
Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 291 απφ 452 

 

Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Μνπζηθήο  

Training needs of Music teachers 

Νηθόιανο Κνύγθαο, 5ο Γημοηικό Σσολείο Δςόζμος Θεζζαλονίκηρ, Καθηγηηήρ Μοςζικήρ, Υποτήθιορ 

διδάκηοπαρ, nikoskoug@hotmail.com 

Nikolaos Kougkas,5th Primary School of Evosmos Thessaloniki, Music teacher, PhD Candidate, 

nikoskoug@hotmail.com 

 

 

 

Abstract: The training of Music teachers is an integral part of their education and at the same 

time a condition for the implementation of innovations in education. The specific research 

conducted with the help of a questionnaire and related to Music teachers employed in Primary 

and Secondary schools throughout Greece, tries to help fill a gap that has been identified in 

recording the training needs of Music teachers in Greece in the context of their professional 

development. Its results could be used by those in charge of designing the education policy of 

Music teachers, trying to meet their basic needs as much as possible, providing them with an 

autonomous environment and motivating them to attend as many training programs as 

possible. As we have found, Music teachers want to have the right to choose, in order to shape 

their education and training, according to their personal needs, while at the same time they 

have chosen Flexible training programs in terms of form, subject matter and time duration, 

which should be taken into account when designing training programs. 
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Πεξίιεςε: Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηαπηφρξνλα πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ θαηλνηνκίεο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνξνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαη ζηα 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη ζην λα θαιπθζεί έλα θελφ πνπ έρεη δηαπηζησζεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Σα απνηειέζκαηά ηεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

απφ ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Μνπζηθήο, πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, 

παξέρνληάο ηνπο έλα πεξηβάιινλ απηφλνκν θαη παξαθηλψληαο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Όπσο δηαπηζηψζακε νη εθπαηδεπηηθνί 

Μνπζηθήο επηζπκνχλ λα έρνπλ ην δηθαίσκα επηινγήο, ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

επέιεμαλ Δπέιηθηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηφζν σο πξνο ηελ κνξθή, ηελ ζεκαηνινγία, 
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φζν θαη σο πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε, Δπηκνξθσηηθέο αλάγθεο, Δθπαηδεπηηθνί 

Μνπζηθήο, Γηα Βίνπ εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, βαζηθή ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο αξρηθήο θαη 

ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη ησλ επηκνξθσηψλ, ψζηε νη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ηφζν ζηηο κεηαβνιέο φζν θαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα θαη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηηο νπνίεο εθπαηδεχνπλ 

θαη επηκνξθψλνπλ.(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2001) 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο 

επηηαθηηθή αλάγθε θαη ε αλαγλψξηζε απηή δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηνπο θχθινπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά εθθξάδεηαη ξεηά κέζα απφ απνθάζεηο επξχηεξσλ ζπιινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Παγθφζκηεο νξγαλψζεηο θαη θνξείο φπσο ν Ο.Ζ.Δ. θαη ε UNESCO ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ πξαγκαηνπνηνχλ δηαζθέςεηο κε ζέκα ηελ 

πξνψζεζε ζεκάησλ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη έρνπλ δηαθεξχμεη Αξρέο, νη νπνίεο έρνπλ 

εγθαζηδξχζεη λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε κία θνηλσλία πνπ απαηηείηαη λα αληηδξά γξήγνξα ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο, ε δηα βίνπ κάζεζε έρεη θαηαζηεί κία λέα πξνηεξαηφηεηα, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Ζ επζχλε γηα ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε, ελψ ε Δπξσπατθή Έλσζε 

αλαιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ ζηήξημε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπο. (ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020») 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πξφζπκνη λα εκπιαθνχλ ζηελ αιιαγή, αλάινγα κε ην αλ 

αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε θαη αλαγλσξίδνπλ ην πξφβιεκα, αλ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο 

πξνζσπηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ηδενινγηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν 

εξγάδνληαη θαη αλ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνζηήξημε.(Day, 2003)Δίλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη θαλείο ζε πξνζσπηθφ-αηνκηθφ επίπεδν (απηνκφξθσζε) ή ζε ζπιινγηθφ-

καδηθφ επίπεδν. Χζηφζν νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε κέζνδν ηεο απηνκφξθσζεο δελ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ φιεο ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο, έηζη ινηπφλ είλαη αλαγθαίν λα ιεηηνπξγεί 

έλα ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν δίθηπν θνξέσλ θαη κνξθψλ επηκφξθσζεο κε πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

(Παπαδνχξεο)  

Οη ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο πάλσ ζηηο απαηηήζεηο, ην λνκηθφ πιαίζην, ηα 

ζπζηήκαηα παξνρήο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Πεξίπνπ ζηηο κηζέο έρνπλ ζεζπηζηεί λφκνη γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαλία, Δζζνλία, Ηζιαλδία, Κάησ Υψξεο, 
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Κξναηία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία, ινβαθία, ινβελία, 

νπεδία), ρσξίο λα είλαη θαζνξηζκέλεο παληνχ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ αλακέλνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. ε θάπνηεο ρψξεο είλαη δηθαίσκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο (Ηηαιία, Ρνπκαλία, νπεδία), 

ελψ ζε άιιεο είλαη ππνρξεσηηθφ (Βνπιγαξία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Κχπξνο, Πνξηνγαιία). 

(Cedefop, 2016) 

1. Η αλαγθαηόηεηα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ εμέιημε ησλ επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απαηηνχλ απφ απηφλ 

λα κελ είλαη κφλν θάηνρνο ηίηινπ παηδαγσγηθψλ θαη θνξέαο κφλν γλψζεσλ, αιιά λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο λέεο ςπρνπαηδαγσγηθέο έξεπλεο, ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θ.ά. πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξφνδν ηεο Δθπαίδεπζεο. Γηα λα αληαπνθξηζεί 

ινηπφλ ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, έρεη αλάγθε απφ επηκφξθσζε ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Απηφ αλαθέξεηαη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη 

(02/02/92), ζην άξζξν 126 ηεο πλζήθεο γηα «ηελ Παηδεία, ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

θαη ηε Νενιαία». Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβάιιεηαη επίζεο 

απφ ηελ Πξάζηλε Βίβιν (1993) σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ 

θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Ζ νξγάλσζε ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηέιεζε ην ζέκα ηεο πλδηάζθεςεο ζηελ Πξάγα (1970), φπνπ θαη επηηεχρζεθε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο. ε εζληθφ επίπεδν, ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνσζείηαη απφ ην ειιεληθφ 

θξάηνο κε κία ζεηξά Νφκσλ, Πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 

(Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, 2000) 

Οη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε ηα λέα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο, ηε 

δηαξθψο απμαλφκελε αλάγθε γηα εμεηδίθεπζε, ην δήηεκα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θ.ά. Χο 

απάληεζε φκσο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα, φπσο θαη ζε πνιιά άιια, πξνβάιιεηαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο εθπαίδεπζεο κε βαζηθφ ηεο άμνλα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γεγνλφο σζηφζν απνηειεί ην φηη αλ θαη παξνπζηάδεηαη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο πνπ έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δελ 

παξαηεξείηαη παξφκνηα ηαχηηζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεξε κνξθή θαη 

νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο επηκνξθσηηθψλ εγρεηξεκάησλ, κε απνηέιεζκα ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα έρεη εμειηρζεί δηεζλψο ζε έλα πεδίν ζπλερψλ κεηαβνιψλ, ψζηε λα 

παξνπζηάδεη πνηθίιεο κνξθέο, νξγαλσκέλεο γχξσ απφ δηαθνξεηηθνχο άμνλεο θαη βαζηζκέλεο 

ζε δηαθνξεηηθφ ηδενινγηθφ ππφβαζξν. (Κσζηίθα, 2004) 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλαγθαίν λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ βαζηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε, θαζψο απηά ηα δχν ζηνηρεία απνηεινχλ ή πξέπεη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 

κέξε κίαο εληαίαο θαη ζπλερνχο δηαδηθαζίαο. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε θαη 

εκπινπηηζκφ ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δπλαηνηήησλ, νθείιεη λα ζηεξίδεηαη 

ζηελ πξνυπάξρνπζα βαζηθή θαηάξηηζε.(Κσζηίθα, 2004) 
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πλνςίδνληαο ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαηαιήγνπκε ζηνπο εμήο: 

 Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηείηαη θαη γίλεηαη πνιπδηάζηαηνο θαη απαηηεηηθφο σο πξνο ηνλ 

απαξαίηεην γηα ην επάγγεικα επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ εμνπιηζκφ. Σν παιηφ 

πξφηππν ηνπ παληνγλψζηε εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ κεηαιακπαδεπηή κε ην έκθπην 

παηδαγσγηθφ ηαιέλην ζεσξείηαη παξσρεκέλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα ζηακαηά ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ 

ηνπο, αληίζεηα επηβάιιεηαη ε ζπλερήο επηζηεκνληθή ελεκέξσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ ε 

εθπαηδεπηηθή εξγαζία λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Έηζη ινηπφλ ζεσξείηαη ζπκπιήξσκα 

θαη εκπινπηηζκφο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα 

λέα δεδνκέλα πνπ ζπλδένπλ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κε ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα εκθπζήζνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο ηε δηάζεζε λα ζπλερίδνπλ λα καζαίλνπλ ζε φιε ηνπο ηε δσή. Γη’ απηφ 

ινηπφλ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δηθή ηνπο δέζκεπζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα 

ηε ζπλερηδφκελε κάζεζε. (Παπαλανχκ, 2003) 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ ιακβάλνπλ επαξθή 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο 

ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ Α.Δ.Η.. (Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, 2000) 

 Ζ εηζβνιή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίαο, πνπ αμηψλνπλ λα 

ζπλαγσληζηνχλ ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ή αθφκα θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ, 

ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ρψξν ηεο 

αγσγήο.(Debesse, 2008) 

 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν εθζπγρξνληζκφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ην ζρνιείν, σο ζεζκφο, φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηηο λέεο θνηλσληθέο 

εμειίμεηο, θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε πνηθίισλ λέσλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ θαη λεσηεξηζκψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Έηζη ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ 

λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αμία ηνπ εθάζηνηε θαηλνηνκηθνχ κέηξνπ θαη λα πξνζπαζήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα ζπλεηδεηά λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ. (Κσζηίθα, 

2004) 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξνσζνχληαη ζε ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα ε 

ζπζηεκαηηθή ηνπο επηκφξθσζε λα είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ηνπο θαζεθφλησλ. (Κηνπιάλεο, 2007) 
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 Καινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εξγαζηνχλ κε κηα απμαλφκελε πνηθηινκνξθία 

καζεηψλ, νη νπνίνη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ, 

πνιηηηζηηθφ θαη εζληθφ ππφβαζξν. 

 Καινχληαη λα αλαζηνραζηνχλ ζε ζρέζε κε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

έξγνπ. 

 Ο ξφινο ηνπο γίλεηαη πην ζχλζεηνο, αθνχ πιένλ είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ ζηελή επαθή 

κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, κε ηνπο γνλείο, ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπο 

θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κε ζπλαδέιθνπο απφ άιια ζρνιεία. 

 Καινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ζχλζεηα θνηλσληθά, νηθνγελεηαθά θαη πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο, πνπ πξνθαινχλ πνιιέο θνξέο εθηφο απφ καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα θαη ηελ παξαβαηηθή θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Οηθνλνκίδεο, 2011)  

 Ζ επηκφξθσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαδφκελσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ απνηειεί κηα 

πνιχ απνδνηηθή επέλδπζε ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ, φζν θαη γηα θάζε εξγαδφκελν 

μερσξηζηά.(Παπαζάββαο, 2010) 

 Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα TALIS 2013 (Καξαγηάλλε, 2018) νη εθπαηδεπηηθνί 

ληψζνπλ αλήκπνξνη κπξνζηά ζηνλ πνιπζχλζεην ξφιν πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ 

ζηελ ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελε θνηλσλία. 

2. Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε είλαη ε κειέηε, δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Μνπζηθήο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, αλάινγα κε ηελ ζρνιηθή βαζκίδα, ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηελ 

ζρνιή εθθίλεζήο ηνπο, ψζηε λα κπνξέζεη λα νξγαλσζεί ε Γηα Βίνπ εθπαίδεπζή ηνπο 

ζηεξηγκέλε ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επαγγεικαηηθή θαη 

πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ 

Μνπζηθήο, αλα-ζηνραδφκελνπ, απηφλνκνπ, κε απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε, έηνηκνπ λα 

ππεξεηήζεη ην καζεηή ηνπ λένπ ζρνιείνπ ηνπ 21
νπ

 αηψλαθαη ζπγρξφλσο λα κειεηήζνπκε ηελ 

επξσπατθή δηάζηαζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

3. Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο-Γεηγκαηνιεςία 

Ζ έξεπλα αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαη: α) ζηα 

Γεκνηηθά ζρνιεία, β) ζηα  Γπκλάζηα θαη γ) ζηα Μνπζηθά ρνιεία (Γπκλάζηα θαη Λχθεηα). 

Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ίζεο 

πηζαλφηεηεο ζε θάζε κνλάδα ηνπ πιαηζίνπ λα πεξηιεθζεί ζην δείγκα.  (Γήκαο, 2013) 
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Σν ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλά καο, ζηελ Πξσηνβάζκηα Γεληθή 

Δθπαίδεπζε νη ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαλ σο κφληκνη ήηαλ 

1.073, ελψ σο αλαπιεξσηέο ήηαλ 595. Πεξλψληαο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα  Δθπαίδεπζε, νη 

ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαλ σο κφληκνη ήηαλ 1.699, ελψ σο 

αλαπιεξσηέο ήηαλ 512. πλνιηθά ινηπφλ θαη ζηηο δχν βαζκίδεο απαζρνινχληαλ σο κφληκνη 

2.772 εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο, ελψ νη αλαπιεξσηέο αλέξρνληαη ζε 1.107. Πξνζζέηνληαο 

ινηπφλ ηνπο κφληκνπο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη 

ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιηθφ έηνο αλέξρνληαη (έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο) ζε 3.879, απφ ηνπο νπνίνπο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλάο καο νη 

484, κε πνζνζηφ 12,48%.  

4. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλά καο απνηειείηαη απφ 4 κέξε πνπ 

πεξηείραλ 39 εξσηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ 18 εξσηήκαηα 

θαη αλαθέξεηαη ζηνπο Γεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, ην δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ 9 

εξσηήκαηα θαη αλαθέξεηαη ζηελ Αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, αθνινπζεί ην ηξίην κέξνο πνπ απνηειείηαη 

απφ 3 εξσηήκαηα θαη αλαθέξεηαη ζηηο Αλάγθεο πνπ ζεσξνχλ φηη θαιχπηεη ε πλερηδφκελε 

Δθπαίδεπζεο θαη ηέινο ην ηέηαξην κέξνο πνπ απνηειείηαη απφ 9 εξσηήκαηα θαη εξεπλά ηηο 

Πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζεκαηηθνχο άμνλεο 

επηκφξθσζεο. 

Δζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

εξψηεκα «Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα παξαθνινπζνχζαηε ζήκεξα έλα πξφγξακκα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο-Δπηκφξθσζεο» (κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κέρξη 3 απαληήζεηο) ζπκπεξαζκαηηθά 

κπνξνχκε λα πνχκε,φπσο βιέπνπκε θαη απφ ηνλ πίλαθα 1, φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηα 

ζπγθέληξσζαλ απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, φπσο «Αλ θξίλσ φηη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ» κε πνζνζηφ 76%, «Αλ 

δίλεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ζηελ δνπιεηά κνπ» κε πνζνζηφ 56,6%, «Αλ κνπ δίλεη γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ πζηεξψ» κε πνζνζηφ 45,7% θαη «Αλ κε ηθαλνπνηεί σο άλζξσπν 

θαη επηζηήκνλα» κε πνζνζηφ 41,7%, ελψ νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε πιηθή αληακνηβή 

ζπγθέληξσζαλ κηθξφηεξα πνζνζηά. Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ φηη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπο, απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα, ελψ ζπκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη δίλνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζε άπια νθέιε απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Πίλαθαο 1. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζα παξαθνινπζνύζαηε ζήκεξα έλα πξόγξακκα Σπλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο-Δπηκόξθσζεο; 

 

Γεδνκέλα 

 

Σπρλόηεηα % 

Αλ θξίλσ φηη έρεη νηθνλνκηθφ 

φθεινο 

58 12,0 

Αλ θξίλσ φηη κεηψλεη ηνλ 

θίλδπλν αλεξγίαο 

49 10,1 

Αλ θξίλσ φηη βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ 

368 76,0 

Αλ δίλεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα 

ζηε δνπιεηά κνπ 

274 56,6 

Αλ κπνξψ λα αιιάμσ 

επάγγεικα πξνο ην θαιχηεξν 

77 15,9 

Αλ κε ηθαλνπνηεί σο άλζξσπν 

θαη επηζηήκνλα 

202 41,7 

Αλ κνπ ηνλψλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε 

40 8,3 

Αλ κνπ είλαη ρξήζηκν γηα 

εμέιημε ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηεξαξρία 

51 10,5 

Αλ κνπ δίλεη λέεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ 

πζηεξψ 

221 45,7 

   

Πεξλψληαο ζην εξψηεκα «Αμηνινγήζηε ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ζπλαληάηε ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο» (Πίλαθαο 2), δηαπηζηψλνπκε φηη κεγαιχηεξε δπζθνιία ζπλαληνχλ ζηελ «Αμηνπνίεζε 

Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ», φπνπ 32,4% απάληεζαλ Αξθεηή θαη Μεγάιε δπζθνιία, 

αθνινπζεί ε «Γηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ζρνιείνπ», φπνπ 27,3% απάληεζαλ Αξθεηή 

θαη Μεγάιε δπζθνιία, νη «Πξψηεο Βνήζεηεο θαη Θέκαηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο», φπνπ 

18,1% απάληεζαλ Αξθεηή θαη Μεγάιε δπζθνιία θαη ηα «Γηνηθεηηθά-Οξγαλσηηθά ζέκαηα 

ζρνιείνπ», φπνπ 16,8% απάληεζαλ Αξθεηή θαη Μεγάιε δπζθνιία. Αληίζεηα κηθξφηεξε 

δπζθνιία ζπλαληνχλ ζηνλ «Πξνγξακκαηηζκφ Γξαζηεξηνηήησλ-Δθδειψζεσλ», φπνπ 72,8% 

απάληεζαλ Κακία θαη Λίγε δπζθνιία, αθνινπζεί ε «πλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο», 

φπνπ 70,9% απάληεζαλ Κακία θαη Λίγε δπζθνιία, ηα «Παηδαγσγηθά»φπνπ 73,7% απάληεζαλ 

Κακία θαη Λίγε δπζθνιία, ε «Γηδαζθαιία νξγάλνπ», φπνπ 67,1% απάληεζαλ Κακία θαη Λίγε 

δπζθνιία θαη ε «Οξγάλσζε-Γηαρείξηζε ηάμεο», φπνπ 66,9% απάληεζαλ Κακία θαη Λίγε 

δπζθνιία. Δδψ ζα ήηαλ θαιφ λα ηνλίζνπκε φηη παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο βαζκφο δπζθνιίαο 

ζηα Γηνηθεηηθά- Οξγαλσηηθά- Οηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη 
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ηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα, θαζψο ε Γηνίθεζε ηεο 

εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί έλα πηζαλφ κειινληηθφ ηνκέα ελαζρφιεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο επίζεο κπνξεί θαη λα βνεζήζεη ζηελ εχξπζκε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ.  

Πίλαθαο 2. Αμηνινγήζηε ην βαζκό δπζθνιίαο πνπ ζπλαληάηε ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 

 

 Κακία 

δπζθνιία 

Λίγε 

δπζθνιία 

Μέηξηα 

Γπζθνιία 

Αξθεηή  

Γπζθνιία 

Μεγάιε 

δπζθνιία 

Παηδαγσγηθά 142 215 107 17 3 

Γηδαζθαιία 

Οξγάλνπ 

171 154 103 38 18 

Οξγάλσζε 

Υνξσδίαο 

101 175 128 56 24 

Δθαξκνγή Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην Γεκνηηθφ 

153 151 111 48 21 

Δθαξκνγή Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην Γπκλάζην 

146 144 96 64 34 

Δθαξκνγή Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην Μνπζηθφ 

ρνιείν 

143 146 127 44 24 

Οξγάλσζε – 

Γηαρείξηζε ηάμεο 

121 203 113 43 4 

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

ζηελ ηάμε 

89 197 144 49 5 

πλεξγαζία 

κε ζπλαδέιθνπο 

181 162 90 40 11 

πλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ 

195 132 98 46 13 

πλεξγαζία 

κε ηνπο γνλείο 

140 171 109 50 14 

Πξνγξακκαηηζκφ 

Γξαζηεξηνηήησλ- 

Δθδειψζεσλ 

167 185 89 35 8 

Δθαξκνγή Νέσλ 139 165 99 63 18 
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Σερλνινγηψλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Αληηκεηψπηζε ζεκάησλ 

Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 

137 155 135 51 6 

Αμηνπνίεζε Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

73 101 153 108 49 

Γηνηθεηηθά –Οξγαλσηηθά 

ζέκαηα ζρνιείνπ 

116 136 151 69 12 

Γηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ ζρνιείνπ 

103 102 147 86 46 

 

πλερίδνπκε κε ην εξψηεκα «Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε-Δπηκφξθσζή ζαο», φπνπ παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 3 φηη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία δίλνπλ ζηε «ρέζε ζεσξίαο-πξάμεο», φπνπ 89,8% απάληεζαλ Αξθεηά 

θαη Πνιχ ζεκαληηθφ, αθνινπζεί ην «Πεξηερφκελν-ζεκαηηθή», φπνπ 87,4% απάληεζαλ 

Αξθεηά θαη Πνιχ ζεκαληηθφ, ε «Απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο», φπνπ 85,5% απάληεζαλ 

Αξθεηά θαη Πνιχ ζεκαληηθφ, ην «Κφζηνο γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο», φπνπ 76,7% 

απάληεζαλ Αξθεηά θαη  Πνιχ ζεκαληηθφ, ηα «Κίλεηξα γηα παξαθνινχζεζε», φπνπ 73,3% 

απάληεζαλ Αξθεηά θαη Πνιχ ζεκαληηθφ θαη ε «Δπάξθεηα ρψξνπ», φπνπ 64,4% απάληεζαλ 

Αξθεηά θαη Πνιχ ζεκαληηθφ. Αληίζεηα κηθξφηεξε ζεκαζία δίλνπλ ζηελ «Δπηδφηεζε», φπνπ 

26,8% απάληεζαλ Καζφινπ θαη Λίγν ζεκαληηθφ, αθνινπζεί ε «Απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά 

θαζήθνληα», φπνπ 24,5% απάληεζαλ Καζφινπ θαη Λίγν ζεκαληηθφ, ε «Δλδνζρνιηθή 

κνξθή», φπνπ 13,4% απάληεζαλ Καζφινπ θαη Λίγν ζεκαληηθφ θαη ηέινο ε «πλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο», φπνπ 8,1% απάληεζαλ Καζφινπ θαη Λίγν ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 3. Πόζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά  

γηα ηε Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε-Δπηκόξθσζε; 

 

Χαξαθηεξηζηηθά Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

Λίγν 

ζεκαληηθό 

Μέηξηα 

ζεκαληηθό 

Αξθεηά 

ζεκαληηθό 

Πνιύ 

Σεκαληηθό 

Πεξηερφκελν- 

Θεκαηηθή 

7 14 40 175 248 

αθήλεηα 

ηφρσλ 

7 10 50 166 251 

Δπάξθεηα 

Δηζεγεηψλ 

7 7 25 115 330 
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Δθπαηδεπηηθφ 

Τιηθφ 

7 5 50 144 278 

Καηαιιειφηεηα 

Υψξνπ 

7 36 138 166 137 

Δπάξθεηα ρψξνπ 11 30 131 172 140 

Κίλεηξα γηα 

παξαθνινχζεζε 

14 32 83 186 169 

Δπηδφηεζε 52 78 151 126 77 

Κφζηνο γηα ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο 

14 22 77 177 194 

ρέζε Θεσξίαο-Πξάμεο 7 8 34 138 297 

Απφζηαζε απφ ηφπν 

Γηακνλήο 

6 19 45 154 260 

Βησκαηηθή κνξθή 8 

 

19 50 151 256 

πλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο 

εηδηθφηεηαο 

12 27 109 171 165 

Δλδνζρνιηθή κνξθή 18 

 

47 151 168 100 

Απαιιαγή απφ 

δηδαθηηθά  θαζήθνληα 

51 68 156 120 89 

 

Όζνλ αθνξά ζην «Πνηνπο θνξείο  ζεσξείηε θαηάιιεινπο γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο-Δπηκφξθσζεο» (κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κέρξη 

3 απαληήζεηο) 71,7% επέιεμαλ ην «Παλεπηζηήκην», 55,8% επέιεμαλ ην «Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην», 38,2% επέιεμαλ ην «Τπνπξγείν Παηδείαο», 32,6% επέιεμαλ ηνπο «πιιφγνπο 

εθπαηδεπηηθψλ» θαη 23,6% επέιεμαλ ηνπο «πκβνχινπο» (πιένλ πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ). Απηά ηα πνζνζηά (Πίλαθαο 4) καο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη απηή ηε ζηηγκή γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Δπηκφξθσζεο (Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Π.Δ.Κ., πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ) θαη επηζπκνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε άιισλ, φπσο 

είλαη ην Παλεπηζηήκην. 
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Πίλαθαο 4. Πνηνπο θνξείο ζεσξείηε θαηάιιεινπο γηα ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε  

πξνγξακκάησλ Σπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο-Δπηκόξθσζεο; 

 

Γεδνκέλα Σπρλόηεηα % 

Τπνπξγείν Παηδείαο 185 38,2 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 270 55,8 

Παλεπηζηήκην 347 71,7 

ΠΔΚ 54 11,2 

χιινγνη εθπαηδεπηηθψλ 158 32,6 

ρνιηθνί χκβνπινη 114 23,6 

Ηδησηηθνί θνξείο 56 11,6 

ρνιείν 93 19,2 

 

Χο πξνο ην«Ση ραξαθηήξα ζα έπξεπε λα έρεη ε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε-Δπηκφξθσζε» 

(Πίλαθαο 5) , ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 70% ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμαλ ηελ απάληεζε 

«Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή αιιά κε επειημία επηινγήο ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο», δείρλνληαο 

φηη δελ είλαη αξλεηηθνί ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο Δπηκφξθσζεο, αιιά ζα 

πξνηηκνχζαλ λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηνλ ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα απηά. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνχκε ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε «Τπνρξεψζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηνλ ρξφλν ζαο», φπνπ πεξίπνπ νη κηζνί 

(52,5%) απάληεζαλ φηη έρνπλ παηδηά, φπνπ νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, θαίλεηαη φηη 

εκπνδίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ρσξψλ ηνπ TALIS(Κνχιεο, Μπαγάθεο, 2018) 

θαη έλα αθφκα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (39,2%) απάληεζαλ φηη ζπνπδάδνπλ, άξα 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη θάπνηα έιιεηςε ρξφλνπ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο παξαθνινχζεζεο.  

 

Πίλαθαο 5. Τη ραξαθηήξα ζα έπξεπε λα έρεη ε Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε-Δπηκόξθσζε; 

 

Γεδνκέλα Σπρλόηεηα % 

Πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή 92 19,0 

Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή αιιά 

κε επειημία επηινγήο ρξφλνπ 

παξαθνινχζεζεο 

339 70,0 

Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή 53 11,0 
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6. Σπκπεξάζκαηα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνζπάζεζε λα πξνηείλεη κία κέζνδν δηεξεχλεζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο κέζα απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ 

απνθνκίζεη απφ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη κέρξη ζήκεξα, ηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, 

θαζψο επίζεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο πάλσ ζηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ κνξθή ησλ 

πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο- Δπηκφξθσζεο.Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηα νπνία αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε 

νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα  επέιηθηα σο πξνο ηελ ζεκαηνινγία θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα, κεηθηά 

(δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο), αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ θαη νη ίδηνη ελεξγή ζπκκεηνρή. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα κελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηα κέρξη ηψξα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηνπο 

ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ λα δψζνπλ πξνζνρή ζηηο απφςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κία ζχλδεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ θάπνηαο 

πηζηνπνίεζεο ε νπνία θαη ζα αλαγλσξίδεηαη σο επηπιένλ πξνζφλ ζηηο θξίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ δηεθδίθεζε θάπνηαο δηεπζπληηθήο ζέζεο, είηε σο κπφλνπο 

ζηνλ κηζζφ. 

 Σα Γηνηθεηηθά- Οξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε Γηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ απνηεινχλ θάπνηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαη είλαη ζεκαληηθφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επηκφξθσζεο ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο-

Δπηκφξθσζεο. 

 Δθείλν πνπ θαίλεηαη φηη ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ε ζρέζε ζεσξίαο-πξάμεο, ην 

πεξηερφκελν θαη ε ζεκαηηθή, ην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, ηα θίλεηξα γηα παξαθνινχζεζε θαη ε επάξθεηα ρψξνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ζρεδηαζκνχ ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο, πξνζπαζψληαο λα 

θαιχςνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, παξέρνληάο ηνπο έλα πεξηβάιινλ 

απηφλνκν θαη παξαθηλψληαο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο.  

  



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 303 απφ 452 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Γήκαο, Γ. (2013).Μέθοδοι ζςλλογήρ δεδομένυν, Φπήζη επυηημαηολογίυν, Μέθοδοι και 

ηεσνικέρ δειγμαηολητίαρ, 22, Αλαθηήζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε:http://eclass.teiion.gr/modules/document/file.php/DSE274/ΜΔΘΟΓΟΗ%2

0ΚΑΗ%20ΣΔΥΝΗΚΔ%20ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ.pdf 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή(2001), Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο - Οη ζπγθεθξηκέλνη κειινληηθνί ζηφρνη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, COM/2001/0059 ηειηθφ, Αλαθηήζεθε απφ ηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:   

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&

lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=59 

Καξαγηάλλε, Γ. (2018). Η επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών ζηο πλαίζιο ηηρ Για Βίος Μάθηζηρ. 

Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 22, Αλαθηήζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε:  

https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/18144/%ce%94%ce%99%ce%a0%ce

%9b%ce%a9%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%9a%ce

%91%ce%a1%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91%ce%9d%ce%9d%ce%97%20%ce

%93%ce%95%ce%a9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%20-8.3.18-FINAL.pdf 

Κηνπιάλεο, . (2007). Γημιοςπγία Πεπιβάλλονηορ Ανοικηήρ και εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ 

ζηην Δπιμόπθυζη ηυν Θεολόγυν Δκπαιδεςηικών. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 18 

Κνχιεο, Α., Μπαγάθεο, Γ. (2018). Η επαγγελμαηική ανάπηςξη ηυν Δκπαιδεςηικών ζηην 

Δλλάδα και ζηιρ σώπερ ηος TALIS 2013, ζην 11
ν
 Παλειιήλην πλέδξην ηεο 

Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο «Βαζηθή θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα ζχλζεην θαη κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ», Πάηξα, 

373,Αλαθηήζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://www.researchgate.net/publication/338013867_Epangelmatike_Anaptyxe_ton_Ekpaide

utikon_sten_Ellada_kai_stis_chores_tou_TALIS_2013 

Κσζηίθα. Η. (2004). Η επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών. Γιεπεύνηζη απότευν και ζηάζευν ηυν 

Σηελεσών Δκπαίδεςζηο, Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, 13-39 

Οηθνλνκίδεο, Β. (2011). Δκπαίδεςζη και επιμόπθυζη εκπαιδεςηικών. Θευπηηικέρ και 

επεςνηηικέρ πποζεγγίζειρ, Αζήλα: Πεδίν, 764 

Παπαδνχξεο, Π. (2001) Ανοικηή και εξ Αποζηάζευρ εκπαίδεςζη και επιμόπθυζη ηυν 

εκπαιδεςηικών: Μια μελέηη πεπίπηυζηρ.  Αλαθηήζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: 

http://www.eap.gr/news/EXAGGELIASYNEDRIOU/synedrio/html/sect7/55.htm 

Παπαλανχκ, Ε. (2003).  Το επάγγελμα ηος εκπαιδεςηικού. Θευπηηική και εμπειπική 

πποζέγγιζη, Αζήλα: Σππσζήησ-Γηψξγνο Γάξδαλνο, 623 

http://eclass.teiion.gr/modules/document/file.php/DSE274/�������%20���%20��������%20��������������.pdf
http://eclass.teiion.gr/modules/document/file.php/DSE274/�������%20���%20��������%20��������������.pdf
http://eclass.teiion.gr/modules/document/file.php/DSE274/�������%20���%20��������%20��������������.pdf
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/18144/%ce%94%ce%99%ce%a0%ce%9b%ce%a9%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%9a%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91%ce%9d%ce%9d%ce%97%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%20-8.3.18-FINAL.pdf
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/18144/%ce%94%ce%99%ce%a0%ce%9b%ce%a9%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%9a%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91%ce%9d%ce%9d%ce%97%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%20-8.3.18-FINAL.pdf
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/18144/%ce%94%ce%99%ce%a0%ce%9b%ce%a9%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%9a%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91%ce%9d%ce%9d%ce%97%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%20-8.3.18-FINAL.pdf
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/18144/%ce%94%ce%99%ce%a0%ce%9b%ce%a9%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%9a%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91%ce%9d%ce%9d%ce%97%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%20-8.3.18-FINAL.pdf
http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA%20SYNEDRIOU/synedrio/html/sect7/55.htm


Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 304 απφ 452 

Παπαζάββαο, Α. (2010). Η επαγγελμαηική ανάπηςξη ηυν εκπαιδεςηικών. Απσέρ, όποι και 

πποϋποθέζειρ, Αλαθηήζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1376/epaggelm_anapt_t_ekpaideyt_t

elis.pdf 

Πξάζηλε Βίβινο (1993), Αλαθηήζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε:http://tntee.umu.se/publications/greenpaper/greeenpaper.pdf,  58-63 

ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», Αλαθηήζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://www.eesc.europa.eu/el/policies/policy-areas/education-and-

training/documents 

Cedefop (2016). Δπαγγελμαηική Ανάπηςξη για εκπαιδεςηικούρ και εκπαιδεςηέρ ζηον ηομέα ηηρ 

ΔΔΚ, Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα, Αλαθηήζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/9112_el.pdf 

Day, C. (2003). Η εξέλιξη ηυν εκπαιδεςηικών. Οι πποκλήζειρ ηηρ Για Βίος Μάθηζηρ, Μηθξ 

Αλζή Βαθάθε, Αζήλα: Γηψξγνο Γάξδαλνο,  223 

Debesse, M. ζην Οπγάνυζη θεζμού ζηαθεπήρ μοπθήρ πεπιοδικήρ επιμόπθυζηρ, ζην πιαίζην 

ηεο πξάμεο «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

(Ο.ΔΠ.Δ.Κ.)», Ο.ΔΠ.Δ.Κ., 2008, Κέδξνο Α.Δ., 15  

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1376/epaggelm_anapt_t_ekpaideyt_telis.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1376/epaggelm_anapt_t_ekpaideyt_telis.pdf
http://tntee.umu.se/publications/greenpaper/greeenpaper.pdf
https://www.eesc.europa.eu/el/policies/policy-areas/education-and-training/documents
https://www.eesc.europa.eu/el/policies/policy-areas/education-and-training/documents
https://www.cedefop.europa.eu/files/9112_el.pdf

