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Περίληψη
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η αξιολόγηση της εισαγωγικής επιµόρφωσης των
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, που
πραγµατοποιήθηκε στο 1ο Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)
Θεσσαλονίκης κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04.
Μετά από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στο θεσµό της επιµόρφωσης στην
πατρίδα µας (µε εκτενέστερη αναφορά στα ΠΕΚ), αναλύεται η αναγκαιότητα της
εισαγωγικής επιµόρφωσης, παρατίθεται το οργανωτικό πλαίσιο και τα
περιεχόµενα της εισαγωγικής επιµόρφωσης του ακαδηµαϊκού έτους 2003-04 και
παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η εκτέλεσή της. Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση
της συγκεκριµένης επιµόρφωσης µε τη βοήθεια δυο τύπων ερωτηµατολογίων. Ο
ένας τύπος αφορά τους επιµορφούµενους και ο δεύτερος τους επιµορφωτές. Η
επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε βάση το στατιστικό πακέτο SPSS.
Η εν λόγω προσπάθεια φιλοδοξεί να συµβάλλει στον καλύτερο σχεδιασµό, την
αρτιότερη οργάνωση και την αποτελεσµατική εφαρµογή της µόνης συστηµατικής
επιµορφωτικής δράσης στο χώρο της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης που
διεξάγεται χωρίς αναστολή ή διακοπή τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα µας.
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1. Εισαγωγή
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες
παραµέτρους της αποτελεσµατικής λειτουργίας του σχολείου και ταυτόχρονα
βασικό µοχλό ανανέωσης και εκσυγχρονισµού κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος.
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Οποιαδήποτε προσπάθεια µεταρρύθµισης ή εισαγωγής καινοτοµιών στην εκπαίδευση
είναι καταδικασµένη σε αποτυχία, αν δεν συνοδεύεται και από σχετικό πρόγραµµα
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Στην πατρίδα µας η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει µακρά παράδοση,
χωρίς ωστόσο να έχει µπορέσει µέχρι στιγµής να αποχτήσει βαθιές ρίζες. Η κατάσταση
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εν πολλοίς δεν αναπτύχθηκε ενδογενώς, αλλά ως
εφαρµογή µοντέλων εισηγµένων από εκπαιδευτικά συστήµατα χωρών του δυτικού
κόσµου µε άλλοτε µεγαλύτερη και άλλοτε µικρότερη προσπάθεια προσαρµογής στην
ελληνική πραγµατικότητα. Πέρα από αυτό δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα καµία
συστηµατική και οργανωµένη επιστηµονική καταγραφή και ανάλυση των
επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, πάνω στην οποία να µπορεί να στηριχθεί µια συνεπής επιµορφωτική
πολιτική. Οι ευκαιριακές ρυθµίσεις και η αυτοσχεδιαστική αντιµετώπιση των εκάστοτε
επιµορφωτικών αναγκών είχε ως φυσικό αποτέλεσµα την έλλειψη αξιολόγησης. Κατά
συνέπεια και η αντίστοιχη βιβλιογραφία για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι
φτωχή και αποσπασµατική.
Με την εργασία µας αυτή επιχειρούµε καταρχήν µια σύντοµη ιστορική
αναδροµή στον θεσµό της επιµόρφωσης στην χώρα µας, µία αδροµερή περιγραφή των
σχετικών θεσµικών ρυθµίσεων, µια σύντοµη παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας των
ΠΕΚ και µια διαγραµµατική αναφορά στις ρυθµίσεις που διέπουν την εισαγωγική
επιµόρφωση των αρχάριων εκπαιδευτικών. Με υπόβαθρο όλα αυτά επιχειρούµε µία
αξιολόγηση της εισαγωγικής επιµόρφωσης, που έγινε στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία
της προσπάθειας ανήκει στους συντάκτες του άρθρου, οι οποίοι ανέλαβαν προσωπικά
και το οικονοµικό της βάρος. Σχετικό αίτηµα που διαβιβάστηκε στον ΟΕΠΕΚ δεν
έγινε δεκτό, µε την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται εσωτερική αξιολόγηση από
τεχνικό δελτίο. Προβλεπόταν, όπως µας πληροφόρησε ο ΟΕΠΕΚ, µόνον
εξωτερική αξιολόγηση, η οποία και δεν πραγµατοποιήθηκε. Με την προσπάθεια
αυτή πιστεύουµε ότι συµβάλλουµε στον καλύτερο σχεδιασµό και στην αρτιότερη
οργάνωση της µόνης συστηµατικής επιµορφωτικής δράσης που διεξάγεται χωρίς
αναστολή ή διακοπή κατά τα τελευταία χρόνια.
2. Ιστορική αναδροµή
Οι πρώτες προσπάθειες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών αρχίζουν ήδη προς το
τέλος του 19ου αιώνα. Σε ένα διάταγµα του 1881 αναφέρεται ότι υποχρεούνται όλοι
οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί λειτουργοί της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως να ασκηθούν
κατά περιφέρειες για έξι εβδοµάδες στην “νέα” συνδιδακτική µέθοδο. Στην
συνέχεια η εισαγωγή της ερβαρτιανής µεθόδου στην Ελλάδα υπήρξε ένας από τους
σηµαντικότερους λόγους, οι οποίοι επέβαλαν την επιµόρφωση των υπηρετούντων
εκπαιδευτικών.
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
νοµοθετήθηκε –ως µετεκπαίδευση – για πρώτη φορά το 1910 και συνοδεύτηκε µε
την ίδρυση του ∆ιδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως στην Αθήνα. Το ∆ιδασκαλείο
αυτό καταργήθηκε στην δεκαετία του 1980. Η αντίστοιχη συστηµατική
επιµόρφωση, η «µετεκπαίδευση», των δασκάλων θεσπίστηκε το 1922 και
διεξαγόταν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και αργότερα και της Θεσσαλονίκης µε ένα
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ευρύ πρόγραµµα παιδαγωγικών και µαθηµάτων γενικής παιδείας. Η κατάσταση
αυτή διατηρήθηκε µέχρι το 1964, οπότε την επιµόρφωση ανέλαβε το νεοϊδρυθέν
τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το νέο αυτό καθεστώς καταργήθηκε από την
δικτατορία, η οποία ίδρυσε για τον σκοπό αυτόν το ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής
Εκπαιδεύσεως και δυστυχώς ιδρύθηκαν µέχρι πρόσφατα σε διάφορα πανεπιστήµια
της χώρας ∆ιδασκαλεία διετούς «µετεκπαίδευσης» δασκάλων και νηπιαγωγών -και
συζητείται ακόµα και η ίδρυση και άλλων- µε πολλές ωστόσο ασάφειες ως προς
τους σκοπούς και τις δυνατότητες αξιοποίησης των µετεκπαιδευθέντων
(Ξωχέλλης, 2001, σσ. 40-1).
Μέχρι το 1977 χρησιµοποιείται συνήθως ο όρος «µετεκπαίδευση», για να
χαρακτηρίσει οποιαδήποτε επιµορφωτική δραστηριότητα. Με τα σηµερινά
δεδοµένα τις εν λόγω µορφές µετεκπαίδευσης θα τις χαρακτηρίζαµε ως µακράς
διάρκειας επιµόρφωση. Για πρώτη φορά γίνεται χρήση του όρου «επιµόρφωση»
µετά από την µεταπολίτευση και πιο συγκεκριµένα το 1978, οπότε ιδρύονται οι
ΣΕΛΜΕ και στην συνέχεια οι ΣΕΛ∆Ε. Οι σχολές αυτές επιµόρφωσης ήταν ετήσιας
διάρκειας και οι επιµορφούµενοι απαλλάσσονταν από τα διδακτικά τους
καθήκοντα, προκειµένου να παρακολουθούν τα µαθήµατα. Το βασικό µειονέκτηµά
τους ήταν το γεγονός ότι κάλυπταν τις επιµορφωτικές ανάγκες µικρού αριθµού
εκπαιδευτικών και δεν µπορούσαν να αναλάβουν αποκεντρωµένα και µεγάλης
έκτασης επιµορφωτικά προγράµµατα. Οι ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛ∆Ε λειτούργησαν µέχρι
το 1992, οπότε αντικαταστάθηκαν από τα ΠΕΚ.
Προηγήθηκε η ανάθεση από την πλευρά του ΥΠΕΠΘ σε δύο εµπειρογνώµονες
της UNESCO, τους Ν. Chiappano και L.Vandevelde, να µελετήσουν το όλο σύστηµα
της επιµόρφωσης και να υποβάλουν µελέτη για τη λειτουργία των ΠΕΚ. Η µελέτη
υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 1988. Στη συνέχεια συστήθηκε επιτροπή στο ΥΠΕΠΘ
υπό τον καθηγητή Παν. Ξωχέλλη, η οποία αξιοποίησε και την µελέτη των δύο
προαναφερόµενων εµπειρογνωµόνων και παρέδωσε τον Ιούνιο του 1988 τα πορίσµατά
της για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτές είναι από τις βασικότερες µελέτες
που έγιναν σχετικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην πατρίδα µας.
Τα ΠΕΚ προβλέφθηκαν µε τον Νόµο 1566 του 1985 µε σκοπό να παρέχουν τις
εξής µορφές επιµόρφωσης, οι οποίες σηµειωτέον είναι υποχρεωτικές για τους
εκπαιδευτικούς:
α) Εισαγωγική επιµόρφωση των υποψήφιων για διορισµό ή νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων.
β) Περιοδική
επιµόρφωση,
που
επαναλαµβάνεται
για
τους
εκπαιδευτικούς κάθε τέσσερα έως έξι έτη και έχει ως σκοπό την ενηµέρωσή τους
σχετικά µε τις εξελίξεις της επιστήµης τους, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, την
ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα την πληρέστερη
κατάρτισή τους για αποτελεσµατικότερη άσκηση του έργου τους.
γ) Ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα βραχείας διάρκειας, που συνδέονται µε
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις και καινοτοµίες, αλλαγή σχολικών προγραµµάτων,
εισαγωγή νέων µαθηµάτων, νέων διδακτικών µεθόδων και σχολικών βιβλίων κ.ά.π.
(Χατζηδήµου & Στραβάκου, 2003, σ. 12 κ.κ.).
Η ίδρυση των ΠΕΚ (16 σήµερα) έγινε τελικά το 1992 µε την
2047171/3557/1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
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Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Με τις υπουργικές αποφάσεις Γ2/2322/29-3-95
και Γ2/7578/12-10-95 εισήχθη ο θεσµός των ευέλικτων προγραµµάτων
επιµόρφωσης, σε πιλοτική µορφή, όπως τονιζόταν χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα
κατά την διετία 1995-96 συνέχισε τις εργασίες της η επιτροπή υπό τον καθηγητή
Παν. Ξωχέλλη, προκειµένου να καταθέσει προτάσεις για την αποτελεσµατικότητα
των ευέλικτων προγραµµάτων επιµόρφωσης καθώς και για την αναδιοργάνωση
των ΠΕΚ. Αφετηρία των προτάσεων της επιτροπής αποτέλεσε η διαπίστωσή της
ότι τα ΠΕΚ, παρ’ όλα τα προβλήµατά τους, έχουν παραγάγει µέχρι σήµερα
πλούσιο και αποτελεσµατικό έργο και µπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα
από όσα µέχρι σήµερα έχουν προσφέρει, αρκεί να υπάρξει ένας κεντρικός και
επιτελικός φορέας ο οποίος θα ερευνά, θα σχεδιάζει και θα αναθέτει στα ΠΕΚ την
υλοποίηση των επιµορφωτικών δράσεων. Ταυτόχρονα όµως και τα ΠΕΚ, ανάλογα
µε τις τοπικές συνθήκες και τις δυνατότητές τους, µπορούν να ερευνούν, να
σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να αξιολογούν επιµορφωτικά προγράµµατα στην
περιοχή ευθύνης τους (Ξωχέλλης, 2001).
Σύµφωνα µε όλα αυτά η επιτροπή οδηγήθηκε στην πρόταση ίδρυσης του
Oργανισµού Eπιµόρφωσης Eκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ο οποίος δηµιουργήθηκε µε
σκοπό να αναλάβει την αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα που αναφέρονται σε
επιµορφωτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν τους εκπαιδευτικούς όλων των
βαθµίδων εκπαίδευσης, πλην της τριτοβάθµιας, και όλων των τύπων σχολείων και
λαµβάνουν χώρα µετά από την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης.
Ακολουθώντας τις προτάσεις της επιτροπής, το ΥΠΕΠΘ προχώρησε πράγµατι
στην ίδρυση του ΟΕΠΕΚ, έργο του οποίου προβλεπόταν να αποτελεί:
α) Ο σχεδιασµός της επιµορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η υποβολή σχετικών
προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Ο συντονισµός όλων των µορφών και τύπων της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών καθώς και η εφαρµογή επιµορφωτικών δράσεων.
γ) Η κατάρτιση επιµορφωτικών προγραµµάτων, τα οποία ύστερα από την
έγκρισή τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων θα
υλοποιούνταν από τους επιµορφωτικούς φορείς.
δ) Η ανάθεση επιµορφωτικού έργου σε αρµόδιους φορείς και η εισήγηση
για την σύσταση αυτοτελών επιµορφωτικών κέντρων και µονάδων.
ε) Η κατανοµή και η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
στ) Η πιστοποίηση φορέων και τίτλων στον τοµέα της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών.
Ο Νόµος δηµοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2002 και ο ΟΕΠΕΚ άρχισε
την λειτουργία του µετά από έναν χρόνο, αναλαµβάνοντας ως πρώτο και βασικό
έργο του τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την διεξαγωγή µέσω των ΠΕΚ της
εισαγωγικής επιµόρφωσης 2003-2004. Η επελθούσα κυβερνητική µεταβολή
οδήγησε δυστυχώς στην de facto απενεργοποίηση του ΟΕΠΕΚ χωρίς αξιολόγηση
του έργου του και χωρίς επίσηµη µέχρι στιγµής κατάργησή του. Από τις εξελίξεις
αυτές έµεινε αντίθετα ανέπαφος ο θεσµός των ΠΕΚ, αφού κατά την άποψη ειδικών
είναι «πολύµορφο, πολυσχιδές, σηµαντικό και αποτελεσµατικό το έργο των ΠΕΚ.
Οι λίγες σχετικές έρευνες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι τα ΠΕΚ έχουν τύχει της
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αναγνώρισης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών» και ότι «πρόκειται … για έναν
αναγκαίο θεσµό, ο οποίος πρέπει να αναβαθµισθεί» (Ξωχέλλης, 2001, σ. 40).
3. Εισαγωγική επιµόρφωση εκπαιδευτικών
Κατά τα τελευταία χρόνια αρχίζει να γίνεται γενικότερα αποδεκτό το αίτηµα για
επαγγελµατοποίηση του έργου του εκπαιδευτικού και ένα πρώτο µέτρο προς την
κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε η επέκταση της διάρκειας σπουδών των δασκάλων
και νηπιαγωγών και η πραγµατοποίησή τους στα Πανεπιστήµια. Χαρακτηριστικό
ενός επαγγελµατία είναι η επιτέλεση ενός έργου υψηλής κοινωνικής ευθύνης, το
οποίο όµως προϋποθέτει από την πλευρά του την δυνατότητα να έχει εποπτεία των
πολύπλοκων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του επαγγελµατικού του πεδίου. Κατ’
αυτόν τον τρόπο εξάλλου δικαιολογείται και η χρονική επέκταση των σπουδών
του. Μέσα στο ίδιο πνεύµα απαιτείται σήµερα από έναν επαγγελµατία η συνεχής
επιµόρφωση. ∆εν νοείται π.χ. καλός γιατρός, ο οποίος δεν µετέχει συστηµατικά και
διά βίου σε διάφορες επιµορφωτικές δραστηριότητες. Με την ίδια λογική και η
επιµόρφωση του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι συνεχής, από την είσοδό του στο
επάγγελµα µέχρι την αφυπηρέτησή του. Επιτακτικότερη µάλιστα προβάλλει η
αναγκαιότητα αυτή για τέσσερις επιπρόσθετους λόγους:
α. Η εισαγωγική επιµόρφωση θεωρείται σήµερα απαραίτητη για τους
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που
µεσολαβεί ανάµεσα στην λήψη του πτυχίου και στον διορισµό τους. Με άλλα
λόγια η εισαγωγική επιµόρφωση θεωρείται απαραίτητη για τον εκσυγχρονισµό των
επαγγελµατικών αποσκευών του εκπαιδευτικού.
β. Πέρα από αυτό η εισαγωγική επιµόρφωση παίρνει έναν αντισταθµιστικό
χαρακτήρα, καθώς συµπληρώνει την ελλιπή αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση των
εκπαιδευτικών.
γ. Ως στοιχείο επαγγελµατισµού η επιµόρφωση συµβάλλει ουσιαστικά
στην προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και για αυτό
πρέπει να τον συνοδεύει καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας και της ζωής του.
δ. Πέρα από αυτά οι σηµερινές "κοινωνίες της γνώσης και της
πληροφορίας" απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται
τις ανάγκες του µαθητή και του σχολείου, να συλλαµβάνει τα µηνύµατα των
καιρών και να αναλαµβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες αλλά και τη σχετική
ευθύνη µέσα σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο που καθορίζεται από την πολιτεία (πρβλ.
Ξωχέλλης, 2001, σ. 39).
Για να µπορέσει να ανταποκριθεί ο εν ενεργεία εκπαιδευτικός στις
σύγχρονες απαιτήσεις, πρέπει λοιπόν να καθιερωθεί µια συνεχής επιµορφωτική
διαδικασία από την είσοδό του στο επάγγελµα έως την αφυπηρέτησή του, η οποία
θα περιλαµβάνει δραστηριότητες υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα, που
αποβλέπουν στην επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξή του. Η διαδικασία αυτή
ακολουθεί την καθολικώς αποδεκτή γενική αρχή ότι η επιµόρφωση πρέπει να είναι
µικρής διάρκειας αλλά µεγάλης εµβέλειας, αποκεντρωµένη, επαναλαµβανόµενη
και πολυµορφική µε αφετηρία τις εθνικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες και τις
διαπιστωµένες ανάγκες των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης & Παπαναούµ, 2000).
Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εισαγωγική επιµόρφωση, η οποία
οργανώνεται και διεξάγεται από τα ΠΕΚ της χώρας. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο το
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γεγονός ότι η εισαγωγική είναι η µόνη µορφή επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, η
οποία συνεχίζεται χωρίς διακοπή κατά τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από τον
φορέα ο οποίος έχει κάθε φορά την ευθύνη του σχεδιασµού και της εφαρµογής της.
4. Οργανωτικό πλαίσιο και περιεχόµενα της εισαγωγικής επιµόρφωσης
Με βάση τις εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ και του ΟΕΠΕΚ η υλοποίηση του
προγράµµατος της εισαγωγικής επιµόρφωσης επιµερίσθηκε σε τρεις φάσεις,
συνολικής διάρκειας 100 ωρών. Ένα µέρος του προγράµµατος είναι κοινό για
όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς (30 ώρες από τις 60 της Α' φάσης), ενώ
το υπόλοιπο πρόγραµµα διαφοροποιείται ανάλογα µε την εκπαιδευτική βαθµίδα
και την οµάδα ειδικοτήτων.
Το περιεχόµενο του προγράµµατος εισαγωγικής επιµόρφωσης στις τρεις
φάσεις είναι το παρακάτω:
Α' φάση: «∆ιδακτικές µεθοδολογίες, διοίκηση και οργάνωση της
εκπαίδευσης, άσκηση εκπαιδευτικού επαγγέλµατος και αξιολόγηση» (60 ώρες). Το
περιεχόµενο της φάσης αυτής διαρθρώνεται σε τέσσερις θεµατικές ενότητες:
α. Η πρώτη θεµατική ενότητα, κοινή για όλες τις ειδικότητες και διάρκειας
έξι ωρών, αναφέρεται στην «∆ιοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης» και
περιλαµβάνει το πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας του σχολείου, τα καθήκοντα και
τις αρµοδιότητες των διδασκόντων, του συλλόγου διδασκόντων και των
διευθυντών, τον ρόλο του σχολικού συµβούλου και τέλος µια γενική ενηµέρωση
για τους φορείς του ΥΠΕΠΘ και τους δικτυακούς τόπους τους καθώς και φορέων
που χειρίζονται τα ευρωπαϊκά προγράµµατα.
β. Η δεύτερη θεµατική ενότητα, επίσης κοινή για όλες τις ειδικότητες και
διάρκειας 14 ωρών, έχει ως αντικείµενο την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου και
περιλαµβάνει υποενότητες µε θέµατα όπως ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός και
διαχειριστής της τάξης, η επικοινωνία του σχολείου µε φορείς εµπλεκόµενους στην
εκπαιδευτική διαδικασία, η αντιµετώπιση προβληµάτων των µαθητών, η
αυτογνωσία του εκπαιδευτικού, τεχνικές κατανόησης και αντιµετώπισης
προσωπικών συναισθηµάτων του νέου εκπαιδευτικού, ανάπτυξη δεξιοτήτων
επικοινωνίας και συνεργασίας, ενηµέρωση για την διαφορετικότητα του µαθητικού
πληθυσµού και καινοτόµες δράσεις στο σχολείο.
γ. Η τρίτη θεµατική ενότητα, διαφοροποιηµένη κατά βαθµίδα και
ειδικότητα και διάρκειας 30 ωρών, αναφέρεται σε διδακτικά και µεθοδολογικά
προβλήµατα.
δ. Η τέταρτη θεµατική ενότητα, κοινή για όλες τις ειδικότητες και
διάρκειας δέκα ωρών, αναφέρεται στην εκπαιδευτική αξιολόγηση.
Β' φάση: «∆ειγµατικές διδασκαλίες» (30 ώρες). Το περιεχόµενο της β΄
φάσης αφορά στον προβληµατισµό που προέκυψε από τις εµπειρίες των
επιµορφούµενων κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία και
στοχεύει στην σύζευξη θεωρίας και διδακτικής πράξης καθώς και στην
αντιµετώπιση προβληµάτων που συναντούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στο
έργο τους. Κατά την φάση αυτή οι επιµορφούµενοι ασκούνται στον σχεδιασµό του
µαθήµατος, παρακολουθούν διδασκαλίες µαθηµάτων της ειδικότητάς τους από
σχολικούς συµβούλους και έµπειρους εκπαιδευτικούς και σχολιάζουν και
συζητούν µεθοδολογικά και διδακτικά προβλήµατα.
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Γ' φάση: «Αξιολόγηση, ανασχεδιασµός, αποτελεσµατικότητα» (10 ώρες).
Οι επιµορφούµενοι ασχολούνται κατά την φάση αυτή µε την συζήτηση εµπειριών
και ιδεών από την µέχρι τούδε άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, µε την συζήτηση
προτάσεων που προκύπτουν από την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα
επιµόρφωσης και µε την αξιολόγηση της ενγένει επιµορφωτικής διαδικασίας.
5. Σχεδιασµός και εκτέλεση της εισαγωγικής επιµόρφωσης
Ο αναλυτικός προγραµµατισµός της εισαγωγικής επιµόρφωσης συντάχθηκε από το
συντονιστικό συµβούλιο και κοινοποιήθηκε στον ΟΕΠΕΚ και στις αρµόδιες
διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ. Όλες οι δραστηριότητες έγιναν στις εγκαταστάσεις του
1ου ΠΕΚ. Το επιµορφωτικό πρόγραµµα διήρκεσε συνολικά επτά µήνες (από τον
Οκτώβριο του 2003 έως και τον Απρίλιο 2004), στα πλαίσια του οποίου οι
νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τις προβλεπόµενες 100 ώρες
συνολικής επιµορφωτικής διαδικασίας. Με βάση το οργανωτικό πλαίσιο και την
αξιόλογη εµπειρία του προσωπικού το συντονιστικό συµβούλιο του 1ου ΠΕΚ
αποφάσισε τις ενέργειες που θα εξασφάλιζαν την επιτυχία του προγράµµατος. Πιο
συγκεκριµένα ο προγραµµατισµός του περιελάµβανε τις παρακάτω ενέργειες:
1. Πρόσκληση επιµορφούµενων. Με έγγραφο προς όλες τις διευθύνσεις
και τα γραφεία εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του 1ου ΠΕΚ ειδοποιήθηκαν
όλοι οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα της εισαγωγικής επιµόρφωσης.
Συµπεριελήφθησαν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι, ενώ διορίσθηκαν κατά τα
παρελθόντα δύο έτη, δεν παρακολούθησαν την πρώτη ή κάποια από τις δύο
επόµενες φάσεις της εισαγωγικής επιµόρφωσης.
2. Συγκρότηση τµηµάτων. Τα τµήµατα συγκροτήθηκαν κατά ειδικότητα ή
συνάφεια ειδικοτήτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ήταν εφικτή η
συγκρότηση αµιγών τµηµάτων, οπωσδήποτε πάντως µε γνώµονα την υπόδειξη του
ΟΕΠΕΚ ότι τα τµήµατα πρέπει να αποτελούνται από 20 έως 30 άτοµα. Σύµφωνα
µε αυτά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης συγκρότησαν τρία
τµήµατα και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εννέα τµήµατα. Σε ορισµένες
µόνον περιπτώσεις σπάνιων ειδικοτήτων (γυµναστές, εικαστικών) συγκροτήθηκαν
για µερικές ώρες της ενότητας ∆ιδακτικής και ολιγοµελή τµήµατα των 5-9 ατόµων,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ακούσουν θέµατα Ειδικής
∆ιδακτικής του αντικειµένου τους. ∆εν δηµιουργήθηκαν τµήµατα εξακτινωµένα
για λόγους οικονοµίας κλίµακας αλλά και διότι δεν το υπαγόρευσαν ιδιαίτερες
ανάγκες.
3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή επιµορφωτών. Με
έγγραφό του προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιοχής και προς όλες τις διευθύνσεις και
τα γραφεία εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του το 1ο ΠΕΚ κάλεσε τους
ενδιαφερόµενους, που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και ενδιαφέρονται να
διδάξουν στα πλαίσια της εισαγωγικής επιµόρφωσης, να καταθέσουν αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι δεξαµενές των δύο πανεπιστηµίων της
Θεσσαλονίκης αλλά και των πανεπιστηµίων της ευρύτερης περιοχής, του ΤΕΙ, της
ΑΣΠΑΙΤΕ, των σχολικών συµβούλων και των στελεχών της διοίκησης της
εκπαίδευσης έδωσε ό,τι καλύτερο σε ειδικούς επιµορφωτές τόσο από ποσοτική όσο
και από ποιοτική άποψη. Η διαπίστωση αυτή καθίσταται προφανής µε µια απλή
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σύγκριση: Το 2000 χρησιµοποιήθηκαν µόνον 24 επιµορφωτές για 295
επιµορφούµενους κατά την α΄ φάση σε σύγκριση µε 59 επιµορφωτές για 270
επιµορφούµενους στην δική µας περίπτωση (βλ. Χατζηδήµου & Στραβάκου, 2003,
σ. 64). Επίσης κατά το αµέσως προηγούµενο έτος οι συνολικά 15 επιµορφωτές της
α΄ φάσης δίδαξαν τις 300 ώρες του προγράµµατος, εκ των οποίων ο διευθυντής και
οι δύο υποδιευθυντές του ΠΕΚ περισσότερες του ενός τρίτου και µάλιστα µε µία
αξιοσηµείωτη εµπλοκή σε όλες τις θεµατικές ενότητες.
4. Κατάρτιση ωρολόγιου προγράµµατος. Το πρόγραµµα συντάχθηκε µε
βάση τις δυνατότητες των υποδοµών, τις λειτουργικές προδιαγραφές των σχολείων
και τις ανάγκες των επιµορφούµενων. Στους ειδικούς ανατέθηκε µια ενότητα, η
οποία διδάχτηκε σε όλα σχεδόν τα τµήµατα. Εξαίρεση αποτελούν µερικές
περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας επιµορφωτής δίδαξε µέχρι έξι ώρες στο ίδιο
τµήµα, π.χ. στην περίπτωση των θεµατικών ενοτήτων «Οργάνωση και διοίκηση
της εκπαίδευσης» και «Αξιολόγηση». Σε ορισµένες περιπτώσεις έγινε επιλογή
συνεργαζόµενων οµάδων, οι οποίες ανέλαβαν τόσο την ∆ιδακτική της ειδικότητας
όσο και µέρος της αξιολόγησης, π.χ. µουσικοί (Ν. Θεοδωρίδης), φιλόλογοι (Χ.
Τσολάκης), πληροφορικοί (Θ. Καρτσιώτης) κ.ά.π.
6. Αξιολόγηση
Μολονότι από το θεσµικό πλαίσιο προβλεπόταν η εφαρµογή εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης, δεν πραγµατοποιήθηκε από τον ΟΕΠΕΚ η εξωτερική και
εφαρµόσθηκε από το ΠΕΚ µόνον η εσωτερική αξιολόγηση. Η εσωτερική
αξιολόγηση έγινε µε σκοπό την αποτίµηση του έργου και της
αποτελεσµατικότητας της εισαγωγικής επιµόρφωσης αλλά και του σχεδιασµού, της
οργάνωσης και της όλης λειτουργίας της. Για τον λόγο αυτόν έγιναν διάφορα
όργανα (ερωτηµατολόγια) και µε βάση αυτά εκλήθησαν τόσον οι επιµορφούµενοι
όσο και οι επιµορφωτές να αξιολογήσουν όλες τις οργανωτικές και διδακτικές
πλευρές αλλά και την αποτελεσµατικότητα της α΄ φάσης της εισαγωγικής
επιµόρφωσης. Τα δεδοµένα εισήχθησαν στον Η/Υ και έγινε η επεξεργασία τους µε
βάση το γνωστό στατιστικό πακέτο SPSS.
Το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι επιµορφούµενοι περιέχει α. τα
ατοµικά τους στοιχεία, β. το πρώτο µέρος δέκα κλειστές ερωτήσεις αξιολόγησης
του περιεχοµένου, των διαδικασιών και της οργάνωσης της επιµόρφωσης σε
πεντάβαθµη κλίµακα και τέσσερις ανοιχτές ερωτήσεις σχετικές µε τις ενότητες που
κατά την γνώµη τους θα έπρεπε να προστεθούν ή να αφαιρεθούν καθώς και τα
θετικά και τα αρνητικά σηµεία του προγράµµατος και γ. το β΄ µέρος δέκα κλειστές
και δύο ανοιχτές ερωτήσεις (επίσης σε πεντάβαθµη κλίµακα) για την αξιολόγηση
του κάθε επιµορφωτή. Οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στην επιστηµονική
κατάρτιση και στην παιδαγωγική και διδακτική αποτελεσµατικότητα του
επιµορφωτή (πρβλ. Βάµβουκας, 1998, σ. 246 κ.κ. Verma & Mallick, 2004, σ. 235
κ.κ.).
Το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι επιµορφωτές περιέχει τρία µέρη
µε 18 ερωτήσεις. Με τις οχτώ κλειστές ερωτήσεις του πρώτου µέρους οι
επιµορφωτές καλούνται να βαθµολογήσουν σε δεκάβαθµη κλίµακα διάφορες
πλευρές της οργάνωσης και της υποστήριξης του προγράµµατος από την πλευρά
του ΠΕΚ, ώστε να διευκολυνθούν να αποδώσουν κατά τις δυνατότητές τους. Με
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την όγδοη ερώτηση καλούνται να δώσουν έναν βαθµό στην γενική εικόνα του
προγράµµατος. Μετά από κάθε ερώτηση υπάρχει και κενός χώρος για την
ελεύθερη διατύπωση σχολίων. Το δεύτερο µέρος περιέχει εφτά ανοιχτές ερωτήσεις
µε βάση τις οποίες οι επιµορφωτές καλούνται να αναφέρουν τα κυριότερα θετικά
και αρνητικά σηµεία του προγράµµατος, τις ενότητες που πρέπει να αφαιρεθούν ή
να συµπτυχθούν και εκείνες που πρέπει να προστεθούν ή να διευρυνθούν, να
κρίνουν τα περιεχόµενα, το ωρολόγιο πρόγραµµα και την συµµετοχή των
επιµορφούµενων στο πρόγραµµα. Το τρίτο µέρος περιέχει τρεις ανοιχτές
ερωτήσεις, προκειµένου οι επιµορφωτές να διατυπώσουν γενικές παρατηρήσεις για
την αναγκαιότητα της εισαγωγικής επιµόρφωσης και την λειτουργία του ΠΕΚ και
του ΟΕΠΕΚ.
Για λόγους οικονοµίας δεν παραθέτουµε τα εργαλεία αξιολόγησης. Είναι
ωστόσο προσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο, ο οποίος µπορεί να τα ζητήσει από το 1ο
ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (apekthes@otenet.gr) ή από τους συγγραφείς του άρθρου
(ss2per@dipe.kil.sch.gr).
6.1. Μεθοδολογία της έρευνας
Τα ερωτηµατολόγια συµπλήρωσαν κατά πρώτον οι 270 εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι παρακολούθησαν το
πρόγραµµα της εισαγωγικής επιµόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2003-2004.
Ύστερα από µια πρώτη διερεύνηση µόνον τα 253 ερωτηµατολόγια θεωρήθηκαν ως
έγκυρα. Το δείγµα αυτό κατά φύλο αποτελείται από 106 άνδρες και 147 γυναίκες.
Η αριθµητική υπεροχή του γυναικείου φύλου στην εκπαίδευση αντικατοπτρίζεται
και στο δείγµα µας.
Πίν. 1 Φύλο των υποκειµένων
Ν
%
άνδρες
106
41,9
γυναίκες
147
58,1
σύνολο
253
100
Η µέση ηλικία των υποκειµένων του δείγµατος είναι 33,8 έτη µε µία
διασπορά η οποία εκτείνεται από τα 24 και φτάνει τα 48 έτη. Αυτό σηµαίνει ότι τα
µικρότερα στην ηλικία υποκείµενα είναι 24 ετών και τα µεγαλύτερα 48 ετών, ενώ
η πλειονότητα (89,1%) είναι µέχρι 40 ετών. Για όσους παρακολουθούν τις
εξελίξεις των εκπαιδευτικών πραγµάτων κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί
γνώριµο φαινόµενο η µεγάλη σχετικά ηλικία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί
εισέρχονται στο επάγγελµα.
Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος προκύπτει η
εξής εικόνα:
Πίν. 2 Οικογενειακή κατάσταση των υποκειµένων
Ν
%
Άγαµοι
99
41,6
Έγγαµοι
139
58,4
Σύνολο
238
100
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Σε συνδυασµό µε την παραπάνω διαπίστωση δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι
τα περισσότερα υποκείµενα του δείγµατος έχουν προχωρήσει στην οικογενειακή
αποκατάσταση, πριν να εξασφαλίσουν την αντίστοιχη επαγγελµατική.
Η εικόνα του δείγµατος, η οποία έχει διαµορφωθεί µέχρι τώρα,
συµπληρώνεται ουσιαστικά και µε βάση την διάρκεια της προϋπηρεσίας των
υποκειµένων. Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους οι
εκπαιδευτικοί του δείγµατος έχουν διδάξει ήδη και µάλιστα επί µεγάλο χρονικό
διάστηµα, ενώ αποτελούν µειοψηφία όσοι µπαίνουν για πρώτη φορά στην τάξη.
Έτσι µόνον τα 122 από τα υποκείµενα (45,2% του δείγµατος) δεν δήλωσαν
προϋπηρεσία. Των υπολοίπων 148 (54,8%) η προϋπηρεσία συµποσούται κατά
µέσον όρο σε 50,3 µήνες, δηλ. πάνω από 4 χρόνια, µε µία διασπορά η οποία
ξεκινάει από δύο και φτάνει τους 264 µήνες, δηλ. τα 22 χρόνια (!).
Πίν. 3 Χρόνος προϋπηρεσίας των υποκειµένων
συχνότητα
ποσοστό
διάρκεια σε µήνες
122
45,2%
χωρίς προϋπηρεσία
23
8,5%
µέχρι 12 µήνες
33
12,2%
µέχρι 24 µήνες
23
8,5%
µέχρι 36 µήνες
16
5,9%
µέχρι 48 µήνες
23
8,5%
µέχρι 72 µήνες
8
3%
µέχρι 84 µήνες
8
3%
µέχρι 96 µήνες
14
5,2%
µέχρι 264 µήνες
Όπως είναι ευνόητο, η µακρά αδιοριστία συνοδεύεται από την συµµετοχή
πολλών υποκειµένων του δείγµατος σε επιµορφωτικές δραστηριότητες. Έτσι 197
άτοµα (73%) δήλωσαν συµµετοχή σε κάποια επιµορφωτική δραστηριότητα, όπως
π.χ. σπουδές που οδήγησαν στην απόχτηση διδακτορικών τίτλων και
µεταπτυχιακών διπλωµάτων, σπουδές για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου,
σπουδές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), συµπληρωµατικές σπουδές
(παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης) στην ΑΣΠΑΙΤΕ, σπουδές Μουσικής
(αρµονίας, φούγκας, αντίστιξης) καθώς και συµµετοχή σε µαθήµατα και σεµινάρια
ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.
6.2. Ανάλυση δεδοµένων και συζήτηση
∆εν θα παραθέσουµε πίνακες και δεν θα φορτώσουµε το κείµενο µε στοιχεία. Θα
περιοριστούµε στα πιο σηµαντικά κατά την γνώµη µας δεδοµένα και στοιχεία. Και
πάλι σηµειώνουµε ότι οι πίνακες µε τις στατιστικές αναλύσεις και τα στοιχεία,
όπως και τα εργαλεία της έρευνας, βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου.
Σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εργαλείου πρέπει να
παρατηρήσουµε τα εξής: Ο δείκτης alpha, που υποδηλώνει την εσωτερική συνοχή
και αποτελεί ένδειξη εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, έχει πολύ υψηλή τιµή
(.93) και εποµένως η εγκυρότητα των εργαλείου είναι διασφαλισµένη. Και από
άλλες ενδείξεις, όπως θα δούµε παρακάτω, προκύπτει ότι η εσωτερική συνοχή και
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η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου είναι πολύ ικανοποιητική. Το γεγονός αυτό
επικυρώνεται και από την σχεδόν οµοιόµορφη φόρτιση κάθε ερώτησης. Από την
ανάλυση προκύπτει ότι όλα τα ερωτήµατα (items) είναι σηµαντικά, αφού όλα
έχουν υψηλή φόρτιση. Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 4, η ερώτηση 10 έχει
την υψηλότερη τιµή και αυτό είναι λογικό και αναµενόµενο, αφού η ερώτηση αυτή
αναφέρεται στην συνολική αξιολόγηση του προγράµµατος. Όπως είναι γνωστό, σε
παρόµοιες περιπτώσεις συµπεριλαµβάνουµε συνήθως στην ανάλυση ερωτήσεις µε
φόρτιση πάνω από .30, ενώ στην περίπτωσή µας η χαµηλότερη τιµή είναι του
ερωτήµατος 5, η οποία είναι .53.
Πίν. 4 Τιµές φόρτισης ερωτήσεων
ερωτήσεις
φόρτιση
Ε10
.89
Ε1
.83
Ε6
.82
Ε2
.82
Ε9
.81
Ε4
.80
Ε8
.77
Ε7
.74
Ε3
.73
Ε5
.53
Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει επίσης ότι οι επιµορφούµενοι
αξιολογούν θετικά το πρόγραµµα της εισαγωγικής επιµόρφωσης µε µέσον όρο
βαθµολογίας 2,94 σε πεντάβαθµη κλίµακα 1-5. Το στοιχείο αυτό αποκτά µια
ιδιαίτερη σηµασία, αν πάρουµε υπόψη µας και την τιµή της τυπικής απόκλισης, η
οποία είναι σχετικώς χαµηλή (0,88), γεγονός το οποίο υποδηλώνει την οµοιογένεια
των απαντήσεων των υποκειµένων του δείγµατος.
Η κατά φύλο διαφοροποίηση της γενικής αξιολόγησης δίνει την εξής
εικόνα: Οι άνδρες (Ν=108) βαθµολογούν γενικώς την ποιότητα της εισαγωγικής
επιµόρφωσης µε µ.ο. 3,0 και τυπική απόκλιση 0,9, ενώ οι γυναίκες (Ν=147) µε µ.ο.
2,87 και τυπική απόκλιση 0,86. Μια πρώτη διαπίστωση, η οποία προκύπτει από τα
στοιχεία αυτά, είναι ότι οι άνδρες είναι πιο γενναιόδωροι στη βαθµολογία τους,
ενώ οι γυναίκες πιο αυστηρές. Παρ’ όλα αυτά η σύγκριση των δύο φύλων ως προς
την συνολική αποτελεσµατικότητα της πρώτης φάσης της εισαγωγικής
επιµόρφωσης δεν εµφάνισε στατιστικά σηµαντικές διαφορές [t(251) = 1.27, p =
.204]. ∆εν προέκυψαν επίσης στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρητικής και θετικής
κατεύθυνσης [t(206) = 1.06, p = .290].
Στην συνέχεια το δείγµα χωρίστηκε σε δύο οµάδες, την οµάδα
εκπαιδευτικών µε προϋπηρεσία έως 12 µήνες (Ν = 23) και εκείνη εκπαιδευτικών
µε προϋπηρεσία πάνω από 12 µήνες (Ν = 125). Εφαρµογή του t-test έδειξε ότι δεν
υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές [t(146) = 1.51, p = .134] ανάµεσα στις
δύο οµάδες. Όταν όµως η συγκρότηση των δύο οµάδων έγινε από την µια µεριά µε
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εκπαιδευτικούς µε πολύ µικρή προϋπηρεσία (έως 12 µήνες, Ν = 23) και από την
άλλη µε εκπαιδευτικούς µε πάνω από 5 έτη προϋπηρεσία (60 µήνες, Ν = 49), τότε
προέκυψαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές [t(70) = 2.50, p = .015]. Η διαφορά
τιµών του µ.ο. της πρώτης και της δεύτερης οµάδας (3,1 έναντι 2,8 ) αποτελεί
ένδειξη της σηµασίας που έχει η εισαγωγική επιµόρφωση για τους εκπαιδευτικούς
µε µικρή προϋπηρεσία. Αυτή η διαφορά νοµιµοποιεί ενµέρει την αναγκαιότητα της
εισαγωγικής επιµόρφωσης.
Όσον αφορά στο περιεχόµενο των ενοτήτων της εισαγωγικής
επιµόρφωσης είναι γνωστό ότι οι επιµορφούµενοι είναι πολύ απαιτητικοί. Σε
αντίστοιχη αξιολόγηση π.χ. οι περισσότεροι επιµορφούµενοι απάντησαν ότι το
περιεχόµενο ήταν από ικανοποιητικό µέχρι ελλιπές και πολύ µικρό ποσοστό ότι
ήταν πλήρες (Χατζηδήµου & Στραβάκου, 2003, σσ. 72-3). Στην περίπτωσή µας οι
επιµορφούµενοι εξέφρασαν σε πολύ υψηλά ποσοστά την ικανοποίησή τους για τα
περιεχόµενα της εισαγωγικής επιµόρφωσης. Σε σχετικές ανοιχτές ερωτήσεις
ωστόσο απάντησαν ότι θα συνέβαλλε σε ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση της
ποιότητας του προγράµµατος, αν παραλείπονταν ή περιορίζονταν οι ενότητες οι
οποίες σχετίζονται µε την αυτογνωσία του εκπαιδευτικού και την ευρωπαϊκή
διάσταση στην εκπαίδευση και αν παρουσιάζονταν όχι τόσο διεξοδικά τα θέµατα
διοίκησης της εκπαίδευσης. Αντίθετα θα έπρεπε κατά την άποψή τους να
προστεθούν ή έστω να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε ενότητες που σχετίζονται µε
θέµατα ∆ιδακτικής, ειδικής αγωγής και µαθησιακών δυσκολιών, συµπεριφοράς και
πειθαρχίας, Ψυχολογίας του παιδιού και του εφήβου, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
και γενικότερα περισσότερο πρακτικά θέµατα καθώς και Ειδικές ∆ιδακτικές των
επιµέρους ειδικοτήτων και µαθηµάτων, αίτηµα ευνόητο για αρχάριους
εκπαιδευτικούς οι οποίοι βιώνουν κατά την περίοδο αυτή το σοκ της πράξης.
Τέλος ως πολύ θετικά σηµεία του προγράµµατος αναφέρθηκαν η
ανταλλαγή απόψεων και οι επαφές και γνωριµίες (που αποτελεί συνήθως ένα από
τα βασικότερα κίνητρα συµµετοχής γενικά στην εκπαίδευση και στην επιµόρφωση
ενηλίκων), οι αξιόλογοι επιµορφωτές, η συνέπεια στην οργάνωση, ενώ ως
αρνητικά σηµεία αναφέρθηκαν µε πολλές αναφορές η άκαιρη πραγµατοποίηση του
προγράµµατος, το εξοντωτικό ωράριο και η καταπόνηση των επιµορφούµενων από
την παράλληλη άσκηση των διδακτικών καθηκόντων, το συµπυκνωµένο και
πιεστικό πρόγραµµα καθώς και το πρόβληµα µετακίνησης.
Η στατιστική ανάλυση παραγόντων έδωσε έναν µόνο παράγοντα, ο οποίος
ερµηνεύει το 61,4% της διακύµανσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί, όπως
επισηµάνθηκε παραπάνω, µια επιπλέον ένδειξη της εσωτερικής συνοχής και της
εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου.
Όπως σηµειώσαµε και παραπάνω, το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου
σχεδιάστηκε µε σκοπό την αξιολόγηση των επιµορφωτών από τους
επιµορφούµενους. Πρέπει να παρατηρήσουµε στο σηµείο αυτό ότι, για να ασκεί
την κατεξοχήν παιδαγωγική λειτουργία της επανατροφοδότησης, η αξιολόγηση
οποιουδήποτε προγράµµατος πρέπει να γίνεται προς τρεις τουλάχιστον
κατευθύνσεις, α. προς την διερεύνηση της επίτευξης των στόχων µάθησης από την
πλευρά των επιµορφούµενων, β. προς την πλευρά της διερεύνησης της ποιότητας
του σχεδιασµού και της προετοιµασίας του προγράµµατος και γ. προς την
διερεύνηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επιµορφωτών. Είναι
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προφανές ότι η παρούσα αξιολόγηση επιζητεί κυρίως το β και το γ και µόνον µέσω
αυτών µπορεί να συναγάγει συµπεράσµατα σχετικά µε το α.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10,00

9,47
8,97

8,87
8,30

8,23

8,33

8,42

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8,87

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ
ΣΑΣ

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

0,00

Κατόπιν αυτών αναλύσαµε τα δεδοµένα τα οποία προέκυψαν από την
αξιολόγηση των επιµορφωτών από τους επιµορφούµενους. Η πρώτη διαπίστωση
αφορά στους δείκτες alpha των ερωτηµατολογίων, οι οποίοι κυµαίνονται από .79
µέχρι .99, είναι δηλ. πολύ υψηλοί. Και πάλι δηλ. διαπιστώνουµε την εσωτερική
συνοχή και κατ’ επέκταση την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου. Οι οκτώ
ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αναφέρονται σε δύο επιµέρους διαστάσεις της
ποιότητας των επιµορφωτών, α. στην επιστηµονική επάρκεια και β. στην διδακτική
ικανότητα. ∆εν διαπιστώθηκαν ωστόσο σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την
αξιολόγηση των δύο αυτών επιµέρους διαστάσεων και για αυτό περιοριζόµαστε σε
µία γενική επίδοση. Επιβεβαιώνεται πάντως από τα δεδοµένα ότι ήταν επιτυχής η
προσπάθειά µας για την επιλογή των καλύτερων επιµορφωτών, αφού η γενική
βαθµολογία του συνόλου φτάνει έναν µ.ο. 3,98 σε πεντάβαθµη κλίµακα 1-5 και
διασπορά από 2,8 µέχρι 4,8. Από το σύνολο των 57 επιµορφωτών που
αξιολογήθηκαν οι 37 πήραν γενική βαθµολογία πάνω από 4, οι 18 πάνω από 3 και
µόνον δύο ελαφρώς κάτω από 3.
Το ερωτηµατολόγιο των επιµορφωτών συµπλήρωσαν οι 30 από τους 59
επιµορφωτές της πρώτης φάσης. Η βαθµολογία είναι γενικώς πολύ υψηλή, γεγονός
το οποίο αποδίδει κατά την εκτίµησή µας την υψηλή ποιότητα της εργασίας που
συντελέσθηκε. Όπως προκύπτει από το σχετικό ιστόγραµµα, οι επιµέρους µέσοι
όροι σε δεκάβαθµη κλίµακα έχουν ως εξής: α. Ενηµέρωση των επιµορφωτών από
το συντονιστικό συµβούλιο 8,9. β. Οργάνωση του προγράµµατος 8,9. γ.
Υλικοτεχνική υποστήριξη 8,3. δ. Υποστήριξη από την πλευρά του συντονιστικού
9,0. ε. ∆υνατότητα µέγιστης απόδοσης 8,2. στ. Αναγκαιότητα της εισαγωγικής
επιµόρφωσης 9,5. ζ. Ανταπόκριση στις προσδοκίες 8,3. η. Γενική εικόνα του
προγράµµατος 8,4.
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Από τα ελεύθερα σχόλια των επιµορφωτών στις ερωτήσεις του πρώτου
µέρους αξίζει να σηµειώσουµε την οµόφωνη σχεδόν διαπίστωση της στενότητας
χρόνου για ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραµµα, τα έντονα αιτήµατα για µεγαλύτερη
υλικοτεχνική υποστήριξη (σηµειώνουµε ότι σε κάθε αίθουσα υπήρχε προβολέας
διαφανειών) και την πρόταση για πραγµατοποίηση του προγράµµατος σε πιο
εύθετο χρόνο, δηλ. κατά το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου και πριν από την
έναρξη των µαθηµάτων, ώστε οι επιµορφούµενοι να µην προσέρχονται
καταπονεµένοι στα µαθήµατα.
Με βάση τις ανοιχτές ερωτήσεις του δεύτερου µέρους του
ερωτηµατολογίου των επιµορφωτών επισηµαίνονται ως θετικά σηµεία του
προγράµµατος οι πολλοί και εκλεκτοί επιµορφωτές και η καλή οργάνωση, ενώ ως
αρνητικά σηµεία αναφέρονται δύο κυρίως, η ανεπάρκεια χρόνου και το
βεβαρηµένο ωρολόγιο πρόγραµµα. Οι προτάσεις των επιµορφωτών για ενότητες
που πρέπει να προστεθούν ή να διευρυνθούν ποικίλλουν ανάλογα πολλές φορές
και µε την ειδικότητα του καθενός. Πέρα από ειδικότητα πάντως οι περισσότερες
καταχωρήσεις αναφέρονται στην Ψυχολογία του εφήβου και στην διαχείριση της
τάξης. Καµία πρόταση δεν έγινε αντίθετα για αφαίρεση ή σύµπτυξη ενοτήτων. ∆εν
είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι για τα περιεχόµενα του προγράµµατος οι
επιµορφωτές εξέφρασαν την οµόφωνη σχεδόν ικανοποίησή τους. Έτσι εξηγείται
επίσης και η πολύ ικανοποιητική συµµετοχή των επιµορφούµενων παρά το
βεβαρηµένο ωρολόγιο πρόγραµµα.
Οι τρεις ανοιχτές γενικές ερωτήσεις του τρίτου µέρους έδωσαν την
ευκαιρία στους επιµορφωτές του προγράµµατος να διατυπώσουν ενδιαφέρουσες
απόψεις για την αναγκαιότητα της εισαγωγικής επιµόρφωσης και για την
λειτουργία του ΠΕΚ και του ΟEΠΕΚ. Οµόφωνα σχεδόν οι επιµορφωτές
αποδέχονται την αναγκαιότητα της εισαγωγικής επιµόρφωσης και διατυπώνουν
διάφορες προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της. Η λειτουργία του ΠΕΚ από
την άλλη κρίνεται µε πολύ θετικούς χαρακτηρισµούς και η αναγκαιότητα του
θεσµού θεωρείται αυτονόητη, ενώ παράλληλα εκφράζεται η ευχή να δοθεί η
δυνατότητα και η ευκαιρία στα ΠΕΚ της χώρας να πραγµατοποιήσουν και
διάφορες άλλες επιµορφωτικές δραστηριότητες. Αντίθετα ο ΟΕΠΕΚ, όπως είναι
ευνόητο, είναι άγνωστος σε πολλούς επιµορφωτές και για τον λόγο αυτόν απέχουν
συνήθως από την διατύπωση άποψης για την λειτουργία του.
7. Συµπεράσµατα
Ολοκληρώνοντας πρέπει να επαναλάβουµε την επισήµανση ότι, πέρα από
µεµονωµένες φιλότιµες προσπάθειες, δεν έγινε ποτέ µέχρι σήµερα συστηµατική
αξιολόγηση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα (Ξωχέλλης, 2001,
σ. 41). Τόσο από τα δεδοµένα των λίγων σχετικών ερευνών όµως όσο και από τις
εµπειρίες των άµεσα εµπλεκοµένων καθώς και όσων παρακολουθούν τα πράγµατα
προκύπτει µία πολύ θετική εικόνα για την αποδοτικότητα των ΠΕΚ. Το έργο τους
εκτιµάται επίσης πολύ θετικά από όλους τους εκπαιδευτικούς, διότι παρ’ όλα τα
προβλήµατά τους έχουν παραγάγει µέχρι σήµερα πλούσιο και αποτελεσµατικό
επιµορφωτικό έργο, αφού στα λίγα χρόνια της λειτουργίας τους έχουν επιµορφώσει
επιτυχώς πολλές χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Πρέπει µάλιστα να επισηµάνουµε ότι τα
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ΠΕΚ για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης ανέλαβαν την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των δύο βαθµίδων από κοινού, εφαρµόζοντας
µια βασικής αρχή της επιµόρφωσης η οποία ισχύει διεθνώς.
Ωστόσο όλα τα ΠΕΚ της χώρας έχουν περιορισθεί κατά τα τελευταία
χρόνια στην υλοποίηση της εισαγωγικής επιµόρφωσης και δεν πραγµατοποιούν
άλλα προγράµµατα ή επιµορφωτικές δραστηριότητες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν
αξιοποιούνται οι δυνατότητες τις οποίες έχουν. Και επειδή η απραξία οδηγεί
συνήθως σε εκφυλισµό των θεσµών, ο περιορισµός των επιµορφωτικών
δραστηριοτήτων των ΠΕΚ ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης του θεσµού, ενός θεσµού
πολύ επιτυχηµένου κατά τις γνώµες των ειδικών, που µπορεί να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες ανάγκες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Πρόκειται µε άλλα λόγια για
έναν αναγκαίο θεσµό ο οποίος πρέπει να αναβαθµισθεί και όχι να αφεθεί να
εκφυλισθεί.
Η ίδρυση του ΟΕΠΕΚ έδωσε στην αρχή την εντύπωση ότι θα προωθούσε
συστηµατικά και οργανωµένα µέσω των ΠΕΚ την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών, αφού δηµιουργήθηκε κατά βάση για πιο συντονισµένο
προγραµµατισµό και µεγαλύτερη συστηµατοποίηση των διάφορων µορφών
επιµόρφωσης. ∆υστυχώς λειτούργησε για έναν µόνο χρόνο και εγκαταλείφθηκε,
χωρίς καν να καταργηθεί. ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε αν είναι θύµα της
πρόσφατης κυβερνητικής µεταβολής. Αποτελεί πάντως χαρακτηριστικό
παράδειγµα εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία ασκείται κατά τρόπον ανορθολογικό.
Ο εκφυλισµός του ΟΕΠΕΚ όµως δεν αποτελεί µοναδικό φαινόµενο.
Ακόµη πιο τρανταχτό παράδειγµα αποτελεί η κατά τα τελευταία χρόνια υλοποίηση
της α΄ φάσης της εισαγωγικής επιµόρφωσης µέσα στο διδακτικό έτος και όχι κατά
το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, όπως υπαγορεύει η κοινή λογική και
προβλέπει εξάλλου και ο σχετικός νόµος. Και αυτό διότι η διοίκηση της
εκπαίδευσης δεν µπορεί ή δεν θέλει να εξασφαλίσει εγκαίρως τους διορισµούς των
εκπαιδευτικών µε αποτέλεσµα να απορρυθµίζεται η λειτουργία των σχολείων, να
καταπονούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί µε την παράλληλη επιτέλεση των
διδακτικών καθηκόντων τους και την παρακολούθηση των µαθηµάτων κατά τις
απογευµατινές ώρες, αλλά και να επιβαρύνεται το δηµόσιο µε επιπλέον δαπάνες
για τις µετακινήσεις των επιµορφούµενων.
Με βάση τα παραπάνω πρέπει να σηµειώσουµε ότι η εισαγωγική
επιµόρφωση στα ΠΕΚ αποτελεί για πολλούς εκπαιδευτικούς την πρώτη επαφή µε
την προσπάθεια σύνδεσης της εκπαιδευτικής και της διδακτικής θεωρίας µε την
πράξη. Και όσο ο νόµος για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια όλων των
εκπαιδευτικών εξακολουθεί να παραµένει ανεφάρµοστος, άλλο τόσο θα
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η εισαγωγική επιµόρφωση. Η διαπίστωση αυτή
δίνει και το µέτρο του παραλογισµού τον οποίον συνιστά η τρέχουσα πρακτική να
εξαιρούνται από την υποχρέωση συµµετοχής στην εισαγωγική επιµόρφωση οι
ωροµίσθιοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σύµφωνα µε τα στοιχεία
που παραθέσαµε αποτελούν την πλειονότητα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
Από την συζήτηση των δεδοµένων προκύπτει ως κατακλείδα η διαπίστωση
ότι η επιµορφωτική εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να αλλάξει. Η πορεία των
εκπαιδευτικών προς τον επαγγελµατισµό απαιτεί διά βίου µάθηση και διαρκή
επιµόρφωση. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να οδηγήσει την ηγεσία της εκπαίδευσης
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στην επιµορφωτική πολιτική η οποία εφαρµόζεται σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες
του κόσµου. Σύµφωνα µε αυτήν οι φορείς και τα ιδρύµατα επιµόρφωσης
προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα επιµορφωτικών δραστηριοτήτων και ο κάθε
εκπαιδευτικός είναι υποχρεωµένος να επιλέγει κάθε χρόνο και να παρακολουθεί 35 από αυτές, όσες τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως ή προσφέρονται σε χώρο και χρόνο
βολικό για τον ίδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε εκπαιδευτικός συµµετέχει κατά
την διάρκεια της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας σε 100-150 θεσµικές
επιµορφωτικές δραστηριότητες.
Το 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης είναι έτοιµο να ανταποκριθεί στην ανάγκη
αυτή, καθώς έχει σχεδιάσει και προετοιµάσει 30 περίπου επιµορφωτικά
προγράµµατα, των οποίων η πραγµατοποίηση µπορεί να αρχίσει αµέσως. Αυτά τα
προγράµµατα είναι τεσσάρων ειδών:
α. Προγράµµατα γενικής παιδαγωγικής και διδακτικής επιµόρφωσης κοινά
για τους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθµίδων.
β. Προγράµµατα ∆ιδακτικής των µαθηµάτων της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
γ. Προγράµµατα ∆ιδακτικής των µαθηµάτων της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
δ. Προγράµµατα εργαστηριακών εφαρµογών κοινά για τους
εκπαιδευτικούς και των δύο βαθµίδων.
∆εδοµένου ότι έχουν συνταχθεί νέα αναλυτικά προγράµµατα και κατά την
επόµενη σχολική χρονιά προβλέπεται η εισαγωγή και χρήση νέων σχολικών
εγχειριδίων, ένα βασικό πεδίο των επιµορφωτικών δραστηριοτήτων όλων των
ΠΕΚ της χώρας πρέπει να αποτελέσει η ταχύρρυθµη σχετική ενηµέρωση και
επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών.
Αν υπολογίσουµε ότι σε κάθε πρόγραµµα θα συµµετέχουν κατά µέσον όρο
20 εκπαιδευτικοί, µπορούν να επιµορφωθούν στα 30 προβλεπόµενα προγράµµατα
30Χ20=600 εκπαιδευτικοί. Καθώς όµως τα προγράµµατα προβλέπεται να είναι
κυλιόµενα και να επαναλαµβάνονται πέντε φορές τον χρόνο, αυτό σηµαίνει ότι
µπορούν σε κάθε ΠΕΚ να επιµορφώνονται 600Χ5=3.000 εκπαιδευτικοί τον χρόνο
και άρα στα 16 ΠΕΚ της χώρας µπορούν να επιµορφώνονται ετησίως 3.000Χ16=
48.000 εκπαιδευτικοί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε σε δύο περίπου χρόνια
να εξασφαλισθεί η συµµετοχή καθενός από τους εκπαιδευτικούς της χώρας σε ένα
τουλάχιστον επιµορφωτικό πρόγραµµα, ώστε στην συνέχεια να εφαρµοσθεί η
υποχρεωτική συµµετοχή κάθε εκπαιδευτικού σε περισσότερα του ενός κατ’ έτος
προγράµµατα.
Τα ΠΕΚ είναι έτοιµα, οι αρµόδιοι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους!
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