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Abstract: This paper focuses on the results of a quantitative survey to investigate the training
needs in cultural education of teachers that had undertaken or participated in the past in school
activities programs and serving in Secondary Education Directorate of Western Attica, a
region with acute social and economic problems, particularly in recent years. The survey
recorded the topics chosen by the educators, their choices about the methodology and the
correlation of the training needs of educators, which is checked compared to variables, such
as their experience, gender, education, marital status and their computer knowledge. From the
survey results, knowledge is obtained on motivation to participate in training and on the
characteristics associated with culture. In conclusion, proposals will be made, useable shortly
in the optimal design of training related to culture, but in the long term as well, in the context
of educational policy related to the same subject, for the benefit of the entire school
community.
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Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα πνζνηηθήο έξεπλαο κε ζηφρν ηε
δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο ζε πνιηηηζηηθά ζέκαηα, εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ
αλαιάβεη θαηά ην παξειζφλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ππεξεηνχλ ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο, πεξηνρήο κε
έληνλα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. ην πιαίζην
ηεο έξεπλαο θαηαγξάθνληαη νη ζεκαηηθέο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, νη
επηινγέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία θαη ειέγρεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε κεηαβιεηέο, φπσο ε εκπεηξία ηνπο, ην θχιν, νη ζπνπδέο, ε
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε γλψζε ππνινγηζηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ γλψζεηο γηα ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε επηκφξθσζε θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ. Σέινο γίλνληαη πξνηάζεηο,
αμηνπνηήζηκεο βξαρππξφζεζκα, γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ επηκνξθψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ
πνιηηηζκφ, αιιά θαη καθξνπξφζεζκα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζρεηηθήο
κε ηελ ίδηα ζεκαηηθή, πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθά ζέκαηα, ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Δηζαγσγή
Ο αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαζηζηά δπζθνιφηεξν ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ «είλαη γλσζηφ πσο ηα ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο θαη ηεο ειιεληθήο
βηβιηνγξαθίαο απνδεηθλχνπλ πσο φζν δπζθνιεχεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο
ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλνληαη νη επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ» (θιάβνο, 2014, 20). Δλδέρεηαη δε
λα θαηαζηήζεη αδχλαην λα παξέρνπλ ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην νπνίν νη ίδηνη έρνπλ
εθπαηδεπηεί. Οη Smyth θαη Shacklock (1998) αλαθέξνπλ φηη:
Ο ξόινο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο πθίζηαληαη δξακαηηθέο αιιαγέο ζε
απάληεζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ επηηαγώλ. Η έλλνηα κηαο επξείαο θηιειεύζεξεο
εθπαίδεπζεο αγσλίδεηαη γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ επηβίσζή ζε έλα πιαίζην
εξγαιεηαθόηεηαο (instrumentalism) θαη ηερλνθξαηηθήο ινγηθήο, όπνπ ηα θπξίαξρα
ζπλζήκαηα είλαη ε ζηξνθή πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (vocationalism), ν
ζρεκαηηζκόο δεμηνηήησλ (skills formation), ε ηδησηηθνπνίεζε (privatization), ε
εκπνξεπκαηνπνίεζε (commoditization) θαη ν ηερλνθξαηηζκόο (managerialism).
(Smyth & Shacklock, 1998, ζει. 19).
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, (φπσο θαη) ηα πξνγξάκκαηα ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο πγείαο, είλαη «ζεζκνζεηεκέλεο, πξναηξεηηθέο,
νξγαλσκέλεο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο» (Μέγα, 2012, 7), αθνχ πινπνηνχληαη ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ.
178852/ΓΓ4/ 06-11-2015 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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Υαξαθηεξίδνληαη σο θαηλνηφκεο δξάζεηο, γηαηί ζρεηίδνληαη κε ην ηζρχνλ αλαιπηηθφ
πξφγξακκα, αιιά ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη πξναηξεηηθά ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο
εβδνκαδηαίσο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, θαη αμηνινγνχληαη απφ
ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαζνξίδνληαη ν ηίηινο θαη
πξνζδηνξίδνληαη ηα ππνζέκαηα, νη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν, ε κεζνδνινγία, ην
ρξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο, νη ελδερφκελεο ζπλεξγαζίεο, ηα πεδία ζχλδεζεο κε ηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα θαη ην εκεξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ. Πξνζεγγίδνληαη λέα
πεδία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φρη µφλν γηα ηε δηεχξπλζε ησλ
γλψζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αιιά θαη γηα ηελ επξχηεξε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Tα
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπο είλαη:
ε εθαξκνγή δηεπηζηεκνληθψλ ζεσξήζεσλ,
ε αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Κχξδε,
2011),
ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε (Γεδνχιε, 2002. Σξηιίβα & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008),
ε ελζάξξπλζε ηεο καζεηηθήο πξσηνβνπιίαο,
ε αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν (Γεκεξηδή, 2009),
ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία,
ε αλάπηπμε δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ,
ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Wegerif, 1998) θαη
ε επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (UNESCO, 2012. Φινγαΐηε, 1998).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αθφκα θαη φισλ φζσλ
αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, κε αμηνζεκείσηα νθέιε γηα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.

1. Θεσξεηηθό πιαίζην ησλ πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ
Ζ Φνπιίδε (2015, 23) αλαθέξεη φηη αλ θαη ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνύ θξίλεηαη απφ ηηο πην
πνιπζπδεηεκέλεο (Καθάκπνπξα, 2005, 29), πξνζδηνξίδεηαη ζαθέζηαηα απφ ηελ ΚπξηαθίδνπΝέζηνξνο (1993, 47) φπνπ αλαθέξεη: «ζηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη φια ηα
επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο: ην νηθνλνκηθφ, ην ηερληθφ, ην θνηλσληθφ, ηα
πλεπκαηηθφ θαη, επνκέλσο, θαη ην χθνο θαη ην ήζνο θαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο».
Μεηαγελέζηεξα, ν Μεξαθιήο (1989) ηνλίδεη επηγξακκαηηθά φηη:
ηνλ πνιηηηζκό απνηειεί θαζεηί πνπ ππάξρεη γύξσ καο θαη κέζα καο (κέζα καο: ηα
ζπλαηζζήκαηα, νη γλώζεηο, νη ηδέεο) δεκηνπξγεκέλν από ηελ αλζξώπηλε
παξέκβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ, θαζώο ν άλζξσπνο είλαη ε
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ηδηάδνπζα εθείλε κνξθή ηεο θύζεο, πνπ παξεκβαίλεη θαη επεκβαίλεη θαη ζηελ
ππόινηπε θύζε θαη ζηνλ εαπηό ηεο. (Μεξαθιήο, 1989, ζει. 89).
Ζ Γθαζνχθα (2006, 94) ζπκπιεξψλεη εχζηνρα: «δελ είλαη άιισζηε ηπραίν ην φηη
ππνζηεξίδεηαη πσο ν πνιηηηζκφο ελ ηέιεη είλαη ε ζπζζσξεπκέλε αλά ηνπο αηψλεο αλζξψπηλε
εκπεηξία».
πκπιεξσκαηηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα, ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνπλ ηε
κάζεζε θαη ηε δεκηνπξγία κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ (Μείδνλ Δπηκφξθσζε, 2012) θαη γηα ηνλ
πνιηηηζκφ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα, ηε κειέηε θαη ηε δεκηνπξγία γλσζηνπνηνχλ ηηο εθθάλζεηο
ηνπ πνιηηηζκνχ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ αηζζεηηθή. Οη καζεηέο/ηξηεο επαηζζεηνπνηνχληαη σο
πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη
ηηο ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά θαη ηε δπλακηθή ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θαη
ηνπ δηεζλνχο πνιηηηζκνχ. Πξνζηηζέκελε αμία είλαη ε δεκηνπξγία ζρεηηθνχ κε ηνλ πνιηηηζκφ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είηε ζε έληππε είηε ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε αλάξηεζή ηνπ ζε ςεθηαθά
απνζεηήξηα (Φεθηαθέο Δθπαηδεπηηθέο Πιαηθφξκεο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ.
χκθσλα κε ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, καθξνπξφζεζκα ζε ζπλέξγεηα µε άιιεο
εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη έλα κφληκν πιαίζην κε ηε δπλαηφηεηα
επαλάιεςεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζην κέιινλ (π.ρ. κφληκεο εθπαηδεπηηθέο εθζέζεηο,
δεκηνπξγία δηθηχσλ θαιιηηερλψλ ζρνιείσλ).
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δξάζεσλ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη
ππεχζπλνη/εο πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο/εο ζχκθσλα κε
ην ππ’ αξ. 178852/ΓΓ4/06-11-2015 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ αλάκεζα ζηα άιια επηηεινχλ επηκνξθσηηθφ έξγν. ην πξνεγνχκελν έγγξαθν
αλαθέξεηαη φηη νη ππεχζπλνη/εο πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ:
«επηζθέπηνληαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ,
κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα βηβιηνγξαθίαο, κεζνδνινγίαο,
αιιά θαη γηα ηελ κεηάδνζε/δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ απφ ηα θάζε είδνπο
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη, εκςπρψλνπλ θαη
ζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα, ηελ
αλάιπζε-ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, νξγαλψλνπλ εθδήισζε κε
ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο
Γηεχζπλζεο, ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα,
εκεξίδεο θ.ά. ησλ ηνκέσλ επζχλεο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
ζεκαηηθά ζρνιηθά δίθηπα, παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζε φια
ηα ζρνιεία πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, νξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα – εκεξίδεο».
Ζ Γεκεξηδή (2011) επηζεκαίλεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαηνινγίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο επηκφξθσζήο ηνπο,
αιιά θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ ππεπζχλσλ ζηηο απνδεθηέο θαη ξεηά εθθξαζκέλεο αλάγθεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλξνηείλεη ηελ απνζηνιή ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζρεηηθνχ εγγξάθνπ κε
ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο, γηα λα επηιέμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Ζ δηεξεχλεζε ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
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ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία, αθνχ ζπλδέεηαη κε ην
ηξίπηπρν «ηθαλνπνίεζε - απνηειεζκαηηθόηεηα - επηκόξθσζε» (Παπαλανχκ, 2003).
Χο απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απμεκέλνο αξηζκφο ζρεηηθψλ
εξεπλψλ θαηαγξαθήο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πξσηνβάζκηα, ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είηε ηε γεληθή είηε ηελ επαγγεικαηηθή, θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε κειέηε ηνπ Valkanos (1988), πνπ εζηηάδεη ζηηο
αλάγθεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ)
ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ηεο Παπαλανχκ (2003) γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ΟΔΠΔΚ κε κεγάιν
αξηζκφ δείγκαηνο, φπνπ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν δηεμήρζε αληίζηνηρε έξεπλα ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 2008 (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ & Κέδξνο, 2008) γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΓΔ. Αληίζηνηρεο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΠΔ). ηελ έξεπλα ησλ Μπαζνχηα θαη Παπαγηαλλίδνπ (2006), ην
δείγκα ήηαλ νη λεπηαγσγνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Αζήλαο θαη ζηελ έξεπλα ησλ
ηπεηάλνπ, αιπηγγίδεο θαη Πιαηζίδνπ (2012) ην δείγκα ήηαλ 223 εθπαηδεπηηθνί ΠΔ ζηελ
πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.

2. Μεζνδνινγία ηεο παξνύζαο έξεπλαο
Απφ φζν είλαη γλσζηφ, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, νχηε άιιε ζρεηηθή κε ηνλ πνιηηηζκφ
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
2.1

Σκοπός ηης έρεσνας

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζνχλ ππάξρνπζεο
αλάγθεο, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΓΔ,
θαηαγξάθνληαο πξνζσπηθέο απφςεηο σο πξνο ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή,
φπνπ εληνπίδνληαη θαη ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα. Ο ζηφρνο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
πξνζδνθίεο ηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζσπηθέο, επαγγεικαηηθέο αιιά θαη ηηο επξχηεξα
επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο (Παηνχλα θ.ά., 2005. Καηζαληά, 2005. Καηζαξνχ & Γεδνχιε,
2008. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010), κε αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ ηνπο, έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνδνηηθφηεηα θαη ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (Δηθφλα 1). χκθσλα κε ηνπο
Νηξελνγηάλλε θαη Ληάκπα (2014), δφζεθε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ζεσξίαο - πξάμεο θαη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ
ηάμε.
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Δηθόλα 1: Οη ζηόρνη ηεο έξεπλαο
2.2 Διαδικαζία ζσλλογής δεδομένων
Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ κέξνο γεληθφηεξεο δηεξεχλεζεο
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ 2015 ζε
εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζε ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο (Foulidi et al., 2016). Οη εθπαηδεπηηθνί
ελεκεξψζεθαλ ππεξεζηαθά γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη γηα ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Απάληεζαλ δε αλψλπκα ζην ζρεηηθφ on-line
εξσηεκαηνιφγην.
2.3 Δείγμα
Σν δείγκα απνηέιεζαλ 55 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζε
ζρνιεία ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ: Διεπζίλαο, Μαγνχιαο, Μάλδξαο, Βηιίσλ, Δξπζξψλ,
Αζπξνπχξγνπ, Άλσ Ληνζίσλ, Εεθπξίνπ, Φπιήο, Νέαο Πεξάκνπ θαη Μεγάξσλ, νη νπνίνη/εο
έρνπλ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζνπλ επηκφξθσζε ζρεηηθή κε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα. Αλ
θαη ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη κηθξφ ζε απφιπην αξηζκφ, εληνχηνηο απνηειεί ην 1/3
ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
εηεζίσο, ζηε Γπηηθή Αηηηθή.
Καηά ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαοζηφρνπ (Υαζάπεο, 2000, 27), πνπ είλαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, εθπαηδεπηηθά θαη κνξθσηηθά
ζηνηρεία, επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Έπεηηα θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο επηκφξθσζεο, ηε ζεκαηνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηνπο
επηκνξθσηέο/ηξηεο (Καηζαθνχξνο, 2009, 37).
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Σν 29,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άληξεο θαη ην 70,9% γπλαίθεο (ρήκα 1),
φισλ ζρεδφλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε θάζε ηχπν ζρνιείνπ ΓΔ (Ζκεξήζην
Γπκλάζην, Ζκεξήζην Γεληθφ Λχθεην, Δζπεξηλφ Γπκλάζην, Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην,
Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν ή εηδηθή αγσγή).

Σρήκα 1. Καηαλνκή ζπκκεηερόλησλ θαηά θύιν κε απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο πνπ πινπνηνχλ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ ζε ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο:
είλαη ζρεηηθά λεφηεξνη ζε ζρέζε κε ηνλ κ.ν. ηεο ρψξαο (43 έλαληη 48,8 έηε),
έρνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξε πξνυπεξεζία (14,3 έηε),
έρνπλ πινπνηήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ην
47,2% λα έρεη πινπνηήζεη πάλσ απφ 5 πξνγξάκκαηα (Πίλαθαο 1),
έρνπλ πνιχ θαιή ή άξηζηε γλψζε Ζ/Τ, ζε πνζνζηφ 77% (ρήκα 2) θαη
έρνπλ νινθιεξψζεη ζε κεγάιν πνζνζηφ (33%) κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (ρήκα 3).
Πίλαθαο 1. Πιήζνο πξνγξακκάησλ Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη εξσηώκελνη ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία

Πιήζνο πξνγξακκάησλ
1
2
3
4
5
6
Σύλνιν

Απόιπηε Σπρλόηεηα
10
5
10
4
13
13
55

Πνζνζηό %
18,2
9,1
18,2
7,3
23,6
23,6
100,0
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Σρήκα 2. Καηαλνκή ζπκκεηερόλησλ κε βάζε ηελ γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ

2.4

Εργαλείο ζσλλογής δεδομένων

To εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 12 δνκεκέλεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κε ζθνπφ ηε
ζπιινγή πιήζνπο δεδνκέλσλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Cohen & Manion, 1994). ην
εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ πξνεγείηαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλνληαη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αλψλπκν ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο, ηνλ ζθνπφ ηεο θαη ηε δηαδηθαζία
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.

Σρήκα 3. Καηαλνκή ζπκκεηερόλησλ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο κε απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο

Αλαιπηηθά, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνιιαπιψλ
επηινγψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηα παξαθάησ δεδνκέλα:
αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ,
αμηνιφγεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηζπκεηήο επηκφξθσζεο (βι. 2.6.1),
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο επηζπκεηήο επηκφξθσζεο (βι. 2.6.2),
ιφγνη παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο (βι. 2.6.3),

ειίδα 152 απφ 269

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Σφκνο 5, Σεχρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

εκέξεο θαη ψξεο ηεο επηζπκεηήο επηκφξθσζεο (βι. 2.6.4),
δηάξθεηα θαη πεξηνδηθφηεηα ηεο επηζπκεηήο επηκφξθσζεο (βι. 2.6.4).
2.5

Ανάλσζη δεδομένων

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ εθαξκφζηεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη
ηα δεδνκέλα εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηα πνζνζηά. Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ
αλάιπζε ηνπο αμηνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο SPSS 17.
2.6

Αποηελέζμαηα

Οη εξεπλεηηθνί άμνλεο πνπ δηακνξθψζεθαλ (αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ,
ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δπλεηηθά ζα παξαθνινπζνχζε, εκέξεο θαη ψξεο επηκφξθσζεο πνπ ζα
πξνηηκνχζε, δηάξθεηα θαη πεξηνδηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο, αμηνιφγεζε
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ιφγνη παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο
επηκφξθσζεο) δηαηεξήζεθαλ θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:
2.6.1 Χαξαθηεξηζηηθά ηεο επηζπκεηήο επηκόξθσζεο
Όπσο θαίλεηαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ Πίλαθα 2, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο
ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερφκελεο επηκφξθσζεο ην
πεξηερφκελφ ηεο (63,6%) θαη ηε ζρέζε ζεσξίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (76,4%).
Δηδηθφηεξα, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ αμηνινγνχλ σο αξθεηά ή πνιχ ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηκφξθσζεο ην πεξηερφκελφ ηεο (94,5%) θαη ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (98,2%). Δπίζεο, σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
παξερφκελεο επηκφξθσζεο ζεσξνχληαη:
ε ζαθήλεηα ζηφρσλ (γηα ην 58,2% ησλ εξσηψκελσλ),
ε επηζηεκνληθή επάξθεηα ησλ εηζεγεηψλ (γηα ην 58,2% ησλ εξσηψκελσλ) θαη
ε νξγαλσηηθή αξηηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (40% ησλ εξσηψκελσλ).
πλνιηθά, ην 96,4% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξνχλ σο αξθεηά ή πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηε ζαθήλεηα ζηφρσλ, ην 98,2% ησλ εξσηψκελσλ αληίζηνηρα ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα ησλ
εηζεγεηψλ θαη ην 89,1% ηελ νξγαλσηηθή αξηηφηεηα.
Παξάιιεια, ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ απνηηκάηαη σο αξθεηά ή πνιχ ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ απφ ην 80% ησλ εξσηψκελσλ θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ αληίζηνηρα απφ
ην 87,3%. Ο έλαο ζηνπο δχν άλδξεο εξσηψκελνπο ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νξγαλσηηθή αξηηφηεηα ή ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ (ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο γπλαίθεο εξσηψκελεο είλαη 36% θαη 30,8%). Δπίζεο, ην 44% ησλ
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αλδξψλ ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ (28% γηα ηηο
γπλαίθεο). ρεδφλ ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο (72%) ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ ή ηελ απφθηεζε
λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (79,5%), ελψ ην αληίζηνηρα πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο
εξσηψκελνπο είλαη 56,3% θαη γηα ηηο δχν εξσηήζεηο. Δπίζεο, ην 41% ησλ γπλαηθψλ ζεσξεί
σο εμαηξεηηθφ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο άιινπο (αληίζεηα κφιηο
ην 18,8% γηα ηνπο άλδξεο εξσηψκελνπο). Μφιηο ην 13,5% απφ φζνπο έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ
ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηε ρξεζηκφηεηα γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε (28% φζσλ
έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν).
Τπάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε [r(55)=0,81, p<0,01] αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ελφο
επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ θαη ηελ νξγαλσηηθή ηνπ αξηηφηεηα [r(55)=0,44, p<0,01] ή ηελ
επηζηεκνληθή επάξθεηα ησλ εηζεγεηψλ/ηξηψλ [r(55)=0,40, p<0,01].
Οη εξσηψκελνη/εο πξνηηκνχλ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο:
Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (61,8% ζπλνιηθά, 68,7% ησλ
αλδξψλ θαη 59% ησλ γπλαηθψλ),
Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (52,7% ζπλνιηθά, 50% ησλ αλδξψλ
θαη 53,8% ησλ γπλαηθψλ ),
Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (50,9% ζπλνιηθά, 56,2%
ησλ αλδξψλ θαη 48,7% ησλ γπλαηθψλ),
Φσηνγξαθία (50,9%),
Κηλεκαηνγξάθνο (47,3%),
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (45,5%),
Ραηζηζκφο (36,4%).

Πίλαθαο 2. Σεκαληηθόηεηα ραξαθηεξηζηηθώλ επηκόξθσζεο

Σεκαληηθό
α. Πεξηερφκελν %
β. ρέζε ζεσξίαο κε ηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε %
γ. αθήλεηα ζηφρσλ %
δ. Δπηζηεκνληθή επάξθεηα
εηζεγεηψλ/ηξηψλεπηκνξθσηψλ/ηξηψλ %

Καζόινπ
-

Διάρηζηα
1,8

Μέηξηα
3,6

Αξθεηά
30,9

Δμαηξεηηθά
63,6

-

1,8

-

21,8

76,4

-

-

3,6

38,2

58,2

-

-

1,8

40,0

58,2
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ε. Οξγαλσηηθή αξηηφηεηα %
ζη. Καηαιιειφηεηα ηφπνπ
δηεμαγσγήο %

-

-

10,9

49,1

40,0

-

3,6

16,4

47,3

32,7

2.6.2 Θεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο επηζπκεηήο επηκόξθσζεο
Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ επηιέγνληαη θπξίσο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ
έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ή δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, π.ρ. ε Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ ζην ρνιηθφ
Πεξηβάιινλ (77%), Μνπζηθή (50%) ή Φηιαλαγλσζία (44,4%), ζε ζρέζε κε φζνπο/εο έρνπλ
πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ φπνπ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 54%, 24% θαη 27%. Αληίζηνηρα,
ζεκαηηθέο, φπσο ε Ηζηνξία/Μπζνινγία ή Λανγξαθία(38%), Μνπζεία, Αξραηνινγηθνί Υψξνη
θαη Μλεκεία (40,5%), Φσηνγξαθία (62,7%) ή Γηαρείξηζε ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο ζην ρνιηθφ
Πεξηβάιινλ (56,7%), επηιέγνληαη θπξίσο απφ εθπαηδεπηηθνχο κε πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ ζε ζρέζε κε
φζνπο έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν, φπνπ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 11%,
22%, 27,7% θαη 38,8% αληίζηνηρα. Σέινο, ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί θπξίσο απφ
γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο θαηά πιεηνςεθία απoηεινχλ: ε Φηιαλαγλσζία (83,3%), ε
Λανγξαθία (87,5%), ε Λνγνηερλία (94,1%) θαη ε Αηζζεηηθή Αγσγή (91,7%).
2.6.3 Λόγνη παξαθνινύζεζεο επηκόξθσζεο
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
νη εθπαηδεπηηθνί ζα επέιεγαλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο (Πίλαθαο
3):
Δηδηθφηεξα, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε απφθηεζε λέσλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απνηηκψληαη σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθά γηα ην 67,3% θαη
72,7% αληίζηνηρα ησλ εξσηψκελσλ. πλνιηθά, ην 92,7% θαη ην 96,4% αληίζηνηρα ησλ
εξσηψκελσλ ζεσξνχλ σο αξθεηά ή εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηελ πνηφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
Αληίζεηα, ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην λα πεξλάεη θαιά ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη ε επθαηξία
γηα αιιαγή ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ξνπηίλα αλαγλσξίδνληαη σο ειάρηζηα/θαζφινπ ή
κέηξηα ζεκαληηθά γηα ην 74,5% θαη ην 78,2% ησλ εξσηψκελσλ αληίζηνηρα.
Θεσξείηαη σο ζεκαληηθφ ή πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην 69,1% ησλ
εξσηψκελσλ ε αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κφλν γηα ην 43,6% θαη
ην 58,4% ε ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ε ρξεζηκφηεηα γηα επαγγεικαηηθή
αλέιημε.
ρεδφλ δχν ζηνπο ηξεηο εξσηψκελνπο κε πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά
ζεκαληηθφ ην πεξηερφκελν (67,6%), ηε ζαθήλεηα ζηφρσλ (65%) ή ηελ επηζηεκνληθή
επάξθεηα ησλ εηζεγεηψλ (62%). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα φζνπο έρνπλ
κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ είλαη 55,6% , 44,4% θαη 50% αληίζηνηρα.
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ρεδφλ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο εξσηψκελνπο πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ
ηίηιν ζπνπδψλ ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (72,2%), ελψ ζηνπο εξσηψκελνπο κε πηπρίν
ΑΔΗ/ΣΔΗ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 65%.
ρεδφλ ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο εξσηψκελεο (72%) ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά
ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο ηνπο έξγνπ
(κφιηο ην 56,3% ησλ αλδξψλ εξσηψκελσλ).
Σν 79,5% ησλ γπλαηθψλ ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ
απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (κφιηο ην 56,3% ησλ αλδξψλ εξσηψκελσλ).
Σν 25,6% ησλ γπλαηθψλ, αιιά κφιηο ην 6,3% ησλ αλδξψλ, ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά
ζεκαληηθφ έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο λα ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο.
Παξαηεξείηαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε [r(55)=0,74, p<0,01] αλάκεζα ζηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ θαη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο
θαη ζηελ αιιαγή ηεο ξνπηίλαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ [r(55)=0,50, p<0,01].

2.6.4 Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο
ηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξσηήζεθαλ επηιέγνπλ ε επηκφξθσζε λα
ιάβεη ρψξα ζε κηα ή δχν εκέξεο (83,6% ζπλνιηθά, 30,9% γηα κηα εκέξα, 21,8% ζε δχν
εκέξεο ζπλερφκελεο θαη 30,9% δχν εκέξεο φρη ζπλερφκελεο) θαη κέγηζηε δηάξθεηα σξψλ
επηκφξθσζεο αλά εκέξα ηηο δπν ψξεο (36,1%) ή ηξεηο ψξεο (37,5%). Σέινο, αλαθνξηθά κε
ηελ πεξηνδηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο, νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ θπξίσο αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (56,4%) ή ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (25,5%).
Πίλαθαο 3. Λόγνη παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο

Σεκαληηθό
Βειηίσζε πνηφηεηαο
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ %
Απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ %
πκβνιή ζηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε %
Σφλσζε απηνπεπνίζεζεο %
Δπθαηξία γηα αιιαγή ηεο
ξνπηίλαο %
Δπράξηζηε ελαζρφιεζε %
Αληαιιαγή απφςεσλ κε

Καζόινπ

Διάρηζηα

Μέηξηα

Αξθεηά

Δμαηξεηηθά

1,8

-

5,5

25,5

67,3

-

-

3,6

23,6

72,7

3,6

9,1

29,1

40,0

18,2

18,2

10,9

27,3

23,6

20,0

21,8

41,8

14,5

14,5

7,3

32,7
-

21,8
9,1

20,0
21,8

23,6
34,5

1,8
34,5
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ζπλαδέιθνπο/ηζζεο %

Σπκπεξάζκαηα
Απφ ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έρνπλ πινπνηήζεη
πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ζε επνρή θξίζεο θαη ππεξεηψληαο ζε ζρνιεία πεξηνρψλ κε έληνλα
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φρη κφλν δελ είλαη αξλεηηθνί απέλαληη ζηα
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, αιιά, αληίζεηα, ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απνδέρνληαη σο
βαζηθά θίλεηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηκφξθσζεο ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ ζεκαηνινγία
επηκφξθσζεο πνπ πξνηηκνχλ ζρεηίδεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ
βηψλνπλ θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν επηιέγνπλ:
ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (61,6%),
ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (50,9%),
ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (52,7%).
Αμηνζεκείσην είλαη φηη πξνηηκνχλ ε επηκφξθσζε λα έρεη δηάξθεηα έσο δχν εκέξεο, λα είλαη
νιηγφσξε (έσο ηξεηο ψξεο αλά εκέξα) θαη λα ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Σέινο πξνηάζζνληαη σο ζεηηθά ζηνηρεία ηεο επηκφξθσζεο θαηά αμηνινγηθή ζεηξά:
ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (61,6%),
ηε ζρέζε ζεσξίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε,
ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο,
ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα εηζεγεηψλ/ηξηψλ θαη
ηε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ.
Σα ζηνηρεία απηά ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηακφξθσζε
κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ηφζν γηα ηε Γπηηθή Αηηηθή φζν θαη γηα θάζε άιιε
πεξηνρή πνπ κπνξεί λα έρεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, επηβεβαηψλνπλ ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
λα επηκνξθσζνχλ, αλεμάξηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ. Θέηνπλ σο
πξνηεξαηφηεηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο, αιιά πξνηάζζνπλ ηε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο, επηδηψθνληαο λα απνθηήζνπλ εθείλεο ηηο γλψζεηο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
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