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Abstract: This paper aims to explore the views of primary school teachers on lifelong
learning. The research conducted was quantitative through the use of questionnaires. The
survey involved 126 primary school teachers using the avalanche method. The results of the
research showed that the participants consider lifelong learning as an important factor for the
development of their profession. The motivations for participating in lifelong learning
programs were the improvement of the professional status, the adaptation to new educational
data, the enrichment of the cognitive capital, the necessity of attending lifelong learning
activities and the provision of certificates. Respectively, the long duration of the programs,
the limited time, the incorrect organization, the family obligations, the untimely and invalid
information, the travel costs, the age, the lack of incentive for salary development were
supported as factors of participation.
Keywords : Lifelong learning, primary school teachers
Πεξίιεψε: Ζ παξνύζα εξγαζία απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ήηαλ πνζνηηθή
κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 126 εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο δηαπηζηώζεθε όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ηε δηα βίνπ κάζεζε ζεκαληηθό
παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Ωο θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα
δηα βίνπ κάζεζεο αλαθέξζεθαλ, ε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο, ε πξνζαξκνγή
ζε λέα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, ν εκπινπηηζκόο ηνπ γλσζηηθνύ θεθαιαίνπ, ε αλαγθαηόηεηα
παξαθνινύζεζεο δξαζηεξηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη ε παξνρή πηζηνπνηεηηθώλ.
Αληηζηνίρσο σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ππνζηεξίρζεθαλ ε κεγάιε ρξνληθή
δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο, ε κε νξζή νξγάλσζε, νη νηθνγελεηαθέο
ππνρξεώζεηο, ε κε έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθόξεζε, ηα θόζηε κεηαθίλεζεο, ε ειηθία, ε
αλππαξμία θηλήηξνπ κηζζνινγηθήο εμέιημεο.
Λέμεηο Κιεηδηά :Γηα βίνπ κάζεζε, εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
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Δηζαγωγή
Ζ εθπαίδεπζε αλέθαζελ απνηεινύζε κία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζπληζηώζεο γηα ηελ νξζή
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ, κηαο θαη νδεγεί ην όρεκα ηεο γλώζεο, ηεο
απηνζπληήξεζεο, αιιά θαη ηεο επηηπρίαο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν. Μέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ην άηνκν πξννδεπηηθά απνθηά πιεζώξα γλώζεσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπ. Ζ αλαγλσξηζκέλε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο έρεη
νδεγήζεη όια ηα δεκνθξαηηθά θξάηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν ζεζκηθό πιαίζην,
απνζθνπώληαο λα παξέρνπλ ζε θάζε άλζξσπν ην απαξαίηεην γλσζηηθό πεδίν, ώζηε λα
αλαπηπρζεί δηαλνεηηθά θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηόηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπ, έρνληαο
δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πιεζώξα εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ. Παξά ην γεγνλόο όηη ην ζρνιείν
εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θύξην θνξέα εθπαίδεπζεο θαη κεηάδνζεο γλώζεσλ, σζηόζν δελ
είλαη ν κνλαδηθόο, εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ελειίθσλ. Σα ελήιηθα άηνκα έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πεγέο, εμειηζζόκελα ζε
όιε ηε δηάξθεηα ηεο αηνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπο. Ζ πξναλαθεξόκελε νπηηθή
βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (Βαηάιε 2007), ε νπνία θαηαλνείηαη σο
εθείλε ε πξνζέγγηζε πνπ αθνξά θάζε είδνπο κνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα ηππηθήο, κε ηππηθήο
αιιά θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθό επίπεδν θαη επηηξέπεη ηε
ζπγθξόηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλέρεηαο ηνπ αηόκνπ, αιιεινεπηδξώληαο παξάιιεια κε ηελ
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα.
Ζ αλαγθαηόηεηα ζπλερνύο επηκόξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ζηεξηδόκελε ζηηο
αξρέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζεσξείηαη ζηε ζεκεξηλή επνρή δηαδηθαζία πξσηεπνύζεο
ζεκαζίαο, ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπνθξίλνληαη ζην ζύγρξνλν θαη απαηηεηηθό
παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. Δληόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ε παξνρή
δηαξθνύο επηκόξθσζεο όζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα
αληαπνθξηζνύλ απνηειεζκαηηθά ζηηο πνιππνίθηιεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη
ζηνλ πνιύπινθν ξόιν ηνλ νπνίνλ θαινύληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ηόζν εληόο, όζν θαη εθηόο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Day, 2003).
θνπόο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο
εμεηάδνληαο ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπκβνιή απηήο
ζηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο πξνο ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο θαη ην
πεξηερόκελν ηνπο θαζώο θαη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπόδηα ζπκκεηνρήο ηνπο. Ζ αλαγθαηόηεηα
ηεο παξνύζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην όηη παξέρεη έλα επξύηεξν πιαίζην θαηαλόεζεο ηεο
έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο, ζηελ
επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή εμέιημή ηνπο.
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Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε
Σν ζπλερέο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ
αηόκνπ, σο ζπλέπεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έρεη επεξεάζεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη απηόλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη
επηκόξθσζεο. Ζ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, ζην πιαίζην ηεο πεξεηαίξσ επηκόξθσζεο ησλ
ελήιηθσλ αηόκσλ, θαζηζηά επηηαθηηθή αλάγθε, ηελ νξζή θαη ζπλερή εθαξκνγή ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο.
Ζ δηα βίνπ κάζεζε απνηειεί κία εθνύζηα δηαδηθαζία κάζεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη
ρώξα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ, αθνξά αδηαθξίησο όινπο ηνπο αλζξώπνπο θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνηθίια εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε
εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο, ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, αθόκε θαη ζην ζπίηη (Schuller and
Watson, 2009). Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεηαη ε θαιύηεξε πξνζαξκνγή ηνπ
αηόκνπ ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο, απμάλνληαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, απειεπζεξώλεηαη ε αλζξώπηλε δύλακε, απμάλεηαη ε απαζρόιεζε (Kesici,
Şahin, İ &Aktürk, 2009).
Δηδηθόηεξα νη επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ
ζπληεινύληαη ζπλερώο ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα εληάμνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε
ζηηο βαζηθέο επηδηώμεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ην γλσζηηθό θεθάιαην ηνπο, λα
αλαπηύμνπλ λέεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα πηνζεηήζνπλ ζηάζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ
πνηνηηθή αμηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθώλ θαη παηδαγσγηθώλ εμειίμεσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο
ηθαλόηεηαο αλαζηνραζκνύ ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπο θαη ηελ επηηπρή αληαπόθξηζε
ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε θνηλσλία ηεο γλώζεο (Κώηζηθα, 2004). Ζ επηκόξθσζε κέζσ ηεο
δηα βίνπ κάζεζεο, επηηξέπεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λα ελεκεξώλεηαη ζηηο εμειίμεηο ηεο
παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ώζηε λα αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά ε εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη
λα αληαπνθξίλεηαη επηηπρώο ζηηο λέεο θνηλσληθέο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο
(Γνύθαο θαη ζπλ., 2007). πλεπώο ε επηκόξθσζε είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλε κε αιιαγέο πνπ
αθνξνύλ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζην εθάζηνηε αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ, θαζώο
θαη ζηα εθπαηδεπηηθά κνληέια, ελώ κέζσ απηήο επηδηώθεηαη ε αλαλέσζε θαη ν εκπινπηηζκόο
ησλ γλώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε παηδαγσγηθό θαη επηζηεκνληθό επίπεδν, ώζηε λα
ζπκπιένπλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο εμειίμεηο (Βεξγίδεο, 2001).
Μέζα ζε απηό ην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο
δηαξθνύο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη καδί κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ζέηνπλ ηηο βάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο θάζε
καζεηή, θάηη πνπ θαλεξώλεη πόζν ζεκαληηθή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνύο εκπινθήο
ηνπο,ζηηο εμειίμεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Ζ δηα βίνπ κάζεζε ζπκβάιιεη ζηελ εθκάζεζε
από κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζύγρξνλσλ θαη θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ, ηόζν ζε
ζεσξεηηθό, όζν θαη ζε πξαθηηθό πιαίζην, ζηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεηέο, εληόο θαη εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο, ζηελ
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ζηελ ελζσκάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ Σερλνινγηώλ
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ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ), ζηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ
αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή βειηίσζε ηνπο (Υξηζηνθνξίδνπ, 2012).
Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο επηηέιεζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κηαο θαη απηνί κπνύλ ηνπο καζεηέο γηα πξώηε
θνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έρεη δηεξεπλεζεί ζην πιαίζην πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ,
ηα απνηειέζκαηα αξθεηώλ από απηώλ αμίδεη λα αλαθεξζνύλ αδξνκεξώο.
Ζ Βαηάιε (2007)κέζσ έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, εμέηαδε ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ
όζνλ αθνξά ζηε δηα βίνπ κάζεζε, θαζώο θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο. Αλαιπηηθόηεξα, ε εξεπλήηξηα εζηίαζε ζηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα
ηνλ ξόιν θαη ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, εάλ ζεσξείηαη αλαγθαία δηαδηθαζία, εάλ ην
έξγν πνπ επηηειείηαη ζην ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, εάλ ζπζρεηίδνπλ νη
εξσηώκελνη ηνλ εθπαηδεπηηθό ξόιν ηνπο κε ηνλ ξόιν ηνπ δηα βίνπ καζεηή θαη πνηνη
παξάγνληεο ζεσξνύλ όηη επεξέαδαλ ηηο ζέζεηο ηνπο, όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο
επηκόξθσζεο δηα κέζνπ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. ηε πνηνηηθή έξεπλα κέζσ ζπλέληεπμεο
έιαβαλ κέξνο 20 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ζεηηθά
δηαθείκελνη ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, αθνύ όπσο επεζήκαλαλ απνηειεί αλαγθαία
ζπληζηώζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπο. Σόληζαλ επίζεο όηη ε
δηα βίνπ κάζεζε είλαη αλαγθαία, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο θαη ηεο
αλαγθαηόηεηαο πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα, θνηλσληθήο, ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο
θύζεσο θαη εηδηθόηεξα ζηελ αλαλέσζε ηεο γλώζεο ηνπο. Γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ
δείγκαηνο, ε δηα βίνπ κάζεζε ηαπηηδόηαλ κε ηε δηα βίνπ παηδεία, επηζεκαίλνληαο όηη ε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη αέλαε, ελώ ηα νθέιε ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη άκεζα
ζπζρεηηζκέλα κε ηελ απηνγλσζία. Δθηόο από ηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ, ε δηα βίνπ
κάζεζε βνεζά ζηελ επίιπζε ιύζεσλ, ζε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο επαγγεικαηηθήο δσήο
ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Όζνλ αθνξά ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα αλάθεξαλ
σο πην ζεκαληηθά ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαλέσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ηνπο.
Οη Φώθηαιε θαη Ράπηεο (2008), δηεμήγαγαλ έξεπλα κε ζθνπό λα εμεηάζνπλ ηηο
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ
πνζνηηθή κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο αλεξρόηαλ ζε 306
εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη είραλ ζπκκεηέρεη θαηά ην παξειζόλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηώζεθε όηη
απνθόκηζαλ ζεηηθέο εκπεηξίεο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηνλίδνληαο όηη ηα πξνγξάκκαηα
ζπλέβαιιαλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ επαγγεικαηηθνύ έξγνπ ηνπο. Σόληζαλ όηη
θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο δηα βίνπ κάζεζεο απνηεινύλην
πεξηερόκελν ηνπ, ε ζαθήλεηα ησλ ζηόρσλ ηνπ, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε,
νη επηκνξθσηέο πνπ ζα ην δηεμάγνπλ, ε ειθπζηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε νξγαλσηηθή
αξηηόηεηα, ε πξνζθεξόκελε επειημία, ε επάξθεηα ρξόλνπ από κέξνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ν
ηόπνο δηεμαγσγήο, ε ρξεκαηηθή απνιαβή, ηα εηδηθόηεξα θίλεηξα γηα ηελ παξαθνινύζεζε
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ηνπο θαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ηνπο. Αλαγλσξίζηεθε από ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
εξσηώκελσλ όηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο είλαη
αλαγθαία θαη επηηαθηηθή, ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ηνπο, ελώ ην
πηζηνπνηεηηθό από ηελ επηκόξθσζε αλ θαη είλαη επηζπκεηό, δελ ζεσξείηαη απηνζθνπόο.
Οη Αλαζηαζηάδεο θαη ζπλ. (2010) δηεμήγαγαλ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηε ζπζηεκαηηθή
βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο θαη αθνξνύζε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Από ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηώζεθε όηη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ όηη έλησζαλ αξθεηά
έσο πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη ηόζν από ην πεξηερόκελν, όζν θαη από ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο
ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο. Ωο απνδνηηθόηεξε κνξθή επηκόξθσζεο ηόληζαλ ηε
δηεμαγσγή ηαρύξξπζκσλ ζεκηλαξίσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμ απνζηάζεσο επηκόξθσζε, ελώ
σο πξνο ην πεξηερόκελν ηνπο δήισζαλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο όηη ηνπο ελδηέθεξαλ ζέκαηα
ζύγρξνλσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο εληόο ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο, ε αλάπηπμε δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ κε βάζε ην εθάζηνηε γλσζηηθό αληηθείκελν,
θαζώο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα, όπσο ε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο, θαζώο θαη ε αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο. Ωο ζεκαληηθό θίλεηξν
ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα αλάθεξαλ ην πηζηνπνηεηηθό επηκόξθσζεο, ηελ απνιαβή
ρξεκαηηθνύ νθέινπο θαη ηελ κνξηνδόηεζε. Δπίζεο ηόληζαλ όηη επηζπκνύλ ηα πξνγξάκκαηα
δηα βίνπ κάζεζεο λα ιακβάλνπλ ρώξα ηηο πξσηλέο ώξεο θαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ
ηνπο σξαξίνπ.
Ζ Εεξβνύ (2012) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα πνπ αθνξνύζε ηε δηα βίνπ κάζεζε εμεηάδνληαο ηηο
απόςεηο ησλ γπλαηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηα νθέιε
απνηίκεζεο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπο.Ζ έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ πνζνηηθή κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζε
απηή ζπκκεηείραλ 112 εθπαηδεπηηθνί από δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Γήκνπ πθεώλ ηνπ Ννκνύ
Θεζζαινλίθεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνπζεο ηόληζαλ όηη ην εξγαζηαθό
πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
κάζεζεο, ζηεξίδνληαο ηηο επηινγέο ηνπο θαζώο θαη αλέθεξαλ ηελ ύπαξμε θαηάιιεισλ
πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε απηώλ ησλ
πξνγξακκάησλ. Δπίζεο νη πεξηζζόηεξεο ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ όηη νη δξαζηεξηόηεηεο δηα
βίνπ κάζεζεο, ζπλέβαιαλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο θαη ζηελ απόθηεζε πξόζζεηνπ
γλσζηηθνύ θεθαιαίνπ θαη θαιιηέξγεηαο λέσλ δεμηνηήησλ.ηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο
παξαθνινύζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο, αλαθέξζεθαλ νη νηθνγελεηαθέο
ππνρξεώζεηο.
O Kok (2012) πξαγκαηνπνίεζε κειέηε, εμεηάδνληαο ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά θίλεηξα
πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο.
ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 15 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο, ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ηελ πεξηνρή ηεο Μαιαηζίαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ε πνηνηηθή, ελώ ην εξεπλεηηθό εξγαιείν
ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ όηη ε δηα βίνπ
κάζεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη ζπκκεηέρνληεο λα πεξλνύλ από
πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζηάδηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηε δπζαξέζθεηα θαη ηνλ
πξνβιεκαηηζκό, έσο ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε ζπλερηδόκελε
αλάπηπμε ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζύλνιό ηνπο επεζήκαλαλ όηη ζεσξνύλ απαξαίηεηε ηε
ζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
κάζεζεο, ελώ ην ζηνηρείν ηεο θνπιηνύξαο δηαθάλεθε σο παξάγνληαο δηεπθόιπλζεο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζε απηά.
Ζ Hursen (2013) δηεξεύλεζε ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα
ηε δηα βίνπ κάζεζε. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε δηα κέζνπ ηεο πνηνηηθήο κεζόδνπ, ελώ σο
εηδηθόηεξν εξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. ηελ
έξεπλα έιαβαλ κέξνο 30 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα
απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά εξσηήζεσλ κε απώηεξν ζηόρν λα δηεξεπλεζνύλ νη ελέξγεηεο πνπ ζα
ζπλέβαιιαλ ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ λα πάξνπλ κέξνο
ζηα πξνγξάκκαηα απηά. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε όηη ε πιεηνςεθία ησλ
εξσηώκελσλ ππνζηήξημε όηη ε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί εάλ αξκόδηνη θνξείο από δηαθνξεηηθά πιαίζηα εθπαίδεπζεο νξγαλώλνπλ
δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ωο ζεκαληηθό αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηνπο νηθνλνκηθνύο
πεξηνξηζκνύο πνπ πθίζηαληαη. Δπίζεο νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ηόληζαλ όηη νη
εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην θύιν, απνηεινύλ
ζεκαληηθνύο παξάγνληεο επίδξαζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.
Ηδηαίηεξα επηζήκαλαλ, όηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζόηεξεο επζύλεο θαη
θαζήθνληα ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, θάηη πνπ έρεη αξλεηηθό
αληίθηππν ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο.
Ζ Φπηηιάθνπ (2017) δηεμήγαγε έξεπλα γηα ηε ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ
ελδνϋπεξεζηαθή επηκόξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Ζ κέζνδνο δηεμαγσγήο ηεο
έξεπλαο ήηαλ ε πνζνηηθή θαη ζε απηή ζπκκεηείραλ 80 εθπαηδεπηηθνί. Από ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε όηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί αλαγθαία ηε ζπκκεηνρή
ηεο ζε δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, αλεμαξηήησο ησλ ρξόλσλ πξνϋπεξεζίαο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ όηη επηζπκνύλ ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, ελώ ηόληζαλ όηη ε εκπινθή ηνπο ζε απηά
ζα πξέπεη λα ηνπο εμαζθαιίδεη επαγγεικαηηθά νθέιε, όπσο είλαη ε κηζζνινγηθή αύμεζε ή ε
πξναγσγή, θάηη πνπ θαλεξώλεη όηη ηα εμσηεξηθά πιηθά θίλεηξα, ζεσξνύληαη πξνϋπόζεζε γηα
ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο. Σόληζαλ όηη ζα πξέπεη νη δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο λα
είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαη λα αμηνινγνύληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ωο πξνο ηα
νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά, επεζήκαλαλ ηε βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπο εληόο ηεο ηάμεο, ηελ απόθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη πξνζόλησλ, ηνλ
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εκπινπηηζκό ηνπ γλσζηηθνύ θεθαιαίνπ ηνπο, θαζώο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ κεηαμύ
ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Ζ Παπαδά (2018) δηεμήγαγε έξεπλα εμεηάδνληαο ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Κνξηλζίαο, όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο θαη ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα εζηίαδε ζηηο απόςεηο
αιιά θαη ζηηο ζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο βαζκίδαο
εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ξόιν ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηνπο
παξάγνληεο πνπ επηδξνύζαλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο, ηα νθέιε πνπ απνθόκηδαλ από ηε
ζπκκεηνρή ηνπο θαη ελ ηέιεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηκόξθσζεο. Ζ έξεπλα πνπ
δηελεξγήζεθε ήηαλ πνζνηηθή, κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ
102 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε
όηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ πξόζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπνηε
ηνπο δηλόηαλ ε επθαηξία, ζεσξώληαο όηη ε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή απηώλ ησλ δξάζεσλ
επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη επηθέξεη θαιύηεξα επηκνξθσηηθά
απνηειέζκαηα. Ωζηόζν δηαπηζηώζεθε όηη δελ ήηαλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηθαλνπνηεκέλνη νη
ζπκκεηέρνληεο από ηελ επηκόξθσζε πνπ είραλ ιάβεη, ελώ σο παξάγνληεο επίδξαζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηα βίνπ κάζεζε αλέθεξαλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηνλ ρώξν
δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ, ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηελ ύπαξμε νηθνλνκηθνύ
νθέινπο. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζεσξήζεθε σο άκεζα
ζπζρεηηζκέλε κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλώζεσλ πνπ απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
από απηά.
Πίλαθαο 1. Σπλνπηηθή Παξνπζίαζε ηωλ Δξεπλώλ

Έξεπλα

Σθνπόο

Μέζνδνο

Γείγκα

Απνηειέζκαηα

Βαηάιε (2007)

Γηεξεύλεζε ησλ
αληηιήςεσλ
εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε
δηα βίνπ κάζεζε,
θαζώο θαη ηηο
πξαθηηθέο εθαξκνγήο
ηνπο ζην πιαίζην ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο

Πνηνηηθή

20 εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

Οη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ
ζεηηθά δηαθείκελνη ζην
δήηεκα ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο.

Φώθηαιε θαη
Ράπηεο (2008)

Γηεξεύλεζε ησλ
επηκνξθσηηθώλ
αλαγθώλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ζην
πιαίζην ζπκκεηνρήο
ηνπο ζε πξνγξάκκαηα
δηα βίνπ κάζεζεο

Πνζνηηθή

306
εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

Οη εθπαηδεπηηθνί
απνθόκηζαλ ζεηηθέο
εκπεηξίεο από ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε
πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
κάζεζεο.
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Αλαζηαζηάδεο
θαη ζπλ.
(2010)

Αμηνιόγεζε ησλ
επηκνξθσηηθώλ
αλαγθώλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ όισλ
ησλ βαζκίδσλ, κε
ζεκείν αλαθνξάο ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε
δξαζηεξηόηεηεο δηα
βίνπ κάζεζεο

Πνηνηηθή

Πξνγελέζηεξεο
έξεπλεο

Οη εθπαηδεπηηθνί
δήισζαλ όηη έλησζαλ
αξθεηά έσο πάξα πνιύ
ηθαλνπνηεκέλνη ηόζν από
ην πεξηερόκελν, όζν θαη
από ηνλ ηξόπν
δηεμαγσγήο ησλ
πξνγξακκάησλ δηα βίνπ
κάζεζεο.

Εεξβνύ (2012)

Γηεξεύλεζε ησλ
απόςεσλ ησλ
γπλαηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο σο πξνο
ηα νθέιε απνηίκεζεο
από ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε πξνγξάκκαηα
δηα βίνπ κάζεζεο ζε
ζρέζε κε ηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε
ηνπο

Πνζνηηθή

112
εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

Σν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά
ζηελ ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηα
πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
κάζεζεο, ζηεξίδνληαο ηηο
επηινγέο ηνπο. Αλάθεξαλ
ηελ ύπαξμε θαηάιιεισλ
πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ
ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν γηα
ηελ επηηπρή πινπνίεζε
απηώλ ησλ
πξνγξακκάησλ.

Kok (2012)

Γηεξεύλεζε ησλ
θνηλσληθώλ θαη
πνιηηηζηηθώλ θηλήηξσλ
πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο λα
ζπκκεηέρνπλ ζε
πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
κάζεζεο

Πνηνηηθή

15 εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο,
δεπηεξνβάζκηάο
θαη ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

Ζ δηα βίνπ κάζεζε
απνηειεί κία δηαδηθαζία
πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη
ζπκκεηέρνληεο λα
πεξλνύλ από πνιιά θαη
δηαθνξεηηθά ζηάδηα, όπσο
γηα παξάδεηγκα ηε
δπζαξέζθεηα θαη ηνλ
πξνβιεκαηηζκό, έσο ηελ
ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ,
ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη
ηε ζπλερηδόκελε
αλάπηπμε ηνπο.

Hursen (2013)

Αμηνιόγεζε ησλ
απόςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο γηα ηε δηα
βίνπ κάζεζε

Πνηνηηθή

30 εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

Ζ πιεηνςεθία ησλ
εξσηώκελσλ ππνζηήξημε
όηη ε ελίζρπζε ησλ
δεμηνηήησλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί εάλ
αξκόδηνη θνξείο από
δηαθνξεηηθά πιαίζηα

ειίδα 263 από 306

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Σόκνο 10, Σεύρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576
εθπαίδεπζεο νξγαλώλνπλ
δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ
κάζεζεο.
Φπηηιάθνπ
(2017)

Έξεπλα γηα ηε
ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο ζηελ
ελδνϋπεξεζηαθή
επηκόξθσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο

Πνζνηηθή

80 εθπαηδεπηηθνί

Ζ πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί
αλαγθαία ηε ζπκκεηνρή
ηεο ζε δξαζηεξηόηεηεο
δηα βίνπ κάζεζεο,
αλεμαξηήησο ησλ ρξόλσλ
πξνϋπεξεζίαο.

Παπαδά
(2018)

Δμεηάζηεθαλ νη
απόςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ
Ννκνύ Κνξηλζίαο,
όζνλ αθνξά ζην
δήηεκα ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο θαη ηε
ζρνιηθή
πξαγκαηηθόηεηα

Πνζνηηθή

102
εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

Οη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ
πξόζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ
ζε επηκνξθσηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο όπνηε
ηνπο δηλόηαλ ε επθαηξία,
ζεσξώληαο όηη ε
ζπιινγηθή ζπκκεηνρή
απηώλ ησλ δξάζεσλ
επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία
κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη
επηθέξεη θαιύηεξα
επηκνξθσηηθά
απνηειέζκαηα.

Μέζνδνο
Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε
πνζνηηθή, ε νπνία ζεσξήζεθε σο ε θαηαιιειόηεξε γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν πεξηιάκβαλε 21 εξσηήζεηο
θιεηζηνύ ηύπνπ, πνιιαπιώλ επηινγώλ θαη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο Likert.
Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε ηελ βνιηθή δεηγκαηνιεςία ε νπνία έιαβε ρώξα κε ηε
κέζνδν ηεο «ρηνλνζηηβάδαο» («snowball sampling») (Babbie, 2013). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ 126 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Ζ έξεπλα δηεμήρζε από ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2020 έσο ηεο 22 Μαΐνπ 2020 κε ηα πεξηζζόηεξα
εξσηεκαηνιόγηα λα ζπκπιεξώλνληαη ειεθηξνληθά θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε
ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS.
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Απνηειέζκαηα
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 126 εθπαηδεπηηθνί εθ ησλ νπνίσλ ην 84% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην
26% άλδξεο. Ωο πξνο ηελ θαηαλνκή ζηελ ειηθηαθή θιίκαθα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο
ήηαλ κεηαμύ ησλ 38 – 47 εηώλ (57%), ελώ ζην κνξθσηηθό επίπεδν νη πεξηζζόηεξνη
ζπκκεηέρνληεο θαηείραλ πηπρίν ηεηξαεηνύο θνίηεζεο θαη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ(48%).
Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηέζεηαλ πξνϋπεξεζία κεηαμύ5-10 εηώλ (44%), ελώ
σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ε πιεηνςεθία (57%) θαηείρε κόληκε ζέζε εξγαζίαο.
Από ηνπο εξσηώκελνπο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζε πνζνζηό 83%, είρε παξαθνινπζήζεη
πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ελώ ην 89% ζεσξνύζε όηη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, έπξεπε λα επηκνξθώλνληαη ζπλερώο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ωο
απνηειεζκαηηθόηεξε κνξθή επηκόξθσζεο νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο (58%) αλέθεξαλ
ηελ αηνκηθή επηκόξθσζε κέζσ ηνπ δηαβάζκαηνο βηβιίσλ ή ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, όπσο
επίζεο θαη ηελ νξγαλσκέλε επηκόξθσζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα
βίνπ κάζεζεο. ε πνζνζηό 76%, δήισζαλ όηη επηζπκνύλ νη αξκόδηνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο λα
δηνξγαλώλνπλ πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, όπσο επίζεο ηόληζαλ όηη είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθό θαηά ηνλ ζρεδηαζκό απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη
απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν 90% ησλ εξσηώκελσλ επεζήκαλαλ όηη ηα πξνγξάκκαηα δηα
βίνπ κάζεζεο ζα έπξεπε λα έρνπλ ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα, ελώ θαηά ηελ πεξίνδν
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ην 75% ησλ ζπκκεηερόλησλ παξαθνινπζνύζε πξόγξακκα δηα βίνπ
κάζεζεο.
Όζνλ αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζεσξνύλ σο θαηαιιειόηεξε γηα ηελ απξόζθνπηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, νη πεξηζζόηεξνη (41%) αλέθεξαλ όηη ζα
ήζειαλ λα παξαθνινπζνύλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο,
ελώ έλα εμίζνπ ζεκαληηθό πνζνζηό (29%), δήισζε όηη ζα επηζπκνύζε λα εκπιαθεί ζε
δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ωο πξνο ηε ζπρλόηεηα πνπ
επηζπκνύλ λα εκπιέθνληαη ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ην 45% ησλ ζπκκεηερόλησλ
ζεσξνύλ σο ηδαληθόηεξε επηινγή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εηήζηα βάζε, ελώ ην 33% δήισζε όηη
ζα επηζπκνύζε λα παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο όηαλ ιάκβαλαλ ρώξα
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.
Ωο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο επηκόξθσζεο θαη ηελ
αληαπόθξηζε απηώλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, από ηηο απαληήζεηο ηνπο δηαπηζηώζεθε όηη έλα
ζεκαληηθό πνζνζηό (89%), ηόληζε σο θαηαιιειόηεξν ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο ηελ επηκόξθσζε ζε κηθξέο νκάδεο, ελώ αθνινύζεζαλ νη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη
κέζνδνη (85%) θαη νη εηζεγήζεηο- δηαιέμεηο (66%). Ωο εηδηθόηεξεο κνξθέο επηκόξθσζεο
πξώηεο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηώκελσλ (87%) έξρνληαλ ηα κηθξήο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα,
θαη έπνληαλ ηα εηήζηα θαη εμ’ απνζηάζεσο ζεκηλάξηα (83%), θαζώο θαηηα ζεκηλάξηα
ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο (79%). Ωο θαηαιιειόηεξν αληηθείκελν ησλ πξνγξακκάησλ δηα
βίνπ κάζεζεο αλέθεξαλ νη εξσηώκελνη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (87%), δεηήκαηα
δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο
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(86%), νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ηξόπνπο νξζήο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο
(83%), θαζώο θαη ελεκέξσζε ζε ηερληθέο νκαδνζπλεξγαηηθήο θύζεσο (80%).
Ωο ζεκαληηθόηεξα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο
ππνζηήξημαλ ηελ επαγγεικαηηθή βειηίσζε (89%), ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ
αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ (86%), ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ γλσζηηθνύ θεθαιαίνπ
(84%), ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηε βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο (83%), ηελ
αληηκεηώπηζε πξνθιήζεσλ εξγαζηαθήο θύζεσο (78%), ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ
ειεύζεξνπ ρξόλνπ (75%), ηελ αλάγθε λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο (73%).Ζ
κηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνζηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαλεξώλεη όηη ηα θίλεηξα γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο είλαη πνιιά θαη πνηθίια.
Οινθιεξώλνληαο, ζηα εηδηθόηεξα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
κάζεζεο σο πξώηε επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ αλαθέξζεθε ην πεξηερόκελν (87%), ε
ρξνληθή δηάξθεηα (83%), ν θνξέαο πνπ νξγαλώλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο
(78%), νη εθπαηδεπηέο, νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα πνπ θαιύπηνπλ ηα πξνγξάκκαηα
(76%) θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο (44%). Σέινονη ιόγνηπνπ ιεηηνπξγνύλ
αλαζηαιηηθά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ε πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερόλησλ αλάθεξε ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο (84%), ηε κε επηζπκεηή
κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο (78%), ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο,ηελ
έιιεηςε ρξόλνπ (75%), ηε κε έγθαηξε πιεξνθόξεζε γηα ηελ δηεμαγσγή (76%),ηελ έγθαηξε
πιεξνθόξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (73%), ην θόζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (68%), ηελ αθαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ δηεμαγσγήο ηνπο
(63%) θαη ηε κε κηζζνινγηθή εμέιημε από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά (60%).

Σπδήηεζε
Οη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζπκθώλεζαλ
θαζνιηθά γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δηαξθνύο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
κάζεζεο, αθνύ όπσο επεζήκαλαλ ε νξγαλσκέλε κνξθή επηκόξθσζεο είλαη ηδηαίηεξα
απνδνηηθή θαη βειηηώλεη ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο ηνπο. Ζ παξαπάλσ άπνςε εληζρύεηαη
από ην γεγνλόο όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ηόληζε όηη νη
δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα θαη λα
πξαγκαηνπνηνύληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπηπξνζζέησο επεζήκαλαλ νη
ζπκκεηέρνληεο όηη νη δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο αληαπνθξίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ
ζηηο αλάγθεο ηνπο ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν, ζπκβάιινληαο ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε
ηνποθαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο. Οη αληηιήςεηο
ησλ ζπκκεηερόλησλ νκνηάδνπλ κε απηέο πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ, όπνπ ε δηα βίνπ κάζεζε
θαηαλνείηαη σο κέξνο ηεο δηα βίνπ παηδείαο (Βαηάιε, 2007), ζπκβάιιεη ζηελ απνθόκηζε
ζεηηθώλ εκπεηξηώλ από κέξνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ(Βαηάιε, 2007; Παπαδά, 2018),ζηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ζπκκεηερόλησλ (Εεξβνύ, 2012; Φπηηιάθνπ, 2017), ελώ ηνλίζηεθε
ν ππνρξεσηηθόο ραξαθηήξαο πνπ ζα πξέπεη απηή λα έρεη (Φώθηαιε θαη Ράπηεο, 2008).
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Σν δείγκα αλέθεξε επίζεο όηη ε επηκόξθσζε ζε κηθξέο νκάδεο θαη ε αλάπηπμε ζπκκεηνρηθώλ
ηερληθώλ, απνηεινύλ ηνπο πην ελδηαθέξνληεο ζεκαηηθνύο άμνλεο πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ελώ σο πην θαηάιιειεο κνξθέο
επηκόξθσζεο αλαθέξζεθαλ ηα ζύληνκεο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα, ηα ελδνζρνιηθά θαη ηα εμ
απνζηάζεσο ζεκηλάξηα, άπνςε ε νπνία επηβεβαηώλεη ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ
εξεπλώλ (Αλαζηαζηάδεο θαη ζπλ., 2010).
ηα εηδηθόηεξα αληηθείκελα πξαγκάηεπζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πξώηα ζηηο επηινγέο ησλ
ζπκκεηερόλησλ αλαθέξζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, κνξθέο
δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαίδεπζεο, νξγαλσηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο
θαη ε αλάπηπμε νκαδνζπλεξγαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο νκνηάδνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο
ζπκκεηερόλησλ ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Αλαζηαζηάδεο θαη ζπλ., 2010).
Ωο πξνο ηα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, νη
ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε λέα
εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα όπσο γηα παξάδεηγκα νη αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην αλαιπηηθό
πξόγξακκα ζπνπδώλ, ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ γλσζηηθνύ θεθαιαίνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα
παξαθνινύζεζεο δξαζηεξηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο, ηελ παξνρή επηπιένλ πηζηνπνηεηηθώλ
θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Σα θίλεηξα πνπ πξνάρζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο
παξνύζαο έξεπλαο, ζπκπιένπλ κε απηά πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ησλ
Βαηάιε (2007), Εεξβνύ (2012) θαηHursen (2012), ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθαλ σο ιόγνη
ζπκκεηνρήο ε βειηίσζε θαη ε αλαλέσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ε
απόθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ, όπσο θαη κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Αλαζηαζηάδε θαη ζπλ. (2010),
όπνπ σο θίλεηξα ζπκκεηνρήο αλαθέξζεθαλ ην πηζηνπνηεηηθό επηκόξθσζεο, ηελ απνιαβή
ρξεκαηηθνύ νθέινπο, ηελ κνξηνδόηεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε (Φπιηηάθνπ, 2017).
Σα θίλεηξα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ έξεπλα σζηόζν δηαθνξνπνηνύληαη αξθεηά κε απηά πνπ
ππνζηήξημαλ νη εξσηώκελνη ζηελ έξεπλα ησλ Φσθηαιή θαη Ράπηε (2008) θαη ηεο Παπαδά,
(2018). Τπνζηήξημαλ σο θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο, ην
πεξηερόκελν ηνπ θαη ε ζαθήλεηα ησλ ζηόρσλ ηνπ, ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ
πξάμε, ηνπο επηκνξθσηέο πνπ ζα ην δηεμάγνπλ, ηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ
νξγαλσηηθή αξηηόηεηα, ηελ πξνζθεξόκελε επειημία, ηελ επάξθεηα ρξόλνπ από κέξνπο ησλ
ζπκκεηερόλησλ, ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο, ηε ρξεκαηηθή απνιαβή, ηα θίλεηξα παξαθνινύζεζεο
ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ.
Οινθιεξώλνληαο σο πξνο ηα εκπόδηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο αλέθεξαλ ηε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ δηα
βίνπ κάζεζεο, ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξόλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ιόγσ επαγγεικαηηθώλ
ππνρξεώζεσλ, ηελ κε απνδνρή ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ησλ δξάζεσλ, ηηο πνιιέο
νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο, ηελ κε έγθαηξε αιιά θαη έγθπξε πιεξνθόξεζε ηνπο γηα ηε
δηεμαγσγή θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ, ηα θόζηε κεηαθίλεζεο, ηελ ειηθία ηνπο,
ηελ αθαηάιιειε νξγάλσζε, θαη ηελ κε ύπαξμε θηλήηξνπ κηζζνινγηθήο εμέιημεο από ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο.Σα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε απηά πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ όπσο
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γηα παξάδεηγκα ηεο Εεξβνύ (212), πνπ σο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο ζπκκεηνρήο ζηα
ζεκηλάξηα έρνπλ αλαθεξζεί νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο, ή ηεο Hursen (2013), ζηελ νπνία
αλαθέξζεθαλ νηθνλνκηθνί ιόγνη.

Πξνηάζεηο
Ζ παξνύζα έξεπλα εμέηαδε ηηο απόςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Αλ θαη ην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο έρεη
αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ζε ζεσξεηηθή βάζε, σζηόζν θαη ε παξνύζα έξεπλα δηαπίζησζε όηη νη
έξεπλεο εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη
πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκό αιιά θαη πεξηερόκελν. Θα ήηαλ σθέιηκν επνκέλσο λα δηελεξγεζνύλ
επξύηεξεο έξεπλεο πάλσ ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ επξύηεηα αθνξά όρη κόλν ηνλ αξηζκό ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα, αιιά θαη ηελ γεσγξαθηθή επέθηαζε. Έξεπλεο δηεμαγόκελεο ζε
παλειιαδηθή εκβέιεηα ζα ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ ήδε
ππαξρόλησλ εξεπλεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ, ζηελ επηβεβαίσζε ή κε θαζώο θαη ζηνλ
εκπινπηηζκό ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο.
Θα ήηαλ επίζεο σθέιηκν εθηόο από ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ε έξεπλα λα επεθηαζεί ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο από ηελ πξνζρνιηθή
αγσγή έσο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζώο θαη ζηε δηελέξγεηα ζπγθξηηηθώλ εξεπλώλ πνπ
λα πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηέρνληεο από ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ώζηε λα
ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνύλ λα αθνξνύλ επξέσο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.
Σέινο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο έξεπλεο ηνπ Kok (2021) θαη ηεο Hursen ζα ήηαλ σθέιηκν γηα
ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα νη έξεπλεο λα εζηηάζνπλ ζε πξόζζεηνπο θνηλσληθνύο,
πνιηηηζκηθνύο θαη δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηνί κπνξεί λα έρνπλ
ζηηο αληηιήςεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε.

Σπκπεξάζκαηα
Ζ επηκόξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο απνηειεί βαζηθό πνιηηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο
ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ αιιαγώλ εθπαηδεπηηθήο
θύζεσο πνπ επηρεηξεί ην ειιεληθό θξάηνο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ε
επξεία ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ απαζρνιεί δηαρξνληθά ηόζν ην επίζεκν θξάηνο, όζν
θαη ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ.
Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηεο λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα δηα
βίνπ κάζεζεο, σζηόζν γηα λα είλαη απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ε δηεμαγσγή ηνπο ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, νη
αλάγθεο πνπ επηδηώθνπλ λα θαιύςνπλ κέζσ απηώλ θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο, ηα θίλεηξα θαη ηα
εκπόδηα ζπκκεηνρήο ηνπο. Όια ηα πξναλαθεξόκελα πξέπεη όρη κόλν λα ζπλππνινγίδνληαη
πξηλ ηελ δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, αιιά λα αμηνινγνύληαη ζπλερώο
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ώζηε λα παξαηεξνύληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα πξνζαξκόδνληαη νη
δξαζηεξηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά.
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, νη θνξείο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ
κάζεζεο, κπνξνύλ λα πξνζειθύζνπλ πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο πξνάγνληαο ειθπζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη εληζρύνληαο κέζσ ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ εκπνδίσλ, κε
ζπλέπεηα ε εθαξκνγή ηνπο λα απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο θαη
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπο.
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