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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 
των εκπαιδευτικών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε έρευνα σε δείγμα 101 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας μεθόδους 
δειγματοληψίας ευκολίας και δειγματοληψίας χιονοστιβάδας. Τα ευρήματα της 
έρευνας ανέδειξαν τη θετική στάση των συμμετεχόντων-ουσών απέναντι σε 
ενδεχόμενη επιμόρφωση. Οι βασικότεροι λόγοι/ κίνητρα των εκπαιδευτικών 
για τη λήψη επιπλέον εκπαίδευσης φαίνεται να είναι η επίλυση καθημερινών 
προβλημάτων εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η βελτίωση εκπαιδευτικών 
τεχνικών, η ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης και η βελτίωση διδακτικών 
μεθόδων. Από την ανάλυση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, ως βασικότερες 
ανάγκες αναδείχθηκαν εκείνες της Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, 
Ειδικής Αγωγής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Τεχνικών Επικοινωνίας, 
Συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας και Σύγχρονων Διδακτικών Προσεγγίσεων. 
Ένας στους δύο εκπαιδευτικούς υποστηρίζει την ανάγκη να λαμβάνει 
εκπαίδευση σε ετήσια βάση. Τέλος, αναδεικνύεται η σαφής προτίμηση των 
εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μεθόδους που τους εμπλέκουν ενεργά στη 
μαθησιακή διαδικασία και μέσω των οποίων υπάρχει άμεση σχέση θεωρίας και 
πράξης. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να αποτελέσουν 
ένα χρήσιμο εργαλείο για την διατύπωση εκπαιδευτικής πρότασης που θα 
απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, και η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες τους και τις 
προτιμήσεις τους και θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 
 
 

Λέξεις Κλειδιά: εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση, διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine the training needs of those 
teaching at Special Needs Schools. For this reason, a research was carried out 
with a sample of 101 teachers currently teaching in Special Needs Schools, via 
convenience and snowball sampling. The findings revealed the positive 
attitude of those questioned towards the prospective of further training. The 
basic reasons/ motives the teachers presented for agreeing to this was their 
need to solve everyday problems within their teaching day, the improvement 
of their teaching techniques, their need for deeper understanding, to 
specialize on the subject and the improvement of their teaching methods. 
Analyzing their training needs, the following were identified as the most basic: 
managing problems in class, special needs training, emotional intelligence, 
communication techniques, collaboration between the school and the families, 
update teaching methods. One in two teachers support the need for further 
training on an annual basis. Finally, the preference for a practice-based 
training method in which theory and practice come together was highlighted 
within the study. The results of the research could be used as a tool to 
present a training proposal to those teaching at Special Needs Schools, a 
proposal based on their needs and preferences taking into consideration their 
special characteristics.  

 
 
 
 
 
 
 

Key words: special education teachers, teachers training, training needs 
analysis 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από ταχύτατες εξελίξεις σε 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο καθώς και από ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και της επιστήμης. Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται ως 
«γνωσιοκεντρική» και η εκπαίδευση και η γνώση αποτελούν προτεραιότητα 
(Αναστασιάδης, 2006. Δαβάκη, Ζιρπιάδου, Νάρη, Ναζιώτη, Πατσαρούχα, & 
Φιλίππου, 2004). Παράλληλα, το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό και 
εκπαιδευτικό περιβάλλον διακατέχεται από ρευστότητα και η πληροφορία και 
η γνώση διαδίδονται ταχύτατα και με την ίδια σχεδόν ταχύτητα απαξιώνεται 
το περιεχόμενό τους (Αναστασιάδης, 2006).  

Σε αυτό το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό συγκείμενο, ο τομέας της 
εκπαίδευσης έρχεται αντιμέτωπος με πλήθος νέων προκλήσεων και οι 
εκπαιδευτικοί αποτελούν μία ομάδα του πληθυσμού που η αρχική εκπαίδευση 
που έχουν λάβει δε φαίνεται να επαρκεί ώστε να ανταποκριθούν στις συνεχώς 
αναδυόμενες προκλήσεις και να ασκήσουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τα 
εκπαιδευτικά και εργασιακά τους καθήκοντα. Ως εκ τούτου, η επαγγελματική 
ομάδα των εκπαιδευτικών καλείται να επιμορφώνεται συστηματικά κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, δεδομένων των επιτακτικών 
αναγκών για διαρκή εκσυγχρονισμό και «επικαιροποίηση» των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότητα της 
εκπαιδευτικής πράξης αλλά και την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη 
(Δούκας, Βαβουράκη, Θωμοπούλου, Κούτρα, Kalantzis & Σμυρνιοτοπούλου, 
2008. Μαλέτσκος & Μαστρογιάννης, 2013. Σκουλίδης, Πανιτσίδου, 
Παπασταμάτης & Βαλκάνος, 2015). Φαίνεται, λοιπόν, ότι «η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών εντάσσεται, εν πολλοίς, στο πλαίσιο της επαγγελματικής 
ανάπτυξης και στη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών» (Νικολακάκη, 2003, 
σ. 6).  

Όπως σημειώνεται από τους Σκουλίδη & συν. (2015), στον χώρο της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ειδικότερα, υπάρχει σωρεία εγγενών 
δυσκολιών και οι εκπαιδευτικοί που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω 
επαγγελματικό/εκπαιδευτικό κλάδο καλούνται να είναι εφοδιασμένοι με 
πολύπλευρες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Η 
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συμμετοχή των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα που απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, 
δύναται να αποτελέσει σημαντικό αρωγό στην προσπάθειά τους να 
ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο αλλά και στους πολλαπλούς 
ρόλους τους οποίους καλούνται να αναλάβουν.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εν γένει αλλά και των εκπαιδευτικών 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ειδικότερα, οφείλει να πραγματοποιείται με 
όρους που λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για άτομα ενήλικα με 
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές/ επιμορφωτικές ανάγκες και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρει ο Καραλής (2005), για τον σχεδιασμό 
επιμορφωτικών προγραμμάτων ενηλίκων θεωρείται απαραίτητη η 
προηγούμενη διερεύνηση των αναγκών της ομάδας στόχου, τόσο για να 
εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή τους όσο και για να διασφαλιστεί στο 
μέγιστο βαθμό η αποτελεσματικότητα της προσφερόμενης επιμόρφωσης.  

Δεδομένων των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο 
και διεθνώς έχει πραγματοποιηθεί πληθώρα ερευνών για τον καθορισμό των 
εκπαιδευτικών αναγκών διαφόρων επαγγελματικών ομάδων αλλά και 
εκπαιδευτικών ειδικότερα. Ωστόσο, στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης παρατηρείται ελάχιστη ερευνητική δραστηριότητα ως προς τη 
διερεύνηση των αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, αλλά και «ελλειμματική επιμορφωτική 
πολιτική σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από την πλευρά της 
επίσημης πολιτείας» (Σκουλίδης & συν, 2015, σ. 21).  

 Με γνώμονα τα παραπάνω, γεννήθηκε το ερευνητικό ενδιαφέρον για 
τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, που αντικείμενό της αποτελεί η 
διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευτικών Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επιχειρώντας τη συμβολή στο 
σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στη 
θεωρητική προσέγγιση των υπό εξέταση ζητημάτων και παραμέτρων. 
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
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Εκπαίδευσης καθώς και στην πορεία αλλά και τη σημερινή δομή τoυ 
συστήματος Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ακολούθως, 
συζητείται το θέμα της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων, αναλύοντας βασικές σχετικές έννοιες αλλά και 
παρουσιάζοντας τις μεθόδους, τα στάδια και τη σημασία της εν λόγω 
διερεύνησης. Εν συνεχεία, εξετάζεται το ζήτημα της διερεύνησης 
εκπαιδευτικών αναγκών στον κλάδο των εκπαιδευτικών και παρουσιάζονται 
ευρήματα προηγούμενων σχετικών ερευνών. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης είναι εκείνο στο οποίο παρουσιάζεται η 
έρευνα που διεξήχθη. Αφού γίνει αναφορά στον σκοπό, τα εργαλεία, τη 
μέθοδο αλλά και τη διαδικασία της έρευνας, παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
ερευνητικά αποτελέσματα. Τέλος, συζητούνται τα πορίσματα της έρευνας και 
σημειώνονται οι αναδυόμενες προτάσεις βάσει αυτών, ενώ γίνεται επιπλέον 
αναφορά στα προβλήματα και τους περιορισμούς του εν λόγω ερευνητικού 
εγχειρήματος.  
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1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
1.1. Σύντομη αναδρομή στην πορεία της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
 Το πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα άρχισε να 
αναπτύσσεται δειλά στις αρχές του περασμένου αιώνα και η πορεία εξέλιξής 
του ακολούθησε -και συνεχίζει να ακολουθεί- τις ευρύτερες κοινωνικές και 
πολιτικές εξελίξεις. Μέσα από τη μελέτη της πορείας της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι «στην ουσία είναι μία μελέτη της ιστορίας των 
κοινωνικών αλλαγών και των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών στις στάσεις, 
στην αντιμετώπιση, στην εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή των 
ανθρώπων με ειδικές ανάγκες» (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000, σ. 
156).  
 Βάσει του εκάστοτε κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι και των 
συνακόλουθων κοινωνικών αντιλήψεων, παρατηρείται ότι η αντιμετώπιση και 
η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πέρασμα των χρόνων έχει 
περάσει από διαφορετικά στάδια, ξεκινώντας από την εποχή της απόρριψης, 
της περιθωριοποίησης, της κοινωνικής απομόνωσης -ακόμα και της 
κακοποίησης- στη βάση της πεποίθησης ότι το άτομο με αναπηρία δεν είναι 
εκπαιδεύσιμο και ως εκ τούτου η θέση του είναι σε κάποιο ίδρυμα, εκτός 
κοινωνικού συνόλου. Από το στάδιο της πλήρους απόρριψης έγινε το πέρασμα 
στην περίοδο του οίκτου, της περίθαλψης, της φιλανθρωπικής αντιμετώπισης 
και της παροχής ξεχωριστής εκπαίδευσης. Στις ημέρες μας μπορούμε να 
μιλάμε για μία εποχή διεκδίκησης ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και κοινωνικής 
συμμετοχής και η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσεται στις άμεσες 
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής των ανεπτυγμένων χωρών 
(Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000. Στασινός, 1999).  
  Εξετάζοντας, ειδικότερα, την πορεία της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, 
παρατηρείται ότι τα πρώτα βήματα έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα, με την 
ίδρυση του «Οίκου Τυφλών» το 1902, με τη λειτουργία του πρώτου ειδικού 
σχολείου για κωφά παιδιά το 1923 και την ίδρυση του «Εθνικού Οίκου 
Κωφαλάλων» το 1932 καθώς την ψήφιση του Νόμου 453/1937 που οδήγησε 
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στην ίδρυση του «Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών» μετά από πιέσεις της 
πρωτοπόρου του χώρου της Ειδικής Αγωγής, Ρόζας Ιμβριώτη. Επίσης, το 1951 
ψηφίζεται νόμος (Ν.905/1951) για θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των 
τυφλών και στην επιδοματική πολιτική, ενώ συστήνεται επιτροπή για τη 
μελέτη συναφών ζητημάτων. Το 1972 αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και με νομοθετικό διάταγμα (ν.δ. 112/1972: 
«Περί μετεκπαιδεύσεως του εκπαιδευτικού προσωπικού…») θεσπίζεται η 
μετεκπαίδευσή τους (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998, 2004. Στασινός, 1999). Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι όλα αυτά τα χρόνια η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα γίνεται με τρόπο αποσπασματικό 
και χωρίς σαφές νομοθετικό πλαίσιο (Σωμαρά & Ανδριώτη, 2011).  
 Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 παρατηρείται τάση 
«εκδημοκρατισμού και αλλαγών του συστήματος εκπαίδευσης για τους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες» (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000, σ.158). Σε 
πολλές χώρες αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η συνεχής επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών αποτελεί κομβικό σημείο για την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού τους έργου και παρέχονται δυνατότητες σπουδών στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση, μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων, επιμορφωτικών 
προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες, την 
αξιολόγησή τους, την αντιμετώπιση προβλημάτων της σχολικής τάξης, το 
εξατομικευμένο πρόγραμμα κλπ (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000).  

Την ίδια εποχή στην Ελλάδα αρχίζουν να διαφαίνονται κάποιες πρώτες 
αλλαγές στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όταν με τον Νόμο 
227/1975 συγκροτείται η Επιτροπή Μελέτης και Προγραμματισμού Ειδικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εισάγεται ο θεσμός του 
Ειδικού Επιθεωρητή (σημερινός Σχολικός Σύμβουλος) και τονίζεται ο ρόλος 
των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσής τους, αφού η ειδική μετεκπαίδευση 
των δασκάλων επεκτείνεται (από μονοετής γίνεται διετής) (Ζώνιου-Σιδέρη, 
1998, 2004. Στασινός, 1999). Το ίδιο έτος, όπως αναφέρουν οι Λαμπροπούλου 
& Παντελιάδου (2000), αρχίζουν οι πρώτες προσπάθειες εκπαίδευσης 
δασκάλων στην ειδική αγωγή μέσω του Μαράσλειου Διδασκαλείου.  
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Ο πρώτος ολοκληρωμένος Νόμος για την Ειδική Αγωγή, στα πρότυπα 
νόμων άλλων χωρών, ψηφίζεται το 1981 (Ν. 1143/1981, «Περί Ειδικής 
Αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής 
μέριμνας των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών 
εκπαιδευτικών διατάξεων»). Με τον εν λόγω νόμο καθορίστηκε η παροχή 
ειδικής εκπαίδευσης και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στις διάφορες 
εκπαιδευτικές βαθμίδες, προβλέφθηκαν ειδικές σχολικές δομές και η φοίτηση 
σε αυτές ορίστηκε ως υποχρεωτική, θεσμοθετήθηκαν θέσεις εκπαιδευτικού και 
λοιπού προσωπικού και ορίστηκαν τα απαιτούμενα προσόντα αυτών (Ζώνιου-
Σιδέρη, 1998, 2004. Στασινός, 1999). Επίσης, στη διάρκεια της δεκαετίας του 
1980 ιδρύονται τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα και το γνωστικό 
αντικείμενο της ειδικής αγωγής ξεκινά να αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
επισημαίνεται ότι στα προγράμματα σπουδών ελάχιστα είναι τα μαθήματα που 
αφιερώνονται στην ειδική αγωγή, οπότε και οι εγκύκλιες σπουδές φαίνεται να 
μην παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια στους/στις εκπαιδευτικούς ώστε να 
ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
(Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000).  

Η σημερινή θεσμική πραγματικότητα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί με βάση τους δύο 
τελευταίους νόμους, τον Νόμο 2817/2000 και τον Νόμο 3699/2008, 
προσεγγίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην 
κατεύθυνση της ένταξης του μαθητικού πληθυσμού που αντιμετωπίζει ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στο εκπαιδευτικό σύστημα (Σκουλίδης 
& συν., 2015).  

Ειδικότερα, με τον Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» θεσπίζονται τα Κέντρα Διάγνωσης 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), η φοίτηση μαθητών-τριών με αναπηρίες 
ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τάξεις γενικού σχολείου είτε με την 
υποστήριξη σε Τμήμα Ένταξης είτε με την παροχή Παράλληλης Στήριξης και 
ορίζονται ειδικότερα θέματα αναφορικά με τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και το εκπαιδευτικό προσωπικό που τις στελεχώνει. Επίσης, ορίζεται 
ως προαπαιτούμενη η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή των εκπαιδευτικών που 
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υπηρετούν σε ειδικά σχολεία ή ΚΔΑΥ, η οποία και εξασφαλίζεται είτε με 
σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε -ελλείψει αυτού- με προϋπηρεσία 
πενταετούς διάρκειας στο χώρο, ενώ καθορίζονται οι δυνατότητες 
μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, μέσω των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), του 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των 
Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.  

Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι στα πλαίσια του Ν. 2817/2000 
ως ομάδα στόχος της Ειδικής Αγωγής ορίζονται τα «άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες». Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να δίνεται έμφαση στην 
ανάγκη εκπαίδευσης και παρατηρείται απομάκρυνση από τους φορτισμένους 
είτε αρνητικά είτε συναισθηματικά όρους του παρελθόντος (π.χ. ανώμαλα 
άτομα, απροσάρμοστα άτομα, άτομα που αποκλίνουν από το φυσιολογικό, 
άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ).  

Το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή ψηφίζεται το 
2008 (Ν. 3699/2008: «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»), στα πλαίσια του οποίου ο όρος «Ειδική 
Αγωγή» αντικαθίσταται από τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», τα 
Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) μετονομάζονται σε 
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και 
επαναπροσδιορίζονται τα πλαίσια φοίτησης των μαθητών-τριών με αναπηρίες 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του εν λόγω Νόμου, «Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς 
τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως 
αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να 
μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες».  Σύμφωνα με τον νόμο, ο μαθητικός πληθυσμός που 
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αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες δικαιούται να 
λαμβάνει Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 
(προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και δια βίου 
εκπαίδευση) αλλά και να έχει ευκαιρίες πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική, 
πολιτική, οικονομική και εκπαιδευτική ζωή.  

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 3699/2008, η Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση «επιδιώκει ιδίως: α) την ολόπλευρη και αρμονική 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 
δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο 
γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν, γ) την αντίστοιχη προς τις 
δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και 
στην επαγγελματική δραστηριότητα και δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική 
συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους 
εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών 
με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των 
εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις 
υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν. Η εφαρμογή 
των αρχών του «Σχεδιασμού για Όλους (Design for All)» για τη διασφάλιση 
της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά 
το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού 
όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και 
ηλεκτρονικού), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων 
των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ».  

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, 
ορίζονται και διευρύνονται οι ειδικότητες εκείνων που μπορούν να 
στελεχώσουν τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 
επαναπροσδιορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα τους, ενώ προστίθεται ως 
τυπικό προσόν εκείνο της παρακολούθησης ετήσιων προγραμμάτων 
κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση διάρκειας 400ων ωρών.  
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι ουσιαστικές ρυθμίσεις για την παροχή 
ποιοτικής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη χώρα μας έχουν 
πραγματοποιηθεί μόλις τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έχει γίνει σαφές ότι η 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Σχολικών Μονάδων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 
επιτυχία του εγχειρήματος, οπότε και αφενός ορίζονται με σαφήνεια τα 
απαιτούμενα τυπικά προσόντα και αφετέρου δίνονται ευκαιρίες εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών παραμένουν ελλιπείς και οι 
γνώσεις των εκπαιδευτικών δε φαίνεται πολλές φορές να επαρκούν για την 
αποτελεσματική και ποιοτική άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι, όπως αναφέρουν οι Λαμπροπούλου & Παντελιάδου (2000), 
ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι συχνά οι μαθητές και οι μαθήτριες με 
ειδικές ανάγκες χαρακτηρίζουν ως υποβαθμισμένη την εκπαίδευση που 
λαμβάνουν και βασικό παράγοντα ως προς αυτό θεωρούν τις ελλιπείς ειδικές 
γνώσεις των εκπαιδευτικών τους.  
 
1.2. Η Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 
 Όπως προαναφέρθηκε, βάσει του Νόμου 3699/2008, το σύνολο του 
μαθητικού πληθυσμού που αντιμετωπίζει αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες δικαιούται να λαμβάνει ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3699/2008 «Μαθητές 
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη 
ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες 
μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 
προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με 
τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής 
προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική 
αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή 
όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές 
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αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή 
χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα 
αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες». 

Επίσης, στα πλαίσια του νόμου, δίνεται έμφαση στη συνεκπαίδευση 
των μαθητών και των μαθητριών αυτών εντός των γενικών σχολείων. 
Αναλόγως των αναπηριών ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
εφαρμόζονται κατάλληλα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα είτε στις Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είτε κατά τη συνεκπαίδευση στα 
γενικά σχολεία. 

Βάσει των παραπάνω φαίνεται ότι το Εκπαιδευτικό Σύστημα Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης καλείται να καλύψει τις ανομοιογενείς ανάγκες ενός 
ετερόκλητου μαθητικού πληθυσμού και ως εκ τούτου διαιρείται σε μία μεγάλη 
κλίμακα δομών και μονάδων, οι οποίες όπως περιγράφονται στους Νόμους  
2817/2000 και 3699/2008, συνοψίζονται παρακάτω:  

 
 Γενικά και επαγγελματικά σχολεία όλων των βαθμίδων 

Οι μαθητές-τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
μπορούν να φοιτούν: 
- σε τάξη γενικού σχολείου, υποστηριζόμενοι-ες από τον/την εκπαι-

δευτικό της τάξης κατόπιν συνεργασίας και καθοδήγησης από το 
αρμόδιο ΚΕΔΔΥ 

- σε τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπάιδευση 
από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

- σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης 
που λειτουργούν εντός των σχολείων γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 
 

 Αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Όταν η φύση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την υποστήριξη των μαθητών-τριών στη 
σχολική τάξη του γενικού σχολείου, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν 
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να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες 
καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. Οι μονάδες αυτές είναι:  
- Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
- Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
- Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
- Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
- Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Α’ και Β’ βαθμίδας) 
- Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
 

 Παραρτήματα Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που διαβιούν σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα 
αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων κλπ, δύνανται να 
φοιτήσουν σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν εντός αυτών και τα 
οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 
εφαρμόζουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Παιδείας.  

 
 Κατ’ οίκον διδασκαλία  

Οι μαθητές-τριες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας που 
δεν τους επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση στο σχολικό πλαίσιο, 
μπορούν να λάβουν διδασκαλία στο σπίτι.  

 
 Από την παραπάνω περιγραφή των δυνατοτήτων εκπαίδευσης του 
μαθητικού πληθυσμού με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
παρατηρείται ότι υπάρχουν σήμερα αρκετές σχολικές δομές Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης δε μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει η Λαμπροπούλου (2004, σ. 5) «οι σχολικές μονάδες 
Ειδικής Αγωγής δεν αποτελούν χώρο θεραπείας ή φύλαξης των παιδιών µε 
ειδικές ανάγκες, αλλά χώρο εκπαίδευσης και μάθησης». Για τη διασφάλιση του 
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επιστημονικού χαρακτήρα και της συστηματικότητας της παρεχόμενης ειδικής 
εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη αναλυτικών προγραμμάτων 
τέτοιων που θα απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
μαθητικού πληθυσμού με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
που θα προωθούν την εξατομικευμένη προσέγγιση και, ως εκ τούτου, 
οφείλουν να είναι ευέλικτα και ευπροσάρμοστα (Λαμπροπούλου, 2004).  

Ακολούθως, προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης φαίνεται να 
αποτελεί και η στελέχωση του χώρου με εκπαιδευτικό προσωπικό που θα έχει 
λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και θα έχει αναπτύξει τις απαιτούμενες 
δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξημένες 
ανάγκες του εκπαιδευτικού του έργου στα πλαίσια παροχής ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης (Σκουλίδης & συν., 2015).  
 
1.3. Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σ.Μ.Ε.Α.Ε.: Απαιτούμενα προσόντα, 
ρόλος και ανάγκη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  
 Δεδομένου ότι οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της παρεχόμενης δωρεάν και υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, ακολούθως το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές 
αποτελείται από διάφορες ειδικότητες, αντίστοιχες με εκείνες των γενικών 
σχολείων (π.χ. Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι-ες, Μαθηματικοί, Εκπαιδευτικοί Φυσικής 
Αγωγής, Φυσικών Επιστημών, Μουσικής, Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών, 
Θεολόγοι, Κοινωνιολόγοι κ.α.) (Παντελιάδου, 2004). Παράλληλα, οι Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης 
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στελεχώνονται από Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό (π.χ. Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, 
Εργοθεραπευτές κλπ) για την παροχή πολύπλευρης στήριξης καθώς και από 
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για τη λειτουργική διευκόλυνση των μαθητών-
τριών (άρθρα 17 & 18, Ν.3699/2008. Παντελιάδου, 2004).  
 Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, βάσει του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου το εκπαιδευτικό προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα 
πρέπει να είναι εξειδικευμένο σε θέματα Ειδικής Αγωγής ή/και Σχολικής 
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Ψυχολογίας. Τα τυπικά προσόντα εξασφαλίζονται με την κατοχή διδακτορικού 
ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με την κατοχή πτυχίου διετούς 
μετεκπαιδεύσεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε Διδασκαλείο ή με την 
κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιων προγραμμάτων κατάρτισης 
σε θέματα ειδικής αγωγής διάρκειας 400ων

 Όπως αναφέρει ο Δαρβούδης (2001), η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για τη 
βελτίωση της ειδικής εκπαίδευσης, ενώ επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι 
οι δυνατότητες εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 
ιδιαίτερης σημασίας παραμένει η ποιοτική βελτίωση και η επάρκεια των 
σπουδών.  

 ωρών (άρθρο 20, Ν.3699/2008). 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι επισημαίνεται η ανάγκη εξειδίκευσης των 
εκπαιδευτικών που στελεχώνουν το χώρο της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, ερευνητικά δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας 
καταδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό (40,7%) του εκπαιδευτικού 
προσωπικού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στερείται 
οποιασδήποτε σχετικής κατάρτισης –πρόκειται για δεδομένα έρευνας μεγάλης 
κλίμακας που διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Λαμπροπούλου, 2004. 
Λαμπροπούλου & Παντελιάδου 2005). Πιο πρόσφατες έρευνες μικρότερης 
κλίμακας (δηλαδή με σημαντικά μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων-ουσών) 
αναφέρουν βελτιωμένο επίπεδο πρόσθετων σπουδών του εκπαιδευτικού 
προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Κ.Π.Α, χ.χ.. Σκουλίδης & συν., 2015), χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα 
και τη δεδομένη αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Η ανάγκη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προκύπτει και από τον ρόλο 
του εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι σύνθετος 
και πολυδιάστατος. Ειδικότερα, ο/η εκπαιδευτικός καλείται εκτός της άσκησης 
του «κλασικού» διδακτικού του έργου, να καταρτίζει εξειδικευμένα και 
εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών-τριών, να παρέχει διδασκαλία όχι μόνο στο 
γνωστικό αντικείμενο αλλά και σε κοινωνικές και άλλες δεξιότητες, να 
εφαρμόζει τεχνικές διαγνωστικής αξιολόγησης και βάσει αυτών να 
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επαναδιατυπώνει τους εκπαιδευτικούς στόχους και να αναπροσαρμόζει το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο, να 
συνεργάζεται με δομές και φορείς, να αναπτύσσει συνεργασία με τις 
οικογένειες των μαθητών-τριών καθώς και να αξιοποιεί μία μεγάλη ποικιλία 
διδακτικών μέσων και εργαλείων ανάλογα με το είδος και τη φύση της 
αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τω μαθητών-τριών του 
(Ε.Κ.Π.Α., χ.χ.. Περσίδου, 2010). Δεδομένης της πολυπλοκότητας του ρόλου 
του και των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, το εκπαιδευτικό 
προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης φαίνεται να χρειάζεται επιπλέον 
προσόντα από εκείνα των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής (Μαστροδήμου, 
Μιχαλαρέα & Μπόνια, 2013). Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός –και ειδικά 
ο/η εκπαιδευτικός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσει ότι «το επάγγελμά του είναι συνυφασμένο με την ανάγκη 
για συνεχή εκπαίδευση» (Δαρβούδης, 2001, χ.σ.). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι «το 
ζητούμενο για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες είναι η κατάλληλη προσαρμογή και εφαρμογή των διακηρυγμένων 
αρχών στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη», κάτι το οποίο μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της «συσσώρευσης εμπειρικής επιστημονικής γνώσης» 
(Ε.Κ.Π.Α., χ.χ., σ. 2), αναδεικνύεται η ανάγκη συνεχιζόμενης, ποιοτικής και 
αποτελεσματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης,  ούτως ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στον πολυσχιδή ρόλο 
τους και στις αυξημένες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι 
(Σκουλίδης  συν., 2015) και να προσφέρουν με τη σειρά τους ποιοτική και 
αποτελεσματική εκπαίδευση στον μαθητικό πληθυσμό στον οποίο 
απευθύνονται. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ένας σημαντικός παράγοντας είναι οι ίδιοι να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
(Δαρβούδης, 2001), ενώ η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους 
αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για το σχεδιασμό κατάλληλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Σκουλίδης & συν., 2015).  
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2.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
2.1. Η διεργασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στους/στις 

ενήλικες  
  Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τη σημερινή πραγματικότητα φαίνεται 
να επιδρά σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και η εκπαίδευση 
προτείνεται ως ένα αποτελεσματικό μέσο για να διαχειριστεί ο άνθρωπος τις 
μεταβολές που βιώνει (Ράικου, 2013). Η εκπαίδευση προβάλλεται ως ένα 
αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής διαδρομής 
του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς φαίνεται ότι οι γνώσεις που λαμβάνει στα 
πλαίσια της τυπικής του εκπαίδευσης δεν επαρκούν, ενώ προκύπτουν συνεχώς 
ανάγκες συμπλήρωσης αλλά και ανανέωσης τόσο των γνώσεων όσο και των 
δεξιοτήτων του (EURICON ΕΠΕ, 2007α. Κεδράκα, 2008).  

Κάθε ενήλικο άτομο στην πορεία της ζωής του φαίνεται ότι χρειάζεται 
να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές νέας γνώσης ώστε να μπορεί να 
εξελιχθεί, να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αλλά και να 
αυτοκαθοριστεί (Κόκκος, 2005). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη Λευκή 
Βίβλο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (1994), η θέση κάθε ανθρώπου 
στην κοινωνία της πληροφορίας εξαρτάται από «την θέση που έχει στο χώρο 
της γνώσης και της κατάρτισης». Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η σπουδαιότητα 
και η αξία της δια βίου μάθησης και του επιστημονικού πεδίου της 
εκπαίδευσης ενηλίκων επισημαίνεται όλο και εντονότερα. Σύμφωνα με τον 
Βεργίδη (1999, όπως αναφέρεται στο: Κεδράκα, 2008, σ. 47), ο ρόλος της 
εκπαίδευσης ενηλίκων αναβαθμίζεται και αποκτά ιδιαίτερο ρόλο στοχεύοντας 
στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην προσωπική ανάπτυξη αλλά 
και στην αντιμετώπιση φαινόμενων κοινωνικού αποκλεισμού.   

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να οριστεί η έννοια της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Οι δύο επικρατέστεροι ορισμοί είναι εκείνοι του ΟΑΣΑ και της 
UNESCO. Σύμφωνα με τον πρώτο εξ αυτών «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά 
οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο 
από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη 
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κατάρτισης ή ενδιαφέρον που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η 
εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, 
επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και 
την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό» (ΟΑΣΑ, 1977 όπως 
αναφέρεται στο Rogers, 1999, σ. 55).  

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO (1976, όπως 
αναφέρεται στο Rogers, 1999, σ. 55), «Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε 
εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε 
πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει 
χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και 
πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που 
θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις 
ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και 
επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση. 
Με τον τρόπο αυτό επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους 
με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της 
συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη». 

Για την εκπαίδευση ενηλίκων σήμερα, ιδιαίτερα περιεκτικός φαίνεται να 
είναι ο ορισμός που δίνει ο Καραλής (2006, σ. 28), σύμφωνα με τον οποίο «η 
εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, που 
περιλαμβάνει όλες τις συστηματικές οργανωμένες δραστηριότητες, μέσα από 
τις οποίες οι άνθρωποι που θεωρούνται ενήλικοι από την κοινωνία τους 
αποκτούν νέες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις».   

Για τον Jarvis (2004, σ. 50), η μάθηση είναι «η διεργασία του 
μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και 
συναισθήματα». Η διεργασία αυτή για τα ενήλικα άτομα φαίνεται να έχει 
σημαντικές διαφορές από εκείνη των ανηλίκων. Οι θεωρητικοί της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν επισημάνει κάποιες ιδιαιτερότητες του τρόπου με 
τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικοι και οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε τρεις 
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κατηγορίες, αναλόγως με το επίκεντρο ενδιαφέροντος της καθεμίας. Η πρώτη 
κατηγορία αφορά στις θεωρίες εκείνες που τονίζουν τη φυσική τάση του 
ενηλίκου να αυτοπροσδιορίζεται και ως εκ τούτου να έχει ενεργητικό ρόλο 
στην εκπαίδευσή του -θεωρία ανδραγωγικής του M. Knowles. Η δεύτερη 
κατηγορία αφορά στις θεωρίες που δίνουν βαρύτητα στους ρόλους που 
συνεπάγεται ο τρόπος ζωής των ενηλίκων εκπαιδευομένων –P. Jarvis & B. 
Knox. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορά στις θεωρίες που εστιάζουν στις 
εσωτερικές μεταβολές του ενηλίκου εκπαιδευομένου -J.Merizow P.Freire 
(Παληός, 2006, σ.69).  

 Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το που δίνει αυξημένη 
βαρύτητα κάθε θεωρία, γίνεται αντιληπτό ότι ο ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

- έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους (επαγγελματικούς, 
στόχους κοινωνικών ρόλων, στόχους προσωπικής ανάπτυξης, στόχους 
απόκτησης κύρους),  

- έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών (κοινωνικών, επαγγελματικών κλπ),  
- έχουν αποκρυσταλλώσει τους προτιμώμενους τρόπους μάθησής τους,  
- διαθέτουν πλήθος γνώσεων και διαμορφωμένες αξίες και ως εκ τούτου 

δυσκολεύονται να αποδεχτούν νέα γνωστικά σχήματα ή νέες μεθόδους,  
- έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή στην πορεία της μάθησης λόγω της 

τάσης τους για αυτοκαθορισμό,  
- αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση τα οποία πηγάζουν είτε από την 

προσωπικότητά τους, είτε από τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις είτε από 
κακή οργάνωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος (Κόκκος, 
2006, σσ. 89-98 & 105).  

Τα παραπάνω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων απευθυνόμενων σε ενήλικες 
ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και να επιτευχθεί 
μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους/τις 
εκπαιδευόμενους-ες. Προτείνεται δε μία σειρά προϋποθέσεων οι οποίες 
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δύναται να συμβάλουν καθοριστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Συνοπτικά, 
όπως αναφέρει ο Κόκκος (2006, σσ. 97-102), οι προϋποθέσεις αυτές είναι:  

- η εκπαίδευση έχει εθελοντικό χαρακτήρα,  
- αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, 
- το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι οργανωμένο άψογα, 
- το περιεχόμενο σχετίζεται άμεσα με τις εμπειρίες και τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων, 
- λαμβάνονται υπόψη οι προτιμώμενοι τρόποι μάθησης,  
- ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, 
- διερευνώνται τα εμπόδια των εκπαιδευομένων στη μάθηση καθώς 

και πιθανοί τρόποι υπέρβασής τους,  
- διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα ουσιαστικής επικοινωνίας, 

συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.  

Όπως σημειώνουν οι Τσιμπουκλή & Φίλλιπς (2010), τα ενήλικα άτομα 
που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνουν την 
απαραίτητη εμψύχωση ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για τις 
ικανότητές τους και ακολούθως να συμμετάσχουν επιτυχώς στην εκπαίδευση. 
Επιπλέον, τα παρεχόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για να είναι 
αποτελεσματικά και να έχουν απήχηση στον πληθυσμό στον οποίο 
απευθύνονται  θα πρέπει «να απαντούν στους στόχους και τις προσδοκίες των 
ενηλίκων εκπαιδευομένων, να δημιουργούν ευκαιρίες μάθησης, 
απομακρύνοντας τα εμπόδια στη μάθηση και να κατανοούν τις αλλαγές που 
βιώνει ο ενήλικος εκπαιδευόμενος σε μία μεταβατική κατάσταση ζωής» 
(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010, σ. 19).  

Στη διαδικασία σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης για ενήλικα 
άτομα, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αλλά και να 
διερευνώνται οι ιδιαιτερότητες της και οι συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας 
στόχου στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα δύνανται να απαντούν στις ανάγκες των ατόμων 
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που απευθύνονται και ως εκ τούτου να αυξάνεται η επιτυχία τους και η 
αποτελεσματικότητά τους (Καραλής, 2005).  

 

2.2. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών  

Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί μία διαδικασία 
προαπαιτούμενη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στην 
εκπαίδευση ενηλίκων (Καραλής, 2005. Τσιμπουκλή & Φιλλιπς, 2010). Η 
ποιότητα σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος φαίνεται να 
«καθορίζεται από την αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών του και των 
προδιαγραφών του με τις διατυπωμένες ανάγκες, και μάλιστα με τα 
διατυπωμένα αιτήματα» των εκπαιδευομένων στους/στις οποίους-ες 
απευθύνεται (Χασάπης, 2000, σ.11), ενώ για την επιτυχία ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος φαίνεται ότι το περιεχόμενό του θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα 
τόσο με τις ανάγκες όσο και με τις προηγούμενες εμπειρίες των 
εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2005).  

Για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων 
ακολουθούνται συγκεκριμένα στάδια, τα οποία -όπως ορίζονται από τον 
Βεργίδη (2003, σ.103), μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ως εξής:  
1.1. Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης και προσδιορισμός των κυριότερων  

προβλημάτων της ομάδας στόχου  
1.2. Προσδιορισμός και ανάλυση των ειδικών χαρακτηριστικών της ομάδας 

στόχου 
1.3. Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου 
1.4. Προσδιορισμός των διαθέσιμων πόρων 
2.    Προσδιορισμός του σκοπού και των ειδικών στόχων του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 
3. Προγραμματισμός για την επιλογή του περιεχομένου του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και τη δόμησή του 
4. Επιλογή των εκπαιδευτικών και διδακτικών μεθόδων και μέσων 
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5. Προσδιορισμός προϋποθέσεων για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος (προϋπολογισμός, χώρος, εξοπλισμός, διοικητική και 
επιστημονική υποστήριξη κλπ) 

6. Πρόβλεψη μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, φαίνεται ότι η διαδικασία 

διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών μίας ομάδας στόχου αποτελεί 
πρωταρχικό βήμα για την προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και 
την αποτελεσματική οργάνωσή του (Βεργίδης, 2003. Καραλής, 2005. 
Τσιμπουκλή & Φιλλιπς, 2010. Χασάπης, 2000). Στη βιβλιογραφία, ωστόσο, 
επισημαίνεται η σημασία της αποσαφήνισης της έννοιας «ανάγκη» και 
«εκπαιδευτική ανάγκη» πριν την περαιτέρω μελέτη της διαδικασίας 
διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών.  
 
2.2.1. Η έννοια της ανάγκης  

Η έννοια της ανάγκης δεν έχει μονοσήμαντη ερμηνεία και η χρήση της 
επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας τόσο στην καθημερινότητα όσο και στον 
επιστημονικό λόγο, ενώ συχνά «συγχέεται με άλλες παρεμφερείς έννοιες, 
όπως αναγκαιότητα, επιθυμία ή ζήτηση (Ανεστόπουλος, 2009, σ.21). 
Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2003, σ. 106-109), ο προσδιορισμός του 
σημασιολογικού περιεχομένου της έννοιας της ανάγκης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσα από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες 
είναι οι εξής:  
- Ψυχολογική προσέγγιση: βασίζεται στη θεωρία του Maslow σύμφωνα με 

την οποία οι ανθρώπινες ανάγκες ιεραρχούνται –γνωστή και ως «πυραμίδα 
αναγκών του Maslow». Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ένα άτομο θα 
πρέπει πρώτα να ικανοποιήσει τις ανάγκες που βρίσκονται στη βάση της 
πυραμίδας και μετά θα παρουσιαστούν και ικανοποιηθούν οι επόμενες. 
Ιεραρχικά, κάθε φορά που το άτομο θα ικανοποιεί τις «βασικότερες» 
ανάγκες του, θα δημιουργούνται οι επόμενες κοκ. Στη βάση της 
πυραμίδας του Maslow βρίσκονται οι βιολογικές ανάγκες και η ανάγκη για 
ασφάλεια, η ικανοποίηση των οποίων προέχει. Ακολουθούν οι κοινωνικές 
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ανάγκες και στη συνέχεια οι ανάγκες αυτοεκτίμησης. Έπονται οι γνωστικές 
ανάγκες καθώς και οι αισθητικές ανάγκες, ενώ στην κορυφή της 
πυραμίδας βρίσκεται η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης, η οποία δε μπορεί να 
εμφανιστεί και να ικανοποιηθεί αν προηγουμένως δεν έχουν εκπληρωθεί 
σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες των «χαμηλότερων» επιπέδων. Η ταξινόμηση 
των αναγκών του Maslow «συμβάλλει στη σύνδεση των εκπαιδευτικών 
αναγκών με άλλες σημαντικές ανθρώπινες και κοινωνικές ανάγκες» και 
φαίνεται ότι η ανάγκη για γνώση και εκπαίδευση αφενός δεν μπορεί να 
προκύψει αν δεν έχουν καλυφθεί βασικές βιοποριστικές αλλά και 
κοινωνικές ανάγκες  και αφετέρου η ικανοποίησή της σημαίνει ότι το 
άτομο θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην ικανοποίηση άλλων 
«ανώτερων» αναγκών.  

- Ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση: στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης η 
ανάγκη προκύπτει όταν το άτομο συνειδητοποιεί το έλλειμμά του σε 
σχέση με έναν γενικό κανόνα ή ένα γενικό πρότυπο. Έτσι, «μια 
εκπαιδευτική ανάγκη γεννιέται όταν ένα άτομο ή μια ομάδα 
συνειδητοποιήσει ότι έχει έλλειψη γνώσεων ή δεξιοτήτων που 
επιβάλλονται από συγκεκριμένους, θεσμοθετημένους ή άτυπους κανόνες, 
όπως για παράδειγμα αυτές που απαιτούνται από την αγορά εργασίας» 
(Ανεστόπουλος, 2009, σ. 22). 

- Πολιτιστική προσέγγιση: σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή οι ανάγκες 
διαμορφώνονται σύμφωνα με το εκάστοτε πολιτισμικό περιβάλλον, 
δηλαδή τα ήθη, τα έθιμα, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τον γενικότερο 
τρόπο ζωής μίας κοινωνικής ομάδας. Η συμβολή της εν λόγω προσέγγισης 
είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών 
αναγκών ειδικών κοινωνικών ομάδων, οι οποίες «διατηρούν τις 
ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με την περιβάλλουσα, κυρίαρχη ομάδα».  

- Οικονομική προσέγγιση: αξιοποιείται κυρίως για «τον προσδιορισμό των 
αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης σε αντιστοιχία με τις θέσεις εργασίας 
(εργασιακά καθήκοντα, ευθύνες, δεξιότητες)». Σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή, οι εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την αγορά 
εργασίας και από την εξειδίκευση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
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χρειάζεται το ανθρώπινο δυναμικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
αγοράς και της παραγωγικής διαδικασίας.  

- Δομολειτουργική προσέγγιση: στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης οι 
ανάγκες καθορίζονται από τις δομές στις οποίες ζουν οι άνθρωποι και από 
τις λειτουργίες τις οποίες επιτελούν. Για τον προσδιορισμό της ανάγκης 
σημαντικό θεωρείται το στοιχείο της αλλαγής. Η αλλαγή αυτή μπορεί να 
συμβαίνει είτε στο εσωτερικό ενός υποσυστήματος είτε στο ευρύτερο 
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.   

Από τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την έννοια της 
ανάγκης, φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας κοινός ορισμός αυτής και η 
ανάγκη ερμηνεύεται αναλόγως του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εκφράζεται. 
Το κοινό σημείο, ωστόσο, του συνόλου των προσεγγίσεων φαίνεται να είναι 
ότι η εμφάνιση μίας ανάγκης μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για 
ανάληψη δράσης με σκοπό την ικανοποίησή της. Όπως σημειώνει ο Καραλής 
(2005, σ.17), «οι ανάγκες συνδέονται με τη διαρκή προσπάθεια των ατόμων 
για την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την επαγγελματική 
και προσωπική τους εξέλιξη καθώς και τη συμμετοχή στις επιμέρους 
διαστάσεις της κοινωνικής ζωής».  

 

2.2.2. Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης 

Όσον αφορά στην έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης, προτείνονται 
διαφορετικοί ορισμοί. Ο Knowles (1970, σ.85, όπως αναφέρεται στο Καραλής, 
2012, σ.63) υποστηρίζει ότι «μια εκπαιδευτική ανάγκη είναι αυτό που ένας 
άνθρωπος πρέπει να μάθει προς όφελος δικό του, ενός οργανισμού ή της 
κοινωνίας. Είναι το χάσμα μεταξύ του υφιστάμενου επιπέδου προσόντων και 
ενός ανώτερου επιπέδου προσόντων, που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική του απόδοση, όπως αυτή ορίζεται από τον ίδιο ή στο πλαίσιο 
του οργανισμού ή της κοινωνίας που ανήκει». Ο Χασάπης (2000:31) 
περιγράφει την εκπαιδευτική ανάγκη ως «κάθε γνώση, δεξιότητα ή στάση που 
είναι αναγκαία αλλά μη διαθέσιμη από ένα άτομο, για την επαρκή και πλήρη 
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εκτέλεση μιας εργασίας ή γενικότερα μιας δραστηριότητας που περιλαμβάνει 
ένα σύνολο εργασιών».  

Ο Καραλής (2005, σ. 16), παρουσιάζει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
της έννοιας εκπαιδευτική ανάγκη, ορίζοντάς την: 1ον) ως την «απόσταση 
ανάμεσα σε κάποια υφιστάμενη κατάσταση και σε κάποιο επιθυμητό πρότυπο, 
δηλαδή ως το έλλειμμα προσόντων που θεωρούνται αναγκαία για την 
εκτέλεση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας ή την ισότιμη συμμετοχή σε 
διαστάσεις της κοινωνικής ζωής» και 2ον

Για τον Καραλή (2012, σ. 63) «με τον όρο εκπαιδευτική ανάγκη 
ορίζουμε οποιοδήποτε έλλειμμα σε επίπεδο προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων, 
στάσεων και γενικότερα ικανοτήτων και προσόντων (που αφορούν άτομα, 
κοινωνικές ομάδες, οργανισμούς και συστήματα) η κάλυψη του οποίου είναι 
δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο κατάλληλα στοχοθετημένης εκπαιδευτικής 
παρέμβασης». 

) «ως το ενδιαφέρον και το κίνητρο 
που έχει κάποιος για τη συμμετοχή του σε μία εκπαιδευτική διαδικασία –και 
που πιθανόν προκύπτει από υποκειμενικές του εκτιμήσεις». Όπως υποστηρίζει 
ο ίδιος, οι δύο αυτές προσεγγίσεις φαίνεται να δίνουν το κέντρο βάρους η μεν 
πρώτη στην ανάγκη, υπό την έννοια του ελλείμματος ή του χάσματος μεταξύ 
της υπάρχουσας και της πρότυπης κατάστασης και η δεύτερη στην επιθυμία, 
εμπεριέχοντας τη υποκειμενική εκτίμηση του ενηλίκου ατόμου ως προς τα 
ελλείμματά του και τις απαιτήσεις του ρόλου του και τονίζοντας τη σημασία 
των ενδιαφερόντων και των κινήτρων των ενηλίκων (Καραλής, 2005, 2012). 

Επιπλέον, ο Βεργίδης (2003) αναφέρει ότι «εκπαιδευτικές ανάγκες 
δημιουργούνται όταν στις ενδοψυχικές ή/και διαπροσωπικές αλλαγές που 
συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων ή/και στις αλλαγές που γίνονται στο 
περιβάλλον τους η εκπαίδευση αποτελεί μια απάντηση που συμβάλλει στην 
προσαρμογή τους στη νέα κατάσταση» (σ.109). Διακρίνει δε τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό στον οποίο αυτές είναι 
αντιληπτές και εκφράζονται από τους/τις εκπαιδευόμενους-ες: «1) ανάγκες 
συνειδητές και ρητές, 2) ανάγκες συνειδητές και μη ρητές και 3) ανάγκες 
λανθάνουσες (και προφανώς μη ρητές)». Σημειώνει δε ότι η διάκριση αυτή 
είναι σημαντική στη διαδικασία διερεύνησης και προσδιορισμού των 
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εκπαιδευτικών αναγκών μίας ομάδας στόχου, καθώς αναλόγως της κατηγορίας 
των αναγκών ο/η ερευνητής-τρια καλείται να επιλέξει και να εφαρμόσει 
διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές κατά τη  συλλογή και επεξεργασία των 
απαιτούμενων δεδομένων (Βεργίδης, 2003, σ.109). Αξίζει να σημειωθεί ότι, ως 
προς την τυπολογία των εκπαιδευτικών αναγκών, σημαντικός φαίνεται να είναι 
ο όρος «αναδυόμενες (emergent) ανάγκες», που προτείνει ο Ayers (2011, 
όπως αναφέρεται στο Βεργίδης, 2012, σ.109) και οι οποίες αφορούν στις 
ανάγκες εκείνες που «δημιουργούνται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση 
μηχανισμών και δομών και ευρύτερα από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση των 
σημαντικών δεδομένων: μηχανισμών, δομών και πρακτικών στο συγκεκριμένο 
πεδίο».  

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικές ανάγκες εκφράζονται σε σχέση με 
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις, αφού ο σκοπός του προσδιορισμού 
τους είναι ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης εκείνης που θα 
μπορέσει να συμβάλει στην κάλυψη των εντοπισμένων ελλειμμάτων. 
Ειδικότερα, ως γνώση νοείται η κατανόηση μίας έννοιας ή ενός φαινομένου ως 
αποτέλεσμα εμπειρίας, πληροφόρησης, διερεύνησης και επεξεργασίας, ως 
δεξιότητα νοείται η ικανότητα εκτέλεσης μίας νοητικής ή/και κινητικής 
λειτουργίας για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων και ως στάση  
νοείται το σύστημα αξιών και αντιλήψεων που καθορίζουν τη συμπεριφορά 
των ατόμων (Καραλής, 2005, 2012). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες αφορούν 
μεν ανθρώπους αλλά προκύπτουν από την εμπλοκή τους και τη συμμετοχή 
τους στους διάφορους τομείς της κοινωνικής τους ζωής. Ως εκ τούτου, οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αναφέρονται μόνο σε άτομα αλλά δύναται να 
αφορούν σε πληθυσμούς-στόχους αναλόγως των χαρακτηριστικών τους (π.χ. 
εργαζόμενοι-ες σε συγκεκριμένο τομέα, άνεργοι-ες κλπ), γεωγραφική περιοχή, 
οικονομική δραστηριότητα, οργανισμούς και θεσμούς (Καραλής, 2005, σσ. 17 
& 20). Ακολούθως, οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να εξεταστούν σε 
μικρο-επίπεδο (ανάγκες που αφορούν σε ένα άτομο ή μία μικρή ομάδα), μέσο-
επίπεδο (ανάγκες οργανισμών και φορέων) ή μακρο-επίπεδο (ανάγκες 
μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού ή συστημάτων) (Καραλής, 2012, σ. 64).  
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2.2.3. Η διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών  
 Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες, η  φάση της 
διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα οφείλουν να σχεδιάζονται και να οργανώνονται με τέτοιον 
τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας 
στόχου (Καραλής, 2005).  
 Η αντιστοίχιση των προδιαγραφών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
με τις διαπιστωμένες ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων 
θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας 
σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Χασάπης, 2000, σ.11).   
 Η διαδικασία διερεύνησης των  εκπαιδευτικών αναγκών παρουσιάζεται 
ως ιδιαίτερα σημαντική για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η 
εξασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής των συμμετεχόντων-ουσών. Όταν 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαντά στις ανάγκες των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων τότε προωθείται η ενεργητική συμμετοχή τους και μειώνονται 
τα φαινόμενα μειωμένης παρακολούθησης ή αποχώρησης. Ο δεύτερος λόγος 
συνδέεται με την αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, η επίτευξη των στόχων 
ενός προγράμματος καθιστά το πρόγραμμα επιτυχές και αποτελεσματικό. 
Όταν οι στόχοι που τίθενται δεν συμφωνούν με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και 
τα ιδιαίτερα προβλήματα της ομάδας στην οποία απευθύνεται, η 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί (Καραλής, 2005, σ. 18).  
 Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών μπορεί να περιγραφεί ως η 
διαδικασία εκείνη «εύρεσης του κατάλληλου τρόπου σμίκρυνσης ή εξάλειψης 
μίας εκπαιδευτικής ανάγκης», μέσω της οποίας αποσαφηνίζονται προβλήματα 
και ευκαιρίες, τίθενται μελλοντικοί στόχοι και περαιτέρω, στηρίζεται η 
επαγγελματική ανάπτυξη και δημιουργούνται οι απαραίτητες βάσεις για το 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων (Gupta, 
2007, σ.15 & 20, όπως αναφέρεται στο Ανεστόπουλος, 2009, σ.25).  
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  Ο Καραλής (2005, σ.20) ορίζει τη διαδικασία της διερεύνησης των 
εκπαιδευτικών αναγκών ως τη «συστηματική ερευνητική διαδικασία, η οποία 
προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός πληθυσμού-στόχου σε σχέση με 
ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς. Η διαδικασία αυτή καταλήγει στον 
προσδιορισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου μιας παρέμβασης που 
αναφέρεται στο συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο και αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλειμμάτων του σε σχέση με το πλαίσιο 
αναφοράς». Από τον συγκεκριμένο ορισμό φαίνεται η βαρύτητα που δίνεται 
αφενός στον πληθυσμό-στόχο και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του και 
αφετέρου στο πλαίσιο αναφοράς στο οποίο εντάσσεται. Συνεπώς, η διαδικασία 
διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση 
όλων εκείνων των στοιχείων και των χαρακτηριστικών που σχετίζονται τόσο 
με τον πληθυσμό-στόχο όσο και με το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς (Καραλής, 
2005, σ.21. Χασάπης, 2000), ενώ από τη μεταξύ τους συγκριτική θεώρηση, 
την «αφαίρεση» στην ουσία της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού 
στόχου από τις απαιτήσεις του πλαισίου αναφοράς, προκύπτει το υπάρχον 
έλλειμμα το οποίο μεταφράζεται σε εκπαιδευτικές ανάγκες και ως εκ τούτου 
ορίζει το περιεχόμενο της σχεδιαζόμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης (Καραλής, 
2005, 2012).  
 Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού-στόχου, στα πλαίσια 
της διαδικασίας διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών θα πρέπει να ερευνώνται 
και να αναλύονται: 1) τα δημογραφικά, οικογενειακά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, 2) τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά- επίπεδο εκπαίδευσης, 3) 
τα χαρακτηριστικά που αφορούν στην προηγούμενη εκπαίδευση και 
προηγούμενη σχετική εμπειρία (π.χ. προσόντα και εμπειρίες αποκτημένες 
εκτός συστήματος τυπικής εκπαίδευσης) και 4) τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού-στόχου, αναλόγως του αν εντάσσεται σε κάποια από τις ειδικές 
κοινωνικές ομάδες (Καραλής, 2005, σσ. 21-22).  
 Όσον αφορά στα στοιχεία που σχετίζονται με το πλαίσιο αναφοράς,  
κατά τη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών θα πρέπει: 1) να 
καθορίζεται με σαφήνεια το πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίζει το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται και 2) να καθορίζεται με ακρίβεια το 
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πλαίσιο αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις επιμέρους διαστάσεις του 
αλλά και τις σχέσεις του με το ευρύτερο περιβάλλον (Καραλής, 2005, σ. 21).  
 Αναφορικά με το πλαίσιο αναφοράς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ουσιαστικά εννοείται «το σύνολο των κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτισμικών συνθηκών και δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με το 
πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η εκπαιδευτική παρέμβαση, οι οποίες και 
εισάγουν τις προϋποθέσεις επάρκειας του πληθυσμού-στόχου» (Καραλής, 
2012, σ. 66). Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον Καραλή (2012), το πλαίσιο 
αναφοράς σχετίζεται με «τις συνθήκες εκείνες που ορίζουν το ανώτερο 
πλαίσιο προσόντων» (σ. 66), βάσει του προαναφερόμενου ορισμού των 
εκπαιδευτικών αναγκών του Knowles, αλλά και «υποδεικνύει και εισάγει τις 
διαστάσεις της επιθυμητής (ή «ιδανικής») κατάστασης του πληθυσμού-στόχου 
σε σχέση πάντοτε με το πρόβλημα στο οποίο επικεντρώνεται η παρέμβαση» 
(σ. 67). 

Βασικά κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας της διερεύνησης των 
στοιχείων που αφορούν τόσο στο πλαίσιο αναφοράς όσο και στον πληθυσμό-
στόχο, αποτελούν ο επαρκής προσδιορισμός τους, η πληρότητα καταγραφής 
και ανάλυσης των χαρακτηριστικών τους και η επιλογή των κατάλληλων 
μεθόδων έρευνας (Χασάπης, 2000). Επιπλέον στοιχείο «επιτυχίας» της 
διαδικασίας φαίνεται να είναι και η «ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των 
δυνητικά επωφελουμένων» (Καραλής, 2012, σ. 72).  
 Επιπρόσθετα, η διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 
αποτελεί ερευνητική διαδικασία και ως τέτοια οφείλει να διεξάγεται 
λαμβάνοντας υπόψη και τηρώντας τους κανόνες, τις τεχνικές, τις μεθόδους 
αλλά και τη δεοντολογία διεξαγωγής μίας έρευνας. Η επιλογή της κατάλληλης 
ερευνητικής μεθόδου εξαρτάται από τον τύπο των υπό διερεύνηση 
εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές περιγράφονται από τον Βεργίδη 
(συνειδητές και ρητές, συνειδητές και μη ρητές & λανθάνουσες). Ως εκ 
τούτου, όταν οι ανάγκες του πληθυσμού στόχου εκτιμάται ότι είναι 
συνειδητές και ρητές προβάλλεται ως κατάλληλη η περιγραφική 
δειγματολειπτική μέθοδος και ερευνητικά εργαλεία όπως το ερωτηματολόγιο 
ή/και οι κατευθυνόμενες συνεντεύξεις, ενώ όταν οι ανάγκες εκτιμώνται ως μη 



40 
 

ρητές ή λανθάνουσες φαίνεται να είναι καταλληλότερη η ποιοτική μέθοδος και 
η χρήση αντίστοιχων εργαλείων και τεχνικών, όπως η μελέτη περίπτωσης, οι 
ιστορίες ζωής, η παρατήρηση και η συνέντευξη (Βεργίδης, 2003, σσ. 109-
113).  
 Η διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών θα πρέπει να 
γίνεται αντιληπτή ως μία συνεχής διεργασία, που θα συνδέεται με την 
εκπαιδευτική/επιμορφωτική διαδικασία, τροφοδοτώντας και συμπληρώνοντας 
η μία την άλλη (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, σ. 75).  
 Οι Τσιμπουκλή & Φίλλιπς (2010) αναφέρουν ότι η μέτρηση των 
παραγόντων εκείνων που διαμορφώνουν τις ανάγκες των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων είναι πολλαπλοί και δύσκολα μετρήσιμοι. Προτείνουν, 
ωστόσο, ένα μοντέλο τριών σταδίων το οποίο μπορεί να εφαρμόσει ένας/μία 
εκπαιδευτής-τρια ενηλίκων για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 
των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Η πρώτη φάση διερεύνησης προηγείται της 
έναρξης της εκπαιδευτικής παρέμβασης και μέσω ανοικτών ερωτήσεων 
ερευνούνται οι λόγοι συμμετοχής και οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται σταδιακά και το μαθησιακό συμβόλαιο. Η 
δεύτερη φάση διερεύνησης πραγματοποιείται με την έναρξη του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, στην εναρκτήρια συνάντηση. Στη φάση αυτή 
ερευνώνται: η πρόθεση των εκπαιδευομένων για ενεργή συμμετοχή και 
δέσμευση στο πρόγραμμα, οι προηγούμενες γνώσεις κι εκείνες που θα ήθελαν 
να αποκτήσουν και, τέλος, οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων από την 
συμμετοχή στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση. Η τρίτη φάση 
διερεύνησης πραγματοποιείται στη μέση περίπου του εκπαιδευτικού 
προγράμματος με στόχο την εκτίμηση της αξιολόγησης της πορείας του από 
τους/τις εκπαιδευόμενους-ες αλλά και την εκτίμηση της προσωπικής πορείας 
του/της κάθε συμμετέχοντος-ουσας ξεχωριστά (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010, 
σσ. 19-23).  
 Ολοκληρώνοντας την ενότητα που αφορά στη διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών, αξίζει να αναφερθούν οι επιγραμματικές επισημάνσεις 
του Βεργίδη (2003, σ.113) σε σχέση με τη διερεύνηση εκπαιδευτικών 
αναγκών:  
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- «Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών δεν περιορίζεται στη στατική 
ανάλυση ατομικών απαντήσεων. Παράλληλα με τις ρητές ανάγκες 
υπάρχουν και μη ρητές καθώς και λανθάνουσες, η επισήμανση τω οποίων 
δεν είναι πάντοτε εφικτή με ποσοτικές μεθόδους.  

- Οι εκπαιδευτικές ανάγκες απορρέουν από την κοινωνικοοικονομική, 
πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα. 

- Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί μία συνεχή 
διαδικασία. 

- Η πληροφόρηση της ομάδας στόχου για τις υπάρχουσες δυνατότητες 
εκπαίδευσης συνιστά μέρος της διερεύνησης αναγκών . 

- Η διερεύνηση αναγκών δεν καταλήγει σε ένα άκαμπτο πρόγραμμα, αλλά 
σε ένα διαρκώς αναπροσαρμοζόμενο προγραμματισμό».  

 
2.3. Οι εκπαιδευτικοί ως εκπαιδευόμενοι-ες 
 Η αρχική εκπαίδευση και βασική μόρφωση των εκπαιδευτικών φαίνεται 
να μην αρκεί για να ανταποκριθούν επαρκώς στην άσκηση του εκπαιδευτικού 
τους έργου και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων. Έτσι, οι 
εκπαιδευτικοί φτάνουν συνήθως στη σχολική τάξη χωρίς τα αναγκαία εφόδια 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των θεωρητικών τους γνώσεων 
(Μαυροειδής & Τύπας, 2001). Ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα της συνεχούς 
εκπαίδευσης και της επιστημονικής τους υποστήριξης έχει αναδειχθεί από 
νωρίς ως ένα πάγιο αίτημα στο χώρο της εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 1989). 
Σήμερα, δεδομένης της ρευστότητας του σύγχρονου περιβάλλοντος, οι 
απαιτήσεις για δεξιότητες υψηλού επιπέδου αυξάνονται διαρκώς και το αίτημα 
αυτό φαίνεται να γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό (Ράπτης & Ράπτη, 2004).  
 Όπως επισημαίνουν οι Κατσαρού & Δεδούλη (2008), ο/η εκπαιδευτικός 
θέτει τη δική του προσωπική σφραγίδα στην καθημερινή διδακτική πράξη 
διαμορφώνοντας την πραγματικότητα του θεσμού της εκπαίδευσης. Ως εκ 
τούτου, επισημαίνεται ότι «η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού καθίσταται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην ποιοτική 
βελτίωση της εκπαίδευσης. Βασικό μοχλό αυτής της ανάπτυξης αποτελεί η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, σ.8).  
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Η επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
στοχεύει μέσω της ανανέωσης και συμπλήρωσης της βασικής τους 
εκπαίδευσης στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεών  
τους αλλά και στην προσωπική τους εξέλιξη. Τελικός στόχος της επιμόρφωσης 
είναι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και του επαγγελματικού ρόλου των 
εκπαιδευτικών και ακολούθως η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης (Δούκας & 
συν., 2008. Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

Όπως αναφέρουν οι Δούκας & συν. (2008, σ.368), η ποιότητα της 
παρεχόμενη εκπαίδευσης για τους/τις εκπαιδευτικούς συνδέεται με την 
ενίσχυση του έργου αλλά και του ρόλου των εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών 
του εκπαιδευτικού τους έργου αλλά και ως διαμορφωτών της επαγγελματικής 
και εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Υποστηρίζουν δε, ότι η ποιότητα της 
επιμόρφωσης συναρτάται «με τρεις συμπληρωματικές εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις:  
- Την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
- Τη δια βίου διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια 

και σε κάθε χώρο της επαγγελματικής ζωής 
- Τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης με τη συμβολή της δια βίου 

επαγγελματικής ανάπτυξης» (Δούκας & συν., 2008, σ. 368).  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στις υποενότητες που ακολουθούν, 

επιχειρείται μία συνοπτική σκιαγράφηση των ευκαιριών που προσφέρονται 
στους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας για 
επιπλέον εκπαίδευση και επιμόρφωση και ακολουθεί η περιγραφή των 
αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνητικών εγχειρημάτων ως προς την 
αξιολόγηση της ληφθείσας εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, τις προσδοκίες τους και 
την εκτίμηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών.   
 
2.3.1. Θεσμικό πλαίσιο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών  
  Σύμφωνα με τον Σαλτερή (2011, σ.7-8), προϋπόθεση για την 
προσέγγιση του συστήματος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών αποτελεί ο προσδιορισμός των εννοιών της άτυπης, μη τυπικής 
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και τυπικής εκπαίδευσης. Έτσι, ως τυπική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
νοούνται όλα εκείνα που ο/η εκπαιδευτικός μαθαίνει μέσα από την καθημερινή 
εκπαιδευτική/επαγγελματική του ενασχόληση και την αλληλεπίδρασή του με 
το εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της 
διαδικασίας ο/η εκπαιδευτικός αποκτά νέες αλλά και ανανεώνει τις υπάρχουσες 
γνώσεις και δεξιότητές του. Πρόκειται για μία σημαντική και διαρκή διαδικασία 
η οποία είναι διάχυτη, μη θεσμοθετημένη και δύσκολα προσδιορίσιμη. Ως μη 
τυπική εκπαίδευση νοείται κάθε οργανωμένη μορφή επιμόρφωσης που 
παρέχεται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και έχει 
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Εκπαίδευση τέτοιου τύπου οι 
εκπαιδευτικοί δύνανται να λάβουν από την προαιρετική συμμετοχή τους σε 
εκπαιδευτικές δράσεις Συλλόγων και φορέων εκτός εκπαιδευτικού 
συστήματος. Τέλος, ως τυπική επιμόρφωση νοείται η επιπλέον εκπαίδευση 
που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του θεσμοθετημένου και 
δομημένου εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την ενίσχυση ή απόκτηση 
γνώσεων και την υποστήριξη του επαγγελματικού τους ρόλου.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω διαχωρισμό, ακολούθως 
επιχειρείται μία επιγραμματική σκιαγράφηση του ελληνικού τυπικού 
συστήματος παρεχόμενης επιπλέον εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών.  
 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών -ή αλλιώς η εκπαίδευσή τους μετά 
την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών- ξεκινά στην Ελλάδα στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970 με την ίδρυση των Σχολών Επιμόρφωσης Λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) και των Σχολών Επιμόρφωσης Λειτουργών 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) και παρέχεται στους/στις εκπαιδευτικούς  η 
δυνατότητα ετήσιας φοίτησης σε αυτές. Αργότερα οι σχολές αυτές 
αντικαθίστανται από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και 
θεσπίζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της επιμόρφωσης σε περιοδική βάση. 
Σταδιακά θεσμοθετούνται ευέλικτα αλλά και ταχύρυθμα προαιρετικά 
επιμορφωτικά προγράμματα. Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναπτύσσεται σημαντικά όχι μόνο από τα 
ΠΕΚ αλλά και από άλλους φορείς, όπως π.χ. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, και 
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οργανώνονται ολοένα και περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα για 
εκπαιδευτικούς. Το 1999 γίνεται υποχρεωτική η παρακολούθηση Εισαγωγικής 
Επιμόρφωσης για όλους-ες τους/τις νεοδιόριστους-ες εκπαιδευτικούς στα ΠΕΚ, 
ενώ το 2002 ιδρύεται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) με 
σκοπό τον σχεδιασμό επιμορφωτικής πολιτικής, τον συντονισμό της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων 
αλλά και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων προς υλοποίηση από 
άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (Δούκας & συν., 2008. Βεργίδης, 2012. 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).  
 Σήμερα οι φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ο 
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), τα Περιφερειακά 
Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), η 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ –
πρώην ΣΕΛΕΤΕ), στελέχη της εκπαίδευσης (π.χ. σχολικοί σύμβουλοι) κ.α. 
(Δούκας & συν., 2008, σ. 365. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, σ. 7). Επιπλέον 
φορείς που προσφέρουν μετεκπαίδευση αποτελούν τα Διδασκαλεία Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, τα οποία ανήκουν βέβαια στα αντίστοιχα 
παιδαγωγικά πανεπιστημιακά τμήματα (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008. 
Οικονομίδης, 2009).  
 Από τους παραπάνω φορείς ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο ρόλο 
των Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που τα τελευταία έτη λειτουργούν μεγάλο αριθμό 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και διεξάγουν πλήθος επιμορφωτικών και 
εκπαιδευτικών δράσεων. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό –εντός των 
οποίων και οι εκπαιδευτικοί- να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε επίπεδο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό αλλά και σε επίπεδο επιμορφωτικών προγραμμάτων, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους-ες να ξεπεράσουν παραδοσιακούς 
χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  
 Πέραν των προαναφερόμενων «τυπικών» φορέων, σημαντικό ρόλο 
στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν οι 
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σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι-ες ασκούν την παιδαγωγική και επιστημονική 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Επιπλέον φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
θεωρούνται τα επιστημονικά ινστιτούτα και τα κέντρα συνδικαλιστικών 
φορέων (Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης και Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος), επιστημονικές ενώσεις και σύνδεσμοι 
εκπαιδευτικών, ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμοί καθώς 
και άλλες δομές που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό χωρίς να εξαιρούνται οι 
εκπαιδευτικοί (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Διαρκούς 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.α.) (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  
 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι υποχρεωτική ή 
προαιρετική, ως προς την αναγκαιότητα φοίτησης ενώ ως προς τον φορέα 
υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
μπορεί να διαχωριστεί σε ενδοσχολική/ ενδοϋπηρεσιακή και σε εκπαίδευση 
εκτός σχολείου. Οι προβλεπόμενες μορφές υποχρεωτικής επιμόρφωσης είναι 
οι εξής:  
- Εισαγωγική  επιμόρφωση  (έως  4 μήνες)  για  τους  υποψήφιους  προς  

διορισμό  εκπαιδευτικούς 
- Περιοδική επιμόρφωση κάθε έτος (έως 3 μήνες) για τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς 
- Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας (10 έως 100 ώρες) 

γα το σύνολο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και μεγαλύτερης 
διάρκειας (έως 200 ώρες) για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

- Επιμορφωτικά προγράμματα για κάλυψη ειδικών αναγκών μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας (π.χ. στελέχη εκπαίδευσης, ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών, ομογενών εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού κλπ) 

- Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα 
Διδασκαλεία (Δούκας & συν., 2008, σσ. 364-365. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(2009, σ.7). 
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Όσον αφορά στην προαιρετική επιμόρφωση, πραγματοποιούνται 
σεμινάρια σχετικά με ειδικά θέματα καινοτόμων δράσεων όπως π.χ. 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ειδική 
Αγωγή κ.α. Από τις προαναφερόμενες μορφές επιμόρφωσης τα τελευταία 
χρόνια υλοποιούνται μόνο η Εισαγωγική Επιμόρφωση και κάποια προαιρετικά 
επιμορφωτικά σεμινάρια και από (Δούκας & συν., 2008, σ. 365. Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2009, σ.7). 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά ειδικότερα τον 
χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί και το 
αντικείμενο διερεύνησης της εν λόγω εργασίας, φαίνεται ότι οι επιμορφωτικές 
δράσεις «χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά» 
(Σκουλίδης & συν., 2015, σ. 23). Όπως αναφέρει ο Αγαλιώτης (2007, όπως 
αναφέρεται στο: Σκουλίδης & συν., 2015, σ. 23), οι παρεχόμενες από το 
κράτος ευκαιρίες επιμόρφωσης σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως σε ημερίδες και προγράμματα λίγων 
ωρών, ενώ ακόμα και στα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται από 
τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα οι θεματικές που άπτονται ζητημάτων 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι ελάχιστες.  

Η επιπλέον εκπαίδευση και επιμόρφωση προβάλλεται ως ένα πάγιο 
αίτημα των εκπαιδευτικών και, όπως είδαμε και παραπάνω, φαίνεται να έχουν 
αναπτυχθεί σημαντικά την τελευταία εικοσαετία σχετικές εκπαιδευτικές 
δράσεις και παρεμβάσεις και να έχουν διατεθεί υψηλά κονδύλια για τον σκοπό 
αυτό. Εντούτοις, η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν φαίνεται να πραγματοποιείται 
κατόπιν του απαραίτητου σχεδιασμού και συντονισμού και παρατηρείται 
έλλειψη συνέχειας και συνέπειας μεταξύ των επιμορφωτικών δράσεων καθώς 
και άλλες δυσκολίες και δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την οργάνωση των 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, τη θεωρητική και επιφανειακή πολλές φορές 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αντικειμένων, τη διάσταση μεταξύ των 
πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων και των 
παρεχόμενων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων κ.α. Ως εκ τούτου, η παρεχόμενη 
εκπαίδευση δεν είναι πάντα αποτελεσματική και δε φαίνεται να συμβάλλει 
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ουσιαστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Δούκας & συν., 
2008. Μπαγάκης, 2011. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).  
 
3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
αποτελεί ζητούμενο και προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε διεθνές 
επίπεδο. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θεωρείται πλέον όχι μόνο ευκαιρία 
επαγγελματικής ανόδου αλλά και επαγγελματικό δικαίωμα καθώς και ελπίδα 
για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης για ποιοτική βελτίωση του σχολείου 
(Belbenoit, 1979 & Βεργίδης, 1995, όπως αναφέρεται στο: EURICON ΕΠΕ, 
2007α, σ. 7).  
 Ωστόσο, παρατηρείται ότι συχνά στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, δεν λαμβάνονται υπόψη 
οι ανάγκες των ίδιων με αποτέλεσμα τη χαμηλή αποδοτικότητα των 
προγραμμάτων. Υποστηρίζεται ότι η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τους/τις εκπαιδευτικούς που 
συμμετέχουν σε αυτές και επισημαίνεται ότι «οι εκπαιδευτικοί έχουν το 
δικαίωμα όχι μόνο να μιλήσουν αλλά και να ακουστούν» (McNiff, 

Όπως σημειώνουν οι Κατσαρού και Δεδούλη (2008, σ. 74), «η 
αδυναμία πολλών προγραμμάτων να συναντήσουν τις πραγματικές 
επιμορφωτικές ανάγκες περιορίζει τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να 
αντιληφθούν τη χρησιμότητά τους ή να βρουν ενδιαφέρον σ’ αυτά».  

1995, όπως 
αναφέρεται στο: Δακοπούλου, 2003, χ.σ.).  

 Υποστηρίζεται ότι στην Ελλάδα η παρεχόμενη εκπαίδευση/ επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών γίνεται σπασμωδικά και μη συντονισμένα, χωρίς να 
φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αποτελεσματικότητά της. Το γεγονός ότι οι 
εκπαιδευτικοί ως εκπαιδευόμενοι-ες προσέρχονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με συγκεκριμένα κίνητρα, προσδοκίες και ανάγκες καθώς και –ως 
ενήλικες εκπαιδευόμενοι-ες - με τάση ενεργητικής συμμετοχής, δεν φαίνεται 
να έχει απασχολήσει στον απαιτούμενο βαθμό τους αρμόδιους φορείς 
(Νικολακάκη, 2003).  
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 Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν 
πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών φαίνεται να καταλήγουν στην πλειοψηφία τους στο 
γεγονός ότι «η επιμόρφωση οφείλει να είναι συστηματική, να λαμβάνει υπόψη 
τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και να πραγματεύεται ζητήματα 
καθημερινής διαχείρισης της σχολικής πραγματικότητας» (Σκουλίδης & συν., 
2015, σ. 23).  

Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι αποσπασματικά, ενώ μέσα από την 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας παρατηρείται ότι καταγράφεται κυρίως η 
σπουδαιότητα του να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των εκπαιδευτικών σε 
θέματα επιμόρφωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μία λεπτομερής διερεύνηση 
αυτών (EURICON ΕΠΕ, 2007α, σ. 14). 
 Ειδικότερα, επιχειρώντας μία επισκόπηση των ερευνών που έχουν 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα αναφορικά με τη διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, παρατηρείται ότι 
αυτές είναι αφενός περιορισμένες και αφετέρου αφορούν σχεδόν αποκλειστικά 
εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και παρατηρείται απουσία σχεδόν σχετικών 
ερευνητικών δεδομένων αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Μια περιγραφή 
των αποτελεσμάτων των διεξαχθεισών ερευνών επιχειρείται στην ενότητα που 
ακολουθεί.  
 
3.1. Επισκόπηση ερευνών για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 
 Μία πρώτη ερευνητική προσπάθεια ανίχνευσης των εκπαιδευτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών είναι εκείνη των Αθανασίου, Νίκου & Καρβούνη 
(1993) που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί και 
των δύο βαθμίδων επιθυμούν την επιμόρφωση για να βελτιώσουν το 
διδακτικό τους έργο και να λαμβάνουν ενημέρωση για τα σύγχρονα ρεύματα 
στις επιστήμες της αγωγής. Η πλειοψηφία θεωρεί την επιμόρφωση αναγκαία 
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ενώ παράλληλα θεωρεί ότι από την επιμόρφωση που έχει ήδη λάβει δεν είχε 
ιδιαίτερο όφελος.  
 Έρευνα σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που πραγματοποιήθηκε από 
τον Παληό (1994) αναδεικνύει ως βασικότερα προβλήματα των εκπαιδευτικών 
το άγχος και την ανησυχία στη διάρκεια της επιμόρφωσής τους καθώς και το 
γεγονός της υποχρεωτικότητας της φοίτησης και της μη ενεργής συμμετοχής 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
 Τα αποτελέσματα έρευνας του Βεργίδη (1998) σε δείγμα 183 
εκπαιδευτικών, έδειξαν ότι πάνω από τους/τις μισούς-ές συμμετέχοντες-ουσες 
(65%) έχουν αρνητική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας των Π.Ε.Κ., ενώ 
ερευνητικά δεδομένα άλλης έρευνας του ίδιου έτους (Γκόλιαρης, 1998) 
δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί διάκεινται θετικά απέναντι στο θεσμό της 
υποχρεωτικής επιμόρφωσης υπό προϋποθέσεις (να είναι επιδοτούμενη και 
μέσης διάρκειας, να πραγματοποιείται σε κοντινή απόσταση από την έδρα 
τους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους). Η εν λόγω έρευνα καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται πλήρως και ιεραρχούν 
τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενώ συγχρόνως παρέχονται αποτελέσματα ως 
προς τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, 
με πρώτη στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών τη θεματική της ψυχολογίας 
του παιδιού. 
 Η ανάγκη των εκπαιδευτικών για ενίσχυση των ψυχοπαιδαγωγικών 
γνώσεων και ανάγκη για διδακτική κατάρτιση των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών, αναδείχθηκαν ως τα κυριότερα ευρήματα στην έρευνα της 
Ρηγάτου (1999).  
 Η ελλιπής επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών, παρουσιάστηκε ως το σημαντικότερο κίνητρο επιμόρφωσης σε 
έρευνα στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Ταρατόρη-Τσακατίδου, 2000). Στην ίδια έρευνα, η εκπαίδευση πέραν των 
βασικών σπουδών των εκπαιδευτικών κρίθηκε από το δείγμα αναγκαία έως 
πολύ αναγκαία και αναδείχθηκε η σπουδαιότητά της στην κατεύθυνση 
βελτίωσης της επιστημονικής γνώσης.  
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 Τα αποτελέσματα έρευνας με συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής 
προσέγγισης που διεξήχθη σε δείγμα 130 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Δακοπούλου, 2003), ανέδειξαν τη μη σύγκλιση των 
εκπαιδευτικών τους αναγκών με τα παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα, 
με το 70,1% των συμμετεχόντων-ουσών να υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο 
της ισχύουσας επιμόρφωσης δεν καλύπτει τις ανάγκες του. Παράλληλα, 
περισσότεροι-ες από τους/τις μισούς-ές εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα δήλωσαν μη ικανοποιημένοι-ες από την επιμόρφωση που είχαν 
λάβει χαρακτηρίζοντάς την «κακή». Ως προς τα αναμενόμενα οφέλη από την 
παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πάνω από το 90% του 
δείγματος υποστηρίζει ότι προσδοκά την βελτίωση των διδακτικών του 
ικανοτήτων, ενώ επίσης σημαντικό (82,8%) είναι το ποσοστό εκείνων που 
εκτιμούν ότι η επιμόρφωση αποτελεί ευκαιρία για γνωριμία και ανταλλαγή 
απόψεων με άλλους-ες εκπαιδευτικούς. Ως προς τις επιμορφωτικές 
δραστηριότητες η πλειοψηφία του δείγματος φαίνεται να δηλώνει την 
προτίμησή του στις ομαδικές συζητήσεις σχετικά με κοινά εκπαιδευτικά 
προβλήματα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μη διατίθενται να 
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός ωραρίου εργασίας και 
θέτουν το ζήτημα της απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα κατά τη 
διάρκεια της επιμόρφωσης, ενώ ως προς τα κίνητρα εκπαίδευσης «ένα μέρος 
των εκπαιδευτικών θεωρεί την επιμόρφωση ως κίνητρο για ανάπτυξη των 
διδακτικών τους ικανοτήτων, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αντιμετωπίζει την 
επιμόρφωση απλά ως «συλλογή πιστοποιητικών» για χρήση σε πιθανή 
μελλοντική αξιολόγηση» (Δακοπούλου, 2003, χ.σ.). 
 Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα προερχόμενα από δείγμα 710 
εκπαιδευτικών (Παπαναούμ, 2003), σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων-
ουσών θεωρεί σημαντική την επιμόρφωση για το έργο τους και θεωρεί ότι θα 
πρέπει αυτή να είναι διαρκής ή να πραγματοποιείται σε τακτική βάση. Ως 
σημαντικότεροι λόγοι επιπλέον εκπαίδευσης θεωρούνται από τους/τις 
εκπαιδευτικούς του δείγματος η ανανέωση των γνώσεών τους και η επίλυση 
προβλημάτων διδασκαλίας αλλά και συμπεριφοράς μαθητών-τριών. Οι 
σημαντικότερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες ως προς τις θεματικές είναι κατά 
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σειρά προτίμησης: θέματα Ψυχολογίας, διδακτική μεθοδολογία, θέματα 
γενικής παιδείας, ειδικά γνωστικά αντικείμενα, αξιολόγηση μαθητή κ.α. Ως 
σημαντικές και αναγκαίες αξιολογήθηκαν από υψηλό ποσοστό του δείγματος 
θεματικές που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και τη συνεργασία σχολείου-
οικογένειας. Αντίθετα, μικρό ήταν το ποσοστό εκείνων που ανέφεραν στις 
εκπαιδευτικές τους ανάγκες θέματα διοίκησης τους σχολείου. Όπως 
συμπεραίνει η Παπαναούμ (2003, σ. 147), οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
«χρειάζονται επιμορφωτική υποστήριξη σε θέματα τα οποία ελάχιστα ή 
καθόλου δεν έχουν διδαχθεί κατά τις σπουδές τους, αποδεικνύονται όμως 
ιδιαίτερα σημαντικά για το έργο τους, όπως προκύπτει από τη βιωματική τους 
εμπειρία».  
 Έρευνα που επικεντρώθηκε στη συγκριτική αξιολόγηση των 
επιμορφωτικών αναγκών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Δευτερβάθμιας 
εκπαίδευσης αναλόγως της ειδικότητάς τους (Πατούνα, Στελλάκου, 
Κουτούζης, Βερέβη & Θωμαδάκη, 2005), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες όχι μόνο μεταξύ των διαφορετικών 
εκπαιδευτικών κλάδων αλλά και εντός αυτών, αναλόγως του προγράμματος 
σπουδών κατά τα βασική εκπαίδευση (π.χ. σε κάποια Τμήματα παρέχονταν 
περισσότερα παιδαγωγικά μαθήματα). Σημαντικές προς επιμόρφωση θεματικές 
αναδείχθηκαν εκείνες που σχετίζονταν με τις θεωρίες μάθησης και την 
αξιολόγηση του/της μαθητή-τριας αλλά και της διδασκαλίας. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι στα πλαίσια του εν λόγω ερευνητικού εγχειρήματος, 
αναδείχθηκε η σημασία της σύνδεσης θεωρίας-πράξης στα πλαίσια των 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  
 Έρευνα σε εκπαιδευτικούς ολοήμερων σχολείων (Saiti & Saitis, 2006) 
διαπίστωσε μη θετική στάση των συμμετεχόντων-ουσών απέναντι σε 
ενδεχόμενη επιμόρφωση, ελλείψει οικονομικών κινήτρων και διαθέσιμου 
χρόνου.  
 Έρευνες των Υφαντή και Βοζαϊτη (2007) και Υφαντή και Καραντζή 
(2007) κατέληξαν σε συμπεράσματα που αφορούσαν στη σπουδαιότητα του 
ρόλου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
τους έργου. Οι συμμετέχοντες-ουσες χαρακτήρισαν στην πλειονότητά τους ως 
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ανεπαρκή την αρχική τους εκπαίδευση και δήλωσαν ότι θεωρούν την 
επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ως μέσο για την ανανέωση των 
γνώσεών τους, την ενίσχυση των παιδαγωγικών τους δεξιοτήτων και την 
επίλυση προβλημάτων της σχολικής καθημερινότητας.  
 Σημαντική θεωρείται η συμβολή των ερευνών που διεξήχθησαν από 
τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) στην κατεύθυνση 
διερεύνησης και προσέγγισης των εκπαιδευτικών αναγκών των 
αποτελεσματικών. Συγκεκριμένα, μελέτη για την ανίχνευση των 
επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (EURICON ΕΠΕ, 
2007α) στηρίχθηκε στην αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως προς την 
επάρκεια των γνώσεών τους και τις ενδεχόμενες δυσκολίες τους και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είχε λάβει 
προηγούμενη επιμόρφωση την οποία αξιολόγησαν ως σημαντική αλλά όχι 
καθοριστικής σημασίας για την προσωπική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση 
του διδακτικού της έργου. Ως σημαντικοί παράγοντες επιμόρφωσης 
αναδείχθηκαν το περιεχόμενο, η σαφήνεια των στόχων, η σχέση θεωρίας 
πράξης και η επάρκεια των εκπαιδευτών. Η ανάγκη για συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση προβάλλεται ως επιτακτική και η συμβολή της σημαντική για την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου. Την αντιμετωπίζουν δε ως ένα 
ουσιαστικό προσόν ενώ η ανάγκη ια πιστοποίηση (τυπικό προσόν) έπεται. Οι 
προσδοκίες τους αφορούν σε προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, ενώ ως 
προς τη διάρκεια και τη συχνότητα διαφαίνεται προτίμηση σε περιοδικά 
ταχύρυθμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ως προς το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσής τους, διαφάνηκε η ανάγκη εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα 
που «παρεκκλίνουν από τον παραδοσιακό διδακτικό τρόπο προσέγγισης» (π.χ. 
εικαστικά, μουσική, πληροφορική) (σ. 85), ενώ οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να 
υπολείπονται και σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης της 
σχολικής μονάδας καθώς και ως προς την αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Οι συμμετέχοντες-ουσες διατυπώνουν αίτημα συμμετοχής 
στο σχεδιασμό της επιμόρφωσης και υπογραμμίζεται ότι «οι απόψεις που 
διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα επιμόρφωσης είναι προϊόν 
βιωματικής γνώσης και η αξία της έγκειται ακριβώς σε αυτό» (σ. 79).  
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 Εμπειρική μελέτη του ίδιου έτους σχετικά με την ανίχνευση 
επιμορφωτικών αναγκών στην τεχνική εκπαίδευση (EURICON ΕΠΕ, 2007β), 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα του δείγματος «εκτιμά ότι η 
επιμόρφωση είναι πολύ σημαντική, γιατί συμβάλλει στην ανανέωση, την 
βελτίωση και την απόκτηση νέων γνώσεων» (σ. 33). Εκφράζεται η επιθυμία 
συστηματικής επιμόρφωσης προς ενίσχυση της προσωπικής τους ανάπτυξης 
και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του διδακτικού τους έργου καθώς και 
προς την ενίσχυσή τους ώστε να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ως προς το επιμορφωτικό περιεχόμενο, οι 
συμμετέχοντες-ουσες εκφράζουν την ανάγκη εκπαίδευσής τους σε θέματα 
διαχείρισης σχολικής πραγματικότητας, στη αξιοποίηση τω νέων τεχνολογιών 
και σε διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Τονίζουν, επίσης, τη σημασία 
εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους/τις ωρομίσθιους-ες και αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς. Ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών της 
εκπαίδευσης, προβάλλεται η ανάγκη εκπαίδευσής τους σε διοικητικά 
ζητήματα, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στη χρήση νέων 
τεχνολογιών. Αναφορικά με την επιμόρφωση που έχουν λάβει έως σήμερα, η 
πλειονότητα δηλώνει δυσαρεστημένη ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων 
που τη θεωρεί «ανύπαρκτη». Τα ερευνητικά αποτελέσματα συγκλίνουν στην 
πρόταση υποχρεωτικής αλλά σύντομης διάρκειας εκπαίδευσης  οποία θα 
πραγματοποιείται όταν εισάγονται σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Η 
επιμόρφωση αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο για τη βελτίωση των διδακτικών 
ικανοτήτων και σημειώνεται η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις 
στην παιδαγωγική θεωρία και πρακτική. 
 Ακόλουθη έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. που αφορούσε στη ανίχνευση 
επιμορφωτικών αναγκών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών & ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε., 2008α), ανέδειξε τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη αντιμετώπιση προβλημάτων 
συμπεριφοράς των μαθητών-τριών, την ανάγκη που προκύπτει ώστε να 
παράσχουν ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές-τριες και την ανάγκη 
συνεργασίας τόσο με τις οικογένειες των μαθητών-τριών όσο και με άλλους 
φορείς. Αναφορικά με την προηγούμενη εκπαίδευση/επιμόρφωση που έχουν 
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λάβει οι εκπαιδευτικοί του δείγματος διαφάνηκαν δύο τάσεις από τις 
απαντήσεις τους: «η πρώτη η οποία έχει μια θετική εικόνα της συμβολής της 
επιμόρφωσης σε γενικής φύσεως ζητήματα (επιστημονική βελτίωση, διδακτική 
επάρκεια), και η δεύτερη σε μια κριτική στάση σχετικά με τη συμβολή της σε 
πιο ειδικά ζητήματα (αλλαγές του αναλυτικού προγράμματος, καθημερινά 
προβλήματα)» (σ. 51). Ως σημαντικότερο όφελος από τη συμμετοχή σε 
επιμορφωτικές δράσεις κρίνεται εκείνη της συζήτησης και της ανταλλαγής με 
συναδέλφους ενώ ως σημαντικότερα εμπόδια συμμετοχής προβάλλονται οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις και ο φόρτος εργασίας. Οι επιμορφωτικές ανάγκες 
που καταγράφηκαν «σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την καθημερινή 
παιδαγωγική πρακτική […] η πρώτη επιλογή των εκπαιδευτικών ήταν “θέματα 
παιδαγωγικής ψυχολογίας”, και ακολουθούν οι “θεωρίες μάθησης και 
διδασκαλίας”» (σ. 52). Επίσης, προβάλλεται ως σημαντική η ανάγκη 
επιμόρφωσης σε θέματα που προκύπτουν από τις κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες των μαθητών-τριών και από την πολυπολιτισμικότητα του 
μαθητικού πληθυσμού. Για το μισό ποσοστό του δείγματος σημαντικότερος 
στόχος της επιμόρφωσής τους πρέπει να είναι η επίλυς καθημερινών 
προβλημάτων της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  
 Επόμενη μελέτη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. αφορούσε στην οργάνωση θεσμού 
σταθερής μορφής επιμόρφωσης (ΕΚΚΕ & ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε., 2008β. 
Παλαιοκρασσάς & συν., 2008). Τα ευρήματα κατέδειξαν προτίμηση των 
εκπαιδευτικών για επιπλέον εκπαίδευση σχετικά με: παιδαγωγική ψυχολογία, 
νέες διδακτικές μεθόδους, ενημέρωση για εκπαιδευτικές εξελίξεις και 
καινοτομίες κα εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Ως ιδιαίτερα σημαντικές 
αναδείχθηκαν οι ανάγκες επιμόρφωσης για την αντιμετώπιση μαθητών-τριών 
με προβλήματα συμπεριφοράς και την υποστήριξη μαθητών-τριών με 
συναισθηματικές δυσκολίες, καθώς και σε ζητήματα που προκύπτουν από την 
πολυπολιτισμικότητα και τις κοινωνικές ανισότητες. Τονίζεται η σπουδαιότητα 
σύνδεσης θεωρίας και πράξης. Ως εμπόδια στην εκπαίδευσή τους οι 
εκπαιδευτικοί αναφέρουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τον φόρτο εργασίας 
αλλά και τις δυσκολίες μετακίνησης. Εκδηλώνεται, επίσης, προτίμηση για 
περιοδική εκπαίδευση μεσαίας ή μικρής διάρκειας.  



55 
 

 Ακολούθως, έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010), 
καταδεικνύει ότι λιγότεροι-ες από τους/τις μισούς-ές συμμετέχοντες-ουσες 
εκπαιδευτικούς δηλώνουν αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την 
προηγούμενη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις. Για τη μελλοντική 
τους εκπαίδευση εκφράζουν την επιθυμία τους για συμμετοχή σε υβριδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα (συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης), ιδιαίτερα εκείνοι-ες που κατοικούν μακριά από τα αστικά 
κέντρα. Ως εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών προκύπτουν εκείνες της 
διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, των σύγχρονων διδακτικών 
προσεγγίσεων, της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, της διδακτικής 
μεθοδολογίας και της ανάπτυξης δημιουργικών σχέσεων με γονείς και 
μαθητές-τριες. Αντίθετα, οι θεματικές της οργάνωσης και διοίκησης της 
εκπαίδευσης και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας βρίσκονται στις 
χαμηλότερες προτιμήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος. Ως 
σημαντικότερο κίνητρο για επιπλέον εκπαίδευση εμφανίζεται εκείνο της 
πιστοποίησης της επιμόρφωσης για το 56,1% του δείγματος και ακολουθεί η 
οικονομική ενίσχυση και η μοριοδότηση. Τέλος, δηλώνεται προτίμηση για 
συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις κατόπιν σχετικής εκπαιδευτικής άδειας. 

Από ερευνητικά ευρήματα των Κυριάκη & Παρδάλη (2012) «προκύπτει 
η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης της 
σχολικής πραγματικότητας και τάξης, όπως και των σύγχρονων παιδαγωγικών 
και διδακτικών προσεγγίσεων, με βάση τις προδιαγραφές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων» (χ.σ.). Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δηλώνουν προτίμηση σε 
βιωματικούς τύπους επιμόρφωσης καθώς και σε συνδυασμό δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως μεθόδων. Οι θεματικές στις οποίες έχουν ανάγκη να λάβουν 
επιπλέον εκπαίδευση είναι: μαθησιακά προβλήματα, επιθετικότητα και 
συγκρούσεις και βιωματικές-συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας.  

Από πρόσφατη εμπειρική μελέτη των Ηλιοπούλου & Αναστασιάδου 
(2015), προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος (Ν=125) ενδιαφέρονται 
«για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα ευέλικτα μικρής διάρκειας, 
περιοδικά διεξαγόμενα, από έγκυρους φορείς επιμόρφωσης στα οποία γίνεται 
χρήση ενεργητικών συμμετοχικών μεθόδων επιμόρφωσης, ανταποκρινόμενων 
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στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων για την καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου 
μάθησης» (σ.80). 

Αξιοσημείωτα είναι και τα ευρήματα ερευνών σχετικά με τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες στον κλάδο των εκπαιδευτικών που έχουν διεξαχθεί 
στα πλαίσια διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών. Άξια αναφοράς είναι η 
έρευνα του Μαντά (2001) σε δείγμα μετεκπαιδευόμενων Νηπιαγωγών και 
Δασκάλων. Τα συμπεράσματά του αφορούσαν σε δυσαρέσκεια των 
συμμετεχόντων-ουσών όσον αφορά τη σύνδεση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης με την σχολική πραγματικότητα. Οι λόγοι επιμόρφωσης που 
αναφέρθηκαν ως σπουδαιότεροι είναι η ενημέρωση για σύγχρονες διδακτικές 
μεθόδους και η κατάρτιση σε νέα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση αφορούσαν κυρίως στην ενημέρωση για 
τις σύγχρονες θεωρίες και διδακτικές μεθόδους και στη σύνδεση των 
θεωρητικών γνώσεων με τις πρακτικές γνώσεις και τις δεξιότητες.  

Επιπλέον, μελέτη σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθανασοπούλου-Βραχάμη, 2003), κατέληξε 
στη διαπίστωση ότι τα βασικότερα κίνητρα των εκπαιδευτικών για 
επιμόρφωση είναι η βελτίωση γνώσεων σε θέματα παιδαγωγικής και 
ψυχολογίας και η κάλυψη ελλείψεων στο γνωστικό τους αντικείμενο. Ως προς 
το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δηλώθηκε προτίμηση για 
θεματικές σχετικές με μεθόδους που θα βοηθήσουν στην άσκηση του 
διδακτικού τους έργου καθώς και σχετικές με τη ψυχολογία του εφήβου. Ως 
προς τη διάρκεια, οι συμμετέχοντες-ουσες δήλωσαν προτίμηση στην ετήσια 
προαιρετική επιμόρφωση. 

Επίσης, μεταγενέστερη έρευνα σε δείγμα 191 νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν εισαγωγική επιμόρφωση (Βαλμάς, 2006. 
Βαλμάς & Βεργίδης, 2011) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
συμμετεχόντων-ουσών αφορούν στην αντιμετώπιση των μαθησιακών 
δυσκολιών και των ειδικών αναγκών, στο σχεδιασμό και υλοποίηση της 
διδασκαλίας και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του 
μαθητικού πληθυσμού. Ως προς τις μεθόδους εκπαίδευσης φάνηκε να 
προτιμούνται εκείνες της πρακτικής εξάσκησης και της παρακολούθησης 
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διδασκαλίας μαθημάτων, ενώ αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της σύνδεσης 
θεωρίας και πράξης στα πλαίσια της εισαγωγικής επιμόρφωσης καθώς και της 
αντιμετώπισης τους άγχους των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Τέλος, οι 
συμμετέχοντες-ουσες αξιολόγησαν από μέτρια έως ανύπαρκτη τη συμβολή 
της εισαγωγικής επιμόρφωσης στην επίλυση προβλημάτων στην καθημερινή 
εκπαιδευτική πράξη. 
 Ποιοτικά δεδομένα εμπειρικής μελέτης σε δείγμα 42 νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης 
(Καζαντζής, 2007), κατέδειξαν ότι κατά την επιμορφωτική διαδικασία δεν 
λήφθηκαν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και ότι οι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα να 
ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να σχετίζονται με 
ζητήματα καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. 

Επιπρόσθετα, στη διπλωματική της εργασία η Λαζαρίδου (2009) 
διεξήγαγε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 380 δασκάλων. Τα ευρήματα 
αφορούσαν σε θετική στάση των συμμτεχόντων-ουσών απέναντι στην 
επιμόρφωση και σε δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι αυτή είναι 
αποσπασματική και κεντρικά σχεδιασμένη. Ως προς τις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες, πιο δημοφιλείς θεματικές φάνηκαν να είναι η Διάγνωση και 
Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών, οι Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις 
και η Παιδαγωγική Ψυχολογία.  

Τέλος, είναι σημαντική η αναφορά στις –ελάχιστες- έρευνες που 
αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών αναφορικά με την 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.  

Έρευνα σε δείγμα 2.428 εκπαιδευτικών με συνδυασμό ποσοτικών και 
ποιοτικών μεθόδων συλλογής δεδομένων σχετικά με τις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες (Παντελιάδου, 2000), 
ενέδειξε την ανάγκη των εκπαιδευτικών για πολυκατηγορική επιμόρφωση στη 
ειδική αγωγή. Οι συμμετέχοντες-ουσες δηλώνουν ότι μέσω της επιπλέον 
εκπαίδευσης επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες για την οργάνωση 
συμπεριφοράς στην τάξη, τη συνεργασία και τη συμβουλευτική γονέων και τα 
κίνητρα μάθησης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι θεματικές 
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στις οποίες δηλώνουν μεγαλύτερη ανάγκη επιμόρφωσης είναι εκείνες της 
Σχολικής Ψυχολογίας, της Διδακτικής Μεθοδολογίας, των θεωριών και των 
Κινήτρων Μάθησης, της οργάνωσης Συμπεριφοράς και της Συμβουλευτικής 
Γονέων. Ως προς τη διάρκεια, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ανάγκη 
επιμόρφωσης τουλάχιστον 100 ωρών ενώ τονίζουν την αναγκαιότητα 
πρακτικής άσκησης αλλά και της ανατροφοδότησης στα πλαίσια της 
επιμόρφωσης. Υποστηρίζουν, επίσης, τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της 
επιμόρφωσης και αναφέρουν ότι προτιμούν στη διάρκειά της να 
απαλλάσσονται τα διδακτικά τους καθήκοντα. Τονίζουν την προτίμησή τους 
σε διδάσκοντες-ουσες με πολύχρονη διδακτική εμπειρία. Τέλος, ως προς τους 
λόγους που κινητοποιούν τους/τις εκπαιδευτικούς για να λάβουν επιπλέον 
εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, προτάσσεται η διευκόλυνση του έργου τους 
στην τάξη και ακολουθούν η κάλυψη προσωπικού ενδιαφέροντος, η απόκτηση 
νέων γνώσεων  και η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης.  
 Ο Αγαλιώτης (2007) διεξήγαγε έρευνα προς διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον εντοπισμό και 
την υποστήριξη των μαθητών-τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και 
Προβλήματα Συμπεριφοράς. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 433 
εκπαιδευτικοί.  Σύμφωνα με τα ευρήματα οι συμμετέχοντες-ουσες «ζητούν 
προγράμματα με προσανατολισμό στις πρακτικές εφαρμογές που θα 
υλοποιούν οι ίδιοι υπό την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων» (σ. 72). Η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι προτιμά η εκπαίδευση να 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και όχι στις 
περιόδους των διακοπών ή/και τα Σαββατοκύριακα. Ως προς τον εντοπισμό 
των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δηλώνουν προτίμηση σε αντικείμενα 
όπως: παραδειγματικές εφαρμογές εντοπισμού ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών, εκπαιδευτική αξιολόγηση και ψυχοδιαγνωστικά μέσα. Ως προς την 
εξατομικευμένη διδασκαλία, δηλώνουν προτίμηση σε αντικείμενα όπως: 
κοινωνική λειτουργικότητα μαθητών-τριών, συνεργασία με οικογένεια και 
διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων.  
 Τέλος, άξια αναφοράς είναι η πρόσφατη έρευνα των Σκουλίδη & συν. 
(2015), στην οποία συμμετείχαν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί Σχολικών 
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Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το δείγμα αποτέλεσαν 101 
εκπαιδευτικοί Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του Ν. Αττικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες-
ουσες αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική την οργάνωση επιμορφωτικών 
δράσεων σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και «θεωρούν ως πιο 
σημαντικούς επιμορφωτικούς παράγοντες την αναγκαιότητα για ανάπτυξη 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την ανάγκη για εμβάθυνση και εξειδίκευση, τη 
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και την ελλιπή 
παιδαγωγική κατάρτιση» (σ.30). Αναφορικά με τα επιμορφωτικά πεδία που 
θεωρούν πιο σημαντικά, αναφέρονται ιεραρχικά: Διαχείριση προβλημάτων 
σχολικής τάξης, Ψυχοπαιδαγωγική Κατάρτιση και Διδακτική Μεθοδολογία. Ως 
προς τα αντικείμενα επιμόρφωσης προτάσσονται εκείνα του Αυτισμού και της 
Οργάνωσης Συμπεριφοράς και έπονται οι Ψυχικές Διαταραχές, η Νοητική 
Υστέρηση, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας και η 
Διαχείριση Συγκρούσεων. Για τους/τις εκπαιδευτικούς σημαντικότερο προσόν 
για τον/την εκπαιδευτή-τρια θεωρείται η πολυετής διδακτική εμπειρία στο 
χώρο της ειδικής αγωγής ενώ καταλληλότερες μέθοδοι διδασκαλίας 
παρουσιάζονται εκείνες των βιωματικών προσεγγίσεων, της πρακτικής 
άσκησης και της μελέτης περίπτωσης.  
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4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1. Σκοπός της έρευνας 
 Η παρούσα μελέτη επιχειρεί τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 
των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) του Νομού Αττικής. Ειδικότερα, διερευνούνται οι 
εκπαιδευτικές τους ανάγκες ως προς συγκεκριμένους τομείς και θεματικές και 
οι ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το φύλο των εκπαιδευτικών, την 
ηλικία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, την προϋπηρεσία τους,  την 
προηγούμενη εκπαίδευση που έχουν λάβει και τον βαθμό ικανοποίησής τους 
από αυτή καθώς και από τον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι οι γνώσεις τους 
επαρκούν στην άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπρόσθετα, επιχειρείται η 
διερεύνηση των λόγων για τους οποίους ο εκπαιδευτικοί θα επιθυμούσαν να 
παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα, δηλαδή τα οφέλη που 
προσδοκούν από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και οι διδακτικές 
μέθοδοι που θεωρούν περισσότερο κατάλληλες. Τέλος, διερευνάται ο χρόνος 
που προτίθενται να αφιερώσουν στην επιμόρφωσή τους.  
 
4.2. Εργαλεία έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και την εκτίμηση/διερεύνηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), αφού πραγματοποιήθηκε 
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, δημιουργήθηκε ένα ερευνητικό εργαλείο 
για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Το εν λόγω εργαλείο ελέγχθηκε τόσο 
από την ερευνήτρια όσο κι από τον επιβλέποντα καθηγητή και αφού  
πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διορθώσεις και αλλαγές δοκιμάστηκε 
πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών (10 άτομα), προκειμένου 
αφενός να χρονομετρηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωσή του και 
αφετέρου για να ελεγχθεί η σαφήνεια διατύπωσης των ερωτημάτων. Μετά και 
από τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από την πιλοτική φάση, το 
ερωτηματολόγιο απέκτησε τη τελική του μορφή.  
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Το τελικό ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 26 ερωτήσεις. Από 
αυτές κάποιες ήταν κλειστού τύπου και οι συμμετέχοντες καλούνταν να 
απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στο ερώτημα είτε να επιλέξουν μία από τις 
δυνατές/προτεινόμενες απαντήσεις. Σε κάποιες ερωτήσεις δινόταν στους 
ερωτώμενους η δυνατότητα να διαλέξουν την επιλογή «άλλο» και να 
συμπληρώσουν περιγραφικά τη δική τους προτεινόμενη απάντηση, 
παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα αφενός στους/στις 
συμμετέχοντες-ουσες να διαφοροποιήσουν την απάντησή τους στην 
περίπτωση που δεν τους κάλυπταν οι προτεινόμενες απαντήσεις αλλά και να 
κάνουν τις δικές τους προτάσεις αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα και 
αφετέρου στην ερευνήτρια να συλλέξει ενδεχομένως και κάποια ποιοτικά 
δεδομένα. Για τον ίδιο λόγο υπήρξε, επίσης, μία ερώτηση ανοικτού τύπου 
στην οποία οι συμμετέχοντες-ουσες μπορούσαν να απαντήσουν προαιρετικά 
αναφέροντας τις θεματικές στις οποίες θωρούν ότι έχουν ανάγκη να 
εκπαιδευτούν και οι οποίες δεν αναφέρονταν στην προτεινόμενη προς 
αξιολόγηση λίστα τους ερωτηματολογίου. Στις ερωτήσεις που αφορούσαν στη 
διερεύνηση των επιθυμητών προς επιμόρφωση θεματικών αντικειμένων, των 
λόγων που θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί να λάβουν επιμόρφωση καθώς και των 
επιθυμητών προς τούτο τεχνικών επιμόρφωσης, το ερευνητικό εργαλείο 
περιελάμβανε μία σειρά προτάσεων τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνταν να 
βαθμολογήσουν σε κλίμακα Likert πέντε σημείων (1=καθόλου έως 5=πάρα 
πολύ), ανάλογα με την υποκειμενική αξιολόγηση κάθε πρότασης ξεχωριστά.  

Το ερευνητικό εργαλείο παρατίθεται αυτούσιο στο παράρτημα της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας.  
 
4.3. Μέθοδος και Διαδικασία Έρευνας 
 Η παρούσα έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά και διανεμήθηκε 
ερωτηματολόγιο στο οποίο καλούνταν να απαντήσουν εκπαιδευτικοί ΣΜΕΑΕ 
του Νομού Αττικής. Πριν το ερωτηματολόγιο, δινόταν μία επιστολή 
συγκατάθεσης συμμετοχής (βλ. Παράρτημα), η οποία ενημέρωνε τα άτομα για 
το σκοπό της έρευνας, τον αναμενόμενο χρόνο συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου, την εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους και την τήρηση 
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ανωνυμίας. Μέσω του γράμματος γινόταν σαφές ότι η συμμετοχή κάποιου-ας 
στην έρευνα είναι εθελοντική και ότι η απάντηση του ερωτηματολογίου 
σημαίνει αυτομάτως και τη συναίνεση συμμετοχής στην έρευνας. Τέλος, 
δίνονταν στοιχεία επικοινωνίας με την ερευνήτρια προκειμένου κάποιος-α να 
έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει τυχόν παρατηρήσεις ή/και απορίες ή 
ακόμα και να αιτηθεί τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  
 Η φόρμα σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια και αφού ελέγχθηκε κι 
επανελέγχθηκε για την ορθότητα των στοιχείων της και τη λειτουργικότητά 
της, ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος που οδηγούσε σε αυτή διαδόθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολουθώντας μεθόδους δειγματοληψίας 
ευκολίας και δειγματοληψίας χιονοστιβάδας (Cohen & Manion, 1994. Robson, 
2010), ο σύνδεσμος εστάλη αρχικά σε μία δεξαμενή 37 εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ 
του Νομού Αττικής, που αποτελούσαν προσωπικές επαφές της ερευνήτριας 
(βολική δειγματοληψία). Οι αποδέκτες καλούνταν να προωθήσουν και να 
διαδώσουν με τη σειρά τους το ερωτηματολόγιο και σε άλλες δικές τους 
επαφές που πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια, δηλαδή σε άλλους 
εκπαιδευτικούς ΣΜΕΑΕ του Νομού Αττικής (δειγματοληψία χιονοστιβάδα).  Το 
δείγμα της παρούσας έρευνας, συνεπώς, αποτελεί δείγμα μη πιθανοτήτων. Η 
επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου δειγματοληψίας έγινε για λόγους 
εξοικονόμησης χρόνου και παρείχε στη ερευνήτρια ευκολότερη και 
γρηγορότερη πρόσβαση σε μέρος του πληθυσμού της έρευνας.  

Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας ανήλθε στα 101 άτομα 
(Ν=101), αριθμός που θεωρείται ικανοποιητικός για την παρούσα μελέτη. Η 
επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν έγινε 
με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού πακέτου «IBM SPSS Statistics 19.0».  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικτυακή ερευνητική 
μέθοδος, η οποία και υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη, έχει ευρεία 
εφαρμογή τα τελευταία χρόνια για τη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών σε 
διάφορα επιστημονικά πεδία (Λιναρδής, Παπαγιαννόπουλος & Καλησπεράτη, 
2011. Payne & Barnfather, 2012. Ryan, Wilde & Crist, 2013). Η μέθοδος έχει 
δεχθεί κριτική, καθώς ο/η ερευνητής-τρια δεν είναι παρών-ούσα στη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δε δύναται να παρατηρήσει και να 
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ελέγξει τις πραγματικές συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας αφού στερείται 
προσωπικής επαφής με τον/την ερωτώμενο-η αλλά κι επειδή δύσκολα μπορεί 
να επιτευχθεί ένα τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ωστόσο, η μέθοδος 
πέραν των αδυναμιών της έχει και πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως για 
παράδειγμα η εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και αναλωσίμων, η 
ελαχιστοποίηση επίδρασης του/της ερευνητή-τριας και η εξάλειψη σφαλμάτων 
κατά την εισαγωγή των δεδομένων (Gosling, Vazire, Srivastava & John, 2004. 
Λιναρδής & συν., 2011. Stieger & Reips, 2010).  

Μελέτες έχουν δείξει ότι μεταξύ των δεδομένων που έχουν προκύψει 
από παραδοσιακές και διαδικτυακές έρευνες, δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά 
παρά μόνο ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά του 
δείγματος (φύλο, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ηλικία κλπ) (Gosling & 
συν., 2004. Payne & Barnfather, 2012). Ο Λιναρδής & συν. (2011, σ. 4) 
σημειώνουν ότι «μία έρευνα με τη χρήση του διαδικτύου είναι πολύ πιθανό να 
αντιμετωπίζει εξαρχής σφάλματα κάλυψης (coverage errors), δεδομένου ότι 
δεν έχουν όλες οι μονάδες του πληθυσμού την ίδια πιθανότητα να 
συμμετάσχουν στο δείγμα», λόγω πιθανής μη πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Σύμφωνα με τους ίδιους, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται όταν ο-η 
ερευνητής-τρια απευθύνεται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς για τους οποίους 
γνωρίζει ότι η χρήση διαδικτύου είναι δεδομένη (π.χ. φοιτητές, νέα σε ηλικία 
άτομα, εργαζόμενους σε εταιρείες, άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
κλπ).  

Στην παρούσα έρευνα, φαίνεται ότι οι κίνδυνοι και τα μειονεκτήματα 
της χρήσης της διαδικτυακής ερευνητικής μεθόδου, αφενός ελαχιστο-
ποιήθηκαν καθώς τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού είναι τέτοια που του 
επιτρέπουν –αν όχι του επιβάλουν- την πρόσβαση σε διαδίκτυο και τη χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφετέρου αντισταθμίστηκαν με το γεγονός 
ότι κατέστη δυνατή η συλλογή ενός σημαντικού αριθμού δεδομένων σε ένα 
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο δεν θα ήταν αλλιώς εφικτό.  
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 
5.1. Φύλο, ηλικιακή ομάδα και οικογενειακή κατάσταση  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων-ουσών στη παρούσα έρευνα ήταν 101 
άτομα (Ν=101), εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διαφόρων βαθμίδων Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Από αυτούς-ές, 
37 ήταν άνδρες και 64 ήταν γυναίκες.  

Ως προς την ηλικία του δείγματος, ένα ποσοστό της τάξης του 10,9% 
ήταν ηλικίας έως 30 ετών, το 48,5% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών, 
το 33,7% εντάσσετο στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών, ενώ μόλις 7 άτομα 
(6,9%) ήταν ηλικίας άνω των 50 ετών.  
 
Πίνακας 1  
Φύλο, ηλικ ιακή ομάδα και οικογενειακή κατάσταση (Ν=101) 

 N % 

Φύλο: 
Άνδρας: 37 36,6 
Γυναίκα: 64 63,4 

    

Ηλικιακή ομάδα: 

Έως 30 ετών: 11 10,9 
31 έως 40 ετών:  49 48,5 
41 έως 50 ετών: 34 33,7 
51 ετών και άνω: 7 6,9 

    

Οικογενειακή 
κατάσταση:  

Άγαμος-η  30 29,7 
Έγγαμος-η  12 11,9 
Έγγαμος-η με τέκνα: 55 54,5 
Διαζευγμένος-η: 3 3 
Διαζευγμένος-η με τέκνα: 1 1 

 
Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων-ουσών ήταν έγγαμοι-ες με τέκνα, σε ποσοστό 55%. 
Ακολούθως, το 29,7% των συμμετεχόντων-ουσών ανήκε στην κατηγορία 
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«άγαμος-η», το 11,9% ήταν έγγαμοι-ες και το 4% ήταν άτομα διαζευγμένα 
είτε με παιδιά (1%, ν=1) είτε χωρίς (3%).  Η κατανομή του δείγματος βάσει 
των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικιακή ομάδα και 
οικογενειακή κατάσταση) παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 1.  
 
5.2. Έτη προϋπηρεσίας, εργασιακό καθεστώς και ειδικότητες  

Όσον αφορά στα συνολικά έτη προϋπηρεσίας, 9 από τα άτομα του 
δείγματος (8,9%) δήλωσαν συνολική προϋπηρεσία έως 4 έτη, 37 
εκπαιδευτικοί (36,6%) είχαν προϋπηρεσία από 5 έως 10 έτη, 42 εκπαιδευτικοί 
(41,6%) είχαν 11 έως 20 έτη και, τέλος, 13 άτομα (12,9%) είχαν συνολική 
προϋπηρεσία άνω των 20 ετών.  
 
Πίνακας 2 
Συνολική προϋπηρεσία και προϋπηρεσία σε Σ.Μ .Ε.Α.Ε. (Ν=101) 

  n % 

Συνολικά έτη προϋπηρεσίας:  

Έως 4 έτη: 9 8,9 
5 έως 10 έτη: 37 36,6 
11 έως 20 έτη: 42 41,6 
Άνω των 20 ετών: 13 12,9 

    

Έτη προϋπηρεσίας σε Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής & 
Εκπαίδευσης: 

Έως 4 έτη: 38 37,6 
5 έως 10 έτη: 46 45,5 
11 έως 20 έτη: 16 15,8 
Άνω των 20 ετών: 1 1 

 
Όσον αφορά στην προϋπηρεσία των συμμετεχόντων και 

συμμετεχουσών στην έρευνα στον τομέα της ειδικής αγωγής, 38 εξ αυτών 
(37,6%) δήλωσαν σχετική προϋπηρεσία μικρότερη των 4ων ετών, 46 (45,5%) 
είχαν προϋπηρεσία 5 έως 10 έτη, 16 (15,8%) ανέφεραν προϋπηρεσία από 11 
έως 20 έτη, ενώ μόλις ένας εκ των συμμετεχόντων-ουσών (1%) είχε 
προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή που ξεπερνούσε τα 20 έτη. Συνοπτική 
παρουσίαση της κατανομής του δείγματος ως προς τα συνολικά έτη 
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προϋπηρεσίας και των ετών προϋπηρεσίας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης γίνεται στον πίνακα 2.  

Ως προς το εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων-ουσών στην 
παρούσα έρευνα, όπως φαίνεται και τον πίνακα 3 που ακολουθεί, 40 άτομα 
(39,6%) δήλωσαν ότι εργάζονται ως αναπληρωτές και αναπληρώτριες 
εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 15 είναι άνδρες και 25 είναι γυναίκες, ενώ 61 
άτομα (60,4%) αποτελούν μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκ των οποίων 22 
είναι άνδρες και 39 είναι γυναίκες. Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και στο 
αντίστοιχο ερώτημα του ερευνητικού εργαλείου της έρευνας συμπεριλήφθηκε 
και η κατηγορία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, δεν υπήρξε κανένας/καμία 
από τους συμμετέχοντες-ουσες που να ανήκει σε αυτήν την κατηγορία 
εργασιακού καθεστώτος.  
 
Πίνακας 3 
Εργασιακό καθεστώς (Ν=101) 

 N % 

Αναπληρωτής-τρια εκπαιδευτικός: 40 39,6 
Μόνιμος-η εκπαιδευτικός:  61 60,4 

 
Όσον αφορά στη θέση εργασίας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, 38 άτομα υπηρετούσαν 
κατά το σχολικό έτος 2015-2016 σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 57 άτομα στη 
βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 6 άτομα σε Κέντρα Διάγνωσης, 
Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται 
παρακάτω στον πίνακα 4. Αξίζει να αναφερθεί ότι η τελευταία κατηγορία 
(ΚΕΔΔΥ) συμπεριλήφθηκε στην έρευνα καθώς, παρά το γεγονός ότι δεν 
αποτελεί σχολική μονάδα, αποτελεί δομή που ανήκει στη Διεύθυνση Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και υπάρχει δυνατότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να μετακινηθούν στην εν 
λόγω δομή ή το αντίστροφο (με απόσπαση, μετάθεση κλπ). Με την ίδια 



68 
 

λογική, συμπεριλήφθηκαν ως δυνατές επιλογές στο σχετικό ερώτημα στο 
ερωτηματολόγιο της έρευνας εκείνες του Τμήματος Ένταξης και της 
Παράλληλης Στήριξης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος από τους/τις 
συμμετέχοντες-ουσες που να εργάζεται στις θέσεις αυτές.  

 
Πίνακας 4 
Θέση εργασίας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (Ν=101) 

 N % 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  38 37,6 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 57 56,4 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:  6 5,9 

 
 

Πίνακας 5 
Ειδικότητες των εκπαιδευτικών (Ν=101) 

 n % 

Δάσκαλος-α: 36 35,6 
Φιλόλογος: 20 19,8 
Μαθηματικός: 9 8,9 
Φυσικός-Χημικός-Βιολόγος: 2 2,0 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής: 8 7,9 
Εκπαιδευτικός Ξένων Γλωσσών: 1 1,0 
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής: 9 8,9 
Εκπαιδευτικός άλλης ειδικότητας:  16 15,8 

 
Αναφορικά με τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν το 

δείγμα της παρούσας έρευνας, 36 εξ αυτών ήταν Δάσκαλοι-ες, 20 ήταν 
Φιλόλογοι, 8 ήταν Καθηγητές-τριες Πληροφορικής, 9 ήταν Καθηγητές-τριες 
Φυσικής Αγωγής, 9 ήταν Μαθηματικοί, 2 ανήκαν στην κατηγορία Φυσικός-
Χημικός-Βιολόγος, μόλις 1 συμμετέχουσα ήταν Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών 
και 16 ήταν εκπαιδευτικοί άλλης ειδικότητας, δηλαδή ειδικότητας που δεν 
συμπεριλαμβανόταν στις προτεινόμενες στο ερευνητικό εργαλείο επιλογές. 
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Όπως φαίνεται και στον πίνακα 5 παραπάνω, σημαντικό ήταν το ποσοστό των 
δασκάλων (35,6%) ενώ ακολουθούν οι φιλόλογοι με ποσοστό της τάξης του 
19,8% και οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων με ποσοστό 15,8%.  
 
5.3. Προηγούμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση  

Αναφορικά με την προηγούμενη επιπλέον εκπαίδευση που είχαν λάβει 
οι εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, πέραν του βασικού 
τους πτυχίου, διερευνήθηκαν η κατοχή δεύτερου πτυχίου, η κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών 
καθώς και η ενδεχόμενη προηγούμενη παρακολούθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων είτε σε θέματα ειδικής αγωγής είτε όχι. Αναφορικά με την 
παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, διερευνήθηκε και ο 
βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα από 
τη συμμετοχή τους σε αυτά.   

Όσον αφορά στην κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών, 13 εκπαιδευτικοί 
-δηλαδή το 12,9% του δείγματος- δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι δεύτερου 
πτυχίου. Εξ αυτών, 5 ήταν άνδρες (εκ των οποίων 3 Δάσκαλοι και 2 
Μαθηματικοί) και 8 ήταν γυναίκες (εκ των οποίων 2 ήταν Δασκάλες,  3 
Φιλόλογοι, 1 Εκπαιδευτικός Ξένων Γλωσσών και 2 Εκπαιδευτικοί άλλης 
ειδικότητας).  

Όσον αφορά στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 61,4%, δηλαδή 62 
εκπαιδευτικοί εκ του συνόλου των 101 που αποτέλεσαν το δείγμα της 
έρευνας, δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
Ειδικότερα, οι 27 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ήταν άνδρες και οι 
26 ήταν γυναίκες, ενώ από αυτούς-ες οι 45 (19 άνδρες και οι 26 γυναίκες) 
κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης.  
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Πίνακας 6 
Κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
ή/  και διδακτορικού διπλώματος (Ν=101) 

  N % 

Κάτοχος δεύτερου πτυχίου:  
Ναι:  13 12,9 
Όχι: 88 87,1 

    

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών: 
Ναι:  62 61,4 
Όχι:  39 38,6 

    

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών: 
Ναι:  6 5,9 
Όχι:  95 94,1 

 
Πίνακας 7 
Κατοχή μεταπτυχιακού (Ν=62) ή/ και διδακτορικού τίτλου σπουδών 
(Ν=6) στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης  

  N % 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση:  

Ναι:  45 72,6 
Όχι: 17 27,4 

    

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση: 

Ναι:  2 33,3 
Όχι:  4 66,7 

 
 Αρκετά μικρότερο παρατηρήθηκε ότι ήταν το ποσοστό των 
συμμετεχόντων-ουσών που ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
Ειδικότερα, 6 εκπαιδευτικοί εξ αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα κατείχαν 
διδακτορικό τίτλο σπουδών, εκ των οποίων οι 5 ήταν γυναίκες και ο ένας ήταν 
άνδρας. Από αυτούς-ες, οι 2 ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στον 
τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά στην προηγούμενη παρακολούθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων εκτός θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων-ουσών δήλωσε ότι έχει λάβει επιμόρφωση στο παρελθόν, 
σε ποσοστό 89,1%, όπως φαίνεται και στον πίνακα 8 που ακολουθεί.  
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Πίνακας 8 
Προηγούμενη επιμόρφωση εκτός θεμάτων ειδικής αγωγής (Ν=101) 

  n % 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης 
(εκτός θεμάτων ειδικής αγωγής): 

Ναι: 90 89,1 
Όχι: 11 10,9 

 
Πίνακας 9 
Διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκτός θεμάτων ειδικής 
αγωγής (Ν=90) 

 N % 

Ετήσιο πρόγραμμα 400ων 37  –ή άλλων- ωρών: 41,1 
Ολιγόωρο πρόγραμμα –έως 10 ώρες:  49 54,4 
Πρόγραμμα άλλης διάρκειας: 4 4,4 

 
Αναφορικά με τη διάρκεια επιμόρφωσης, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 9 που προηγείται, από τους/τις 90 εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι 
έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης στο παρελθόν, το 41,1% 
εξ αυτών είχε παρακολουθήσει ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα 400ων

 Όσον αφορά στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
στην έρευνα από τα επιμορφωτικά προγράμματα που είχαν παρακολουθήσει 
στο παρελθόν, υπήρξε σχετικό ερώτημα το οποίο διατυπώθηκε στο 
ερευνητικό εργαλείο ως εξής: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά 
προγράμματα που παρακολουθήσατε σας ωφέλησαν; Στο ερώτημα αυτό οι 
συμμετέχοντες-υσες καλούνταν να απαντήσουν σε κλίμακα Likert πέντε 
σημείων (1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ).  

 -ή 
άλλων- ωρών, το 54,4% είχε παρακολουθήσει ολιγόωρη επιμόρφωση και το 
4,4% δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα 
διαφορετικής διάρκειας. Από τις περιγραφικές δηλώσεις των τελευταίων, 
προκύπτει ότι πρόκειται για: επιμόρφωση 60 ωρών, μείζον πρόγραμμα 
επιμόρφωσης, ενδοσχολική επιμόρφωση και εισαγωγική επιμόρφωση 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  
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 Από τις απαντήσεις στο προαναφερθέν ερώτημα προέκυψε ότι 
κανένας/ καμία εκπαιδευτικός δε δήλωσε ότι θεωρεί ότι το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα που παρακολούθησε δεν τον/την ωφέλησε καθόλου. Ακολούθως, 
μόλις 6 εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι θεωρούν ότι ωφελήθηκαν λίγο, ενώ μέτριο 
βαθμό ικανοποίησης/ωφέλειας δήλωσαν 35 εκπαιδευτικοί. Πολύ και πάρα πολύ 
ικανοποιημένοι-ες από την προηγούμενη παρακολούθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων δήλωσαν 49 εκ των συμμετεχόντων-ουσών, δηλαδή ένα 
ποσοστό της τάξης του 54,5% εκ του συνόλου εκείνων που είχαν λάβει 
προηγούμενη επιμόρφωση. Συγκεκριμένα, 43 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 
θεωρούν ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που είχαν παρακολουθήσει τους 
ωφέλησαν πολύ και μόλις 6 δήλωσαν ότι έχουν ωφεληθεί πάρα πολύ.  
 
Πίνακας 10 
Υποκειμενική αίσθηση ικανοποίησης/  ωφέλειας από την 
προηγούμενη επιμόρφωση εκτός θεμάτων ειδικής αγωγής (Ν=90) 

  N % 

Θεωρώ ότι το πρόγραμμα που 
παρακολούθησα με ωφέλησε: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 6 6,7 
Μέτρια: 35 38,9 
Πολύ: 43 47,8 
Πάρα πολύ: 6 6,7 

 
Αναφορικά με την προηγούμενη παρακολούθηση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπως φαίνεται 
παρακάτω στον πίνακα 11, η πλειοψηφία του δείγματος δήλωσε ότι έχει 
παρακολουθήσει στο παρελθόν σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα, με 
ποσοστό που ανέρχεται στο 88,1%.  
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Πίνακας 11 
Προηγούμενη επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής (Ν=101) 

  n % 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 
θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης: 

Ναι: 89 88,1 
Όχι: 12 11,9 

 
Πίνακας 12 
Διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα ειδικής 
αγωγής (Ν=89) 

 N % 

Ετήσιο πρόγραμμα 400ων 55  -ή άλλων- ωρών: 61,8 
Ολιγόωρο πρόγραμμα -έως 10 ώρες:  27 30,3 
Πρόγραμμα άλλης διάρκειας: 7 7,9 

 
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 101 εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν 

το δείγμα της παρούσας έρευνας, 32 άνδρες και 57 γυναίκες δήλωσαν ότι 
έχουν συμμετάσχει σε επιμορφώσεις γύρω από την ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση. Από αυτούς-ές, όπως φαίνεται και παραπάνω στον πίνακα 12, 
ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει 55 εκπαιδευτικοί, σε 
ολιγόωρο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν λάβει μέρος 27 εκπαιδευτικοί ενώ, 
7 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικά 
προγράμματα διαφορετικής διάρκειας, επιλέγοντας την επιλογή «άλλο» στο 
σχετικό πεδίο του ερωτηματολογίου. Οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι είχαν 
συμμετάσχει σε προγράμματα διαφορετικής διάρκειας, έκαναν αναφορές σε 
προγράμματα διάρκειας 6 μηνών, εβδομαδιαία, 100 ωρών, σεμινάρια 2-3 
ημερών κ.α.  
 Όσον αφορά στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
στην έρευνα από τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης που είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν, η πλειοψηφία (79,7%) 
δηλώνει ότι θεωρεί πως έχει ωφεληθεί πολύ και πάρα πολύ. Ένα ποσοστό της 
τάξης του 18% δηλώνει μέτρια ικανοποιημένο ενώ μόνο 1,1% δηλώνει λίγο 
ικανοποιημένο και αντίστοιχα 1,1% καθόλου ικανοποιημένο (βλ. πίνακα 13).   
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Πίνακας 13 
Υποκειμενική αίσθηση ικανοποίησης/  ωφέλειας από την 
προηγούμενη επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής (Ν=89) 

  N % 

Θεωρώ ότι το πρόγραμμα που 
παρακολούθησα με ωφέλησε: 

Καθόλου:  1 1,1 
Λίγο: 1 1,1 
Μέτρια: 16 18,0 
Πολύ: 57 64,0 
Πάρα πολύ: 14 15,7 

 
 

5.4. Υποκειμενική αίσθηση επάρκειας γνώσεων για την άσκηση 
καθηκόντων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 Για τη διερεύνηση του εάν οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην 
παρούσα έρευνα θεωρούν ότι οι γνώσεις που ήδη έχουν επαρκούν στην 
άσκηση των καθημερινών τους καθηκόντων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, ετέθη σχετικό ερώτημα στο οποίο καλούνταν να 
απαντήσουν σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1=καθόλου, 2=λίγο, 
3=μέτρια, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ).  
 Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων-ουσών προέκυψε ότι 
κανένας/καμία εκπαιδευτικός δεν θεωρεί ότι οι γνώσεις του δεν επαρκούν 
καθόλου στην άσκηση των καθηκόντων του/της ενώ μόλις 3 εκπαιδευτικοί (2 
άνδρες και 1 γυναίκα) διαφόρων ηλικιακών ομάδων θεωρούν ότι οι γνώσεις 
τους επαρκούν σε μικρό βαθμό (έδωσαν την απάντηση «λίγο»). Από αυτούς-
ές και οι 3 είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, δυο εξ αυτών με 
ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Επίσης, ένας/μία εκ των τριών έχει 
παρακολουθήσει ολιγόωρο πρόγραμμα σε θέματα ειδικής αγωγής. Τέλος, η 
προϋπηρεσία τους σε ΣΜΕΑΕ για τα 2 άτομα ήταν έως 4 έτη και για το ένα 
από 5-11 έτη.  
 Υποκειμενική μέτρια επάρκεια στην άσκηση των καθηκόντων τους σε 
σχέση με τις υπάρχουσες γνώσεις τους δήλωσαν 30 εκπαιδευτικοί, 12 άνδρες 
και 18 γυναίκες. Εξ αυτών, 13 έχουν προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ έως 4 έτη, 14 
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από 5-10 έτη, 2 έχουν 11-20 έτη και ένα άτομο έχει σχετική προϋπηρεσία άνω 
των 20 ετών. Αναφορικά με την προηγούμενη εκπαίδευση που έχουν λάβει, 3 
άτομα έχουν δεύτερο πτυχίο, 14 εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών –εκ των οποίων 9 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση- και 24 
συμμετέχοντες-ουσες έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν επιμορφωτικά 
προγράμματα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Δεν διαφάνηκαν 
διαφοροποιήσεις όσον αφορά την ειδικότητα, το εργασιακό καθεστώς και τη 
θέση εργασίας.  
 Πολύ επαρκείς στην άσκηση των εκπαιδευτικών/εργασιακών τους 
καθηκόντων σε σχέση με τις γνώσεις τους, δήλωσαν 62 εκ των 
συμμετεχόντων-ουσών στην έρευνα, ποσοστό της τάξης του 61,4%. Εξ 
αυτών, 19 ήταν άνδρες και 43 ήταν γυναίκες. Ως προς την ηλικία τους, η 
πλειοψηφία ήταν άνω των 30 ετών (28 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 31-40 
ετών, 25 στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών και 2 ήταν άνω των 50 ετών), ενώ 
ως προς τη συνολική τους προϋπηρεσία η πλειοψηφία είχε προϋπηρεσία που 
ξεπερνούσε τα 5 έτη (6 είχαν συνολική προϋπηρεσία έως 4 έτη, 22 είχαν 5-11 
έτη, 26 είχαν 11-20 έτη και 8 είχαν συνολική προϋπηρεσία άνω των 20 ετών). 
Ως προς τα έτη προϋπηρεσίας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις (23 είχαν προϋπηρεσία σε 
ΣΜΕΑΕ έως 4 έτη, 29 είχαν 5-11 έτη και 10 είχαν 11-20 έτη). Επίσης, οι 23 
εκπαιδευτικοί ήταν αναπληρωτές και οι 39 μόνιμοι-ες, ενώ 9 ήταν κάτοχοι 
δεύτερου πτυχίου, 41 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών –εκ των 
οποίων οι 21 στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση- οι 4 ήταν κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και οι 45 είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν 
προγράμματα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση –εκ των 
οποίων η πλειοψηφία (35 εκπαιδευτικοί) είχε λάβει ετήσια επιμόρφωση.  
 Πάρα πολύ επαρκείς στην άσκηση των εκπαιδευτικών/εργασιακών τους 
καθηκόντων σε σχέση με τις γνώσεις τους, δήλωσαν μόλις 6 εκπαιδευτικοί. 
Πρόκειται για 4 άνδρες και 2 γυναίκες που στην πλειοψηφία τους είναι άνω 
των 40 ετών (πλην ενός), και προϋπηρεσία που ξεπερνά τα 11 έτη (πλην 
ενός). Πέντε εξ αυτών είναι μόνιμοι-ες εκπαιδευτικοί και 4 είναι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (οι 3 με ειδίκευση στην ειδική αγωγή). Στο 



76 
 

σύνολό τους έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα τόσο σε 
γενικά εκπαιδευτικά θέματα όσο και στον τομέα της ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης.  
 Για τον έλεγχο της ενδεχόμενης σχέσης της υποκειμενικής αίσθησης 
επάρκειας στην άσκηση καθηκόντων στις ΣΜΕΑΕ με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων-ουσών, χρησιμοποιήθηκε το μη 
παραμετρικό κριτήριο chi-square λόγω της μορφής των μεταβλητών 
(περιέχουν κατηγορίες) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε 
στο 5%. Με μηδενική υπόθεση την ανεξαρτησία των μεταβλητών, στατιστικά 
σημαντική σχέση προέκυψε μεταξύ υποκειμενικής αίσθησης επάρκειας στην 
άσκηση καθηκόντων και ετών προϋπηρεσίας, με αποτέλεσμα χ2

 Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων-ουσών σε σχέση με τον 
υποκειμενικό βαθμό επάρκειας στην άσκηση των καθηκόντων τους στις 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον πίνακα 14 που ακολουθεί.  

=17,741, 
p=0,038, ενώ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση για τις υπόλοιπες 
μεταβλητές. 

 
Πίνακας 14 
Υποκειμενική αίσθηση επάρκειας γνώσεων για την άσκηση 
καθηκόντων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ν=101) 

  N % 

Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου επαρκούν 
στην άσκηση των καθημερινών 
καθηκόντων στις ΣΜΕΑΕ: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 3 3,0 
Μέτρια: 30 29,7 
Πολύ: 62 61,4 
Πάρα πολύ: 6 5,9 

 
5.5. Λόγοι συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
 Για τη διερεύνηση των κινήτρων των εκπαιδευτικών για μελλοντική 
επιμόρφωση, υπήρξε σχετικό ερώτημα στο ερευνητικό εργαλείο. 
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Συγκεκριμένα, δόθηκε στους/στις συμμετέχοντες-ουσες μία σειρά 14ων

 

 
παραγόντων που καλούνταν να βαθμολογήσουν ξεχωριστά σε κλίμακα τύπου 
Likert πέντε σημείων (1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ), ανάλογα με το βαθμό 
στον οποίο αξιολογούσαν ως σημαντικό κάθε παράγοντα για τους/τις ίδιους-
ες. Στον πίνακα 15 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η λίστα των 
παραγόντων που οι συμμετέχοντες-ουσες κλήθηκαν να αξιολογήσουν καθώς 
και οι συχνότητες και τα ποσοστά των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων.  

Πίνακας 15 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των «πολύ»  και «πάρα πολύ»  
απαντήσεων, σχετικά με τους παράγοντες που θεωρούνται 
σημαντικοί για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
στο μέλλον (Ν=101) 

 n % 

Βελτίωση επιστημονικών γνώσεων:      81 80,2 

Βελτίωση εκπαιδευτικών τεχνικών:      97 96,1 

Βελτίωση διδακτικών μεθόδων:       96 95,0 

Βελτίωση δεξιοτήτων:   84 83,1 

Συναντήσεις/δικτύωση με άλλους εκπαιδευτικούς:       67 66,4 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης:        46 45,5 

Απαλλαγή από τη ρουτίνα της σχολικής καθημερινότητας:    33 32,7 

Βελτίωση απόδοσης στην εργασία:  71 70,3 

Ικανοποίηση προσωπικών στόχων:     66 65,4 

Βελτίωση επαγγελματικής θέσης:   47 46,6 

Βελτίωση οικονομικών απολαβών:   30 29,7 

Ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης: 97 96,1 
Υποστήριξη και προώθηση εκπαιδευτικών αλλαγών και 
μεταρρυθμίσεων:   

83 82,2 

Επίλυση καθημερινών προβλημάτων εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας:   98 97,1 

  
Από τα παρουσιαζόμενα στον πίνακα 15 στοιχεία φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρούν ως σημαντικότερα 
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κίνητρα για τη μελλοντική τους επιμόρφωση την επίλυση καθημερινών 
προβλημάτων εκπαιδευτικής δραστηριότητας (97,1%), την ανάγκη 
εμβάθυνσης και εξειδίκευσης (96,1%) και την ανάγκη βελτίωσης 
εκπαιδευτικών τεχνικών (96,1%) καθώς και η ανάγκη βελτίωσης διδακτικών 
μεθόδων (95%). Ως λιγότερο σημαντικοί παράγοντες αξιολογήθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς εκείνοι της βελτίωσης των οικονομικών απολαβών (29,7%), 
της απαλλαγής από τη ρουτίνα της σχολικής καθημερινότητας (32,7%) και 
ακολούθως της λήψης πιστοποιητικού παρακολούθησης (45,5%) και της 
βελτίωσης της επαγγελματικής τους θέσης (46,6%).  
 Για τον έλεγχο της ενδεχόμενης σχέσης κάθε προτεινόμενου 
παράγοντα εκπαίδευσης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος 
εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο chi-square. Τα στατιστικά σημαντικά 
αποτελέσματα που προέκυψαν αφορούν σε σχέση:  
-οικογενειακής κατάστασης και επιθυμίας εκπαίδευσης για τη βελτίωση 
επιστημονικών γνώσεων (χ2

-κατοχής μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών και επιθυμίας 
εκπαίδευσης για τη βελτίωση επιστημονικών γνώσεων (χ

=48,5, p=0,00) 

2=9,12, p=0,28 και 
χ2

-φύλου και επιθυμίας εκπαίδευσης για βελτίωση διδακτικών μεθόδων (χ
=15,5, p=0,01, αντίστοιχα) 

2

-κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
και επιθυμίας εκπαίδευσης για βελτίωση δεξιοτήτων (χ

=8,7 
p=0,03) 

2

-ετών προϋπηρεσίας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 
επιθυμίας εκπαίδευσης για συναντήσεις/δικτύωση με άλλους-ες εκπαιδευτικούς 
(χ

=8,3, p=0,03) 

2

-κατοχής δεύτερου πτυχίου και επιθυμίας εκπαίδευσης για συναντήσεις/ 
δικτύωση με άλλους-ες εκπαιδευτικούς (χ

=33,1, p=0,001) 

2

-θέσης εργασίας και επιθυμίας εκπαίδευσης για απαλλαγή από τη ρουτίνα της 
σχολικής καθημερινότητας (χ

=11,6, p=0,02) 

2

-οικογενειακής κατάστασης και ετών προϋπηρεσίας και επιθυμίας εκπαίδευσης 
για ικανοποίηση προσωπικών στόχων (χ

=19,6, p=0,01) 

2=47,2, p=0,00 και χ2=31,6, p=0,02, 
αντίστοιχα) 
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-φύλου και ανάγκης εμβάθυνσης και εξειδίκευσης (χ2

-ηλικίας και επιθυμίας εκπαίδευσης για την επίλυση καθημερινών 
προβλημάτων σχολικής καθημερινότητας (χ

=16,4, p=0,00) 

2

Στον πίνακα 16 που ακολουθεί γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 
απαντήσεων των συμμετεχόντων-ουσών σε σχέση με τους λόγους τους 
οποίους αξιολογούν ως σημαντικούς για συμμετοχή σε επιμορφωτικά 
προγράμματα στο μέλλον.  

=12,8, p=0,04) 

 
Πίνακας 16 
Αξιολόγηση σπουδαιότητας παραγόντων μελλοντικής επιμόρφωσης 
(Ν=101) 
  n % 

Βελτίωση επιστημονικών γνώσεων:      

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 19 18,8 
Πολύ: 53 52,5 
Πάρα πολύ: 28 27,7 

    

Βελτίωση εκπαιδευτικών τεχνικών:      
 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 3 3,0 
Πολύ: 43 42,6 
Πάρα πολύ: 54 53,5 

    

Βελτίωση διδακτικών μεθόδων:       
 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 2 2,0 
Μέτρια: 3 3,0 
Πολύ: 38 37,6 
Πάρα πολύ: 58 57,4 

    

Βελτίωση δεξιοτήτων:   

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 16 15,8 
Πολύ: 47 46,5 
Πάρα πολύ: 37 36,6 

Συναντήσεις/δικτύωση με άλλους εκπαιδευτικούς: 

Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: 4 4,0 
Μέτρια: 28 27,7 
Πολύ: 42 41,6 
Πάρα πολύ: 25 24,8 
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Πιστοποιητικό παρακολούθησης; 

Καθόλου:  7 6,9 
Λίγο: 15 14,9 
Μέτρια: 33 32,7 
Πολύ: 30 29,7 
Πάρα πολύ: 16 15,8 

    
 
Απαλλαγή από τη ρουτίνα της  
σχολικής καθημερινότητας:    

Καθόλου:  8 7,9 
Λίγο: 25 24,8 
Μέτρια: 35 34,7 
Πολύ: 28 27,7 
Πάρα πολύ: 5 5,0 

    

Βελτίωση απόδοσης στην εργασία 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 5 5,0 
Μέτρια: 25 24,8 
Πολύ: 48 47,5 
Πάρα πολύ: 23 22,8 

    

Ικανοποίηση προσωπικών στόχων: 

Καθόλου:  7 6,9 
Λίγο: 6 5,9 
Μέτρια: 22 21,8 
Πολύ: 33 32,7 
Πάρα πολύ: 33 32,7 

    

Βελτίωση επαγγελματικής θέσης: 

Καθόλου:  6 5,9 
Λίγο: 8 7,9 
Μέτρια: 40 39,6 
Πολύ: 33 32,7 
Πάρα πολύ: 14 13,9 

    

Βελτίωση οικονομικών απολαβών: 

Καθόλου:  15 14,9 
Λίγο: 9 8,9 
Μέτρια: 47 46,5 
Πολύ: 24 23,8 
Πάρα πολύ: 6 5,9 

    

Ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 4 4,0 
Πολύ: 55 54,5 
Πάρα πολύ: 42 41,6 

    

Υποστήριξη και προώθηση εκπαιδευτικών 
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων: 

Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: 3 3,0 
Μέτρια: 13 12,9 
Πολύ: 59 58,4 
Πάρα πολύ: 24 23,8 

    

Επίλυση καθημερινών προβλημάτων 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας:  

Καθόλου:  - - 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 3 3,0 
Πολύ: 43 42,6 
Πάρα πολύ: 55 54,5 
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5.6. Εκπαιδευτικές Ανάγκες Εκπαιδευτικών  
 Για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευτικών 
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δόθηκε στους/στις 
συμμετέχοντες-ουσες μία λίστα θεματικών ενοτήτων τις οποίες κλήθηκαν να 
βαθμολογήσουν σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1=καθόλου έως 
5=πάρα πολύ) ανάλογα με το βαθμό στον οποίο θεωρούν σημαντική την 
επιμόρφωση σε κάθε μία από αυτές. Οι θεματικές ενότητες αυτές χωρίζονται 
σε έξι επιμέρους κατηγορίες/τομείς και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων-
ουσών παρουσιάζονται παρακάτω ανά θεματικό τομέα. 
 
5.6.1. Θεματικός τομέας: Σχολική Τάξη 

Στη θεματική ενότητα «σχολική τάξη», το ερωτηματολόγιο 
συμπεριελάμβανε 4 γνωστικά αντικείμενα/ θέματα τα οποία οι συμμετέχοντες- 
ουσες καλούνταν να βαθμολογήσουν ανάλογα με το βαθμό επιθυμίας τους να 
εκπαιδευτούν σε καθένα από αυτά. Στον πίνακα 17 που ακολουθεί 
παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η λίστα των γνωστικών αντικειμένων που οι 
συμμετέχοντες-ουσες κλήθηκαν να αξιολογήσουν καθώς και οι συχνότητες και 
τα ποσοστά των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων.  
 

Πίνακας 17 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των «πολύ»  και «πάρα πολύ»  
απαντήσεων, στις θεματικές ενότητες του τομέα «σχολική τάξη»  
(Ν=101) 

 n % 

Διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο 72 71,2 

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 82 81,2 

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης 96 95,1 

Αξιολόγηση μαθητών 73 72,3 
 

 Όπως φαίνεται και στον πίνακα 17, από την κατηγορία «σχολική τάξη», 
η θεματική ενότητα που φαίνεται να ξεχωρίζει και στην οποία σχεδόν το 
σύνολο των συμμετεχόντων (95,1%) δηλώνει ότι επιθυμεί «πολύ» και «πάρα 
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πολύ» να λάβει επιμόρφωση, είναι εκείνη της Διαχείρισης Προβλημάτων 
Σχολικής Τάξης. Ωστόσο, αρκετά υψηλά θεωρούνται τα ποσοστά των «πολύ» 
και «πάρα πολύ» απαντήσεων και στις υπόλοιπες θεματικές της εν λόγω 
ενότητας. Αναλυτική παρουσίαση των απαντήσεων του δείγματος γίνεται στον 
πίνακα 18 που ακολουθεί.  
 
Πίνακας 18 
Αξιολόγηση αναγκαιότητας εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες του 
τομέα «σχολική τάξη»  (Ν=101) 
  n % 

Διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο:  

Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: 3 3,0 
Μέτρια: 24 23,8 
Πολύ: 46 45,5 
Πάρα πολύ: 26 25,7 

    

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις: 

Καθόλου:  1 1,0 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 17 16,8 
Πολύ: 40 39,6 
Πάρα πολύ: 42 41,6 

    

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 5 5,0 
Πολύ: 34 33,7 
Πάρα πολύ: 62 61,4 

    

Αξιολόγηση μαθητών: 

Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: 2 2,0 
Μέτρια: 24 23,8 
Πολύ: 50 49,5 
Πάρα πολύ: 23 22,8 

 
 Με την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου chi-square ελέγχθηκε η 
στατιστική σημαντικότητα των παραπάνω αποτελεσμάτων. Οι στατιστικά 
σημαντικές σχέσεις που προέκυψαν αφορούσαν σε σχέση των ετών 
προϋπηρεσίας με την ανάγκη εκπαίδευσης στο θεματικό αντικείμενο 
«σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις», με αποτέλεσμα χ2=23,1, p=0,02 για τη 
συνολική προϋπηρεσία και χ2=21,3, p=0,04 για την προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ, 
και της ηλικίας των συμμετεχόντων-ουσών με την ανάγκη εκπαίδευσης στο 
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θεματικό αντικείμενο «διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης», με 
αποτέλεσμα χ2

 
=12,2, p=0,05. 

5.6.2. Θεματικός τομέας: Σχολική Μονάδα 
Τα πιθανά επιμορφωτικά θέματα προς αξιολόγηση που 

συμπεριλήφθηκαν στον τομέα που αφορούσε τη σχολική μονάδα ήταν τρία 
(Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, 
Εκπαιδευτική νομοθεσία).  
 

Πίνακας 19 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των «πολύ»  και «πάρα πολύ»  
απαντήσεων, στις θεματικές ενότητες του τομέα «σχολική μονάδα» 
(Ν=101) 

 N % 

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας: 36 35,6 

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: 51 50,5 

Εκπαιδευτική νομοθεσία:  45 44,5 

 
Όπως παρατηρείται και στον πίνακα 19 παραπάνω  και στον πίνακα 20 

που ακολουθεί, οι θεματικές της εν λόγω ενότητας δε φάνηκε να αποτελούν 
αντικείμενα που οι συμμετέχοντες-ουσες αξιολογούν ως πολύ ή πάρα πολύ 
ενδιαφέροντα προς επιμόρφωση. Εντούτοις, από τις τρεις θεματικές του εν 
λόγω τομέα, εκείνη που φαίνεται να έχει μεγαλύτερο επιμορφωτικό 
ενδιαφέρον για τους/τις εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι 
εκείνη της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, με το 50,5% του 
δείγματος να δηλώνει ότι επιθυμεί πολύ και πάρα πολύ να παρακολουθήσει 
επιμόρφωση σε αυτό το θέμα. Η εν λόγω θεματική βρέθηκε να έχει στατιστικά 
σημαντική σχέση με τη μεταβλητή του φύλου, με αποτέλεσμα χ2

 

=10,3, 
p=0,03. 
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Πίνακας 20 
Αξιολόγηση αναγκαιότητας εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες του 
τομέα «σχολική μονάδα»   (Ν=101) 
  n % 

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας: 

Καθόλου:  17 16,8 
Λίγο: 15 14,9 
Μέτρια: 33 32,7 
Πολύ: 27 26,7 
Πάρα πολύ: 9 8,9 

    

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: 

Καθόλου:  11 10,9 
Λίγο: 8 7,9 
Μέτρια: 31 30,7 
Πολύ: 32 31,7 
Πάρα πολύ: 19 18,8 

    

Εκπαιδευτική νομοθεσία: 

Καθόλου:  4 4,0 
Λίγο: 20 19,8 
Μέτρια: 32 31,7 
Πολύ: 26 25,7 
Πάρα πολύ: 19 18,8 

 
5.6.3. Θεματικός τομέας: Σύνδεση Σχολείου-Τοπικής Κοινωνίας 

Οι προτεινόμενες προς αξιολόγηση θεματικές ενότητες που 
εντάσσονταν στην ευρύτερη θεματική «Σύνδεση σχολείου-τοπικής κοινωνίας» 
ήταν τέσσερις. Οι συχνότητες και τα ποσοστά εκείνων που απάντησαν ότι 
επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις εν λόγω θεματικές «πολύ» και «πάρα πού» 
παρουσιάζονται στον πίνακα 21 που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 21 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των «πολύ»  και «πάρα πολύ»  
απαντήσεων, στις θεματικές ενότητες του τομέα «Σύνδεση Σχολείου-
Τοπικής Κοινωνίας» (Ν=101) 

 n % 

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 57 56,5 

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας 86 85,2 

Προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων δράσεων: 84 83,1 

Συνεργασία σχολείου με άλλους φορείς:  69 68,3 
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 Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι μεγαλύτερη 
ανάγκη για επιμόρφωση φαίνεται να υπάρχει στην θεματική «Συνεργασία 
Σχολείου-Οικογένειας», με το 85,2% των συμμετεχόντων-ουσών να δηλώνει 
ότι επιθυμεί «πολύ» και «πάρα πολύ» να λάβει σχετική επιμόρφωση, καθώς 
και στη θεματική «Προώθηση και Υποστήριξη Καινοτόμων Δράσεων» (π.χ. 
αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολιτιστικές δράσεις κλπ) στην 
οποία το 83,1% του δείγματος δήλωσε θετικό σε ενδεχόμενη σχετική 
εκπαίδευση (δηλαδή, βαθμολόγησαν με «πολύ» και «πάρα πολύ»).  
 Μικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων που επιθυμούν την επιμόρφωση 
στη θεματική «Συνεργασία Σχολείου με άλλους φορείς» (68,3%) ενώ ακόμα 
μικρότερο είναι το ποσοστό θετικής βαθμολόγησης για τη θεματική 
«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», με το 56,5% να 
δηλώνει ότι επιθυμεί την επιμόρφωση στο εν λόγω αντικείμενο «πολύ» και 
«πάρα πολύ». 
 Στον πίνακα 22 που ακολουθεί εμφανίζονται αναλυτικά οι συχνότητες 
(απόλυτες και σχετικές) των απαντήσεων των συμμετεχόντων-ουσών στις 
επιμέρους θεματικές του τομέα «Σύνδεση Σχολείου-Τοπικής Κοινωνίας».  
 
Πίνακας 22 
Αξιολόγηση αναγκαιότητας εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες του 
τομέα «Σύνδεση Σχολείου-Τοπικής Κοινωνίας»  (Ν=101) 
  n % 

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός: 

Καθόλου:  8 7,9 
Λίγο: 9 8,9 
Μέτρια: 27 26,7 
Πολύ: 34 33,7 
Πάρα πολύ: 19 28,8 

    

Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας: 

Καθόλου:  1 1,0 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 14 13,9 
Πολύ: 44 43,6 
Πάρα πολύ: 42 41,6 

    

Προώθηση και Υποστήριξη Καινοτόμων Δράσεων: 

Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 14 13,9 
Πολύ: 48 47,5 
Πάρα πολύ: 36 35,6 
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Συνεργασία Σχολείου με άλλους Φορείς: 

Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: 2 2,0 
Μέτρια: 28 27,7 
Πολύ: 48 47,5 
Πάρα πολύ: 21 20,8 

 
Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των παραπάνω 

αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο chi-square. Βάσει αυτού 
προέκυψαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις της ανάγκης εκπαίδευσης στο 
θεματικό αντικείμενο «Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός» 
με τις μεταβλητές έτη προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ (χ2=26,7, p=0,008), 
θέση/βαθμίδα εργασίας (χ2=23,2, p=0,003) και ειδικότητα (χ2=41,7, p=0,04). 
Επίσης, στατιστικά σημαντική σχέση προέκυψε μεταξύ ηλικίας 
συμμετεχόντων-ουσών και ανάγκης εκπαίδευσης στο θεματικό αντικείμενο 
«Προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων δράσεων», με αποτέλεσμα χ2

 

=21,04, 
p=0,05).  

5.6.4. Θεματικός Τομέας: Εκπαιδευτικοί και Προσωπική Ανάπτυξη 
Τα θέματα που αφορούσαν στην θεματική κατηγορία «Εκπαιδευτικοί 

και Προσωπική Ανάπτυξη» και τα οποία οι συμμετέχοντες-ουσες καλούνταν να 
βαθμολογήσουν ανάλογα με το βαθμό ενδιαφέροντος επιμόρφωσης σε αυτά, 
ήταν τέσσερα. Παρατηρώντας τον πίνακα 23, στον οποίο παρουσιάζονται οι 
συχνότητες και τα ποσοστά της υψηλότερης βαθμολόγησης, δηλαδή των 
απαντήσεων «πολύ» και «πάρα πολύ», φαίνεται ότι όλα τα αντικείμενα της 
συγκεκριμένης κατηγορίας θεωρούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα ως ιδιαίτερα σημαντικά προς επιμόρφωση, καθώς 
και στις τέσσερις θεματικές οι συμμετέχοντες-ουσες απάντησαν θετικά σε 
ενδεχόμενη σχετική επιμόρφωση σε ποσοστό άνω του 85%. Παρατηρώντας 
και τον πίνακα 24, φαίνεται ότι στις περισσότερες θεματικές είναι ελάχιστο ή 
μηδενικό το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ότι θεωρούν «καθόλου» ή «λίγο» 
σημαντική την επιμόρφωση στα αντικείμενα αυτά.    

Όσον αφορά στον στατιστικό έλεγχο των αποτελεσμάτων, με την 
εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου chi-square προέκυψαν στατιστικά 



87 
 

σημαντικές σχέσεις της ανάγκης για εκπαίδευση στο θεματικό αντικείμενο 
«τεχνικές επικοινωνίας» με την ηλικία των συμμετεχόντων-ουσών (χ2=24,5, 
p=0,017) και των συνολικών ετών προϋπηρεσίας τους (χ2=22,05, p=0,03). 
Για την ανάγκη εκπαίδευσης στη θεματική «Ανάπτυξη δημιουργικότητας» 
προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ 
(χ2=21,2, p=0,01), ενώ για την ανάγκη εκπαίδευσης στη θεματική 
«Συναισθηματική νοημοσύνη» διαφάνηκε στατιστικά σημαντική σχέση με την 
οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων-ουσών (χ2=16,2, p=0,03) και με 
τα έτη προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ (χ2

 
=15,7, p=0,01).  

Πίνακας 23 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των «πολύ»  και «πάρα πολύ»  
απαντήσεων, στις θεματικές ενότητες του τομέα «Εκπαιδευτικοί και 
Προσωπική Ανάπτυξη» (Ν=101) 

 n % 
Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Άγχους: 86 85,2 

Τεχνικές Επικοινωνίας: 89 88,2 

Ανάπτυξη Δημιουργικότητας: 86 85,2 

Συναισθηματική Νοημοσύνη:  90 89,1 

 

Πίνακας 24 
Αξιολόγηση αναγκαιότητας εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες του 
τομέα «Εκπαιδευτικοί και Προσωπική Ανάπτυξη»   (Ν=101) 
  n % 

Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Άγχους: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 2 2,0 
Μέτρια: 13 12,9 
Πολύ: 44 43,6 
Πάρα πολύ: 42 41,6 

    

Τεχνικές Επικοινωνίας: 

Καθόλου:  1 1,0 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 10 9,9 
Πολύ: 45 44,6 
Πάρα πολύ: 44 43,6 

    
Ανάπτυξη Δημιουργικότητας: Καθόλου:  - - 



88 
 

Λίγο: 3 3,0 
Μέτρια: 12 11,9 
Πολύ: 33 32,7 
Πάρα πολύ: 53 52,5 

    

Συναισθηματική Νοημοσύνη: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 11 10,9 
Πολύ: 34 33,7 
Πάρα πολύ: 56 55,4 

 
 

5.6.5. Ειδικά Θέματα 
Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν τέσσερα «ειδικά θέματα» προς 

αξιολόγηση της αναγκαιότητας επιμόρφωσης των συμμετεχόντων-ουσών 
εκπαιδευτικών σε αυτά, τα οποία ήταν: Σεξουαλική Αγωγή, Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες.  
 
Πίνακας 25 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των «πολύ»  και «πάρα πολύ»  
απαντήσεων, στα προτεινόμενα ειδικά θέματα (Ν=101) 

 N % 

Σεξουαλική Αγωγή: 76 75,2 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: 66 65,4 

Ειδική Αγωγή: 96 95 

Νέες Τεχνολογίες: 65 64,3 

 
 Από τον πίνακα 25, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά η υψηλότερη 
βαθμολόγηση και στα τέσσερα ειδικά θέματα φαίνεται πως εκείνο το οποίο 
είχε τη μεγαλύτερη ανταπόκριση ήταν εκείνο της Ειδικής Αγωγής (95% των 
συμμετεχόντων-ουσών δήλωσε ότι θα επιθυμούσε «πολύ» ή «πάρα πολύ» να 
λάβει επιμόρφωση στη θεματική αυτή), γεγονός αναμενόμενο σε κάποιο 
βαθμό καθώς πρόκειται για εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτόν ακριβώς 
τον τομέα. Παρατηρώντας και τον πίνακα 26, διαπιστώνουμε ότι κανένας/ 
καμία από τους/τις εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα δε δήλωσε 
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ότι δεν θα επιθυμούσε καθόλου ή ότι θα επιθυμούσε λίγο την επιμόρφωση 
στην εν λόγω θεματική.  

Επιπρόσθετα, αρκετά υψηλά είναι και τα ποσοστά των «πολύ» και 
«πάρα πολύ» απαντήσεων και στα υπόλοιπα προτεινόμενα ειδικά θέματα, με 
τη θεματική της Σεξουαλικής Αγωγής να έπεται της Ειδικής Αγωγής, με το 
ποσοστό της υψηλότερης βαθμολόγησης (απαντήσεις «πολύ» και «πάρα 
πολύ») να βρίσκεται στο 75,2%.  

 
Πίνακας 26 
Αξιολόγηση αναγκαιότητας εκπαίδευσης στα προτεινόμενα ειδικά 
θέματα (Ν=101) 
  n % 

Σεξουαλική Αγωγή: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 3 3,0 
Μέτρια: 22 21,8 
Πολύ: 30 29,7 
Πάρα πολύ: 46 45,5 

    

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: 

Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: 2 2,0 
Μέτρια: 31 30,7 
Πολύ: 41 40,6 
Πάρα πολύ: 25 24,8 

    

Ειδική Αγωγή: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 5 5,0 
Πολύ: 28 27,7 
Πάρα πολύ: 68 67,3 

    

Νέες Τεχνολογίες: 

Καθόλου:  4 4,0 
Λίγο: 8 7,9 
Μέτρια: 24 23,8 
Πολύ: 39 38,6 
Πάρα πολύ: 26 25,7 

 
Για τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των παραπάνω 

αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο chi-square και 
προέκυψαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ συνολικών ετών 
προϋπηρεσίας και ανάγκης εκπαίδευσης στο θεματικό αντικείμενο «Σεξουαλική 
αγωγή» (χ2=20,5, p=0,01) και στο θεματικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες» 
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(χ2=23,3, p=0,02). Επίσης, στατιστικά σημαντική φάνηκε να είναι η σχέση 
ετών προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ και ανάγκης εκπαίδευσης στο θεματικό 
αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες» (χ2

 
=27,8, p=0,006).   

5.6.6. Θεματικός τομέας: Ειδική Αγωγή 
Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν εννέα προτεινόμενες θεματικές 

ενότητες που αφορούσαν στην Ειδική Αγωγή, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 
καλούνταν να βαθμολογήσουν ανάλογα με το βαθμό στον οποίο επιθυμούσαν 
να λάβουν επιμόρφωση για την κάθε μία. Οι εν λόγω θεματικές 
παρουσιάζονται συνολικά στον πίνακα 27, ο οποίος περιλαμβάνει και τις 
συγκεντρωτικές συχνότητες (απόλυτες και σχετικές) των «πολύ» και «πάρα 
πολύ» απαντήσεων.   

 
Πίνακας 27 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των «πολύ»  και «πάρα πολύ»  
απαντήσεων, στις θεματικές ενότητες του τομέα «Ειδική Αγωγή» 
(Ν=101) 

 N % 

Νομοθεσία στην Ειδική Αγωγή: 61 60,4 

Σχεδιασμός Ατομικού Προγράμματος για Μαθητές με 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: 

92 91,1 

Τεχνικές Διδασκαλίας σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες: 

98 97,1 

Διάγνωση και Αξιολόγηση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: 95 94,1 

Ψυχικές Διαταραχές: 92 91,1 

Νοητική Υστέρηση: 85 84,2 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμός: 95 94,0 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας: 91 90,1 

Κινητικές και αισθητηριακές Αναπηριες (κινητικά 
προβλήματα, προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής 
ή/και ομιλίας κλπ): 

85 84,1 
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Πίνακας 28 
Αξιολόγηση αναγκαιότητας εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες του 
τομέα «Ειδική Αγωγή»  (Ν=101) 
  n % 

Νομοθεσία στην Ειδική Αγωγή: 
 

Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: 11 10,9 
Μέτρια: 27 26,7 
Πολύ: 31 30,7 
Πάρα πολύ: 30 29,7 

Σχεδιασμός Ατομικού Προγράμματος για Μαθητές 
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: 
 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 8 7,9 
Πολύ: 32 31,7 
Πάρα πολύ: 60 59,4 

Τεχνικές Διδασκαλίας σε Μαθητές με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες: 
 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 3 3,0 
Πολύ: 35 34,7 
Πάρα πολύ: 63 62,4 

Διάγνωση και Αξιολόγηση Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 5 5,0 
Πολύ: 51 50,5 
Πάρα πολύ: 44 43,6 

Ψυχικές Διαταραχές: 

Καθόλου:  1 1,0 
Λίγο: 2 2,0 
Μέτρια: 6 5,9 
Πολύ: 38 37,6 
Πάρα πολύ: 54 53,5 

Νοητική Υστέρηση: 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 2 2,0 
Μέτρια: 14 13,9 
Πολύ: 40 39,6 
Πάρα πολύ: 45 44,6 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμός: 
 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 5 5,0 
Πολύ: 28 27,7 
Πάρα πολύ: 67 66,3 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- 
Υπερκινητικότητας: 
 

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 9 8,9 
Πολύ: 33 32,7 
Πάρα πολύ: 58 57,4 

Κινητικές και αισθητηριακές Αναπηριες (κινητικά 
προβλήματα, προβλήματα όρασης, προβλήματα 
ακοής ή/και ομιλίας κλπ): 

Καθόλου:  1 1,0 
Λίγο: 3 3,0 
Μέτρια: 12 11,9 
Πολύ: 36 35,6 
Πάρα πολύ: 49 48,5 
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Όπως φαίνεται και στα παρουσιαζόμενα στους παραπάνω πίνακες 
αποτελέσματα, σχεδόν στο σύνολό τους οι θεματικές ενότητες του τομέα 
«Ειδική Αγωγή» αξιολογήθηκαν από τους/τις συμμετέχοντες-ουσες 
εκπαιδευτικούς ως «πολύ» και «πάρα πολύ» σημαντικές προς επιμόρφωση, με 
τα αθροιστικά αποτελέσματα σε αυτές τις απαντήσεις να ξεπερνούν στις 
περισσότερες θεματικές το 90%.   

Ειδικότερα, η θεματική η οποία αξιολογήθηκε από τους/τις 
εκπαιδευτικούς του δείγματος ως η πιο σημαντική προς επιμόρφωση ήταν 
εκείνη των Τεχνικών Διδασκαλίας σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες, με το ποσοστό των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων στην εν 
λόγω θεματική να αγγίζει το 97,1%. Αντίστοιχα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
θεματικές της συγκεκριμένης κατηγορίας, εκείνη που συγκέντρωσε το 
μικρότερο ποσοστό απαντήσεων «πολύ» και «πάρα πολύ» ήταν εκείνη που 
αφορούσε στη Νομοθεσία στην Ειδική Αγωγή, με το ποσοστό της αθροιστικής 
υψηλής βαθμολόγησης να είναι της τάξης του 60,4%.  

Όσον αφορά τη στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων, με την 
εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου chi-square προέκυψε στατιστικά 
σημαντική σχέση μεταξύ καθεστώτος εργασίας (μόνιμος-η ή αναπληρωτής-
τρια) με την ανάγκη εκπαίδευσης στα θεματικά αντικείμενα «Σχεδιασμός 
ατομικού προγράμματος για μαθητές-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 
(χ2=12,3, p=0,006) και «Τεχνικές διδασκαλίας σε μαθητές-τριες με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» (χ2=6,42, p=0,04). Η μεταβλητή του φύλου φάνηκε 
επίσης να σχετίζεται με την ανάγκη εκπαίδευσης στο τελευταίο προαναφερθέν 
θεματικό αντικείμενο (χ2

 
=9,86, p=0,007). 

5.6.7. Άλλα θέματα 
Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας υπήρξε ερώτημα ανοικτού τύπου στο 

οποίο οι συμμετέχοντες-ουσες καλούνταν να απαντήσουν προαιρετικά και να 
προτείνουν οι ίδιοι-ες θέματα στα οποία θα ενδιαφέρονταν να λάβουν 
επιμόρφωση και τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα με τα προτεινόμενα 
θέματα.  
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Μόλις τέσσερις εκπαιδευτικοί απάντησαν στο σχετικό πεδίο και από τις 
απαντήσεις τους προέκυψαν οι προτάσεις επιμόρφωσης στα εξής αντικείμενα: 
Ζητήματα συμπεριφοράς στην τάξη και οριοθέτηση μαθητικού πληθυσμού, 
Εκμάθηση Νοηματικής Γλώσσας και Διαχείριση Κρίσεων. Επίσης, μία 
εκπαιδευτικός δήλωσε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνει επιμόρφωση ανάλογα 
με το προφίλ του μαθητικού πληθυσμού με το οποίο εργάζεται κάθε φορά, 
αναφέροντας ως παράδειγμα τους μαθητές με προβλήματα όρασης και 
πολλαπλές αναπηρίες.  
 
5.7. Μέθοδοι διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων  
 Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν πέντε προτεινόμενες μεθόδους διεξαγωγής επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, ανάλογα με το πόσο κατάλληλη θεωρούν την κάθε μέθοδο. 
Οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων (1=καθόλου 
κατάλληλη έως 5=πάρα πολύ κατάλληλη).  

Στους πίνακες 29 και 30 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 
αθροιστικές συχνότητες (απόλυτες και σχετικές) των απαντήσεων «πολύ» και 
«πάρα πολύ»  ως προς τη καταλληλότητα της κάθε μεθόδου και κατόπιν 
παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων-
ουσών για κάθε προτεινόμενη επιμορφωτική μέθοδο ξεχωριστά.  
 

Πίνακας 29 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των «πολύ»  και «πάρα πολύ»  
απαντήσεων, ως προς την καταλληλότητα των προτεινόμενων 
επιμορφωτικών μεθόδων (Ν=101) 

 N % 

Εισηγήσεις και Διαλέξεις: 23 22,8 
Ομάδες Εργασίας: 85 84,2 
Συζήτηση Προβλημάτων που παρουσιάζονται στην τάξη:  94 93,0 
Βιωματικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές: 100 99,0 
Πρακτική Άσκηση στον Εργασιακό Χώρο: 92 91,0 
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 Από τα παρουσιαζόμενα στον πίνακα 29 στοιχεία, παρατηρείται ότι η 
μέθοδος που τυγχάνει της μεγαλύτερης αποδοχής και θεωρείται περισσότερο 
κατάλληλη για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι εκείνη των 
Βιωματικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών, με το ποσοστό εκείνων που την 
αξιολόγησαν ως «πολύ» και «πάρα πολύ» κατάλληλη να φτάνει το 99%. 
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 30, η εν λόγω μέθοδος δεν έλαβε αρνητική 
αξιολόγηση («καθόλου» ή «λίγο» κατάλληλη) από κανέναν/ καμία 
συμμετέχοντα-ουσα και μόλις ένας εκπαιδευτικός αξιολόγησε τη μέθοδο ως 
προς την καταλληλότητά της «μέτρια».  
 
Πίνακας 30 
Αξιολόγηση καταλληλότητας προτεινόμενων μεθόδων επιμόρφωσης 
(Ν=101) 
  n % 

Εισηγήσεις και Διαλέξεις: 

Καθόλου:  13 12,9 
Λίγο: 18 17,8 
Μέτρια: 47 46,5 
Πολύ: 20 19,8 
Πάρα πολύ: 3 3,0 

Ομάδες Εργασίας:  

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 15 14,9 
Πολύ: 55 54,5 
Πάρα πολύ: 30 29,7 

Συζήτηση Προβλημάτων που παρουσιάζονται 
στην τάξη:  

Καθόλου:  - - 
Λίγο: 1 1,0 
Μέτρια: 6 5,9 
Πολύ: 46 45,5 
Πάρα πολύ: 48 47,5 

Βιωματικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές:  

Καθόλου:  - - 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 1 1,0 
Πολύ: 24 23,8 
Πάρα πολύ: 76 75,2 

Πρακτική Άσκηση στον Εργασιακό Χώρο:  
Καθόλου:  2 2,0 
Λίγο: - - 
Μέτρια: 7 6,9 
Πολύ: 46 45,5 
Πάρα πολύ: 46 45,5 
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Επίσης υψηλά είναι και τα ποσοστά εκείνων που χαρακτήρισαν ως 
«πολύ» και «πάρα πολύ» κατάλληλη τη Συζήτηση προβλημάτων που 
παρουσιάζονται στην τάξη με αθροιστικό ποσοστό 94% καθώς και της 
Πρακτικής Άσκησης στον Εργασιακό Χώρο με αθροιστικό ποσοστό 92%, 
αντίστοιχα. Συγκριτικά με τις προαναφερόμενες μεθόδους, οι Ομάδες 
Εργασίας αξιολογήθηκαν λιγότερο κατάλληλες, με το υψηλό ωστόσο ποσοστό 
της τάξης του 85% να τις θεωρεί «πολύ» και «πάρα πολύ» κατάλληλες.  

Τέλος, η μέθοδος που αξιολογήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες ως 
λιγότερο θετικά ως προς την καταλληλότητά της στη διεξαγωγή 
επιμορφωτικών προγραμμάτων ήταν εκείνη των Εισηγήσεων και των 
Διαλέξεων, καθώς μόλις το 23% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα δήλωσαν ότι τη θεωρούν «πολύ» και «πάρα πολύ» κατάλληλη. Όπως 
μάλιστα φαίνεται και στον πίνακα 30, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες-ουσες 
(46,5%) αξιολογούν τη μέθοδο ως «μέτρια» κατάλληλη ενώ είναι σημαντικά 
και τα ποσοστά εκείνων που την αξιολογούν ως «λίγο» (17,8%) ή ακόμα και 
«καθόλου» (12,9%) κατάλληλη.  

Ελέγχοντας τη στατιστική σημαντικότητα των παραπάνω 
αποτελεσμάτων με την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου chi-square 
παρατηρήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης ετών προϋπηρεσίας 
και προτίμησης στη μέθοδο «Συζήτηση προβλημάτων που παρουσιάζονται 
στην τάξη» (χ2=17,5, p=0,04), ηλικίας και προτίμησης στη μέθοδο 
«Βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές» (χ2

  

=20,5, p=0,002) και ετών 
προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ και προτίμησης στη μέθοδο «Πρακτική άσκηση στον 
εργασιακό χώρο».  

5.8. Συχνότητα, διάρκεια και χρόνος επιμόρφωσης 
 Για τη διερεύνηση της απαιτούμενης συχνότητας επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής κα Εκπαίδευσης, υπήρξαν 
δύο σχετικά ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. Το πρώτο 
αφορούσε την υποκειμενική αναγκαιότητα συχνότητας επιμόρφωσης (κάθε 
πότε) και το δεύτερο τη χρονική διαθεσιμότητα για επιμόρφωση των 
συμμετεχόντων ανά έτος (πόσο χρόνο θα διέθεταν ανά έτος). Και στα δύο 
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ερωτήματα οι ερωτώμενοι-ες καλούνταν να απαντήσουν επιλέγοντας ανάμεσα 
σε μία σειρά προτεινόμενων απαντήσεων ενώ δινόταν και η δυνατότητα να 
επιλέξουν την απάντηση «άλλο» και να δώσουν προαιρετικά τη δική τους 
προτεινόμενη απάντηση σε σχέση είτε με την ανάγκη συχνότητας 
επιμόρφωσης είτε με την ανάγκη διάρκειας αυτής.  
 Τα δεδομένα που προέκυψαν από το πρώτο ερώτημα παρουσιάζονται 
στον πίνακα 31 που ακολουθεί.  
 
Πίνακας 31 
Απαιτούμενη συχνότητα επιμόρφωσης (Ν=101) 

 N % 

Κάθε έξι μήνες: 27 26,7 
Κάθε χρόνο: 52 51,5 
Όποτε υπάρχει σημαντική αλλαγή στις αρμοδιότητες ή 
στη λειτουργία του φορέα: 20 19,8 

Άλλο:  2 2,0 

  
 Εξετάζοντας τα δεδομένα του πίνακα 31, παρατηρείται ότι λίγο 
περισσότερο από το μισό ποσοστό του δείγματος (51,5%) θεωρεί ότι θα 
έπρεπε να λαμβάνει επιμόρφωση κάθε χρόνο. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό 
της τάξης του 26,7% θεωρεί ότι η επιμόρφωση θα έπρεπε να 
πραγματοποιείται κάθε έξι μήνες. Ένας/μία στους πέντε εκπαιδευτικούς 
(19,8%) δήλωσαν, επίσης, ότι η επιμόρφωση θα έπρεπε να πραγματοποιείται 
κάθε φορά που υπάρχει σημαντική αλλαγή στις αρμοδιότητές τους ή στη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας ή του φορέα που υπηρετούν. Μόλις δύο 
γυναίκες εκπαιδευτικοί επέλεξαν την απάντηση «άλλο». Η μία εξ αυτών 
θεωρεί ότι θα έπρεπε να λαμβάνει επιμόρφωση ανά δύο έτη και η άλλη 
υποστήριξε ότι θα ήταν διατεθειμένη να παρακολουθεί επιμορφωτικά 
προγράμματα «όσο συχνά χρειάζεται, αρκεί να είναι ενδιαφέρον το θέμα και 
αποτελεσματική η μέθοδος διδασκαλίας».  
 Η συχνότητα επιμόρφωσης φάνηκε να έχει οριακά στατιστικά 
σημαντική σχέση με τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων-
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ουσών (χ2

 Όσον αφορά το διαθέσιμο χρόνο ανά έτος, οι απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα παρουσιάζονται παρακάτω 
στον πίνακα 32.  

=16,5, p=0,05), μέσω της εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου 
chi-square.  

 
Πίνακας 32 
Διαθέσιμος χρόνος για επιμόρφωση ανά έτος (Ν=101) 

 n % 

1 ημέρα: 2 2,0 

3 ημέρες:  23 22,8 

1 εβδομάδα: 31 30,7 

2 εβδομάδες: 38 37,6 

Άλλο: 7 6,9 

 
 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι η 
πλειοψηφία θα ήταν διατεθειμένη να αφιερώσει από 3 ημέρες έως 2 
εβδομάδες ανά έτος για την επιμόρφωσή της. Αναλυτικότερα, το 37,6% 
αναφέρει ότι θα διέθετε 2 εβδομάδες ανά έτος για επιμόρφωση, το 30,7% 
θεωρεί ότι μπορεί να διαθέσει 1 εβδομάδα ανά έτος σε επιμορφωτικές 
δράσεις, το 23% αναφέρει διαθεσιμότητα 3ων ημερών ανά έτος και μόλις το 
2% διατίθεται να αφιερώσει μόνο 1 ημέρα ανά έτος σε επιμόρφωση. Επτά 
συμμετέχοντες-ουσες (6,9%) επέλεξαν την απάντηση «άλλο» στο εν λόγω 
ερώτημα. Τρεις εξ αυτών δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να αφιερώσουν 
ακόμα και ένα μήνα σε επιμόρφωση, τρεις εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 
προτίθενται να αφιερώσουν «όσο χρόνο χρειάζεται», ώστε «η εκπαίδευση να 
είναι επαρκής» και «ανάλογα με το θέμα» της επιμόρφωσης, ενώ μία 
εκπαιδευτικός δήλωσε ότι προτίθεται να αφιερώσει σε επιμόρφωση «από 1 
ημέρα έως 1 εβδομάδα ανά έτος αναλόγως θέματος».  
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 Η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος για επιμόρφωση 
ανά έτος φάνηκε να σχετίζεται σημαντικά με τη μεταβλητή των ετών 
προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ, με αποτέλεσμα χ2

 Τέλος, για τη διερεύνηση της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών να 
λάβουν μέρος σε επιμορφωτικές δράσεις εκτός του ωραρίου εργασίας του, 
ετέθη σχετικό ερώτημα στο οποίο οι συμμετέχοντες-ουσες μπορούσαν είτε να 
απαντήσουν θετικά ή αρνητικά είτε, εναλλακτικά, να επιλέξουν την απάντηση 
«άλλο» και να διατυπώσουν τη δική τους απάντηση περιγραφικά. Τα 
δεδομένα που προέκυψαν από το ερώτημα αυτό παρουσιάζονται στον πίνακα 
33 που ακολουθεί.  

=21,8, p=0,03.  

  
Πίνακας 33 
Διαθεσιμότητα επιμόρφωσης εκτός ωραρίου εργασίας (Ν=101) 

 n % 

Ναι: 86 85,1 

Όχι:  12 11,9 

Άλλο: 3 3,0 

 
 Όπως φαίνεται, η πλειοψηφία του δείγματος προτίθεται να 
συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός του ωραρίου εργασίας, με 
ποσοστό της τάξης του 85,1%. Αντίστοιχα, μικρότερο είναι το ποσοστό 
εκείνων που απάντησαν αρνητικά στο να λάβουν επιμόρφωση εκτός ωραρίου 
εργασίας, με ποσοστό 11,9%.  Διαθεσιμότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων εκτός ωραρίου φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντική σχέση με 
την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων-ουσών (χ2

Τέλος, μόλις 3 άτομα επέλεξαν την εναλλακτική απάντηση «άλλο», 
δίνοντας τις εξής περιγραφές: «Ναι, αλλά εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική 
πλατφόρμα», «Εξαρτάται από τη διάρκεια και τις θεματικές» και «Εξαρτάται 
από το θέμα και την αποτελεσματικότητα».  

=39,1, p=0,00). 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Η 
σημαντικότητα της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
του εν λόγω εκπαιδευτικού κλάδου έχουν ελάχιστα διερευνηθεί έως σήμερα 
(Σκουλίδης & συν., 2015).  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων-ουσών εκπαιδευτικών 
διερευνήθηκαν ως προς συγκεκριμένους τομείς και θεματικές και 
αναζητήθηκαν επιμέρους διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή, των συμμετεχόντων-ουσών 
όπως είναι το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, η οικογενειακή κατάσταση, η 
προϋπηρεσία και η προηγούμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση. Επιπλέον, 
διερευνήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
επιθυμούν ενδεχόμενη μελλοντική επιμόρφωση και ανιχνεύθηκαν πιθανές 
διαφοροποιήσεις βάσει των προαναφερθέντων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
τους. Επιπρόσθετα, αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσε η άποψη των 
εκπαιδευτικών ως προς τις εκπαιδευτικές μεθόδους που θεωρούνται 
κατάλληλες για τους/τις ίδιους-ες καθώς και ο χρόνος και η απαιτούμενη κατ’ 
αυτούς-ές συχνότητα εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης. 

Ως προς τα αποτελέσματα, όσον αφορά την προηγούμενη εκπαίδευση 
και επιμόρφωση των συμμετεχόντων-ουσών, διαφάνηκε υψηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο των εκπαιδευτικών του δείγματος, με το 12,9% να κατέχει δεύτερο 
πτυχίο, το 61,4% να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (62 άτομα, εκ των 
οποίων τα 45 κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση) και το 5,9% να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών. Και σε 
επίπεδο επιμόρφωσης, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος έχει 
παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στο παρελθόν, με το 89,1% σε 
γενικά θέματα και 88,1% σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (89 
άτομα, εκ των οποίων τα 55 είχαν παρακολουθήσει ετήσια εκπαιδευτικά 
προγράμματα). Το γεγονός αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με τα αυξημένα 
απαιτούμενα προσόντα που καλούνται να έχουν οι εκπαιδευτικοί που 
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εργάζονται στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης βάσει του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου (άρθρο 20, Ν.3699/2008) ή/και της γενικότερης 
τάσης που επικρατεί, στα πλαίσια της ρευστής και ανταγωνιστικής 
πραγματικότητας, για συνεχή απόκτηση επιπλέον τυπικών και ουσιαστικών 
εφοδίων. Σε κάθε περίπτωση, το εκπαιδευτικό προφίλ των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα φάνηκε να είναι υψηλό, κάτι το οποίο θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενδεχόμενου 
εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε τόσο το περιεχόμενο όσο και οι μέθοδοι να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τη 
σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία τους. 

Πάνω από τους/τις μισούς-ές εκπαιδευτικούς του δείγματος δηλώνουν 
πολύ ικανοποιημένοι-ες από την προηγούμενη εκπαίδευση που έχουν λάβει, 
κάτι το οποίο δεν έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα προηγούμενων 
ερευνών που καταλήγουν σε δυσαρέσκεια ή μη ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών από την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
(Αθανασίου & συν., 1993. Δακοπούλου, 2003. EURICON ΕΠΕ, 2007β. 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010). Από την εν λόγω διαπίστωση μπορεί να 
θεωρηθεί είτε ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη είτε ότι οι 
συμμετέχοντες-ουσες ερμήνευσαν υπό ένα ευρύτερο πρίσμα το σχετικό 
ερώτημα «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που 
παρακολουθήσατε σας ωφέλησαν;» (π.χ. το γεγονός ότι η προηγούμενη 
επιμόρφωση αποτέλεσε τυπικό προσόν διορισμού, εκλαμβάνεται και 
ερμηνεύεται ενδεχομένως ως όφελος για τον/την εκπαιδευτικό). Προς 
αποκλεισμό της προαναφερθείσας πιθανής παρερμηνείας, επόμενο ερευνητικό 
εγχείρημα θα ήταν σκόπιμο να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο ερώτημα με πιο 
σαφή όρια (π.χ. να ορίζεται το όφελος ως προς συγκεκριμένους τομείς).  

Όσον αφορά στην υποκειμενική αίσθηση επάρκειας γνώσεων για την 
άσκηση καθηκόντων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι 
εκπαιδευτικοί του δείγματος δήλωσαν ότι θεωρούν τους εαυτούς τους μέτρια 
έως πολύ επαρκείς, κάτι το οποίο φάνηκε να σχετίζεται με τα έτη 
προϋπηρεσίας˙ δηλαδή, όσο περισσότερα είναι τα έτη προϋπηρεσίας τόσο πιο 



101 
 

επαρκείς αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί στην άσκηση του έργου τους. Επίσης, 
εξετάζοντας τις απόλυτες και σχετικές συχνότητες του συγκεκριμένου 
ερωτήματος φαίνεται ότι από εκείνους-ες που δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ 
επαρκείς ένα σημαντικό ποσοστό έχει αυξημένο επίπεδο προηγούμενων 
σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ). Ωστόσο, 
το αποτέλεσμα αυτό δε φάνηκε να είναι και στατιστικά σημαντικό. 

Περνώντας στα αποτελέσματα που σχετίζονται με τους λόγους για τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα στο μέλλον, παρατηρείται ότι ως βασικότερος λόγος αναδύεται 
εκείνος της επίλυσης καθημερινών προβλημάτων εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, προσδοκία η οποία έχει αναδειχθεί ως σημαντική και σε 
προηγούμενες έρευνες (EURICON ΕΠΕ, 2007β. ΕΚΚΕ & ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε., 2008β, 
Υφαντή & Βοζαϊτης, 2007. Παλαιοκρασσάς & συν., 2008. Υφαντή & 
Καραντζής, 2007). Ως εξίσου σημαντικοί λόγοι για επιπλέον εκπαίδευση 
αξιολογήθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς η βελτίωση εκπαιδευτικών 
τεχνικών, η βελτίωση διδακτικών μεθόδων καθώς και η ανάγκη εμβάθυνσης 
και εξειδίκευσης. Ακολουθούν με μικρότερα αλλά ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά 
(αξιολογήθηκαν ως πολύ ή πολύ σημαντικοί λόγοι από πάνω από το 80% του 
δείγματος) η βελτίωση δεξιοτήτων, η υποστήριξη και προώθηση 
εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και η βελτίωση επιστημονικών 
γνώσεων. Ως λιγότερο σημαντικοί λόγοι για την παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αξιολογήθηκαν από τους/τις συμμετέχοντες-
ουσες εκείνοι της βελτίωσης των οικονομικών απολαβών -πιθανότατα επειδή η 
επιπλέον επιμόρφωση δεν έχει οικονομικό αντίκρισμα στον μισθό των 
εκπαιδευτικών- και της απαλλαγής από τη ρουτίνα της σχολικής 
καθημερινότητας.  

Η επιθυμία επιπλέον εκπαίδευσης για βελτίωση επιστημονικών γνώσεων 
φάνηκε να σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση -οδηγώντας στην 
παρατήρηση ότι ενδεχομένως εκείνοι-ες που λόγω οικογενειακών 
υποχρεώσεων «παραμέλησαν» την επιστημονική τους κατάρτιση θέτουν ως 
προτεραιότητα τη βελτίωσή της- καθώς και με την κατοχή μεταπτυχιακού 
ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών –με τα άτομα που κατέχουν ανώτερους 
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τίτλους σπουδών να θεωρούν ότι ενδεχομένως δεν έχουν να «κερδίσουν» σε 
επιστημονική γνώση από τα μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Η επιθυμία επιπλέον εκπαίδευσης για βελτίωση διδακτικών μεθόδων 
φάνηκε να σχετίζεται με το φύλο, με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να 
υπερτερούν έναντι των ανδρών ως προς αυτό.  

Η επιθυμία επιπλέον εκπαίδευσης για βελτίωση δεξιοτήτων φάνηκε να 
παρουσιάζεται περισσότερο σε εκείνους-ες που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, γεγονός το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί αν αναλογιστούμε 
ότι τα άτομα αυτά έχουν επενδύσει στην επιστημονική γνώση και την έρευνα 
και ενδεχομένως στερούνται των απαραίτητων δεξιοτήτων για την 
απρόσκοπτη άσκηση του έργου τους στο σχολικό πλαίσιο.  

Η ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης φάνηκε να είναι μεγαλύτερη 
στις γυναίκες ενώ η προσδοκία μέσω της επιπλέον εκπαίδευσης να επιτευχθεί 
η επίλυση καθημερινών προβλημάτων εκπαιδευτικής δραστηριότητας φάνηκε 
να σχετίζεται με το εργασιακό καθεστώς -αφορά περισσότερο στους 
μόνιμους-ες παρά στους/στις αναπληρωτές-τριες εκπαιδευτικούς.   

Ακολούθως, αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τα ερευνητικά ευρήματα, οι 
συμμετέχοντες-ουσες φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εκπαίδευσης στη 
θεματική «διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης». Η ανάγκη εκπαίδευσης 
στην εν λόγω θεματική προβάλλεται ως ιδιαίτερα σημαντική και σε άλλες 
έρευνες (ΕΚΚΕ & ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε., 2008α

 Ιδιαίτερα υψηλά στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών ήταν όλα τα 
προτεινόμενα θέματα του θεματικού τομέα «Εκπαιδευτικοί και Προσωπική 
Ανάπτυξη» καθώς και τα προτεινόμενα θέματα του θεματικού τομέα «Ειδική 
Αγωγή», με εξαίρεση τη θεματική «Νομοθεσία στην Ειδική Αγωγή». 

. Παπαναούμ, 2003. Σκουλίδης & συν., 
2015), ενώ λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση και τις δυσκολίες που 
προκύπτουν από τον ρόλο των εκπαιδευτικών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπως περιγράφτηκαν στο θεωρητικό μέρος της 
παρούσας μελέτης, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η διαχείριση των 
προβλημάτων της σχολικής τάξης αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για τη 
συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών.  
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Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι θεματικές για τις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί δήλωσαν μικρότερη προτίμηση εκπαίδευσης ήταν εκείνες που 
ανήκαν στον τομέα «Σχολική Μονάδα» (με τελευταία στις προτιμήσεις την 
«Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας»), μπορεί να θεωρηθεί ότι οι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν την εκπαίδευση κυρίως σε θέματα που άπτονται της 
σχολικής καθημερινότητας, της διδακτικής πρακτικής και της προσωπικής 
ανάπτυξης των ίδιων και δεν αφορούν διοικητικά ζητήματα. Αντίστοιχα ήταν 
τα ευρήματα άλλων ερευνών, όπου η ανάγκη για εκπαίδευση σε ζήτημα 
διοίκησης της σχολικής μονάδας δεν αξιολογήθηκε ως σημαντική από τους/τις 
εκπαιδευτικούς ακόμα και αν οι γνώσεις τους είναι ελλιπείς στον τομέα αυτό 
(EURICON ΕΠΕ, 2007α

 Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε εξάρτηση ετών προϋπηρεσίας και 
ανάγκης επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις», αναδεικνύοντας την ανάγκη των ανθρώπων που βρίσκονται 
αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση να ανατροφοδοτούνται ώστε να μπορούν να 
εφαρμόσουν με τη σειρά τους τη νέα γνώση στη τάξη τους. Επίσης, οι άνδρες 
φάνηκαν να δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση σε σχέση με τις γυναίκες για να 
λάβουν εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, 
γεγονός το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί στη βάση υιοθέτησης και 
εσωτερίκευσης στερεοτυπικών αντιλήψεων για το ρόλο της γυναίκας και του 
κάθετου καταμερισμού εργασίας στον επαγγελματικό κλάδο της εκπαίδευσης 
(Κογκίδου, 2004. Ζιώγου-Καραστεργίου, 2008). Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ οι 
γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών στην εκπαίδευση –κυρίως στην 
πρωτοβάθμια- είναι οι άνδρες εκείνοι που κατέχουν συνήθως τις θέσεις 
ηγεσίας του χώρου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαραγκουδάκη (1997), 
ενώ οι γυναίκες διδάσκουν οι άνδρες είναι εκείνοι που διοικούν.  

. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010. Παπαναούμ, 2003).  

 Συνεχίζοντας, σε σχέση με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για επιπλέον 
εκπαίδευση, η ανάγκη εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό φάνηκε να είναι μεγαλύτερη σε εκείνους-ες με τα λιγότερα 
χρόνια προϋπηρεσίας καθώς και να βρίσκεται σε εξάρτηση τόσο με την 
εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός όσο και με την 
εκπαιδευτική ειδικότητα, καθώς όπως είναι φυσικό οι εκπαιδευτικοί της 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως οι φιλόλογοι κι εκείνοι-ες που 
ανήκουν σε άλλες ειδικότητες δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της 
ηλικίας του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται.  
 Όσον αφορά στις μεθόδους διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δήλωσαν σαφή προτίμηση σε ενεργητικές 
εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως οι βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές, η 
συζήτηση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην τάξη και η πρακτική 
άσκηση στον εργασιακό χώρο. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόλις 2 στους 10 
εκπαιδευτικούς αξιολογούν ως κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδο τις εισηγήσεις 
και τις διαλέξεις. Το συγκεκριμένο πόρισμα έρχεται σε συμφωνία με τα 
ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Αγαλιώτης, 2007. Βαλμάς, 2006. Βαλμάς 
& Βεργίδης, 2011. Δακοπούλου, 2003. Ηλιοπούλου & Αναστασιάδου, 2015. 
Κυριάκη & Παρδάλη, 2012. Παληός, 1994. Σκουλίδης & συν., 2015) και 
εξηγείται απόλυτα αν αναλογιστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενήλικα άτομα 
και ως τέτοια επιθυμούν την ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  
 Αναφορικά με την απαιτούμενη συχνότητα εκπαίδευσης, φαίνεται 
οριακή προτίμηση στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών δράσεων σε ετήσια 
βάση (αυτό επιλέγουν ένας στους δύο) και ως προς τη συχνότητα οι 
προτιμήσεις του δείγματος μοιράζονται μεταξύ 3ων

 Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα φαίνεται να έχουν θετική στάση απέναντι σε ενδεχόμενη 
μελλοντική εκπαίδευση, κρίνοντας από την υψηλή βαθμολόγηση/ αξιολόγηση 
των προτεινόμενων προς επιμόρφωση θεματικών αλλά και τη διαθεσιμότητά 
τους ως προς το χρόνο και τη συχνότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Τα εκπαιδευτικά πεδία που αξιολογήθηκαν ως πιο σημαντικά 
είναι η Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, η Ειδική Αγωγή (και το 
σύνολο σχεδόν των επιμέρους προτεινόμενων θεμάτων, με προεξάρχουσες τις 
Τεχνικές Διδασκαλίας σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες), η 
Συναισθηματική Νοημοσύνη, οι Τεχνικές Επικοινωνίας, η Συνεργασία 

 ημερών και 2 εβδομάδων 
ανά έτος. Τέλος, η πλειοψηφία του δείγματος δήλωσε διαθέσιμη για 
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός ωραρίου εργασίας.  
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Σχολείου-Οικογένειας και οι Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις. Τα 
βασικότερα κίνητρα των εκπαιδευτικών για επιπλέον εκπαίδευση φάνηκε να 
είναι η επίλυση καθημερινών προβλημάτων εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η 
βελτίωση εκπαιδευτικών τεχνικών, η ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης και 
η βελτίωση διδακτικών μεθόδων. Ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδος 
αναδείχθηκαν οι βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Οι εκπαιδευτικοί του 
δείγματος δηλώνουν διαθεσιμότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις ανά 
έτος και με διάρκεια από 3 ημέρες έως 2 εβδομάδες. 
 Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του χώρου της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τους πολλαπλούς ρόλους των 
εκπαιδευτικών σε αυτόν, σε συνδυασμό με την ελλιπή ερευνητική 
δραστηριότητα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Ωστόσο, 
θα πρέπει να επισημανθεί η αδυναμία ασφαλούς γενίκευσης των ευρημάτων 
στον πληθυσμό. Βασικό περιορισμό της έρευνας αποτελεί η μέθοδος 
δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε, η οποία δεν ήταν τυχαία. Περαιτέρω 
έρευνα που θα ακολουθήσει δειγματοληψία βασισμένη σε πιθανότητες, θα 
μπορούσε να προσδώσει πιο γενικεύσιμα αποτελέσματα. Μελλοντική έρευνα 
που θα αξιοποιούσε δείγματα από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, θα είχε 
ενδιαφέρον ως προς τη διερεύνηση ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Επιστολή Συγκατάθεσης 

Αξιότιμε-η κύριε-α,  

θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας σε αυτή την 
έρευνα, σκοπός της οποίας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 
των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
διεξαγωγής διπλωματικής εργασίας για τις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών "Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην 
Εκπαίδευση" του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 
του Νομού Αττικής. Αναφορικά με τη συμπλήρωσή του, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και η ταυτότητά σας 
θα παραμείνει ανώνυμη. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις 
στα ερωτήματα που τίθενται. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 
περίπου 10 λεπτά. Τέλος, η αποστολή του ερωτηματολογίου αποτελεί και την 
αποδοχή σας για να συμμετάσχετε στην έρευνα.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Αν έχετε 
οποιαδήποτε απορία αναφορικά με αυτή την έρευνα ή αν θέλετε να 
ενημερωθείτε για τα αποτελέσματά της, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
υπεύθυνη της έρευνας: Αγάθη Κατσωνοπούλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
Πανεπιστημίου Πατρών, akatsonopoulou@yahoo.gr .  

 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη βοήθειά σας. 
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Ερωτηματολόγιο έρευνας 

1. Φύλο:  
⃣ Άνδρας       
⃣ Γυναίκα 
 

2. Ηλικία:  
⃣ Έως 30 ετών  
⃣ 31-40 ετών 
⃣ 41-50 ετών 
⃣ Άνω των 50 ετών 

 
3. Οικογενειακή Κατάσταση:  

⃣ Άγαμος-η  
⃣ Άγαμος-η με τέκνα 
⃣ Έγγαμος-η 
⃣ Έγγαμος-η με τέκνα 
⃣ Διαζευγμένος-η 
⃣ Διαζευγμένος-η με τέκνα  

 
4. Συνολικά έτη προϋπηρεσίας:  

⃣ Έως 4 έτη 
⃣ Από 5 έως 10 έτη 
⃣ Από 11 έως 20 έτη  
⃣ Άνω των 20 ετών 

 
5. Έτη προϋπηρεσίας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & 

Εκπαίδευσης:  
⃣ Έως 4 έτη 
⃣ Από 5 έως 10 έτη 
⃣ Από 11 έως 20 έτη  
⃣ Άνω των 20 ετών 
 

6. Θέση εργασίας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος:  
⃣ ΣΜΕΑΕ-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
⃣ ΣΜΕΑΕ-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
⃣ ΚΕΔΔΥ 
⃣ Τμήμα Ένταξης 
⃣ Παράλληλη Στήριξη 

 
7. Εργάζεστε ως:  

⃣ Μόνιμος-η Εκπαιδευτικός 
⃣ Αναπληρωτής-τρια Εκπαιδευτικός 
⃣ Ωρομίσθιος-α Εκπαιδευτικός 
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8. Ειδικότητα:  
⃣ Δάσκαλος-α   
⃣ Φιλόλογος    
⃣ Μαθηματικός 
⃣ Φυσικός-Χημικός-Βιολόγος  
⃣ Εκπαιδευτικός Πληροφορικής      
⃣ Εκπαιδευτικός Ξένων Γλωσσών    
⃣ Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής       
⃣ Άλλη Ειδικότητα  

 
9. Είστε κάτοχος δεύτερου πτυχίου;  

⃣ Ναι  
⃣ Όχι  
 

10. Είστε κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος;  
⃣ Ναι  
⃣ Όχι  

 
11. Αν ναι, στην ειδική αγωγή;  

⃣ Ναι  
⃣ Όχι  

 
12. Είστε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος;  

⃣ Ναι  
⃣ Όχι  

 
13. Αν ναι, στην ειδική αγωγή;  

⃣ Ναι  
⃣ Όχι  

 
14. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν προγράμματα επιμόρφω-

σης (εκτός θεμάτων ειδικής αγωγής):   
⃣ Ναι  
⃣ Όχι 

 
15. Αν ναι, ποιά ήταν η διάρκειά τους:     

⃣ Ετήσιο πρόγραμμα 400ων

⃣ Ολιγόωρο πρόγραμμα, έως 10 ώρες         
 (ή άλλων) ωρών       

⃣ Άλλο, προσδιορίστε ...................... 
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16. Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα 
που παρακολουθήσατε σας ωφέλησαν:       

⃣ Καθόλου     
⃣ Λίγο    
⃣ Μέτρια     
⃣ Πολύ    
⃣ Πάρα πολύ  

 
17. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν προγράμματα επιμόρφω-

σης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση:     
⃣ Ναι    
⃣ Όχι  

 
18. Αν ναι, ποιά ήταν η διάρκειά τους:     

⃣ Ετήσιο πρόγραμμα 400ων

⃣ Ολιγόωρο πρόγραμμα, έως 10 ώρες         
 (ή άλλων) ωρών       

⃣ Άλλο, προσδιορίστε ...................... 
 

19. Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που παρακολουθήσατε σας 
ωφέλησαν:   

⃣ Καθόλου     
⃣ Λίγο    
⃣ Μέτρια     
⃣ Πολύ    
⃣ Πάρα πολύ  

 
20. Θεωρείτε ότι οι γνώσεις σας επαρκούν στην άσκηση των  καθη-

μερινών σας καθηκόντων στις ΣΜΕΑΕ; 
⃣ Καθόλου     
⃣ Λίγο    
⃣ Μέτρια     
⃣ Πολύ    
⃣ Πάρα πολύ  

 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

21. Για ποιούς λόγους από τους παρακάτω λόγους θα παρακο-
λουθούσατε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στο μέλλον; 
Βαθμολογείστε κάθε προταση από το 1 έως το 5, ανάλογα με το 
πόσο σημαντικό θεωρείτε κάθε λόγο για εσάς (1=καθόλου, 
2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ)      

Βελτίωση επιστημονικών γνώσεων      1 2 3 4 5 

Βελτίωση εκπαιδευτικών τεχνικών      
 

1 2 3 4 5 

Βελτίωση διδακτικών μεθόδων       
 

1 2 3 4 5 

Βελτίωση δεξιοτήτων   
 

1 2 3 4 5 

Συναντήσεις/δικτύωση με άλλους εκπαιδευτικούς       
 

1 2 3 4 5 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης        
 

1 2 3 4 5 

Απαλλαγή από τη ρουτίνα της σχολικής 
καθημερινότητας    
 

1 2 3 4 5 

Βελτίωση απόδοσης στην εργασία  
 

1 2 3 4 5 

Ικανοποίηση προσωπικών στόχων     
 

1 2 3 4 5 

Βελτίωση επαγγελματικής θέσης   
 

1 2 3 4 5 

Βελτίωση οικονομικών απολαβών   
 

1 2 3 4 5 

Ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης 1 2 3 4 5 

Υποστήριξη και προώθηση εκπαιδευτικών αλλαγών 
και μεταρρυθμίσεων   
 

1 2 3 4 5 

Επίλυση καθημερινών προβλημάτων εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας   
 

1 2 3 4 5 
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22. Σε ποιές από τις παρακάτω θεματικές ενότητες θα θέλατε να 
εκπαιδευτείτε; Βαθμολογείστε κάθε πρόταση από το 1 έως το 5, 
ανάλογα με το βαθμό επιθυμίας σας να εκπαιδευτείτε στην κάθε 
θεματική (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα 
πολύ)      

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: 

Διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο 1 2 3 4 5 

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 1 2 3 4 5 

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης 1 2 3 4 5 

Αξιολόγηση μαθητών-τριών 
 

1 2 3 4 5 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 1 2 3 4 5 

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 1 2 3 4 5 

Εκπαιδευτική νομοθεσία  1 2 3 4 5 

 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Συμβουλευτική και επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

1 2 3 4 5 

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας 1 2 3 4 5 

Προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων δράσεων 
(αγωγή υγείας, περβαλλοντική εκπαίδευση, 
πολιτιστικές δράσεις κλπ)  
 

1 2 3 4 5 

Συνεργασία σχολείου με άλλους φορείς 1 2 3 4 5 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 

Στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους 1 2 3 4 5 

Τεχνικές επικοινωνίας 
 

1 2 3 4 5 

Ανάπτυξη δημιουργικότητας 1 2 3 4 5 

Συναισθηματική νοημοσύνη 1 2 3 4 5 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

Σεξουαλική αγωγή 1 2 3 4 5 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 

1 2 3 4 5 

Ειδική αγωγή 1 2 3 4 5 

Νέες τεχνολογίες 1 2 3 4 5 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 

Νομοθεσία στην ειδική αγωγή 
 

1 2 3 4 5 

Σχεδιασμός ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος 
για μαθητές-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

1 2 3 4 5 

Τεχνικές διδασκαλίας σε μαθητές-τριες με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

1 2 3 4 5 

Διάγνωση και αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών 
 

1 2 3 4 5 

Ψυχικές Διαταραχές 1 2 3 4 5 

Νοητική υστέρηση 1 2 3 4 5 

Αυτισμός 
 

1 2 3 4 5 

ΔΕΠ-Υ 1 2 3 4 5 

Κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες (κινητικά 
προβλήματα, προβλήματα όρασης, προβλήματα 
ακοής ή/και ομιλίας κλπ) 

1 2 3 4 5 

 
Άλλα θέματα που δεν αναφέρονται παραπάνω και στα οποία θα σας 
ενδιέφερε να εκπαιδευτείτε:  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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23. Ποιά μέθοδο θεωρείτε περισσότερο κατάλληλη για τη 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων? Βαθμολογείστε από 
το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο κατάλληλη/ βοηθητική 
θεωρείτε την κάθε μέθοδο (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 
4=πολύ, 5=πάρα πολύ)     

Εισηγήσεις και διαλέξεις 1 2 3 4 5 

Ομάδες εργασίας 1 2 3 4 5 

Συζήτηση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην 
τάξη 

1 2 3 4 5 

Βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές 1 2 3 4 5 

Πρακτική άσκηση στον εργασιακό χώρο 1 2 3 4 5 

 
24. Πόσο συχνά θεωρείτε ότι θα έπρεπε να παρακολουθείτε προ-

γράμματα επιμόρφωσης;  
⃣ Κάθε 6 μήνες 
⃣ Κάθε χρόνο 
⃣ Όποτε υπάρχει σημαντική αλλαγή στις αρμοδιότητες ή στη 

λειτουργία του φορέα 
⃣ Άλλο,  προσδιορίστε................................................................. 

 
25. Πόσο χρόνο θα διαθέτατε σε προγράμματα εκπαίδευσης ανά 

έτος;  
⃣ 1 ημέρα  
⃣ 3 ημέρες 
⃣ 1 εβδομάδα 
⃣ 2 εβδομάδες  
⃣ Άλλο,  προσδιορίστε................................................................. 

 
26. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να παρακολουθήσετε προγράμματα 

εκπαίδευσης εκτός ωραρίου εργασίας;   
⃣ Ναι 
⃣ Όχι  
⃣ Άλλο, προσδιορίστε.................................................................. 

 


