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Abstract: The current study refers to the first innovative application in project in General and
Professional Lyceums and particularly in accordance to the training requirements raised at the
completion of the school year 2011-12. The basis of this survey was a questionnaire of 24
questions and 366 teachers have participated. The results indicated that the majority of the
participants had not been trained properly prior the implementation of the innovation. Their
educational needs focused on research methodology, practical application of the topics during
lectures and student evaluation. The participants' feedback showed their will to enhance their
teaching methods in this subject.
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Πεξίιεςε: Τε παξνχζα εξγαζία αθνξά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ησλ Δξεπλεηψλ Δξγαζηψλ ζηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη εηδηθφηεξα ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνέθπςαλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2011-12. Έλα εξσηεκαηνιφγην κε 24
εξσηήζεηο απνηέιεζε ηελ βάζε ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 366 εθπαηδεπηηθνί. Τα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ εθπαηδεπηεί ζηελ θαηλνηνκία πξηλ απηή εθαξκνζηεί θαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπο εζηηάδνληαη ζηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
καζεηψλ. Οη πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ βειηίσζε θαη
ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ.
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Δηζαγσγή
Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (EE) εηζήρζεζαλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα
κε ην γαιιηθφ πξφηππν ησλ «Travaux Personnels Encadrés» (Δduscol 2012), σο ππνρξεσηηθφ
κάζεκα θαη σο δηαθξηηή ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Γεληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην
ην ζρνιηθφ έηνο 2011-12 θαη έρνπλ δηάξθεηα ελφο ηεηξακήλνπ ή ελφο ζρνιηθνχ έηνπο. Τα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη εληάζζνληαη ή ζπλδπάδνπλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ θχθινπο: α.
«Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, β. «Τέρλε θαη Πνιηηηζκφο», γ. «Μαζεκαηηθά,
Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγία» θαη δ. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθνξία» (ΥΠΓΜΘ, 2011).
Οη EE ραξαθηεξίζηεθαλ σο θαηλνηφκνο παξέκβαζε ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηφηη θηινδνμνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ λννηξνπία, ηηο πξαθηηθέο θαη ελ γέλεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, πηνζεηψληαο ηέζζεξηο βαζηθέο
παηδαγσγηθέο αξρέο κάζεζεο: α. ηελ αξρή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, β.
ηελ αξρή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Σπλεξγαζίαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, γ. ηελ αξρή ηεο Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ, ηεο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπ Πιαηζίνπ ηεο Μάζεζεο θαη δ. ηελ αξρή
ηεο Οκαδηθήο Σπλεξγαζίαο ησλ Μαζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2011).
Η αξρή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο ηεο Μάζεζεο πηνζεηεί ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ζέκα ζρεδηάδεηαη θαη κειεηάηαη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο
γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη καζεηηθά ελδηαθέξνληα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ πνξεία ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο
(Γθνηδαξίδεο, 2009). Σχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2011) «νη καζεηέο απνθηνχλ βαζηά
γλψζε ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθήο θαηαλφεζεο» γηα ηα ζέκαηα πνπ κειεηνχλ, ελψ, ηαπηφρξνλα,
κε ηελ εκπινθή ηνπο ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, αλαπηχζζνπλ ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο δηεξεχλεζεο ζεκάησλ θαη δηαρείξηζεο αβέβαησλ θαη ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ (Joyce, Weil and
Calhoun, 2008).
Η Αξρή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Σπλεξγαζίαο ησλ Καζεγεηψλ πξνθξίλεη ηηο δηεπηζηεκνληθέο
ζπκπξάμεηο δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο,
θαζψο θαη ηηο δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ζε άιινπο ηνκείο. Δπνκέλσο, νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ θαη εηδηθνηήησλ, αιιά
πεδίν ζπλεξγαζίαο καζεκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Klein, 2001). H δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε μεπεξλά ηνπο δηαρσξηζκνχο θαη ηα φξηα ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ (Tchudi
and Lafer 1996, Αγγειάθνο 2003, Μαηζαγγνχξαο 2004), βειηηψλεη ηελ θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαηξέπεη ηε δηδαζθαιία ζε ζπκκεηνρηθή πξάμε (Μπαδίγνπ, 2012) θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ
πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα.
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Με ηελ Αξρή ηεο Οκαδηθήο Σπλεξγαζίαο ησλ Μαζεηψλ ε καζεζηαθή δηαδηθαζία κεηαηνπίδεηαη απφ ηε δαζθαιν-καζεηηθή επηθνηλσλία θαη ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία ζηε δηακαζεηηθή ζπλεξγαζία θαη βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία (Φξπζαθίδεο, 2003), κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα θαζνδεγεί θαη λα ζηεξίδεη απηή ηε ζπλεξγαζία. Η αξρή απηή πινπνηείηαη
κέζσ ηεο «νκαδνζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νκάδα ησλ καζεηψλ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θνηλσληθά εγρεηξήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο (Frommer, 1981) θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζχζθημε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη πξνάγεηαη ε πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ (Meyer, 1979).
Η Αξρή ηεο Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ, ηεο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπ Πιαηζίνπ ηεο Μάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαδηθαζία κάζεζεο πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ (Φξπζαθίδεο, 2003), εληείλεη ηα θίλεηξα, δεκηνπξγεί ζεηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκπαξαζηέθεηαη ζηνπο καζεηέο θαη λα βειηηψλεη ηελ
νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο (Dieterich, 1988).
Οη παξαπάλσ παηδαγσγηθέο αξρέο, φηαλ εθαξκφδνληαη, αιιάδνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ξφινπο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο καζεζηαθνχο ξφινπο ησλ καζεηψλ, θαζηεξψλνπλ λέεο εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο δηεξεχλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη, ελ γέλεη, δεκηνπξγνχλ κηα εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα πνπ ελζαξξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξσηνβνπιία, ηελ επηινγή, ηνλ πεηξακαηηζκφ
θαη ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή επζχλε (Μαηζαγγνχξαο, 2011).
Η θαηλνηνκία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ αλήθεη ζηα εξεπλεηηθήο θαηεχζπλζεο (Inquiry
Learning) Projects, δειαδή ππνδειψλεη κία ζπιινγηθή εξγαζία κε επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, ε
νπνία δηαζέηεη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα έξεπλαο θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο αιιά
θαη απηά ηεο ζηνρεπκέλεο ελεξγνχ δξάζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (Μαηζαγγνχξαο, 2011).
Τα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κία Δξεπλεηηθή Δξγαζία έρνπλ δηηηφ ζηφρν, ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα (Eduscol, 2012). H δεθαπεληαεηήο Γαιιηθή εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ησλ ΔΔ έδεημε φηη δελ θηινδνμνχκε λα πεηχρνπκε
αιιαγή 180ν, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά πξφθεηηαη
γηα έλα ζεκαληηθφ βήκα επζπγξάκκηζήο ηνπ κε βαζηέο παηδαγσγηθέο αξρέο (Δduscol 2012).
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ νη
λένη άλζξσπνη, ηελ ππνρψξεζε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ηελ αδπλακία ηεο ηζρχνπζαο ζρνιηθήο αγσγήο λα δψζεη απαληήζεηο ζηα ζχγρξνλα εξσηήκαηά ηνπο, νη ΔΔ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ έλα λέν καζεζηαθφ πεδίν ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα (Σρίδα, 2012). Οη καζεηέο
καο, σο πνιίηεο ζην κέιινλ ζα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πιεζψξα δεηεκάησλ ηα νπνία απαηηνχλ απφ απηνχο λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ, λα ιεηηνπξγνχλ απνθαζίδνπλ θαη λα
δξνπλ γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ζε πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ
επίπεδν, λα είλαη δειαδή θξηηηθά ζθεπηφκελνη θαη ελεξγνί πνιίηεο.
Σην ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο επηθξαηεί ν κφληκνο ζρεδφλ πξνβιεκαηηζκφο, θαηά πφζν
ε επηκφξθσζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ αθφκε, θαηά πφζν νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχληαη ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεΣειίδα 10 απφ 160
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ηα. Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
αλάπηπμεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ (Μπαγάθεο, 2005). Σε πιήξε ζπλέπεηα κε ηε ξήζε ηνπ Ατλζηάηλ φηη «θαλέλα πξφβιεκα δελ κπνξεί λα επηιπζεί απφ ηελ ίδηα δνκή πνπ ην παξήγαγε» νη ΔΔ ζπληζηνχλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ φινπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σε
απηή ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή, ν εθπαηδεπηηθόο ζεσξείηαη παξάγνληαο-θιεηδί.
Η έλλνηα αλάγθε νξίδεηαη θάζε θνξά ζην πιαίζην κηαο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη επνκέλσο
επηδέρεηαη πνιιψλ εξκελεηψλ, θαζψο επηθξαηεί ζχγρπζε κε ηνπο φξνπο επηζπκία, ελδηαθέξνλ,
δήηεζε (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 1999∙ Σηαθνβέιε, 2011). Σχκθσλα κε ηε Γηαλλαθνπνχινπ
(2010), ν φξνο «εθπαηδεπηηθή ή επηκνξθσηηθή αλάγθε» εθθξάδεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ
ππάξρνπζα θαη ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ ή ζηάζεσλ ελφο αηφκνπ ή
κηαο νκάδαο. Σηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαηά Maslow, νη γλσζηηθέο αλάγθεο, έπνληαη ησλ
αλαγθψλ απηνεθηίκεζεο, ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ησλ αλαγθψλ γηα αζθάιεηα. Η ηθαλνπνίεζή ηνπο φκσο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηηο αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο, θάηη πνπ δπλεηηθά είλαη ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο νη γλσζηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζην βαζκφ πνπ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη βαζηθφηεξεο
αλάγθεο ηνπο.
Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο δηαθξίλνληαη ζε (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 1999):
α) ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο,
β) ζε ζπλεηδεηέο αιιά κε ξεηέο θαη
γ) ζε ιαλζάλνπζεο (θαη πξνθαλψο κε ξεηέο) αλάγθεο.
Η δηάθξηζε απηή ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ καο βνεζάεη λα επηιέμνπκε ηηο θαηάιιειεο
κεζφδνπο θαη ηερληθέο γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπο
Οη παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη πνιιαπινί θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ. Ωζηφζν, ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ
κπνξεί λα δηαγλψζεη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο κέζα απφ 3 θάζεηο (Τζηκπνπθιή & Φίιιηπο, 2010):
1.
Σπλδπαζκφ πνζνηηθψλ ηερληθψλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο θαη πνηνηηθψλ
ηερληθψλ κέζα απφ ηε δηα δψζεο επαθή κε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ.
2.
Αλάγλσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε
ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη επσθειέζηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο.
3.
Δπαλαζρεδηαζκφ ηφζν ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Όζνλ αθνξά ζηηο ΔΔ νη απφςεηο απηέο απνθηνχλ αθφκε κεγαιχηεξε βαξχηεηα, εμαηηίαο ηεο
αιιαγήο, αλ όρη αλαηξνπήο, πνπ απαηηείηαη ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Απφ απιφο δηεθπεξαησηήο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα
κεηαβιεζεί ζε εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ν ίδηνο ζρεδηάδεη καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή, νπζηαζηηθά δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ
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εθπαηδεπηηθφ λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο απηφλνκνο θαη ππεχζπλνο επαγγεικαηίαο, πνπ έρεη ηνλ
έιεγρν ηεο εξγαζίαο ηνπ, θαη έρεη ελεξγφ ξφιν κέζα ζην ζρνιείν.
Σηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνίεζαλ ΔΔ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2011-12 ζηα Λχθεηα ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, θαζψο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο
ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο επηκφξθσζεο, ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ
θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπο.

1. Αλαγθαηόηεηα θαη ζθνπόο ηεο έξεπλαο
Η εηζαγσγή λέσλ αληηθεηκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο νη EE, απαηηνχλ λέα ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ
ζεκαίλεη αιιαγή ηεο δηδαθηηθήο λννηξνπίαο, απαγθίζηξσζή απφ παξαδνζηαθά δηδαθηηθά κνληέια, εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ηερληθψλ πνπ ζπάληα εθαξκφδνληαλ κέρξη ζήκεξα, φπσο γηα
παξάδεηγκα, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο. Η ΔΔ σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηα πξψηα ρξφληα
ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνθάιεζε άγρνο θαη αλαζθάιεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη δεηνχλ
επηκφξθσζε θαη ζπλερή ζηήξημε (Γίηζηνπ, Παπαδήζε & Παπιηθάθεο, 2012). Τν πεξηερφκελν
ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.
Η δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πινπνηνχλ ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ην θαηάιιειν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα βαζηδφκελν ζηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Τα ζέκαηα, ηα παξαδείγκαηα θαη
ηα πξνβιήκαηα πνπ εμεηάδνληαη πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηελά κε θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ή ζα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (Κφθθνο, 2005). Η δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηεξγαζία ηεο
κάζεζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα.
Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
πινπνίεζαλ ΔΔ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2011-12 ζηα Λχθεηα ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ψζηε λα ζρεδηαζηεί έλα θαηάιιειν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη λα
αληηκεησπηζηνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πινπνίεζεο ησλ
ΔΔ ζηα ειιεληθά Λχθεηα ιφγσ ηεο ειιηπνχο επηκφξθσζεο.

2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ:
α) ζηελ επηκνξθσηηθή εκπεηξία πάλσ ζηηο ΔΔ, πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ ΔΔ
β) ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή πινπνίεζε ησλ
ΔΔ
γ) ζηα πηζαλά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε.
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3. Μεζνδνινγία
Η δηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, ζρεηηθά κε ηηο ΔΔ ζην Λχθεην αθνξά ζε ζπλεηδεηέο
θαη ξεηέο αλάγθεο θαη ελδεδεηγκέλεο κέζνδνη γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ είλαη εξσηεκαηνιφγηα
(αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ) ή θαηεπζπλφκελεο ζπλεληεχμεηο, κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, πνπ απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή πνζνηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Μέζσ απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ ν εξεπλεηήο ζα απνθνκίδεη ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ - ζηφρν
πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη, ελδερνκέλσο, πηζαλέο ζηάζεηο,
πξνζδνθίεο, εκπεηξίεο, βηψκαηα, γλσζηηθφ επίπεδν θ.ά. ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Έηζη, ζρεκαηίδεηαη κηα πξψηε πνζνηηθή νκαδνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκάδαο αλαθνξάο.
Φπζηθά, ε παξάιιειε ζπλερήο παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα επηβεβαηψλεη, εληζρχεη ή ηξνπνπνηεί ηα ζπκπεξάζκαηά καο θαη πηζαλά αλαδεηθλχεη θαη
ηηο κε ξεηέο ή/ θαη ιαλζάλνπζεο αλάγθεο ηνπο.
Δπηιέρζεθε, ινηπφλ, ε θαηάξηηζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008) πνπ αθνξνχλ α) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ ζηελ πξάμε θαη β) ην είδνο ηεο επηκφξθσζεο, ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηα εκπφδηα
πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπο.
3.1

Τν εξσηεκαηνιόγην

Τν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε 24 εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ θάιππηαλ
δχν βαζηθά κέξε. Τν πξψην κέξνο απνηεινχζαλ 11 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα αηνκηθά
ζηνηρεία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηχπνο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξφζζεηεο ζπνπδέο, επηκφξθσζε, ιφγνη θαη δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ζηηο ΔΔ).
Τν δεχηεξν κέξνο απνηεινχζαλ 13 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηκφξθσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ΔΔ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνπλ γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ΔΔ. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα
Likert (1=ιηγφηεξν ζπρλά, 2=ιίγν ζπρλά, 3=ζπρλά, 4=πνιχ ζπρλά, 5=πάξα πνιχ ζπρλά), κε
πνιιαπιή επηινγή, κε λαη/φρη θαη κε αλάπηπμε.
3.2

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 140 άλδξεο (38,4%) θαη 226 γπλαίθεο (61,6%). Οη 54 (14,8%) ήηαλ
24-35 εηψλ, νη 171 (46,7%) ήηαλ 36-45, νη 108 (29,5%) ήηαλ 46-55 θαη νη 33 (9%) ήηαλ άλσ
ησλ 55 εηψλ. Οη 152 (41,6%) είραλ σο 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη 141
(38,6%) απφ 11 σο 20, νη 56 (15,3%) απφ 21 σο 30, θαη 16 (4,4%) πάλσ απφ 30 ρξφληα.
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Όζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα, κφλν 7 (1,9%) ήηαλ Γηεπζπληήο, ελψ 15 ήηαλ Υπνδηεπζπληέο (4,1%). Όζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε Γεληθά Λχθεηα δίδαζθαλ νη
282 (75,8%) θαη ζε Δπαγγεικαηηθά νη 90 (24,2%). Τν 19,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ θηιφινγνη (ΠΔ02) ζηελ εηδηθφηεηα, ην 13,4% ήηαλ θπζηθνί (ΠΔ04) θαη αθνινχζεζαλ κε 13,4% νη
καζεκαηηθνί (ΠΔ03) θαη νη πιεξνθνξηθνί (ΠΔ20). Αλαθνξηθά κε πξφζζεηεο ζπνπδέο, δηδαθηνξηθφ ηίηιν είραλ 17 (10,3%), κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 99 (60%), ελψ 26 (15,8%) θαηείραλ δεχηεξν πηπρίν. Σε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, 4 είραλ επηκφξθσζε ζηε ΣΔΛΜΔ (1,4%), 222 ζε ΠΔΚ (76,6%), 27 ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
(9,3%), 13 ζηελ Αγσγή Υγείαο (4,5%), 6 ζηα Πνιηηηζηηθά (2,1%) θαη 4 ζηελ Αγσγή Σηαδηνδξνκίαο (1,4%). Δηδηθή επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ είραλ 128 (40,3%). Σην Α΄ ηεηξάκελν εθαξκνγήο ησλ ΔΔ ζπκκεηείραλ 29 (8,5%), ζην Β΄ ηεηξάκελν 26 (7,6%), ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (83,9%) ζπκκεηείρε θαη ζηα δχν ηεηξάκελα. Τέινο, 203 εθπαηδεπηηθνί (63%)
αλέιαβαλ ΔΔ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην θαη 119 (37%) γηαηί ην κάζεκα πεξηιακβαλφηαλ ζηηο αλαζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.

4. Τα απνηειέζκαηα
4.1

Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ θαηλνηνκία ησλ ΔΔ

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία ησλ ΔΔ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα θαηαζέζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν, ηε κνξθή, ηνπο επηκνξθσηέο θαη ην ρξφλν, κηαο κειινληηθήο επηκφξθσζεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κφλν
ην 40,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, είρε επηκνξθσζεί ζηηο ΔΔ (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Δπηκόξθσζε ζηηο ΔΔ

Ναη
Όρη
ΣΥΝΟΛΟ

Σρεηηθή ζπρλόηεηα (%)
40,3
59,7
100

Οη θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο έιαβαλ ηελ επηκφξθσζε ήηαλ θπξίσο ν ΟΔΠΔΚ, ε Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηα ΠΔΚ ηεο πεξηνρή πνπ εξγάδνληαη θαη θαηνηθνχλ.
Κξίλνληαο ηελ επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ, φζνη είραλ απαληήζεη ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, δήισζαλ φηη ήηαλ επαξθήο ην 39,8%, κέηξηα ην 30,1%, αλεπαξθήο ην 9% ελψ δελ
είρε άπνςε ην 21,1% (Πίλαθαο 2).
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Πίλαθαο 2. Κξηηηθή ζηελ επηκόξθσζε ζηηο ΔΔ

Αλεπαξθήο
Μέηξηα
Δπαξθήο
Γελ έρσ άπνςε
ΣΥΝΟΛΟ

Σρεηηθή ζπρλόηεηα (%)
9
30,1
39,8
21,1
100

Η επηκφξθσζε βνήζεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ ΔΔ αξθεηά ην 43,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνιχ
ην 28,2%, θαζφινπ ην 7,1% απηψλ ελψ 21,2% δελ εμέθξαζε άπνςε γηα ην ζέκα (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Δπηκόξθσζε σο βνήζεηα ζηελ πινπνίεζε ησλ ΔΔ

Καζφινπ
Αξθεηά
πνιχ
Γελ έρσ άπνςε
ΣΥΝΟΛΟ

Σρεηηθή ζπρλόηεηα (%)
7,1
43,5
28,2
21,2
100

Ωο πξνο ηα ζέκαηα (1ε – 5ε ζέζε) πνπ ζα επηζπκνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πεξηέρνληαη ζην
πεξηερφκελν κηαο κειινληηθήο επηκφξθσζεο ηνπο, θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4 φηη
ε κεζνδνινγία έξεπλαο απνηειεί ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο γηα ην
71,8% ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Δπίζεο ην 65,6% ησλ ππνθεηκέλσλ δήισζαλ σο ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο ηηο βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ην
62,4% ησλ ππνθεηκέλσλ ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, ην 60,8% ηε δεκηνπξγία νκάδαο, ην 58,2%
ηε ζπγγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ην 56,5% ηελ αμηνιφγεζε, ην 52,4% ηελ παξνπζίαζε
θαη ην 48,4% ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ.
Η δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 1ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο παξαηεξείηαη ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο. Τα ακέζσο επφκελα ζέκαηα πνπ δειψζεθαλ φηη απνηεινχλ
ην 1ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο ήηαλ νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο
(δειψζεθε σο ην 1ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν απφ 58 ππνθείκελα) θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (δειψζεθε σο ην 1ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν απφ 56 ππνθείκελα).
Η δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 2ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο παξαηεξείηαη γηα ηηο «βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο» σο ζέκα επηκφξθσζεο (152 ππνθείκελα).
Η δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 3ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο παξαηεξείηαη γηα ηελ «δεκηνπξγία νκάδαο» σο ζέκα επηκφξθσζεο (130 ππνθείκελα).

Σειίδα 15 απφ 160

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Τφκνο 5, Τεχρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

Η δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 4ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο παξαηεξείηαη γηα ηελ «ζπγγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο» σο ζέκα επηκφξθσζεο (110 ππνθείκελα).
Η δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 5ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο παξαηεξείηαη γηα ηελ «παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ» σο ζέκα επηκφξθσζεο (130 ππνθείκελα).

Πίλαθαο 4. Θέκαηα κειινληηθήο επηκόξθσζεο ζηηο ΔΔ

Θέκαηα
Γεκηνπξγία νκάδαο
Μεζνδνινγία έξεπλαο
Βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο
Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε
Πξαθηηθέο εθαξκνγέο
Σπγγξαθή ηεο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο
Παξνπζίαζε ηεο ΔΔ
Αμηνιφγεζε ηεο ΔΔ

1ε
2ε
3ε
4ε
5ε Σχλνιν
35 42 130 7
5
219
181 54 12
8
4
259
41 152 21 10 13
237
48 39 42 28 18
175
58 78 37 25 28
226
32 34 24 110 12
212
19 13 19
9 130
190
56 54 48 31 16
205

%
60,8
71,8
65,6
48,4
62,4
58,2
52,4
56,5

Σρεηηθά κε ηε κνξθή πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ νη ζπκκεηέρνληεο ππέδεημαλ θαηά πιεηνςεθία (57,8%) κηα δεηγκαηηθή εθαξκνγή (δηδαζθαιία) ζην ζρνιείν κέζα ζηελ
ηάμε κε καζεηέο, ην 32% πξνηείλεη ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε κε εθπαηδεπηηθνχο, ην 5,8% εμ
απνζηάζεσο θαη ην 4,1% ειεθηξνληθή επηκφξθσζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθηπαθή
πιαηθφξκα. Σπκπιεξσκαηηθά 0,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ πξφηεηλαλ: «Κπξίσο λα γίλεη αληαιιαγή εκπεηξηώλ» (Δξ.105), «Με αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θάλεη έξεπλα απνδεδεηγκέλα νη ίδηνη»
(Δξ. 228) (Πίλαθαο 5).
Πίλαθαο 5. Μνξθέο επηκόξθσζεο ζηηο ΔΔ

Σρεηηθή ζπρλόηεηα (%)
Σην ζρνιείν ζηελ ηάμε κε καζεηέο- Γεηγ57,8
καηηθή
Σην ζρνιείν ζε εθπαηδεπηηθνχο - Δλδνζρν32
ιηθή επηκφξθσζε
Δμ απνζηάζεσο
5,8
Ηιεθηξνληθή ζπκκεηνρή ζε δηαδηθηπαθή
4,1
πιαηθφξκα
Άιιν ηη ….
0,3
ΣΥΝΟΛΟ
100
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Γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηκνξθσηή ζηηο ΔΔ, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (61,9%) ζεσξνχλ
φηη απηφο πξέπεη λα είλαη ζπλάδειθνο κε επηκφξθσζε ζε απηέο, ελψ ην 27,6% ππνδεηθλχεη
ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν. Τέινο, ην 10,5% πξνηείλεη: «Σπλάδειθνο κε εκπεηξία ζηα πεξηβ/θάπνιηη/θά πξνγξάκκαηα» (Δξ. 12), «Δηδηθνί ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο» (Δξ. 47), «Παλεπηζηεκηαθόο θαζεγεηήο κε εμεηδίθεπζε ζηελ έξεπλα» (Δξ.20) (Πίλαθαο 6).
Πίλαθαο 6. Ιδηόηεηα επηκνξθσηή ζηηο ΔΔ

Σρνιηθφο Σχκβνπινο
Σπλάδειθνο κε επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ
Άιιν ηη ….
ΣΥΝΟΛΟ

Σρεηηθή ζπρλόηεηα (%)
27,6
61,9
10,5
100

Ωο θαηαιιειφηεξν ρξφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειινληηθήο επηκφξθσζεο ηηο ΔΔ ην
39,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ππέδεημε ην εξγαζηαθφ σξάξην κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληά ηνπο, ην 37,9% ηε ρξνληθή πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπο ζρνιηθνχ έηνπο, ην 12,6%
ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ην 6,9% ηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν θαη ην 2% ηα
Σαββαηνθχξηαθα. Σπκπιεξσκαηηθά ζηηο παξαπάλσ επηινγέο, ην 0,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έξεπλα πξφηεηλε: «Από 1ε/9-10/9» (Δξ.65) «Καη ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνι. σξαξίνπ όηαλ
απαηηείηαη» (Δξ. 227), «Σηα θελά ηνπ ζρ. Πξνγξάκκαηνο κέζσ e-learning» (Δξ.19) (Πίλαθαο
7).
Πίλαθαο 7. Φξόλνο επηκόξθσζεο ζηηο ΔΔ

Σρεηηθή ζπρλόηεηα (%)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ σξα39,7
ξίνπ κε απαιιαγή απφ δηδαθηηθά θαζήθνληα
Καηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν
6,9
Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιη37,9
θνχ έηνπο
Τελ ηειεπηαία βδνκάδα ηνπ ζρνιηθνχ
12,6
έηνπο
Τα Σαββαηνθχξηαθα
2
Κάηη άιιν ……
0,9
ΣΥΝΟΛΟ
100
Γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θαηά πιεηνςεθία (67,7%) νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ηα ηαρχξξπζκα ζεκηλάξηα. Τν 20,2% επέιεμε ηξίκελε δηάξθεηα, ην 6,2% εηήζηα θαη ην
4,7% εμάκελε. Τέινο, ην 1,2% πξφηεηλε ελαιιαθηηθά: «…όζν θξηζεί όηη ρξεηάδεηαη, ώζηε λα
Σειίδα 17 απφ 160

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Τφκνο 5, Τεχρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

απνδεηθλπόκαζηε επαξθείο» (Δξ. 27), «Όζν ρξεηαζηεί αλάινγα ηελ θάιπςε» (Δξ. 44), «Ννκίδσ
όηη απαηηνύληαη θάπνηεο ώξεο, όρη κήλεο, λα γίλεηαη ζηαδηαθά & επαλαιακβαλόκελα» (Δξ.
227), «Δπηκόξθσζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα» (Δξ. 91) (Πίλαθαο 8).
Πίλαθαο 8. Φξνληθή δηάξθεηα επηκόξθσζεο ζηηο ΔΔ

Ταρχξξπζκα ζεκηλάξηα
Τξίκελε επηκφξθσζε
Δμάκελε επηκφξθσζε
Δηήζηα επηκφξθσζε
Κάηη άιιν ……
ΣΥΝΟΛΟ

Σρεηηθή ζπρλόηεηα (%)
67,7
20,2
4,7
6,2
1,2
100

Η ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ελφηεηαο αλαθεξφηαλ ζηελ πξναηξεηηθή ή ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή
ζε επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ φπνπ ην 54,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ επέιεμε ηελ ππνρξεσηηθή κνξθή
θαη ην 38,7% ηελ πξναηξεηηθή. Τν ππφινηπν 6,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ είρε άπνςε (Πίλαθαο 9).
Πίλαθαο 9. Πξναηξεηηθή-ππνρξεσηηθή επηκόξθσζε ζηηο ΔΔ

Πξναηξεηηθή
Υπνρξεσηηθή
Γελ έρσ άπνςε
ΣΥΝΟΛΟ

Σρεηηθή ζπρλόηεηα (%)
38,7
54,7
6,6
100

4.2 Πξνηάζεηο θαη πξνβιήκαηα από ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ησλ ΔΔ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
ΔΔ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αιιά θαη λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ελφο επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ηέζεθαλ ηξεηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ πνιχ σο πάξα πνιχ ήηαλ θαηά ζεηξά ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο (45,5%), ε έιιεηςε ρξφλνπ (36,4%), ε έιιεηςε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο (31,1%), ε
έιιεηςε επηκφξθσζεο (29,5%), ε ζχλζεζε ηεο έθζεζεο ηεο ΔΔ (25,3%) θαη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ (24,4%) (Πίλαθαο 10).
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Πίλαθαο 10. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ΔΔ

Έιιεηςε
επαξθνχο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
Έιιεηςε ρξφλνπ
Έιιεηςε επηκφξθσζεο
Έιιεηςε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο
Μεησκέλν ελδηαθέξνλ καζεηψλ
Γπζθνιία καζεηψλ
λα
αληαπνθξηζνχλ
ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία
Τξφπνη/πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ
Σχλζεζε έθζεζεο ηεο
ΔΔ
Αμηνιφγεζε ηεο ΔΔ
Παξνπζίαζε/Γηάρπζε
απνηειεζκάησλ
Σπλεξγαζία κε ην
ζχιινγν γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ
Σπλεξγαζία κε θνξείο/ηνπηθή θνηλσλία

Καζφινπ Λίγν

Αξθεηά

Πνιχ
18,8%

Πάξα
πνιχ
26,7%

Σχλνιν
f (%)
100

11,9%

17,9%

24,7%

8,1%
14,4%

29,1%
30%

26,4%
26,6%

23,3%
14,5%

13,1%
14,5%

100
100

22%

22,9%

24%

14,2%

16,9%

100

15,8%

37,5%

22,3%

15,5%

8,9%

100

11,6%

34,8%

32,6%

14,2%

6,8%

100

25,4%

34,6%

19,7%

13,7%

6,6%

100

13,5%

35,3%

25,9%

18,8%

6,5%

100

15,4%
22,5%

37,1%
38,2%

29,3%
26,6%

14,5%
8,1%

3,7%
4,6%

100
100

69,6%

16%

4,5%

4,5%

5,4%

100

69,4%

18,8%

4,1%

3,8%

3,8%

100

Σπκπιεξσκαηηθά ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε ππέδεημαλ θαη άιια πξνβιήκαηα φπσο: «Αδπλακία καζεηώλ λα εληνπίζνπλ εξσηήκαηα & λα εξεπλήζνπλ πνιύπιεπξα» (Δξ. 5) «Κάπνηνη καζεηέο δελ είραλ Η/Υ, επίζεο ιόγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ δελ έγηλαλ επηζθέςεηο» (Δξ. 64).
Πξνηάζεηο δηαηχπσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ησλ ΔΔ
ζηελ Α’ ηάμε, ηελ επέθηαζε ηνπ καζήκαηνο ζηελ Β’ ηάμε ή /θαη ζηε Γ’ ηάμε. Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ πξνηάζεσλ έδεημε φηη ε επέθηαζε ηνπ καζήκαηνο ζηελ Β΄ θαη Γ΄ ηάμε είλαη
επηζπκεηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μηα νκάδα επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο επέθηαζεο κφλν
ζηελ Β’ ηάμε αλαθέξνληαο φηη: «Σηελ Α & Β Λπθείνπ, εθόζνλ δελ απνδεζκεπηεί πιήξσο ην
Λύθεην από ην ζύζηεκα εηζαγσγήο ζην Παλ/κην» (Δξ. 79), «Ο ζεζκόο ηεο ΔΔ πξέπεη λα επεθηαζεί & ζηε Β Λπθείνπ, αιιά λα ζπλδεζεί κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά»
(Δξ. 225), «Πξέπεη λα επεθηαζεί & ζηε Β Λπθείνπ, όρη ζηε Γ ιόγσ ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ησλ
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Παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ» (Δξ. 261), «Πξέπεη λα επεθηαζεί ζηε Β Λπθείνπ & λα μεθηλάεη από
ηε Β Γπκ/ζίνπ, κε ζηαδηαθή εθπαίδεπζε & πξνζαξκνγή ησλ καζεηώλ ζην ζρεηηθό ηξόπν εξγαζίαο & ζπλεξγαζίαο» (Δξ. 284).
Η δεχηεξε νκάδα, ειάρηζηα κηθξφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε, ππνζηεξίδεη ηελ επέθηαζε ζηελ
Β΄ θαη Γ΄ ηάμε αλαθέξνληαο φηη: «…Τα θαηλνηόκα ζηνηρεία ηεο ΔΔ θαιό ζα ήηαλ λα εθαξκνζηνύλ θαηά ην δπλαηό ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ & ζηηο 3 ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ…» (Δξ.
24), «Να επεθηαζεί ζηε Β & Γ & λα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ επξύηεξε θηινζνθία ηεο
εθπ/ζεο» (Δξ. 283), «Να επεθηαζεί & ζηηο επόκελεο ηάμεηο & ε Α Λπθείνπ ζα πξέπεη λα είλαη
πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε» (Δξ. 268), «Να επεθηαζεί & ζηηο 3 ηάμεηο ζαλ 3σξν κάζεκα» (Δξ.
105), «Ο ζεζκόο πξέπεη λα γεληθεπζεί ζ' όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ & λα ζπλνδεύεηαη από παξάιιειεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο κε πξνεμάξρνπζα ηελ απνζύλδεζε ηνπ Λπθείνπ από ηηο Παλειιαδηθέο» (Δξ. 6). Τέινο, ε κηθξφηεξε νκάδα πξνηείλεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ καζήκαηνο κφλν
ζηελ Α΄ ηάμε ππνζηεξίδνληαο φηη: «Να παξακείλεη ζηελ Α Λπθείνπ αλ ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα
παξακείλεη ην ίδην απαηηεηηθό γηα ηνπο καζεηέο» (Δξ. 77), «Να παξακείλεη ζηελ Α Λπθείνπ &
λα επεθηαζεί/μεθηλά από ην γπκλάζην» (Δξ. 118).
Σε αλνηθηή εξψηεζε ζρεηηθή κε ηε δηάξθεηα ησλ ΔΔ νη ζπκκεηέρνληεο πξνηείλνπλ ηελ εηήζηα
δηάξθεηα ηεο ΔΔ κε δχν ή ηξεηο ψξεο δηδαζθαιίαο. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Όρη
2 πεξηόδνπο, αιιά έλαο ζεκαηηθόο άμνλαο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνι. Φξνληάο» (Δξ. 288),
«Μηα ΔΔ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2-3 σξώλ» (Δξ. 283), «Έλα ζρνιηθό έηνο όρη
4κελν,είλαη ιίγν» (Δξ. 51). «Κάζε εξεπλ/θή εξγαζία λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ελόο
ζρνιηθνύ έηνπο» (Δξ. 1).
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ΔΔ, νη ζπκκεηέρνληεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ αηνκηθή βαζκνιφγεζε. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Η αηνκηθή αμηνιόγεζε είλαη δηθαηόηεξε ηεο νκαδηθήο» (Δξ. 42), «Παξαθνινπζείηαη & αμηνινγείηαη ζπλερώο ν ξόινο & ε ζπλεηζθνξά ηνπ καζεηή ζηελ νκάδα» (Δξ. 232), «Σύκθσλα & αλάινγα κε ην πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ
& ζπκκεηνρή εληόο & εθηόο ηάμεο, ηελ αηνκηθή έξεπλα, ε ζπλεξγαζία, ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ
ηειηθή εξγαζία, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηηο πξνηάζεηο, ηελ πξσηνηππία» (Δξ. 284), «…έκθαζε
ζηελ αηνκηθή αμηνιόγεζε (ζηελ πξάμε νξηζκέλα κόλν παηδηά δνπιεύνπλ πάλσ ζηελ εξγαζία,
κάιηζηα δε ζπρλά θαηεγνξνύλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο πνπ δελ δνπιεύνπλ)…» (Δξ. 25). Η δεχηεξε επηθξαηνχζα άπνςε επηθξφηεζε ηνλ ππάξρνληα ηξφπν αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαο φηη:
«Ο ππάξρσλ ηξόπνο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο» (Δξ. 288), «Όπσο πξνηείλεηαη» (Δξ. 5). Τέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο φπσο: «Από ηνπο εθπ/θνύο & ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο κε ηε κνξθή ζπδήηεζεο-αλαζηνραζκνύ» (Δξ. 28), «Οη καζεηέο κόλνη ηνπο λα αμηνινγνύλ ηελ ΔΔ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή» (Δξ. 79).
Γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο/δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πξφηεηλαλ ηελ ελδνζρνιηθή
παξνπζίαζε ησλ ΔΔ είηε ζηνπο καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο είηε ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αθνινχζσο ηελ αλάξηεζή ηνπο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Σην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ, ελώπηνλ όισλ
ησλ καζεηώλ ηεο Α ιπθείνπ, ησλ ζπκκεηερόλησλ θαζεγεηώλ & ησλ Γ/ληή-ππνδηεπζπληώλ» (Δξ.
29), «Σηνλ ηζόηνπν ηνπ θάζε ζρνιείνπ & κε ελδνζρνιηθή παξνπζίαζε» (Δξ. 51), «Δθηόο ηεο
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αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν ζεσξώ απαξαίηεηε & κηα ελδνζρνιηθή παξνπζίαζε» (Δξ. 232). Μηα
άιιε πξφηαζε αλαθέξεηαη ζηελ αλνηθηή παξνπζίαζε ησλ ΔΔ ζε θνηλφ απνηεινχκελν απφ
γνλείο, εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηηο δεκνηηθέο αξρέο θαη πνιηηηθνχο. Σρεηηθέο
απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Σε εκεξίδα πνπ ζα νξγαλώλεηαη νκαδηθά από ζρνιεία ηεο ίδηαο πεξηνρήο κε πξνζθεθιεκέλνπο καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο, δεκνηηθέο αξρέο & άιινπο ηνπηθνύο θνξείο» (Δξ. 299), «Κνηλνπνίεζε ηεο ΔΔ ζε δεκόζην ρώξν παξνπζία γνλέσλ, θνξέσλ & πνιηηώλ» (Δξ. 76). Δλδηαθέξνλ επίζεο, παξνπζηάδνπλ πξνηάζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ παξνπζίαζε
κε ηελ επηβξάβεπζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ. Απηέο αλαθέξνπλ:
«Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε, ζην ζρνιείν & θαηάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηε Γ/ζκηα εθπ/ζε γηα βξάβεπζε» (Δξ. 246), «… επηβξάβεπζε αλά άηνκν παλειιαδηθά» (Δξ. 95).
Σε φηη αθνξά ηηο απαηηνχκελεο ππνδνκέο, νη γλψκεο ζπγθιείλνπλ πξσηίζησο ζηελ δηάζεζε
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ χπαξμε βηβιηνζεθψλ.
Αθνινπζνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ δηάζεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πνπ πεξηιακβάλεη πξνβνιείο, εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη αλαιψζηκα πιηθά. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «1.δίθηπν αλά αίζνπζα 2.ηνπιάρηζηνλ 2 pc αλά αίζνπζα 3.ύπαξμε ζρ. Βηβιηνζήθεο» (Δξ.95), «Γηα λα ππάξμνπλ ζαθή απνηειέζκαηα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, Η/Υ, βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο» (Δξ. 259) «Βηβιηνζήθε, αλαγλσζηήξην, Η/Υ, εθηππσηήο,
θσηνηππηθό, αλαιώζηκα» (Δξ. 42), «Η/Υ, εθηππσηήο, πξνβνιέαο ζε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο
ησλ ΔΔ» (Δξ. 39), «Καηάιιεια νξγαλσκέλεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο αλνηρηέο γηα ηνπο καζεηέο
θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ, Η/Υ & δηαδίθηπν κέζα ζηελ ηάμε» (Δξ. 33).
Σπκπιεξσκαηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο θαηέζεζαλ θαη δηθέο ηνπο πξνηάζεηο γηα ην
ζέκα φπνπ θάλνπλ ιφγν γηα ηηο δηαδηθαζίεο κεηαθίλεζεο εθηφο ζρνιείνπ, γηα αλαγθαίεο επαθέο κε εμσζρνιηθνχο θνξείο, γηα απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη γηα επηκφξθσζε ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ έγθξηζεο κεηαθίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο επαθήο, γλσξηκίαο, έξεπλαο ζε θνξείο, νξγαληζκνύο εθηόο ζρνιείνπ
θαζώο & θάιπςε εμόδσλ» (Δξ. 62), «Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ γηα ηηο εμόδνπο καζεηώλ από
ην ζρνιείν» (Δξ. 93), «Ταπηόρξνλε παξνπζία & ησλ δπν εθπ/θώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελ αίζνπζα. Πξέπεη ηα παηδηά λα δηδάζθνληαη αξρηθά ζεσξεηηθά γηα έξεπλα θιπ. Δπηκόξθσζε
εθπ/θώλ ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο θιπ» (Δξ. 240), «Σπλεξγαζία κε εμσζρνιηθνύο θνξείο» (Δξ.
81) «Γηα θάζε ηκήκα ελδηαθέξνληνο απαηηνύληαη πξνηδέθηνξαο-ιάπηνπ-νζόλε πξνβνιήο &
ηνπιάρηζηνλ 4 ιάπηνπ γηα ρξήζε ησλ καζεηώλ (έλαο αλά ππόζεκα)» (Δξ. 88), «Δπνπηεία θάζε
ΔΔ από θαηάιιεια εθπαηδεπόκελν επηκνξθσηή» (Δξ. 80), «Δλεξγόο ξόινο ζπληνληζηή γηα ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο από όινπο» (Δξ. 6) θαη «Θα ήηαλ θαιό λα δεκηνπξγεζεί κηα
ηξάπεδα ζεκάησλ γηα ΔΔ» (Δξ. 87).
Η έξεπλα νινθιεξψζεθε κε αλνηθηή εξψηεζε πνπ δεηνχζε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
γηα ην ζεζκφ φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ ζηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ησλ ΔΔ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαιχπηνπλ έλα θάζκα πνπ μεθηλά απφ
απφιπηα ζεηηθέο απφςεηο, πεξλνχλ ζε πξνηάζεηο γηα απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ησλ ΔΔ θαη θαηαιήγνπλ ζε απφιπηα αξλεηηθέο.
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Σηηο απφιπηεο ζεηηθέο γίλνληαη αλαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ΔΔ σο έλα ζεκαληηθφ βήκα
γηα ηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ. Μηα κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ αιιάδεη ηα δεδνκέλα πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ελεξγνπνηεί ηνπο
καζεηέο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία θαηάθηεζήο ηεο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί
αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ ζπλεξγάηε ζηελ πνξεία απηή. Μηα θαιή
πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε φπνπ νη εξγαζίεο είλαη πξναπαηηνχκελεο γηα
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: «Δίλαη θάηη θαηλνηόκν, ειθπζηηθό & δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνύλ κε πξάγκαηα πνπ γη' απηνύο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Μπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο, λα απμήζνπλ ηηο
"θνηλσληθέο" ηνπο γλώζεηο αιιά & λα απνθηήζεη άιιε δηάζηαζε, άιιν ελδηαθέξνλ, ε ζρέζε
ηνπο κε ην ζρνιείν & ηνπο θαζεγεηέο…» (Δξ. 28), «Ο ζεζκόο ησλ ΔΔ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μπνξνύκε λα μεθύγνπκε από ηελ θιαζηθή δηδαζθαιία όπνπ βνκβαξδίδνπκε ηνπο καζεηέο, κε γλώζεηο πνπ ζε ιίγν θαηξό δε ζα ζπκνύληαη & λα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, καζαίλνληάο ηνπο πώο λα καζαίλνπλ. …» (Δξ.
85), «Ο ζεζκόο ηεο ΔΔ είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε. Θα πξέπεη
ην ζρνιείν λα αλεμαξηεηνπνηεζεί από ηε ζηείξα απνκλεκόλεπζε αιιά λα πξνεηνηκάζεη καζεηέο
πνπ ζα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη, λα νξγαλώλνπλ έξεπλεο, λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο & λα ρεηξίδνληαη ηελ πιεζώξα ηεο γλώζεο, ώζηε θάζε θνξά πνπ απηό απαηηείηαη λα θηάλνπλ ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Έηζη ζα πξνεηνηκάδνληαη κειινληηθά ρξήζηκνη πνιίηεο πνπ ζα μέξνπλ λα επηβηώλνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο. Καη λ' αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο
γηα κηα πνηνηηθή & επηηπρεκέλε δσή ζε πξνζσπηθό & επαγγεικαηηθό ηνκέα.» (Δξ. 245). «Απαξαίηεηνο, ζπγρξνληζκέλνο κε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο & ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ
ηα παηδηά σο θνηηεηέο ζηα ΑΔΙ θαη ηα ΤΔΙ…» (Δξ. 117).
Σηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο πνπ θαηέζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, γίλεηαη θπξίσο ιφγνο γηα ηελ απαξαίηεηε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο ΔΔ, ηνλ εμνπιηζκφ ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε πιηθνηερληθή ππνδνκή (εξγαζηήξηα Η/Υ, βηβιηνζήθεο, αλαιψζηκα πιηθά, κεραλήκαηα πξνβνιήο, εθηππσηέο θ.α.), ηελ επέθηαζε ηνπο ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ θαη ίζσο ζην δεκνηηθφ θαη ην γπκλάζην θαζψο θαη ζηε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, επαγγεικαηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο. Δλδεηθηηθέο απφςεηο αλαθέξνπλ: «Φξεηάδεηαη
νπσζδήπνηε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδ/θώλ & ε αλαγθαία ππνδνκή.» (Δξ. 231), «Να ζπλερηζηεί
αθνύ πξνεγνπκέλσο ππάξμνπλ νη απαηηνύκελεο ππνδνκέο & θαηάιιειε επηκόξθσζε ζηνπο θαζεγεηέο, κε θύξην ζθνπό ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηηο ΔΔ πνπ ηόζν ζεκαληηθέο ζα είλαη
γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο.» (Δξ. 47), «…Καιό είλαη λα απνθηήζεη πεξηζζόηεξν πξαθηηθό ραξαθηήξα κέζσ ηεο αλάιεςεο δξάζεο ησλ νκάδσλ ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σε
ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηνπο ηνπηθνύο ζεζκνύο λα αλαιεθζνύλ
πξσηνβνπιίεο από ηνπο καζεηέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ζηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ-ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.» (Δξ. 16), «...Οη ΔΔ κπνξνύλ
λα θαζηεξσζνύλ σο ππνρξεσηηθέο & γηα ηηο 3 ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.» (Δξ. 63), «Ο ζεζκόο ηεο ΔΔ
είλαη ζεηηθόο γηαηί πξνζθέξεη έλα ελαιιαθηηθό, ζύγρξνλν & ξεαιηζηηθό ηξόπν κάζεζεο. Δίλαη
ζεκαληηθό νη καζεηέο λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην πιήζνο ηεο πιεξνθνξίαο & ησλ γλώζεσλ
πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο κέξεο καο, ώζηε λα αμηνινγνύλ ηελ εγθπξόηεηα ησλ πεγώλ, λα ζπγθξίΣειίδα 22 απφ 160

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Τφκνο 5, Τεχρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

λνπλ ηηο δηαθνξηθέο ζέζεηο πνπ δεκνζηεύνληαη & λα θαηαιήγνπλ κε ζρεηηθή αζθάιεηα & σξηκόηεηα ζηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. Πξνθεηκέλνπ όκσο, νη καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ λα πεηύρνπλ
απηνύο ηνπο ζηόρνπο & λα επσθειεζνύλ νπζηαζηηθά από ηελ Δ.Δ. ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί από ην δεκνηηθό & ην Γπκλάζην σο πξνο ηηο ηερληθέο πνπ απαηηνύληαη ζηε δηεμαγσγή
ηεο ΔΔ» (Δξ. 285).
Τέινο, ζε φηη αθνξά ηηο αξλεηηθέο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, απηέο εζηηάζηεθαλ ζηελ ειιηπή σο αλχπαξθηε επηκφξθσζε, ζηελ πεξηνξηζκέλε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηελ αζπκβαηφηεηα ηεο κεζφδνπ κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αθνινπζνχλ ζρεηηθέο αλαθνξέο:
«…Τν εθπ/θό κνληέιν ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ δελ έρεη θακία νξγαληθή & αηηηώδε
ζύλδεζε κε ην λενεηζαρζέληα ζεζκό…» (Δξ. 34), «Γύζθνιν εγρείξεκα αλ ιάβεη θαλείο ππόςε
ηελ ειιηπή επηκόξθσζε ησλ θαζεγεηώλ & ηελ αλεπαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή. Δπηπιένλ νη
καζεηέο δελ έρνπλ κάζεη λα εξγάδνληαη βάζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο…» (Δξ. 38), «Η
πινπνίεζε ησλ ΔΔ ζηα ΔΠΑΛ μεθίλεζαλ πνιύ βηαζηηθά & ρσξίο θακία επηκόξθσζε ησλ θαζεγεηώλ πνπ αλέιαβαλ. Καηά ηε γλώκε κνπ νη θαζεγεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ έλα ηέηνην κάζεκα
πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε επηκόξθσζε. Πξηλ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε κηαο ΔΔ νη θαζεγεηέο
λα γλσξίδνπλ ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν & λα είλαη ζε ζέζε λα ην δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.
Οη ώξεο πνπ δόζεθαλ ζηα ΔΠΑΛ ήηαλ ιίγεο γηα λα πινπνηεζεί ε ΔΔ. Η πινπνίεζε λα πεξηιακβάλεη ζεσξία & πξάμε ώζηε νη καζεηέο λα θαηαιαβαίλνπλ γηα ηη πξάγκα κηιάκε. Αο ππάξμεη
επηηέινπο έλα βηβιίν καζεηή κε θαηάιιεια βήκαηα πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο ΔΔ & βηβιίν θαζεγεηή.» (Δξ. 80), «Ο ζεζκόο ησλ ΔΔ αθξηβώο επεηδή δελ ππήξμε θακία πξνεγνύκελε κειέηε &
ζρεδηαζκόο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζή ηνπ, εηζήρζε αςπρνιόγεηα & δελ επέθεξε θακία νπζηαζηηθή πξόνδν, νύηε ζηνπο καζεηέο, νύηε ζηνπο θαζεγεηέο πνπ αλέιαβαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, νύηε ζηε ζρνι κνλάδα γεληθόηεξα. Θεσξώ όηη ε ΔΔ δελ πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθό ζηελ
αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ, ην νπνίν πάζρεη από έιιεηςε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο, βησκαηηθή κάζεζε, έιιεηςε πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ δηαξθή επηκόξθσζε ησλ δαζθάισλ
ηόζν ζηνλ επηζηεκνληθό όζν & ζηνλ παηδαγσγηθό ηνκέα & γεληθώο άλνηγκα πξνο ηελ θνηλσλία
& ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο γηα ηε ζπιινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ.» (Δξ. 227).

Σπδήηεζε
Σην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ δίδαμαλ ην κάζεκα ησλ ΔΔ δελ είραλ επηκνξθσζεί ζηελ θαηλνηνκία
πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Όζνη επηκνξθψζεθαλ, ραξαθηήξηζαλ ηελ επηκφξθσζε επαξθή θαη δήισζαλ φηη βνεζήζεθαλ αξθεηά ζηελ δηδαζθαιία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο νξγάλσζε δχν επηκνξθσηηθέο δξάζεηο γηα ην λέν
απηφ κάζεκα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ ζε απηέο ζην κέηξν
ηνπ δπλαηνχ θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Οη δξάζεηο είραλ ηε
κνξθή ηξηήκεξσλ ζεκηλαξίσλ δηάξθεηαο 18 σξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ. Η επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε δχν θξηηήξηα: αλ δηδάζθνπλ ζε ιχθεην θαη αλ είραλ πινπνηήζεη ζην παξειζφλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. Έηζη θάΣειίδα 23 απφ 160
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πνηνη επηκνξθψζεθαλ θαη αθνινχζσο θιήζεθαλ λα δηδάμνπλ ζε γπκλάζηα, ελψ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αλέιαβαλ ην κάζεκα ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο επηκφξθσζεο εμ αλάγθεο γηα
λα ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξηφ ηνπο θαη ρσξίο λα επηκνξθσζνχλ.
Τν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο
ησλ ΔΔ ζηελ ηάμε γηα έλα ζρνιηθφ έηνο. Σε φηη αθνξά ηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία κειινληηθή επηκφξθσζε, ην πξψην πνπ ππέδεημαλ είλαη ε κεζνδνινγία έξεπλαο,
φπσο ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεη θαη ηελ νπνία ζηεξίδεηαη απηφ. Τν δεχηεξν ζέκα είλαη
νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζην κάζεκα θαη ην ηξίην ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.
Γηα ηελ κνξθή ηεο επηκφξθσζεο θαη ηνλ επηκνξθσηή, ππέδεημαλ ηελ ελδνζρνιηθή, κέζα
ζηελ ηάμε θαη κε ηελ παξνπζία καζεηψλ, ελψ ζεσξνχλ φηη έλαο ζπλάδειθνο πνπ έρεη επηκνξθσζεί ζηηο ΔΔ είλαη ν θαηάιιεινο επηκνξθσηήο.
Γηα ηα ζέκαηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο ή κε ζπκκεηνρήο
ζηελ επηκφξθσζε, έδεημαλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη απηή ζα πξέπεη λα είλαη ηαρχξξπζκε,
ππνρξεσηηθή, εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ θαη ιίγν πξηλ αξρίζεη ην ζρνιηθφ έηνο. Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα επξήκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ησλ Μπέιινπ, Λαδηά θαη Μηθξφπνπινπ
(2010) πνπ έγηλε ζε 4 πεξηνρέο ηεο ρψξαο (Β’ Αζήλαο, Αλαηνιηθή Αηηηθή, Ισάλληλα θαη Άξηα). Οη πξψηεο κέξεο ηνπ Σεπηέκβξε θαίλεηαη λα είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηάιιειε γηα
επηκφξθσζε θαζψο νπνηαδήπνηε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επεξρφκελε ζρνιηθή ρξνληά γίλεηαη
ηφηε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη γλψζεηο, ηερληθέο θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηα καζήκαηα
πνπ ζα δηδάμνπλ.
Τν ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηελ πξψηεο ρξνληάο δηδαζθαιία ησλ ΔΔ. Η έιιεηςε πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο είλαη ην πξψην εκπφδην πνπ δειψζεθε. Οη Η/Υ, ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, νη
ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ηα αλαιψζηκα πιηθά, είλαη νξηζκέλα κφλν απφ ηα απαξαίηεηα πιηθά/κέζα πνπ ρξεηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην κάζεκα απηφ πνπ ζηεξίδεηαη πξσηίζησο
ζηελ έξεπλα. Έξεπλα ζε δείγκα απνηεινχκελν απφ Γηνηθεηηθά Σηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη γνλείο δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (77%) δήισζε φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα δελ είλαη επαξθείο (Σππξνπνχινπ, Κφληαξεο & Αλησλαθάθε, 2010).
Τν δεχηεξν εκπφδην είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ην ηξίην. Η δηαρείξηζε
ηνπ ρξφλν γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζέκαηνο θάζε ΔΔ είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο επηηπρίαο ηνπο θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ηνπο εληείλεη ην
πξφβιεκα. Η ζχληαμε ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο δξάζεο ηεο νκάδαο θαη ησλ ππννκάδσλ ησλ
καζεηψλ, είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα νινθιεξσζεί ην κάζεκα ζε έλα εμάκελν θαη λα απνδψζνπλ νη πξνζπάζεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Γχν αθφκε εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο έθζεζεο θαη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Τα δχν απηά εκπφδηα είλαη αιιειέλδεηα θαζψο ε ζπγγξαθή κηαο έθζεζεο απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθήο κε ην έξγν πνπ επέιεμαλ λα δηεθπεξαηψζνπλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεΣειίδα 24 απφ 160
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κα, είλαη νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Φσξίο ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ηεο ΔΔ, ε ζχλζεζε νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ ζρεηηθνχ κε ηελ δξάζε ησλ καζεηψλ ζην ζέκα είλαη ζρεδφλ αδχλαηε.
Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ ην κάζεκα λα
δηδάζθεηαη θαη ζηηο άιιεο δχν ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ, λα γίλεηαη κία ΔΔ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ λα είλαη αηνκηθή.
Θεσξνχλ φηη νη ΔΔ θαιφ ζα ήηαλ λα παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηελ
θνηλσλία θαη λα επηβξαβεχεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο (Γηεχζπλζε, Γήκνο, Υπνπξγείν θ.α.). Δπίζεο, θαζνιηθφ είλαη ην αίηεκα γηα ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα λα κπνξνχλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο λα αλαηξέρνπλ ζε πεγέο απφ ηηο
νπνίεο ζα αληινχλ πιηθφ γηα επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε ηεο ΔΔ. Τέινο, νη ζπκκεηέρνληεο
δεηνχλ ηελ δηεπθφιπλζε ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ εθηφο ζρνιείνπ, κε ηελ κείσζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο. Η επαθή, κε παξάγνληεο θαη θνξείο εθηφο ζρνιείνπ πνπ ζα είλαη ρξήζηκνη
ζηελ πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κηαο ΔΔ, απνηειεί κέξνο ηεο απαξαίηεηεο έξεπλαο
θαη πεγή πνιχηηκεο πξαθηηθήο γλψζεο.

Σπκπεξάζκαηα
Η επηκφξθσζε είλαη έλα απφ ηα πάγηα αηηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξήδεη επηζηακέλεο
θξνληίδαο ηφζν απφ ην Υπνπξγείν φζν θαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θνξείο εθπαίδεπζεο (Πεξηθέξεηεο, Γηεπζχλζεηο, Σρνιηθνί Σχκβνπινη θ.α.). Απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο έξεπλεο ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. (2007, 2008α, 2008β) νη νπνίεο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλαδεηνχλ ηελ επηκφξθσζε ζηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, ζηελ
εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ
αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ.
Οη ΔΔ δελ δηδάζθνληαη κε βάζε έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα δηαθνξεηηθφ απφ ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ (Μαηζαγγνχξαο, 2011).
Έηζη νη ζπκκεηέρνληεο επηδεηνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ πξαθηηθή εκπεηξία απφ ην κάζεκα θαη
έλα ηξφπν αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνέθξηλαλ ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ σο έλαλ επέιηθην ηξφπν γηα απηνχο
αθνχ δελ ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ζρνιείν, θαζψο ε αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο είλαη έλαο
πξνζηηφο ηξφπνο λα ιχζνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ΔΔ (Βεξγίδεο, Βαικά,
Τνπξθάθε & Αλάγλνπ, 2011).
Τα εκπφδηα ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ αθνξνχλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηε
δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ΔΔ θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο απφ πιεπξάο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξψηνπ εκπνδίνπ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο Πνιηηείαο, αλ θαη ζε έλα βαζκφ πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θάζε ζρνιείνπ. Τα δχν άιια εκπνδηα είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο θαη ζηελά ζπλδεφκελα κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Τέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ζέινπλ
λα ζπλερηζηεί ε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα επεθηαζεί ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ηνπ ιπθείνπ, εθηηκνχλ
φηη κηα νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά είλαη πξνζθνξφηεξε σο δηάξθεηα εθπφλεζεο κηα πιήξνπο
ΔΔ θαη πξνθξίλνπλ ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.

Πξνηάζεηο
Οη πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο εζηηάδνληαη αξρηθά ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα. Η επηκφξθσζε απηή δελ
ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν θιάδν εθπαηδεπηηθψλ αιιά κε ην ζχλνιφ ηνπο. Οη ΔΔ είλαη πξψηε αλάζεζε γηα φινπο ηνπ θιάδνπο θαη ε επηκφξθσζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ζηα γεληθά θαη επαγγεικαηηθά ιχθεηα. Η
νξγάλσζε επηκφξθσζεο ζε εηήζηα βάζε ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Σεπηέκβξε κε επζχλε
ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, κπνξεί λα απνηειεί έλα επέιηθην
ηξφπν επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Η δεχηεξε πξφηαζε αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ. Οη Η/Υ, ε ζχλδεζε ηνπο
ζην δηαδίθηπν θαη νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, είλαη ηα ειάρηζηα κέζα κε ηα νπνία πξέπεη λα εμνπιηζηνχλ ηα ζρνιεία ψζηε λα γίλεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθφ επθνιφηεξν θαη ε πξνζπάζεηα
ησλ καζεηψλ απνδνηηθή.
Τξίηε πξφηαζε είλαη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηνπ θαη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ ησλ Δ.Δ. αιιά
θαη σο πξνεηνηκαζία γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Τέινο, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ησλ ΔΔ σο δίσξν ή ηξίσξν κάζεκα αλά εβδνκάδα ζηελ Β΄ θαη
Γ΄ ηάμε ησλ ιπθείσλ, θαζψο ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα είλαη ρξήζηκε ζηηο
κεηέπεηηα ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ζε φια ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, απαηηνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο ηελ ζχληαμε εξγαζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ έξεπλα.
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