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Abstract: The purpose of this paper is to present the results of the evaluation of the training
programme of the B΄ Level Educators’ on ICT at the University Training Centres of the
Foreign Languages Teachers’ group, which took place during the first seven months of 2019
through the mixed training model. First, the organisational framework, the content, the
planning and the implementation of the programme are presented. An online questionnaire
was chosen as means of collecting data. Its dimensions were the investigation of the trainees’
opinions on the training contribution on their educational work, the use of practices of the
mixed training model and their application perspectives by the future educators. The results
indicate the positive evaluation of the programme and the accomplishment of the initial
expectations-goals. The negative elements found were the intensive pace of the courses and
the massive load of the training material. Finally, proposals are being noted to be used in
planning future training programmes.
Keywords: B΄ Level ICT Training, training programme evaluation, Foreign Language
Teachers’ group
Πεξίιεςε: Η παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο γηα
ηελ απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ Τ.Π.Δ. ζηα
Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο ηεο Σπζηάδαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, πνπ
πινπνηήζεθε ην πξψην επηάκελν ηνπ 2019 κέζσ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο.
Αξρηθά, παξαηίζεηαη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, ην πεξηερφκελν, ν ζρεδηαζµφο θαη ε εθηέιεζή
ηεο επηκφξθσζεο. Ψο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην κε
άμνλεο ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ επηκνξθνχκελσλ γηα ηελ ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο
ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ηε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαη ηηο
πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο κειινληηθνχο επηκνξθσηέο. Τα απνηειέζκαηα
θαηέδεημαλ ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ
πξνζδνθηψλ-ζηφρσλ. Ψο αξλεηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ν εληαηηθφο ξπζκφο ησλ
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καζεκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε κεγάινπ φγθνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ. Τέινο, θαηαηίζεληαη
πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ζην ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Δπηκφξθσζε Τ.Π.ΔΒ΄ επηπέδνπ, αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
Σπζηάδα Ξέλσλ Γισζζψλ

Δηζαγσγή
Η αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, θαζηζηά αλαγθαία ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ. Αλακθηζβήηεηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ αληηθαηνπηξίδνληαη φιεο νη
ειπίδεο ηεο θνηλσλίαο γηα πξφνδν θαη αλάπηπμε θαη νη εκπιεθφκελνη ζε απηφ, δε ζα
κπνξνχζαλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη (Κειεζίδεο, Μαλάθε & Μπφηζαο, 2017). Σηελ Διιάδα,
ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο Τ.Π.Δ. ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο πξνζεγγίζηεθε αξρηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε βαζηθέο
δεμηφηεηεο Τ.Π.Δ., γλσζηή σο «Δπηκφξθσζε Α΄ επηπέδνπ Τ.Π.Δ.» (2000-2017) θαη ζηε
ζπλέρεηα κε ηελ επηκφξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ Τ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή
πξάμε, γλσζηή σο «Δπηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ Τ.Π.Δ.» (2008-2019). Σην Β΄ Δπίπεδν, έσο ην
2017, είραλ επηκνξθσζεί κφλν εθπαηδεπηηθνί ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ (Γάζθαινη,
Νεπηαγσγνί, Φηιφινγνη, Μαζεκαηηθνί, Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Πιεξνθνξηθήο). Απφ ην
ζρνιηθφ έηνο 2017-18 ην πξφγξακκα ρσξίζηεθε ζε Δπίπεδν Β1 θαη Β2 γηα φιεο ηηο
εηδηθφηεηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Η Δπηκφξθσζε Β1 επηπέδνπ
ήδε δηεμάγεηαη εδψ θαη δχν ρξφληα, ελψ γηα ηηο αλάγθεο έλαξμεο ηνπ επηπέδνπ Β2 πξφζθαηα
νινθιεξψζεθε ε επηκφξθσζε ησλ λέσλ επηκνξθσηψλ (Ινχιηνο 2019).
Τν πξφγξακκα επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ γηα ηηο Ξέλεο Γιψζζεο πινπνηήζεθε γηα πξψηε
θνξά θαη ζηφρν είρε λα πξνεηνηκάζεη επηκνξθσηέο – εθπαηδεπηηθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη
ζα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ δπλακηθά παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο
ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη επηκνξθσηέο ζα
επηκνξθψζνπλ μελφγισζζνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζα εληάμνπλ θαη ζα ελζσκαηψζνπλ
ηα Χεθηαθά Μέζα (Χ.Μ.) ζηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη λα παξέρνληαη ίζεο
επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε ςεθηαθφ πεξηερφκελν.
Σηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ Τ.Π.Δ. ζην Παλεπηζηεκηαθφ
Κέληξν Δπηκφξθσζεο (ΠΑ.Κ.Δ.) Αζήλαο ηεο Σπζηάδαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ δηάξθεηαο 380
σξψλ, ε νπνία πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο. Η εξγαζία θξίλεηαη
πξσηφηππε θαη ρξήζηκε, δηφηη ην πξφγξακκα δελ έρεη αμηνινγεζεί πιήξσο, αθνχ
νινθιεξψζεθε πξφζθαηα, ελψ ε Σπζηάδα απηή δελ έρεη πνηέ επηκνξθσζεί ζε Δπίπεδν Β2.
Τα απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθά, δηφηη ζπκβάιινπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
επηκφξθσζε Β2, ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηνλ Μάξηην 2020 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Ξέλσλ
Γισζζψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε φιε ηε ρψξα. Σπλεπψο, ηα
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απνηειέζκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πξσηφηππεο βηβιηνγξαθίαο θαη βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ παξφκνησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.

1. Η Δπηκόξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ ζηε Σπζηάδα ησλ Ξέλσλ Γισζζώλ
Γεληθά, ν εθπαηδεπηηθφο θαη ε επηκφξθσζή ηνπ ζηελ θαηλνηφκα δηδαζθαιία, ζεσξνχληαη
ζεκαληηθνί παξάγνληεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ
πνπ έρνπλ πεδίν εθαξκνγήο ηελ ηάμε (Hoy&Miskel, 2013). Οπζηψδεο παξάγνληαο, πνπ
άκεζα ή έκκεζα επεξεάδεη ηε ρξήζε ησλ Τ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ πηνζέηεζε
θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ κέζσ ησλ Χ.Μ., ζεσξείηαη ε ζπλερήο παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ
θαη θαηαξηηζκέλνπ παηδαγσγηθά πξνζσπηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Καινγεξάηνπ, 2018).
Αληίζεηα, αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ είλαη ε έιιεηςε ελφο ξεαιηζηηθνχ
πιαηζίνπ παηδαγσγηθήο αλαθνξάο ησλ Τ.Π.Δ. θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζην ζπγθεληξσηηθφ θαη
δχζθακπην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο ζε
επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο (Σπκεσλίδεο, Γθνχκαο & Σαββίδνπ, 2014).
Δπηρεηξψληαο λα αληηκεησπίζεη ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
Τ.Π.Δ. ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Ιλζηηηνχην
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο μεθίλεζε ην πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο 300 λέσλ Δπηκνξθσηψλ Β'
Δπηπέδνπ Τ.Π.Δ. ζηα ΠΑ.Κ.Δ. Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ην πξψην επηάκελν ηνπ 2019.
Δπηκνξθψζεθαλ εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα θαη φκνηεο ή παξεκθεξείο γλψζεηο
πάλσ ζηηο Τ.Π.Δ. ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
γηα πξψηε θνξά. Οη επηκνξθνχκελνη ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ ήηαλ 50 θαη, αθνχ ρσξίζζεθαλ ζε
5 ηκήκαηα, θιήζεθαλ λα πινπνηήζνπλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ επηκνξθσηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο, ελψ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη θαη ηηο εμεηάζεηο
πηζηνπνίεζεο (12/10/2019).
Η βαξχηεηα ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο δελ δφζεθε απιψο ζε κηα ηερληθή δηάζηαζε,
φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ θάπνηεο ηερληθέο δεμηφηεηεο, αιιά ζε κηα ζπλνιηθή
παηδαγσγηθή ζεψξεζε πνπ απνζθνπεί φρη κφλν ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή αιιαγή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
(Δθπαίδεπζε Δπηκνξθσηψλ Β΄ επηπέδνπ: Δλφηεηα 1, 2018).
Δπηπιένλ, θαζψο ε ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην κνλαδηθφ ζρνιηθφ
εγρεηξίδην, νη κειινληηθνί επηκνξθσηέο θιήζεθαλ φρη κφλν λα ζπγγξάςνπλ αιιά θαη λα
εθαξκφζνπλ δνκεκέλα ζελάξηα κε ηε ζπζηεκαηηθή, αηηηνινγεκέλε θαη νπζηαζηηθή
παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Χ.Μ. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη λα κεηαηξαπεί ν εθπαηδεπηηθφο
απφ εθηειεζηήο ηεο δηδαζθαιίαο ζε δεκηνπξγφ-ζρεδηαζηή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κε αθεηεξία
θαη βάζε ηα εθάζηνηε ηνπηθά δεδνκέλα, ψζηε λα ζρεδηάδεη δηδαζθαιίεο θαη λα ελζσκαηψλεη
ζε απηέο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
Χ.Μ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, επηρεηξείηαη ε κεηαηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεηδεηνχο
δεκηνπξγνχο πνπ γλσξίδνπλ παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, κπνξνχλ λα ηηο ρεηξηζηνχλ δεκηνπξγηθά
θαη ζην πιαίζην απηφ γλσξίδνπλ πνηεο ηερλνινγίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηαηί. Γελ
Σειίδα 161 απφ 376

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 8, Τεχρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα απιέο θφξκεο ζπγγξαθήο δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ, αιιά γηα
«ελλνηνινγηθέο κεηαθνξέο πνπ νδεγνχλ ζε δξαζηηθή αιιαγή ησλ ξφισλ ησλ παηδαγσγηθψλ
πξσηαγσληζηψλ ππφ ην πξίζκα ησλ πην πξφζθαησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ αλαδεηήζεσλ
αιιά θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ» (Δθπαίδεπζε Δπηκνξθσηψλ Β΄ επηπέδνπ: Δλφηεηα 1,
2018, ζ. 6).
Τέινο, ην κεηθηφ κνληέιν επηκφξθσζεο (δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο), ην νπνίν
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα επηκφξθσζε, απνηειεί κηα θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθή
πξσηνβνπιία. Σπλήζσο, νη επηκνξθψζεηο απφ απφζηαζε ζεσξνχληαη ρακειφηεξεο πνηνηηθήο
ζηάζκεο κε κέηξηεο αμηνινγήζεηο απφ επηκνξθσηέο θαη επηκνξθνχκελνπο. Αληίζεηα, ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε καζεζηαθή θαηλνηνκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ βξηζθφηαλ
ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, φπσο νη
πιαηθφξκεο BlackboardCollaborate θαη Moodle, θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, πξαθηηθή άζθεζε ζε
ζρνιεία θαη Κέληξα Σηήξημεο Δπηκφξθσζεο θ.ά., πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ
ξφιν πξσηαγσληζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ. Έηζη, ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά πιήξσο ε
βαζηθή αξρή πνπ πιένλ δηαπεξλά ηε ινγηθή φισλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο: δελ αξθεί νη εθπαηδεπηηθνί λα καζαίλνπλ λέεο ζεσξίεο θαη λα
ζρεδηάδνπλ ζελάξηα κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, είλαη απαξαίηεην λα βηψλνπλ
ηηο ζεσξίεο απηέο σο επηκνξθνχκελνη νη ίδηνη (Μεηζηθνπνχινπ, 2019). Απηή ε λέα θηινζνθία
επηκφξθσζεο πνπ θαινχληαλ λα πηνζεηήζνπλ νη κειινληηθνί επηκνξθσηέο γηα πξψηε θνξά
ζηελ Διιάδα έρξεδε δηεξεχλεζεο. Σπλεπψο, ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ησλ Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ Τ.Π.Δ. ηεο Σπζηάδαο ησλ Ξέλσλ
Γισζζψλ ζην ΠΑ.Κ.Δ. Αζήλαο. Δπίζεο, αληρλεχζεθαλ νη αιιαγέο ζε ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ
απφ ηνπο επηκνξθσηέο.

2. Αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Β΄ Δπηπέδνπ
Η βαζηθή θαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Τ.Π.Δ. απνηειεί βαζηθφ
πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
ζε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θαζψο αμηνπνηνχλ
έκπξαθηα ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Απηφ ηνπο βνεζά λα αληηκεησπίζνπλ αλεπάξθεηεο θαη
ειιείςεηο επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην ξφιν ηνπο απέλαληη ζηηο Τ.Π.Δ. θαη ζεσξψληαο ηεο σο
έλα λέν εξγαιείν αιιειεπίδξαζεο κε ηε γλψζε πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ
πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (Καξαγηψξγε 2010; Πάθνπ, 2018).
Δμίζνπ αλαγθαία κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ -ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ επηβάιιεη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ εμνκάιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη
ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία- θξίλεηαη θαη ε
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ,
δειαδή «κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεδνκέλσλ, πνπ
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αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζπαζεηψλ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο» (Μαθξάθεο,
1998 φπ. αλάθ. ζηελ Κνπηζηιένπ, 2015, ζ.69).Η Γεκνπνχινπ (2013) αλαθέξεη φηη θχξην έξγν
ηεο αμηνιφγεζεο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη λα αμηνινγήζεη:
•

ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζή ηνπ, ηνπο ζηφρνο, ην
πεξηερφκελν θαη ηε δηάξθεηά ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ
απάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ

•

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηψλ θαη ησλ κεζφδσλ παξνπζίαζεο ησλ ελνηήησλ

•

ηε ζπλάθεηα ζηφρσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ

•

ηελ αλαδήηεζε, θαηαγξαθή θαη αηηηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ
επηκνξθνχκελσλ σο πξνο ην βαζκφ σθέιεηάο ηνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα

•

ηελ εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο

Η αλάπηπμε πνηθίισλ αμηνινγηθψλ κνληέισλ, ι.ρ. ηνπ Tyler (1942), Provus (1969), Scriven
(1972), Stufflebeam-CIPP (1969), Kirkpatrik (1959), Guskey (2000),πεγάδνπλ απφ
δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη ελλνηνινγηθά πιαίζηα, ζεκειησκέλα ζε έλα ζχλνιν
θαλφλσλ πνπ επηρεηξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε
αμηνινγηθφ εγρείξεκα (Γεκφπνπινπ, 2013). Δζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θαη
παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Όκσο, δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε κηαο
ηάμεο κέζα ζηελ πνηθηιία φςεσλ, νπηηθψλ θαη αιιεινδηαπιεθφκελσλ επηπέδσλ κηαο
αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο (Γεκφπνπινπ, 2013).
Η δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπληεινχλ ζηελ επηηπρή έληαμε ησλ Τ.Π.Δ.ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. Όκσο, παξά ηελ
αλαγλψξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε ζεηηθή, ελ γέλεη, ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληί ηνπο, δηαπηζηψλνληαη
επηθπιάμεηο, αλαζηνιέο θαη δπζρέξεηεο θαηά ηελεθαξκνγή ησλ Τ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία.
Σχκθσλα κε ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
νπζηαζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα
αμηνπνηνχλ απνζπαζκαηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ,
πξνζαξκφδνληάο ηεο ζην παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ ζχζηεκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηεο
γηα δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο. Αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ
επηκφξθσζε θαη απνδέρνληαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Τ.Π.Δ. ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία, αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα σο πξνο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ
(Καξαγηψξγε 2010; Κειεζίδεο θ.ά., 2017; Πάθνπ, 2018;Σπκεσλίδεο θ.ά., 2014).
Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνέθπςε φηη ππάξρεη πιήζνο εξεπλψλ γηα ηελ πξαθηηθή
εθαξκνγή ησλ Τ.Π.Δ. ζηελ ηάμε ησλ επηκνξθσκέλσλ ζην Β΄ Δπίπεδν εθπαηδεπηηθψλ έσο ην
2017 (Φηινιφγσλ, Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Πιεξνθνξηθήο, Νεπηαγσγψλ θαη
Γαζθάισλ) ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη ζρνιεία ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ιηγνζηέο έξεπλεο
Σειίδα 163 απφ 376

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 8, Τεχρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ ζηα Κέληξα Σηήξημεο Δπηκφξθσζεο
(ΚΣΔ), αθφκε ιηγφηεξεο έξεπλεο γηα ηα πξνγξάκκαηα Β1 (απφ ην 2018 θαη εθεμήο), ελψ
επίζεκα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ
Β΄ Δπηπέδνπ ζηα Π.Α.Κ.Δ. απφ ην 2007 έσο ην 2011 δηα δψζεο (ηειεπηαία πεξίνδνο
επηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ) δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα, αλ θαη έρνπλ αμηνινγεζεί απφ
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (ζπληνληζηέο πξνγξακκάησλ, επηκνξθσηέο, επηκνξθνχκελνπο
εθπαηδεπηηθνχο). Όκσο, ν Λεγνληήο (2010), δηεξεπλψληαο ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, νη νπνίνη επηκνξθψζεθαλ ζε Κ.Σ.Δ.,
παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ Δπηκνξθσηψλ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο
ζε Π.Α.Κ.Δ. Σπλεπψο, ε παξνχζα έξεπλα, ε νπνία επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηελ εθπαίδεπζε
ησλ Δπηκνξθσηψλ Ξέλσλ Γισζζψλ Β’ Δπηπέδνπ ζηα Π.Α.Κ.Δ. ζα είλαη πξσηφηππε θαη ζα
ζπκβάιεη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο ηα έσο ηψξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αθνξνχλ
άιιεο κεηαβιεηέο, επίπεδα θαη παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί μαλά.

3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα εληάζζεηαη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο. Σε απηέο, ηα θνηλσληθά
θαηλφκελα δελ γίλνληαη ηα ίδηα αληηιεπηά, αιιά παξνπζηάδνληαη κφλν κέζσ ησλ κεηξήζηκσλ
ηδηνηήησλ ηνπο (Creswell, 2011). Η πνζνηηθή κέζνδνο πξνηηκήζεθε, επεηδή νη
επηκνξθνχκελνη βξίζθνληαλ ζε απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ελψ
επηκνξθψλνληαλ ζηελ Αζήλα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηα δψζεο ζπλαληήζεσλ πεξίπνπ
κηα θνξά ην κήλα. Τν δείγκα απνηέιεζαλ νη επηκνξθνχκελνη δχν ηκεκάησλ ηεο Σπζηάδαο
Ξέλσλ Γισζζψλ. Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ,
ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο. Η επθνιία ηεο ειεθηξνληθήο ζπκπιήξσζεο θαη
ππνβνιήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο ην πνζνζηφ
επηζηξνθήο ήηαλ 100%.
3.1 Γείγκα
Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ, απφ ηνπο είθνζη ζπκκεηέρνληεο νη δεθανθηψ ήηαλ
γπλαίθεο θαη νη δχν άλδξεο κε κέζν φξν ειηθίαο 45±5, Ν=20). Απηφ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο
φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη γπλαίθεο θαη ε ειηθία ηνπο μεπεξλά ηα 40 έηε
(Κειεζίδεο θ.ά., 2017;Πάθνπ, 2018). Σηελ ειηαθή θαηεγνξία 55 εηψλ θαη άλσ, κφλν κία
εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηείρε σο επηκνξθνχκελε. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη ζε απηή ηελ
ειηθία νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζηεξνχληαη θηλήηξσλ, αθνχ βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα
ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Έηζη δελ επελδχνπλ ζηελ επηκφξθσζή ηνπο, θαη κάιηζηα ζε ηφζν
απαηηεηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, ελψ έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε κηθξφηεξε εμνηθείσζε
κε ηηο Τ.Π.Δ. πνπ έρνπλ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί (Λεγνληήο, 2010). Τν 90%
είλαη εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο, ελψ ε πξνυπεξεζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ
αξθεηά ζεκαληηθή, θαζψο δηαλχνπλ ηε θάζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ επαγγεικαηηζκνχ. Τν 80%
είρε κέζν φξν δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε έηε 25±5. Τν 100% είρε ζπκκεηάζρεη ζε
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επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαηά ην παξειζφλ, ην 90% έρεη παξαθνινπζήζεη Δπηκφξθσζε Β1
Δπηπέδνπ ζηηο Τ.Π.Δ., ην 80% θαηείρε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ελψ ην 20% δηδαθηνξηθφ ηίηιν
(Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο
Χαξαθηεξηζηηθά
Φύιν

Άλδξεο

Γπλαίθεο
Ηιηθία

Πνζνζηό %

2

10

18
40-49 εηώλ

90

17

85

2

10

55 θαη άλσ

1

5

Αγγιηθήο

18

90

2

10

50-55 εηώλ

Δηδηθόηεηα

Σπρλόηεηα
(Ν=20)

Γαιιηθήο
Δπηκνξθώζεηο

Ναη

20

100

Β1 Δπίπεδν

Ναη

18

90

Όρη

2

10

Μεηαπηπρηαθό

19

95

Γηδαθηνξηθό

2

5

3.2Δξγαιείν έξεπλαο
Τα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ δηαδηθηπαθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ (GoogleForms). Απνηειεί ηνλ πην ζχληνκν θαη εχθνιν ηξφπν ζπιινγήο
δεδνκέλσλ, ελψ δνκήζεθε κε σο επί ην πιείζηνλ θιεηζηέο δειψζεηο θαη κηα αλνηθηή,
εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχηεξε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο
(Creswell, 2011). Τν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηεξίρζεθε ζην αλαζεσξεκέλν κνληέιν
ησλ Kirkpatrick andKirkpatrick (2016), ην νπνίν βαζίδεηαη ζην κνληέιν αμηνιφγεζεο ησλ
ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηνπ Kirkpatrick (1959). Καζψο, ην κνληέιν είρε επξεία εθαξκνγή ζε
δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαη ζαθήλεηάο ηνπ, νη
Kirkpatrick andKirkpatrick (2016) ην αλαζεψξεζαλγηα λα εθαξκνζζεί ζηελ αλάιπζε ηεο
επίδξαζεο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ησλ
επηκνξθνχκελσλ θαη ζηνλ ηξφπν βειηίσζεο ηεο κάζεζεο απηήο ζην κέιινλ.
Φξεζηκνπνηήζεθαλ δειψζεηο απφ ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην απνηίκεζεο ηεο
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απνηειεζκαηηθφηεηαο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Τν κνληέιν πξνηείλεη ηε δηεξεχλεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηκφξθσζεο ζε ηέζζεξα επίπεδα ή δηαζηάζεηο:


νη αληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζπλνιηθά



νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επηκφξθσζεο



νη αιιαγέο ζηεζπκπεξηθνξά, θαη



ηα ηειηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηε ρξήζε ησλ
πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαη ηηο πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο
κειινληηθνχο επηκνξθσηέο

Τα ηέζζεξα επίπεδα αληηπξνζσπεχνπλ κηα αιιεινπρία ηξφπσλ γηα λα αμηνινγεζεί έλα
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Κάζε επίπεδν είλαη ζεκαληηθφ: ζπκπιεξψλεη ην πξνεγνχκελν θαη
επηδξά ζην επφκελν. Καζψο ηα επίπεδα πξνρσξνχλ, νη εξσηήζεηο γίλνληαη πην πνιχπινθεο
θαη ρξνλνβφξεο, φκσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη είλαη πεξηζζφηεξν αλαζηνραζηηθέο
θαη πνιχηηκεο (Kirkpatrick &Kirkpatrick, 2016). Τα ηέζζεξα επίπεδα παξνπζηάδνληαη
ζρεκαηηθά ζην Σρήκα 1.

Σρήκα 1. Αλαζεσξεκέλν Μνληέιν ησλ Τεζζάξσλ Δπηπέδσλ (Kirkpatrick and Kirkpatrick (2016)

Οη εξσηήζεηο γηα θάζε επίπεδν ήηαλ επηά, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε 4-βάζκηα
θιίκαθα Likert«Καζφινπ», «Μέηξηα» «Καιά», «Πνιχ θαιά». Φξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε
αμηνπηζηίαο (reliabilityanalysis) γηα λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε
πεξηγξαθηθή αλάιπζε (descriptiveanalysis) γηα λα ππνινγηζζνχλ ηα πνζνζηά, νη κέζνη φξνη
θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ.Οη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην
πξφγξακκα SPSS, έθδνζε21.
3.3. Γηαδηθαζία
Η ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δνθηκάζηεθε κέζσ πηινηηθήο έξεπλαο. Πξνεγήζεθε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε πέληεεπηκνξθνχκελεο απφ ηελ ίδηα νκάδα κε ηελ εξεπλήηξηα,
ζπιιέρζεθαλ ηα ζρφιηά ηνπο, ελψ ρξνλνκεηξήζεθε θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
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Οη πιεξνθνξίεο απφ ηνποεπηκνξθνχκελνπο ειήθζεζαλ ζνβαξά ππφςε, δηφηη ελψ δελ έγηλαλ
αιιαγέο ζηηο ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο, θάπνηεο εξσηήζεηο έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε
δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο.

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Η εζσηεξηθή αμηνπηζηία ειέγρζεθε ππνινγίδνληαο ην δείθηε α ηνπ Cronbach. Τν ζπλνιηθφ α
γηα ηηο 21 δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ (Δπίπεδν 1), ηηο
γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο
(Δπίπεδν 2) θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα (Δπίπεδν 4) ήηαλ >0.90, ππνδεηθλχνληαο πςειφ
βαζκφ αμηνπηζηίαο, ελψ γηα ηηο 7 δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά (Δπίπεδν
3) ήηαλ >0.70 (0,741 ηθαλνπνηεηηθφο δείθηεο) (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1.Πεξηγξαθή κεηαβιεηώλ θαη δείθηεο αμηνπηζηίαο

Δπίπεδααμηνιόγεζεο

Αξηζκόοεξσηήζεσ
λ

Γείθηεο εζσηεξηθήο
αμηνπηζηίαο

(θιίκαθα
κέηξεζεο)

(Cronbach’ salpha)

Δπίπεδν 1

7 (4-βάζκηα)

0.93

Δπίπεδν 2

7 (4-βάζκηα)

0.91

Δπίπεδν 3

7 (4-βάζκηα)

0.74

Δπίπεδν 4

7 (4-βάζκηα)

0.98

3.1. Δπίπεδν 1. Οη αληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνύκελσλ ζπλνιηθά
Οη δειψζεηο ζε απηφ ην επίπεδν έρνπλ ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ
επηκνξθνχκελσλ ζηελ επηκφξθσζε, θαζψο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζην πφζν θαιά
ππνδέρζεθαλ ην πξφγξακκα. Δπίζεο, βνεζνχλ ζηε βειηίσζε κειινληηθψλ παξφκνησλ
πξνγξακκάησλ, δηφηη αλαγλσξίδνληαη ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ίζσο δελ είραλ αξρηθά
πξνβιεθζεί (Kirkpatrick &Kirkpatrick, 2016).Οη αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεηηθά
θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, θαζψο ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ «Πνιχ θαιά» θαη «Καιά»
είλαη ζρεηηθά πςειά (Πίλαθαο 2).
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Πίλαθαο 2. Οη αληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνύκελσλ ζπλνιηθά
Πνζνζηά%
Γειώζεηο

Καζόινπ

Μέηξηα

Καιά

Πνιύ Καιά

%

%

%

%

5

20

75

5

10

85

5

15

10

70

4. Η δηάδξαζε θαη ζπλεξγαζία κε ηα
άιια κέιε ηεο
νκάδαο ήηαλ
επνηθνδνκεηηθή

5

15

10

70

5. Η ξνή ηεο επηκόξθσζεο (κεηάβαζε
από αζύγρξνλεο ζε ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο)
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ήηαλ
νκαιή

10

10

20

60

15

85

10

80

1. Οη θύξηεο έλλνηεο ηνπ
αλαθνξάο ήηαλ θαηαλνεηέο

πιηθνύ

2. Οη δξαζηεξηόηεηεο δηεπθόιπλαλ ηε
ζύλδεζε ζεσξίαο - πξάμεο
3. Μέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο
θαηαθέξακε
σο
νκάδα
λα
νηθνδνκήζνπκε λέα γλώζε

6. Η επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηέο
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή
7. Οη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ήηαλ
θαηάιιειεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ

5

5

Τα πςειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
εθπαηδεπηέο θαη ηε ζχλδεζε ζεσξίαο-πξάμεο κέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο,
ελψ ηα ρακειφηεξα ζηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιή ξνή ηεο επηκφξθσζεο, ζηε
δηάδξαζε-ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ θαη ηελ νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο. Όκσο, ε χιε ήηαλ
θαιάέσο πνιχ θαιά θαηαλνεηή ζε πνζνζηφ 95%, ελψ νη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο επίζεο
ζπλέβαιαλ θαιά ή πνιχ θαιά ζηελ νξζή πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (90%).
3.2. Δπίπεδν 2. Οη γλώζεηο, νη δεμηόηεηεο θαη νη ζηάζεηο πνπ επηηεύρζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο
Τν Δπίπεδν 2 εζηηάδεη ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ νη επηκνξθνχκελνη έρνπλ ή δελ έρνπλ
θαηαθηήζεη. Δπίζεο, κεηξψληαη νη απφςεηο ζηηο δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπλ νη ίδηνη
ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο σο απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ
απηνπεπνίζεζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη γηα λα θάλνπλ απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ηελ
αληίζηνηρε παξψζεζε γηα λα πξνβνχλ ζε αιιαγέο. Σπλεπψο, ζε απηφ ην επίπεδν, γίλεηαη
εκθαλήο ε αλάπηπμε ζε δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη ε θηλεηνπνίεζε θαη
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δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Kirkpatrick &Kirkpatrick, 2016).
Τα πνζνζηά εδψ απμάλνληαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν επίπεδν, θαζψο νη απαληήζεηο
ζπγθεληξψλνπλ πςειά ζεηηθά πνζνζηά. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ
απαληήζεσλ «Πνιχ Καιά» (100%) ζηηο δειψζεηο «Η δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα Χ.Μ. κπνξεί
λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ» θαη «Η ζπγγξαθή θαη ε εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ
κε βνήζεζε ζηνλ αλαζηνραζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κνπ». Οη επηκνξθνχκελνη ζπκθσλνχλ
νκφθσλα, θαζψο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ ηνπο ζηε
ζρνιηθή ηάμε. Τν ρακειφηεξν πνζνζηφ ζε απηφ ην επίπεδν εκθαλίδεηαη ζηε δήισζε «Μπνξψ
λα δηδάμσ πην απνηειεζκαηηθά καζεηέο πνπ έρνπλ Δ.Δ.Α.», φπνπ ην 80% ζπκθσλεί «Πνιχ
θαιά» θαη «Καιά». Όκσο, θαη πάιη ην πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα
ρακειφ. Δληχπσζε επίζεο, πξνθαιεί ε απνπζία ζε έμη δειψζεηο ηεο απάληεζεο «Καζφινπ»
(Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Οη γλώζεηο, νη δεμηόηεηεο θαη νη ζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο
Πνζνζηά%
Γειώζεηο

1. Η ελζσκάησζε ΨΜ ζηε θαζεκεξηλή
δηδαζθαιία είλαη εθηθηή

Καζόινπ

Μέηξηα

Καιά

Πνιύ Καιά

%

%

%

%

5

5

5

85

2.Η δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ΨΜ
κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηώλ

100

3. Η ζπγγξαθή θαη ε εθαξκνγή ησλ
ζελαξίσλ
κε
βνήζεζε
ζηνλ
αλαζηνραζκό ηεο δηδαζθαιίαο κνπ

100

4. Τα εξγαιεία & νη ειεθηξνληθέο πεγέο
πνπ έκαζα κε έθαλαλ θαιύηεξν
εθπαηδεπηηθό

10

10

80

5. Μπνξώ λα αμηνπνηήζσ ηα Ψ.Μ. γηα
λα θαιιηεξγήζσ θξηηηθή ζθέςε ζηνπο
καζεηέο κνπ

5

15

80

6. Μπνξώ λα αμηνπνηήζσ ηα Ψ.Μ. γηα
λα θαιιηεξγήζσ πνιπγξακκαηηζκό
ζηνπο καζεηέο κνπ

5

15

80

7.Μπνξώ
λα
δηδάμσ
πην
απνηειεζκαηηθά καζεηέο πνπ έρνπλ
Δ.Δ.Α.

20

10

70
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3.3. Δπίπεδν 3. Οη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά
Σε απηφ ην επίπεδν γίλεηαη θαηαλνεηή ε εθαξκνγή ηεο επηκφξθσζεο, νη αιιαγέο πνπ ηπρφλ
πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη ε δηάδνζε ή δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα
θαηαδεηρζνχλ ηα ζεκεία πνπ ίζσο νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηε βνήζεηα
(Kirkpatrick &Kirkpatrick, 2016). Σχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πεγή, ε ζπκπεξηθνξά αιιάδεη
φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο. Δάλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη
επηκνξθνχκελνη δελ απέθηεζαλ γλψζεηο, αιιά ίζσο ε θνπιηνχξα, νη δηαδηθαζίεο ή ην
πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ εκπνδίδεη ηηο αιιαγέο. Ίζσο ηα άηνκα λα κελ αηζζάλνληαη
ζίγνπξα λα ηηο εθαξκφζνπλ ή λα κελ έρνπλ απηέο εθαξκνζηεί γηα αξθεηφ ρξφλν.
Αλ θαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ είλαη θαη ζε απηφ ην επίπεδν αξθεηά πςειά, φκσο
απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο εθαξκνγήο ησλ λέσλ πξαθηηθψλ πνπ θαηέθηεζαλ νη λένη
επηκνξθσηέο θαη πεξαηηέξσ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνχλ νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φκσο, ην ρακειφ πνζνζηφ «Πνιχ θαιά» (65) ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα
πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηε δήισζε «Θα κνηξαζηνχκε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο καο» (Πίλαθαο 4). Οη επηκνξθνχκελνη κνηάδνπλ λα δηζηάδνπλ ή λα κελ
κπνξνχλ λα κνηξαζζνχλ καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα ζρνιεία ηηο λεναπνθηεζείζεο
γλψζεηο ηνπο. Πηζαλά, λα κελ είλαη θαηάιιειεο νη ζπλζήθεο ή λα κελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα
ηε δηάρπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Πίλαθαο 4. Οη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά
Πνζνζηά%
Γειώζεηο

Καζόινπ

Μέηξηα

Καιά

Πνιύ Καιά

%

%

%

%

15

85

5

90

1. Δθαξκόζακε εξγαιεία Web 2.0 πνπ
κάζακε ζηελ ηάμε καο
2. Γλσξίδνπκε όηη έρεη κεηαβιεζεί ε
δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά καο κεηά ηελ
επηκόξθσζε

5

3. Η επηκόξθσζε ζπλέβαιε
βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο

ζηε
καο

5

95

4. Η επηκόξθσζε ζπλέβαιε
βειηίσζε
ηεο
πξνζσπηθήο
αλάπηπμεο

ζηε
καο

9

95

5.Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κνληέιν ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε καο

15

85

6.Θα πξνγξακκαηίδνπκε
κάζεκά καο εθεμήο

10

90

15

65

θαιύηεξα ην

7. Θα κνηξαζηνύκε ηηο γλώζεηο πνπ
απνθηήζακε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο

20
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3.4. Δπίπεδν 4. Τα ηειηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ε
ρξήζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ κεηθηνύ κνληέινπ θαη νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο
ηνπο από ηνπο κειινληηθνύο επηκνξθσηέο
Η αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιχνληαη ζε απηφ ην
επίπεδν. Άιισζηε, απηφ απνηειεί θαη ηελ κεγαιχηεξε πξφθιεζε. Δπηπιένλ, αμηνινγείηαη ε
ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαη νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο
κειινληηθνχο επηκνξθσηέο, «πξντφληα» πνπ νη ππεχζπλνη θνξείο πνπ δηνξγάλσζαλ ην
πξφγξακκα ζεσξνχλ φηη άμηδαλ λα «επελδχζνπλ» καθξνπξφζεζκα (Kirkpatrick &Kirkpatrick,
2016).Σηνλ Πίλαθα 5, ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ «Πνιχ θαιά» παξνπζηάδνληαη αξθεηά
πςειά θαη γηα ην ιφγν απηφ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά.
Πίλαθαο 5. Τα ηειηθά απνηειέζκαηα, ε ρξήζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ κεηθηνύ κνληέινπ θαη νη πξννπηηθέο
αμηνπνίεζήο ηνπο
Πνζνζηά%
Γειώζεηο

Καζόινπ

Μέηξηα

Καιά

%

%

%

1. Μπνξνύκε λα δηδάμνπκε ηελ ύιε πνπ
κάζακε ζηνπο επηκνξθνύκελνύο καο

5

5

90

2. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηε
ζύλδεζε ζεσξίαο - πξάμεο

5

10

85

3. Η πνηόηεηα ηεο επηκόξθσζεο ήηαλ
πςειή

10

90

4. Η πιαηθόξκα BBC βνήζεζε ζηελ
επνηθνδνκεηηθή δηάδξαζε κεηαμύ καο

15

85

5.
Θα
ρξεζηκνπνηήζνπκε
σο
κειινληηθνί επηκνξθσηέο ην κνληέιν
ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

5

95

6. Θα πεξηνξίζνπκε σο κειινληηθνί
επηκνξθσηέο
ην
κνληέιν
ηεο
εηζήγεζεο/δηάιεμεο

5

95

5

90

7. Η επηκόξθσζε Β2 πνπ ζα
πινπνηήζνπκε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή

5

Πνιύ Καιά

Η επηκφξθσζε είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ νη πξαθηηθέο ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαίλεηαη
λα απνηεινχλ έλαλ πνιχ θαιφ νδεγφ, ηνλ νπνίν νη κειινληηθνί επηκνξθσηέο ζα εθαξκφζνπλ,
ζα αμηνπνηήζνπλ θαη ίζσο βειηηψζνπλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 6, ε κέζε ηηκή ησλ
απαληήζεσλ ησλ επηκνξθνχκελσλ ηνπ δείγκαηνο θπκαίλεηαη πάλσ απφ 3 γηα θάζε επίπεδν.
Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ην πξφγξακκα πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζηα επίπεδα 2 θαη 4
(γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, ηειηθά απνηειέζκαηα),
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αθνχ ε κέζε ηηκή είλαη πνιχ πςειή, ελψ ζηα επίπεδα 1 θαη 3 (αληηδξάζεηο ησλ
επηκνξθνχκελσλ ζπλνιηθά,αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά)ε αμηνιφγεζε θξίλεηαη ειαθξψο
ιηγφηεξν ζεηηθά. Σην επίπεδν 3 (αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά) ζεκεηψλεηαη ε ρακειφηεξε κέζε
ηηκή, 3.7(.594). Οη ρακειέο ηππηθέο απνθιίζεηο δειψλνπλ κηθξή δηαζπνξά ζηηο απαληήζεηο,
γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πςειή ζπκθσλία ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εξσηεζέληεο,
ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κε ρακειή επηθπιαθηηθφηεηα(Πίλαθαο
6).
Πίλαθαο 5. Σπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα ηέζζεξα επίπεδα
Δπίπεδααμηνιόγ
εζεο

Πιήζνο

Διάρηζην

Μέγηζην

Μέζε ηηκή

Τππηθή
απόθιηζε

Δπίπεδν 1

20

1

4

3.8

.611

Δπίπεδν 2

20

1

4

3.9

.667

Δπίπεδν 3

20

2

4

3.7

.594

Δπίπεδν 4

20

2

4

3.9

.635

Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ
Η αμηνιφγεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ Β’
Δπηπέδνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθή. Υπάξρεη επίηεπμε ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ
επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έρεη ζπλδεζεί ε ζεσξία κε ηελ πξάμε
κέζα απφ ηελ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζελαξίσλ θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ελψ δηαθαίλνληαη
αιιαγέο ησλ ζηάζεσλ & ζπκπεξηθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηηο Τ.Π.Δ. θαη ησλ
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο. Ιδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηε
ρψξα καο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Δπηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ Τ.Π.Δ. θαηά ηελ
εθαξκνγή
ζηελ
ηάμε
(Καινγηαλλάθεο&Παπαδάθεο,
2014;Κνπηζηιένπ,
2015;
Σηακαηνπνχινπ, Μπαιηάκεο& Παπαδνπνχινπ, 2017; Σπκεσλίδεο θ.ά., 2014).
Υπάξρεη ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο & επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ε αιιειεπίδξαζε
πνπ αλαπηχρζεθε κέζα ζηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ επνηθνδνκεηηθή,
αθνχ ζπλεξγαηηθά νηθνδνκήζεθε λέα γλψζε, πνξίζκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο έξεπλεο ηεο
Αλησλνπνχινπ (2017) θαη ησλ Ahmed, ArshadandTayyab (2019). Πξνσζήζεθε ε
παηδαγσγηθή ησλ (πνιπ)γξακκαηηζκψλ θαη πεξηνξίζηεθε ε δηάιεμε σο βαζηθφ κέζν
παξνπζίαζεο ηεο χιεο αιιάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην «δηδαθηηθφ παξάδεηγκα». Θα
ππάξμεη πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηκφξθσζεο απφ ηνπο επηκνξθσηέο, ελψ ε εξγαζία
ζε νκάδεο, κέζσ εμεξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλέβαιε ζηελ αμηνπνίεζε πξνεγνχκελεο
εκπεηξίαο (scaffolding). Η ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε έκθαζε ζηνλ αλαζηνραζκφ
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ζπλέβαιε ζηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ
επηκνξθσηή κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αιιαγήο παγησκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ
καζαίλνπκε (Μεηζηθνπνχινπ, 2019). Φαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο δχν
ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλνηθηή εξψηεζε «Έρεηε θάηη λα πξνζζέζεηε;»: «Εάν μάθαμε με αςηόν
ηπόπο εμείρ, ηόηε μποπούν και οι μαθηηέρ μαρ» θαη «Αςηή η επιμόπθωζη μαρ άλλαξε, δεν
είμαζηε πια οι ίδιοι». Ψο αξλεηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθεθε ν εληαηηθφο ξπζκφο ησλ
καζεκάησλ, ε ζπζζψξεπζε κεγάινπ φγθνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ν φγθνο ησλ εξγαζηψλ
πξνο πινπνίεζε θαη νη πνιιέο ψξεο δηά δψζεο & αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ησλ
επηκνξθνχκελσλ.
Ψο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Λεγνληή (2010), ν νπνίνο δηεξεχλεζε ηελ
επηκφξθσζε ησλ Δπηκνξθσηψλ θι. ΠΔ04 (Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) Β΄ Δπηπέδνπ θαηά ηελ
ηειεπηαία ρξνληά πινπνίεζήο ηεο ζε Π.Α.Κ.Δ., ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλάδνπλ
σο πξνο ην ζρεηηθά πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ ζην Π.Α.Κ.Δ. Αζήλαο αληίζηνηρα. Οη
εθπαηδεπφκελνη ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ φηη ζα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί επηκνξθσηέο,
εμαηηίαο ησλ λέσλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο
ζχλδεζεο ζεσξίαο – πξάμεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα είλαη πιήξεο θαη
εκπινπηηζκέλν κε λέεο πξνζεγγίζεηο, κεζφδνπο, επηθαηξνπνηεκέλε βηβιηνγξαθία θαη
ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο πεγέο/ινγηζκηθά εάλ ζπγθξηζεί κε άιια πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο
ζηελ Διιάδα. Ο Λεγνληήο δηεξεπλά θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζηα Π.Α.Κ.Δ., κηα παξάκεηξνο πνπ
δελ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, παξνπζηάδνληαο επίζεο πςειφ δείθηε ηθαλνπνίεζεο
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θεσξεί φηη απηφ νθείιεηαη ζηνλ θαιχηεξν εξγαζηεξηαθφ
εμνπιηζκφ, ν νπνίνο ππάξρεη ζηα Παλεπηζηήκηα, παξά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θάηη πνπ
δηαπίζησζαλ θαη νη ίδηνη νη επηκνξθνχκελνη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ηα δηα δήζεο
καζήκαηα δηεμάγνληαλ ζε Δξγαζηήξηα Γισζζνινγίαο ζην Δ.Κ.Π.Α.
Ψο πξνο ηε δηάξθεηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε παξνχζα έξεπλα ζπλάδεη κε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Λεγνληή (2010), θαζψο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη ζπκκεηέρνληεο
εκθαλίδνπλ κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (ζηελ παξνχζα έξεπλα ζρεηηθέο είλαη νη δειψζεηο
ζην Δπίπεδν 1-«Aληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζπλνιηθά» κε ζρεηηθά κέηξηα πνζνζηά
ηθαλνπνίεζεο). Ο Λεγνληήο εμεγεί φηη απηφ νθείιεηαη ζην πνιχ πηεζηηθφ πξφγξακκα πνπ
εθαξκνδφηαλ ην 2010 κε πεληάσξε θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε. Σηελ επηκφξθσζε ην 2019,
νη 350 απφ ηηο 380 ψξεο ηεο επηκφξθσζεο θαιχθζεθαλ ηφζν κε δηα δψζεο παξαθνινπζήζεηο
πεξίπνπ κία θνξά ην κήλα ζηελ Αζήλα, φζν θαη κε ηξίσξεο ζχγρξνλεο ζπλαληήζεηο ζε
πιαηθφξκα BlackboardCollaborate θαη παξάιιειε πινπνίεζε θαη παξνπζίαζε απαηηεηηθψλ
αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε απνηέιεζκα ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ν φγθνο ηνπ
πιηθνχ λα είλαη κεγάινο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία κε ηνπο επηκνξθσηέο ζπλάδνπλ κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, θαζψο θαη ζηηο δχν
έξεπλεο νη επηκνξθνχκελνη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην φηη νη
Δπηκνξθσηέο ήηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο έκπεηξα κέιε ΓΔΠκε ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ,
επηζηεκνληθφ θαη επηκνξθσηηθφ έξγν.
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Σχκθσλα κε ηνλ Λεγνληή, ζπλνιηθά ηα πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο Β’ Δπηπέδνπ βνήζεζαλ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίζνπλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, λα ζρεδηάζνπλ νξγαλσκέλα
δηδαθηηθά ζελάξηα, λα αμηνινγνχλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ κέζα, πεγέο θαη πφξνπο πνπ λα
ηαηξηάδνπλ ζην δηθφ ηνπο ζπγθείκελν, αλάγθεο θαη ηάμεηο θαη λα παξνπζηάδνπλ θαηλνηφκεο
πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε Τ.Π.Δ. Η ίδηα ινγηθή δηέηξεμε θαη ην παξφλ πξφγξακκα
επηκφξθσζεο, αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο, δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, ε ζπκθσλία ησλ επξεκάησλ θαη ησλ δχν εξεπλψλ γηα ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ Τ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία, ε νπνία φκσο απαηηεί ρξφλν θαη
ζσζηή πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Η ζεηηθή απηή ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζπλνδεχεηαη απφ ζπρλή ρξήζε ησλ Τ.Π.Δ. ζηελ ηάμε θαη ππεξληθά ηα εκπφδηα θαη ηηο
δπζθνιίεο, π.ρ. ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή, πνπ πξνβάιινληαη γηα ηε κε ζπρλή ρξήζε
ηνπο (Λεγνληήο, 2010). Τέινο, ν ζπρλφο ζρεδηαζκφο θαη ε ρξήζε ζρεδίσλ καζήκαηνο θαη
θχιισλ εξγαζίαο, ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο κε παηδαγσγηθή ελζσκάησζε ησλ
Τ.Π.Δ. θαη ε έληαμε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη κηα εθ ησλ σλ νπθ άλεπ δηδαθηηθή
δεμηφηεηα ησλ Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ, εμαηηίαο ηεο πςειήο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηα Π.Α.Κ.Δ. Ψο απνηέιεζκα, ην κάζεκά ηνπο είλαη πην
ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηφκν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ
επηκνξθσζεί ζην Β1 ή Β2 Δπίπεδν(Καινγηαλλάθεο&Παπαδάθεο, 2014;Κνπηζηιένπ, 2015;
Σηακαηνπνχινπ θ.ά., 2017).

Σπκπεξάζκαηα –Πξνηάζεηο
Η παξνχζα έξεπλα ζηφρεπε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο γηα ηελ
απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ Τ.Π.Δ. ζηα
ΠΑ.Κ.Δ. ηεο Σπζηάδαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ κέζσ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο. Τα
απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηε ζπλνιηθή ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
επίηεπμε ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ-ζηφρσλ, αθνχ ε επηκφξθσζε ζπλέβαιε ζηελ πξνζσπηθή
θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ελψ νη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ ζα
αμηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. Ψο αξλεηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ν εληαηηθφο ξπζκφο ησλ
καζεκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε κεγάινπ φγθνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ.
Ψο αδπλακία ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ην
ζχλνιν αλά ηελ Διιάδα θαη ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Μάιηζηα, ε παξνχζα έξεπλα ζα
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ιφγσ ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο θαη ηνπ κηθξνχ
δείγκαηνο σο κειέηε πεξίπησζεο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ηα απνηειέζκαηα δελ επηηξέπεηαη
λα γεληθεπζνχλ. Ψο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαγξάθεθε ε παξνρή
επηπιένλ ηχπσλ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ε κείσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ε
δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ π.ρ. ηνπ κνληέινπ CLIL
ή ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο.
Καζψο ε απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο αιιαγήο ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο είλαη κηα
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καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα αξθεηφ ρξφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
επηκφξθσζεο, πξνηείλεηαη ε επαλάιεςε ηεο έξεπλαο θαη ε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ
ζηηο Τ.Π.Δ. κε παξάιιειε δηεξεχλεζε πεξηζζνηέξσλ παξακέηξσλ θαη δηαζηάζεσλ ηεο
επηκφξθσζεοπνπ ζα ζπκπιήξσλαλ ηελ παξνχζα έξεπλα.Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε
πνιιαπιψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (ι.ρ. ζπλέληεπμε, παξαηήξεζε), ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα αλαδείμεη λέεο πηπρέο (επίπεδα εθαξκνγήο, αληίζηαζε, θίλεηξαησλ
επηκνξθσηψλ θαη ησλ επηκνξθνχκελψλ ηνπο)γηα ηξηγσλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.Θα
κπνξνχζε,επίζεο, λα δηεμαρζεί κηα δηαρξνληθή κειέηε ζηαζεξνχ δείγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπιιερζνχλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηνλ ίδην πιεζπζκφ ζε βάζνο ρξφλνπ.
Η έξεπλα θαη ε σο ηψξα εκπεηξία δείρλεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο θαη ην
ειιεληθφ, πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα (νηθνλνκηθή, θνηλσληθή,
πνιηηηζκηθή), ζηελ νπνία νη Τ.Π.Δ. απνηεινχλ κέξνο ηνπο. Τν παξφλ πξφγξακκα αμηνπνηεί
ζπλεηδεηά ηα πνξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο, γη’ απηφ θαη δελ πξνζεγγίδεη ην δήηεκα απφ
κηα ηερληθή ζθνπηά, φπνπ ζα αξθνχζε κηα απιή εμνηθείσζε κε ηα Χ.Μ. Αληίζεηα,
αλαδεηθλχεη ηε ζπλζεηφηεηα ησλ πξαγκάησλ θαη επηρεηξεί λα πξνεηνηκάζεη επηκνξθσηέο –
εθπαηδεπηηθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ ην ζπγθείκελν θαη λα
ζρεδηάδνπλ δπλακηθά ηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο
ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πιένλ, ην φξακα πξέπεη λα είλαη φηη ε
επεξρφκελε Δπηκφξθσζε Β2 Δπηπέδνπ ζηηο Τ.Π.Δ ζα θαηαθέξεη λα δψζεη ζηα ζρνιεία
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ζρεδηάζνπλ θαη ζα ζπγγξάςνπλ λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε έλαλ
θφζκν πνπ αιιάδεη γηα καζεηέο θαη πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα.
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