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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών συµβαδίζει συνήθως µε τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και όπως  διαπιστώνεται στην έκθεση της I.R.O.A.C. 1990 
(Συµβουλευτική Επιτροπή για τη Βιοµηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) «η απαξίωση του γνωστικού κεφαλαίου των εργαζοµένων 
οδηγεί στη µείωση της παραγωγικότητάς του», πιο συγκεκριµένα «αν η χρήσιµη 
γνώση έχει µια ηµιζωή 10 ετών, το γνωστικό κεφάλαιο υποτιµάται σ΄ αυτή την 
περίπτωση µε ρυθµό 7% το χρόνο» (Βεργίδης-Λιοναράκης 1999) προκαλώντας µια 
µείωση της αποτελεσµατικότητας του εργατικού δυναµικού.  
Πέρα όµως από την αναγκαιότητα της επιµόρφωσης των εργαζόµενων που 
εµπλέκονται άµεσα στην παραγωγική διαδικασία, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
επιτακτικότατα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών- σε σύνδεση µε την αγορά  
εργασίας και τις ανάγκες της, καθώς επίσης και µε τις ιδιαιτερότητες των   
επιµορφωτικών   αναγκών  των ίδιων  των  εκπαιδευτικών. «Η επιµόρφωση 
καθίσταται σήµερα ιδιαίτερα αναγκαία, επειδή ανεξάρτητα από τη σχολική βαθµίδα 
και τη σχολή αποφοίτησης, αδυνατούν να αποκτήσουν στις Σχολές εκπαίδευσης την 
πλήρη κατάρτιση (επιστηµονική - παιδαγωγική - διδακτική) είτε επειδή οι γνώσεις 
αυξάνονται ραγδαία, είτε επειδή έχουν δυσκολίες (και θα έχουν πάντα), να 
αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τα διάφορα προβλήµατα που συναντούν στο σχολείο και 
στην αίθουσα διδασκαλίας»(Χατζηδήµος & Στραβάκος 2003). ∆ιαπιστώνεται  λοιπόν 
ότι µαζί µε την αναγκαιότητα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα γνωστικά 
τους αντικείµενα ανά ειδικότητα, τίθεται το θέµα επιµόρφωσής τους σε θέµατα 
γενικότερου ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση σύγχρονων προβληµάτων µέσα 
και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). 
 
2. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Eπειδή η  Π.Ε. δεν είναι µάθηµα του αναλυτικού προγράµµατος, έχει ως στόχο να 
καταστήσει τον εκπαιδευτικό ενεργό υποκείµενο της γνώσης και της επιµόρφωσης 
του: 
υποθέτουµε 

1. ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. διαφοροποιείται από την 
επιµόρφωση του ίδιου στην ειδικότητα του 

2. ότι λόγω της διαφοροποίησης που προαναφέρθηκε,επιφέρει αλλαγές στην 
εκπαιδευτική του θεωρία  και πράξη.    

    
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1. ∆ιαφοροποιείται η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. από την 
επιµόρφωση  για τις ανάγκες σε κάποιο  αντικείµενο µαθήµατος ειδικότητας, 
ως προς τις µεθόδους που χρησιµοποιεί;  

2. Η  επιµόρφωση  των  εκπαιδευτικών  ανά  ειδικότητα  σχετίζεται ως προς το 
περιεχόµενο, µε την επιµόρφωση στην  Π.Ε.; 

3. ∆ιαφοροποιείται η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. από την 
επιµόρφωση για τις ανάγκες σε κάποιο αντικείµενο µαθήµατος ειδικότητας, 
ως προς τις γνώσεις και τις άξιες που µεταφέρει; 

4. Ποια από τις δυο (2) επιµορφωτικές διαδικασίες θεωρείς ότι έχει αλλάξει την 
εκπαιδευτική σου θεωρία και πράξη πιο καθοριστικά; 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ - 
ΠΛΑΙΣΙΟ - ∆ΕΙΓΜΑ 
Συγκεκριµένα, οι συνεντεύξεις έγιναν µε 6 εκπαιδευτικούς, µε χρήση Σχεδίου 
συνέντευξης και κασετόφωνου. Η απόφαση να χρησιµοποιήσω προσωπικές 
συνεντεύξεις προέκυψε  από την ανάγκη για εντοπισµό  ποιοτικών δεδοµένων που 
προέρχονται  από  δράση  και καταγράφονται µόνο µε τη σε βάθος συνέντευξη. 
Η µέθοδος που χρησιµοποιήσα για την αναζήτηση και την αξιολόγηση των 
δεδοµένων µου ήταν η θεµατική ανάλυση περιεχοµένου. Ο σχεδιασµός του οδηγού 
συνέντευξης έγινε µε ένα συνδυασµό κλειστών και ανοικτών ερωτήσεων που 
διευκόλυναν την καταγραφή ποιοτικών στοιχείων και που αφορούσαν τις αρχικές  
υποθέσεις, καθώς και την καταγραφή απρόβλεπτων παραµέτρων έξω από τις αρχικές 
υποθέσεις ( Bird et al., 1999). 
Οι ερωτήσεις κάλυπταν τους τοµείς της επιµόρφωσης που ήθελαν οι υποθέσεις µου 
και κάποιες από αυτές εµβάθυναν περισσότερο στις απόψεις των εκπ/κών για τις 
επιµορφωτικές τους ανάγκες, µέσα  από τα 2 είδη επιµόρφωσης που δέχτηκαν.  
 
4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα γενικά συµπεράσµατα που αφορούν στις υποθέσεις της έρευνάς µου και 
συνδέονται αναπόσπαστα µε τις αρχικές  θεωρητικές διαπιστώσεις είναι: 
Η πρώτη υπόθεση που αφορούσε κατά ένα µέρος τη µεθοδολογία των δυο (2) ειδών  
επιµόρφωσης επαληθεύτηκε, δηλαδή διαπιστώθηκε ότι η επιµόρφωση στην Π.Ε 
διαφοροποιείται πλήρως από την επιµόρφωση ανά ειδικότητα.  
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η επιµόρφωση στην Π.Ε. ξεπερνάει τα όρια του  
µαθήµατος και γίνεται κυρίως µέσα στο πεδίο, µε µεθόδους διεπιστηµονικές- 
βιωµατικές και θεµατολογία που επιλέγουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι εκπ/κοί ανά 
θεµατική ενότητα που τους ενδιαφέρει (πίνακας 2), ενώ η επιµόρφωση ανά 
ειδικότητα παραµένει στο επίπεδο κυρίως  της θεωρίας. 
Η πρώτη υπόθεση όµως αφορούσε κατά ένα άλλο µέρος το περιεχόµενο των δυο (2) 
ειδών  επιµόρφωσης και  διαπιστώθηκε ότι:  
Η επιµόρφωση ανά  ειδικότητα έχει οµοειδή χαρακτηριστικά και στις 2 οµάδες 
εκπ/κών ειδικοτήτων, δηλαδή ακολουθεί την υποχρεωτική ροή του αναλυτικού 
προγράµµατος και εµπεριέχει κυρίως κατάρτιση, µε αποτέλεσµα να αποκόβεται από 
την ολιστική προσέγγιση της γνώσης, που σε µεγάλο βαθµό την πετυχαίνει η  
επιµόρφωση στην Π.Ε (µε τη χρήση διεπιστηµονικής προσέγγισης στα θέµατα της, 
και την ενότητα θεωρίας -πράξης). 
Η πρώτη υπόθεση όµως αφορούσε κατά ένα άλλο µέρος τις γνώσεις που απόκτησαν 
οι εκπ/κοί σε µια από τις δυό (2) επιµορφωτικές διαδικασίες, καθώς και την απαξίωση 
αυτών των γνώσεων. Προκύπτει ότι οι γνώσεις που αποκτώνται στην επιµόρφωση για 
την ειδικότητα απαξιώνονται πιο γρήγορα από ότι  οι γνώσεις που παίρνονται στην 
Π.Ε. (πίνακας 4). Η παραπάνω διαπίστωση γίνεται φανερή από τη στείρα γνώση που 
µεταφέρει η πρώτη επιµορφωτική διαδικασία, σε αντίθεση µε τη δηµιουργική γνώση 
που δίνει η Π.Ε. (πίνακας 4). 
Η δεύτερη υπόθεση  αφορούσε τις αλλαγές που µπορεί να συντελεστούν στην 
εκπ/κή θεωρία και πράξη του εκπ/κού που επιµορφώνεται στην Π.Ε., έτσι ώστε να 
γίνει ο διαµορφωτής των επιµορφωτικών του αναγκών. ∆ιαπιστώθηκε ότι: 
Α) Η επιµόρφωση στην Π.Ε καλύπτει σε µεγαλύτερο βαθµό τις ανάγκες των 
επιµορφούµενων, µια που τις ορίζει πιο ανεξάρτητα και πιο καθολικά.(πίνακας 3). 
Β) Η επιµόρφωση στην ειδικότητα, καλύπτει σε µικρό βαθµό τις επιµορφωτικές 
ανάγκες των επιµορφούµενων (πίνακας 3), που µένουν σε µεγαλύτερο βαθµό 
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ακάλυπτες για λόγους π.χ αγοράς εργασίας (επιφέρει κινητικότητα αναγκών που 
συνδυάζεται µε νέα ύλη µαθηµάτων κ.τ.λ.). 
Γ) Η ενεργοποίηση των υποκείµενων της επιµόρφωσης διαµορφώνεται  
καθοριστικά στην Π.Ε. και µε τη σειρά της διαµορφώνει την εκπ/κη πράξη και 
θεωρία. Αυτό επαληθεύτηκε πλήρως και κατά τρόπο σαφή από τις συνεντεύξεις των 
εκπ/κών. 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1) ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι διαφορές που προέκυψαν από την έρευνα στο 
περιεχόµενο, αφορούν στον προσανατολισµό της επιµόρφωσης στην Π.Ε. σε 
συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες, που είναι επιλογή των ίδιων σύµφωνα µε τα 
ενδιαφέροντα τους, ενώ αναφορικά µε την επιµόρφωση ανά ειδικότητα, είναι 
προσανατολισµένη στο αναλυτικό πρόγραµµα. 
2) Οι διαφορές που προέκυψαν από την έρευνα στη µεθοδολογία είναι καθοριστικές 
καθώς στην  επιµόρφωση στην Π.Ε. ακολουθείται µια µεθοδολογία καθαρά 
βιωµατική µε έρευνα πεδίου, project, δραµατοποίηση, ενώ αναφορικά µε την  
επιµόρφωση ανά ειδικότητα, αυτή είναι κυρίως θεωρητική στην Α οµάδα εκπ/κών,  
και στη Β οµάδα εκπ/κών συνδυάζεται µε επίδειξη πειραµάτων. 
Τελικά η Π.Ε. συνδυάζει καλύτερα τη θεωρία µε την πράξη και είναι πιο 
αποτελεσµατική. 
3) Επιβεβαιώνεται ότι οποίος κάνει Π.Ε διαπιστώνει την ανάγκη του για ολιστική 
προσέγγιση των επιµορφωτικών του αναγκών, καθώς και την ανάγκη για καθολική 
γνώση, πέρα από την αποσπασµατική γνώση που παίρνει στην επιµόρφωση ανά 
ειδικότητα. Έτσι οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπ/κών παίρνουν άλλο χαρακτήρα 
στην Π.Ε. και καλύπτονται καλύτερα και πληρέστερα (90% στην Π.Ε. και 40% στην 
ειδικότητα). 
Οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπ/κών στην Π.Ε. προσδιορίζονται σε µεγάλο 
βαθµό από τους ίδιους µέσα στη θεµατική και στο Project που υλοποιούν και έχoυν 
ποιοτικές διαφοροποιήσεις από τις επιµορφωτικές ανάγκες στην ειδικότητα. 
4) Οι αλλαγές που επιφέρουν η µια και η άλλη επιµόρφωση, στην εκπ/κή θεωρία 
και πράξη του εκπ/κού, είναι πιο δραστικές στην Π.Ε. δηµιουργώντας έτσι µια νέα 
πρακτική και ενεργοποιώντας τον εκπαιδευτικό ώστε να δράσει, αλλάζοντας την 
επιµορφωτική διαδικασία, τη  στάση του και τις αξίες του. 
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