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Abstract: This article summarizes the findings of a qualitative research carried out by fifteen 

(15) teachers in the regional units of Argolida and Corinth on the subject of the participation 

of Secondary Education Teachers in Professional Development Programs during the period of 

the financial crisis in Greece. The research with a semi-structured interview attempted to 

explore the followings: a) the conceptual approach of “Professional Development” by 

Secondary School Teachers, b) the impact of financial crisis in the teachers’ professional 

development, c) their attendance in Professional Development Programs, d) the efficiency of 

the Professional Development Programs during the period of economic crisis and the 

teachers’ suggestions. As a result of the research, Secondary Education Teachers consider 

their Professional Development as component of Lifelong Learning. During this period of 

financial crisis, teachers tend to participate in Professional Development Programs, focusing 

on self - training activities and on distance learning, while they propose ways of improving 

the existing Professional Development Programs, aiming on their professional improvement 

and development. 
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Πεξίιεςε: Τν παξφλ άξζξν απνηειεί ηε ζχλνςε ησλ πνξηζκάησλ κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ 

Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο κε ζέκα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Δπηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί κε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 

(semi-structured interview) : α) ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο «Δπαγγεικαηηθήο 

Αλάπηπμεο» απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, β) ε  επίδξαζε ηεο 
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νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε παξαθνινχζεζε 

Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, γ) Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δ) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη νη πξνηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο αληηιακβάλνληαη ηελ Δπαγγεικαηηθή ηνπο Αλάπηπμε σο ζπληζηψζα ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο. Τελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπκκεηέρνπλ ζε Πξνγξάκκαηα 

Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, δίλνληαο έκθαζε ζε δηαδηθαζίεο απηνκφξθσζεο θαη ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ελψ πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

Πξνγξακκάησλ ζηνρεχνληαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε θαη εμέιημε. 

Λέμεηο θιεηδηά: νηθνλνκηθή θξίζε, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο 

Αλάπηπμεο, λένο επαγγεικαηηζκφο 

Δηζαγσγή 

Η κεηάβαζε απφ ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία ηεο νηθνλνκίαο εγείξεη λέεο 

απαηηήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Day, 2003˙ Κνληνγεσξγίνπ θ.α., 2015) επεξεάδνληαο 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα (European Commission / EACEA/Eurydice, 2013). Η 

παξερφκελε εθπαίδεπζε αληαπνθξηλφκελε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νθείιεη λα 

ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ζηελ εμνηθείσζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κε ζέκαηα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Παξάιιεια δίλεηαη έκθαζε ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή 

(Φάδνπ, 2016). 

Ψζηφζν ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα κηα πξσηνθαλήο νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηνλ 

επξσπατθφ λφην, ηδηαίηεξα ηελ Διιάδα, κε επηπηψζεηο εκθαλείο ζηνλ εξγαζηαθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, αθνχ νη δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία κεηψζεθαλ, νη πξνζιήςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ αλεζηάιεζαλ θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπο απνδνρέο ζπξξηθλψζεθαλ (Krugman, 

2009˙ Νηνχξνπ, 2014˙ OECD, 2017). 

1. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

Ο Παλεγπξάθεο (2001) νξίδεη ηελ «θξίζε» σο κηα θαηάζηαζε δχζθνιε θαη επηθίλδπλε, ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ κηα θαηάζηαζε απιήο δηαηαξαρήο σο ηελ εθδήισζε κε ειεγρφκελσλ 

εθξεθηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ πξφθιεζε ζπλζεθψλ ράνπο θαη παληθνχ. Ο Κνπθάξεο (2010) 

επηζεκαίλεη πσο ε νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ήηνη ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ εζληθνχ πξντφληνο, ησλ ηηκψλ 

θαη ησλ επελδχζεσλ, ε απμνκείσζε ησλ νπνίσλ ζπκπαξαζχξεη θαη ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά 

κεγέζε.  
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Οη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο ή νηθνλνκηθνί θχθινη «business cycles» δηαθξίλνληαη απφ 

δηαδνρηθέο απμνκεηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηάξθεηαο απφ επηά (07) σο 

έληεθα (11) ρξφληα (European Commission, 2009) θαη πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο θάζεηο, ηε 

θάζε ηεο χθεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο άλζηζεο, ηεο θξίζεο, ε νπνία απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν 

ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο άλζηζεο, θαη ηέινο ηε θάζε ηεο θαζφδνπ, νπφηε κεηψλνληαη νη 

επελδχζεηο, ε θαηαλάισζε, ην εηζφδεκα. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C117/130/944,3455/ 

Η πην γλσζηή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 20
νπ

 αηψλα ήηαλ ε θξίζε ηνπ 1929-1935. Ξεθίλεζε απφ 

ηηο ΗΠΑ θαη νη ζπλέπεηέο ηεο επεξέαζαλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηνπ 

πιαλήηε (Κφηηνο & Παπιίδεο, 2012). Σήκεξα κηα λέα νηθνλνκηθή θξίζε ηαιαλίδεη ην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα (Krugman, 2009). Ξεθίλεζε ζηηο ΗΠΑ ην 2008 σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, επεθηάζεθε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ην 2010 (Κφηηνο & 

Παπιίδεο, 2012), ελψ ηδηαίηεξα έρνπλ πιεγεί νη ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ, Πνξηνγαιία, 

Ιηαιία, Διιάδα, Ιζπαλία, πνπ ζθσπηηθά απνθαινχληαη P.I.G.S. ή P.I.I.G.S., 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ Ιξιαλδία (Bellucci et al., 2012).  

Απφ ην 2010 ε Διιάδα ζεσξείηαη επηζήκσο κηα απφ ηηο νηθνλνκηθά δπζπξαγνχζεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο επηηήξεζεο, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηθνπέο κηζζψλ θαη 

ζπληάμεσλ, θαη κείσζε πξνζσπηθνχ. Η δεκφζηα εθπαίδεπζε έρεη ππνβαζκηζηεί ιφγσ 

κεησκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπγρψλεπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αχμεζεο ησλ καζεηψλ αλά 

ηκήκα (Μαηζαγγνχξαο, 2005). Η αλαζηνιή ησλ δηνξηζκψλ αχμεζε ηνλ κέζν φξν ειηθίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (OECD, Education at a glance 2017) θαη ε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ 

(Ν.4152/2013 ΦΔΚ Α 107/2013) επηβάξπλε ην εξγαζηαθφ ηνπο πξφγξακκα (Νηνχξνπ, 2014). 

Οη ειιηπείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ νη 

πεξηθνπέο ησλ απνδνρψλ παξεκπνδίδνπλ ηελ θάιπςε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ (Κεθθέο, 

2004 & Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004: ζην Νηνχξνπ, 2014). Οη κηζζνί ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηψζεθαλ, ελψ ε αλάιεςε πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή 

ησλ καζεηψλ, ε επηθνηλσλία  θαη ε ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη θεδεκφλεο, ε επίβιεςε ησλ 

καζεηψλ θαηά ηα δηαιείκκαηα, ε επηθνηλσλία θαη ε νκαδηθή εξγαζία κε ζπλαδέιθνπο εληφο ή 

εθηφο ζρνιείνπ, θαη ε θαζνδήγεζε (mentoring) άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαδεηθλχεη ηελ 

έιιεηςε βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα ζρνιεία (OECD, 2017).  

Παξάιιεια, εζληθνί θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί πξνσζνχλ κεηαξξπζκίζεηο εζηηάδνληαο ζηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ απφδνζε ιφγνπ ζηνπο γνλείο – πειάηεο θαη ζηελ παξαγσγή 

κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κε επηδφζεηο ζε εμεηάζεηο θαη κε δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο (Meghir et al., 2010˙ OECD, 2017˙ Eurydice, 2013). 

Οη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο φκσο δεκηνπξγνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλαηζζήκαηα 

άγρνπο, ζρεηηδφκελα κε ην θφβν επηθείκελσλ απνιχζεσλ (Flores, 2013˙ Tomuletiu et al., 

2011). Η επαγγεικαηηθή δσή ηνπο γίλεηαη πην πνιχπινθε, ελψ ε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο λνεπηβιεζείζεο 
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εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Flores, 2013˙ Tomuletiu et al., 2011˙ Hulme & Menter, 2014˙ Day, 

2000).  

2. Δπαγγεικαηηζκόο (Professionalism) - Νένο Δπαγγεικαηηζκόο 

(NewProfessionalism) -Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε 

Τηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960 νη θνηλσληνιφγνη θαζηέξσζαλ ηελ έλλνηα ηνπ 

«επαγγεικαηηζκνχ» (professionalism) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ αληηθεηκεληθνχο δείθηεο 

πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ επαγγεικαηία απφ ηνλ απιφ εξγαδφκελν (Yeom & Ginsburg, 2007: 

ζην Φσηνπνχινπ, 2013 ˙Whitty, 2000). Οη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

θαη πηζηνπνηεκέλεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, λα δηαθξίλνληαη απφ δηάζεζε 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ελψ θαζνξίδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο θψδηθεο πξαθηηθήο, δενληνινγίαο, 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο status, ηελ αχμεζε ησλ απνιαβψλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ. (Μαηζαγγνχξαο, 2005˙ Millerson, 1964: ζην Whitty, 2000˙ Esland, 1980: ζην 

Φσηνπνχινπ, 2013).  

Η παγθνζκηνπνίεζε θαη ε επηθξάηεζε ησλ φξσλ ηεο αγνξάο ηνλ 20
ν
 θαη 21

ν
 αηψλα, έρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεη ηνπο φξνπο εξγαζίαο, εηζάγνληαο ηνλ «Νέν Δπαγγεικαηηζκφ» (New 

Professionalism) (Hargreaves, 2002˙ Day, 2000˙ Whitty, 2000). Τν «επάγγεικα» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ «απαζρνιεζηκφηεηα». Αλαθχεηαη ηψξα ε «Πξσηετθή» ή «ρσξίο 

φξηα» ζηαδηνδξνκία (boundaryless career), ε νπνία εζηηάδεη ζηνλ επκεηάβνιν ραξαθηήξα ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ αηφκσλ  (Hall, 1976 & Παιαηνθξαζάο, 2006: ζην Λαζθαξάθεο, 

2012). Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα αλαδεηνχλ επθαηξίεο, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα ζε νκαδηθφ επίπεδν (Hargreaves, 1994). Η επαγγεικαηηθή εμέιημε 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε θαη ζπλδπάδεη εθπαηδεπηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ελψ ηα άηνκα θαη νη νξγαληζκνί επελδχνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αλαγλσξίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Ginzberg, 1972, Sears, 

1982, Brown & Brooks, 1990,  Amundson, 2005: ζην Patton & McMahon, 2006) σο κηα δηα 

βίνπ δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλεθηηκψληαο ςπρνινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζκηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ηπραίνπο παξάγνληεο, επηηξέπεη ζηα άηνκα λα θάλνπλ ηελ 

αξρηθή επαγγεικαηηθή επηινγή θαη λα ζπλερίδνπλ λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν επάγγεικα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Κάληαο & Φαηδή, 1991). Οη λένη εξγαδφκελνη 

ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, θαη λα 

αληηιεθζνχλ πσο ε επέλδπζε ζηε γλψζε  ζεκειηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε θαη 

εμέιημε (Patton & McMahon, 2006).  
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2.1.  Δπαγγεικαηηζκόο θαη Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ - 

Σπλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε (Continuing Professional 

Development) 

Η πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καξακπίλε & Χηινχ, 2005˙ Tomuletiu, 2011˙ Ξσρέιιεο, 2005). 

Γηακνξθψλεηαη έλαο λένο ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ, ν νπνίνο πξνσζεί ηελ 

επθπΐα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηνλ γξακκαηηζκφ, ηνλ αξηζκεηηζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία 

(Day, 2000), σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο.  

Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο εζηηάδνπλ ζηε γεθχξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ράζκαηνο πνπ 

επηθέξνπλ νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο 

καζεηέο ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Day, 2000˙ Hargreaves, 2002), ελψ επηδηψθεηαη 

ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ δεηθηψλ αμηνινγψληαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(Jones & Moore 1993, Adams & Tulasiewicz 1995: ζην Whitty, 2000). Παξάιιεια ε 

εθπαίδεπζε ζηειηηεχεηαη παληαρφζελ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο (Whitty, 2000). Ο επαγγεικαηηζκφο απνηειεί 

φκσο πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο πξνζδηνξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζηεκνληθή γλψζε, θξίζε, 

δεμηφηεηεο, αθεξαηφηεηα ήζνπο, δηάζεζε θνηλσληθήο πξνζθνξάο.  

Η ξεηνξηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εζηηάδεη ζηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηεζλείο πνιηηηθέο επηηαγέο, θαη λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο, κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε (Φσηνπνχινπ, 2013). Οη Fullan 

& Hargreaves (1992) νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ηε 

δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο, 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζπλεξγαζίαο, θαη ηε βαζχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο Day (2003: ζην Μαηζαγγνχξαο, 2005) αλαθέξεη πσο ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη ζηε ζηαδηαθή απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο, ελψ απνζθνπεί θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ δηαθξηηηθήο παξέκβαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νη καζεζηαθνί, αλαπηπμηαθνί, εζηθνί, θνηλσληθνπνιηηηθνί 

ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο. 

Η Σπλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε (Continuing Professional Development: CPD) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Δπεξεάδεηαη 

απφ ην πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ζπγθείκελν, θαη απφ ην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηθφ 

πιαίζην (Fraser et al.,2007). Δπηβάιιεηαη επνκέλσο ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

δηαδηθαζίεο ΓΒΜ, θαζψο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ελψ 

κπνχλ ηνπο καζεηέο ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο κάζεζεο θαη εμέιημεο (Haberman, 

2004). Τα επαγγεικαηηθά ζπλδηθάηα πξνσζνχλ δηαδηθαζίεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο κέζν πηζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο πξνζφλησλ (Friedman et al., 
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2000: ζην Fraser et al., 2007). Παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «επαγγεικαηηθή εμέιημε» 

(professional growth), ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε δηάζηαζε ηεο βαζκνινγηθήο θαη ππεξεζηαθήο 

εμέιημεο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη εγεηηθψλ ξφισλ 

(Μαπξνγηψξγνο, 2005˙ Λαζθαξάθεο, 2012). Γίλεηαη θαλεξφ πσο ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία αιιειεπηδξνχλ ε ειηθία, ε 

εκπεηξία, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ην επξχηεξν πιαίζην εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ε ίδηα ε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο (Γθνηνβφο, 1982: ζην Νηνχξνπ, 2014˙ Fullan & 

Hargreaves, 1992).  

2.2.  Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο 

Δπηδηψθνληαο ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκκεηέρνπλ ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, ηα νπνία απνηεινχλ 

ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ (Guskey, 2002). Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξαγκαηνπνηνχληαη επηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα κε αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο (Καξακπίλε & Χηινχ, 2005). Υπάξρνπλ πξνγξάκκαηα κε επίθεληξν ην ζρνιείν 

(school – based), ηα νπνία πξνσζνχλ ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη ηα επηκνξθσηηθά δίθηπα 

(Darling – Hammond & McLaughlin,1995˙  Μπαγάθεο, 2011). Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηα νπνία 

θαζνδεγεηηθφ - κεληνξηθφ ξφιν αλαιακβάλνπλ πην έκπεηξνη ζπλάδειθνη (Darling – 

Hammond & McLaughlin, 1995). Παξάιιεια αλαδεηνχληαη λέεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί  λα εθαξκφζνπλ λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο, 

πηνζεηψληαο ηξφπνπο κάζεζεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε καζεηέο, φπσο ε κάζεζε κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή (learning by doing), ηελ παξαηήξεζε, ηνλ αλαζηνραζκφ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο λα κνηξαζηνχλ ηε γλψζε θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπηδηψθνπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο, 

αλαδεηνχλ επθαηξίεο κάζεζεο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ επηδεηνχλ απφ 

ζεζκηθά φξγαλα ηελ αλάιεςε θαζνδεγεηηθψλ ξφισλ, φπσο ηνπ θξηηηθνχ θίινπ (Darling – 

Hammond & McLaughlin, 1995).  Οη Akiba & Liang (2016) αλαθέξνληαη ζε έμη ηχπνπο 

δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο: α) Οξγαλσκέλα Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, β) Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη δηακφξθσζε θνηλνηήησλ κάζεζεο, γ) 

Παξαθνινχζεζε παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ – κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία 

πηζηνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε παξέρνληαο αλάινγεο πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS), 

δ) Δπαγγεικαηηθέο ζπζθέςεηο, ε) Άηππε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο, θαη ζη) 

Αηνκηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σηελ Διιάδα ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε 

επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο. Τα ηειεπηαία ρξφληα κεγάια θνλδχιηα δηαηέζεθαλ απφ ην ΚΠΣ 

θαη ην ΔΣΠΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πάγηνπ αηηήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε 
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(Μπαγάθεο, 2011), ελψ δηεμάγεηαη δηάινγνο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα είλαη ζχγρξνλα θαη απνηειεζκαηηθά (Καξακπίλε & 

Χηινχ, 2005). 

2.3.  Απνηειεζκαηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

Γηεζλείο έξεπλεο (Pais- Ribeiro, 2016 & Jesus & Resende, 2009: ζην Mendes et al., 2016) 

επηζεκαίλνπλ πσο ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ε πγεία ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ηνπ επηηξέπνπλ λα αζρνιεζεί 

απξφζθνπηα κε ηελ επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπληειείηαη εληφο ζρνιείνπ ζπλεθηηκψληαο 

ηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ νη ίδηνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη πην 

απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, πνπ αλαιακβάλνπλ ππνζηεξηθηηθνχο ξφινπο, 

φπσο ηνπ δηεπθνιπληή (facilitator) ή ηνπ κέληνξα, θαζψο πξνάγνπλ ηε ζπλαδειθηθή 

αιιειεγγχε, ελψ πξνηηκψληαη νη bottom – across δηαδηθαζίεο, πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηα 

κνληέια ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΟΣΑ (Coolahan , 2002: ζην Fraser et al., 2007).  

Η επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε νθείιεη λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο  εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη (Hunzicker, 2010). 

Απαηηνχληαη δνκέο ζρεδηαζκέλεο κε νμπδέξθεηα, ζαθή ζηνρνζεζία, ζπλνρή ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη θαζνδεγεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Η αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ 

Τερλνινγηψλ θαη ε παξνρή πηζηνπνηήζεσλ ζπλδένληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ 

Δπαγγεικαηηζκνχ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο.  

Σεκαληηθφο αλαθαίλεηαη ν ξφινο ζρνιηθήο εγεζίαο, θαζψο νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ είλαη 

ηαπηφρξνλα δηαρεηξηζηέο (stewards), ππνδείγκαηα (models), εηδήκνλεο (experts) θαη 

θαζνδεγεηέο ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα (instructional leaders)  (Glasman et al.,2002: ζην 

Αλαζηαζίνπ θ.α., 2015˙ Bredeson & Johansson, 2000: ζην Φσηνπνχινπ, 2013). Σεκαληηθή 

είλαη επίζεο ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, δηφηη ζπλδέεηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αμίεο θάζε νξγαληζκνχ 

(Cameron & Quinn, 1994: ζην Φσηνπνχινπ, 2013), ελψ δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο (Hargreaves, 1994). Τν ζρνιείν θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο απνηεινχλ νξγαληθφ κέξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθή ε 

ζχλδεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο (Peterson, 2002: ζην Αλαζηαζίνπ θ.α., 

2015). Τέινο, θαζνξηζηηθή είλαη ε πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην 

δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ ηνκέα, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Eurydice, 2013˙ OECD, 2017).  

Αξθεηά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ απνηπγράλνπλ, θαζψο δελ 

ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηα ζηνηρεία πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα 

απνδεηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ζπληειείηαη ε 

αιιαγή (Guskey, 1986: ζην Guskey, 2002). Τα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο έρνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ 
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πνιηηηθή, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία (Μαηζαγγνχξαο, 2005). Ψζηφζν, ν ζρεδηαζκφο θαη 

ε πινπνίεζή ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Hunzicker, 2010). Σπρλά δηαθξίλνληαη απφ πξνρεηξφηεηα θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ελψ 

θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο είλαη ε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ θαη ε παξνρή ηππηθψλ 

πξνζφλησλ (Μπαγάθεο, 2011).  Παξάιιεια, ελψ νη ηζχλνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαη ε ζρνιηθή εγεζία επηδηψθνπλ αιιαγέο ζηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζεζκηθέο επηηαγέο, νη εθπαηδεπηηθνί 

αηζζάλνληαη πσο ηέηνηεο αιιαγέο ειάρηζηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

εθπαίδεπζεο (Guskey, 2002). Τέινο, ε απνπζία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο δπζρεξαίλνπλ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Mendes 

et al., 2016). 

3. Δξεπλεηηθό πιαίζην 

Η δηεμαρζείζα έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. 

αληηιακβάλνληαη, βηψλνπλ θαη επηδηψθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ππφ ηελ 

επίδξαζε ησλ ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηφδνπ 2010-2017. 

Σπγθεθξηκέλα δηεξεπλψληαη: (α) Πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. ηελ έλλνηα 

«επαγγεικαηηθή αλάπηπμε»; (β) Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ.; (γ) Πνηεο Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

επηιέγνληαη ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; (δ) Υπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο; 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή εκπεηξηθή έξεπλα. Ψο εξεπλεηηθφ εξγαιείν αμηνπνηήζεθε ε εκη-

δνκεκέλε ζπλέληεπμε (semi-structured interview) (Cohen, Manion & Morrison, 2008), ελψ 

ζπληάρζεθε έλαο νδεγφο – ζρέδην εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, πνπ θαηεχζπλε ηε δηεμαγσγή 

ηεο. Γηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο, δηάξθεηαο ηξηάληα (30) ιεπηψλ, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ην 

δηάζηεκα Απξηιίνπ - Μαΐνπ 2018. Πξνεγήζεθαλ δχν πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο, ψζηε λα 

ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ εξσηήζεσλ. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ δεθαπέληε 

(15) εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έληεθα (11) γπλαίθεο θαη ηέζζεξηο (04) 

άλδξεο, εξγαδφκελνη ζε Γπκλάζηα ησλ λνκψλ Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο, κφληκνη θαη 

αλαπιεξσηέο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηε ζέζε επζχλεο ή ηηο 

ζπνπδέο πέξαλ ηνπ απαξαίηεηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπηιέρζεθαλ θαζεγεηέο Γπκλαζίνπ, δηφηη 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ε δνκή θαη ε ζηνρνζεζία δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα 

αληίζηνηρα ζην Λχθεην.   

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εθαξκφζζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε νπνία 

εζηηάδεη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζέκαηα εληφο ελφο θεηκέλνπ γίλνληαη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο (Braun & Clarke, 2012: ζην Ίζαξε & 

Πνπξθφο, 2015˙ Τζηψιεο, 2015). Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο (credibility) θαη ηεο 

εγθπξφηεηαο (validity) ηεο έξεπλαο, εθαξκφζζεθε ε «ηξηγσλνπνίεζε» (triangulation) 
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κεζφδσλ θαη δεδνκέλσλ, δειαδή ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, νη εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο θαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπλέληεπμεο (Creswell, 1998˙ 

Cohen, Manion & Morisson, 2008). Απνζαθελίζηεθαλ κε ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο νη 

απαξαίηεηνη φξνη  θαη ζπζηάζεθε ην θαηάιιειν εξεπλεηηθφ δείγκα (Mason, 2003). Ο βαζκφο 

αληηθεηκεληθφηεηαο επηρεηξήζεθε λα δηαζθαιηζζεί κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ εξσηήζεσλ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

4. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ 

Δπηρεηξήζεθε αξρηθά λα θαηαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ν φξνο "Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε". Οη ιεθζείζεο απαληήζεηο θαηαδεηθλχνπλ 

πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε. 

Πξνθξίλνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ζηνρεχζεσλ. Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ελψ επηδηψθνπλ ζπλεξγαζία κε ηελ επξχηεξε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, λα εληζρχζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο status θαη λα αλειηρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ηεξαξρία. 

(Ε8): «[…] Η ζπκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή καο ηαπηόηεηα (….) γηα ηελ επηζηεκνληθή καο θαηάξηηζε, ηελ παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ηεο δνπιεηάο καο, ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ. 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί, Αλαπιεξσηέο, Μόληκνη, όζνη έρνπλ ζέζεηο επζύλεο, νθείινπκε λα 

ελεκεξσλόκαζηε, αλ ζέινπκε λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηόο καο.» 

Σχκθσλα κε ηνπο ζπλεηεπμηαδνκέλνπο, ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνπο κε πςειφ γλσζηηθφ ππφβαζξν, νη παγησκέλεο αληηιήςεηο ηνπο θαη ε 

έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρξφλνπ επηβάιινπλ ηνλ άξηην ζρεδηαζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ Δπηκνξθσηηθά Σεκηλάξηα θαη 

Ηκεξίδεο πνπ νξγαλψλεη ν εξγαζηαθφο ηνπο θνξέαο θαη ζρεηηδφκελα κε απηφλ ζεζκηθά 

φξγαλα, φπσο ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην ΙΔΠ, ελψ γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηνπο 

Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, ιφγσ ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ηνπ 

θαζνδεγεηηθνχ ηνπο ξφινπ.  

Σπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε κε ηελ απηνκφξθσζε θαη ηελ 

απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε αλαδεηθλχνληαο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

σο αηνκηθή δηαδηθαζία, πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. Πξνηηκνχλ ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ, ηε ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα κέζα απφ δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο 

ηειεθπαίδεπζεο θαη ηε ζπγθξφηεζε ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο γηα ηελ απηνκφξθσζή 

ηνπο. Ψζηφζν ζεκαληηθή  αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ησλ Κνηλνηήησλ κάζεζεο εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ άηππε επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο ελεκεξψλνληαη κειεηψληαο ηελ 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ή ζπκκεηέρνληαο ζε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο, ελψ αλαγλσξίδνπλ ηε 
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ζεκαζία ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. Πξνθξίλνπλ ηελ επηκφξθσζε ζηηο Νέεο 

Τερλνινγίεο, δηφηη ζπλδένληαη κε ηα αλακνξθσκέλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ελψ 

ζεκαληηθή ζεσξνχλ θαη ηε γισζζνκάζεηα, ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιείσλ ζηα πιαίζηα 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαηαδεηθλχνπλ σο ην 

πιένλ θαηάιιειν δηάζηεκα ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ή ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ιφγσ ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη ηεο αλάγθεο γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη νξγάλσζε ηεο χιεο. 

Οη επηδηψμεηο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζηάδην επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην 

νπνίν βξίζθνληαη. Σπγθιίλνπλ σζηφζν ζηελ αλάγθε εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα, νη νπνίνη δηαθαηέρνληαη απφ κεγαιχηεξν άγρνο γηα ηε 

γλσζηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο επάξθεηα. Σην ζηάδην ηεο «Σηαζεξνπνίεζεο» νη 

εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ην δηάζηεκα ηνπ 

«Πεηξακαηηζκνχ» επηζπκνχλ λα αλαλεψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ελψ θηινδνμνχλ λα 

αλειηρζνχλ ζηελ ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο. Καηά ην δηάζηεκα ηεο «Γαιήλεο – 

Σπληεξεηηζκνχ», θαη ηεο «Απνδέζκεπζεο» νη εθπαηδεπηηθνί, ιφγσ ηεο ειηθηαθήο απφζηαζεο 

απφ ηνπο καζεηέο, γίλνληαη πην ζπληεξεηηθνί. Αληηκεησπίδνπλ κε ξεαιηζκφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη επηδηψθνπλ λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα ελεκεξσζνχλ 

ζρεηηθά κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο.  

4.1.  Δπηινγή Γξαζηεξηνηήησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα επηιέγνπλ 

«παξαδνζηαθνχο» ηξφπνπο επηκφξθσζεο. Παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο, ελψ 

επηρεηξψληαο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο, πξνηηκνχλ πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Σεκαληηθή δηαθαίλεηαη ε αηνκηθή έξεπλα, κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κειέηεο επηζηεκνληθήο 

βηβιηνγξαθίαο. Η επαθή κε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε επηβνιή δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαπίζησζε πσο ην δηάζηεκα πνπ δηαλχνπκε ε 

γισζζνκάζεηα είλαη πξνυπφζεζε  ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. 

Αλαδεηθλχεηαη παξάιιεια ε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε 

δηακφξθσζε θνηλνηήησλ κάζεζεο. Οη λεψηεξνη ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνί πξνθξίλνπλ ηηο 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο, ελψ νη κεγαιχηεξνη δίλνπλ έκθαζε ζηελ άηππε 

επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αμία ηεο 

εκπεηξίαο. Γεπηεξεπφλησο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε 

ρψξν κάζεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Τνλίδεηαη επίζεο ε αλάγθε 

αμηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ Αμηνιφγεζεο θαη Απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ ηα θαθψο θείκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σην ζεκείν απηφ, καο επηηξέπεηαη λα ζπλάγνπκε πσο δηαθαίλεηαη κηα ακπδξή 
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δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Αμηνιφγεζεο σο κέζν βειηίσζεο θαη φρη 

ηηκσξίαο.  

(Ε1): «[…]Από ηελ άιιε πιεπξά, νη δηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο, είηε σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο, 

ιόγσ ηεο απμεκέλεο αλεζπρίαο πνπ πξνθαινύλ, είηε σο κέζν βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζεζκνύ θαη απηνβειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη κέζα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο! (…) Αλαγθαζηηθά νδεγείζαη ζηελ αλαγλώξηζε θαη 

δηόξζσζε ησλ ζθαικάησλ θαη ησλ ειιείςεώλ ζνπ.» 

4.2.  Σπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Σπζρεηίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο 

Αλάπηπμεο κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα ζηάδηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, απνξξέεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί, κε γλσξίδνληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, 

δηαθξίλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία ζε ηξία ζηάδηα: α) Δηζαγσγή ζην επάγγεικα, β) 

Υπφινηπε ζεηεία θαη γ) Αθππεξέηεζε.  

Τελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθχπηεη πσο επηδηψθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξσηίζησο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε 

ζε δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν, θαη ελ ζπλερεία, ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλαζθάιεηαο, πνπ έρεη επηβάιιεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία, κε ην ελδερφκελν 

ησλ Απνιχζεσλ θαη ηελ ακθίβνιε θαη αδηεπθξίληζηε ιεηηνπξγία ηεο Αμηνιφγεζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη Αλαπιεξσηέο ελδηαθέξνληαη πξσηίζησο λα δηνξηζηνχλ ζηε Γεκφζηα 

Δθπαίδεπζε, νη Μφληκνη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε, λα εληζρχζνπλ ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπο status, λα αληηκεησπίζνπλ ηε ξνπηίλα θαη λα εμειηρζνχλ κηζζνινγηθά. Τα 

ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη φζνη επηδηψθνπλ ηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο πξνζδνθνχλ ηε 

ζπγθέληξσζε κεηξήζηκσλ πξνζφλησλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ ππεξεζηαθή ηνπο εμέιημε.  

Η πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέγνπλ πην πξνζεθηηθά ηα Πξνγξάκκαηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ, ελψ ην ειηθηαθφ εχξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθαίλεηαη απμεκέλν, ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, ησλ επηβαιιφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, θαη ηεο 

αλαζηνιήο ησλ δηνξηζκψλ. Γηεξεπλψληαο δε, ηελ αλαγθαηφηεηα πηζηνπνίεζεο νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, θαζψο ηψξα επηδηψθνπλ 

Πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλνπλ ζεζκηθνί θνξείο, θαη πξνθξίλνπλ ηελ  παξνρή πηζηνπνίεζεο 

ελ φςεη κηαο επηθείκελεο αμηνιφγεζεο. 

4.3.  Γξαζηεξηόηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

Γηεξεπλψληαο ην πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά 

κε ην Γλσζηηθφ Αληηθείκελν, ηα αλακνξθσκέλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ηηο Νέεο 
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Τερλνινγίεο θαη ηηο λέεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, δηαζηάζεηο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πνπ ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηεχνλ 

κέιεκα. Απμαλφκελν εκθαλίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο επξσπατθέο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο θαη ηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ηα ERASMUS, αιιά θαη γηα 

φζα ζρεηίδνληαη κε ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο, ηηο Σπλζεηηθέο Δξγαζίεο θαη ηε Θεκαηηθή 

Δβδνκάδα.  

(Ε6): «Πξνζσπηθά βξίζθσ πνιύ ελδηαθέξνληα ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηα ζρνιεία, όπσο ηα ERASMUS+ θαη ηα COMMENIUS, θαη βιέπσ πσο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα νξγαλώλνληαη θάπνηα ζρεηηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Έρεη απμεζεί άιισζηε θαη ν 

αξηζκόο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά.» 

Πξνηηκψληαη επίζεο Πξνγξάκκαηα Σπκβνπιεπηηθήο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο, θαζψο 

νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο έρνπλ αλαδείμεη θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ρξήδνπλ άκεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο. Δπηζεκαίλεηαη πσο ηελ πεξίνδν ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

νξγαλψλνληαη αξθεηά πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ Αμηνιφγεζε, ηελ Δηδηθή Αγσγή, ηε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη ηε Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, 

σο απφξξνηα αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, θαη ηνλίδεηαη πσο ε απμαλφκελε δήηεζή 

ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθέληξσζε πξνζφλησλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμαζθάιηζε.  

Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο, ηα Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο 

Αλάπηπμεο εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο, Ηγεζίαο, Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

θαη εμαζθαιίδνπλ κεηξήζηκα θαη αμηνινγήζηκα πξνζφληα γηα φζνπο θηινδνμνχλ λα 

αλαιάβνπλ ηέηνηεο ζέζεηο. Η αλαζηνιή βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο, ηνπο νδεγεί 

ζηελ επηινγή πξνγξακκάησλ, ηδίσο πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ, ηα 

νπνία πξνζδνθνχλ πσο ζα ζπκβάινπλ ζηε κηζζνινγηθή θαη ηεξαξρηθή ηνπο εμέιημε, θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο status.  

Απφ ην 2009 θαη εμήο ε επηινγή ησλ Πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ην θφζηνο 

ηνπο, αιιά θαη απφ ηα απαηηνχκελα έμνδα κεηαθηλήζεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ. Δηδηθφηεξα 

γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, Αξγνιίδα θαη Κνξηλζία, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδξακαηίδνπλ ηα 

Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη ε ΑΣΠΑΙΤΔ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Ναχπιην, ην Άξγνο θαη ηελ 

Κφξηλζν, θαηαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηηο αληίζηνηρεο θαη ηηο φκνξεο πεξηνρέο ε 

ιεηηνπξγία κηαο Αλψηεξεο ή Αλψηαηεο Σρνιήο, θαζψο πεξηνξίδεη ηνλ παξάγνληα 

«απφζηαζε». Γηα λα απνθχγνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ ηελ 

παξαθνινχζεζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

φκσο εκθαλίδνληαη πην πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ. Τέινο, ηνλίδνπλ πσο ε απφθαζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο αλάγθεο. 
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4.4.  Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Δξσηψκελνη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο κεηά ην 2009, 

νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πξνβιεκαηηζκέλνη. Δζηηάδνπλ ζην δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα 

ηνπο θαη ηελ πξφρεηξε νξγάλσζε, θαζψο ζεσξνχλ πσο εμαληινχληαη ζε ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλ ηνχηνηο θάπνηνη 

βξίζθνπλ ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλα, δηφηη αληαπνθξίλνληαη ζε πνηθίιεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Η νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ην θφζηνο ηεο επηκφξθσζεο, ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν 

πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ, νη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο, πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, νη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ, απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο.  

(Ε3): «Γελ έρσ πιένλ ηελ νηθνλνκηθή άλεζε γηα λα θαιύπησ θαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο […], 

γηαηί …… εθηόο από ηε δνπιεηά κνπ, έρσ θαη άιιεο αλάγθεο [….].Δπηπιένλ δελ γίλνληαη 

εθπηώζεηο θαη δηεπθνιύλζεηο νηθνλνκηθέο, νπόηε απηό ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά σο πξνο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ. […]Κόζηνο δελ είλαη κόλν ην θόζηνο ζπκκεηνρήο, αιιά θαη ην 

πήγαηλε-έια. […]Βάιε θαη θάπνηα κηθξόηεξα ή κεγαιύηεξα έμνδα πνπ ζα θάλεηο εθεί….. 

δηαηξνθή, δηαλπθηέξεπζε ή δηαλπθηεξεύζεηο αλ πξόθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθά καθξηά από ηνλ 

ηόπν θαηνηθίαο, ή δηεκεξίδεο θαη πνιπήκεξα ζπλέδξηα.» 

Ψο πξνο ηελ παξερφκελε Πηζηνπνίεζε, ηνλίδνπλ πσο πιένλ φια ηα πξνζθεξφκελα 

πξνγξάκκαηα παξέρνπλ πηζηνπνίεζε. Δπηζεκαίλνπλ πσο φζα νξγαλψλνληαη απφ Γεκφζηνπο 

θνξείο είλαη πεξηνξηζκέλα αξηζκεηηθά, ελψ απηά πνπ νξγαλψλνληαη απφ Ιδησηηθνχο 

εζηηάδνπλ ζηελ απφθηεζε κεηξήζηκσλ πξνζφλησλ παξαγθσλίδνληαο νπζηαζηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, γλσζηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα. Παξάιιεια 

πξνβιεκαηίδνληαη σο πξνο ηηο ηδηνηειείο ζθνπηκφηεηεο αλαθνξηθά θπξίσο κε ηελ 

απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, πνπ εηθάδνπλ πσο εμππεξεηνχλ θάπνηα απφ ηα 

πξνζθεξφκελα Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, θαη εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο γηα ην 

νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα ηεο πηζηνπνίεζεο, θαζψο πηζηεχνπλ πσο έρεη κφλν νλνκαζηηθή αμία.  

Γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο επηζεκαίλνπλ πσο ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα έρνπλ 

επέιηθηα σξάξηα, ελψ ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε «επαλαθνξάο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ, ηδίσο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ ή ηελ εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. 

 Πξνηηκνχλ πξνγξάκκαηα εζηηαζκέλα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηηο λέεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε δηαζχλδεζεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ. Παξάιιεια εθθξάδεηαη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ πνξηζκάησλ 
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ηεο Απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Αμηνιφγεζεο. Τελ ίδηα ζηηγκή 

επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη πξνηείλνπλ ηε 

ζπγθξφηεζε πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ θαη ηελ άξζε ηεο θιήξσζεο σο κεζφδνπ επηινγήο 

επηκνξθνχκελσλ. Πξνθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζην 

ζρεδηαζκφ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  θαη ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ.  

Καηαδεηθλχνπλ επίζεο ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ αξρψλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

ζπλεθηηκψληαο ην πςειφ γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηηο πνηθίιεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνηείλεηαη ε 

παξνρή νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ε αχμεζε ησλ δσξεάλ πξνγξακκάησλ θαη ε νξγάλσζε 

επηδνηνχκελσλ απφ ζεζκηθνχο θνξείο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε αχμεζε ησλ εμ απνζηάζεσο 

Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη 

ε Τερλνινγία, δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνζθφκκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε απφζηαζε, ελψ δειψλνπλ φηη πξνηηκνχλ 

Πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλα απφ ηελ Πνιηηεία έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα. 

Σπδήηεζε –  Σπκπεξάζκαηα 

Τα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηαπηίδνληαη κε δηεζλείο έξεπλεο σο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε (Ginzberg 1972, Sears, 1982, Brown & 

Brooks, 1990 & Amundson, 2005: ζην Patton & McMahon, 2006), ηελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο 

κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Hargreaves, 2002˙ Hoyle, 1974: ζην 

Whitty, 2000). Παξάιιεια επηβεβαηψλεηαη ην εξεπλεηηθφ έξγν ηεο  Παπαπξνθνπίνπ (2002), 

ην νπνίν επηζεκαίλεη πσο ζηελ Διιάδα ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθήο απνθέληξσζεο εκπνδίδεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.  

Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πξνθαιέζεη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο 

πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηδίσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο πνιχπινθεο δνκήο ηεο. Οη λενεπηβιεζείζεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαζηζηνχλ ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην ξφιν ηνπο εληφο ηεο ζρνιηθήο 

αίζνπζαο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ελδερφκελεο θξίζεηο. Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη πσο 

απαηηείηαη επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, θαζψο απνδέθηεο ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο είλαη έθεβνη καζεηέο, ζηελ νηθνγελεηαθή θαη ζρνιηθή δσή ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο έρνπλ άκεζν αληίθηππν, ελψ επηθνξηίδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πξφζζεηνπο ξφινπο.  

Αλεμαξηήησο ππεξεζηαθήο ηδηφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε πηζηνπνηεκέλα 

Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηδηφηεηα. Ψζηφζν νη επηδηψμεηο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο, 

ηελ εκπεηξία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Έηζη ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο 
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εκθαλίδνληαη πην ελζνπζηψδεηο ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 

αλαδηπιψλνληαη ζε πην ζπληεξεηηθέο ηάζεηο. Ψο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, πξνθξίλνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ 

Τερλνινγηψλ, αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλνη ηνκείο, φπσο ε Δηδηθή Αγσγή. Σεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επηινγή ηνπο παίδεη ην θφζηνο θαη ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή εξγαζίαο, ιφγσ 

ησλ ηδηαδνπζψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο πξνηείλεηαη ε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε 

ελίζρπζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ελψ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφηαζε 

λα αμηνπνηεζνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο Αμηνιφγεζεο. Τέινο, νη εθπαηδεπηηθνί εκπηζηεχνληαη 

πεξηζζφηεξν ηελ Πνιηηεία σο πξνο ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Αλάπηπμεο, έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο εηθάδνπλ πσο εμππεξεηεί θπξίσο ηνπο 

λφκνπο ηεο Αγνξάο. 

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 
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