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4.3. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Αποτελεσματικής 
 Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών

Χώρες με υψηλές επιδόσεις στις διεθνείς έρευνες του P .I .S .A . (Program
me for International Student Assessment) και της T .I .M .S .S . (Trends in 
International Mathematics and Science Study) εμφανίζουν κοινά χαρακτη
ριστικά αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
τους, η κατανόηση των οποίων μπορεί να αναδείξει τους τρόπους με τους 
οποίους τα επιμέρους εκπαιδευτικά συστήματα υποστηρίζουν τη διδα
σκαλία και τη μάθηση277 . Κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις πρακτικές 
επαγγελματικής ανάπτυξης στις χώρες υψηλών επιδόσεων, αποτελούν:
•	 οι πολυάριθμες ευκαιρίες για τυπική, μη τυπική και άτυπη ενδοϋπηρε

σιακή επιμόρφωση και ανάπτυξη278,
•	 ο χρόνος για επαγγελματική μάθηση και συνεργασία εντός του εργασια

κού ωραρίου των εκπαιδευτικών,
•	 οι δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης που είναι ενσωματωμένες στα 

περιβάλλοντα των εκπαιδευτικών και συνεχίζονται για κάποια – περισ
σότερο ή λιγότερο εκτεταμένη – χρονική περίοδο,

•	 οι δομές διοίκησης του σχολείου που υποστηρίζουν την εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με το πρόγραμμα 
σπουδών και το διδακτικό έργο,

•	 τα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους νεοδιόριστους εκ

277 . Τα στοιχεία παρατίθενται σύμφωνα με την έκθεση για την επαγγελματική ανάπτυ
ξη των Wei, DarlingHammond, Andree, Richardson & Orphanos, Professional learning in the 
learning profession: A status report on teacher development in the United States and abroad (2009) .

278 . α) Ως άτυπη επιμόρφωση μπορεί να νοηθεί ό,τι ο εκπαιδευτικός μαθαίνει καθημε
ρινά, μέσα από επιδράσεις που δέχεται στο επαγγελματικό του περιβάλλον . Διαμορφώνει 
τη διδακτική κουλτούρα και έχει έντονα συλλογικό χαρακτήρα . Διαφέρει από τη μαθητεία 
και τη μεντορική σχέση, επειδή είναι διάχυτη και μη θεσμικά προσδιορισμένη . β) Ως μη 
τυπική επιμόρφωση νοείται οποιαδήποτε οργανωμένη μορφή επιμόρφωσης που παρέχεται 
έξω από το κατεστημένο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, με επιμέρους θεματική, στόχο και 
συγκεκριμένο κοινό εκπαιδευτικών . Για παράδειγμα, ενώσεις, σύλλογοι ή ομάδες φίλων, 
των οποίων κοινός σκοπός είναι η προώθηση και διάδοση στην εκπαίδευση της Περιβαλλο
ντικής Εκπαίδευσης, των Τ .Π .Ε . ή του Θεάτρου, μπορεί να οργανώνουν επιμορφωτικές δρά
σεις εκτός εκπαιδευτικού συστήματος και εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, όπου 
συμμετέχουν ελεύθερα και προαιρετικά όσοι ασπάζονται τους συγκεκριμένους στόχους και 
επιθυμούν να αποκτήσουν ανάλογες διδακτικές δεξιότητες . γ) Ως τυπική επιμόρφωση ορί
ζεται κάθε μορφή επιμόρφωσης που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται 
στο πλήρως θεσμοθετημένο και ιεραρχικά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα, και στοχεύει 
στη συνολική ή επιμέρους και ανά γνωστικό αντικείμενο στήριξή τους ως επαγγελματιών, 
με βάση ανάγκες που ιεραρχούνται πρωτίστως από το σύστημα και δευτερευόντως από 
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Μπαγάκης, 2011) .
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παιδευτικούς, που προβλέπουν χρόνο αποδέσμευσης για τους νέους εκ
παιδευτικούς και τους μέντορες, καθώς και τυπική εκπαίδευση για τους 
μέντορες .
Παρόλο που δεν μπορούν να αντληθούν νομοτελειακά συμπεράσματα 

για τη σχέση ανάμεσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά επαγγελματικής ανά
πτυξης και τα επίπεδα επιδόσεων των μαθητών στις χώρες με υψηλές επι
δόσεις, τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν, με βάση την έρευνα 
που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων πρακτι
κών, φανερώνουν ότι υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα στις ευκαιρίες 
για επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και στην ποιότητα της 
διδασκαλίας και της μάθησης που προκύπτει . Αναλυτικότερα, στις καλές 
πρακτικές για αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι
κών καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν:

Α) Ό χρόνος για επαγγελματική μάθηση και συνεργασία: ένας καθο
ριστικός παράγοντας υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης των εκ
παιδευτικών είναι η κατανομή του ανάλογου χρόνου κατά τη διάρκεια 
του εργασιακού τους ωραρίου . Στις περισσότερες ευρωπαϊκές και ασια
τικές χώρες, η διδασκαλία διαρκεί λιγότερο από το μισό του εργασιακού 
ωραρίου των εκπαιδευτικών και οι υπόλοιπες ώρες (περίπου 1520 ώρες 
εβδομαδιαίως) διατίθενται σε συναφείς με τη διδασκαλία εργασίες, όπως 
η προετοιμασία μαθημάτων, η διόρθωση γραπτών, η επικοινωνία με μα
θητές και γονείς και η συνεργασία με συναδέλφους . Ενώ στις Η .Π .Α . ο 
καθαρός χρόνος διδασκαλίας εκτείνεται στο 80% του εργασιακού χρόνου 
των εκπαιδευτικών (1 .080 ώρες το χρόνο, με μέσο όρο για τις χώρες του 
Ό .Ό .Σ .Α . τις 803 ώρες για την πρωτοβάθμια και τις 664 για τη δευτερο
βάθμια), στη Ν . Κορέα, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, ο αντίστοιχος 
χρόνος εκτείνεται μόνο στο 35% του ωραρίου, καθώς οι εκπαιδευτικοί 
στις ώρες μεταξύ των μαθημάτων τους μοιράζονται διδακτικά υλικά και 
ιδέες, πράγμα που βοηθά ιδιαίτερα τους νέους εκπαιδευτικούς . Παρόμοι
ες πρακτικές ακολουθούνται και σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι εκπαιδευ
τικοί στα φινλανδικά σχολεία έχουν προγραμματισμένες συναντήσεις ένα 
απόγευμα κάθε εβδομάδα, με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό και ανά
πτυξη του προγράμματος σπουδών και του σχολείου . Επίσης, η πλειοψη
φία των σχολείων (περισσότερο από 85%) σε χώρες υψηλών επιδόσεων 
στις διεθνείς μετρήσεις του Ό .Ό .Σ .Α . παρέχουν χρόνο για επαγγελματική 
ανάπτυξη εντός της εργασιακής ημέρας ή εβδομάδας των εκπαιδευτικών, 
ακόμη και με αναπλήρωση εκπαιδευτικού στη διδασκαλία του, εξασφαλί
ζοντας έτσι δραστηριότητες μάθησης εστιασμένες σε συγκεκριμένα ζητή
ματα ή προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί . 
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Άλλωστε, ο ενσωματωμένος στην εργασία χρόνος επαγγελματικής μάθη
σης διευκολύνει τη μάθηση σε εξειδικευμένα θέματα που απασχολούν κά
θε φορά τους εκπαιδευτικούς αλλά και την έρευνα δράσης, που θεωρείται 
πολύ αποτελεσματική στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου . Μάλιστα, 
οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε συνεργατικές έρευνες για εκπαιδευτικά 
θέματα στη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης και κατά τη σταδιο
δρομία τους σε χώρες, όπως η Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, ενώ άλλες χώ
ρες (Αγγλία, Όυγγαρία και Καναδάς) παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τη 
δυνατότητα εμπλοκής σε έρευνα και ανάπτυξη σε επίπεδο σχολείου, που 
τους βοηθά να μελετούν και να αξιολογούν το εκπαιδευτικό τους έργο, αλ
λά και να μοιράζονται τα συμπεράσματά τους με τους συναδέλφους τους 
μέσα από συνέδρια και δημοσιεύσεις . Αυτόν τον σκοπό έχει και η «έρευνα 
μαθήματος» ή «μελέτη μαθήματος» (Ιαπωνία και Κίνα), κατά την οποία 
η αλληλοπαρατήρηση διδασκαλίας και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτι
κών συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και τον διαμοιρασμό καλών 
πρακτικών, καθώς και τη διάχυσή τους σε άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικές 
περιφέρειες .

Β) Η τυπική/επίσημη επαγγελματική ανάπτυξη: συμπληρωματικά προς 
τις ενδοσχολικές προσπάθειες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, 
πολλές χώρες με υψηλές επιδόσεις οργανώνουν επίσης εκτεταμένες δρά
σεις επαγγελματικής ανάπτυξης πέραν του σχολείου . Παρόλο που σε λίγες 
χώρες η επαγγελματική ανάπτυξη ευρύτερης κλίμακας είναι υποχρεωτική, 
στη Σιγκαπούρη, τη Σουηδία και την Όλλανδία απαιτούνται το λιγότερο 
100 ώρες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης ετησίως, εκτός των ενδο
σχολικών . Αυτού του είδους οι δράσεις προϋποθέτουν σημαντικές οικονο
μικές επενδύσεις από την πλευρά των υπουργείων παιδείας . Στη Σουη
δία το πρόγραμμα «Ανυψώνοντας τους Εκπαιδευτικούς» χρηματοδοτεί τη 
φοίτηση των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ στη Ν . 
Κορέα οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά κάθε τρία χρόνια 
επιμορφωτικά προγράμματα 90 ωρών και τους δίνεται η δυνατότητα για 
αύξηση μισθού και προαγωγή μέσα από την πιστοποίηση που παίρνουν 
από πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης 180 ωρών . Στη Σιγκαπούρη, 
το κράτος χρηματοδοτεί 100 ώρες επαγγελματικής ανάπτυξης για κάθε εκ
παιδευτικό ετησίως, συμπληρωματικά προς τις 20 ώρες ενδοσχολικής αλλη
λοπαρατήρησης και συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων . Η Αγγλία έχει επεν
δύσει στην υποστήριξη 1 .500 ομάδων σχολείων, με σκοπό την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών . Η Αυστραλία επιχορηγεί το «Πρόγραμμα Ποιότητας 
των Εκπαιδευτικών», το οποίο χρηματοδοτεί την επικαιροποίηση και τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε περιοχές εκπαιδευτικής 
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προτεραιότητας, με σκοπό την ενίσχυση της διδασκαλίας σε όλα τα σχο
λεία αδιακρίτως, ενώ στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δρα
στηριοποιείται και ο Εξειδικευμένος Εκπαιδευτικός (Specialist Teacher), 
ο οποίος, έχοντας λάβει την κατάλληλη εργαστηριακή εκπαίδευση, συν
δράμει στο έργο των συναδέλφων του με τη γνώση και τη συνεργασία σε 
θέματα σχεδιασμού και διδασκαλίας, με τρόπο που αναχαιτίζει την απο
μόνωση των εκπαιδευτικών και τους ενθαρρύνει να αναστοχάζονται πάνω 
στο έργο τους .

Γ) Η εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Πολλές χώρες πα
ρέχουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης ειδικά για τους νεοδιό
ριστους εκπαιδευτικούς και η εισαγωγική επιμόρφωση είναι υποχρεωτική 
(Αυστραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ν . Κορέα, Νέα Ζη
λανδία και Ελβετία) . Ως κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων εισα
γωγικής επιμόρφωσης παρουσιάζονται: α) η άρτια δομή, με ξεκάθαρους 
ρόλους της διοίκησης, των μεντόρων και άλλων υπευθύνων για την επαγ
γελματική ανάπτυξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, β) η εστίαση στην 
επαγγελματική ωρίμαση και τη δομημένη μάθηση, ως έναρξη μίας διά βίου 
διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης και γ) το ομαδικό πνεύμα και η 
συνεργασία, κατά την οποία η παρατήρηση, η επίδειξη, η συζήτηση και η 
φιλική κριτική αξιοποιούνται για την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτι
κών . Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία νεότερων και έμπειρων 
εκπαιδευτικών (Κίνα, Γαλλία, Ελβετία), ενώ στη Νέα Ζηλανδία προβλέπε
ται χρηματοδότηση χρόνου αποδέσμευσης για τους νεοεισερχόμενους στο 
επάγγελμα εκπαιδευτικούς, ώστε να συμμετέχουν σε τοπικά προγράμμα
τα ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και να συναντώνται με τους μέντορες 
συναδέλφους τους . Όι μέντορες και οι «προπονητές» (coaches) παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην υποδοχή των νέων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα 
και κάποιες χώρες (Ισραήλ, Ελβετία, Γαλλία, Νορβηγία και Αγγλία) ορί
ζουν τυπική/επίσημη εκπαίδευση για τους μέντορες εκπαιδευτικούς .

Δ) Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων: με την απο
κέντρωση του προγράμματος σπουδών και της αξιολόγησης και την αντι
κατάστασή του από ευρύτερους σκοπούς και στόχους (π .χ . Φινλανδία, 
Σουηδία), οι εκπαιδευτικοί καθίστανται υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό της 
διδασκαλίας και την αξιολόγηση της μάθησης . Έτσι, το περιεχόμενο των 
δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης αποκτά πλέον τοπικό χαρακτήρα και 
καθορίζεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τις ομάδες τους, με 
στόχο την ενδυνάμωσή τους στη λήψη αποφάσεων . Μελέτη για τη σχολική 
ηγεσία στη Φινλανδία έδειξε ότι το διδακτικό και υπόλοιπο προσωπικό 
του σχολείου εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων, καθώς οι ομάδες εκπαι



ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 201

δευτικών και διοίκησης του σχολείου συνεργάζονται και συναποφασίζουν 
για τη διδακτέα ύλη, τα εκπαιδευτικά υλικά, το πρόγραμμα σπουδών και 
την αξιολόγηση, καθώς και τον σχεδιασμό και γενικότερο προγραμματι
σμό της επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον από 
αυτές τις αποδεσμεύσεις, και οι εκπαιδευτικοί μελετούν διάφορα θέματα 
και ανταλλάσσουν ιδέες . Με παρόμοιο τρόπο, η αποκέντρωση του προ
γράμματος σπουδών και της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στη Σουηδία 
βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν την επαγγελματική τους ανά
πτυξη στα προβλήματα που οι ίδιοι καλούνται να επιλύσουν, αντιμετω
πίζοντάς τους όχι ως καταναλωτές της επαγγελματικής τους ανάπτυξης 
αλλά ως παραγωγούς γνώσης μέσα σε μία κοινότητα μάθησης, με στόχο 
την ανάπτυξη του σχολείου .

Όι πολιτικές και οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης στις χώρες 
με υψηλές επιδόσεις στις διεθνείς μετρήσεις φαίνεται να εμφορούνται συνο
λικά από τις γενικότερες αρχές της αποτελεσματικής επαγγελματικής ανά
πτυξης: η εξασφάλιση χρόνου, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η ισχυρή 
επένδυση είναι προφανείς, όταν η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτι
κών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπί
ζονται ως επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πλέον όχι την υποχρέωση αλλά το 
δικαίωμα να αναπτύσσονται επαγγελματικά .

Γενικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσεται ολοένα και με
γαλύτερη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη 
(professional development), τη μάθηση (learning) και την αλλαγή (change) 
των εκπαιδευτικών . Όπως, έχει προαναφερθεί, παρόλο που έχουν διεξα
χθεί αρκετές έρευνες γύρω από συγκεκριμένες προσεγγίσεις βελτίωσης 
της διδασκαλίας και μάθησης αλλά και διερεύνησης των απόψεων των 
εκπαιδευτικών για την αρχική τους κατάρτιση και την ενδοϋπηρεσιακή 
τους επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς και διαμόρφωσης «καλών πρακτι
κών» επαγγελματικής ανάπτυξης, έχουν διερευνηθεί σε σχετικά περιο
ρισμένο βαθμό τα αποτελέσματα εστιασμένα που έχει η επαγγελματική 
ανάπτυξη στη βελτίωση της διδασκαλίας ή των μαθητικών αποτελεσμά
των . Έρευνα που διεξήγαγαν στις Η .Π .Α . ο Garet και οι συνεργάτες του 
το 2001 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπαιδευτικών που είχαν συμμετά
σχει σε εθνικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
(Eisenhower Program), μελετά τη σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της 
επαγγελματικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, και την 
αναφερόμενη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (selfreported) μετα
βολή στις γνώσεις και τις δεξιότητες, καθώς και τις διδακτικές πρακτικές 
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μέσα στη σχολική τάξη279 . Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, σχετικά 
με τις επιδράσεις διάφορων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής ανά
πτυξης στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καταδεικνύουν τρία βασικά 
χαρακτηριστικά (core features) των δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, 
τα οποία έχουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην αναφερόμενη από 
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς διεύρυνση γνώσεων και δεξιοτήτων, κα
θώς και στις αλλαγές του εκπαιδευτικού έργου μέσα στη σχολική τάξη:

Α) Εστίαση στο περιεχόμενο (content) . Το περιεχόμενο των δράσεων 
επαγγελματικής ανάπτυξης ποικίλλει και επικεντρώνεται: α) σε θεματικές 
που αφορούν αντικείμενα μάθησης, διδακτικής και παιδαγωγικής, όπως 
είναι η διαχείριση της σχολικής τάξης, ο προγραμματισμός του μαθήμα
τος, οι μέθοδοι οργάνωσης της ομάδας, ή στην «παιδαγωγική γνώση και 
γνώση του γνωστικού αντικειμένου» (Pedagogical Content Knowledge)280, 
β) σε προτεινόμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό έργο, όπως είναι η χρήση 
νέων εποπτικών μέσων και υλικών, νέων στρατηγικών διδασκαλίας και 
γενικότερων αρχών, γ) στους στόχους εστίασης της μαθησιακής διαδικα
σίας, όπως είναι οι βασικές δεξιότητες των μαθητών ή και οι δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, δ) στους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι 
μαθητές ένα συγκεκριμένο μάθημα, που περιλαμβάνουν ενδεχόμενες δυ
σκολίες ή και προκαταλήψεις των μαθητών, παρανοήσεις και στρατηγικές 
επίλυσής τους σε συγκεκριμένους τομείς, ή και αποκλειστικά τα νέα ανα
λυτικά προγράμματα και τις οδηγίες διδασκαλίας του συγκεκριμένου μα
θήματος281 . Άρα, η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να 
είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να αναπτύσσει νέες γνώσεις και δεξιότητες, 
παρέχοντας σε βάθος γνώση και εστιάζοντας στο «τι» της διδασκαλίας 
και στο «πώς» της μάθησης για το κάθε «τι» που θα διδαχθεί282 .

Β) Ευκαιρίες για ενεργό μάθηση . Η επαγγελματική ανάπτυξη παρέχει 
δυνατότητες ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ουσιώδη συζήτη
ση, προγραμματισμό και άσκηση, όταν κινείται σε τέσσερις διαστάσεις: 

α) την παρατήρηση και ετεροπαρατήρηση της διδασκαλίας . Αποδίδε
ται, δηλαδή, ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανατροφοδότηση που παρέχεται με 
βιντεοσκοπημένα μαθήματα, με αμοιβαίες επισκέψεις για παρατήρηση δι

279 . Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon, 2001 .
280 . Shulman, 1987 .
281 . Ειδικότερα, όσον αφορά τον τρόπο μάθησης ενός αντικειμένου από τους μαθητές, 

έρευνα των Cohen και Hill (1998) δείχνει ότι οι μαθητικές επιδόσεις στα μαθηματικά ήταν 
υψηλότερες, όταν οι εκπαιδευτικοί είχαν συμμετάσχει σε εκτενείς δράσεις επαγγελματικής 
ανάπτυξης εστιασμένες στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών και τη διδασκαλία τους 
και όχι τόσο σε αρχές γενικής παιδαγωγικής, παρά όταν δεν είχαν συμμετάσχει καθόλου .

282 . Maldonado, 2002 .
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δασκαλίας, με ετεροπαρατήρηση διδασκαλίας από υπεύθυνους επιμορφω
τικής δράσης, όπως είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου/Σχολικοί 
Σύμβουλοι στα ελληνικά δεδομένα (activity leaders), από υπεύθυνους για 
το εκάστοτε μάθημα εκπαιδευτικούς (lead teachers), από μέντορες και 
«προπονητές» (coaches), οι οποίοι παίζουν τον ρόλο του κριτικού φίλου, 
με βασικό στόχο την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε αναστοχαστικές συ
ζητήσεις σχετικά με τη στοχοθεσία του εκάστοτε μαθήματος, τις εργασίες, 
τις στρατηγικές διδασκαλίας, τη μάθηση και την αξιολόγηση των μαθητών .

β) τον σχεδιασμό της εφαρμογής νέων αντικειμένων και μεθόδων διδα
σκαλίας στη σχολική τάξη . Η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη, 
δηλαδή, πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα για σύνδεση των εμπειριών 
επαγγελματικής ανάπτυξης με το πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον 
και, άρα, την ανατροφοδότηση σε επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής, ανά
λογα με τις διαμορφούμενες εμπειρίες των εκπαιδευτικών στο δικό τους 
διδακτικό συγκείμενο . 

γ) την ανασκόπηση της εργασίας των μαθητών . Η πρακτική αυτή καλ
λιεργεί τη διαγνωστική δεξιότητα του εκπαιδευτικού σχετικά με τη μαθη
σιακή ετοιμότητα των μαθητών του και βοηθά στον σχεδιασμό μαθημάτων 
τόσο τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, όσο και τους συναδέλφους του εκπαιδευ
τικούς, όταν συζητούνται παραδείγματα εργασιών και ανταλλάσσονται 
καλές πρακτικές διάγνωσης και σχεδιασμού, στο πλαίσιο του προγραμμα
τισμού της διδασκαλίας .

δ) την παρουσίαση, τον συντονισμό διαλόγου και την παραγωγή γρα
πτού λόγου . Η ενεργός συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις δράσεις επαγ
γελματικής ανάπτυξής του μέσα από μία εισήγηση ή παρουσίασή του, 
μέσα από τον συντονισμό μίας συναφούς συζήτησης με άλλους εκπαιδευ
τικούς και μέσα από τη σύνταξη μίας έκθεσης, μίας εργασίας ή ενός σχε
δίου, μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών, καθώς 
επιτρέπει την εμβάθυνση σε θέματα ουσίας που απασχολούν τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς, με βάση την ατομική και τη συλλογική τους εμπει
ρία .

Για όλα τα παραπάνω, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο προσανατο
λισμός που δίνεται στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, προς 
τη μάθηση μέσω της έρευνας . Όπως οι μαθητές, έτσι και οι εκπαιδευτικοί 
αποκτούν νέα γνώση καλύτερα, όταν την οικοδομούν και τη διερευνούν 
από μόνοι τους, παρά όταν απλώς απομνημονεύουν . Συνδέοντας, δηλαδή, 
την έρευνα με την πράξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναθεωρήσουν την 
πρακτική τους μέσα στην τάξη και, άρα, να κινητοποιηθούν αλλά και να 
κινητοποιήσουν τους μαθητές τους προς την ενεργό μάθηση .
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Γ) Συνάφεια με άλλες δραστηριότητες μάθησης . Το χαρακτηριστικό 
αυτό αφορά τον βαθμό κατά τον οποίο μία δράση επαγγελματικής ανά
πτυξης οικοδομεί νέα γνώση σε αυτήν που έχει ήδη αποκτήσει ο εκπαι
δευτικός, τονίζει τη γνώση του γνωστικού αντικειμένου και την παιδα
γωγική επιστήμη, ευθυγραμμίζοντάς τις με τα εκπαιδευτικά εθνικά και 
τοπικά κριτήρια και δείκτες (standars), τις πολιτικές γύρω από την εκ
παίδευση, τα ισχύοντα πλαίσια και τις διενεργούμενες αξιολογήσεις (σε 
εθνικό, τοπικό ή επίπεδο σχολικής μονάδας), και υποστηρίζει τους εκπαι
δευτικούς στην προσπάθειά τους να αναπτύσσουν συνεχή επαγγελματι
κή επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να αλλάξουν 
τη διδασκαλία τους με ανάλογους τρόπους . Μειώνοντας την απομόνωση 
των εκπαιδευτικών, διευκολύνεται ο διαμοιρασμός γνώσεων και καλλιερ
γείται ο επαγγελματικός σεβασμός . Όι συλλογικές ομάδες εκπαιδευτικών 
επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συζητούν και να μαθαίνουν, κυρίως, 
μέσα από τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων . Με αυτόν τον τρόπο, 
οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν συνεργατικά, προκειμένου 
στη συνέχεια να εφαρμόσουν αντίστοιχες στρατηγικές μάθησης και στους 
μαθητές τους . Για τον λόγο αυτόν, η αποτελεσματική επαγγελματική ανά
πτυξη πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, 
αφού, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στη σύνδεση ανάμεσα στη νέα γνώση 
της επαγγελματικής ανάπτυξης και την πραγματική εφαρμογή της στη 
σχολική τάξη, διευκολύνονται και οι δύο αυτές προσπάθειες βελτίωσης283 .

283 . Κατά τη γνώμη μου, οι επαγγελματικές κοινότητες συνεργατικής μάθησης είναι 
εξαιρετικά σημαντικές, όταν δημιουργούνται με βάση τις πραγματικές μαθησιακές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών και, άρα, την προσωπική τους νοηματοδότηση σε αυτές . O Day σημει
ώνει σχετικά: «η δικτύωση μέσω συνεργασιών είναι μία σημαντική μέθοδος μάθησης, η 
οποία μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις πάνω στους εκπαιδευτικούς σε ατομικό 
επίπεδο αλλά και σε τμήματα, σχολικές κοινότητες και πανεπιστήμια. … Επιτρέπει στους 
εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν και να συμμετέχουν στο μήκος του χρόνου, στην προ-
σωπική και τη σχολική ανάπτυξη, μαζί με συναδέλφους, τόσο εντός, όσο και εκτός του 
σχολείου, πράγμα που ωφελεί και το επίπεδο της διδασκαλίας τους στην τάξη αλλά και 
το σχολείο στο οποίο διδάσκουν. Στην καλύτερη εκδοχή της, η δημιουργία δικτύων ανα-
γνωρίζει την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης που συνδυάζει τις προσωπικές 
με τις οργανωτικές ανάγκες μάθησης, η οποία εκτείνεται πέρα από τον απομονωτισμό 
που συνήθιζε να χαρακτηρίζει την επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών, και προτιμά 
μορφές συνεργατικής διερεύνησης, απαραίτητες για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσε-
ων. Αποτελούν αναγνώριση του γεγονότος ότι η μάθηση που βασίζεται μόνο στην εμπει-
ρία, περιορίζει την ανάπτυξη και του ότι είναι πιο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να δεσμευτούν 
στο είδος εκείνο της μάθησης στο οποίο έχουν συμμετοχή και που έχει προσωπικό νόημα 
για τους ίδιους» (2003: 376377, 381382) .
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Εικόνα 16: Οι κύκλοι μάθησης του εκπαιδευτικού (Day, 2003: 383-384) 
(Σχηματοποίηση Φερεσίδη)

Η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, δηλα
δή, αναγνωρίζει όχι μόνο την ανάγκη αλλά και την ετοιμότητα των εκπαι
δευτικών να μαθαίνουν με πολλαπλούς τρόπους και σε πολλαπλά επίπε
δα . Αυτά τα επίπεδα αποτελούν τους σταδιακά διευρυνόμενους κύκλους 
μάθησης284: α) ο κλειστός ατομικός κύκλος, που αποτελεί την προσωπι
κή μάθηση των εκπαιδευτικών στην τάξη, β) ο ανοιχτός ατομικός κύκλος, 
στον οποίο ο εκπαιδευτικός αναζητά βοήθεια από τους συναδέλφους στο 
πλαίσιο του σχολείου, γ) ο κλειστός συλλογικός κύκλος, εντός του οποίου 
ομάδες εκπαιδευτικών με κοινά ενδιαφέροντα συναντώνται, για να ανταλ
λάξουν εμπειρίες και να συζητήσουν ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης, 
και δ) ο ανοιχτός συλλογικός κύκλος, στον οποίο ευδοκιμούν μαθησιακές 
συνεργασίες και δίκτυα που περιλαμβάνουν εξωτερικούς κριτικούς φίλους 
και «σημαντικούς Άλλους», οι οποίοι μπορεί και να μη συμμετέχουν άμε
σα στη διδασκαλία μέσα στην τάξη, αλλά κατέχουν πληθώρα δεξιοτήτων 
και γνώσεων γύρω από την εκπαίδευση .

Όι παραπάνω κύκλοι μάθησης τοποθετούν εμφανώς τη σχολική τάξη 
στο επίκεντρο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και 
εμπλέκουν τον καθέναν εκπαιδευτικό άμεσα στις σχετικές αποφάσεις που 

284 . Day, 2003: 383384· Huberman, 1995 .
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λαμβάνονται . Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών που έχει ως βάση την αίθουσα 
διδασκαλίας, επικεντρώνεται στην καθημερινή πραγματικότητα της ζωής 
στην τάξη . Στόχος της είναι η βελτίωση της ποιότητας της μάθησης για 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς . Υποστηρίζει εκείνους που επηρεά
ζουν και επηρεάζονται περισσότερο . Συντελείται κάτω από τις πολύπλο
κες και μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής στην αίθουσα διδασκαλίας . 
Συνδυάζει πρακτικές οι οποίες προσφέρουν προσωπική πληρότητα, είναι 
βάσιμες από παιδαγωγική άποψη και μπορούν να βρουν δικαίωση στην 
κοινωνία . Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών που έχει ως βάση την αίθουσα 
διδασκαλίας, συνεπάγεται εμπειρίες στοχασμού, διάδρασης και μετασχη
ματισμού285 .

Αυτές είναι οι βασικές λειτουργίες της αποτελεσματικής επαγγελματι
κής ανάπτυξης και, όταν συνδυαστούν με τα παρακάτω δομικά χαρακτη
ριστικά (structural features), δηλαδή χαρακτηριστικά της δομής ή του σχε
διασμού και οργάνωσης των δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, επηρεά
ζουν σημαντικά τη μάθηση των εκπαιδευτικών:

α) ο τύπος της δραστηριότητας, δηλαδή: i) παραδοσιακός τύπος (π .χ . 
εργαστήριο ή διάλεξη  εισήγηση), στον οποίο υπάρχει η έννοια της καθοδή
γησης από κάποιον εμπειρογνώμονα, ή ii) εναλλακτικός τύπος (π .χ . ομάδα 
μελέτης/study group ή δίκτυο), στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστηριό
τητες που αναπτύσσουν μέντορες (mentoring) και «προπονητές» (coaching) 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας μέσα στη σχολική τάξη . Ό εναλλακτικός τύ
πος δραστηριοτήτων, καθώς ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες και 

285 . Ό Thiessen (1995) συμπληρώνει: Τρεις είναι οι δυνατές μορφές της εξέλιξης των 
εκπαιδευτικών που έχει ως βάση την αίθουσα διδασκαλίας: οι εκπαιδευτικοί μεμονωμένοι, 
οι εκπαιδευτικοί με συναδέλφους τους και οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους . Ό εκπαι
δευτικός από μόνος του α) δημιουργεί τυποποιημένες διαδικασίες διδασκαλίας, οργανώ
νοντας διδακτικά «τεχνουργήματα» και διαχειριζόμενος ανάλογα το περιβάλλον της τάξης 
του, β) καταγράφει τις πράξεις του, με τήρηση ημερολογίου και αυτοαξιολόγηση, και γ) 
προσαρμόζει τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο την αυτοκαθοδηγούμενη 
εξέλιξή του . Όι εκπαιδευτικοί και οι συνάδελφοί τους μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον: i) 
αναπτύσσουν κοινές προσπάθειες, με ανταλλαγή ειδικευμένης γνώσης και συνεργασία κατά 
τον σχεδιασμό του μαθήματος, ii) αναζητούν το νόημα στις πρακτικές των άλλων, συγκρίνο
ντας εικόνες  περιγραφές και εμπειρίες  αφηγήσεις και μαθαίνοντας μέσω της συμμετοχής, 
iii) προάγουν την εξέλιξη μέσω της συνεργασίας, αναπτύσσοντας πρακτικές θεω ρίες και προω
θώντας τον επαγγελματικό διάλογο . Όι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους: α) διδάσκο
νται και μαθαίνουν από κοινού, μέσω διαπραγμάτευσης της διδακτέας ύλης, σχηματισμού 
ομάδων διδασκαλίας και μελέτης προβλημάτων, β) εξετάζουν τα φαινόμενα της αίθουσας, 
με τη δημιουργία ομάδων έρευνας, τη διεύρυνση της μάθησης και την αξιολόγηση της δι
δασκαλίας, γ) βελτιώνουν τη λειτουργία της τάξης τους, μετασχηματίζοντας τη διάδραση 
εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα στην τάξη, τροποποιώντας το αναλυτικό πρόγραμμα και 
διαμορφώνοντας τη νοοτροπία της σχολικής τους τάξης (1995) .
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τους στόχους των εκπαιδευτικών, μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση 
στην αλλαγή του εκπαιδευτικού έργου286 . Στα νεότερα μοντέλα εισαγωγι
κής και διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης εμπλέκονται όλοι οι εκπαι
δευτικοί, νεότεροι και παλαιότεροι, καθώς η καθοδήγηση (mentoring) γί
νεται με αλληλοπαρατήρηση και «προπονητική», τοπικές ομάδες μελέτης 
και δίκτυα για την ανάπτυξη της διδασκαλίας σε εξειδικευμένες θεματι
κές, σεμινάρια και μαθήματα που οργανώνονται από «ακαδημίες» εκπαι
δευτικών και συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, συνεργασίες σχολείου 
 πανεπιστημίου για συλλογική έρευνα, διασχολικές επισκέψεις και ποικι
λία άλλων τυπικών και άτυπων ευκαιριών μάθησης που ανταποκρίνονται 
στις διαπιστωμένες ανάγκες εκπαιδευτικών και διοίκησης των σχολικών 
μονάδων287 .

β) η διάρκεια της δραστηριότητας, η οποία πρέπει να είναι παρατε
ταμένη, προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία για συζήτηση σε βάθος και να 
επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να δοκιμάζουν νέες πρακτικές στη σχο
λική τάξη τους και να ανατροφοδοτούν τη διδασκαλία τους . Για τον λόγο 
αυτόν, σημασία δεν έχουν μόνο οι ώρες των συναντήσεων – και το ζήτημα 
αν θα είναι εξ ολοκλήρου εντός ή εκτός του εργασιακού ωραρίου – αλ
λά και η διασπορά του χρόνου με τέτοιον τρόπο, ώστε να διευκολύνεται 
η ουσιαστική ανατροφοδότηση της διδασκαλίας . Συναφές με αυτήν και 
εξίσου σημαντικό ζήτημα χρόνου για την αποτελεσματική επαγγελματική 
ανάπτυξη είναι και η περιοδικότητα των δράσεων και ο τρόπος ορισμού 
της, με ενιαίο καθορισμό ή και κατ’ επιλογήν του ίδιου του εκπαιδευτικού .

γ) ο βαθμός συλλογικής συμμετοχής εκπαιδευτικών από το ίδιο σχο
λείο, τάξη ή μάθημα . Ό τέτοιου είδους σχεδιασμός επαγγελματικής ανά
πτυξης για ομάδες εκπαιδευτικών παρέχει τη δυνατότητα συζήτησης και 
ανταλλαγής απόψεων για διάφορα συσχετιζόμενα θέματα που μοιράζο
νται οι εκπαιδευτικοί, για τη συλλογική τους εμπειρία βασισμένη στην 
ατομική και, κυρίως, για τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών που έχουν 
από κοινού στις τάξεις τους . Ιδιαίτερα, όμως, διευκολύνει τη δημιουργία 
επαγγελματικής κουλτούρας που μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί του ίδιου 
σχολείου, και υποστηρίζει τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό έργο, ιδιαίτερα 
όταν το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αλλάζει συχνά . Αξιοποιώντας, 
λοιπόν, ως πολλαπλασιαστές Υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (teacher leaders) 
στα σχολεία, τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να 
δημιουργήσουν παράγοντες αλλαγής στα σχολεία όπου εργάζονται όχι μό
νο οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα επαγγελματι

286 . DarlingHammond, 1995 .
287 . DarlingHammond, 1997: 325 .
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κής ανάπτυξης, αλλά αναπόφευκτα και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου .

δ) οι δυνατότητες παρακολούθησης και υποστήριξης . Όπως οι εκπαι
δευτικοί γνωρίζουν ότι οι μαθητές τους μπορεί να έχουν αναπάντητα ερω
τήματα μετά από ένα σημαντικό μάθημα, έτσι και εκείνοι που σχεδιά
ζουν τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, οφείλουν να γνωρίζουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν ερωτήματα για τη νέα γνώση που 
απέκτησαν, αλλά κυρίως για τα ζητήματα ή προβλήματα που μπορεί να 
ανακύψουν κατά την εφαρμογή της στη σχολική τάξη . Χωρίς τη δυνατό
τητα για περαιτέρω παρακολούθηση και υποστήριξη σε αναδυόμενα ερω
τήματα, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης μπορεί να μην απο
βεί καρποφόρο . Άλλωστε, το αίσθημα της υποστηρικτικής ενίσχυσης και η 
υψηλή αίσθηση αποτελεσματικότητας προσδίδουν στον εκπαιδευτικό τη 
σιγουριά ότι μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών του με την 
προσπάθειά του να εφαρμόζει νέες στρατηγικές διδασκαλίας και δραστη
ριότητες μάθησης288 .

ε) η συνεχής αξιολόγηση και αποτίμηση . Όπως η αξιολόγηση των μα
θητών στην τάξη είναι σημαντική για την αποτίμηση της αποτελεσματικής 
διδασκαλίας, έτσι και η αξιολόγηση των προγραμμάτων επαγγελματικής 
ανάπτυξης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωσή τους . Ερωτηματολόγια προς 
τους εκπαιδευτικούς, ατομικοί φάκελοι (portfolios) κ .ά . μπορούν να αξιο
ποιηθούν για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και να παρέχουν 
ανατροφοδότηση για σκόπιμες και συνεχείς αλλαγές, ώστε να αυξάνεται η 
αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης και, 
συνεπώς, να βελτιώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα289 .

288 . Αυτός, πιστεύω, είναι και ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην 
εποχή μας, εστιάζοντας την προσπάθεια εξίσου στο τι και στο πώς . Ό Day σημειώνει σχετικά: 
«τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τον κεντρικό και σημαντικό ρόλο του 
εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσωπική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 
και το μαθητή θα παραμείνει στο επίκεντρο της παιδαγωγικής αποστολής… ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού θα αλλάξει θεμελιωδώς, καθώς πορευόμαστε από ένα μοντέλο διδασκαλίας 
προς ένα μοντέλο μάθησης. … Οι διαφορετικές συνθήκες και οι αυξημένες απαιτήσεις ση-
μαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι όχι μόνο αναμεταδότες της γνώσης αλλά και 
«σύμβουλοι μάθησης», σε πλαίσιο στο οποίο η διάκριση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 
δεν θα είναι πλέον τόσο σαφής. … Οι εκπαιδευτικοί θα αποτελούν τα παραδείγματα σε ένα 
σχολείο στο οποίο η κατανόηση θα είναι πιο σημαντική από τη γνώση, όπου η προσωπική 
ανάπτυξη θα είναι ζωτικής σημασίας και το ολοκληρωμένο άτομο θα βρίσκεται στο επίκε-
ντρο… Το μήνυμα προς τους εκπαιδευτικούς είναι ότι η «απάντηση» δεν αποτελεί πλέον 
το κλειδί της μαθησιακής διαδικασίας. Το κλειδί αποτελεί η «ερώτηση». Οι εκπαιδευτικοί 
δεν θα οφείλουν πλέον να έχουν τη μία και μόνη σωστή απάντηση» (2003: 428, 430) .

289 . (Maldonado, 2002) . Μάλιστα, η L . Desimone στο συνέδριο του CCSSO (Council of 
Chief State School Officers) (2008), που πραγματοποιήθηκε για την ενημέρωση και την πα



ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 209

Αναφορικά με τα βασικά και τα δομικά χαρακτηριστικά που αναφέρ
θηκαν παραπάνω, τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας290 δεί
χνουν ότι ο τύπος της δραστηριότητας επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια, 
καθώς οι εναλλακτικοί τύποι τείνουν να επιμηκύνονται σε μεγαλύτερες 
χρονικές περιόδους και να υλοποιούνται σε περισσότερες ώρες συναντή
σεων από τους παραδοσιακούς τύπους . Μάλιστα, οι εναλλακτικοί τύποι 
φαίνεται να έχουν και πιο θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση γνώσεων 
και δεξιοτήτων, όταν συνυπολογίζονται όλα τα χαρακτηριστικά τους, ποι
οτικά και σχεδιασμού . Επίσης, οι πιο μακρόχρονες δραστηριότητες περι
λαμβάνουν ουσιαστικά περισσότερες ευκαιρίες για ενεργό μάθηση, όπως 
τον σχεδιασμό της εφαρμογής μέσα στην τάξη, την αλληλοπαρατήρηση 
της διδασκαλίας, την ανασκόπηση των μαθητικών εργασιών και την υλο
ποίηση παρουσιάσεων και επιδείξεων, αλλά και προάγουν τη συνάφεια 
της δράσης, αφού τη συνδέουν με τους στόχους και τις εμπειρίες των εκ
παιδευτικών, με τα ανάλογα πρότυπα (standards) και την επαγγελματική 
επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς . Επίσης, οι δραστηριότητες που 
διαρκούν περισσότερο και περιλαμβάνουν περισσότερες ώρες συναντήσε
ων, επικεντρώνονται μάλλον στη γνώση του γνωστικού αντικειμένου και, 
άρα, έχουν ακόμη πιο μεγάλη επίδραση στις γνώσεις των εκπαιδευτικών 
και τη διδασκαλία τους . Επομένως, και οι δύο διαστάσεις του χρόνου 
αναδεικνύονται σημαντικές . Διασφαλίζεται, δηλαδή, υψηλότερη ποιότητα 
επαγγελματικής ανάπτυξης, όταν αυτή υλοποιείται και με παρατεταμένη 
διάρκεια και σε ικανοποιητικό αριθμό ωρών .

Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, οι δραστηριότητες που δίνουν περισσότε
ρη έμφαση στο περιεχόμενο και είναι πιο άμεσα συνδεδεμένες με άλλες 
εμπειρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

ροχή υποστήριξης σε υπευθύνους της εκπαιδευτικής πολιτικής από ειδικούς ερευνητές της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, διατυπώνει έξι προτάσεις βελτίωσης της 
αξιολόγησης της αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης: α) χρήση ευρέων ορισμών 
της επαγγελματικής ανάπτυξης και μέτρηση της ποιότητας των εμπειριών μάθησης των εκ
παιδευτικών, β) σχεδιασμό και συμμετοχή σε μελέτες που ερευνούν με πολλές μεθόδους και 
μακρά διάρκεια τα μεσο και μακροαποτελέσματα των προγραμμάτων, γ) εστίαση στις 
θεματικές και τα αντικείμενα που περιέχονται σε αυτά, δ) χρήση εννοιολογικού πλαισίου, 
ε) απόδοση λογαριασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπε
δο και στ) χρήση δεδομένων από αυτοαναφορές των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά με 
συγκεκριμένες συμπεριφορές, δραστηριότητες και πρακτικές των εκπαιδευτικών που συμ
μετείχαν σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης . Συγκεκριμένα ερευνητικά εργαλεία, 
που εξειδικεύουν τα παραπάνω, παρουσίασαν στο ίδιο συνέδριο ο M . Garet, ο S . Pruitt κ .ά . 
(Blank & De las Alas, 2008) .

290 . Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon, 2001 .
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των εκπαιδευτικών, είναι πιο πιθανό να παράγουν ενισχυμένες γνώσεις 
και δεξιότητες . Το ίδιο συμβαίνει με την ενεργό μάθηση αλλά με μικρότε
ρο βαθμό επίδρασης . Όι δραστηριότητες που είναι εστιασμένες στο περιε
χόμενο, αλλά δεν αυξάνουν τις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών, 
έχουν αρνητική συσχέτιση με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό έργο . Ακόμη, 
οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι ενισχύθηκαν οι γνώσεις και οι δεξιό
τητές τους, είναι πιθανό να αναφέρουν και αλλαγές στο εκπαιδευτικό τους 
έργο . Η συνάφεια, μάλιστα, των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυ
ξης παρουσιάζει σημαντική θετική επίδραση πάνω στην αλλαγή της διδα
κτικής πρακτικής, αφού οι εκπαιδευτικοί που αποκτούν εμπειρίες επαγ
γελματικής ανάπτυξης συναφείς μεταξύ τους, συνδεδεμένες με κριτήρια 
και αξιολογήσεις (standards & assessments) και ενισχυτικές της επαγγελ
ματικής επικοινωνίας, είναι πιο πιθανό να προβούν σε αλλαγές, από ό,τι 
οι εκπαιδευτικοί των οποίων η επαγγελματική ανάπτυξη δεν παρουσιάζει 
αντίστοιχη συνάφεια, ακόμη και αν έχει ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότη
τές τους .

Ωστόσο, οι περισσότερες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 
που είχαν υλοποιηθεί, όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
στην έρευνα, ήταν παραδοσιακού τύπου (περίπου σε αναλογία τα τρία 
τέταρτα) . Όι λίγοι σχετικά εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι συμμετείχαν 
σε δραστηριότητα επαγγελματικής ανάπτυξης εναλλακτικού τύπου, συμ
μετείχαν σε συνεργασίες και δίκτυα (collaboratives & networks), πρακτι
κές ασκήσεις (internships), καθοδήγηση (mentoring), κέντρα διαχείρισης 
πόρων, επιτροπές και ομάδες εργασίας (resource centers, committees and 
task forces) και ομάδες μελέτης (study groups) . Μία μοντελοποίηση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης291 που έχει μελετηθεί από διάφορες έρευνες, 
περιλαμβάνει:

α) Το μοντέλο της εκπαίδευσης, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα για 
παρουσίαση και επίδειξη δεξιοτήτων που μπορεί να είναι επιτυχημένες 
μέσα στη σχολική τάξη, από εμπειρογνώμονες, που θεωρούνται ειδικοί ο 
καθένας στον τομέα του . Όι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, γίνονται μαθητές και, 
έτσι, μαθαίνουν να βλέπουν στην πράξη στρατηγικές αποτελεσματικής δι
δασκαλίας, τις οποίες μετά θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι με τους μαθητές 
τους .

β) Το μοντέλο της παρατήρησης και αξιολόγησης, στο οποίο παρέχεται 
ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση μέσα στην τάξη . Η παρατήρηση 
του εκπαιδευτικού έργου και η αξιολόγησή του, με στόχο την ανατροφο

291 . Maldonado, 2002 .
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δότηση, μπορούν να οδηγήσουν σε αναστοχασμό σχετικά με τα προσωπικά 
στυλ διδασκαλίας και τα δυνατά ή αδύνατα σημεία της και, συνακόλουθα, 
σε αλλαγή στο εκπαιδευτικό έργο .

γ) Το μοντέλο της ατομικής καθοδήγησης, το οποίο επιτρέπει στους εκ
παιδευτικούς να σχεδιάσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες μάθησης και 
λήψης απόφασης μέσα στη σχολική τάξη . Ενθαρρύνεται, δηλαδή, η ατομι
κή αναζήτηση στρατηγικών αποτελεσματικής διδασκαλίας, η οποία συμ
βάλλει στην οικοδόμηση της λογικής της αποτελεσματικότητας, με απο
τέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να θέτουν ανάλογους στόχους για τους ίδιους 
και τους μαθητές τους και να αναγνωρίζουν στρατηγικές με τις οποίες 
μπορούν να τους πετύχουν .

δ) Μεικτό μοντέλο . Εννοείται ότι τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αυτοτελώς κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, αλλά ενδείκνυται και να συνδυάζονται 
ανάλογα με τις περιστάσεις και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευ
τικών, διαμορφώνοντας ένα μεικτό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης .

Βέβαια, όχι μόνο ο τύπος αλλά και οι γενικότερες συνθήκες κάτω από 
τις οποίες ενισχύονται η κατάκτηση και η χρήση νέας γνώσης από τους εκ
παιδευτικούς, διαμορφώνουν τα αποκαλούμενα αποτελεσματικά μοντέλα 
επαγγελματικής ανάπτυξης (effective models of professional development) . 
Μάλιστα, έχουν διατυπωθεί292 κάποιες αρχές σχεδιασμού δράσεων, ώστε 
να προάγεται η επαγγελματική ανάπτυξη βασισμένη στις ανάγκες του 
εκπαιδευομένου, η οποία εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς ως ενεργούς και 
αναστοχαστικούς συμμέτοχους της διαδικασίας της αλλαγής . Στο γενικό
τερο πλαίσιο αυτών των αρχών σχεδιασμού, αναφέρεται ότι οι παραδοσια
κές έννοιες της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και της διάδοσης της γνώ
σης πρέπει να αντικατασταθούν από ευκαιρίες για διαμοιρασμό γνώσεων, 
βασισμένο σε πραγματικές συνθήκες . Όι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται μεταξύ τους αυτά που γνωρίζουν, να 
συζητούν για αυτά που θέλουν να μάθουν, και να συνδέουν τις νέες έννοιες 
και στρατηγικές με το δικό τους ξεχωριστό διδακτικό συγκείμενο, δηλαδή 
με την πρακτική διδασκαλίας μέσα στη σχολική τους τάξη . Σε αυτό μπο
ρούν να συμβάλλουν οι εκάστοτε επαγγελματικές οργανώσεις αλλά και οι 
«κριτικοί φίλοι» . Άρα, το σύστημα293 επαγγελματικής ανάπτυξης οφείλει 

292 . Διατυπώνονται σε άρθρο των L . DarlingHammond & Μ . McLaughin (1995) .
293 . Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη χρήση της λέξης σύστημα για τις δράσεις επαγγελ

ματικής ανάπτυξης, διότι συγκεντρώνουν, στην ουσία, τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρί
ζουν ένα σύστημα: α) την αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων που αποτελούν το σύστημα, 
με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται και να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους στον συγκε
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να παρέχει στους εκπαιδευτικούς α) χρονικά περιθώρια να εργαστούν και 
να μάθουν συνεργατικά, β) στρατηγικές για ομαδικό σχεδιασμό, ανταλλα
γή, μάθηση και αξιολόγηση, καθώς και γ) συμμετοχή με διασταυρούμενους 
ρόλους (εκπαιδευτικών, διευθυντών, γονέων, ψυχολόγων) . Η ηγεσία, δη
λαδή, πρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τα σχολεία ως κοινότητες 
αναστοχασμού και να τους παρέχει τους απαραίτητους πόρους, καθώς η 
επιτυχία μίας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από την αποτελε
σματική ανταπόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες του επαγγελματικά ανα
πτυσσόμενου εκπαιδευτικού . Ειδικότερα, οι αρχές σχεδιασμού δράσεων 
επαγγελματικής ανάπτυξης που αναφέρονται294, είναι:

Α) η εμπλοκή των εκπαιδευτικών τόσο ως μαθητευομένων, όσο και ως 
διδασκόντων . Η επιτυχία της δράσης εξαρτάται από τον τρόπο με τον 
οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν, να δομήσουν νέα γνώση και 
δεξιότητες και, παράλληλα, να αποδομήσουν προηγούμενες αντιλήψεις και 
πρακτικές τους . Όι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπαίνουν στη θέση 
του μαθητή και να βλέπουν τις νέες μεθόδους από τη δική του οπτική γω
νία . Άλλωστε, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν αφορά 
μόνο στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της γνώσης αλλά, κυρίως, στην 
καλλιέργεια της ικανότητας του εκπαιδευτικού να αναστοχάζεται σχετικά 
με το έργο του και να προσαρμόζει τις νέες γνώσεις και αντιλήψεις στο 
διδακτικό του συγκείμενο (teaching context) . Συγκεκριμένα, η αποτελε
σματική επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να: α) εμπλέκει τους εκπαιδευ
τικούς σε πρακτικές εργασίες και να τους παρέχει ευκαιρίες να παρατη
ρήσουν, να αξιολογήσουν και να αναστοχαστούν πάνω σε νέες πρακτικές, 
β) να ευνοεί τη συμμετοχή, βασιζόμενη στην έρευνα, τον αναστοχασμό και 
τον πειραματισμό, γ) να είναι συνεργατική και να προωθεί τον διαμοιρα
σμό των γνώσεων, δ) να συνδέεται άμεσα με το έργο των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών τους, ε) να είναι παρατεταμένη, συνεχής και εντατική, 

κριμένο χώρο και χρόνο, προσδίδοντας μία δυναμικότητα στο σύστημα, β) την ολότητα, που 
αφορά τη συμπεριφορά του συστήματος ως συνόλου, που, όμως, συναπαρτίζεται και από 
τα επιμέρους στοιχεία του και την αντίστοιχη συμπεριφορά τους, γ) την οργάνωση, που έχει 
σχετικά σταθερό χαρακτήρα και μεταβάλλεται, μόνο όταν αλλάξουν ριζικά τα επιμέρους 
στοιχεία ή κάποιο από αυτά, και δ) την πολυπλοκότητα του συστήματος, αφού απαρτίζεται 
από πολλά και διαφοροποιημένα μέρη, που συνδέονται μεταξύ τους με πολλαπλές δια
συνδέσεις αλληλεπίδρασης (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 5556) . Υπό αυτήν την 
έννοια, το σύστημα της επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί στην ουσία ένα υποσύστημα 
του εκπαιδευτικού συστήματος και, μάλιστα, ανοικτού τύπου, το οποίο έχει ως βασικό του 
στόχο την εύρυθμη λειτουργία αυτού και την ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών που εισέρ
χονται μετέπειτα στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα .

294 . DarlingHammond & McLaughin, 1995 .
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στ) να παρέχει υποστήριξη μέσα από μοντελοποίηση, υποστηρικτική κα
θοδήγηση (coaching) και συλλογική επίλυση προβλημάτων, καθώς και ζ) 
να συνδέεται και με άλλες πτυχές της αλλαγής του σχολείου .

Β) η ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη της σχολικής τάξης . Όι εκπαι
δευτικοί πρέπει να έχουν τον χρόνο και τις ευκαιρίες να ανακαλύψουν και 
να μάθουν πώς μπορούν να ενσωματώσουν τις νέες ιδέες σε διάφορους το
μείς της σχολικής ζωής . Για αυτό, χρειάζονται δυνατότητες για έρευνα και 
συνεργασία, στρατηγικές αναστοχασμού πάνω στις ερωτήσεις και τις ανη
συχίες τους, καθώς και πρόσβαση σε επιτυχημένα μοντέλα πρακτικής295 . 

Γ) η επεξεργασία των μαθητικών επιτευγμάτων . Κάθε δράση επαγγελ
ματικής ανάπτυξης πρέπει να συνυπολογίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα 
και να ανατροφοδοτείται από αυτά, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματική . 
Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν συνεργασίες μεταξύ σχολείου και πανε
πιστημίου, οι οποίες μπορούν να παράγουν πιο πρακτική αλλά και ταυτό
χρονα θεμελιωμένη θεωρητικά γνώση . Επίσης, τα δίκτυα κριτικών φίλων 
μεταξύ εκπαιδευτικών ή και μεταξύ σχολικών μονάδων μπορούν να προω
θήσουν την επικοινωνία και συνεργασία πάνω σε πραγματικά ζητήματα 
και να εισαγάγουν νέες ιδέες στη σχολική ζωή . Άλλωστε, η σχολική ζωή, η 
σχολική κουλτούρα αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνουν 
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, η γνώση των οποίων είναι σημαντική 
για τη διδασκαλία, τη διαφοροποίηση και την ανατροφοδότησή της . Τέλος, 
προτείνεται και η αξιοποίηση μίας επίσημης πλατφόρμας, σε εθνικό ή πε
ριφερειακό επίπεδο, η οποία να λειτουργεί ως παρατηρητήριο και αποθε
τήριο καλών πρακτικών .

Δ) η ενθάρρυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στη σχολική μο
νάδα . Η κουλτούρα του σχολείου πρέπει να ευνοεί την κριτική έρευνα και 
να παρέχει ευκαιρίες για επαγγελματικό διάλογο με τέτοιον τρόπο, ώστε 
να είναι αποτελεσματικός . Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι
κών είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης του σχολείου, όταν οι εκ
παιδευτικοί αναλαμβάνουν νέους ρόλους, όπως είναι αυτός του εκπαιδευ
τικού  ερευνητή . Τόσο η αλληλοαξιολόγηση ή αξιολόγηση από ομοτέχνους, 
όσο και η αλληλοπροπονητική (peer coaching) μπορούν να προωθήσουν 
την κριτική θεώρηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς παρέχουν αφορμές 

295 . Για αυτόν τον λόγο, στις Σχολές Επαγγελματικής Ανάπτυξης (PDS) των Η .Π .Α ., 
αναφέρουν οι DarlingHammond & McLaughin (1995), οι αρχάριοι εργάζονται παράλληλα 
με εμπειρογνώμονες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν νέους ρόλους ως μέντορες 
ή καθοδηγητές (mentors or leaders), αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι ερευνητές και οι εκπαι
δευτές εργάζονται συλλογικά σε πρακτικές ασκήσεις, με επίκεντρο πάντα τις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών .
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για συζητήσεις γύρω από το εκπαιδευτικό έργο . Αυτές οι πρακτικές αυ
τοστοχασμού και αλληλοαναστοχασμού, που εξετάζουν την αποτελεσμα
τικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς 
να αλλάξουν γνώμη και πρακτική γύρω από αποτελεσματικά μοντέλα εκ
παιδευτικού έργου, διαμορφώνοντας μία διαδικασία μετασχηματιστικής 
μάθησης για τους εκπαιδευτικούς . Και σε αυτήν την περίπτωση τονίζεται 
η σημασία του χρόνου που προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς να εργα
στούν και να μάθουν συνεργατικά, η σημασία των στρατηγικών ομαδι
κού σχεδιασμού, του διαμοιρασμού, της μάθησης και της αξιολόγησης των 
δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και της συμμετοχής με δια
σταυρούμενους ρόλους (εκπαιδευτικών, διεύθυνσης, γονέων και ψυχολό
γων) . Σε αυτό, βέβαια, ουσιαστικό υποστηρικτικό ρόλο μπορεί να διαδρα
ματίσει η ηγεσία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας 
τις σχολικές μονάδες ως κοινότητες αναστοχασμού .

Ε) η μεταρρύθμιση της πολιτικής των προγραμμάτων . Δύο είναι οι 
ακρογωνιαίοι λίθοι της μεταρρύθμισης296, όσον αφορά τα προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης: η επικεντρωμένη στον μαθητευόμενο θεώρη
ση της διδασκαλίας και η διά επαγγελματικού βίου αντίληψη της μάθησης 
των εκπαιδευτικών . Για αυτόν τον λόγο, τα ερωτήματα στα οποία πρέπει 
να απαντούν τα νέα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, αφορούν 
τον ενεργητικό ρόλο των εκπαιδευτικών, την ανάγκη για αξιολόγηση της 
κατανόησης και για ενεργό μάθηση των μαθητών, την ενεργητική συμ
μετοχή των ηγετών των σχολικών μονάδων, την εισαγωγή νέων μεθόδων 
διδασκαλίας, που να ευνοούν την κατανόηση, και τη διαμόρφωση στους 
εκπαιδευτικούς της λογικής και της ετοιμότητας να εφαρμόσουν το νέο 
πρόγραμμα .

ΣΤ) η εκπαίδευση και η αξιολόγηση των εκπαιδευτών . Όι φορείς εκ
παίδευσης των εκπαιδευτικών οφείλουν να ενημερώνονται συνεχώς σχε
τικά με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που προϋποθέτει η αποτελε
σματική διδασκαλία εκπαιδευομένων που είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και, 
συνακόλουθα, να πιστοποιούν και να αξιολογούν τους εκπαιδευτές που 
αναλαμβάνουν αυτόν τον επαγγελματικό ρόλο . Ακόμα, η συνεχής αξιολό
γηση του παρεχόμενου επιμορφωτικού έργου πρέπει να αναδεικνύει τον 
αναστοχασμό γύρω από το έργο και όχι απλώς τη μετάδοση γνώσεων προς 
τους εκπαιδευομένους . Μάλιστα, η εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευ
τών πρέπει να δίνει ιδιαίτερο βάρος στην καταλληλότητα των αποφάσεων 
που λαμβάνονται κατά τη διδασκαλία . Επίσης, πρέπει να αξιολογούνται 

296 . Αυτό αναφέρουν οι L . DarlingHammond & Μ . McLaughin (1995) .
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οι δομές και η οργάνωση των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, 
όσον αφορά τη διαμόρφωση και ενίσχυση κουλτούρας μάθησης και έρευ
νας και μέσα από αυτήν την αξιολόγηση να ανατροφοδοτούνται και οι 
υπεύθυνοι φορείς και να ανανεώνουν τις γνώσεις και τις πρακτικές τους .

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, προϋποθέτουν ότι οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης στη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, υποστηρίζονται και ενισχύονται από 
τις κατάλληλες δομές και πολιτικές, τόσο σε επίπεδο περιφερειακό και 
εθνικό, όσο και σε επίπεδο ηγεσίας του σχολείου, ώστε να αναλαμβάνουν 
τον ρόλο του δια βίου μανθάνοντος, όπως οφείλουν και δικαιούνται, να 
υλοποιούν με επιτυχία το προσωπικό τους πλάνο επαγγελματικής ανά
πτυξης297 και να συμμετέχουν συλλογικά στην ανάπτυξη του σχολείου 
τους, με στόχο πάντα τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου 
για τους μαθητές τους . 

Στο πλαίσιο αυτό, δύο παράγοντες, πιστεύω, μπορούν να βοηθήσουν 
δραστικά στην αποτελεσματικότητα των δράσεων επαγγελματικής ανά
πτυξης των εκπαιδευτικών: η ευελιξία, η οποία πρέπει να διέπει κάθε μορ
φή, επίπεδο, σχεδιασμό και οργάνωση οποιασδήποτε τέτοιας δράσης, και 
η επικοινωνία και πληροφόρηση που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες ως πρό
σθετα περιβάλλοντα μάθησης, με τη βοήθεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί 
μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτές τους μπορούν να διαμοιράζονται εύ
κολα και πολλαπλά τις εμπειρίες και τις πρακτικές τους πάνω στο διαρκώς 
μεταβαλλόμενο και πολυσύνθετο συγκείμενο της διδασκαλίας τους .

Ανακεφαλαιώνοντας, ένα πρόγραμμα αποτελεσματικής επαγγελματι
κής ανάπτυξης πρέπει να χαρακτηρίζεται από διάρκεια, ποικιλία μοντέ
λων, συνοχή των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν ως προς την ειδι
κότητα και τη μαθησιακή ετοιμότητα, και ευκαιρίες για αξιολόγηση και 
υποστήριξη . Εξίσου σημαντικά είναι και τα δομικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, προκειμένου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των 
προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης να γίνονται όλο και πιο απο
τελεσματικά τόσο για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, όσο και για τους μαθητές 
του και τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων . 

Τον πλέον καθοριστικό, όμως, ρόλο για την επαγγελματική ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού προσωπικού διαδραματίζει το κλίμα που διαμορφώ

297 . Ό Clark διατυπώνει επτά ουσιαστικές, κατά τη γνώμη μου, αρχές σχεδιασμού για 
την αυτοκαθοδηγούμενη επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών: «α) Γράψτε το δικό 
σας «Πιστεύω» για τη διδασκαλία, β) Αρχίστε με τα δυνατά σημεία σας, γ) Καταστρώ-
στε ένα πενταετές σχέδιο, δ) Ψάξτε στη δική σας αυλή, ε) Ζητήστε υποστήριξη, στ) Τα-
ξιδέψτε πρώτη θέση και ζ) Δείξτε αυτό που κάνετε…» (1995: 129137) .
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νεται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας . Το σχολείο, δηλαδή, που ευνοεί 
την επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, αλλά και επιδιώκει το 
άνοιγμα προς την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, προάγει την ενδυνάμωση 
και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και του έργου του . Η εξωστρέφεια του 
σχολείου, η πολιτική των ανοιχτών θυρών, η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής 
έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δρά
σεων με συμβουλευτικό και ενδυναμωτικό ρόλο για τους εκπαιδευτικούς 
και το παρεχόμενο από τη σχολική μονάδα εκπαιδευτικό έργο . Για τους 
λόγους αυτούς, οι καλές πρακτικές που εφαρμόζουν με αυτόν τον σκοπό 
κάποια σχολεία, πρέπει να διαχέονται και σε άλλα, μέσω δικτύων και ορ
γανωτικών δομών που μπορεί και πρέπει να διασφαλίζει η εκπαιδευτική 
πολιτική298 .

4.4.  Παράμετροι αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής 
 ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Όι παράμετροι που καθιστούν τις δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης 
περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές, αφορούν τόσο τη χάραξη της 
επιμορφωτικής πολιτικής, όσο και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επι
μόρφωσης . 

Πιο συγκεκριμένα, η επιμορφωτική πολιτική πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από συστηματικότητα, που πηγάζει από αξιολογική διερεύνηση δεδομέ
νων από πραγματοποιηθείσες και πραγματοποιούμενες επιμορφωτικές 
δράσεις και αξιοποίηση της σχετικής διεθνούς εμπειρίας, από προγραμ
ματισμό, που σχετίζεται με την έποψη της επαγγελματικής ανάπτυξης ως 
συστήματος και τη δικτύωσή της σε πολλαπλά επίπεδα, και από σχεδια
σμό, που σχετίζεται με τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού τρόπου διε
ξαγωγής των δράσεων, τη διευθέτηση θεμάτων πρακτικού χαρακτήρα, την 
οργάνωση του γενικού πλάνου και των επιμέρους δραστηριοτήτων και την 
υλοποίηση βελτιωτικών παρεμβάσεων που προέκυψαν από την αξιολόγηση 
ήδη υπαρχουσών δομών . Ό σχεδιασμός των προγραμμάτων και, γενικότε
ρα, των δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, παρόλο 
που είναι απαραίτητο να μην τυποποιείται και να διαμορφώνεται με ευέ
λικτο και δυναμικό τρόπο στις εκάστοτε εισροές και δεδομένα, ακολουθεί 
κάποια βασικά στάδια: α) μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, κυρίως, 
με ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών, β) καθορισμός συγκεκριμένων 

298 . Ματσαγγούρας, 1999· Μπαγάκης, 2011 .
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σκοπών και λειτουργικών στόχων, γ) επιλογή περιεχομένων και επιμέρους 
θεματικών ενοτήτων και, συνακόλουθα, διάρθρωση του προγράμματος, δ) 
οργάνωση της μεθοδολογίας, με επιλογή μεθόδων και μέσων, ε) πρόβλεψη 
κριτηρίων και μεθόδων αξιολόγησης299 . 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη θεματολογία των εξωτερικών επι
μορφωτικών προγραμμάτων, αυτή διαμορφώνεται με βάση γενικότερα εκ
παιδευτικά θέματα, με κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και ηθικές δια
στάσεις, αλλά και βάσει των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 
και – δυνητικά – με δική τους επιλογή και συμμετοχή στη διαμόρφωση 
αυτή . Τα ζητήματα αδρομερώς που χρειάζεται να καλύπτει η θεματολογία 
των εξωτερικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, είναι: α) σχετικά με τις 
θεσμικές λειτουργίες του σχολείου, που αναφέρονται αναλυτικότερα στην 
παιδαγωγική και κοινωνική, στη διδακτική και μαθησιακή, στην αξιολογι
κή ή/και επιλεκτική και στην εποπτική και συμβουλευτική λειτουργία300, 
β) σχετικά με τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική, όπως είναι οι τρόποι 
μετασχηματισμού του περιεχομένου των διδακτικών αντικειμένων στην 
παιδαγωγική και διδάξιμη μορφή τους, γ) σχετικά με τη σχολική μονάδα, 
όπως είναι οι συλλογικές διαδικασίες και οι ρόλοι που απαιτούνται για 
τον μετασχηματισμό της επαγγελματικής μάθησης αλλά και τη βελτίωση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών, δ) σχετικά με τον εκπαι
δευτικό και τη σχολική του τάξη, που αφορούν, κυρίως, το διδακτικό του 
έργο μέσα στο εκάστοτε συγκείμενο, ε) σχετικά με την εκπαιδευτική αξιο
λόγηση, ως αξιολόγηση i) της μάθησης των μαθητών, ii) για τη μάθηση, ως 
ανατροφοδότηση για τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού και iii) ως μάθηση, 

299 . Χατζηπαναγιώτου, 2001 .
300 . Αναλυτικότερα: «1. Παιδαγωγικοκοινωνική Λειτουργία (Παιδαγωγική-Κοινωνι-

κή-Ιδεολογική): Σκοπός της είναι, μέσω της αγωγής, αφενός, να προωθήσει, με παιδα-
γωγικώς αποδεκτά μέσα, την κοινωνική, συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη όλων των 
μαθητών, αδιακρίτως φύλου και κοινωνικο-πολιτισμικής προέλευσης. … 2. Διδακτική και 
Μαθησιακή Λειτουργία: Οι αλληλοπροσδιοριζόμενες δράσεις της διδασκαλίας και της 
μάθησης πραγματώνονται μέσα από αλληλεξαρτήσεις και αλληλοανατροφοδοτήσεις και, 
ως βασικές πρακτικές της εκπαίδευσης, βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση με τις υπόλοιπες 
τρεις λειτουργίες της εκπαίδευσης. … 3. Αξιολογική ή/και Επιλεκτική Λειτουργία: Σκο-
πός της είναι, ως τελευταία φάση των οργανωμένων διδακτικών δράσεων, να προσφέρει 
ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες, ήτοι στο εκπαιδευτικό σύστημα, στη σχολική 
μονάδα, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και τους γονείς τους, και μέσω αυτής να 
συμβάλλει στη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικοσυναισθηματικών επιδόσεων των 
μαθητών. … 4. Εποπτική και Συμβουλευτική Λειτουργία: Σκοπός της είναι η δημιουργία 
συνθηκών φυσικής και ψυχολογικής ασφάλειας και αξιοπρέπειας στον σχολικό χώρο αλ-
λά και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μαθητές…» (Ματσαγγούρας, 2019α: 
9297) .
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που αποβλέπει στην αυτορρύθμιση μαθητών και εκπαιδευτικών301, καθώς 
και άλλα επιμέρους θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό ρόλο του 
εκπαιδευτικού302 .

Επίσης, όσον αφορά, συγκεκριμένα, την αξιολόγηση των προγραμμά
των εκπαίδευσης303 εκπαιδευτικών, αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο επίτευ
ξης του σκοπού και των επιμέρους στόχων του Προγράμματος Σπουδών 
που εφαρμόζουν, καθώς και στον έλεγχο επιμέρους τομέων τους . Όσον 
αφορά τον έλεγχο επίτευξης του σκοπού και των επιμέρους στόχων του 
Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση, που συχνά, 
δυστυχώς, περιορίζεται στη βαθμολογική επίδοση του εκπαιδευομένου, δι
ενεργείται με τις εξής τεχνικές: α) προφορικές εξετάσεις, που αποτελούν 
άμεσο τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης του εκπαιδευομένου, αλλά έχουν 
μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, β) γραπτές εξετάσεις, που έχουν με
γαλύτερο βαθμό αντικειμενικότητας αλλά μικρή ανατροφοδοτική αξία, γ) 
παρατήρηση, που, όπως έχει προαναφερθεί, έχει εξαιρετική σημασία χάρη 
στην αμεσότητα αλλά και την ανατροφοδοτική της δύναμη, ειδικά όταν 
συνοδεύεται από σχετικές συζητήσεις πριν και μετά, και δ) διάφορα τεστ, 
συνήθως σταθμισμένα, που χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με άλλους 
τρόπους αξιολόγησης304 . Επίσης, χρησιμοποιούνται ευρύτατα ε) ερωτη
ματολόγια, με κλίμακες Likert ή και ανοικτού τύπου ερωτήσεις, στ) συνε
ντεύξεις, ζ) ανάλυση αρχείων, η) ημερολόγια κ .ά . . Για τον λόγο αυτόν, όσοι 
σχεδιάζουν μία επιμορφωτική δράση, είναι απαραίτητο να θέτουν στον 
εαυτό τους, ήδη από τη φάση του σχεδιασμού, κάποιες ερωτήσεις εστίασης 
(focus questions) για την αξιολόγηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών: Ποιο είναι το πεδίο εστίασης της αξιολόγησής σου; Ποιοι 
είναι οι στόχοι της αξιολόγησής σου; Ποια ερωτήματα θα τεθούν; Ποιες 
πληροφορίες θα χρειαστούν, για να απαντηθούν τα ερωτήματα της αξιολό
γησής σου και πώς θα γίνει η συλλογή τους; Πώς μπορείς να διασφαλίσεις 
ότι τα ευρήματά σου είναι αξιόπιστα; Ποιος θα εμπλακεί στην αξιολόγησή 
σου; Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες για την αξιολόγησή σου; Ποιος, ενδε
χομένως, θα λάβει αντίγραφο των ευρημάτων της αξιολόγησής σου και σε 
ποια χρήση προτίθεσαι να τα διαθέσεις; Ποιος είναι ο χρόνος, το φόρτο ερ
γασίας και άλλοι απαιτούμενοι πόροι για την αξιολόγησή σου305;

301 . Φερεσίδη, 2017γ .
302 . Ματσαγγούρας, 2019α: 8490 .
303 . Διατηρώ εδώ τον όρο εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, εννοώντας την αρχική πα

νεπιστημιακή και τη μετέπειτα επιμορφωτική τους εκπαίδευση, διότι τα σχετικά με την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων αφορούν και τις δύο . 

304 . Αντωνίου, 2018: 183184 .
305 . Craft, 1996 .
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Όσον αφορά τον έλεγχο ορισμένων τομέων του Προγράμματος306 Εκ
παίδευσης Εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση αφορά τις εξής διαστάσεις: 

α) τη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών, δηλαδή τον καθορισμό του 
σκοπού και των στόχων του, τον προσδιορισμό της ομάδας σύνταξης και 
τον τρόπο συνεργασίας της, καθώς και τους διατιθέμενους οικονομικούς 
πόρους, 

β) την εφαρμογή, δηλαδή τον τύπο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τη 
διδακτική καταλληλότητα και ετοιμότητα των εκπαιδευτών, τον χρόνο και 
την περιοδικότητα διεξαγωγής, τους τρόπους οργάνωσης και διεξαγωγής 
της διδασκαλίας, τον βαθμό και την ποιότητα της επικοινωνίας εκπαιδευ
τή και εκπαιδευτικών, τις διάφορες επιμέρους δυσκολίες κ .ά ., 

γ) την αποτελεσματικότητα, η οποία, κυρίως, έχει να κάνει με την εξα
κρίβωση αν και σε ποιον βαθμό το Πρόγραμμα πέτυχε τον σκοπό και τους 
στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε, πράγμα που 
ελέγχεται, μόνο όταν έχουν ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού προκαθορι
στεί συγκεκριμένα κριτήρια και ανάλογοι δείκτες αξιολόγησης . Ενδεχομέ
νως, μπορεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός Προγράμματος 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών να διενεργείται και για λόγους σύγκρισης με 
κάποιο άλλο, για λόγους ανατροφοδότησης και βελτίωσης . Τέλος,

δ) την αποδοχή, τον βαθμό, δηλαδή, στον οποίο το Πρόγραμμα Εκ
παίδευσης των Εκπαιδευτικών έλαβε την αναμενόμενη αποδοχή από τους 

306 . Όσον αφορά, συγκεκριμένα, τα εξωτερικά επιμορφωτικά προγράμματα, αυτά 
υλοποιούνται έξω από το σχολείο και προσφέρονται από αρμόδιους φορείς, όπως είναι 
στη χώρα μας το Ι .Ε .Π ., το Ε .Κ .Δ .Δ .Α ., ο ΔΙΌΦΑΝΤΌΣ, ακαδημαϊκά ιδρύματα (Α .Ε .Ι .), 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα (π .χ . Κ .ΑΝ .Ε .Π .  Γ .Σ .Ε .Ε .) και άλλες επιμορφωτικές 
δομές, όπως ήταν τα Π .Ε .Κ ., τα Κ .Π .Ε ., τα Ε .Κ .Φ .Ε . και τώρα τα Π .Ε .Κ .Ε .Σ ., τα Κ .Ε .Α . 
και τα Κ .Ε .Σ .Υ ., με θεματικές που κινούνται μεταξύ μακροεπιπέδου σχολικού συστήματος, 
μεσοεπιπέδου σχολικής μονάδας και μικροεπιπέδου σχολικής τάξης . Σημαντικός αριθμός 
επιμορφωτικών δράσεων υλοποιείται και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως 
είναι το Erasmus+, το eTwinning κ .ά, καθώς και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτού
νται από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως είναι τα προγράμματα Ε .Σ .Π .Α . . Διακρίνονται για 
την πολυμορφία και την πολυτυπία τους και στη σχετική βιβλιογραφία ταξινομούνται βάσει 
παραμέτρων, όπως είναι η οργανωτική δομή τους (π .χ . συγκεντρωτικά ή αποκεντρωμένα), 
ο χώρος διεξαγωγής τους (π .χ . Α .Ε .Ι ., επιμορφωτικά κέντρα, σχολεία κ .λπ .), η μεθόδευσή 
τους (δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως σεμινάρια, εισηγήσεις, βιωματικές δράσεις κ .λπ .), η 
δέσμευση παρακολούθησης (υποχρεωτικά ή προαιρετικά), η διάρκεια (ταχύρρυθμης ή μα
κράς διάρκειας) και η περιοδικότητά τους . Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια διευρύνονται συ
νεχώς οι πρακτικές συνδυασμού διά ζώσης επιμόρφωσης, όπως είναι η σεμιναριακού τύπου 
διδασκαλία, η συνεργατική μάθηση σε αίθουσες διδασκαλίας και η βιωματική μάθηση, με 
μεθοδολογικά σχήματα εξ αποστάσεως μάθησης, όπως είναι η αυτομάθηση μέσα από τη με
λέτη ψηφιακού υλικού, η μάθηση με την εξ αποστάσεως καθοδήγηση από τον επιμορφωτή, η 
επικοινωνία και η συνεργασία μέσω του Διαδικτύου κ .λπ . (Ματσαγγούρας, 2019α: 8184) .
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ίδιους τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν, συμπεριλαμβάνοντας τη 
γνώμη και των εκπαιδευτών τους, πράγμα που το καθιστά περισσότερο ή 
λιγότερο λειτουργικό .

Ελέγχοντας, λοιπόν, αυτές τις διαστάσεις, η αξιολόγηση του Προγράμ
ματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών μπορεί να λάβει τις εξής μορφές: 

Α) Μικροαξιολόγηση, που πραγματοποιείται για επιμέρους ενότητες 
και έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα αλλά με σημαντική ανατροφοδοτική 
για τη διδασκαλία αξία, και Μακροαξιολόγηση, που διενεργείται με προ
σχεδιασμένο και οργανωμένο τρόπο στο σύνολο του Προγράμματος και 
έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, με στόχο τη θεραπεία αδυναμιών και τη 
βελτίωση συνολικά του Προγράμματος . Και στις δύο αυτές μορφές συμμε
τέχουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευτές τους . 

Β) Εσωτερική Αξιολόγηση, που διενεργείται από την ομάδα σύνταξης 
και οργάνωσης του Προγράμματος αλλά και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, 
όπως οι εκπαιδευτές που δίδαξαν, ή και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που 
επιμορφώθηκαν, και Εξωτερική Αξιολόγηση, που υλοποιείται από ομάδα 
επιστημόνων που δεν είχαν συμμετάσχει στον σχεδιασμό ή την οργάνωση 
του Προγράμματος .

Γ) Διαμορφωτική Αξιολόγηση, που έχει συνεχή και ανατροφοδοτικό χα
ρακτήρα, και Τελική Αξιολόγηση, που είναι στιγμιαία και αποσκοπεί στη 
λήψη αποφάσεων και, ευρύτερα, στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαι
δευτικού έργου του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών .

Όι παραπάνω μορφές αξιολόγησης διατρέχουν όλους τους τομείς αξιο
λόγησης του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, που είναι: α) ο 
σκοπός, β) οι επιμέρους στόχοι, γ) η αξιολόγηση των συμμετασχόντων εκ
παιδευτικών, δ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η κοινωνική πολιτική, ε) 
η διεξαγωγή της διδασκαλίας, στ) η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και 
η πρόβλεψη αντισταθμιστικών μέτρων, ζ) οι λεπτομέρειες σχεδιασμού και 
οργάνωσης (χρόνος, τόπος, τύπος και εξοπλισμός διεξαγωγής της διδα
σκαλίας), η) η δοκιμαστική εφαρμογή, θ) η εφαρμογή του Προγράμματος 
και ι) οι αξιολογικές του διαδικασίες307 .

Όλα τα παραπάνω φανερώνουν πόσο σύνθετο και πολυδιάστατο είναι 
το θέμα της αξιολόγησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και, συνεπώς, πόσο σημαντικό είναι η αξιολόγησή τους να γίνεται με συ
στηματικό, επιστημονικό και αποτελεσματικό τρόπο .

Όσον αφορά τη δεύτερη παράμετρο, δηλαδή την καθεαυτή διεξαγω
γή των δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, το πρωταρχικό ζήτημα στο 

307 . Αντωνίου, 2018: 183191 .
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οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά το σύστημα επαγγελ
ματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, είναι να αντιμετωπίζεται ως πεδίο 
εφαρμογής των αρχών, της μεθοδολογίας και της παιδαγωγικής της Εκ
παίδευσης Ενηλίκων .

4.5. Σκοπός, αρχές και οργανωτικό πλαίσιο 
 της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το σύστημα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι, κατά 
τη γνώμη μου, ο κατεξοχήν χώρος εφαρμογής των αρχών, της μεθοδολογίας 
και της παιδαγωγικής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς ο εκπαιδευόμε
νος είναι ενήλικος, με την υπευθυνότητα και την αυτοδιάθεση που αυτό 
συνεπάγεται, αλλά και ταυτόχρονα πρωταγωνιστής στην εκπαιδευτική δι
αδικασία και, άρα, με μεγάλη επαγγελματική ευθύνη έναντι των μαθητών 
του και, ευρύτερα, της κοινωνίας . Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ ότι η αποτε
λεσματική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών νοείται μόνο ως 
οργανωμένο σύστημα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και όσοι εμπλέκονται στο 
σύστημα αυτό, οφείλουν να γνωρίζουν και στην πράξη να εφαρμόζουν τον 
σκοπό, τις αρχές και το γενικότερο οργανωτικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων308 .

Ό απώτερος βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοη
θάει τους ενηλίκους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται 
πιο χειραφετημένοι, κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι μανθάνοντες 
και, άρα, να οδηγούνται σε πιο συνειδητές επιλογές μέσα από κριτική σκέ
ψη και ταυτόχρονα διαλογική, μέσα στο δεδομένο τους κοινωνικό πλαίσιο . 
Για τον λόγο αυτόν, οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρειάζεται να διευρύνουν 
και να ισοσταθμίζουν τις ευκαιρίες που αποβλέπουν σε αυτόν τον σκοπό . 

Είναι σημαντικό, βέβαια, να διαφοροποιείται ο σκοπός αυτός της εκ
παίδευσης ενηλίκων από το προσδοκώμενο αποτέλεσμά της, καθώς χρειά
ζεται να βοηθιούνται οι ενήλικοι μανθάνοντες να αξιολογούν και να απο
κτούν αυτό που θέλουν να μάθουν οι ίδιοι και, άρα, τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα έχουν περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα . Κα

308 . Για αυτόν τον λόγο επέλεξα να εντάξω αυτό το υποκεφάλαιο σχετικά με την Εκ
παίδευση Ενηλίκων όχι στο γενικότερο κεφάλαιο (ΙΙ) σχετικά με την αξιολόγηση και την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στο οποίο δικαιωματικά ίσως ανήκε λόγω 
σημαντικότητας, αλλά στο παρόν κεφάλαιο (ΙV) για την αποτελεσματική επαγγελματική 
ανάπτυξή τους . Με αυτήν την επιλογή θέλω να τονίσω ότι το οργανωτικό πλαίσιο της Εκ
παίδευσης Ενηλίκων είναι προσδιοριστικό στοιχείο ταυτότητας της επαγγελματικής ανά
πτυξης των εκπαιδευτικών και, κυρίως, καθοριστικό της αποτελεσματικότητάς της .
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τά τη διεργασία ενίσχυσης των προσπαθειών για τη μετασχηματίζουσα 
μάθηση των ενηλίκων, σημασία έχει αυτό που ο κάθε συμμετέχων θέλει να 
μάθει . Αυτό αποτελεί το σημείο εκκίνησης για έναν διάλογο ο οποίος οδη
γεί στην κριτική εξέταση των παραδοχών που καθορίζουν τις αξιολογικές 
κρίσεις και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και συχνά του ίδιου του 
εκπαιδευτή . Υπό αυτήν την έννοια, η θεωρία της μετασχηματίζουσας μά
θησης υποστηρίζει ότι η μάθηση αυτή έμφυτα διαμορφώνει τις συνθήκες 
κατανόησης που ευνοούν τη συμμετοχική δημοκρατία, αναπτύσσοντας τη 
δυνατότητα για κριτικό στοχασμό των παραδοχών που θεωρούνται δεδο
μένες, αλλά υποστηρίζουν αμφισβητούμενες απόψεις, και προωθώντας τη 
συμμετοχή σε έναν διάλογο που ενθαρρύνει την αυτοδυναμία, την αυτοα
νάπτυξη και την αυτοδιαχείριση . Άλλωστε, η αυτοδυναμία στη σκέψη νοεί
ται ως η κατεξοχήν ικανότητα που αποκτάται μέσα από τη μετασχηματί
ζουσα μάθηση, καθώς είναι η συνεχής κίνηση, εντός της μετασχηματιστικής 
διεργασίας, προς την κατεύθυνση της βαθύτερης κατανόησης των παραδο
χών στις οποίες βασίζονται οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και τα συναισθή
ματα ενός ατόμου αλλά και των άλλων . Για αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να διερευνούν όλες τις διαστάσεις του πλαισίου 
αναφοράς που μελετούν, όπως τη γενεαλογία του, τις σχέσεις εξουσίας, την 
εσωτερική του λογική, τις πρακτικές, τις συναισθηματικές και διαισθητικές 
διαστάσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κ .ά .309 .

Το κεντρικό ζητούμενο στην ενήλικη μάθηση είναι να βοηθάει τους εκ
παιδευομένους να επανεξετάζουν τα θεμέλια των εσφαλμένων αντιλήψεών 
τους και να αμφισβητούν την εγκυρότητα όσων έχουν αποβεί δυσλειτουρ
γικές, ώστε να διαμορφώνουν μία περισσότερο βιώσιμη εικόνα του κόσμου 
και της θέσης τους μέσα σε αυτόν . Ό Mezirow, διατυπώνοντας τη θεωρία 
του για τη μετασχηματίζουσα μάθηση, θεωρεί ότι το μέσο, για να επιτευ
χθούν τα παραπάνω, είναι ο στοχασμός, τον οποίο ορίζει ως τη διεργασία 
επανεξέτασης των αντιλήψεων και των αξιών με βάση τις οποίες κατανοού
με την πραγματικότητα και δρούμε . Ό στοχασμός μπορεί να περιορίζεται 
σε διερεύνηση, αλλά μπορεί και να αμφισβητεί τους καθιερωμένους τρό
πους με τους οποίους αντιμετωπίζει τα πράγματα το άτομο ή και να προ
χωρά σε ολιστική επαναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται, 
πιστεύει, αισθάνεται και δρα, οπότε γίνεται κριτικός αυτοστοχασμός310 .

Η εκπαίδευση ενηλίκων θεμελιώνεται στις εξής βασικές αρχές: την ενερ
γητική συμμετοχή, την ομαδικότητα, την ανταπόκριση στις ανάγκες των 

309 . (Mezirow & συν ., 2007: 6669) . Για το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαί
δευσης ενηλίκων βλ .: Κόκκος, 2005· Jarvis, 2005· Mezirow & συν ., 2007 .

310 . Κόκκος, 2005: 7576· Mezirow & συν ., 2007 .
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εκπαιδευομένων, τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, την αξιοποίηση 
της εμπειρίας και του κριτικού στοχασμού στην πορεία της μάθησης, τις 
συνεργατικές σχέσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, τον ρόλο του εκ
παιδευτή ως καταλύτη μαθησιακών διεργασιών και όχι ως μεταβιβαστή 
ετοιμοπαράδοτων γνώσεων311 . Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η σημα
σία της επεξεργασίας της εμπειρίας στην ενήλικη μάθηση και η αξία της 
ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε όλα τα στάδια της εκ
παιδευτικής διεργασίας .

Όι ενήλικες ως εκπαιδευόμενοι έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά . Καταρχάς, έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους, 
επαγγελματικούς, κοινωνικούς, προσωπικούς κ .ά ., καθώς και ένα ευρύ φά
σμα εμπειριών . Έχουν αποκρυσταλλώσει τους προτιμώμενους για αυτούς 
τρόπους μάθησης και, παρόλο που έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή, 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση . Για τον λόγο αυτόν, αναπτύσσουν 
συχνά μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης . Ωστόσο, ένα γενικό χαρακτη
ριστικό που διέπει την ενηλικιότητα, είναι η αυτοδιάθεση312 .

Με βάση, λοιπόν, αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, δια
μορφώνονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εκ
παίδευση των ενηλίκων:
1 . έχει εθελοντικό χαρακτήρα,
2 . αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι,
3 . το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι άρτια οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα,
4 . το περιεχόμενο έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των 

εκπαιδευομένων,
5 . λαμβάνονται υπόψιν οι προτιμώμενοι από τους εκπαιδευομένους τρό

ποι μάθησης
6 . ενθαρρύνεται σταδιακά η ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική δι

εργασία,
7 . διερευνώνται τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στη 

μάθηση, καθώς και οι τρόποι για την υπέρβασή τους και
8 . διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική 

επικοινωνία, συνεργατικό πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό313 .

311 . Όι αρχές αυτές διατυπώνονται από τον Α . Κόκκο στον πρόλογο του θεμελιώδους 
για την εκπαίδευση ενηλίκων βιβλίου του P . Jarvis (2005) .

312 . (Κόκκος, 2005: 41, 84, 8693) . Ό Rogers αναφέρει τρία χαρακτηριστικά που διακρί
νουν τον ενήλικο από τον μη ενήλικο σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες και έχουν βαθιά σημασία 
για τους εκπαιδευτές ενηλίκων: την πλήρη ανάπτυξη, την προοπτική και την αυτονομία 
(1999) .

313 . Κόκκος, 2005: 9398 .
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Στο πλαίσιο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, διαρθρώνεται ένα συγκεκρι
μένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο συναπαρτίζεται από πέντε βασικά 
στοιχεία: α) το φιλοσοφικό πλαίσιο, β) το περιβάλλον, γ) το περιεχόμενο, 
δ) τα γεγονότα και ε) τις διαδικασίες αξιολόγησης314 . Επίσης, σχεδιάζο
νται και οργανώνονται κατάλληλα δομημένες δραστηριότητες, όπως σε
μινάρια, ομαδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις, εργασίες, ομαδικές ή ατο
μικές προς συζήτηση, και καθεαυτές συζητήσεις, καθοδηγούμενες ή ελεύ
θερες, ομαδικές ή δυαδικές, συζητήσεις σε προοδευτικά αναπτυσσόμενες 
ομάδες (χιονοστιβάδες) ή και εναλλάξ ομιλία διάρκειας τριών λεπτών, 
καθώς και ερευνητικές εργασίες, σενάρια  παιχνίδια, προσομοιώσεις, παι
χνίδια ρόλων και μελέτες περίπτωσης ως ομαδικές δραστηριότητες αλλά 
και διάφορες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ .ά .315 . Αυτό που χρειάζονται οι 
ενήλικες εκπαιδευόμενοι, είναι ποικιλία και συνδυασμός των παραπάνω 
δραστηριοτήτων με τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνα
τόν περισσότερο στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και επιθυμίες316 . Για 
αυτόν τον λόγο, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται με τέ
τοιον τρόπο, ώστε να υπενθυμίζει στους εκπαιδευομένους τι είναι σημα
ντικό, να ενδυναμώνει την προσπάθειά τους για επίτευξη στόχων και να 
οδηγεί στη βελτίωση τόσο της μετασχηματιστικής διεργασίας, όσο και της 
αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης .

4.6. Είναι η φρόνησις παρούσα στις δράσεις που υλοποιούνται 
 για την αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη 
 των φιλολόγων σήμερα;

Έχοντας εξηγήσει τις παραμέτρους που καθιστούν αποτελεσματική την 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, θεωρώ πολύ σημαντικό εδώ 
να σημειώσω κάποιους από τους προβληματισμούς μου που σχετίζονται 
συγκεκριμένα με τον κλάδο των φιλολόγων και την αποτελεσματική επαγ
γελματική τους ανάπτυξη . Η συγκεκριμενοποίηση αυτή του προβληματι
σμού μου αφορά την εστιασμένη στην ειδικότητα των φιλολόγων έρευνα 
που διενεργήθηκε, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, είναι σημαντικό να γίνε
ται η διερεύνηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επαγγελ
ματικής ανάπτυξης ανά ειδικότητα, μέσα από την οποία θα αναδύονται 

314 . Rogers, 1999: 237241 .
315 . Jaques, 2001· Race, 1999 .
316 . Αυτό, μάλιστα, εξυπηρετεί και η σύναψη συμβολαίου μάθησης στην εκπαίδευση 

ενηλίκων (Rogers, 1999) .


