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Abstract: This paper aims to present quantitative research results in relation to the impact of 

teacher participation in teachers’ training programs through the Erasmus+ program and 

especially the job shadowing programs. It explores teachers’ motivation and the impact of 

their participation in the school unit. Job shadowing for teachers is a career opportunity 

through learning mobility. These programs are offered to the educational community and in 

the recent years there is a growing interest. The study presents initially the theoretical 

framework and the types of these programs offered to teachers and pupils. It is combined with 

field research(quantitative research) through anonymous questionnaires to teachers who have 

participated in relevant programs over the past two years. 
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Πεπίλητη: Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνζνηηθήο 

έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίθηππν ηεο ζπκκεηνρήο εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ πξνγξακκάησλ job shadowing. Γηεξεπλά ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνλ αληίθηππν ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Ζ παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε 

εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί κία επθαηξία ζηαδηνδξνκίαο κέζσ ηεο 

καζεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο. Τα πξνγξάκκαηα απηά πξνζθέξνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ. Ζ κειέηε 

παξνπζηάδεη αξρηθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπο ηχπνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Σπλδπάδεηαη ζηε ζπλέρεηα 

κε έξεπλα πεδίνπ(πνζνηηθή) κε αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. 

Λέξειρ κλειδιά: επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, job shadowing 

Διζαγυγή 

Ζ επηηφπηα παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο (job shadowing) είλαη έλαο ηχπνο 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλαο λένο ππάιιεινο ή έλαο 

mailto:vsereti@sch.gr
mailto:vsereti@sch.gr


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

                                                                                                          Σειίδα 138 απφ 452 

εξγαδφκελνο κε πξνυπεξεζία πνπ επηζπκεί λα εμνηθεησζεί κε έλα δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν, 

αθνινπζεί θαη παξαηεξεί έλαλ εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν ππάιιειν. Ζ 

παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κνξθή θαηάξηηζεο γηα 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα (European Commission, 2018). 

Ζ Βαζηθή Γξάζε 1- Κηλεηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ πεξηιακβάλεη ζρέδηα πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηφζν νη Δζληθέο Μνλάδεο φζν θαη ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, 

Οπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Education 

Audiovisual and Culture Executive Agency). Τα ζρέδηα θηλεηηθφηεηαο παξέρνπλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλνχληαη ζε κηα άιιε ζπκκεηέρνπζα ρψξα κε ζθνπφ λα 

ζπνπδάζνπλ, λα δνπιέςνπλ, λα δηδάμνπλ, λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2018).  

Τα ζρέδηα θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: α) Αλάζεζε 

θαζεθφλησλ δηδαζθαιίαο, β) Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ (ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ζηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε εθπαηδεπηηθψλ, δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ή άιινπ 

πξνζσπηθνχ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο), ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή: i) ζπκκεηνρήο ζε 

δηαξζξσκέλα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ή ζε εθδειψζεηο θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ,ii) 

πεξηφδσλ επηηφπηαο παξαθνινχζεζεο/παξαηήξεζεο εξγαζίαο (job shadowing) ζην εμσηεξηθφ 

ζε ζπλεξγαδφκελν ζρνιείν ή άιινλ ζπλαθή νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (ΗΚΥ, 2018). 

Καηά ηνλ Εαξίθε (Εαξίθεο, 2014:151) έλα πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο έρεη ζπλήζσο ηα παξαθάησ δνκηθά ζηνηρεία: α) Φνξέα ή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, 

πνπ ζπλήζσο εμαζθαιίδεη θαη ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, β) Οκάδα αλαθνξάο, πνπ ηαπηίδεηαη βέβαηα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην πξφγξακκα θαη ηεο νπνίαο ηηο αλάγθεο ζα πξέπεη λα θαιχςεη ην πξφγξακκα, γ) Γηάγλσζε 

θαη θαηαγξαθή αλαγθψλ, πνπ είλαη ίζσο θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο 

πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία απαηηεηηθή κελ, απαξαίηεηε δε γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο, ε νπνία 

γίλεηαη φρη κφλν πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ, αιιά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ, δ) Μαζεζηαθνχο θαη 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηάγλσζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε) Πεξηερφκελα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζη) Μεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζα πξνυπνζέηεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, ε) Τξφπνπο αμηνιφγεζεο φρη κφλν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά, 

αιιά θαη ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ εθπαηδεπηή θαη θπζηθά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

Σχκθσλα κε έξεπλα, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εκπλεφκελνη απφ ηηο επηζθέςεηο 

θηλεηηθφηεηαο εθαξκφδνπλ λέεο ηδέεο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ελζαξξχλνπλ ζπλαδέιθνπο ηνπο 

λα εθαξκφζνπλ λέεο ηδέεο. Ζ ζεηηθή ζπκβνιή απηψλ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

αλαγλσξίδεηαη επηπιένλ θαη απφ ζπλαδέιθνπο πνπ δελ έιαβαλ κέξνο ζε  κεηαθίλεζε ζην 

εμσηεξηθφ (Damkuvienė et all, 2015). 
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Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ νη θαζεγεηέο, νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ή ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα job 

shadowing θαη λα δηαλχζνπλ κηα πεξίνδν ζην εμσηεξηθφ ζε έλα ζπλεξγαδφκελν ζρνιείν ή ζε 

άιινλ ζρεηηθφ νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

Παξάιιεια νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ ζηελ πξάμε πψο εθαξκφδεηαη ε 

αθαδεκατθή γλψζε θαη λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Σηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο 

πεξηιακβάλνληαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ζρνιείσλ θαη ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο 

(Τνχκπνο, 2018). 

Ζ παξνχζα εξγαζία θάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα πξνγξάκκαηα job shadowing θαη κεηαμχ 

άιισλ δηεξεπλψληαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζθέξνπλ. 

1. Τα ππογπάμμαηα job shadowing (επιηόπια παπακολούθηζη/παπαηήπηζη 

επγαζίαρ) 

Σχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νδεγφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο job shadowing(practical 

learning experience), (επηηφπηα παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο) νξίδεηαη κηα ζχληνκε 

παξακνλή εθπαηδεπφκελσλ ζε έλαλ ζπλεξγαδφκελν νξγαληζκφ ζε άιιε ρψξα κε ζηφρν λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θαηάξηηζε, αθνινπζψληαο ηνπο επαγγεικαηίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

εξγαζία ζηνλ νξγαληζκφ ππνδνρήο, αληαιιάζζνληαο θαιέο πξαθηηθέο, απνθηψληαο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ή θαη νηθνδνκψληαο καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κέζσ ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο (European Commission, 2018). 

Ζ επηηφπηα παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο επηηξέπεη ζε έλαλ θνηηεηή, εθπαηδεπηηθφ ή 

καζεηεπφκελν λα απνθηήζεη πιήξε γλψζε γηα ην ηη θάλεη έλαο εξγαδφκελνο πνπ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απαζρφιεζεο θάζε κέξα. Δπίζεο, παξέρεη κηα πνιχ 

πην πινχζηα εκπεηξία θαη κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε πεξηγξαθή εξγαζίαο ή πξαγκαηνπνίεζε 

ελεκεξσηηθήο ζπλέληεπμεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν εξγαδφκελνο πεξηγξάθεη ην έξγν 

ηνπ. Τέινο, ν εθπαηδεπφκελνο πνπ παξαθνινπζεί ηελ εξγαζία είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο δηεθπεξαηψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα βαζηθά 

παξαδνηέα πνπ αλακέλνληαη θαη ηνπο ππαιιήινπο/ζπλαδέιθνπο κε ηνπο νπνίνπο 

αιιειεπηδξά. Σε απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ζπλαληήζεηο εξγαδνκέλσλ, λα 

επηζθεθζεί πειάηεο, λα παξαθνινπζήζεη ζπλέδξηα ή εθδειψζεηο θαηάξηηζεο θαη λα 

εμνηθεησζεί πιήξσο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ(Εαξίθεο, 2014). 

Ζ παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο, φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

απνηειεί κηα επθαηξία ζηαδηνδξνκίαο κέζσ απηήο ηεο καζεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο. Δίλαη 

επίζεο απνηειεζκαηηθή γηα θνηηεηέο αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

καζεηέο, αθνχ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ ηη ζπκβαίλεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
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εξγαζία, πξηλ απνθαζίζνπλ γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Δπηπιένλ, απνηειεί νπζηαζηηθφ 

ζηνηρείν θάζε πξαθηηθήο άζθεζεο (internship experience), θαζψο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα βηψζνπλ κηα ζεηξά εκπεηξηψλ απφ ζέζεηο εξγαζίαο κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ/θνξέα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο/παξαηήξεζεο ν ζπκκεηέρσλ 

βηψλεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ηε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη 

ρψξα, ηα βήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο, ζηνηρεία πνπ ν εξγαδφκελνο πνηέ δελ κπνξεί λα ζθεθηεί λα αλαθέξεη. Έλαο 

εξγαδφκελνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαηήξεζε εξγαζίαο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη 

ζπλαληήζεηο, λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπλεδξίεο πξνβιεκαηηζκνχ, λα ελεκεξψζεη ηνπο 

ππνςεθίνπο γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (ΗΚΥ, 

2018). 

Τέινο, έλα αθφκε αμηνκλεκφλεπην ζηνηρείν ζχκθσλα κε έξεπλα είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο job shadowingήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

ζπγθξηλφκελνη κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα καζεκάησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Damkuvienė et all, 2015). 

1.1. Τύποι ππογπαμμάηυν job shadowing 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, εληνπίζηεθαλ νη παξαθάησ ηχπνη 

πξνγξακκάησλ job shadowing (Manchester Metropolitan University, 2018): 

Παξαηήξεζε–“fly on the wall”: Σηελ πεξίπησζε απηή ν επηζθέπηεο παξαθνινπζεί ηελ 

πεζπκθσλεκέλε πεξίνδν ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ζηνλ θνξέα ππνδνρήο. Ζ παξαηήξεζε–

“fly on the wall” κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

παξαθνινχζεζε ζπλαληήζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο καζεηέο θ.α. Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη κηα ηππηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηη θάλεη ην άηνκν 

"ππνδνρήο" ζε θαζεκεξηλή βάζε. Απηφο ν ηχπνο job shadowing ιεηηνπξγεί θαιχηεξα, φηαλ ν 

επηζθέπηεο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο.  

Σπρλέο αλαηξνθνδνηήζεηο–“Burst Interactions”: Δδψ ν επηζθέπηεο παξαηεξεί ηνλ 

νηθνδεζπφηε ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν, αθνχ έρεη 

πξνεγεζεί κία κηθξή παξνπζίαζε/ελεκέξσζε. Απηφο ν ηχπνο παξαηήξεζεο παξέρεη ζχληνκεο 

πεξηφδνπο εζηηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο κε αλαηξνθνδνηήζεηο θαη φρη παζεηηθή ζπλερή 

παξαηήξεζε. Ωζηφζν ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα γηα λα κελ εθθπιηζηεί ζε ρανηηθή δηαδηθαζία. 

Σηελ πξάμε–“Hands On–job sharing”: Πξφθεηηαη γηα κηα επέθηαζε ηνπ κνληέινπ 

παξαηήξεζεο, φπνπ ν επηζθέπηεο αξρίδεη λα αλαιακβάλεη θάπνηα απφ ηα θαζήθνληα πνπ έρεη 

ήδε παξαηεξήζεη. Απηφ παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ εκπεηξία ηνπ ξφινπ, ελψ πεξηιακβάλεη 

ην δίρηπ αζθαιείαο, φηη δειαδή ν εθπαηδεπφκελνο παξαθνινπζείηαη ζηελά απφ ηνλ 

νηθνδεζπφηε, θάηη φκσο πνπ δελ είλαη πάληα εθηθηφ θαη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε θάζε 

πεξίπησζε μερσξηζηά κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην job shadowing. 
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Δλδέρεηαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο λα ππάξμνπλ 

θαη παξαπιήζηεο κνξθέο θαηάξηηζεο, μεθηλψληαο απφ ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο θαη θζάλνληαο 

έσο ηελ εθηελή κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε εξγαζία (έσο 12 κήλεο), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα 1. 

 

Δικόνα 1: Τύποι παπαηήπηζηρ επγαζίαρ ανάλογα με ηην πεπίοδο, (Job Shadow Guide for Staff [and] 

Job Shadow Guide for Students. Connections: Linking Work and Learning. Jobs for the Future, 

Boston, MA.; Northwest Regional Educational Lab., Portland, Oreg, 1996, ζ. 11. 

2. Έπεςνα 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο δηελεξγήζεθε πνζνηηθή έξεπλα πεδίνπ (Βάκβνπθαο, 2007) ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2017-2018 ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη δηήξθεζε 2 κήλεο.  

Σηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Ζ βησκαηηθή κάζεζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα job shadowingαπνηειεί 

πξνζηηζέκελε αμία ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τα 

πξνγξάκκαηα job shadowingεληζρχνπλ ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. 

 Σηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα job shadowingπηζαλφλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε γλσξηκία κε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο, ε 

πξαθηηθή εμάζθεζε ζε άιια πεξηβάιινληα, ε επαθή κε ζπλαδέιθνπο άιισλ ρσξψλ, 

ε ελεκέξσζε γηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ε εμνηθείσζε 

κε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.  

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζπληειεί ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηδάζθνπλ ζε άιια πεξηβάιινληα. 
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2.1. Σςμμεηέσονηερ-Γείγμα 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 13 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, αθνχ είραλ νινθιεξψζεη αληίζηνηρν πξφγξακκα job 

shadowing. 

2.2. Σσεδιαζμόρ έπεςναρ/επγαλεία 

Γεδνκέλνπ φηη νη αληηιήςεηο γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν καζαίλεη θάπνηνο (Ramsden, 1992), ε κειέηε εζηηάζηεθε ζηηο πξννπηηθέο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Bednar,  

Cunningham, Duffy&Perry, 1991; Cunningham, 1991; Salomon, 1998). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο αμηνπνηήζεθε αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην κε δεθαεπηά (17) ζπλνιηθά εξσηήζεηο θαη 

πεληάβαζκε θιίκαθα (Koh, 2009). Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ αξρηθά ζε έμη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ην πξνζσπηθφ, ππεξεζηαθφ θαη αθαδεκατθφ πξνθίι ηνπο. Σηε ζπλέρεηα 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο θαη 

ηηο γλψζεηο πνπ είραλ γηα ηα πξνγξάκκαηα job shadowing. Καηφπηλ νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζαλ (ηχπνο, δηάξθεηα, πεξηερφκελν θ.α). Τν 

ηξίην κέξνο ζρεηηδφηαλ κε ηνλ αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ίδηνπο. Τέινο νη 

ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεζαλ γηα ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζε ζρέζε κε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα. 

3. Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν  

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 13 εθπαηδεπηηθνί (10 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο). Απφ ην δείγκα νη 3 

κφλν εθπαηδεπηηθνί αλήθαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη ππφινηπνη ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα job 

shadowing απεπζχλνληαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηα ΔΠΑ.Λ. Σην 

δείγκα βέβαηα ηεο έξεπλαο ππήξραλ κφλν δχν εθπαηδεπηηθνί επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Τέινο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ άξηζηα ελεκεξσκέλν γηα ηνλ νξγαληζκφ 

πνπ ζα επηζθεπηφηαλ (92,3%).Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ δελ δηαθάλεθε 

γεληθφηεξα θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ππήξμαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηχπν ζρνιείνπ απφ φπνπ 

πξνεξρφηαλ ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα φπσο ζα θαλεί αλαιπηηθφηεξα 

ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (69,2%) ήηαλ εθπαηδεπηηθνί, ελψ ππήξραλ θαη ζπληνληζηέο 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε πνζνζηφ 15,4% θαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζε πνζνζηφ επίζεο 15,4%. 

Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε απφ 10 έσο 20 είθνζη 

ρξφληα, ελψ κηθξφ ήηαλ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε πάλσ απφ είθνζη 

ρξφληα. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζπκκεηείρε ζε πξφγξακκα δηάξθεηαο κίαο εβδνκάδαο 
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(61,5%). Σε πξφγξακκα δηάξθεηαο 2 εβδνκάδσλ ζπκκεηείρε ην 23% θαη ζε πξφγξακκα 

δηάξθεηαο ελφο κήλα κφλν ην 15,4%. Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπλήζεο δηάξθεηα 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο, ελψ ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζπλαληά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο 

(εθπαηδεπηηθνί ή καζεηέο ζα πξέπεη λα απνπζηάζνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα job shadowing. Σχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηε γλσξηκία κε άιια 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο, ελψ αθνινπζνχλ σο ζεκαληηθά θίλεηξα ε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζε άιια 

πεξηβάιινληα, ε επαθή κε ζπλαδέιθνπο άιισλ ρσξψλ, ε ελεκέξσζε γηα θαηλνχξγηα 

δεδνκέλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ε εμνηθείσζε κε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Σην ζεκείν απηφ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ νδεγφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φπνπ αλαθέξεηαη φηη καθξνπξφζεζκα ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ησλ 

ρηιηάδσλ έξγσλ πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαζηθήο δξάζεο 

αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηνπο λένπο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, θάηη πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ (Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο, 2016). 

Σε ζρέζε κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ππήξμε κία δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ. Γηαθάλεθε κία κεγαιχηεξε εμνηθείσζε 

απφ ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο. Τν θίλεηξν ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφηεξν γηα ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ είραλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Σε πνιχ ρακειφ επίπεδν παξνπζηάδεηαη σο θίλεηξν γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην νηθνλνκηθφ φθεινο ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε 

φζνλ αθνξά ην θχιν ή ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

δελ πθίζηαηαη θάπνηα επηπιένλ παξνρή γηα φπνηνλ ζπκκεηάζρεη, πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ 

εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο. Τέινο, πνιχ ιίγνη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο ήηαλ ε παξψζεζε απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο είηε απφ ηνλ/ηε Γ/ληή/ληξηα, ρσξίο 

λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηχπν ζρνιείνπ απφ φπνπ 

πξνέξρνληαλ, ην θχιν ή ηελ πξνυπεξεζία(Δηθφλα 2). 

 

Δικόνα 2. Αποηίμηζη κινήηπυν εκπαιδεςηικών 
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Σηελ εξψηεζε εάλ γλψξηδαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ηη ηχπν πξνγξάκκαηνο job shadowing 

ζπκκεηείραλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (38,5%) αλέθεξε φηη δελ γλψξηδε, 

πηζαλφλ γηαηί δελ ππήξμε ε θαηάιιειε ελεκέξσζε απφ ηνλ θνξέα ππνδνρήο είηε απφ ηε 

ζρνιηθή κνλάδα ηνπο είηε απφ ηνπο ίδηνπο (Δηθφλα 3).  

 

Δικόνα 3. Δνημέπυζη για ηύπο ππογπάμμαηορ jobshadowing 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έλα ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη σο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζε ζρέδηα Erasmus+ ΚΑ1 ζχκθσλα κε έξεπλα είλαη ε πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ 

επίζθεςε. Ζ θηλεηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ζπκβάιιεη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ηνπο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ θνπιηνχξα άιισλ 

ρσξψλ θαη ηνπο θαζηζηά πην αλνηρηνχο ζηηο αιιαγέο θαη ζηελ θαηλνηνκία. Μεηά απφ κία 

θηλεηηθφηεηα απμάλεηαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Θεσξνχλ φηη ε θηλεηηθφηεηα επηθέξεη ζεηηθέο αιιαγέο ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Σπδεηείηαη πην ζπρλά ε δηεζλνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη εηζάγνληαη λέεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο (Damkuvienė et all, 2015). 

Σην ζεκείν απηφ πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ν ζεζκφο ηνπ job shadowing είλαη 

πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο ζηα ΔΠΑ.Λ ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο εμαηηίαο 

θαη ηεο θχζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑ.Λ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα λα είλαη ελεκεξσκέλνη γη’ απηφλ ηνλ 

ηχπν πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γπζηπρψο φκσο δελ 

ππήξρε κεγάιν δείγκα εθπαηδεπηψλ απφ ΔΠΑ.Λ ψζηε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξν 

ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα. Τα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο καο επηβεβαηψλνπλ ζπλεπψο θαη ηελ 

έθζεζε κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΗΚΥ γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηνπ έηνπο 2017 φπνπ 

ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα επηηφπηαο παξαθνινχζεζεο 

εξγαζίαο job shadowingείλαη αηζζεηά ρακειφηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αηηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε γηα παξαθνινχζεζε δνκεκέλνπ θχθινπ καζεκάησλ θαη αθφκε 

ρακειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ φζσλ ζρεδηάδνπλ λα αλαιάβνπλ δηδαζθαιία ζε νξγαληζκφ 

εηαίξν ηνπ εμσηεξηθνχ (5,5%, 91,8% θαη 2,6 αληηζηνίρσο). Οη δχν ηχπνη θηλεηηθφηεηαο κε ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά απαηηνχλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη έλα επξχηεξν δίθηπν επαθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ κε εηαίξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πξνεγνχκελεο επαθέο (Jaani, J., &Harro-Loit, H. 

2018). 
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Σηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είραλ ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε επηζθέςεηο ζε ζρνιεία (92,3%), ελψ αθνινπζνχζαλ νη επηζθέςεηο ζε άιινπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (30,8%) θαη νη παξνπζηάζεηο απφ εηδηθνχο (30,6%), γεγνλφο πνπ 

πηζαλφλ ην έθαλε πην ελδηαθέξνλ θαη δεκηνπξγνχζε θίλεηξα ζπκκεηνρήο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 92.3% 

φηη ην πξφγξακκα ελίζρπζε ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, βειηίσζε ηηο επηθνηλσληαθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο θαη πξνήγαγε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν κέζσ ζπλεξγαηηθήο δνπιεηάο 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη καζεηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα (ηνπηθφ, εζληθφ, δηεζλέο) θαη αλάκεζα 

ζε δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ (ηφζν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο). Αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 84,6% ζηα ζεηηθά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ε ελίζρπζε ηεο 

δηθηχσζεο κε κειινληηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο λα δηδάζθνπλ ζε άιια 

πεξηβάιινληα. Σε πνζνζηφ 69,2% νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο βειηίσζε 

ηηο δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη επέδξαζε ζηελ 

αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Σε πνζνζηφ 61,5% ζεσξνχλ φηη πξνζέθεξε 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαη δηεχξπλε ηνπο επαγγεικαηηθνχο νξίδνληέο ηνπο, ελψ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (53,8%) πηζηεχεη φηη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο, 

ελψ αθνινπζεί κε πνζνζηφ 46,2% σο ζεηηθφ απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ mentoring. 

Δπηβεβαηψλεηαη ζε ζπκθσλία κε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη έηζη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο κφλν 

ζηελ επηκφξθσζε, καθξηά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, λα δηεπξχλνπλ ην 

δίθηπν ησλ γλσξηκηψλ ηνπο γηα κειινληηθή ζπλεξγαζία, λα γλσξίζνπλ πψο λα νξγαλψλνπλ 

ζπλέδξηα θαη λα θάλνπλ θαιέο παξνπζηάζεηο, λα αιιάδνπλ ζηάζεηο απέλαληη ζηε δηδαζθαιία, 

ηε κάζεζε θαη ηνπο καζεηέο. Κάηη άιιν πνπ έκκεζα θαηαθηάηαη είλαη νη εκπεηξίεο απφ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Damkuvienė et all, 2015). 

Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα φινη νη ζπκκεηέρνληεο (100%) δήισζαλ φηη 

έδσζαλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ (69,2%) 

εθάξκνζε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο πνπ απνθφκηζε απφ ην πξφγξακκα. Σηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη 

πξνέξρνληαη απφ κία ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε πξσηνβνπιίεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εκπιέθεηαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Σην ζεκείν απηφ δηαθάλεθε φηη 

ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Τέινο, ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ε ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα επηηφπηαο 

παξαθνινχζεζεο εξγαζίαο/job shadowing ζπληειεί ψζηε θαη νη καζεηέο λα ζπλδπάζνπλ 

αθαδεκατθή γλψζε κε πξαθηηθή άζθεζε (92,3%), λα βξνπλ επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο 

(76,9%), λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ην κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα (69,2%) θαη λα απμήζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γη’ απηφ πνπ έρνπλ επηιέμεη. Τα δεδνκέλα απηά ζπκθσλνχλ θαη κε έξεπλα 
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ζηελ νπνία ζεηηθά απνηειέζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαη απφ ηνπο καζεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θηλεηηθφηεηα (Damkuvienė et all, 2015). 

Σςμπεπάζμαηα 

Ζ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηαγξάθεη ηα εμήο δεδνκέλα: Όζνλ αθνξά ηελ 1
ε
 

εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο ε βησκαηηθή κάζεζε 

πνπ απνθηάηαη ζηα πξνγξάκκαηα job shadowing πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία ζηε βειηίσζε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Τα πξνγξάκκαηα απηά εληζρχνπλ ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαη πξνάγνπλ ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. Τα πξαγκαηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο είλαη πην επλντθά, επεηδή δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

θάλνπλ νπζηαζηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο.  

Με ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεηδεηνπνηνχλ κηα ζεηξά γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ςπρηθψλ δηεξγαζηψλ. Έλα αθφκε 

φθεινο πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ πηπρψλ ελφο επαγγέικαηνο (ππνρξεψζεηο, δεμηφηεηεο θ.α). Οη παξαηεξεηέο γίλνληαη 

κάξηπξεο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο βηψλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο εθπαηδεπηηθφο ή έλαο 

εηδηθφο αληηδξά θαη αιιειεπηδξά (Mader et all, 2016:118). Τα άηνκα παξαηεξψληαο θαη 

αληηδξψληαο/αιιειεπηδξψληαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ job shadowing είλαη ζε ζέζε 

λα δεκηνπξγνχλ λέεο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, 

έλλνηεο φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα θαιιηεξγεζνχλ κφλν 

κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε (Lozada, 2001; Reese, 2005).  

Σεηηθά κε ηε 2
ε
 εξεπλεηηθή καο ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηα θίλεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηζεκάλζεθαλ πξάγκαηη φηη απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζπκία δηθηχσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε ζπλεξγάηεο, ηε γλσξηκία κε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο, ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε άιια 

πεξηβάιινληα, ηελ ελεκέξσζε γηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ηελ 

εμνηθείσζε ηνπο κε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

Σπγθξηλφκελεο κάιηζηα κεηαμχ ηνπο νη κνξθέο θηλεηηθφηεηαο θαίλεηαη φηη δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηα απνηειέζκαηα. Έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ην job shadowingζπληειεί πεξηζζφηεξν ζε 

αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ, ελψ ηα καζήκαηα είλαη πην θαηάιιεια γηα ηελ 

αλάπηπμε δηδαθηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ λα είλαη θαιχηεξα φηαλ 

ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφοjob shadowing κε καζήκαηα (Jaani&Harro-Loit, 2018). Έλα 

αμηνκλεκφλεπην ζηνηρείν είλαη φηη ζχκθσλα κε έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο job shadowing ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζπγθξηλφκελνη κε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα καζεκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

(Damkuvienė et all 2015). 

Σε ζρέζε κε ηελ 3
ε
 εξεπλεηηθή καο ππφζεζε απνηππψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ε επηηφπηα 

παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο (job shadowing) ή ε δηδαζθαιία ζε ζρνιείν ή άιιν 
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θνξέα ζην εμσηεξηθφ ζπληειεί ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη εληζρχεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηδάζθνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπο 

βειηίσζε ηηο δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη επέδξαζε 

ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πξνζέθεξε απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαη 

δηεχξπλε ηνπο επαγγεικαηηθνχο νξίδνληέο ηνπο, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πηζηεχεη φηη 

αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Απνηηκψληαο άιισζηε ζην ηέινο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηα πξνγξάκκαηα job shadowing ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: «O ζεζκόο ηνπ 

job shadowing ζεκαίλεη αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηθνύ κνπ πξνθίι, θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, εκπινπηηζκόο ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ εκπεηξίαο ζε 

πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ, αληαιιαγή απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ δίπια ζε ζπλαδέιθνπο κε ηνπο 

νπνίνπο καο ελώλνπλ θνηλνί πξνβιεκαηηζκνί θαη θνηλά επηηεύγκαηα». 

Σπλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο απνηππψζεθε φηη  νη επθαηξίεο 

θηλεηηθφηεηαο job shadowingζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηε δηεχξπλζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αληαιιαγή γλψζεο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο.(Jaani&Harro-Loit, 2018). 
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