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Abstract: The aim of the present paper is to investigate the views and the inservice training 

needs of the Technical Vocational public school teachers as far as the issue of teaching. More 

specifically, this paper tries to investigate teachers’ views on the main characteristics of 

Teaching Professional Development Courses, basic elements of teaching as well as the urgent 

need of the teachers’ relevant inservice training. The methodological approach used was the 

quantative one, working producing date with questionnaires. The sample was random and 

consisted of 73 public secondary technical vocational school teachers. The results of the 

research indicated that the teachers consider inservice training important in both on 

pedagogical and technical issues. Moving on to Teaching Development Courses a weakness 

occurs on the part of teachers in its definition and an indifference in its design and 

construction. In addition, it seemed that the teachers pay special attention to the goal setting 

but also to the achievement of the teaching objectives of their lesson. Finally, they consider 

training important in pedagogical issues with a particular preference for specific pedagogical 

issues but also for general psychology issues. 

Keywords: Technical Education teachers’ training, Inservice training, Teaching of 

Professional Courses 

Πεπίλητη: ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη νη απφςεηο θαη νη αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο. 

πγθεθξηκέλα, δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ηη είλαη δηδαθηηθή 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηηο ξεηέο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηιέρζεθε πνζνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην. πκκεηέρνληεο είλαη 73 άηνκα θαη εθαξκφζηεθε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε κηα ζχγρπζε ζηνλ νξηζκφ 

Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ απφ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο, θαζψο επίζεο θαη ν κηθξφο 

ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηεο Γηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ θάλεθε  φηη νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ζηνρνζεζία (Α.Π) αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ καζήκαηνο ηνπο. Σέινο ζεσξνχλ ηελ επηκφξθσζε ζεκαληηθή ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα κε 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα εηδηθά παηδαγσγηθά ζέκαηα αιιά θαη ζηα γεληθά ζέκαηα 

ςπρνινγίαο. 
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Λέξειρ κλειδιά: Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ, Γηδαθηηθή 

Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ, Δπηκφξθσζε. 

Διζαγυγή 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 4547 ηνπ 2018 ην Τπνπξγείν Παηδείαο ίδξπζε ηα Πεξηθεξεηαθά 

Κέληξα Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΔ.Κ.Δ..) θαη ηα Κέληξα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΗΔΠ, ηα νπνία είλαη πιένλ 

ππεχζπλα γηα ηελ έξεπλα, ηελ εηζήγεζε, ηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

επηκνξθψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καζήθνλ καο ζαλ εθπαηδεπηηθνί είλαη λα κελ ζηεθφκαζηε 

αληηκέησπνη ζε θάζε λέν μεθίλεκα αιιά λα πξνζθέξνπκε ηδέεο θαη ιχζεηο ζε ζέκαηα πνπ καο 

αθνξνχλ θαη έλα απφ απηά είλαη ε επηκφξθσζή καο.  

Ζ αξρηθή ελφηεηα ηνπ άξζξνπ, αθνξά ζηε δηδαθηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

αθνινπζεί ε ελφηεηα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη 

ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, ελψ ε ηειεπηαία ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζηα 

απνηειέζκαηα. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο. 

1. Γιδακηική Δπαγγελμαηικών μαθημάηυν 

Ζ Γηδαθηηθή πξαγκαηεχεηαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εκπεξηέρεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα αιιά θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. (Υαηδεδήκνπ, 2012). Ο 

θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ¨ζέκαηα¨ ζρεηηθά κε ηελ 

δηδαζθαιία νλνκάδεηαη ¨Γηδαθηηθή¨ θαη είλαη επηκέξνπο θιάδνο ηεο Παηδαγωγηθήο, σο 

επηζηήκεο. (Μαηζαγγνχξαο, 2005). πλνπηηθά γηα ηνλ νξηζκφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

Γηδαθηηθήο βαζηθά ζηνηρεία είλαη: ε δηδαζθαιία, νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο, ηα πεξηερφκελα, 

ηα πξνγξάκκαηα, ε χιε, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν 

ζρεδηαζκφο, ε παξνπζίαζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ Γηδαθηηθή ινηπφλ σο 

θιάδνο ησλ επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, πξαγκαηεχεηαη κελ ηε ζεσξία αιιά θαη ηελ πξάμε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σν πξψην κέξνο αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή ηδενινγία, ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαη 

ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ελψ ην πξαθηηθφ κέξνο εξεπλά 

ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνπο παξάγνληεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ηερληθέο αιιά θαη ηα κέζα 

νξγάλσζεο, δηεμαγσγήο, αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (Καςάιε & Νεκά, 2015). ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο γίλεηαη δηάθξηζε ζε Γεληθή θαη Δηδηθή. Ζ πξψηε επηθεληξψλεηαη ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο δηδαζθαιίαο, ζηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο θαη ε δεχηεξε αλαιακβάλεη ηελ πξαγκάησζε ησλ ζεσξηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηδαθηηθήο αιιά θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηάθνξσλ εηδηθψλ καζεκάησλ (Υαηδεδήκνπ, 

2012 ∙ Μαηζαγγνχξαο, 2005). χκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν (2002) ε Γηδαθηηθή 

Δπαγγεικαηηθώλ Μαζεκάηωλ (ΓΔΜ) αλήθεη ζηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή, ε νπνία κεηά κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα (κεραλνινγηθφο, ειεθηξνληθφο, δνκηθφο, 
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γεσηερληθφο, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο θ.α.) αιιά θαη ζχκθσλα κε 

ην εθάζηνηε κάζεκα κε ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη. 

1.1. Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και καηάπηιζη 

χκθσλα ηνπο Lucas, Spencer,, Claxton (2012) θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η) (2009) 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηε ¨Γχζε¨ γεληθφηεξα, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

πξνζειθχεη καζεηέο ρακειψλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ θαη θαιείηαη λα ηα εληάμεη, λα ηα 

θηλεηνπνηήζεη θαη λα βξεη ηξφπνπο λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ ηεζεί πξνζαξκφδνληαο 

ηε δηδαθηηθή ηεο πξνζέγγηζε ζηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηνλ ξπζκφ, ηελ σξηκφηεηα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Ο λφκνο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Ν.4186/2013) 

πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε δίλεη ζηνπο καζεηέο ηηο εμήο επηινγέο: α) αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε εληφο 

ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην δεχηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζην επαγγεικαηηθφ ιχθεην (εκεξήζην ή εζπεξηλφ), β) αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ζρνιέο θαηάξηηζεο (ΔΚ), ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

(ΗΔΚ) ζηα θέληξα δηα βίνπ κάζεζεο θαη ζηα θνιιέγηα. 

1.2. Αναλςηικά ππογπάμμαηα ζποςδών 

Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη εγγεγξακκέλα εθπαηδεπηηθά ηδεψδε κε κηα θαηεχζπλζε 

δηδαθηηθήο πξάμεο (Βξεηηφο, Καςάιεο, 1999). Δπηπιένλ κέζσ ησλ ΑΠ γίλεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ζθνπνχ θαη ζηφρσλ γηα θάζε κάζεκα, ηα πεξηερφκελα ηνπ, ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπο (Βεΐθνπ, ηγαλνχ, & Παπαζηακνχιε, 2007). 

Μέζα ζε απηά πεξηέρνληαη φιεο νη εκπεηξίεο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα φιεο νη 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα λα επηηεπρζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Σα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη θαηαζθεπέο θνηλσληθέο, απνηειψληαο ην ηκήκα ηεο 

θνηλσληθήο γλψζεο πνπ επηιέγεηαη θαη κεηαδίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν απφ ηνλ 

ζεζκνπνηεκέλν κεραληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρνπλ δχν δηεξγαζίεο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ζ επηιεθηηθή θαη ε νξγαλσηηθή. Μέζσ ηεο πξψηεο γίλεηαη επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο γλψζεο πνπ ζα κεηαδνζεί ζηε λέα γεληά ελψ κέζα απφ ηελ νξγαλσηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ΑΠ νξγαλψλεηαη ε γλψζε πνπ επηιέρζεθε ζην ηξφπν πνπ ζα δηδαρζεί. Σν ΑΠ 

είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηαηί θαζνξίδεη ην «ηη» 

θαη «πσο» ζα δηδαρηεί κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (Φσηεηλφο, 2009). Οη εηδηθφηεηεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηηο νηθνλνκίαο, 

ηηο πξνηάζεηο ηεο πεξηθέξεηαο, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, επηκειεηήξηα θαη επηζηεκνληθέο 

ελψζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνπ ΟΑΔΓ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

θαη άιισλ ππνπξγείσλ (Cedefop, 2014).  
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2. Δπιμόπθυζη εκπαιδεςηικών 

Ζ επηκφξθσζε είλαη έλα πξνζρεδηαζκέλν γεγνλφο, πηζηνπνηεκέλν ή κε, κε ζθνπφ ηελ 

εληαηηθή κάζεζε κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Day, 2003), πξνυπνζέηεη ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε αλαλέσζε θαη ε βειηίσζε απηήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πνηθίισλ δεηεκάησλ ζηελ εξγαζία (Καζζσηάθεο, 2003· Μπνπδάθεο, Σδήθαο 

& Αλζφπνπινο, 2000 · Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). χκθσλα κε ηνπο Αλζφπνπιν, Γαγθιή, 

Μπνπδάθε & Σζνιάθε (1994) ε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιεη ηφζν ζηε ςπρηθή 

ηνπ δηακφξθσζε φζν θαη ζηελ πλεπκαηηθφηεηα ηνπ αιιά θαη ηελ εζηθή ηνπ κε πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο. Δίλαη ζπλερήο ε αλάγθε  γηα επηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ ζχγρξνλεο γλψζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζηελ αλάιεςε ξφισλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ζηειερψλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εξεπλεηέο 

εδψ θαη ρξφληα αλαδεηνχλ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζήο ηνπο (Loughran, 2006). 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε: ην γεληθφ θαη ην 

επαγγεικαηηθφ (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008). Γηάθνξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν ζπγρξνληζκφο κεηαμχ γεληθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ κέξνπο (Robinson, 1998 · Wideen, Mayer-Smith, &Moon, 1998 · Bakkenes, 

Vermunt&Wubbels, 2010). ην γεληθφ θνκκάηη βξίζθνληαη ε κειέηε γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο ελψ ζην επαγγεικαηηθφ κέξνο 

πεξηέρνληαη, ε εμέιημε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε πξαθηηθή άζθεζε ζην ζρνιείν 

(Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008).  

ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην Νφκν 1566/1985 γίλεηαη ε δηάθξηζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε εηζαγσγηθή, εηήζηα θαη πεξηνδηθή. Μεηά απφ δηάθνξεο αιιαγέο θαη 

πξνζπάζεηεο έληαμεο ηεο επηκφξθσζεο έξρεηαη ν Νφκνο 4547/2018 κε ηνλ νπνίν ηδξχνληαη ηα 

ΠΔ.Κ.Δ.. κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.), ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηειερψλ ησλ Κ.Δ..Τ., ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία (Κ.Δ.Α) θαη 

ησλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) θαζψο θαη ε νξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γνλέσλ. Φνξείο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα 

είλαη: α) νη ζρνιηθέο κνλάδεο, β) ηα ΠΔ.Κ.Δ., ηα Κ.Δ..Τ θαη ηα Κ.Δ.Α. θαη ηέινο γ) ηα 

αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.). 

3. Μεθοδολογία έπεςναρ 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηερληθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο. Δηδηθφηεξα: 

1. Να θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Σ.Δ) γηα ηε δηδαθηηθή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. 

2. Να θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ 
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(Σ.Δ) γηα ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη κέρξη ζήκεξα θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο απφ απηή. 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

επηινγή απηή δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο, φηη ε παξνχζα εξγαζία είρε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ 

θαηά ην δηάζηεκα ζην νπνίν ηα ζρνιεία ζα ήηαλ αλνηθηά θαη πξνζβάζηκα ζηνλ εξεπλεηή. 

Απφ ηελ άιιε ε επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο ζα απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη επηπιένλ 

θφζηνο κεηαθηλήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη, ν πιεζπζκφο – ζηφρνο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε πνιιά 

ζρνιεία. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα, ζα έπξεπε λα 

πξνζεγγηζζεί φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ, ην 

νπνίν δελ ήηαλ εθηθηφ κε πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ (Creswell, 2011). 

Ο πιεζπζκφο - ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη εθπαηδεπηηθνί ηερληθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ, είηε σο κφληκνη είηε 

σο αλαπιεξσηέο / σξνκίζζηνη. Οη εηδηθφηεηεο απηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα ΔΠΑ.Λ θαη 

εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ θάζε λνκνχ αιιά θαη ζηα γπκλάζηα θαη αθνξνχλ θπξίσο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο. Ζ κέζνδνο ζπγθέληξσζεο είλαη ε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο (Creswell, 2011). χκθσλα κε ηελ Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλνπ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ αλέξρνληαη ζηνπο 139. 

πλνιηθά κνηξάζηεθαλ 130 εξσηεκαηνιφγηα ζε 23 ζρνιηθέο κνλάδεο.  

4. Αποηελέζμαηα 

4.1. Πποζυπικά Σηοισεία 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 73 εθπαηδεπηηθνχο. Σν 52,1% (Ν=38) ήηαλ άλδξεο θαη ην 41,1% 

(Ν=30) γπλαίθεο. Ζ θαηαλνκή σο πξνο ηνλ θιάδν ηνπο έδεημε φηη (90,4%) ήηαλ 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) ελψ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (ΣΔ) ήηαλ ην (6,8%). 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηνπο, ε πιεηνλφηεηα (62,5%,) απηψλ ήηαλ ειηθίαο  35-44 εηψλ, ην 

25% ήηαλ 45-54 εηψλ, ην 8,3% ήηαλ 25-34 εηψλ θαη ηέινο, ην 4,2% ήηαλ ειηθίαο 55 θαη άλσ. 

ηε δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία ζε έηε, ηα 11 κε 20 ρξφληα βξίζθνληαη πξψηα κε πνζνζηφ 

42,5%, ην 37% έρεη κέρξη 10 ρξφληα εκπεηξίαο θαη ηέινο ην 6,85% έρεη πάλσ απφ 21 ρξφληα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο ην 82,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαζέηεη παηδαγσγηθή επάξθεηα. 

Δπηπιένλ ην 87,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη δεχηεξν πηπρίν, ελψ απφ απηνχο πνπ 

δηαηείλνπλ φηη δηαζέηνπλ δεχηεξν πηπρίν ην 6,85% (Ν=5), ην πηπρίν ηνπο αθνξά  ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ππεξεηνχλ. Γχν κφλν εθπαηδεπηηθνί (2,74%) θαηέρνπλ δεχηεξν 

πηπρίν θαη ζηελ παηδαγσγηθή θαη ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ λνκνχ Ρεζχκλεο ην 67,1% δελ έρεη απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα, ελψ απφ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν, ην  17,8% είλαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην 6,8% ζηελ παηδαγσγηθή θαη ηέινο  ην 
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4,1% έρεη θαη ζηα δχν. Σν 97,3% (Ν=71) δελ έρεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη 

δηδαθηνξηθφ ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη έλαο ζε άιιν αληηθείκελν (1,4%).  

Σν 50,7% (Ν=37) είλαη κφληκνη, ην 46,6% (Ν=34) αλαπιεξσηέο θαη ηέινο ην 2,7% 

σξνκίζζηνη. ηελ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ην 30,1% δηδάζθνπλ ζεσξεηηθά θαη 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζε πεξίπνπ ίζε αλαινγία, ην 26% δηδάζθεη θπξίσο εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα, ην 24,7% θπξίσο ζεσξεηηθά καζήκαηα. Μφλν ζεσξεηηθά καζήκαηα έρνπλ 

επηιέμεη λα δηδάμνπλ δέθα εθπαηδεπηηθνί (13,7%) ελψ δπν ζπκκεηέρνληεο δηδάζθνπλ κφλν 

εξγαζηεξηαθά (2,7%) θαη ην 2,7% δελ απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σέινο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία πάλσ ζηελ εηδηθφηεηα ην 67,1% έρεη εκπεηξία ζηελ εηδηθφηεηα. 

4.2. Γιδακηκή 

Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο Γηδαθηηθήο Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ ην 23,3% (Ν=17) 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έδσζε απάληεζε, ην 20,5% ζπλδένπλ ηε δηδαθηηθή κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (ηξφπνη, κέζνδνη, κέζα). Σν 17,8% (Ν=13) πηζηεχνπλ φηη 

ε δηδαθηηθή έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ θαη ηε κεηάδνζε 

γλψζεσλ ζηνπο κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο. Δπίζεο, ην 17,8% ζπλδέεη ηε δηδαθηηθή κε ηελ 

ζεσξία θαη ηελ πξάμε. Πέληε εθπαηδεπηηθνί (6,8%) ζπλδένπλ ηελ δηδαθηηθή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ κε ηε δηδαζθαιία ζε επαγγεικαηηθά ιχθεηα (ΔΠΑ.Λ) ελψ ην 

5,5% πηζηεχεη φηη ε δηδαθηηθή ΔΜ ζπλδέεηαη κε ηελ δηδαζθαιία πξαθηηθψλ καζεκάησλ θαη 

θπξίσο εξγαζηεξίσλ. Σέινο ππήξραλ αθφκα έμη (8,2%) δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηα πξνεγνχκελα (Δηθφλα 1).  

 

Δικόνα 1: Απότειρ εκπαιδεςηικών υρ ππορ ηην Γιδακηική Δπαγγελμαηικών Μαθημάηυν 

Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ζρεδηαζκφ, 

αξρηηεθηνληθή) ηεο δηδαζθαιίαο γηα κηα κεγάιε ζεκαηηθή ελφηεηα ηφζν ζε καθξνεπίπεδν φζν 

θαη ζε κηθξνεπίπεδν ε απάληεζε «Μέηξηα» έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 40,3% θαη 42,3% 

αληίζηνηρα. «Πνιχ» ρξφλν αθηεξψλνπλ ζε καθξνεπίπεδν ην (26,4%, Ν=23) θαη ζε 

κηθξνεπίπεδν (32,4%, Ν=19). ηελ ηξίηε ζέζε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ «Λίγν» κε 26,4% θαη 19,7%. Πάξα πνιχ ρξφλν ζηελ 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο μνδεχνπλ δχν εθπαηδεπηηθνί (2,8%) γηα κεγάιεο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο ελψ ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί (5,6%) πεξλνχλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ νξγάλσζε κηθξψλ 

ελνηήησλ. Σέινο, δχν εθπαηδεπηηθνί (2,8%) ζε καθξνεπίπεδν θαη έλαο (1,4%) ζε 

17,8
20,5

6,8
17,8

5,5
8,2

23,3

0 5 10 15 20 25

Σςνδςαζμόρ θεωπίαρ και ππάξηρ

Γιδαζκαλία ζε Δπαγγελμαηικά Λύκεια

Γιδαζκαλία ππακηικών μαθημάηων …

Καμία απάνηηζη



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 167 απφ 409 

κηθξνεπίπεδν δελ αθηεξψλνπλ «θαζφινπ» ρξφλν ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

(Δηθφλα 2). 

 

Δικόνα 2: Χπόνορ ηον οποίο αθιεπώνοςν ζηον ππογπαμμαηιζμό (ζσεδιαζμόρ, απσιηεκηονική) ηηρ 

διδαζκαλίαρ 

Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Α.Π), η) θαηά ηελ 

ζηνρνζεζία ηεο δηδαζθαιίαο, ηη) θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηηη) θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

ζηελ Δηθφλα 3. Ο βαζκφο ζπκβνιήο ηνπ Α.Π είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ ζηνρνζεζία ηεο 

δηδαζθαιίαο (Πνιχ 45,2%, Πάξα Πνιχ 4,1%), αθνινπζεί ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

(Πνιχ 23,3%, Πάξα Πνιχ 2,7%) θαη ηέινο ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Πνιχ 17,8%, 

Πάξα Πνιχ 2,7%). 

 

 

Δικόνα 1: Βαθμόρ ζςμβολήρ ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ (Α.Π) 

Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ζηνηρείσλ ηεο δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Δηθφλα 4. Απηά είλαη i) ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (κεησπηθή, εμαηνκηθεπκέλε, νκαδηθή), 

φπνπ ην 52,8% ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ην 20,8% 

επέιεμε ην «κέηξηα», ην 19,4% δίλεη «πάξα πνιχ» βαξχηεηα ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ελψ ηέινο ην 5,6% ηελ ζεσξεί «ιίγν» ζεκαληηθή θαη ην 1,4% (N=1) «θαζφινπ», ii) ε πνξεία 

ηεο δηδαζθαιίαο (ζηάδηα, θάζεηο) είλαη «πνιχ» ζεκαληηθή γηα ην (55,6%, N=40), «κέηξηα» 

γηα ην (26,4%, Ν=19), «πάξα πνιχ» γηα ην (9,7%, Ν=7) θαη «ιίγν» γηα (8,3%, Ν=6). iii) νη 

κνξθέο εξγαζίαο (κνλνινγηθή, δηαινγηθή) ζεσξνχληαη «πνιχ ζεκαληηθέο» απφ ην 48,6% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, «κέηξηα» βξίζθεη ην 27,8%, «πάξα πνιχ» ζεκαληηθέο ην 13,9% θαη ηέινο 

(6,9%, Ν=5) θαη (2,8%, Ν=2) εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ» ζεκαληηθέο ηηο 
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κνξθέο εξγαζίαο, iv) ηα κέζα δηδαζθαιίαο (παξαδνζηαθά, ζχγρξνλα) ην 40,6% ηα ζεσξεί 

«πνιχ» ζεκαληηθά, ην 36,2% «πάξα πνιχ» ζεκαληηθά θαη ην 18,8% κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο. 

Σέινο ην «ιίγν» επέιεμε Ν=3. v) ην ζηπι δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζεσξείηαη «πνιχ 

ζεκαληηθφ» απφ ην 47,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, «πάξα πνιχ ζεκαληηθφ» ην ραξαθηήξηζε ην 

(35,2%, Ν=25), ην 9,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ην βξίζθεη «κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο» θαη ηέινο 

«θαζφινπ ζεκαληηθφ» ην βξίζθεη ην 4,2% θαη «Λίγν» ην 2,8%. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη 

vi) ε αμηνιφγεζε / έιεγρνο ηεο δηδαζθαιίαο φπνπ ην 45,2% (Ν=33) ηε ζεσξνχλ «πνιχ 

ζεκαληηθή». ηε δεχηεξε ζέζε κε 19,2% (Ν=14) ην «κέηξηα» θαη ην «ιίγν». Σν 15,1% 

(Ν=11) ζεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε «πάξα πνιχ» ζεκαληηθή γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπο, ελψ 

ηέινο ην 1,4% (Ν=1) «θαζφινπ ζεκαληηθή». 

 

Δικόνα 4: Βαθμόρ ζημανηικόηηηαρ ζηοισείυν Γιδαζκαλίαρ 

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ «απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία» ζπγθεληξψζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5, φπνπ ην 32,9% (Ν=24) ζπλδένπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο. Σν 16,4% (Ν=12) ηε ζπλδένπλ κε 

ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (θαηάθηεζε γλψζεσλ). Έλα κηθξφ πνζνζηφ 

εθπαηδεπηηθψλ (6,8%) ζεσξεί φηη απνηειεζκαηηθή θξίλεηαη ε δηδαζθαιία φηαλ ππάξρεη 

νπζηαζηηθή επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Σν (5,5%) εθηηκά φηη  ε 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηελ  «θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο», 

θαζψο θαη κε ηελ «θηλεηνπνίεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ». Σν (4,1%, Ν=3) 

ζπλδένπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Σέινο, 

πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ θαιχθζεθε απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο («Άιιε» απάληεζε έδσζαλ επηά εθπαηδεπηηθνί θαη δεθαηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί 

δελ απάληεζαλ). 
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Δικόνα 2: Απότειρ εκπαιδεςηικών υρ ππορ ηην Αποηελεζμαηική Γιδαζκαλία 

4.3. Δπιμόπθυζη 

Όζν αθνξά ηελ επηκφξθσζε, ην 75,3% (Ν=55) απάληεζε φηη έρεη δερηεί θάπνην είδνο 

επηκφξθσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ελψ ην 23,3% (Ν=17) απάληεζε αξλεηηθά. Έλαο 

εθπαηδεπηηθφο (1,4%) δελ έδσζε απάληεζε ζην εξψηεκα. ηε ζπλέρεηα φζνη απάληεζαλ 

θαηαθαηηθά γηα ην αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο πνπ είραλ ιάβεη,  ε κφλε πνπ παξνπζίαζε 

ζχγθιηζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (25%) ήηαλ ε επηκφξθσζε ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). 

ε ζρέζε κε ην βαζκφ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαίλεηαη φηη έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (61,6%, Ν=45)  ζεσξεί «επαξθή» θαη «πνιχ επαξθή» 

(20,5%, Ν=15) ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπ θαηάξηηζε. Έλα κηθξφ πνζνζηφ (15,1%, 

Ν=11) ζεσξεί ηελ παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή ηνπ θαηάξηηζε «ζρεδφλ επαξθή».  

ηελ ζπλέρεηα ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ 

ιάβεη κέρξη ζήκεξα θαίλεηαη «Πνιχ» επραξηζηεκέλν ην 34,2%, ην 30,1% «Μέηξηα» 

επραξηζηεκέλν θαη ην 12,3% «Λίγν». Σν 11% δελ απάληεζε θαζφινπ ελψ ην 8,2% δελ είλαη 

«Καζφινπ» επραξηζηεκέλν απφ ηηο επηκνξθψζεηο.  

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ βαζκφ βειηίσζεο ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑ.Λ απφ ηε 

δηθή ηνπο επηκφξθσζε δείρλνπλ φηη ην 51,5% (Ν=35) πηζηεχεη «Πνιχ» ζηε ζχλδεζε ηεο 

δηθήο ηνπ βειηίσζεο κε ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ηνπ, ην 23,5% (Ν=16) πηζηεχεη φηη ζα 

επεξεαζηεί ε απφδνζε ησλ καζεηψλ «Πάξα Πνιχ» θαη ην 17,6% (Ν=12) «Μέηξηα». Σελ 

απάληεζε «Λίγν» έδσζε ην 4,4% (Ν=3) ελψ δχν εθπαηδεπηηθνί (2,9%) έδσζαλ ηελ απάληεζε 

«Καζφινπ». 

Σέινο, ε Δηθφλα 6 δείρλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ζε γεληθά 

ζέκαηα επηκφξθσζεο. πγθεθξηκέλα ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα Γεληθήο 

Γηδαθηηθήο ην 27,4% (Ν=20) απάληεζε «πνιχ», ην 24,7% (Ν=18) ελδηαθέξεηαη «ιίγν» ελψ 

ην 19,2% (Ν=14) «πάξα πνιχ». «Αξθεηά» έδεημαλ λα ελδηαθέξνληαη δψδεθα εθπαηδεπηηθνί 

(16,4%). Σέινο ην 11% (Ν= 8) δελ ελδηαθέξεηαη «θαζφινπ», ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ 

απάληεζε. Σα γεληθά ζέκαηα ςπρνινγίαο πξνηηκά ην 38,4% (Ν=28) «πάξα πνιχ», ην 26% 
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(Ν=19) «πνιχ» θαη ην 15,1% (Ν=11) «αξθεηά». Σέινο, ην 11% (Ν=8) ελδηαθέξεηαη «ιίγν», 

ην 8,2% (Ν=6) «θαζφινπ» ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ έδσζε απάληεζε. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ζχγρξνλεο καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (νκαδνζπλεξγαηηθή, project, αλάπηπμε 

θξηηηθήο ζθέςεο θ.α), ην 32,9% (Ν=24) απάληεζε «πνιχ», ην 28,8% (Ν=21) ελδηαθέξεηαη 

«αξθεηά» ελψ ην 20,5% (Ν=15) «πάξα πνιχ». Σέινο ην 13,7% (Ν=10) ελδηαθέξεηαη «ιίγν», 

ην 2,7% (Ν=2)  «θαζφινπ» ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ έδσζε απάληεζε. Οη ζχγρξνλεο 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο– απαληήζεηο, νκάδεο εξγαζίαο, κειέηε 

πεξίπησζεο θ.ι.π.), θαίλεηαη λα ελδηαθέξνπλ «πνιχ» ην 37% (Ν= 27), «πάξα πνιχ» ην 27,4% 

(Ν=20), ην 21,9% (Ν=16) «αξθεηά» θαη ην 9,6% (Ν=7) «ιίγν». Σέινο ην 2,7% (Ν=2) 

δήισζαλ «θαζφινπ» θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ απάληεζε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. Δπηπιένλ 

ηα εηδηθά παηδαγσγηθά ζέκαηα φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε πεηζαξρία, 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δηαηαξαρέο θ.α. ελδηαθέξνπλ «πάξα πνιχ» ην 43,8% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Ν=32) ηεο έξεπλαο, ην 27,4% (Ν=20) απάληεζε «πνιχ», ην 20,5% (Ν=20) 

«αξθεηά» θαη ηέινο κε 4,1% (Ν=3) απάληεζαλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ». Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ν ζρνιηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο (.Δ.Π) θαίλεηαη λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ 

«πνιχ» ηνπ 32,9% (Ν=24), ηνπ 21,9% (Ν=16) «αξθεηά», ηνπ 20,5% (Ν=15) «πάξα πνιχ» 

ελψ ην 17,8% δήισζε φηη ην ελδηαθέξεη «ιίγν». Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ 

«θαζφινπ» θαη έλαο αθφκα δελ έδσζε απάληεζε. Αλαθνξηθά κε ηα εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (ζπκκεηνρήο ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα, αγσγή πγείαο, πεξηβαιινληηθά, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θ.α.), ην «πνιχ» θαη ην «αξθεηά» ζπγθέληξσζε ην 24,7% (Ν= 18), απφ 

20,5% (Ν= 15) ζπγθέληξσζε ην «πάξα πνιχ» θαη ην «ιίγν». Σέινο ην 8,2%επέιεμε ην 

«θαζφινπ», ελψ έλαο ζπκκεηέρνληαο δελ ζέιεζε λα απαληήζεη. Δπίζεο ε επηκφξθσζε πάλσ 

ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (ζπζηεκάησλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε άιιεο ρψξεο, 

επξσπατθνί θαλνληζκνί θαη δηαπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα), θαίλεηαη λα ελδηαθέξνπλ ζε 

πνζνζηφ 28,8% «πνιχ» (Ν=21) θαη 24,7% (Ν=18) «πάξα πνιχ». Απφ ηελ άιιε ην «ιίγν» 

επέιεμε ην 20,5% (Ν=15), ην «θαζφινπ» ην 13,7% (Ν=10) θαη ην «αξθεηά» επηιέρζεθε απφ 

ην 12,3%  ηνπ δείγκαηνο (Ν=9). Σειεπηαία ζεκαηηθή επηινγή απνηέιεζε ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή, κέζνδνη). Απηήλ ηελ επηινγή ζα έθαλε ην 

27,4% (Ν= 20) φπνπ κε ην ίδην πνζνζηφ βιέπνπκε θαη ηελ επηινγή «ιίγν». Γεθαηξείο 

εθπαηδεπηηθνί (17,8%) επέιεμαλ ην «αξθεηά» θαη άιινη δψδεθα (16,4%) ην «πάξα πνιχ». 

Σέινο νθηψ εθπαηδεπηηθνί δελ επηζπκνχλ «θαζφινπ» επηκφξθσζε ζηελ αμηνιφγεζε (11%). 
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Δικόνα 6: Ανάγκερ επιμόπθυζηρ ζε Γενικά Θέμαηα Δπιμόπθυζηρ 

5. Σςμπεπάζμαηα  

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ κηαο αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζεο 

γηα ην «Ση ζεκαίλεη γηα ζαο Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ» έδεημε ηε ζχγρπζε γηα 

ηνλ νξηζκφ ηεο, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (23,3%) δελ έδσζε θακία απάληεζε θαη 

επηπιένλ ππήξραλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο πάλσ ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε. Ζ ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθήο, γεληθήο δηδαθηηθήο, δηδαθηηθήο επαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ (Μαηζαγγνχξαο, 2005) είλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηή ρσξίο ζπζηεκαηηθή 

έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπλδχαζαλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, ηε δηδαζθαιία εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ θαη κεηάδνζε 

γλψζεσλ ζηνπο κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο θαζψο θαη ηε δηδαζθαιία ζηα ΔΠΑ.Λ πνπ 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο (Πιαγηαλάθν, 2002 ∙  Καςάιε & Νεκά, 2015). Σέινο έλα κέξνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλέδεζε ηε Γηδαθηηθή κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο (ηξφπνη, κέζνδνη, κέζα), (Υαηδεδήκνπ, 2012 ∙ Μαηζαγγνχξαο, 2005). Ζ 

ζχγρπζε απηή  θαλεξψλεη, ελδερνκέλσο θάπνηα έιιεηςε ζηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο ηνπο 

γλψζεηο αλ απνθιείζνπκε θπζηθά ηελ πεξίπησζε αδηαθνξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο αλάπηπμεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ζρεδηαζκφ, αξρηηεθηνληθή) 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ μνδεχεη «κέηξην» ρξφλν, δείρλνληαο έηζη φηη 

δελ αδηαθνξεί γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο αιιά δελ δίλεη θαη ηνλ θαιχηεξν ηνπ 

εαπηφ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ μνδεχεη πνιχ θαη πάξα πνιχ ρξφλν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηφζν κεγάισλ 

φζν θαη κηθξψλ ελνηήησλ πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία (Πιαγηαλάθν, 

2002). Πηζαλφηαηα ην κέηξηα λα θξχβεη θαη κηα πξνζπάζεηα (εθφζνλ ν εξεπλεηήο είλαη 

ζπλάδειθνο ηνπο) απφθξπςεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ κεηξηνπαζήο απηή ζηάζε δείρλεη ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ζηε δηδαθηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαθηηθή 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ.  ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα εληνπίζηεθε θαη κηα ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζρεδηαζκφ κηα κηθξήο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηελ 

πξνυπεξεζία, ην νπνίν δείρλεη φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηψλεηαη, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

δηδαθηηθή φπσο θάλεθε πξνεγνπκέλσο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα (Α.Π) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε 

ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα αμηνπνηνχλ ζε έληνλν βαζκφ (74%) ηα Α.Π. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ζπκθσλεί κε ηελ βηβιηνγξαθία (Cedefop, 2014 ∙ Πιαγηαλάθνο, 2002), ελψ αληίζεηα ππάξρεη 

κηα κέζε θαηάζηαζε ηφζν ζηελ δηεμαγσγή φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κηα ηαχηηζε ζηνλ κέηξην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηελ ρξήζε ησλ 

Α.Π πνπ πηζαλφηαηα δείρλεη κηα ¨κέηξηα¨ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ παξάγνληα 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ. 

Ο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο θάπνησλ ζηνηρείσλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο  (νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε πνξεία, νη κνξθέο, ηα κέζα, ην ζηπι δηδαζθαιίαο, έιεγρνο απνηειέζκαηνο) 

έδεημαλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη απαληήζεηο «πνιχ» θαη 

«πάξα πνιχ» ζπγθέληξσζαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πςειά πνζνζηά (60-80%). 

πγθεθξηκέλα ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθέληξσζε ην «ζηπι δηδαζθαιίαο» κε πεξίπνπ 80% 

θαη ην ιηγφηεξν «ν έιεγρνο ηεο δηδαζθαιίαο / αμηνιφγεζε». Δπηπιένλ ν έιεγρνο 

MannWhitney έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα «κέζα δηδαζθαιίαο» 

ηφζν ζχγρξνλα φζν θαη παξαδνζηαθά αιιά θαη ζηελ «αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο» κε ηελ 

πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη δχν απηέο κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη φζν 

πεξλνχλ ηα ρξφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, ζηελ αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε «Ση ζεκαίλεη γηα εζάο απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία», ην 

80% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδσζε πνιχ ζεκαληηθέο απαληήζεηο κε θπξίαξρεο ηελ 

«επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ», ηελ «θαηάθηεζε γλψζεσλ» (γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ) (Υαηδεδήκνπ, 2012 ∙ Μαηζαγγνχξαο, 2005), ηελ «νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

καζεηέο», «ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο», ηελ «ελεξγή ζπκκεηνρή » (Πιαγηαλάθν, 2002 ∙  Καςάιε 

θαη Νεκά, 2015 ∙ Hotaman, 2010). Σα απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ έλα έληνλν 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Γπζάξεζηε αίζζεζε αθήλεη έλα 19,2% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ έδσζαλ θακία απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πηζαλφηαηα απηφ δείρλεη κηα ζπλνιηθή απξνζπκία ζηελ απάληεζε αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεσλ πνπ ίζσο ζπλέβαιε θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ εξσηεκάησλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Όζν αθνξά ηελ επηκφξθσζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

εηδηθνηήησλ έρεη ιάβεη θάπνηαο κνξθήο επηκφξθσζε, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή  βηβιηνγξαθία (Παπαλανχκ, 2005 ∙ Ζιηνπνχινπ & 

Αλαζηαζηάδνπ, 2015). Όζν αθνξά ηε ζεκαηνινγία ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαθέξεη απφ εθπαηδεπηηθφ ζε εθπαηδεπηηθφ θαη γίλεηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη 
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κηα ζηαζεξή, ζπλερήο κνξθή επηκφξθσζεο πνπ λα θαιχπηεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα φζν θαη ζε ζέκαηα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(Παπαλανχκ, 2005 ∙ Βηηζηιάθε, 2004).  ηε ζπλέρεηα αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο απφ ηηο επηκνξθψζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη έσο ζήκεξα έλα κεγάιν πνζνζηφ (κεγαιχηεξν 

ηνπ 50%) θαίλεηαη λα κελ είλαη επραξηζηεκέλν, απνηέιεζκα ην νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Βεξγίδεο, 2012 ∙ Βηηζηιάθε, 2004 ∙ Καινγξίδε, 

2006 ∙ Καξξάο & Οηθνλνκίδεο, 2015 ∙ Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008 ∙  Π.Η, 2011). 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ, 

έλα κεγάιν πνζνζηφ (75%) ζεσξεί φηη ε επηκφξθσζή ηνπο ζα βειηίσλε ην επίπεδν ησλ 

απνθνίησλ ησλ ΔΠΑ.Λ. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζε γεληθά ζέκαηα δείρλνπλ ην κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Απηέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά πξνηηκήζεσλ είλαη ηα εηδηθά παηδαγσγηθά ζέκαηα (δηαρείξηζε ζρνιηθήο 

ηάμεο, πεηζαξρία ζηελ ηάμε, παξαβαηηθφηεηα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ θ.α.), γηα ηα νπνία έρνπλ θάλεη ιφγν νη Καηζαξνχ & Γεδνχιε, (2008) θαη ν 

ΟΔΠΔΚ (2008α) αιιά απφ ηελ άιιε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηεο Βηηζηιάθε 

(2004) φπνπ ηα απνηειέζκαηα έδεηρλαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ θαίλεηαη λα 

πξνβιεκαηίδνληαη απφ ηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ 

έληνλε είλαη θαη ε αλάγθε γηα ηα γεληθά ζέκαηα ςπρνινγίαο (Καξξάο & Οηθνλνκίδεο, 2015), 

θαζψο θαη νη ζχγρξνλεο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο (Ζιηνπνχινπ & Αλαζηαζηάδνπ, 

2015 ∙ Ο.ΔΠ.Δ.Κ, 2008 ∙ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009) αλάγθεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο έξεπλεο. Οη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη  πνπ έγηλαλ θαλέξσζαλ 

επίζεο  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

πκβνπιεπηηθήο – ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο (ΔΠ) κε ηελ πξνυπεξεζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ίζσο φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα νη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ φηη ε 

έιιεηςε γλψζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζρνιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ νδεγεί ηνπο καζεηέο ηεο 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο σο αλαθνξά ην κέιινλ ηνπο (Ο.ΔΠ.Δ.Κ, 

2007).  
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