντίκτυπο στην µεθοδολογική
προσέγγιση και στην πρακτική εφαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας της
ελληνικής, είτε ως ∆εύτερης, είτε και ως Ξένης γλώσσας.
7.3.6. Η επαγγελµατική βιογραφία των οµογενών εκπαιδευτικών
Στη συνέχεια θελήσαµε να διερευνήσουµε διεξοδικότερα την
επαγγελµατική βιογραφία των οµογενών εκπαιδευτικών του δείγµατός µας.
Σκοπός του συγκεκριµένου άξονα ήταν να συλλέξουµε τις πληροφορίες εκείνες
που σχετίζονταν µε µια σειρά θεµάτων όπως ποια ήταν τα κίνητρα επιλογής του
συγκεκριµένου επαγγέλµατος, ποιος ήταν ο τρόπος πρόσληψης τους στα σχολεία
που διδάσκουν κ.λπ. Στον πίνακα 23 που ακολουθεί, βλέπουµε κατά σειρά
προτίµησης ποια ήταν τα βασικότερα κίνητρα που τους ώθησαν να επιλέξουν το
επάγγελµα του εκπαιδευτικού.
Πίνακας 23. Επαγγελµατική Βιογραφία των Ο.Ε. (Ν=20)
1. Αίτια επιλογής επαγγέλµατος
α) Αγάπη για το επάγγελµα
β) ∆ιατήρησης γλώσσας /πολιτισµού
γ) Αγάπη για τα παιδιά
δ) Ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων
ε) Άλλο

Αριθµός

4
4
3

2. Τρόπος διορισµού
α) Με αίτηση
β) Μέσω παροικίας ή εκκλησίας
γ)Συνέντευξη
δ) Άλλο

. %
7
6

35 %
30 %
20 %
20 %
15 %

Αριθµός

%

7
4

35 %
20 %

2
4

10 %
20 %

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι σύµφωνα µε τις δηλώσεις των περισσοτέρων
εξ αυτών το κυρίαρχο κριτήριο που τους ώθησε στη συγκεκριµένη επαγγελµατική
επιλογή ήταν η «αγάπη για το επάγγελµα του δασκάλου». Αµέσως µετά στην
ιεράρχηση τους, έρχεται η «ανάγκη για την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας
και του πολιτισµού». Στη συνέχεια ακολουθούν άλλα µικρότερης καθολικότητας
κίνητρα.
Στην ερώτηση όµως για τον τρόπο διορισµού τους στο σχολείο που
διδάσκουν, διαπιστώσαµε για άλλη µια φορά πόσο διαφοροποιηµένα και
ετερόκλητα είναι τα πράγµατα. Η διαφοροποίηση ως προς το θέµα της
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πρόσληψης των οµογενών εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεν περιορίζεται µόνο ως
προς τους φορείς που αποφασίζουν για την επιλογή των εκπαιδευτικών, αλλά
εκτείνεται και ως προς τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν και που κατά
περίπτωση διαφοροποιούνται από σχολείο σε σχολείο ακόµα και µέσα στην ίδια
χώρα.
Έτσι σε άλλες περιπτώσεις ο διορισµός γίνεται µέσω µιας απλής αίτησης,
άλλες πάλι φορές µέσω αγγελίας στις εφηµερίδες µε µια σύντοµη συνέντευξη,
µερικές φορές µέσω κάποιου γνωστού -συνήθως µέλος της οργανωµένης
παροικίας- ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός, όπως έχουµε
ήδη αναφέρει, απόκτησε την θέση του εξ ανάγκης (για άµεση κάλυψη των
διδακτικών αναγκών) ακόµα και αν δεν είχε σπουδάσει κάποιο γνωστικό
αντικείµενο. Σηµαντικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω παίζει ο τύπος του σχολείου
και η εκάστοτε µορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Έτσι, στα Κοινοτικά
απογευµατινά σχολεία τα κριτήρια επιλογής είναι κατά κανόνα ελαστικότερα,
ενώ οι αποφάσεις για τέτοιου είδους σηµαντικά ζητήµατα, ενίοτε λαµβάνονται
και από άτοµα που δεν έχουν άµεση σχέση µε την εκπαίδευση (όπως είδαµε ότι
συνέβη και στην περίπτωση 11), όπως για παράδειγµα από τον Πρόεδρο της
Κοινότητας, ή κάποιου άλλου τοπικού συµβουλίου. Στην ερώτηση µας για το
ποια είναι τα κριτήρια πρόσληψης ενός εκπαιδευτικού στο σχολείο που διδάσκει,
τα λόγια της συγκεκριµένης εκπαιδευτικού είναι εύγλωττα: «…Είναι πολύ απλά.
Μερικές φορές είναι και άσχετοι για να πούµε την αλήθεια. Ή θα είναι ο πρόεδρος
της Κοινότητας, που ο πρόεδρος µας είναι πολύ εντοπισµένος σε όλα τα θέµατα
δηλαδή δουλεύει για το κράτος, ξέρει αρκετά θέµατα, παλιότεροι δάσκαλοι που
είχαν κάποια πτυχία, ένας γονιός, µία κυρία από την κοινοτική πρεσβεία για να
έχουνε συνολική άποψη…» (περίπτωση 11.).
Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει σχεδόν καθολικά τους
εκπαιδευτικούς, είναι και το γεγονός ότι διδάσκουν παράλληλα σε διαφόρων
τύπων σχολεία. ∆ηλαδή, συνδυάζουν την παράλληλη διδασκαλία σε σαββατιανά
και απογευµατινά σχολεία, µε τη διδασκαλία σε σχολεία που είναι ενταγµένα στο
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής, ή κάνουν και ιδιωτικά µαθήµατα.
Επίσης είχαµε και πέντε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν παράλληλα και σε
σχολεία για ενήλικες. Στην πλειοψηφία τους πάντως οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν
σε Σαββατιανά και απογευµατινά σχολεία τα οποία χρηµατοδοτούνται κυρίως
από την Κοινότητα ή την Εκκλησία. Ένας άλλος τύπος εκπαιδευτικού που
συναντάµε στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού είναι και αυτός του
“relief teacher”. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που εργάζονται ως “relief teacher”,
έχουν ως απασχόληση τους την αναπλήρωση όποιου συναδέλφου δεν µπορεί να
πάει στην εργασία του για ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Ένας εκπαιδευτικός που
είναι “relief teacher”, µπορεί να εργάζεται παράλληλα σε πολλά σχολεία για
κάποιες ώρες όποτε και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Όσον αφορά την βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία διδάσκουν οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί και εκεί όπως και προηγουµένως διαπιστώνουµε έντονες
διαφοροποιήσεις και εκτεταµένη ανοµοιογένεια. Αυτό είναι απόρροια της
διαφοροποιηµένης τυπολογίας των σχολείων ελληνικής γλώσσας (διαφορετικές
µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης), αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών τις
οποίες αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κάθε φορά. Έτσι δεν µπορούµε να πούµε
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πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διδάσκει αποκλειστικά στην πρωτοβάθµια
ή στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ειδικά αν λάβουµε υπόψη µας την
ανοµοιογένεια που χαρακτηρίζει και τον µαθητικό πληθυσµό κάθε
ελληνόγλωσσης τάξης στις χώρες παραµονής των εκπαιδευτικών.
Από όλα τα παραπάνω, διαπιστώνουµε πως επιβεβαιώνεται µία ακόµα
από τις αρχικές µας υποθέσεις, ότι δηλαδή «οι διαφοροποιηµένες τυπολογίες των
οµογενών εκπαιδευτικών, σχετίζονται τόσο µε τις διαφορετικές µορφές της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, όσο και τους ποικίλους φορείς της».
Συνεχίζοντας την διερεύνηση της επαγγελµατικής βιογραφίας των
οµογενών εκπαιδευτικών, τους θέσαµε ανοιχτές ερωτήσεις αναφορικά µε:
1.
τις συνθήκες διδασκαλίας στις τάξεις τους,
2.
τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
3.
τις κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις των µαθητών τους το
γνωστικό επίπεδο της τάξης τους,
4.
τις σχέσεις τους µε τους άλλους συναδέλφους
5.
τις απόψεις που έχουν για το θεσµό της επιµόρφωσή τους,
Με βάση τις απαντήσεις που µας έδωσαν, τη συζήτηση που ακολούθησε,
αλλά και τα ερωτηµατολόγια που είχαν συµπληρώσει στα πλαίσια του
επιµορφωτικού σεµιναρίου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, καταγράψαµε τις
κυριότερες δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί κατά την
εξάσκηση του επαγγέλµατός τους. Τις δύο πρώτες απαντήσεις που µας έδωσαν,
τις επεξεργαστήκαµε οµαδοποιηµένες, εφόσον οι συνθήκες διδασκαλίας στη τάξη
σχετίζονται και µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Στον
πίνακα 24, που ακολουθεί διαφαίνονται σε ποσοστιαία κατανοµή οι βασικότερες
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί:
Πίνακας 24. ∆υσκολίες στην άσκηση επαγγέλµατος (Ν=20)
Κατηγορία ∆υσκολιών
α) Έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού
β) Έλλειψη οπτικοακουστικών µέσων
γ) Ανοµοιογένεια µαθητών στην τάξη
δ) Έλλειψη κινήτρων µη ανταγωνιστικά σχολεία
ε) Οικονοµικά προβλήµατα- έλλειψη πόρων
στ) Αδιαφορία γονέων
ζ) Μεικτοί γάµοι/ µη χρήση της ελληνικής
η) Ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών
ζ) Άσχηµες συνθήκες διδασκαλίας
η) Χαµηλοί µισθοί
θ) Ανεπαρκής χρόνος διδασκαλίας
ι) Αδιαφορία των µαθητών για τα Ελληνικά

Αριθµός
13
11
9
7
7
6
5
4
4
4
3
2

%

65 %
55 %
45 %
35 %
35 %
30 %
25 %
20 %
20 %
20 %
15 %
10 %
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Οι αριθµοί στον παραπάνω πίνακα µιλάνε από µόνοι τους και αφήνουν να
διαφανεί ότι το κυρίαρχο πρόβληµα και η βασικότερη δυσκολία που
αντιµετωπίζουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί είναι η έλλειψη κατάλληλου
διδακτικού και οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα εξέφρασαν και την
δυσαρέσκεια τους για τα «τόσα χρόνια αδράνειας, αδιαφορίας και
προχειρότητας», όπως χαρακτηριστικά είπε ένας εξ αυτών, που τους αναγκάζει να
αυτοσχεδιάζουν, να χρησιµοποιούν ακατάλληλα για διδακτικά υλικά, πράγµα που
έχει ως άµεση συνέπεια από τη µια να µην ανταποκρίνονται στις διαφορετικές και
ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών τους, και από την άλλη να καθιστούν τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού, µη ελκυστική,
για τους µαθητές τους.
Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κοινοτικό σχολείο στο Johannesburg
της Νοτίου Αφρικής µας είπε για το θέµα αυτό: «…κάποια βιβλία έρχονται βασικά
από το Υπουργείο Παιδείας. Τα υλικά τα υπόλοιπα πριν φύγω από την Αφρική είχα
κάτσει και τα είχα βρει και έτσι είχα µαζέψει διάφορα υλικά, κασέτες, βιβλία και
τέτοια για να τα πάρω κοντά. Ζήτησα από τους γονείς µου στην Ελλάδα και µου
στείλανε µέσω της Ολυµπιακής κάποια υλικά, για να µπορέσω να τα
χρησιµοποιήσω µε τα παιδιά! Αφίσες ζήτησα από τον ΕΟΤ, βιντεοκασέτες, έλα
όµως που αυτές τις βιντεοκασέτες δεν µπορώ να τις χρησιµοποιήσω γιατί η
αίθουσα του σχολείου δεν πρέπει να πειραχτεί από τους Έλληνες µπορείς να µπεις
µέσα, να κάνεις το µάθηµα σου, αλλά δεν θα πειράξεις τίποτα. Κι ούτε θα έχεις την
δική σου ντουλάπα, το δικό σου ερµάριο, να βάλεις τα πράγµατα σου µέσα…είναι
σαν να είσαι φιλοξενούµενος..» και… «…πήρα εικόνες και τις κουβαλούσα στο
αυτοκίνητο µου κάθε φορά, διάφορα τέτοια τους έφτιαξα εγώ ο ίδιος χάρτες, δεν
είχαµε χάρτη καν!…» (περίπτωση 6.).
Πιο έντονο όµως είναι το πρόβληµα για τους εκπαιδευτικούς από την
πρώην Σοβιετική Ένωση, κυρίως όσον αφορά την έλλειψη κατάλληλων
διδακτικών υλικών αλλά επίσης και την έλλειψη οικονοµικών πόρων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι και οι τέσσερις εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας,
δήλωσαν ως ένα από τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, όχι µόνο το
ακατάλληλο διδακτικό υλικό, αλλά και τους χαµηλούς µισθούς που παίρνουν οι
δάσκαλοι, οι οποίοι αναγκάζονται τις περισσότερες φορές να έχουν και δεύτερη
διαφορετική απασχόληση. Η εκπαιδευτικός από την Ρωσία µας είπε
χαρακτηριστικά: «…τα λεφτά είναι πολύ λίγα εµείς παίρνουµε δώδεκα δολάρια στη
µήνα. Εγώ κάνω 18 µαθήµατα στην εβδοµάδα και παίρνω µόνο δώδεκα δολάρια
στη µήνα..» (περίπτωση 9.).
Πράγµατι, µέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι οµογενείς εκπαιδευτικοί από
αυτές τις χώρες, ήταν σχεδόν αφηµένοι στην τύχη τους, χρησιµοποιούσαν (όπου
αυτό υπήρχε) το πλέον ακατάλληλο πεπαλαιωµένο διδακτικό υλικό, και µε
ελάχιστα µέσα προσπαθούσαν να διατηρήσουν και να διδάξουν την ελληνική
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό. Τα τελευταία όµως χρόνια µέσω διαφόρων
προγραµµάτων του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και του ΥΠ.ΕΠ.Θ., µεταξύ των οποίων και το
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Παιδεία Οµογενών, έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Ήδη κατασκευάζεται
διδακτικό υλικό κατάλληλο για τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες αυτές
και τις γλωσσικές και πολιτισµικές προϋποθέσεις των µαθητών εκεί, ενώ
παράλληλα επιµορφώνονται και οι εκπαιδευτικοί σε ειδικά σεµινάρια.
Η ανοµοιογένεια των τάξεων, δηλαδή οι διαφορές µεταξύ του
γνωστικού επιπέδου των µαθητών τους, αλλά και οι ηλικιακές διαφορές που τις
περισσότερες φορές, είναι και η αιτία των διαφορών σε γνωστικό επίπεδο, είναι η
αµέσως επόµενη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί.
Πράγµατι, είναι πολύ συχνό το φαινόµενο, ιδιαίτερα στα απογευµατινά και στα
σαββατιανά σχολεία όπου και οι ώρες διδασκαλίας είναι περιορισµένες, αλλά και
οι χώροι είναι µικροί και ανεπαρκείς, να επιλέγεται εξ ανάγκης η λύση της
συνδιδασκαλίας. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, τα
αρνητικά αποτελέσµατα είναι: α) η αναποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας, β) η
δηµιουργία σοβαρών αντικινήτρων στους µαθητές, οι οποίοι χάνουν σταδιακά το
ενδιαφέρον τους για τα Ελληνικά αλλά και γ) η δηµιουργία αντικινήτρων και
στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, εφόσον νιώθουν ότι δεν έχουν αντίκρισµα οι
προσπάθειες τους και ότι τα σχολεία τους είναι µη ανταγωνιστικά έναντι των
υπολοίπων.
Σε ειδικότερη ερώτηση που θέσαµε, δηλαδή αν παρατηρούν
διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις που φέρουν
οι µαθητές τους, οι 18 δηλαδή το 90%, µας απάντησε πως ναι, διαπιστώνουν
έντονες διαφοροποιήσεις και µόνο οι 2 εξ αυτών µας απάντησαν αρνητικά. Από
τους 18 που απάντησαν θετικά, οι 17 χαρακτηρίζουν αυτές τις διαφοροποιήσεις
ως αρνητικό στοιχείο για την αποτελεσµατικότητά της διδασκαλίας τους.
Παραθέτουµε αυτούσια για άλλη µια φορά λόγια εκπαιδευτικού που
αντιµετωπίζει δυσκολίες τέτοιας µορφής: «…Για παράδειγµα θα σου πω, το
Σάββατο ήταν η πιο δύσκολη µέρα. Είχαµε από τις 9 µέχρι τις 12µιση µάθηµα. Στην
πρώτη ώρα υποτίθεται ότι έρχονταν παιδιά δευτέρας τάξης, αλλά ήταν παιδιά 2
επιπέδων συν ένα επίπεδο, από παιδιά της πρώτης από παιδιά που έρχονταν και
άλλο ένα παιδάκι που ήταν κάπου ενδιάµεσα πρώτη και δευτέρα και έπρεπε και µε
τα 4 επίπεδα πλέον να κάνουµε δουλειά και άστα…η ανοµοιογένεια σε όλο της το
µεγαλείο!…».(περίπτωση 6.).
Γενικότερα αναλύοντας τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά τη διάρκεια της άσκησης του διδακτικού
τους έργου, διαπιστώνουµε ότι η µια δυσκολία αλληλεπιδρά µε τις υπόλοιπες, και
είναι είτε αιτία, είτε αποτέλεσµα της άλλης. Βλέπουµε µε άλλα λόγια ότι
δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος δυσκολιών από τις οποίες ο εκπαιδευτικός
νιώθει, όπως µας δήλωσε ένας εξ αυτών ότι είναι «…αδύνατο να ξεφύγουµε, θα
πρέπει να γίνει µια πολύ συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους
αρµόδιους…»(περίπτωση 3.).
Ως προς τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί,
θελήσαµε να µάθουµε και πώς πιστεύουν ότι πρέπει και είναι εφικτό να
αντιµετωπιστούν αυτές. Στον πίνακα 25, έχουµε πάλι κατηγοριοποιήσει τις λύσεις
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και τις πρακτικές, που προτείνουν οι ίδιοι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί για την
άµβλυνση των παραπάνω δυσκολιών.

Πίνακας 25. Προτάσεις Ο.Ε. για την αντιµετώπιση των δυσκολιών (Ν=20)
Πρόταση
α) Εκπόνηση & παροχή κατάλληλου
διδακτικού υλικού
β) Επιµόρφωση
γ) Οικονοµική ενίσχυση των φορέων
δ) Κινητοποίηση-εγρήγορση όλων
ε) Παροχή κινήτρων σε µαθητές & εκπ/κούς
στ) Αφύπνιση γονέων

11
9
7

Αριθµός

%

12

60 %

55 %
11
45 %
35 %
5

55 %

25 %

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία θεωρούν πως οι δυσκολίες µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την
εκπόνηση κατάλληλου διδακτικού υλικού από την µια, µε την συστηµατική και
συνεχή επιµόρφωσή τους από την άλλη, αλλά και µε την οικονοµική ενίσχυση
των σχολείων τους και των ιδίων από τους αρµόδιους φορείς της εκπαίδευσης,
εννοώντας τα Υπουργεία Παιδείας τόσο της Ελλάδας, όσο και της χώρας
παραµονής τους.
Τα λόγια της εκπαιδευτικού από τη Ρωσία µας δίνουν µια πιο
συγκεκριµένη εικόνα για το τα προβλήµατα και τις λύσεις που προτείνουν οι ίδιοι
οι εκπαιδευτικοί: «…Πρέπει να τραβήξουµε προσοχή τα παιδιά, πρέπει να έχουµε
καλό υλικό µέσα στην τάξη. Εµείς όµως δεν έχουµε τίποτα σχεδόν. ∆εν έχουµε
βιντεοκασέτες, δεν έχουµε αουντοκασέτες (!) τίποτα. Και µάλλον πρέπει να έχουµε
κάποια βιβλία από την Ελλάδα να συγκρίνουµε ωραία βιβλία µε εικόνες. Πολλά
εποπτικά µέσα…. Μετά οι δασκάλες δεν έχουν τόσο καλές γνώσεις, έχουν
ελλείψεις, και για αυτό δεν µπορούν για παράδειγµα να πούνε κάτι να εξηγήσουν
κάτι καλύτερα. Και αυτό είναι ένα πρόβληµα πολύ…».
Παρατηρήσαµε επίσης ότι όσο πιο υψηλό ήταν το επίπεδο κατάρτισης των
οµογενών εκπαιδευτικών, τόσο πιο σύνθετη ήταν και η ανάλυση και περιγραφή
των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν, αλλά και η προτάσεις που κάνουν για την

223

άµβλυνση των προβληµάτων αυτών. Χαρακτηριστικά µια εκπαιδευτικός89 η
οποία έχει πτυχίο Πανεπιστηµίου, και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, έθεσε το
θέµα της διαφοροποιηµένης επιµόρφωσης που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί
ανάλογα µε τις συνθήκες που αντιµετωπίζουν, αλλά και ανάλογα µε την
κατάρτιση που έχουν. Συγκεκριµένα είπε: «…διαπίστωσα πως η πλειοψηφία ήταν
άνθρωποι χωρίς προσόντα τέτοια χωρίς καµία ειδίκευση και λοιπά. Είναι
περισσότερο άνθρωποι µεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είναι στον Καναδά, και έτυχε
κάποιοι να ήταν µορφωµένοι άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς είχαν απλά βγάλει το
Γυµνάσιο, ή άλλοι ακόµα είναι γιατροί και δικηγόροι, οτιδήποτε. Αυτοί δίδαξαν την
ελληνική γλώσσα, για χρόνια και αυτή τη στιγµή είµαι σίγουρη αν και δεν έχω
αριθµούς στα χέρια µου ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους δεν
είναι πραγµατικά εκπαιδευτικοί. Όσοι είµαστε εκπαιδευτικοί είµαστε λίγοι. Αυτό
είναι σίγουρο…και είναι σίγουρο ότι χρειάζεται άµεσα επιµόρφωση, όµως
χρειάζεται διαφοροποίηση στην επιµόρφωση διότι από τη µια υπάρχουν πολλοί
διαφορετικοί εκπαιδευτικοί, αλλά υπάρχουν και καταστάσεις στην ελληνική
πραγµατικότητα εκεί στην οποία δεν είµαστε γνώστες. ∆ηλαδή υπάρχουν για
παράδειγµα…όταν πήγα εγώ για πρώτη φορά στον Καναδά και πήγα ενώ ήµουν
πεπειραµένη στην διδασκαλία, αναγκάστηκα να κάνω εθελοντική εργασία, για να
µπορέσω να µπω στο σύστηµα αυτό και να καταλάβω το πώς διδάσκουνε εκεί και
πως είναι τα παιδιά συνηθισµένα. Χρειάζονται τα επιµορφωτικά σεµινάρια. Γιατί
όλοι µας, ακόµα και αν είµαστε εκπαιδευτικοί, δεν έχουµε ειδικευτεί στο να
διδάσκουµε συγκεκριµένες κατηγορίες µαθητών. Με αποτέλεσµα να είναι
απαραίτητη η επιµόρφωσή µας. Αλλά όταν λέµε για σεµινάρια, να γίνεται από
ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείµενο αυτό, όχι από ανθρώπους οι οποίοι
δεν ξέρουν…».
Κάποιοι εκπαιδευτικοί έθεσαν το ζήτηµα της οργάνωσης και του
συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων καθώς πολλές φορές ο ένας
φορέας αναιρεί τις προσπάθειες του άλλου. Για το πώς πιστεύουν ότι µπορεί να
βελτιωθεί η κατάσταση συγκεκριµένα, µας είπαν:
«… Μαθαίνω πως πολλές φορές έρχονται βιβλία στην Αυστραλία, όµως
από εκεί και πέρα το θέµα «σκαλώνει κάπου» τα βιβλία αυτά δεν έρχονται σε όλα
τα σχολεία…τα πάνε εκεί που θέλουν….Αυτό είναι ένα θέµα που θα πρέπει οι
αρµόδιοι να το εξετάσουν, είναι κρίµα όµως να γίνεται»(περίπτωση 14.).
Από τα λόγια των ίδιων των οµογενών εκπαιδευτικών που παραθέσαµε,
αναδύθηκαν τα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, όσον αφορά το διδακτικό
προσωπικό, σε πρακτικό κυρίως επίπεδο. Αυτή η εικόνα που βλέπουν οι ίδιοι οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί συµπληρώνεται και γίνεται ακόµα πιο συγκεκριµένη στο
επόµενο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα της επιµόρφωσης, αλλά και
στις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
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Το βιογραφικό σηµείωµα της συγκεκριµένης εκπαιδευτικού (περίπτωση 18), το παραθέτουµε αυτούσιο
στο παράρτηµα στο τέλος της εργασίας, καθώς δεν τη συµπεριλάβαµε στο δείγµα των 11 εκπαιδευτικών
που αναλύουµε διεξοδικά στο παρόν κεφάλαιο.
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7.3.7. Ο θεσµός της επιµόρφωσης για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς και οι
επιµορφωτικές τους ανάγκες
Η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών έτσι όπως οι ίδιοι οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί τις αντιλαµβάνονται και τις ιεραρχούνε, αλλά και της
άποψης που έχουν αναφορικά µε το θεσµό της επιµόρφωσης, ήταν ένας από τους
κεντρικότερους άξονας της παρούσας έρευνας. Με διάφορες ερωτήσεις ανοιχτού
και κλειστού τύπου, αρχικά συλλέξαµε πληροφορίες για την επιµορφωτική
εµπειρία που είχαν οι εκπαιδευτικοί, και στη συνέχεια πληροφορίες αναφορικά µε
τις απόψεις που είχαν γύρω από το ζήτηµα αυτό. Οµαδοποιήσαµε και
κατηγοριοποιήσαµε τα συλλεχθέντα στοιχεία στον πίνακα. 26:
Πίνακας 26. Στοιχεία σχετικά µε την επιµόρφωση των Ο.Ε.
1. Έχουν επιµορφωτική εµπειρία

Αριθµός

α) Ναι
β) Όχι

%
15
5

Σύνολο
100 %
1.2. Χώρα που επιµορφώθηκαν

75 %
25 %

20
Αριθµός

%

α) Χώρα παραµονής.
β) Ελλάδα
1.3. Φορείς που τους επιµόρφωσαν

12
3
Αριθµός

60 %
15 %
%

α) Υπουργείο Παιδείας Χ.∆.
β) Εκκλησία
γ) Ελληνικό Προξενείο
δ) Άλλο

6
3

30 %
15 %

2
3

3. Που θέλουν να επιµορφώνονται
α) Και στις 2 χώρες
β) Στην Ελλάδα
γ) Στη Χ.∆.

Αριθµός

α) Κάθε χρόνο
β) Κάθε 3 χρόνια
γ) Κάθε 2 χρόνια
δ) Συχνότερα από χρόνο

ε) Άλλο
Σύνολο

%

14
4

Σύνολο
4. Πόσο συχνά χρειάζονται επιµόρφωση

10 %
15 %

70 %
20 %

2

10 %

20

100%

Αριθµός

%

6
5
3
3

30 %
25%
15 %
15 %

3
20

15%
100%
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Χ.∆.= Χώρα ∆ιαµονής
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το 75% εξ αυτών, είχε
επιµορφωθεί στο παρελθόν, ενώ για το 25%, το σεµινάριο του Πανεπιστηµίου
Κρήτης αποτελούσε την πρώτη τους επιµορφωτική εµπειρία. Ταυτόχρονα όµως
βλέπουµε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που είχαν λάβει κάποια µορφή
επιµόρφωσης, την έλαβαν όχι στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα παραµονής. Σε
διευκρινιστική ερώτηση µας, απάντησαν ότι τα σεµινάρια που παρακολούθησαν
ήταν µονοήµερα, ή στη καλύτερη περίπτωση διήµερα και δεν είχαν καµία σχέση
µε το σεµινάριο των τριών εβδοµάδων στο οποίο συµµετείχαν µέσω του
προγράµµατος Παιδεία Οµογενών. Πέρα όµως από τα αριθµητικά στοιχεία που
προέκυψαν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στάσεις και οι απόψεις που
έχουν οι εκπαιδευτικοί για µια σειρά επιµέρους ζητηµάτων που σχετίζονται µε το
θεσµό της επιµόρφωσης.
Έτσι βλέπουµε ότι όσον αφορά στις στάσεις που έχουν για το θεσµό της
επιµόρφωσης, όλοι ανεξαιρέτως θεωρούν την επιµόρφωση πολύ βασική
παράµετρο για την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας τους. Σταχυολογήσαµε
µερικές πολύ χαρακτηριστικές φράσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά µε
το θεσµό αυτό: «…Για µένα ήταν πολύ αναγκαία η επιµόρφωση…δεν θα ήταν
υπερβολή αν σου πω ότι είναι ζωτικής σηµασίας…» (περίπτωση 6.), αλλά και:
«…Είναι πολύ αναγκαία η επιµόρφωση, γιατί ως …ως εµείς που έχουµε
γεννηθεί στην Αυστραλία δεν µπορούµε να πούµε και είναι αλήθεια αυτό το πράγµα
ότι το επίπεδο το δικό µας στην ελληνική γλώσσα είναι το ίδιο µε το δικό σας εδώ.
Όπως βέβαια το αγγλικό να µην είναι όπως τα δικά µας τα αγγλικά µε τα δικά
σας…καταλαβαίνετε γιατί εµείς γεννηθήκαµε εκεί πέρα…ότι µάθαµε από τους
γονείς µας και από την σπουδή µας. Νοµίζω εγώ τουλάχιστον πως έχω ελλείψεις.
Και αυτές τις ελλείψεις µπορεί να τις καλύψω όταν έρχοµαι εδώ πέρα είτε όχι µόνο
εδώ είτε µπορεί και αλλού να γίνονται στην Αυστραλία να γίνονται ως
ελληνοαυστραλιανά…» (περίπτωση 15.).
Σε ερώτηση µας για το που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνεται η επιµόρφωση
στην Ελλάδα, ή στη χώρα που ζουν και εργάζονται, τα αριθµητικά στοιχεία του
πίνακα δεν αφήνουν περιθώρια για περισσότερα σχόλια, καθώς το 75% θεωρεί
ότι πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα. Η εκπαιδευτικός της περίπτωσης 6, µας είπε
για το θέµα: «…κρίνω περισσότερη την αναγκαιότητα της επιµορφώσεως εδώ, στην
Ελλάδα για τους δασκάλους που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και δεν έχουν ιδέα
τη είναι στα αλήθεια η Ελλάδα…» (περίπτωση 3.).
Πολλοί ήταν όµως και οι εκπαιδευτικοί που έθεσαν και µία άλλη διάσταση στην
επιµορφωτική διαδικασία. Πέρα από τους επιµορφούµενους δηλαδή εκπαιδευτικούς για τους
οποίους γίνεται τόσο εκτενής συζήτηση έλαβαν υπόψη τους και τους επιµορφωτές τους. Θεωρούν
δηλαδή ότι οι επιµορφωτές πρέπει να επισκεφθούν τις χώρες όπου υπάρχει ελληνόγλωσση
εκπαίδευση για να διαπιστώσουν ιδίοις όµµασι τις διαφοροποιηµένες καταστάσεις που βιώνουν οι
εκπαιδευτικοί, αλλά και τις διαφορετικές ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Πολύ
χαρακτηριστικά µας είπε µια εκπαιδευτικός από τη Ν. Αφρική: «…Επιµόρφωση ε; Πολύ
αναγκαίο. Πολύ αναγκαίο. Αλλά πιστεύω ότι και οι ίδιοι έστω οι καθηγητές που κάνουν εδώ αυτά τα
σεµινάρια, να έχουνε βγει κάποια στιγµή έξω και να δούνε. Να δούνε τα προβλήµατα µας, οπότε
όταν έρθουµε εµείς, από Αφρική, Αυστραλία, από όπου να’ ναι, να καταλαβαίνουνε αυτά που τους
λέµε. Γιατί άλλο είναι το πρόβληµα που είναι στην Ελλάδα ή στην υπόλοιπη Ευρώπη και άλλο είναι
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τα προβλήµατα που έχουµε εµείς. Και αν κάποιος έστω δεν τα έχει δει δεν θα µπορέσει να
καταλάβει…»(περίπτωση 2.).

Ως προς τις επιµορφωτικές ανάγκες που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί
δηλώνουν πως έχουν, βλέπουµε πως το ζήτηµα της ανεπαρκούς κατοχής της
ελληνικής γλώσσας κυριαρχεί στις απαντήσεις τους. Μάλιστα δεν
περιορίζονται στο γενικό αίτηµα για τον εµπλουτισµό και το «φρεσκάρισµα» των
Ελληνικών τους, αλλά το συγκεκριµενοποιούν ακόµα περισσότερο. Έτσι
δηλώνουν πως θέλουν να έρθουν σε επαφή µε τη ζωντανή ελληνική γλώσσα,
αλλά και να εξασκηθούν στη χρήση γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων.
Ακόµα και οι εκπαιδευτικοί που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, και έµαθαν την
ελληνική γλώσσα ως µητρική, συνειδητοποιούν ότι είναι εµφανής η έλλειψη της
ζωντανής επαφής µε τα Ελληνικά, και πιστεύουν ότι η επιµόρφωση θα τους
βοηθήσει να τα φρεσκάρουν και να τα βελτιώσουν.
Η ανάγκη για επιµόρφωση σε θέµατα γραµµατικής συντακτικού, αλλά και
ορθογραφίας, είναι περισσότερο έντονη για τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς η οµάδα αυτών των εκπαιδευτικών, από τη
µια είναι για περισσότερο χρονικό διάστηµα αποκοµµένη από τη ζωντανή χρήση
της ελληνικής γλώσσας, και από την άλλη δεν έχει την ευκαιρία για συστηµατική
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας από καταρτισµένους επιµορφωτές ή και
δασκάλους.
Στη συνέχεια, οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, δηλώνουν πως αισθάνονται
ανεπαρκείς σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας, ειδικά όσον αφορά τη
διδασκαλία της ελληνικής ως ∆εύτερης αλλά και ως Ξένης Γλώσσας. Πράγµατι,
όπως σηµειώσαµε προηγουµένως στην αναφορά µας για την ειδίκευση που οι
περισσότεροι δεν έχουν, υπάρχει έντονο πρόβληµα στον τοµέα της διδασκαλίας
της ελληνικής ως ∆εύτερης και ως Ξένης Γλώσσας, µια και οι περισσότεροι εξ
αυτών δεν έχουν ειδικευτεί, αλλά ούτε και επιµορφωθεί σχετικά. Όπως µας είπαν
«…άλλο πράγµα είναι να γνωρίζεις να µιλάς και να γράφεις Ελληνικά, και άλλο να
γνωρίζεις πώς να τα διδάξεις σε παιδιά ελληνικής καταγωγής που δεν έχουν την
απαραίτητη υποδοµή…» (περίπτωση 5.).
Με βάση τις συζητήσεις που είχαµε µε τους εκπαιδευτικούς κατά τη
διάρκεια των συνεντεύξεων, θελήσαµε να κατηγοριοποιήσουµε τις ανάγκες τους
όπως οι ίδιοι τις ιεραρχούν. ∆ιαπιστώσαµε, λοιπόν, την ύπαρξη δυο βασικών
αξόνων πάνω στους οποίους περιστρέφονται οι κύριες επιµορφωτικές τους
ανάγκες. Ο πρώτος άξονας είχε σχέση µε τα υλικά διδασκαλίας και τα λοιπά
εποπτικά διδακτικά µέσα, και ο δεύτερος άξονας σχετίζονταν µε την επιµόρφωση.
Για τον πρώτο άξονα οι εκπαιδευτικοί κρίνουν πως υπάρχει έλλειψη σε
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προσαρµοσµένο στις διαφοροποιηµένες ανάγκες
των µαθητών τους. Θεωρούν πως η έλλειψη αυτή ακυρώνει σε µεγάλο βαθµό τις
διδακτικές τους προσπάθειες.
Ως προς το ζήτηµα των αναγκών τους διαπιστώσαµε από τα λεγόµενα
τους ότι ανεξάρτητα από τον τύπο όπου ανήκει ο κάθε εκπαιδευτικός, όλοι
θεωρούν ότι µια βασική ανάγκη τους είναι η επιµόρφωση τους. Αυτό ήταν µια
κοινή διαπίστωση για όλους. Εκείνο ίσως που διαφέρει, είναι το είδος της
επιµόρφωσης που αποζητά ο καθένας. Για παράδειγµα, οι εκπαιδευτικοί που είναι
κάτοχοι πτυχίου διδασκαλικής κατεύθυνσης, δεν θεωρούν τόσο αναγκαία την
επιµόρφωση τους πάνω σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας όπως ίσως να την
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θεωρούν οι πτυχιούχοι από άλλες σχολές θετικής για παράδειγµα κατεύθυνσης.
Και οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου να θεωρούν
αναγκαία όχι µόνο την επιµόρφωση τους στον προαναφερθέντα άξονα, αλλά
επίσης και στην ελληνική γλώσσα και ιστορία. Ή ακόµα οι εκπαιδευτικοί από τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διαπιστώσαµε ότι αποζητούν την
επιµόρφωση πάνω σε µια ευρύτερη σειρά θεµάτων. Ανάλογα λοιπόν µε την
κατάρτιση που έχουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, διαµορφώνονται και οι
επιµορφωτικές και όχι µόνο, ανάγκες τους.
Ωστόσο, πέρα από τις αναµενόµενες διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι
απόρροια είτε της κατάρτισής τους, είτε της µορφής εκπαίδευσης στην οποία
υπηρετούν, σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι υπήρξε µια ευδιάκριτη οµοφωνία
των οµογενών εκπαιδευτικών µεταξύ τους σε ζητήµατα που σχετίζονταν µε τα
προβλήµατα και τις ανάγκες τους. Αυτή η οµοφωνία στις απόψεις των οµογενών
εκπαιδευτικών, δείχνει πόσο έντονες και συγκεκριµενοποιηµένες είναι
(τουλάχιστον από τη πλευρά των ίδιων των εκπαιδευτικών), οι επιµορφωτικές
τους ανάγκες. ∆ιαπιστώνουµε εποµένως, την ύπαρξη τόσο κοινών σηµείων, όσο
και διαφορών ως προς το ζήτηµα της επιµόρφωσής τους.
7.3.8. Σχέσεις των οµογενών εκπαιδευτικών µε τους άλλους συναδέλφους και
τον περίγυρό τους
Σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού έργου,
παίζουν και οι σχέσεις που έχουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί µε τους άλλους
συναδέλφους τους, είτε αυτοί είναι οµοεθνείς, είτε αλλοεθνείς. Στην άποψη αυτή
φαίνεται να συνηγορούν και οι ίδιοι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί. Σε σχετική µας
ερώτηση, το 90% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θεωρεί ότι πράγµατι, οι
σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών, επηρεάζουν το έργο τους και µόνο το 10%,
δεν το υποστηρίζει αυτό. Από το ποσοστό πάλι του 90%, που πιστεύει ότι
επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού τους έργου, οι σχέσεις που
έχουν αναπτύξει µε τους συναδέλφους τους, το 75% δηλώνει ότι η επίδραση έχει
θετικά αποτελέσµατα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό χαρακτηρίζει την επίδραση αυτή
ως αρνητική.
Ωστόσο, µε τη τεχνική της συµµετοχικής παρατήρησης θελήσαµε να
παρατηρήσουµε πως διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών που
συµµετείχαν στα επιµορφωτικά σεµινάρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έτσι,
διαπιστώσαµε αρκετές φορές την ύπαρξη ενός κλίµατος έντασης µεταξύ των
οµογενών εκπαιδευτικών που ήταν κάτοχοι τίτλων σπουδών πανεπιστηµιακού
επιπέδου, και των εκπαιδευτικών οι οποίοι µη κατέχοντας ανώτερους τίτλους
σπουδών κατατάσσονταν από τους συναδέλφους τους στην κατηγορία των «µη
προσοντούχων» εκπαιδευτικών. Από τα λεγόµενα των ίδιων των εκπαιδευτικών,
αλλά και από τις «οµάδες» που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια των επιµορφωτικών
σεµιναρίων, παρατηρήσαµε φαινόµενα ανταγωνισµού και καχυποψίας των µεν
προς τους δε. Ειδικότερα όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η παραπάνω παρατήρηση ήταν ακόµα πιο έντονη,
καθώς διαπιστώσαµε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί, αποτελούσαν µονίµως µια
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ξεχωριστή οµάδα που ήταν σε ένα βαθµό αποκοµµένη από τις υπόλοιπες οµάδες
εκπαιδευτικών. Τις περισσότερες δε φορές, ήταν αποκοµµένοι και στις εκτός των
µαθηµάτων δραστηριότητες (ψυχαγωγικές εκδροµές, µικρογιορτές κ.λπ.).
Αυτή η παρατήρηση, αν και δεν αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς, στο
σύνολό τους, ωστόσο ήταν εµφανής και θεωρούµε ότι οφείλεται σε ένα µεγάλο
βαθµό στο αίσθηµα ανασφάλειας αλλά και άγνοιας που χαρακτηρίζει µερίδα
εκπαιδευτικών. Αίσθηµα ανασφάλειας της µιας πλευράς (των «µη
προσοντούχων»), όσον αφορά στο βαθµό διδακτικής και µεθοδολογικής
επάρκειας για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και άγνοιας της
άλλης µερίδας εκπαιδευτικών (των «προσοντούχων»), για τις ιδιαίτερες
κοινωνικοπολιτισµικές και οικονοµικές συνθήκες που διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό το διδακτικό έργο των
εκπαιδευτικών.
Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς
να µας απαντήσουν πως θα χαρακτήριζαν τις σχέσεις τους µε τους συναδέλφους
τους όχι µόνο τους οµοεθνείς, αλλά και γενικότερα µε τους ντόπιους και
αλλοεθνείς επίσης. Τα αποτελέσµατα τα συνοψίσαµε στον παρακάτω πίνακα 27:
Πίνακας 27. Σχέσεις των Ο.Ε. µε τους συναδέλφους τους (Ν=20)
Χαρακτηρισµός
α) Υπάρχει συνεργασία/ ανταλλαγή υλικών
β) Είναι ανταγωνιστικές
γ) ∆εν είναι σταθερές
δ) Άλλο

Αριθµός
12
4

60 %
20 %
2

2

%

10 %
10 %

Πέρα όµως από τις σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους συναδέλφους τους,
θελήσαµε, κυρίως µέσα από διάφορες ανοιχτές ερωτήσεις, να διερευνήσουµε και
άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής τους. Έτσι, τους θέσαµε διάφορες ερωτήσεις
και στη ροή της συζήτησης αναδείχτηκαν αβίαστα διάφορες άλλες εκφάνσεις της
κοινωνικής ζωής των οµογενών εκπαιδευτικών. Αυτές, µαζί µε τα στοιχεία που
έχουµε ήδη αναλύσει, αποτελούν και συνθέτουν αυτό που έχουµε ονοµάσει ως
προφίλ του οµογενούς εκπαιδευτικού.
Έτσι µπορούµε να πούµε ότι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί σχεδόν στο
σύνολό τους, έχουν αποδεχτεί και οι ίδιοι ότι αποτελούν µια ιδιαίτερη οµάδα
εκπαιδευτικών και ότι ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζονται από τους αρµόδιους
φορείς.
Μπορούµε επίσης να πούµε ότι φαίνεται πως οι οµογενείς εκπαιδευτικοί,
έχουν πλέον συνειδητοποιήσει και αποδεχτεί στην πλειοψηφία τους την
διπολιτισµική τους ταυτότητα και έχουν πάψει να την θεωρούν πια µειονέκτηµα.
Αντίθετα εκδηλώνουν τάσεις να τη διαχειριστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
ωφεληθούν τόσο οι ίδιοι ως άτοµα, όσο και οι µαθητές στους οποίους
απευθύνονται.
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Αντικείµενο διερεύνησης, όµως, αποτέλεσαν και οι σχέσεις που έχουν οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί µε τους ντόπιους κατοίκους στις χώρες παραµονής τους.
Αναφορικά, λοιπόν, µε τις σχέσεις που έχουν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί µε τον
ντόπιο πληθυσµό στις χώρες που ζουν, βλέπουµε πως οι µισοί δεν θέλουν να τις
χαρακτηρίσουν θετικές ή αρνητικές, γιατί θεωρούν πως δεν παίζει τόσο ρόλο η
εθνοτική προέλευση του ατόµου για την δηµιουργία καλών ή κακών σχέσεων.
Έτσι το 50% των εκπαιδευτικών, µας δηλώνει πως οι σχέσεις καθορίζονται
κυρίως ανάλογα µε την προσωπικότητα του κάθε ατόµου και δεν είναι συνάρτηση
της εθνοτικής του προέλευσης. Έχουµε όµως και ένα ποσοστό 35%, που απαντά
µε βάση το διαχωρισµό αυτό σε οµοεθνείς και ντόπιούς και δηλώνει πως είναι
πολύ καλές οι σχέσεις που έχει µε το ντόπιο στοιχείο. Μόνο ένας εκπαιδευτικός,
χαρακτηρίζει τις σχέσεις του µε το ντόπιο πληθυσµό αρνητικές και αυτό αποτελεί
ένα πολύ ενδιαφέρον συµπέρασµα.
7.3.9. Σχέσεις των οµογενών εκπαιδευτικών µε την Ελλάδα
Οι σχέσεις που διατηρούν ή όχι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί µε την
Ελλάδα, αποτέλεσε και το τελευταίο από τα πεδία που διερευνήσαµε. Από
σχετική ερώτηση που τους θέσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι περισσότεροι διατηρούν
επαφές µε την Ελλάδα καθώς το 50% δηλώνει πως την επισκέπτεται συχνά ειδικά
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Μάλιστα ένα ποσοστό 30% έχει ζήσει και για
ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Ελλάδα (πάνω από 12 µήνες).
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός όµως ότι ένα µικρό µεν αλλά δηλωτικό µιας
τάσης που υφίσταται στους κόλπους των οµογενών εκπαιδευτικών, ποσοστό
(10%), δήλωσε πως ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν την Ελλάδα και πως
µέχρι τότε την γνώριζε µόνο µέσα από διηγήσεις συγγενών και φίλων τους ή από
και καρτ ποστάλ και σχετικά βιβλία.
Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί που δηλώσαν πως κάποια στιγµή θα
επιθυµούσαν να παλιννοστήσουν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όµως το γεγονός,
ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατός µας δηλαδή ένα ποσοστό
65%, δήλωσε πως δεν επιθυµεί, ούτε και έχει σκοπό να παλιννοστήσει κάποια
στιγµή στο µέλλον. Στο σηµείο αυτό µάλιστα αρκετοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που
προέβησαν σε αρνητικά σχόλια για µερικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν την
σύγχρονη ελληνική κοινωνία (για παράδειγµα οικονοµικά σκάνδαλα,
διαπλεκόµενα, πολιτικός αµοραλισµός, κ.λπ).
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7.4. Συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση της δεύτερης ενότητας
της έρευνας
Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρήσαµε µέσα από τη δεύτερη ενότητα της
εµπειρικής έρευνας που πραγµατοποιήσαµε, να σκιαγραφήσουµε το προφίλ του
σύγχρονου οµογενή εκπαιδευτικού. Το προφίλ αυτό δεν ήταν µόνο προϊόν
επεξεργασίας των επιµέρους στοιχείων που εντοπίσαµε, αλλά ήταν επίσης και
προϊόν βαθύτερης ανίχνευσης πτυχών και διαστάσεων που δεν ήταν εξαρχής
ορατές. Τις πτυχές και τις διστάσεις αυτές τις προσεγγίσαµε συγκριτικά µεταξύ
τους έχοντας ως στόχο να τις σχηµατοποιήσουµε και να αναδείξουµε τόσο τις
µεταξύ τους διαφορές, όσο και τα µεταξύ τους κοινά σηµεία.
Η µελέτη των ατοµικών βιογραφιών αντιπροσωπευτικές ως προς τους
δεδηλωµένους τύπους εκπαιδευτικών (τυπολογίες), ενός δείγµατος είκοσι
οµογενών εκπαιδευτικών, µας βοήθησε πολύ στο να κατανοήσουµε το πώς
αντιλαµβάνονται οι ίδιοι τον κόσµο και τις καταστάσεις που τους περιβάλλουν,
σε συνάρτηση πάντα µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις χώρες που ζουν και
εργάζονται. Ο συνδυασµός και των άλλων τεχνικών έρευνας, όπως η αναδροµή
σε αρχειακό υλικό αλλά και η συµµετοχική παρατήρηση, µας έδωσε πολύτιµα
στοιχεία στην προσπάθεια εντοπισµού και κατανόησης όλων εκείνων των
στοιχείων που χαρακτηρίζουν τους οµογενείς εκπαιδευτικούς και που συνθέτουν
το προφίλ τους.
Προσπαθήσαµε να δούµε όλα τα παραπάνω, σε σχέση πάντα µε τους
διαµορφωτικούς παράγοντες που προκύπτουν από τα επίπεδα κοινωνικοποίησης
των οµογενών εκπαιδευτικών, και που επηρεάζουν τις επιµορφωτικές
διαδικασίες, έτσι όπως τα αναλύσαµε στο κεφάλαιο 4. Οι παράγοντες αυτοί είναι:
1) Οι κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις που φέρουν οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί,
2) Οι τυπολογίες των οµογενών εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε την
κατάρτιση που έχουν, και
3) Οι µορφές και οι φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό.
Επιχειρώντας στο σηµείο αυτό να συσχετίσουµε τα αποτελέσµατα της
παρούσας έρευνας µε τις θεωρητικές µας αναλύσεις ως προς τα τέσσερα (4)
επίπεδα κοινωνικοποίησης90 των οµογενών εκπαιδευτικών, µπορούµε να πούµε:
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Υπενθυµίζουµε ότι τα τέσσερα αυτά επίπεδα κοινωνικοποίησης είναι: 1. Ατοµικό Επίπεδο
(παραστάσεις, βιώµατα, εµπειρίες, ερµηνευτικά σχήµατα, προϋποθέσεις, γνωστικές & συναισθηµατικές
δοµές, προσδοκίες), 2. Μικροεπίπεδο (διαδικασίες αλληλεπίδρασης σε µικρές οµάδες όπως οικογένεια,
συνάδελφοι, συγγενείς, παροικία), 3. Μεσοεπίπεδο (.διαδικασίες αλληλεπίδρασης σε µια πολυπολιτισµική
κοινωνία, στην εθνότητα, στην παροικία στην κοινωνία υποδοχής), και 4. Μακροεπίπεδο (διαδικασίες
αλληλεπίδρασης σε επίπεδο κρατών- κυβερνήσεων). Για περισσότερες λεπτοµέρειες παραπέµπουµε τον
αναγνώστη στις σχετικές σελίδες στα υποκεφάλαια 4.3. και 4.3.1.
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Ι) Ως προς τις κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις που φέρουν οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί:
α) ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη µιας εκτεταµένης ανοµοιογένειας και µιας
έντονης διαφοροποίησης µεταξύ των οµογενών εκπαιδευτικών. Η διαφοροποίηση
αυτή και η ανοµοιογένεια, η οποία ξεκινά τις περισσότερες φορές από το ατοµικό
επίπεδο, διαπερνά και χαρακτηρίζει και τα τρία υπόλοιπα επίπεδα.
Επιβεβαιώνεται έτσι, µια από τις αρχικές µας υποθέσεις που έλεγε ότι οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί, έχουν διαφορετικές αφετηρίες, πράγµα που
σηµαίνει ότι έχουν διαφοροποιηµένα και ετερογενή σηµεία αναφοράς.
Προκύπτει, λοιπόν, µια ακόµα τυπολογία εκπαιδευτικών, η οποία
διαµορφώνεται σε σχέση µε τη χώρα γέννησής τους. Στον παρακάτω πίνακα 28,
παραθέτουµε τους τύπους που διαµορφώνονται και σχολιάζουµε τα κύρια
χαρακτηριστικά του καθενός από αυτούς:
Πίνακας 28. Τυπολογίες Ο.Ε. ανάλογα µε τη χώρα γέννησής τους
1. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα
1.1. Μεγάλωσαν και σπούδασαν στην Ελλάδα
1.2. Μεγάλωσαν και σπούδασαν στη Χ.∆.
1.3. Μεγάλωσαν και σπούδασαν σε άλλη χώρα από τη Χ.∆.
2. Γεννήθηκαν στη Χ.∆.
3. Γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, από τη Χ.∆.

Από τον πίνακα βλέπουµε ότι η πρώτη κατηγορία αφορά στους
εκπαιδευτικούς που είναι γεννηµένοι στην Ελλάδα. Η κατηγορία αυτή διακρίνεται
σε τρεις επιµέρους υποκατηγορίες, τους εκπαιδευτικούς που γεννήθηκαν και
σπούδασαν στην Ελλάδα (1.1) τους εκπαιδευτικούς που γεννήθηκαν µεν στην
Ελλάδα αλλά µετανάστευσαν αµέσως µετά και µεγάλωσαν άρα και σπούδασαν
στη χώρα διαµονής (1.2.) και τους εκπαιδευτικούς που γεννήθηκαν επίσης στην
Ελλάδα, αλλά στη συνέχεια µετανάστευσαν, µεγάλωσαν και σπούδασαν σε µια
διαφορετική χώρα από τη χώρα στην οποία τελικά διαµένουν και εργάζονται
(1.3.).
Σχολιάζοντας τους εκπαιδευτικούς της πρώτης κατηγορίας, θα λέγαµε ότι:
οι εκπαιδευτικοί της πρώτης υποκατηγορίας (1.1), σε ένα µεγάλο βαθµό είναι
φορείς των ελλαδικών πολιτισµικών στοιχείων και της ελληνικής νοοτροπίας,
καθώς τα βασικά στάδια κοινωνικοποίησής τους, συντελέστηκαν στην Ελλάδα.
Σε ότι αφορά το ατοµικό επίπεδο κοινωνικοποίησης, θα λέγαµε ότι οι
παραστάσεις, τα βιώµατα, οι εµπειρίες τους, τα ερµηνευτικά σχήµατα που
υιοθέτησαν, αλλά επίσης και οι γνωστικές τους προϋποθέσεις και δοµές έχουν ως
αφετηρία τους την Ελλάδα. Επίσης οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης σε µικρές
οµάδες, όπως για παράδειγµα η οικογένεια, το σχολείο, η γειτονιά κ.λπ.
συντελέστηκαν σε ένα απόλυτα ελληνογενές περιβάλλον. Εποµένως, οι
εκπαιδευτικοί αυτής της υποκατηγορίας, είναι µεν οµογενείς εκπαιδευτικοί
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(εφόσον µετανάστευσαν από την Ελλάδα και πλέον ζουν και εργάζονται σε µια
άλλη χώρα), ωστόσο, είναι φορείς της ελλαδικής νόρµας. Ωστόσο, οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί που είναι γεννηµένοι στην Ελλάδα, κοινωνικοποιήθηκαν µεν
µονοπολιτισµικά και µονογλωσσικά, όµως µε την αποδηµία τους σε µια άλλη
χώρα και κυρίως µε την ενσωµάτωσή τους στις διαφορετικές κοινωνικές και
πολιτισµικές της δοµές, δέχτηκαν ισχυρές επιδράσεις που αφορούν κυρίως το
µικροεπίπεδο αλλά και το µεσοεπίδεδο. Με την πάροδο του χρόνου, απόκτησαν
το χαρακτηριστικό της διγλωσσίας, ενώ στα πλαίσια του θεσµικού τους ρόλου οι
οµογενείς εκπαιδευτικοί όπως είναι πολύ φυσικό δρουν παράλληλα σε πολλούς
κοινωνικούς χώρους της χώρας διαµονής. Σε αυτούς τους κοινωνικούς χώρους
της εκάστοτε χώρας διαµονής ανήκει φυσικά και η παροικία. Επιπρόσθετα, το
γεγονός ότι οι κοινωνίες στα πλαίσια των οποίων συντελούνται πολυεπίπεδες
κοινωνικοποιητικές διαδικασίες, είναι (µε εξαίρεση ίσως τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης), πολυεθνοτικές, πολυπολιτισµικές και πολυγλωσσικές,
συντελεί αποφασιστικά στη διαµόρφωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
του συνολικότερου προφίλ των εκπαιδευτικών αυτών.
Οι εκπαιδευτικοί της υποκατηγορίας 1.2 και 1.3. αν και έχουν πολλά
κοινά σηµεία µεταξύ τους, αλλά και σε ένα βαθµό και µε τους εκπαιδευτικούς τις
προηγούµενης υποκατηγορίας (1.1), ωστόσο παρουσιάζουν και αρκετά σηµεία
διαφοροποίησης. Αυτό είναι εύλογο, εφόσον από της στάδιο της πρωτογενούς
ακόµα κοινωνικοποίησης τους πολύ δε περισσότερο της δευτερογενούς, οι
εκπαιδευτικοί αυτοί είχαν ήδη µεταναστεύσει στη χώρα διαµονής (ή σε άλλη
χώρα για τους εκπαιδευτικούς τις 1.3.). Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί αυτοί φέρουν
τα χαρακτηριστικά της πολυπολιτισµικότητας και της πολυγλωσσίας, ή
τουλάχιστον της διπολιτισµικότητας και της διγλωσσίας. Παράλληλα όµως, σε
ατοµικό κυρίως επίπεδο, είναι σε ένα βαθµό φορείς παραστάσεων, βιωµάτων
εµπειριών και ερµηνευτικών σχηµάτων, που έχουν ως αφετηρία τους και πάλι την
ελλαδική πραγµατικότητα (όπως και οι εκπαιδευτικοί της 1.1.).
Αυτό όµως δεν µπορούµε να το ισχυριστούµε και για τους εκπαιδευτικούς
της δεύτερης κατηγορίας (2.), η οποία περιλαµβάνει τους εκπαιδευτικούς που
γεννήθηκαν στη χώρα διαµονής όπως και της τρίτης κατηγορίας (3.), η οποία
περιλαµβάνει τους εκπαιδευτικούς εκείνους που δε γεννήθηκαν ούτε στην
Ελλάδα, αλλά ούτε και στη χώρα όπου διαµένουν. Οι τελευταίοι ειδικότερα,
φέρουν ακόµα πιο έντονα τα χαρακτηριστικά της πολυπολιτισµικότητας και της
πολυγλωσσίας, εφόσον οι παραστάσεις, τα βιώµατα και οι πρώτες εµπειρίες τους
συντελέστηκαν στα πλαίσια εναλλασσόµενων κοινωνικοπολιτισµικών χώρων και
διαφοροποιηµένων κοινωνικών δοµών.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θα λέγαµε, λοιπόν, ότι οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί παρόλο που χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος κοινών
στοιχείων,
ωστόσο
δεν
αποτελούν
µια
συµπαγής
οµάδα
εκπαιδευτικών. Αυτή τη διαπίστωση, όπως αποδείχτηκε από τη ανάλυση της
δεύτερης ενότητας της έρευνας, φαίνεται να την κατανοούν και οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί.
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β) Ωστόσο, τονίσαµε πολλές φορές ότι οι διαφοροποιηµένες
κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς, δεν ακυρώνουν και τα κοινά στοιχεία που διαπιστώσαµε ότι
αυτοί έχουν µεταξύ τους, τα οποία διαπερνούν επίσης και τα τέσσερα επίπεδα
κοινωνικοποίησης (ατοµικό επίπεδο, µικροεπίπεδο, µεσοεπίπεδο και
µακροεπίπεδο).
Αυτή η διαπίστωση αναδείχτηκε κυρίως µέσα από τη διερεύνηση και
ανάλυση των ατοµικών βιογραφιών και του λόγου των ίδιων των οµογενών
εκπαιδευτικών. Η συνείδηση της κοινής βιογενετικής καταγωγής, όλων
των οµογενών εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από τη χώρα διαµονής
τους, ή τις διαφοροποιηµένες κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις
που ο καθένας φέρει, ήταν ένα στοιχείο που αναδείχτηκε έντονα, καθ’ όλη τη
διάρκεια της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων της έρευνας.

ΙΙ) Ως προς τις τυπολογίες των οµογενών εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε
την κατάρτιση τους:
α) Επιβεβαιώνεται και εµπειρικά, η ύπαρξη µιας εκτεταµένης τυπολογίας
οµογενών εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα σχολεία
του εξωτερικού, η οποία όµως παράλληλα σχετίζεται µε το επίπεδο κατάρτισής
τους.
Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε ξανά τον πίνακα 22. µε τις εµπλουτισµένες
τυπολογίες εκπαιδευτικών οι οποίες προκύπτουν µε βάση την κατάρτισή τους.
Τον πίνακα αυτό τον έχουµε συµπληρώσει µε ένα εµπειρικό στοιχείο που
τεκµηριώνει τις τυπολογίες αυτές. ∆ίπλα στον κάθε τύπο εκπαιδευτικού
αντιστοιχούµε τους αριθµούς των είκοσι εκπαιδευτικών του δείγµατός µας, έτσι
όπως τους έχουµε καταγράψει στον πίνακα 16. Τοποθετούµε δηλαδή τον κάθε
εκπαιδευτικό του δείγµατός, στον αντίστοιχο τύπο όπου ανήκει91 έτσι προκύπτει
ο πίνακας 29, που ακολουθεί:

91

Οι τύποι εκπαιδευτικών του πίνακα, που δεν αντιστοιχούν σε κανένα από τους είκοσι εκπαιδευτικούς του
δείγµατός, δε σηµαίνει ότι δεν υφίσταται ή ότι δεν επιβεβαιώνονται εµπειρικά, καθώς από τη µελέτη του
αρχειακού υλικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης, προκύπτει ότι υπάρχουν οµογενείς εκπαιδευτικοί που
ανήκουν σε όλους του καταγεγραµµένους στον πίνακα τύπους. Απλά οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός το
οποίο όπως αναφέρθηκε,δεν ήταν ευρύ, δεν είναι δυνατό να αντιστοιχούν σε όλους τους ενυπάρχοντες
τύπους.
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Πίνακας 29. Τυπολογίες Ο.Ε. ανάλογα µε το επίπεδο κατάρτισής τους
Α. Με διδασκαλική κατάρτιση
1) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδας
2) Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χ.∆.
3) Πτυχίο Ακαδηµίας Ελλάδας
4) Πτυχίο Π.Τ.∆.Ε. Ελλάδας
5) Πτυχίο Κολεγίου Χ.∆.
6) Πτυχίο ΑΕΙ, + Masters ή ∆ιδακτορικό
Β. Χωρίς διδασκαλική κατάρτιση
1) Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδας
2) Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χ.∆.
3) Πτυχίο Κολεγίου Χ.∆.
4) Πτυχίο κατώτερης σχολής Ελλάδας
5) Πτυχίο κατώτερης σχολής Χ.∆.
6) Απολυτήριο Λυκείου Ελλάδας
7) Απολυτήριο Λυκείου Χ.∆.
8) Άσχετο επάγγελµα
9) Καµία απολύτως ειδίκευση

Περιπτώσεις εκπ/κών:
2, 18
4, 6, 7, 12,13,14,15,16,17,
2
1, 3, 8, 10
5
Περιπτώσεις εκπ/κών:
9, 19, 20
1
6
3
11
6, 8

Σε µερικές περιπτώσεις διαπιστώνουµε ότι ένας εκπαιδευτικός
κατατάσσεται σε περισσότερες από µια κατηγορίες. Αυτό συµβαίνει διότι όπως
αναφέραµε ήδη, κάποιοι εκπαιδευτικοί ενώ ξεκίνησαν το διδασκαλικό τους έργο,
χωρίς να έχουν καµία σχετική κατάρτιση, εντούτοις στη συνέχεια αποφάσισαν να
την αποκτήσουν, σπουδάζοντας εκ των υστέρων είτε σε κάποιο κολέγιο, είτε σε
πανεπιστηµιακό ίδρυµα.
Μελετώντας την παραπάνω αντιστοίχιση του πίνακα 29, επιβεβαιώνεται
και εµπειρικά η ύπαρξη εκτεταµένης τυπολογίας των οµογενών εκπαιδευτικών
που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό στα σχολεία του
εξωτερικού.

236

β) Ανάλογα µε τον τύπο όπου ανήκει ο κάθε εκπαιδευτικός,
διαφοροποιούνται και οι επιµορφωτικές του ανάγκες, χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι
δεν υπάρχει µια κοινή βάση επιµορφωτικών αναγκών, πάνω στην οποία
συµφωνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της
δεύτερης ενότητας της έρευνας, είδαµε ότι υπάρχει µεγάλη οµοφωνία των
οµογενών εκπαιδευτικών ως προς τις επιµορφωτικές τους ανάγκες, ωστόσο ο
κάθε τύπος εκπαιδευτικούς εστιάζει και δίδει προτεραιότητα στις ανάγκες εκείνες
που είναι απόρροια της δικής του κατάρτισης και διδακτικής ετοιµότητας, αλλά
επίσης και των συνθηκών υπό τις οποίες καλείται να ασκήσει το διδασκαλικό του
λειτούργηµα.
ΙΙΙ) Ως προς τις µορφές και τους φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό:
α) Η διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει τους οµογενείς εκπαιδευτικούς και
που διαπερνά τα πιο πάνω επίπεδα, παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του
επαγγελµατικού τους προφίλ, και επηρεάζει κατ’ επέκταση τη διδακτική τους
ετοιµότητα και γενικότερα το διδακτικό τους έργο.
Έτσι, αναδεικνύεται µια ακόµα τυπολογία στους οµογενείς
εκπαιδευτικούς, η οποία διαµορφώνεται σε σχέση µε την επαγγελµατική τους
κατάσταση. ∆ιακρίναµε τρεις (3) βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών τις οποίες
παρουσιάζουµε στον παρακάτω πίνακα 30:
Πίνακας 30. Τυπολογία Ο.Ε. σε σχέση µε την επαγγελ / κή τους κατάσταση
1. Επαγγελµατίας εκπαιδευτικός
2. Μη επαγγελµατίας εκπαιδευτικός
3. Εκπαιδευτικός που ασκεί παράλληλο επάγγελµα

Όπως διαπιστώθηκε από την εµπειρική έρευνα, η επαγγελµατική
κατάσταση των οµογενών εκπαιδευτικών, και ο τύπος στον οποίο κατατάσσονται,
σχετίζεται άµεσα και µε τον τύπο των σχολείων που εργάζονται.
Στην πρώτη κατηγορία (1.), εντάσσεται ο «επαγγελµατίας εκπαιδευτικός»,
δηλαδή ο εκπαιδευτικός εκείνος που έχει σπουδάσει το συγκεκριµένο γνωστικό
αντικείµενο εξαρχής (δηλαδή Παιδαγωγική) και ασκεί το διδασκαλικό του έργο,
έχοντας την στοιχειώδη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και τις απαιτούµενες
γνώσεις σε ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας. Οι εκπαιδευτικοί της
συγκεκριµένης κατηγορίας είναι κατά κανόνα θεσµικά ενταγµένοι στο
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας διαµονής. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο καθώς
είναι σε θέση να παίξουν διαµεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα στην κοινωνία της
χώρας διαµονής και στην εκάστοτε ελληνική παροικία. Συνήθως συναντάµε τους
εκπαιδευτικούς αυτής της κατηγορίας σε σχολεία που είναι ενταγµένα στο
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας διαµονής, αλλά και σε ιδιωτικά ελληνικά
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σχολεία \, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αρκετοί από αυτούς δεν εργάζονται
παράλληλα ή και αποκλειστικά και σε παροικιακά και Σαββατιανά σχολεία.
Στη δεύτερη κατηγορία (2.), εντάσσονται οι «µη επαγγελµατίες
εκπαιδευτικοί». Πρόκειται κυρίως για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έγιναν είτε κατ’
ανάγκη, είτε και τυχαία εκπαιδευτικοί, (εξηγήσαµε στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο
προηγουµένως υπό ποιες συνθήκες και µε ποιους όρους χρίζονται εκπαιδευτικοί)
και οι οποίοι δεν συνήθως δεν έχουν καµία ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, ενώ
υστερούν και σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της
κατηγορίας, στελεχώνουν κατά κύριο λόγο τα απογευµατινά και Σαββατιανά
σχολεία της κοινότητας, εφόσον σε αυτά τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών
που διδάσκουν, είναι κατά πολύ ελαστικότερα από ότι στα υπόλοιπα σχολεία.
Στην τρίτη κατηγορία τέλος, κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
παράλληλα µε το διδασκαλικό τους έργο, ασκούν και ένα άλλο επάγγελµα. Αν
και δεν αποκλείεται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία να
είναι ταυτόχρονα και επαγγελµατίες εκπαιδευτικοί, δηλαδή να έχουν τους
αντίστοιχους τίτλους σπουδών, ωστόσο συνήθως οι εκπαιδευτικοί της τρίτης
κατηγορίας προέρχονται από τη δεύτερη κατηγορία των µη επαγγελµατιών
εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικούς αυτού του τύπου συναντάµε µε µεγάλη
συχνότητα στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
δεν εντοπίζονται και στις υπόλοιπες χώρες όπου υπάρχει οργανωµένη
ελληνόγλωσση εκπαίδευση.
Πέρα από τους τρεις αυτούς τύπους εκπαιδευτικών, όµως, είναι γεγονός
ότι ένας µεγάλος αριθµός οµογενών εκπαιδευτικών υπηρετεί παράλληλα σε
διαφόρων τύπων σχολεία.
Εποµένως, επιβεβαιώνεται µια ακόµα αρχική µας υπόθεση που έλεγε ότι ο
τύπος που εντάσσονται οι οµογενείς εκπαιδευτικοί (σε σχέση µε την
επαγγελµατική τους κατάσταση), σχετίζεται άµεσα και µε τους τύπους
σχολείων και τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που
υφίστανται στο εξωτερικό.
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8. Συνολικές διαπιστώσεις
Συνοψίζοντας και συσχετίζοντας µεταξύ τους τα συµπεράσµατα του
κεφαλαίου 7.4, αλλά επίσης και µε τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου 6, που αφορά
στην επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών στα ελληνικά Πανεπιστήµια, θα
λέγαµε ότι:
α) Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από τη χώρα διαµονής τους,
τις κοινωνικοπολιτισµικές τους προϋποθέσεις, τον τύπο στον οποίο ανήκουν, αλλά
και τον τύπο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όπου υπηρετούν, αποτέλεσαν µια
ιδιαίτερη οµάδα εκπαιδευτικών µε την οποία ασχολήθηκαν σχεδόν όλα τα
Πανεπιστήµια της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία (1990-2000).
Πράγµατι, κατά το διάστηµα αυτό, παρουσιάστηκε µια έντονη
κινητικότητα και µια δραστηριοποίηση των ελληνικών Πανεπιστηµίων αναφορικά
µε την επιµόρφωσή τους, καθώς από ότι είδαµε, υλοποιήθηκαν πολλά
επιµορφωτικά σεµινάρια (32) σε επτά διαφορετικά Πανεπιστήµια της Ελλάδας.
Αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο και υποδηλώνει την πρόθεση των αρµόδιων
εκπαιδευτικών φορέων να δραστηριοποιηθούν έτσι ώστε να βελτιώσουν και να
αναβαθµίσουν την παιδεία των οµογενών Ελλήνων.
Επιχειρώντας να δούµε συνολικά την επιµορφωτική δράση που ανέπτυξαν
τα ελληνικά Πανεπιστήµια για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς, διαπιστώσαµε ότι µε
εξαίρεση το Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων και το Πανεπιστήµιο Κρήτης, η
επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών, ήταν αποσπασµατική και σε ένα µεγάλο
βαθµό ανοργάνωτη, δηλαδή δεν είχε συνέπεια και συνέχεια.
Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που επιµορφώθηκαν στα ελληνικά
Πανεπιστήµια, κατά βάση αντιµετωπίστηκαν ως µια συµπαγής οµάδα
εκπαιδευτικών µε κοινά χαρακτηριστικά. Σχεδόν κανένα Πανεπιστήµιο (εκτός από
τα προαναφερθέντα) δεν προχώρησε σε διαχωρισµό των οµογενών εκπαιδευτικών
σε επιµέρους οµάδες ανάλογα µε µια σειρά βασικών κριτηρίων τα οποία
προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εκείνοι φέρουν και την
ανοµοιογένεια που τους χαρακτηρίζει.
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Ωστόσο, από τις αναλύσεις που παρουσιάσαµε στο προηγούµενο
κεφάλαιο, διαπιστώσαµε πως οι οµογενείς εκπαιδευτικοί, όχι µόνο δεν αποτελούν
µια συµπαγή και οµοιογενή οµάδα, αλλά αντίθετα αυτό που τους καθιστά ως µια
ιδιαίτερη οµάδα εκπαιδευτικών, είναι η ετερογένεια και η διαφοροποίησή που τους
χαρακτηρίζει, η οποία πολύ γενικά εκτείνεται σε τρεις βασικούς άξονες:
1. Στις διαφορετικές κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις που φέρουν
2. Στη διαφοροποιηµένη και ποικιλόµορφη κατάρτιση που έχουν και
3. Στους διαφορετικούς τύπους σχολείων στα οποία υπηρετούν.
Αυτό το γεγονός όµως, δεν φαίνεται να έχει αποτελέσει, τουλάχιστον
κατά τη δεκαετία που διερευνήσαµε, αντικείµενο συστηµατικής έρευνας και
προβληµατισµού, καθώς διαπιστώθηκε µια γενική δυστοκία των αρµόδιων
εκπαιδευτικών φορέων στο να συνειδητοποιήσουν και να διαχειριστούνε
αποτελεσµατικά την ανοµοιογένεια των οµογενών εκπαιδευτικών.
β) Το γεγονός ότι µέσα από την εµπειρική έρευνα, επιβεβαιώθηκε η
πολυµορφία και η διαφοροποίηση των οµογενών εκπαιδευτικών ως προς τους τρεις
γνωστούς πλέον άξονες, µας οδηγεί στη διαπίστωση ότι και οι επιµορφωτικές τους
ανάγκες είναι σε ένα βαθµό διαφοροποιηµένες. Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι δεν
υπάρχει µια κοινή βάση αναφοράς, ωστόσο οι αλληλεπιδραστικοί παράγοντες που
δρουν και στα τέσσερα επίπεδα κοινωνικοποίησης των οµογενών εκπαιδευτικών,
καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση τους και την αναπροσαρµογή της
επιµορφωτικής προσπάθειας σε άµεση συσχέτιση µε τους παράγοντες αυτούς.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η εργασία αυτή, δεν αποσκοπούσε στο να καταλήξει σε µια πρόταση –
µοντέλο για την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών. Πρόθεση µας είναι να
αποτελέσει περισσότερο µια καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, και ειδικά όσον αφορά µια
συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευτικών όπως είναι αυτή των οµογενών εκπαιδευτικών
και της επιµόρφωσης που τελευταίοι δέχονται
Συγκεκριµένα η επιµόρφωση που δέχονται οι οµογενείς εκπαιδευτικοί
αποτέλεσε ένα από τα πεδία έρευνας της παρούσας εργασίας. Θελήσαµε δηλαδή να
διερευνήσουµε ποιοι είναι οι φορείς που αποφασίζουν, χρηµατοδοτούν, σχεδιάζουν
και υλοποιούν τα επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς, ποιο είναι
το περιεχόµενο των σεµιναρίων, ποια η µεθοδολογία τους, η αποτελεσµατικότητά
τους καθώς και µια σειρά από επιµέρους ερωτήµατα που έχουµε ήδη αναφέρει
αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Επίσης, επιδιώξαµε να διερευνήσουµε ποια είναι τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών και
να εξετάσουµε την δική θεώρηση των πραγµάτων.
Παρόλο που το θέµα είναι εξαιρετικά ευρύ για να µπορέσουµε να
καλύψουµε όλες τις διαστάσεις του στα πλαίσια µιας διπλωµατικής εργασίας όπως
είναι η παρούσα, ευελπιστούµε ότι καταφέραµε σε κάποιο βαθµό να τονίσουµε
µερικές από τις πιο σηµαντικές διαστάσεις του και να περιγράψουµε την ισχύουσα
κατάσταση. Μια κατάσταση, όχι µόνο όπως διαµορφώνεται από την επίσηµη
εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας και των χωρών παραµονής των οµογενών
εκπαιδευτικών, αλλά επίσης και όπως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί την αντιλαµβάνονται
και την τοποθετούν στο δικό τους κοινωνικοπολιτισµικό και παιδαγωγικό πλαίσιο.
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