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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η έξεπλα δξάζεο ζπληζηά κηα ελδηαθέξνπζα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζην ρώξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Τα θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο όπσο ν ζπκκεηνρηθόο θαη 

ζπλεξγαηηθόο ηεο ραξαθηήξαο, ε ζηνραζηηθνθξηηηθή δηαδηθαζία θαη ε εζηίαζή ηεο ζηηο 

ηδηαίηεξεο ζρνιηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πξσηαγσληζηώλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε κηα θνηλόηεηα κάζεζεο.  Μέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο κηαο 

ζηνραζηηθήο, αιιειεπηδξαζηηθήο θαη ηζόηηκεο κνξθήο επηθνηλσλίαο νη εθπαηδεπηηθνί 

θαιιηεξγνύλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα είλαη απηόλνκνη επαγγεικαηίεο πνπ θξίλνπλ, 

νξγαλώλνπλ, θαηαλννύλ θαη αλακνξθώλνπλ ηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο θαη 

αλαπηύζζνληαη επαγγεικαηηθά. Η πξννπηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο δύν εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δύν εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο (δεκνηηθό ζρνιείν, ΚΠΕ) θαη 

θηλνύληαη ζην πιαίζην ησλ ζηόρσλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, έξεπλα δξάζεο, θνηλόηεηα κάζεζεο 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ην πιαίζην ησλ αξρώλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αεηθνξία (ΔΠΑ) (Φινγαΐηε 2005) έρνπκε αλαιάβεη δύν εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Καη νη δύν έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ αμηώλ ηεο αεηθνξίαο ζηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο δύν εθπαηδεπηηθώλ 

νξγαληζκώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ελόο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θη ελόο Κέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ). Καηαιπηηθό ξόιν γηα ηελ εμέιημε θαη 

πξννπηηθή ηεο εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηαο έρεη ε επηινγή ηεο Έξεπλαο Γξάζεο 

(ΔΓ) σο εξεπλεηηθήο κεζόδνπ. Η κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο δξάζεο καο επηηξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπκε ηα ππό κειέηε δεηήκαηα, θαιιηεξγώληαο έλα πιαίζην αλνηρηήο, 

αιιειεπηδξαζηηθήο θαη ηζόηηκεο επηθνηλσλίαο κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

ζπληειεζηώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έλα από ηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ζηα 

νπνία καο νδεγεί ε εκπεηξία απηήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη όηη νη 
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εθπαηδεπηηθνί θαζώο επηρεηξνύλ λα αληηιεθζνύλ θαη λα βειηηώζνπλ ηελ πξαθηηθή 

ηνπο ζπκβάιινπλ ηαπηόρξνλα θαη πξνσζνύλ ηελ ίδηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. 

 

 

Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ  

 

ύκθσλα κε ηνλ Elliot (1991), Έξεπλα Δξάζεο (Action Research), (ΔΓ) είλαη ε 

κειέηε κηαο θνηλσληθήο/ εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δηελεξγνύκελεο δξάζεο ζην πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Η 

εθαξκνγή ηεο ζην ρώξν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζεσξείηαη θαηλνηνκηθή, αθνύ 

ζεσξεί δεδνκέλε ηε δπλακηθή εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ κειώλ κηαο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη κέζα 

από ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο (Posch 2003, Altrichter Posch & Somekh 2001). 

Οη εθπαηδεπηηθνί είηε κόλνη ηνπο είηε ζε αιιειεπίδξαζε κε έλαλ εμσηεξηθό 

ζπλεξγάηε δηεξεπλνύλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα δηαγλώζνπλ πξνβιήκαηα, λα εξκελεύζνπλ δπζιεηηνπξγίεο θαη λα παξέκβνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ σο 

επαγγεικαηίεο (Καηζαξνύ & Σζάθνο 2003).   

 

Η επηινγή ηεο έξεπλαο δξάζεο σο εξεπλεηηθήο κεζόδνπ ζηηο δύν εξγαζίεο έγηλε 

ιόγσ ησλ βαζηθώλ ηεο ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα 

δξάζεο: 

α) Πξνϋπνζέηεη ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε 

δηεξεύλεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο.  

Οη άλζξσπνη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο εκπιέθνληαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία όρη 

σο αληηθείκελα έξεπλαο πνπ θάπνηνη εμσηεξηθνί εξεπλεηέο δηελεξγνύλ, αιιά σο ζπλ-

εξεπλεηέο, νη νπνίνη επεμεξγάδνληαη ακνηβαία ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη 

πξνεηνηκάδνπλ από θνηλνύ λέεο καζεζηαθέο παξεκβάζεηο (Καηζαξνύ & Σζάθνο 

2003).  

 

β) Πξνϋπνζέηεη θαη νξγαλώλεηαη κε βάζε ηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηαδηθαζία.  

Οη εθπαηδεπηηθνί σο εξεπλεηέο ηεο δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο (εθπαηδεπηηθνί 

εξεπλεηέο, teachers-as-researchers) εκπιέθνληαη ζε κηα δηαξθή δηαδηθαζία 

ζηνραζκνύ θαη αλαζηνραζκνύ. Δπηρεηξνύλ λα εξκελεύνπλ ό,ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε 

ηνπο, ζπζρεηίδνπλ ηηο δξάζεηο κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπο, πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθή αλάιπζε 

ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή θαη δηαιέγνληαη κε ηηο αληηζηάζεηο 

πνπ ζπλαληνύλ (Kemmis & McTaggart 1988).  

γ) Υπνζηεξίδεη ηελ αμία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο σο κέζνπ αλάδεημεο ζεσξεηηθώλ 

αληηιήςεσλ. 

ηελ ΔΓ, ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο εκπιέθνληαη ζε κηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

πνπ δελ θαηεπζύλεηαη από επηζηεκνληθά θελά αιιά από πξαγκαηηθά βησκέλεο 

θνηλσληθέο αλάγθεο (Posch 2003, Altrichter, Posch & Somekh 2001). Η ζεσξία δε 

ζπληζηά έλα νξηνζεηεκέλν κεζνδνινγηθό πιαίζην πξνο εθαξκνγή, αιιά αληίζεηα 

είλαη ε «πξαθηηθή γλώζε» πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα μεδηπιώζνπλ ηε 

δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ζεσξίεο πνπ απηή απερεί (Carr 

& Kemmis 1997).  

δ) Αλαπηύζζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  



Η ιεηηνπξγία ηεο απηνθξηηηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ εξεπλνύλ θαη 

αλαζεσξνύλ ζηελ πξάμε ην έξγν ηνπο, θαζίζηαηαη ην γόληκν έδαθνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνύ ηνπο (Hollingsworth & Sockett 1994). 

ε) Πξνζθέξεη έλα επέιηθην πιαίζην εθαξκνγήο, πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο. 

ηελ ΔΓ, δελ ππάξρνπλ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

ζέινπκε λα ειέγμνπκε κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά κόλν εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ δηαηππώλνληαη αδξά γηα λα δίλνπλ έλαλ πξνζαλαηνιηζκό ζηελ 

έξεπλα. ε αληίζεζε κε κηα  γξακκηθνύ ηύπνπ κεζνδνινγία, πνπ αξρίδεη από ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη θαηαιήγεη ζηελ αμηνιόγεζε, ε ΔΓ ζπλίζηαηαη ζε έλα ζύλνιν 

επηκέξνπο θάζεσλ ή βεκάησλ πνπ αιιεινζρεηίδνληαη, ρσξίο λα νδεγνύλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηέινο (Kemmis & McTaggart 1988).  

ζη) Πξνηείλεη έλαλ ζπζηεκαηηθό ηξόπν δηεξεύλεζεο ηεο πξαθηηθήο 

ε αληίζεζε κε άιιεο εξεπλεηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη εκπιεθόκελνη 

ζηελ ΔΓ δξνπλ νξγαλσκέλα θη εζθεκκέλα, ελώ παξακέλνπλ αλνηρηνί ζε εθπιήμεηο ή 

απξόνπηεο θαηαζηάζεηο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επθαηξίεο όπνπ απηέο δίλνληαη 

(Kemmis & McTaggart 1988). Δπηπιένλ, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ από ην ζύλνιν ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (π.ρ. αλαθνξέο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ, ζπλαδέιθσλ, εμσηεξηθώλ 

παξαγόλησλ) θαη ε δηαζηαύξσζε εκπεηξηώλ ή πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο 

θαη νπηηθέο («ηξηγσλνπνίεζε») πξνζθέξεη ηα ερέγγπα εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ηεο έξεπλαο (Elliot 1995). 

δ) Πξνζθέξεη έλα θαηάιιειν κεζνδνινγηθό πιαίζην γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ θαη 

αιιαγώλ ζηελ εθπαίδεπζε 

Μέζα ζην αλαλεσηηθό πιαίζην ηεο ΔΓ ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία δελ επηβάιιεηαη σο 

έλα πξντόλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Αληηζέησο, κέζσ ηεο ΔΓ, δνθηκάδεηαη 

δηαξθώο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, αλαπηύζζεηαη θαη αλαλεώλεηαη δεκηνπξγηθά θαη 

ππόθεηηαη ζε κηα ζπλερή θη επαλαιακβαλόκελε δηαδηθαζία θαηαλόεζεο, βειηίσζεο 

θαη αμηνιόγεζεο (Rudduck & Hopkins 1989).  

 

Η ΔΓ, ηελ νπνία επηιέμακε σο κεζνδνινγία ησλ δηθώλ καο εθπαηδεπηηθώλ 

εξεπλώλ δηελεξγείηαη, πξάγκαηη, ζε έλα πιαίζην πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο θαη δελ θηλείηαη ζε έλα αλαιπηηθό 

πεξίγξακκα πνπ δεζκεύεη ηα βήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο (Hopkins 1985). πγθεθξηκέλα, πηνζεηήζακε ην κνληέιν ηνπ St. 

Kemmis, (1980). ύκθσλα κε απηό, κηα ΔΓ αλαπηύζζεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο: ηε 

θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο δξάζεο, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ ζηνραζκνύ πνπ 

απνηειεί ην ππόβαζξν γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαηήξεζε 

κηαο λέαο δξάζεο βάζεη ελόο αλαζεσξεκέλνπ ζρεδίνπ  θνθ.. Έηζη, ε ΔΓ δελ είλαη 

κηα γξακκηθνύ ηύπνπ κεζνδνινγία πνπ αξρίδεη από ην ζρεδηαζκό θαη θαηαιήγεη 

ζηελ αμηνιόγεζε, αιιά κηα αλνηθηή, θπθιηθή θαη ζπεηξνεηδήο δηαδηθαζία, όπνπ θάζε 

θύθινο νδεγεί ζε έλαλ επόκελν θαη κε αθεηεξία κηθξέο αιιαγέο ή παξεκβάζεηο ε 

ΔΓ πξνρσξάεη πξνο πην εθηεηακέλεο αιιαγέο γηα λα θαηεπζπλζεί ζηε ζπλέρεηα ζε 

πην γεληθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  πξαθηηθώλ ή πνιηηηθώλ (Kemmis & 

McTaggart 1988).  

 



ε θαζεκηά από ηηο δύν έξεπλεο πνπ ζπληνλίδνπκε, ε δηθή καο ζπκκεηνρή 

εθδειώλεηαη κε δύν ξόινπο: κε ξόιν «δηεπθνιπληή» ζηελ έξεπλα πνπ θάζε κία 

ζπληνλίδεη θαη κε ξόιν «θξηηηθνύ θίινπ» ζηελ άιιε έξεπλα. Ωο  δηεπθνιύληξηα, 

εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο (facilitator) ηεο έξεπλαο, θαζεκηά από καο αλαιακβάλεη έλα 

δηεπθνιπληηθό θαη ζπκβνπιεπηηθό ξόιν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

όρη σο έλαο «εηδηθόο» κε έηνηκα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη εξγαιεία, αιιά σο 

ζπλεξγάηεο, ζύκβνπινο θαη ζπληνληζηήο (Καηζαξνύ & Σζάθνο 2003). Ωο θξηηηθή 

θίιε (critical friend), θαζεκηά από καο ζπκκεηέρεη ζηελ άιιε έξεπλα σο έλα άηνκν 

πνπ εκπηζηεύεηαη ε δηεπθνιύληξηα, θαηαλνεί ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, αιιά είλαη θαη  

επνηθνδνκεηηθά θξηηηθό (Ovens 1991). ηελ εμέιημε ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ 

εξεπλώλ, ε θαζεκηά από εκάο εκπιέθεηαη κε ππνβνεζεηηθό ξόιν ζηηο θάζεηο 

αλαηξνθνδόηεζεο, ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ ή ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, γηα λα 

πξνβάιιεη ηελ νπηηθή ηεο  ή λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο εξκελείεο, ηδέεο γηα 

επόκελα βήκαηα ή πξνζσπηθέο εκπεηξίεο (Ovens 1991, Lomax 1996). 

 

 

Η ΥΔΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

Η σο ηώξα εκπεηξία από ηελ ΔΓ έρεη δείμεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγνύλ κε επηηπρία θαη λα επηδεηθλύνπλ  εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, όηαλ 

ηνπο παξέρνληαη ηθαλέο επθαηξίεο θαη ππνζηήξημε (Altrichter θ.ά, 2001). Ο 

θαηλνηνκηθόο ραξαθηήξαο  ηεο ΔΓ κπνξεί, σζηόζν, λα πξνβάιιεη πεξηζζόηεξν 

απεηιεηηθόο από ηελ παξαδνζηαθή εμσηεξηθή έξεπλα γηα όζνπο εθπαηδεπηηθνύο 

επηδηώθνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ παξαδνζηαθή θνπιηνύξα δεμηνηήησλ ζηα ζρνιεία 

(Elliot 1991).  

 

ηηο παξαδνζηαθά νξγαλσκέλεο δνκέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ, απηό 

πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί θαη λα ραξαθηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ είλαη ε απνκόλσζε. Όπσο επηβεβαηώλεηαη θαη από πνιιέο έξεπλεο, 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επαγγέικαηνο, 

είλαη ε αηνκηθηζηηθή παξάδνζε θαη ε επαγγεικαηηθή απνκόλσζε (Bezzina & Testa 

2005, Thornton 2006, Kougioumtzis & Patrinksson 2009), ηα αίηηα ηεο νπνίαο ζα 

πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ηόζν ζε γξαθεηνθξαηηθέο, νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο όζν θαη 

ζηε δηδαθηηθή θνπιηνύξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Klette 1997).  

 

Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, νπνηαδήπνηε επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ έρεη ηελ 

έλλνηα ηεο απιήο έθζεζήο ηνπο ζε λέεο ηδέεο θαη ζεσξίεο, ελώ ε βειηίσζε ηνπ 

ζρνιείνπ πεξηνξίδεηαη ζε κηθξέο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο επηθαλεηαθνύ ραξαθηήξα. Η 

αιιαγή θνπιηνύξαο ηόζν ησλ  ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ όζν θαη ηνπ ζρνιείνπ 

ζπλνιηθόηεξα απνηειεί ηνλ θεληξηθό ζηόρν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αεηθόξνπ 

ζρνιείνπ (Uzell 1999). Όκσο, γηα λα ππάξμεη αιιαγή βαζύηεξε ζε απηό πνπ ν Hoyle 

απνθάιεζε «βαζηά δνκή» ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ζηε ζπιινγηζηηθή πνπ ζηεξίδεη 

επηθαλεηαθέο πξαθηηθέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ,  ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, ζηνηρεία πνπ νύησο ή άιισο θηλνύληαη παξάιιεια 

(Hoyle 1972). Σελ βάζε γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ αιιαγώλ απνηειεί ε 

ζπλεξγαζία, ε νπνία επλνείηαη αθελόο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηελ έξεπλα δξάζεο θαη αθεηέξνπ κέζσ  ηεο δεκηνπξγίαο  κηαο θνηλόηεηαο 

κάζεζεο. Ωο θνηλόηεηα κάζεζεο (learning community) νξίδεηαη κηα θνηλόηεηα 



εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, όπνπ θπξηαξρνύλ νη θνηλνί θαλόλεο θαη αμίεο, ν 

αλαζηνραζηηθόο δηάινγνο, ε απντδησηηθνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ε 

ζπλεξγαηηθόηεηα ζε έλα επξύηεξν πιαίζην θνηλώλ ζηόρσλ θη  ελδηαθεξόλησλ (Giles 

& Hargreaves 2006, Dufour 2004).  

 

Ο όξνο  επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ  δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππεξεζηαθή εμέιημε θαη ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο, αιιά εκπεξηέρεη κηα δηεπξπκέλε 

εθδνρή ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο, κε ηελ έλλνηα ηνπ εύξνπο ησλ πεγώλ κάζεζεο 

θαη ηεο ζπλέρεηάο ηεο ζην ρξόλν (Μαπξνγηώξγνο, 2005). Πξόθεηηαη γηα κηα δηα βίνπ 

δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα καζεζηαθώλ - εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ όπσο ε κε-θαηεπζπλόκελε κάζεζε κέζσ ηεο εκπεηξίαο, νη άηππεο 

επθαηξίεο κάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο θαζώο θαη νη ηππηθέο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζσ ζπζηεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο. 

Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

πξνζσπηθή βειηίσζε, ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο θαη ηελ απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

(Καηζαξνύ & Σζάθνο 2003). Πξνβάιιεη έηζη ηελ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο 

επαγγεικαηία κε δηεπξπκέλεο ηθαλόηεηεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηθαλόηεηα λα 

δηεξεπλά ζπζηεκαηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ην ελδηαθέξνλ λα ειέγρεη ηελ 

πξαθηηθή ηνπ, ηηο ηδέεο ηνπ αιιά θαη ηελ επξύηεξε εθπαηδεπηηθή ζεσξία 

δηελεξγώληαο έξεπλα ζηελ ηάμε ηνπ (Καηζαξνύ & Σζάθνο 2003). 

 

Η ΔΓ σο κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία  βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αληηιεθζνύλ 

θαη ηαπηόρξνλα λα βειηηώζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο, ελώ αλαπηύζζνληαη 

επαγγεικαηηθά(Stenhouse 1975). Οη εθπαηδεπηηθνί δελ απνθηνύλ απιώο έλα 

ξεπεξηόξην δηδαθηηθώλ ηερληθώλ, αιιά δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηελ 

αλακόξθσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο, ζηε δηεξεύλεζε ησλ θηλήηξσλ δξάζεο ηνπο θαη 

ζηελ επηδίσμε ησλ αμηώλ, πνπ ήδε έρνπλ ζέζεη ππό δηεξεύλεζε ζην πιαίζην ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο. ηαδηαθά, νη εθπαηδεπηηθνί εμνηθεηώλνληαη ζην ζηνραζκό θαη 

αλαζηνραζκό ηεο πξαθηηθήο ηνπο, ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζεσξία  

θη επηρεηξνύλ λα ηελ επεθηείλνπλ ή λα ηελ αλακνξθώζνπλ. ΄Δηζη, θαιιηεξγνύλ έλα 

είδνο επαγγεικαηηθήο γλώζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά σο επαγγεικαηίεο. Η εκπινθή ηνπο ζε κηα ελδνζθνπηθή 

θαη αλαζηνραζηηθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαζώο θαη ν ππεύζπλνο ξόινο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηνπο αλνίγεη έλα δξόκν απηνλνκίαο, ν νπνίνο δηεπξύλεη ηνπο 

νξίδνληεο κειέηεο ηνπ ξόινπ, ηεο δξάζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θξίζεο. 

ηαδηαθά, ηνπο βνεζά λα αληηιεθζνύλ όηη ηα ζύλζεηα πξνβιήκαηα, θαζώο θαη νη 

ιύζεηο ηνπο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ κόλν κέζα ζηηο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο απηά 

πξνθύπηνπλ θαη όπνπ ν άλζξσπνο ηεο δξάζεο παίδεη απνθαζηζηηθό θαη θαζνξηζηηθό 

ξόιν (Καηζαξνύ & Σζάθνο 2003). Δπνκέλσο, απηό ην νπνίν θαιιηεξγείηαη είλαη έλα 

λέν είδνο επαγγεικαηηθήο γλώζεο, κηα «πξαθηηθή ζνθία» πνπ δελ απνηειεί έλα 

ζύλνιν ζεσξεηηθώλ ππνζέζεσλ, αιιά έλα «ζηνραζηηθά εμεηαδόκελν ξεπεξηόξην 

πεξηπηώζεσλ» (Elliot 1991). 

 

Καηά ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο δξάζεο, ε αληηκεηώπηζε ηεο δηδαζθαιίαο σο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζεκαίλεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθή 

ζρέζε κε ηε γλώζε ηνπο, κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη κε ηελ παξαγσγή ηεο γλώζεο ζην 

πιαίζην ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ.  Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηε γλώζε θαη ηε δηδαζθαιία αλακνξθώλνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο 

ηνπο θαη αξρίδνπλ λα πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο 



ηνπο. Η αληίιεςε ηεο δηδαζθαιίαο σο έξεπλαο ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε ηεο 

κάζεζεο σο δεκηνπξγηθήο θαη θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο. Απηή ε αληίιεςε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο γλώζεο γηα ηε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.  Η βαζηζκέλε ζηελ 

έξεπλα αληίιεςε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηεξίδεηαη 

ζηελ ηδέα όηη ζεκαληηθόηεξε ππνρξέσζε θαη πξσηαξρηθόο ζθνπόο ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ε κάζεζε κέζα από ηε δηδαζθαιία (Lytle & Smith 1994). 

 

Η βηβιηνγξαθία ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο είλαη γεκάηε από πξνζσπηθνύο 

απνινγηζκνύο γηα ην πώο ληώζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο εθαξκόδνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή, πνπ έρεη κεηακνξθσζεί κέζα από ηελ έξεπλα 

δξάζεο. πγθεθξηκέλα πηζηεύνπλ όηη ε ΔΓ ηνπο βνήζεζε λα απμήζνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα ακβιύλνπλ ην ράζκα ησλ θηινδνμηώλ ηνπο θαη ηεο 

ζπλείδεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, λα θαηαλνήζνπλ βαζύηεξα ηηο δηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα αλακνξθώζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία (Day 1984, Elliott & Adelman 1973, Kemmis 

1985). 

 

Όηαλ, ινηπόλ ην ίδην ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα έρεη πξνζαλαηνιηζηεί λα 

ιεηηνπξγεί σο κηα θνηλόηεηα κάζεζεο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπληειείηαη εληαγκέλε ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο αλαδόκεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Όπσο επηζεκαίλεηαη, άιισζηε, ε ιεηηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο είλαη ε 

κεγαιύηεξε ειπίδα γηα ηελ αιιαγή θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιείνπ ζε πνιιέο 

θαηεπζύλζεηο θη επίπεδα (Eaker et al 2002). 

 

ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΔΡΔΤΝΧΝ 

Η εκπεηξία ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηνπο δύν εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο 

(δεκνηηθό ζρνιείν, ΚΠΔ) καο πξνζθέξεη πνιύ ελδηαθέξνπζεο δηαπηζηώζεηο σο πξνο 

ηελ πξνώζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

ην δεκνηηθό ζρνιείν, ε ΔΓ δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία κηαο πιαηθόξκαο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο. Η 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο νξγαλώλεηαη ζηηο ηέζζεξηο θπθιηθά 

επαλαιακβαλόκελεο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο δξάζεο, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ 

ζηνραζκνύ . Η ζπεηξνεηδήο δηαδηθαζία ηεο ΔΓ πξνζεγγίδεηαη σο εμήο: κε αθεηεξία 

ηελ κηθξή θιίκαθα ηεο ηάμεο, νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο δνθηκάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ ζρνιηθώλ ηάμεσλ, γηα λα δηαρπζνύλ ζηε κεγαιύηεξε 

θιίκαθα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα θαηεπζπλζνύλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ αθόκα κεγαιύηεξε 

θιίκαθα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Όιεο νη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο ΠΔ, ζρεηηθό κε ηελ 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

Η δηεπθνιύληξηα, νη δύν εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα θαη νη καζεηέο ησλ δύν ηάμεσλ επηρεηξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ σο κηα 

απηνζηνραζηηθή θαη απηνθξηηηθή θνηλόηεηα κάζεζεο. Οη ζπλαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε ηε δηεπθνιύληξηα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζηαζεξή εβδνκαδηαία 



ζπρλόηεηα. ε αξθεηέο από ηηο ζπλαληήζεηο απηέο ζπκκεηέρεη θαη ε θξηηηθή θίιε. 

ηηο ζπλαληήζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί εμνηθεηώλνληαη ζην λα ζπδεηνύλ, λα αλνίγνληαη, 

λα κνηξάδνληαη θαη λα ζεσξνύλ θξηηηθά ηνπο ζηόρνπο, ηα νξάκαηα θαη ηελ πξαθηηθή 

ηνπο. Πεξηγξάθνπλ πεξηζηαηηθά από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή θη επηθνηλσλία 

κε ηνπο καζεηέο ηνπο, εληνπίδνπλ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ή πξνβιεκαηηθά ζεκεία, 

αλαγλσξίδνπλ ηα ηξσηά ζεκεία ηεο δηθήο ηνπο παξέκβαζεο θη επηρεηξνύλ λα ηα 

εξκελεύζνπλ θαη λα ηα θαηαλνήζνπλ. Απηή ε αιιειεπίδξαζε ηνπο βνεζά λα 

ζεσξνύλ ην έξγν ηνπο ππό δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη λα δηεξεπλνύλ ηελ αμία 

θαη ηελ πξννπηηθή ελαιιαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ή επηινγώλ.  

 

Σαπηόρξνλα, ε αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο καζεηέο, είηε ζηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ηεο ηάμεο είηε ζε νξγαλσκέλεο ζπδεηήζεηο ζε ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, βνεζά όρη κόλν ηνπο καζεηέο ζην λα εθθξάδνπλ αλνηρηά ηηο 

ζθέςεηο ηνπο, αιιά ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζεσξνύλ ην έξγν ηνπο κέζα 

από ηα «κάηηα» ησλ παηδηώλ θαη λα «θηιηξάξνπλ» ηηο επηινγέο ηνπο κέζα από ηηο 

εκπεηξίεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηελ θξηηηθή ησλ καζεηώλ ηνπο.  

 

Υσξίο λα απνηειεί κηα εύθνιε θαη αλεκπόδηζηε δηαδηθαζία, απηή ε 

ζπκκεηνρηθή θαη απηνθξηηηθή δηαδηθαζία ελζαξξύλεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Πξνάγεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ηνπο βνεζά λα αηζζάλνληαη 

ηθαλνί λα αλακνξθώλνπλ θαη λα βειηηώλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο. 

 

Σαπηόρξνλα, κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

αλαβαζκίδεηαη ν ξόινο ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο αηζζάλνληαη γηα 

παξάδεηγκα κεγαιύηεξε εηνηκόηεηα λα ζπλάςνπλ ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο ζηελ ηάμε 

ηνπο θαη λα επηδηώμνπλ ηε ζπλεξγαζία θη έμσ από ηα όξηα ηεο ηάμεο, ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ππόινηπνπ ζρνιείνπ. 

 

ην ΚΠΔ, γίλεηαη πξνζπάζεηα ε παηδαγσγηθή νκάδα, ε νπνία απνηειείηαη από 

εθπαηδεπηηθνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ Α/βαζκηαο θαη Β/βαζκηαο εθπαίδεπζεο, λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θνηλόηεηα κάζεζεο πνπ δηελεξγεί έξεπλα δξάζεο. πγθεθξηκέλα ε 

δηεπθνιύληξηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ζπγθξνηνύλ κηα 

απηνθξηηηθή νκάδα εξεπλεηώλ. Πξαγκαηνπνηνύληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κία ή δύν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, κε ζθνπό λα αλαιύνληαη δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΠΔ. πγθεθξηκέλα, ε 

εξεπλεηηθή νκάδα αθνινπζώληαο ηξεηο επάιιεινπο θύθινπο έξεπλαο κειεηά θαηά 

ηνλ πξώην θύθιν ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεύηεξνπ θύθινπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύ  θαη πινπνίεζεο ησλ 

ζεκηλαξίσλ, θαζώο θαη κε ην ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε απηά θαη θαηά ηνλ ηξίην 

θύθιν δηεξεπλά ηε δπλαηόηεηα αλνίγκαηνο ηνπ ΚΠΔ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Αθνινπζνύληαη νη θάζεηο ηεο έξεπλαο δξάζεο (ζρεδηαζκόο, δξάζε, παξαηήξεζε, 

ζηνραζκόο) θαη νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηελ ελίζρπζε  ηεο δηεπθνιύληξηαο, 

επεμεξγάδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ ζεσξνύλ όηη απαηηνύλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε.  

 

Η ΔΓ ζηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη ην ΚΠΔ ζε 

καζεηηθέο νκάδεο, ζπλίζηαηαη ζηελ παξαηήξεζε ηόζν ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, όζν θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ. 

Καηά ηνλ αλαζηνραζηηθό δηάινγν θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκό δηεξεπλνύλ ηνπο ηξόπνπο 

πνπ ζα βειηησζεί ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπ θάζε κέινπο ρσξηζηά, αιιά θαη όιεο ηεο 

νκάδαο,  αλαδεηθλύνληαο ηε δηεπηζηεκνληθόηεηα ηεο. ηνλ ηνκέα ησλ 



επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ πνπ πξνζθέξεη ην ΚΠΔ ζε εθπαηδεπηηθνύο Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά ηελ εμέιημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο δηεξεπλάηαη ε 

δπλαηόηεηα αλάιεςεο επηκνξθσηηθνύ έξγνπ από ηα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο 

ηνπ ΚΠΔ,  ελώ κειεηώληαη πην ζπζηεκαηηθά νη δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην άλνηγκα πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Μέζα από απηή 

ηελ επηθνηλσληαθή θαη ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί 

θνπιηνύξα πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη από ακνηβαία ππνζηήξημε θαη ζεβαζκό κεηαμύ 

ησλ κειώλ θαη   ζα ελζαξξύλεη ηελ αλνηρηή ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν ζην πιαίζην 

ηεο αληαιιαγήο ηδεώλ.  

 

Καηά ηελ εμέιημε ηεο ΔΓ νη εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθώλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθή εθπαηδεπηηθή ζεσξία ή κε ην ζεζκηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν  

εξγάδνληαη θαη ζπλεξεπλνύλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. ηαδηαθά θαη βαζκηαία εκβαζύλνπλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ πξαθηηθή ηνπο πηνζεηώληαο κηα θπθιηθή θαη ζπεηξνεηδή 

δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ΚΠΔ. Έηζη κέζα από 

κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο θαη βειηίσζεο ηεο πξαθηηθήο ηνπο 

ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη ε ζπλεξγαζία θαη ν ζηνραζηηθνθξηηηθόο 

δηάινγνο. Η ΔΓ πξνζθέξεη, ινηπόλ, ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ελζαξξύλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο σο κηα θνηλόηεηαο κάζεζεο πνπ εξεπλά ην 

έξγν ηεο θαη πηνζεηεί πξαθηηθέο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ελώ 

παξάιιεια όιε ε δηαδηθαζία ζπλεηζθέξεη ζηελ πνξεία ηεο επαγγεικαηηθήο  

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 
 

πλνιηθά, κέζα από ηελ αλνηρηή, επέιηθηε θαη ακθίδξνκε κνξθή επηθνηλσλίαο 

πνπ πξνζθέξεη ε έξεπλα δξάζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ όρη κόλν λα απνθηνύλ 

γλώζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ην κέιινλ, αιιά λα δηακνξθώλνπλ παξάιιεια θαη 

δεκηνπξγηθά ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ηνπο ζην παξόλ. Έηζη, ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε δε ζπλδέεηαη ηόζν κε ηελ ηερλνγλσζία ή ηελ θαηνρή 

ελόο ξεπεξηνξίνπ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ, αιιά θπξίσο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλόηεηάο ηνπο λα είλαη απηόλνκνη επαγγεικαηίεο πνπ θξίλνπλ, νξγαλώλνπλ, 

θαηαλννύλ, αλακνξθώλνπλ ηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο θαη αλαπηύζζνληαη 

επαγγεικαηηθά.  
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