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Περίληψη  

Η διαρκής ροή των εξελίξεων στο κοινωνικοπολιτισμικό, τεχνολογικό, επιστημονικό 

και εκπαιδευτικό πεδίο επηρεάζει το έργο των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας 

σήμερα. Η εξέλιξη της διδασκαλίας της Αγγλικής ως μέσου παγκόσμιας επικοινωνίας, η 

πολυπολιτισμικότητα του σχολικού περιβάλλοντος και η τεχνολογική διείσδυση στη 

διδακτική πράξη καθιστούν αναγκαία την ανανέωση της επαγγελματικής ταυτότητας 

των εκπαιδευτικών.  

Στο πλαίσιο των διαρκώς αναδυόμενων και συχνά μη προβλέψιμων αναγκών, η 

επαγγελματική ανάπτυξη κρίνεται καθοριστική για την αποτελεσματική εξέλιξη του 

διδακτικού έργου και τη συνολική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως έννοια, 

διαφοροποιείται από την επιμόρφωση, τη «θεραπευτική» διαχείριση άμεσων 

αναγκών, γιατί αναφέρεται στη διαρκή, συστηματική, μεθοδολογικά σύγχρονη και  

ευέλικτη  ενδυνάμωση του παιδαγωγικού προφίλ των εκπαιδευτικών. 

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας 

σχετικά με το βαθμό παιδαγωγικής και διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας που 

διαθέτουν ώστε να αντιμετωπίζουν με επάρκεια τις ανάγκες του έργου τους. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν τις παραδοσιακές και σύγχρονες 

τεχνολογικά διαμεσολαβημένες επιμορφωτικές διαδικασίες, ενδοσκοπούν στα οφέλη 

των δεύτερων και συζητούν τις δυνατότητες σύνδεσης των Νέων Τεχνολογιών με την 

επιμορφωτική διαδικασία. 

Η διατριβή δομείται σε ένα μεικτό μεθοδολογικό σχήμα, το οποίο συνδυάζει την 

ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε  εκατόν πενήντα (150)  εκπαιδευτικούς 

Αγγλικής γλώσσας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αχαΐας και την ποιοτική 

έρευνα μέσω ημιδομημένης συνέντευξης σε πέντε (5) εκπαιδευτικούς Αγγλικής 

γλώσσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.  

Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι ότι η αίσθηση της παιδαγωγικής και 

διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας φαίνεται να διαφοροποιείται μεταξύ 

εκπαιδευτικών λόγω των αδυναμιών των προπτυχιακών σπουδών και της 

επιμορφωτικής τους εμπειρίας. Βιώνοντας την σχολική πολυπολιτισμικότητα, οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αναπτύσσουν επίγνωση των αναγκών που εκείνη 

πυροδοτεί, καθώς και την ικανότητα να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των 

αποτελεσματικών και μη για εκείνους επιμορφωτικών διαδικασιών. 
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Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι Νέες Τεχνολογίες εμπεριέχουν εκπαιδευτική 

δυναμική τόσο για τη διεξαγωγή του διδακτικού τους έργου στο πολυπολιτισμικό 

μαθητικό κοινό τους, όσο και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Για το λόγο 

αυτό, σχεδιάζουν αποδοτικές μαθησιακές εμπειρίες αξιοποιώντας με παιδαγωγικές 

αρχές τις Νέες Τεχνολογίες, ενώ οι ίδιοι επιδιώκουν σύγχρονες, τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένες  μορφές επιμόρφωσης.  

Αν οι επιμορφωτικές διαδικασίες αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες, η μεθοδολογική 

προσέγγιση στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας αναθεωρείται, αποστασιοποιείται 

από ακατάλληλες πρακτικές και εμπλουτίζεται με σύγχρονες δεξιότητες και στάσεις. 

Στην πολυπολιτισμική τάξη, οι Νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν ώστε να αναπτυχθούν 

αντιλήψεις και στάσεις αποδοχής και σεβασμού της πολιτισμικής ετερότητας, 

ετοιμότητα να αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τις προκλήσεις της και ικανότητα να 

ανακαλύπτουν και να εφαρμόζουν τρόπους αξιοποίησης της δυναμικής της.  
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Abstract 

The constant flow of developments in the socio-cultural, technological, scientific and 

educational field affects the work of the English language teachers nowadays. The 

development of the teaching of Engish as a means of global communication, the 

multicuturalism of the school environment and the invasion of technology  into teaching 

practice create the need for the update of the teachers’ professional identity.   

In the framework of the constantly emerging and frequently unpredictable needs, 

professional development is considered vital for the effective evolution of the teaching 

work and the eventual improvement of the educational process. As a concept, 

professional development differentiates itself from training, the «healing» management 

of immediate needs, as it refers to the constant, systematic, methodologically updated 

and flexible empowerment of the teachers’ profile.  

The present study investigates the beliefs of the teachers of English regarding the 

degree of the pedagogical and intercultural competence they have developed in order to 

effectively face the needs of their work. In this framework, the teachers assess 

traditional and modern technologically supported training procedures, probe into the 

benefits of the latter and discuss the dynamics of linking New Technologies with the 

training process.  

The dissertation is constructed on a mixed methodological scheme, which combines the 

quantitative research via a questionnaire among a hundred and fifty (150) teachers of 

English in the prefectures of Ilia and Achaia, Peloponnese, Greece and the qualitative 

research via a semi-structured interview with five (5) teachers of English in the 

prefecture of Ilia.  

The conclusions drawn are that the sense of pedagogical and intercultural competence 

seems to become differentiated among teachers, due to the shortcomings of the 

graduate study programmes and their training experiences. Experiencing school 

multiculturalism, the teachers seem to develop an awareness of the needs that it triggers 

as well as the capacity to define the characteristics of effective and non effective for 

them training procedures.  

The teachers value that New Technologies have a strong educational potential as much 

for the implementation of their teaching work with their multicultural student audience, 

as for their own professional development. For this reason, they design beneficial 
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learning experiences, utilising New Technologies with pedagogical principles, while they 

themselves pursue  contemporary, technologically-mediated training schemes.  

If training procedures integrate New Technologies, the methodological approach to the 

teaching of English is reviewed, gradually withdraws from inappropriate practices and 

becomes enriched with new skills and attitudes. In the multicultural classroom, New 

Technologies contribute to the teachers’ development of perceptions and attitudes of 

acceptance and respect of cultural diversity, readiness to manage its challenges and 

ability to discover and implement ways of using its dynamics.  
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1ο Κεφάλαιο: Το υπόβαθρο της έρευνας 

Εισαγωγή 

Το σχολείο δεν είναι «απρόσωπος οργανισμός», αλλά αντίθετα, οι εργασιακές 

συνθήκες και η κουλτούρα του διαμορφώνονται από τους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές και από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που μεταβάλλονται με την 

πάροδο του χρόνου (Olson & Craig, 2001). Ουσιώδης μεταβλητή όλων αποτελεί ο 

εκπαιδευτικός, αφού η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών που την υπηρετούν (Richards & Farrell, 2005). Οι συνεχείς κοινωνικές, 

οικονομικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αναδιαρθρώνουν τις ανάγκες 

και προκλήσεις στο εκπαιδευτικό περιβάλλον καθιστούν τη διδασκαλία δυναμική 

μάλλον παρά στατική δραστηριότητα (Ball & Cohen, 1999), ενώ δημιουργούν την 

ανάγκη να επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο των ρόλων των εκπαιδευτικών (Day, 

2000· Esteve, 2000· Hargreaves, 2000).  

Στον Ευρωπαϊκό χώρο, η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ζωτικής σημασίας 

παράμετροι για την αντιμετώπιση των σύγχρονων ευρωπαϊκών προβλημάτων και 

παράγοντες-κλειδιά για την ανταγωνιστική ανάπτυξη της ηπείρου (Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014). Νέες ανάγκες στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη, 

πολυπολιτισμική και τεχνολογικά διαμορφωμένη κοινωνία της γνώσης, της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας, δημιουργούν νέες μορφές επαγγελματικής 

ικανότητας. Δεξιότητες προσαρμογής, κριτικής διαχείρισης του νέου, επίλυσης 

προβλημάτων, συνεργασίας, καινοτομίας, ψηφιακές και διαμεσικές δεξιότητες και 

άλλες προστίθενται στο παιδαγωγικό προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού και η 

ανάπτυξή τους προϋποθέτει κατάλληλη και διαρκή επιμόρφωση (Guillerme, 2002, σ. 

20).  

 Στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας δεν 

συντελείται πλέον στο παραδοσιακό μονογλωσσικό, μονοεθνικό και μονοπολιτισμικό 

περιβάλλον, αλλά σε ένα γλωσσικά και πολιτισμικά ποικιλόμορφο σχολικό τοπίο, 

λόγω της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της οικονομικής και πολιτικής μετανάστευσης και 

της ευρύτερης γεωπολιτικής μετάλλαξης των σύγχρονων κοινωνιών (Risager, 2007). Η 

παραδοσιακή της εστίαση στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των 

μαθητών (Van Ek, 1986) μετατoπίζεται πλέον προς τη διαμόρφωση κοινωνιογλωσσικά 

και διαπολιτισμικά ικανών ατόμων, με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 

διευκολύνουν να προσαρμόζονται, να αλληλεπιδρούν και να δραστηριοποιούνται ως 
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πολυπολιτισμικοί πολίτες στην παγκόσμια κοινότητα (Byram, 2000· Council of Europe 

2001· Banks, 2004· Sinecrope et al., 2012). Έννοιες όπως πολιτισμός, 

πολυπολιτισμικότητα, πολιτισμική επίγνωση, διαπολιτισμική ευαισθησία, διαπολιτισμική 

ικανότητα, κ.ά. εμπλουτίζουν το περιεχόμενο και τους στόχους της διδασκαλίας της 

Αγγλικής γλώσσας και επαναπροσδιορίζουν την κατάρτιση και επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Byram, 1997· Liaw, 2006· Mishra & Koehler, 2006· Bélisle, 

2007· Koh, Chai, & Lim, 2016).  

Η ανανέωση και διαφοροποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

απαιτεί η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου σήμερα προτρέπουν τη διαρκή, 

ουσιαστική και ευέλικτη φροντίδα της επαγγελματικής προσωπικότητας του 

εκπαιδευτικού (Παπαναούμ, 2003), προκειμένου εκείνος να διανύσει με 

αποτελεσματικότητα το χρονικό διάστημα από την αρχική του κατάρτιση μέχρι τη 

λήξη της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας (Μαυρογιώργος, 2005). Στο σύνθετο και 

αδιάκοπα εξελισσόμενο σύγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό τοπίο, η έννοια της 

επαγγελματικής ανάπτυξης θεωρείται καταλυτικός παράγοντας για την προοδευτική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών, των μαθητών, του σχολικού περιβάλλοντος  και συνολικά 

του εκπαιδευτικού συστήματος (Garet et al., 2001· Borko, 2004· Richards & Farrell, 

2005). Η επαγγελματική ανάπτυξη αφορά στην ενδυνάμωση πτυχών ή του συνόλου 

της εκπαιδευτικής προσωπικότητας  ως προς το γνωστικό ή/και παιδαγωγικό στοιχείο 

με σκοπό την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου με χαρακτηριστικά επαγγελματισμού 

(Day, 1999· Hargreaves, 2000). Η συνεξάρτηση της επαγγελματικής ανάπτυξης με 

όλους τους παράγοντες που συνθέτουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υποδηλώνει ότι, 

ακολουθώντας τις γενικότερες ανακατατάξεις στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, η 

αναβάθμιση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών θα πρέπει να επιδιώκεται 

διαρκώς και συστηματικά, να ενθαρρύνει την τακτική και σε βάθος αποτίμηση των 

αλλαγών που επιφέρει στο δεδομένο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να απολήγει στην 

βελτίωσή του (Wei et al., 2009). 

Οι ανάγκες και προκλήσεις του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με 

την σύγχρονη αντίληψη της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας (lingua franca) (Baker, 

2011), απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να διαθέτει ο ίδιος διαπολιτισμική ικανότητα 

προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά το έργο του (Byram & Risager, 1999). Πρόκειται 

για ένα πλέγμα γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων αναγκαίων για την μετατροπή του 

πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος σε πεδίο πολιτισμικού αναστοχασμού και 

διαπολιτισμικών σχέσεων (Byram, 1997· Byram & Zarate, 1997· Fantini, 2005). Από την 
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άλλη πλευρά, η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

προσθέτει μια νέα διάσταση τόσο στη μεθοδολογική προσέγγιση της γλωσσικής 

διδασκαλίας, όσο και στις διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης των  εκπαιδευτικών 

(Κόµης, 2004). Στη σύγχρονη τεχνολογικά επηρεασμένη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, η παραδοσιακή αντίληψη της μάθησης ως γραμμικής μετάδοσης και 

αναπαραγωγή της γνώσης, πλέον αντικαθίσταται από εποικοδομιστικές κοινωνικο-

πολιτισμικές θεωρήσεις της ως ανακαλυπτικής, κοινωνικά προσδιορισμένης, 

συμμετοχικής και πολυμεσικής διαδικασίας στα νέα πολιτισμικά πλαίσια που 

διαμορφώνει το ψηφιακό περιβάλλον (Bélisle, 2008).  

Επομένως, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές συνθήκες απαιτούν την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε ποικίλα επίπεδα: στις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις, 

στάσεις και δεξιότητες (Sercu, 1998· Leung, 2009), στην διαπολιτισμική τους 

ετοιμότητα (Sercu, 2002b), στην ικανότητα αποκωδικοποίησης και διαχείρισης των 

αναγκών των μαθητών και του έργου τους (Willems, 2002), στην ικανότητα κριτικής 

ένταξης των εξελισσόμενων παιδαγωγικών θεωριών στη διδακτική πράξη (Guilherme, 

2002), στην ικανότητα παιδαγωγικής αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών (Mishra & 

Koehler, 2006) και σε άλλες αναδυόμενες μορφές κατάρτισης. Η πολυπλοκότητα του 

παιδαγωγικού προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας καθιστά 

την επαγγελματική του ανάπτυξη ζήτημα διαρκούς επιδίωξης και πολυδιάστατης 

υποστήριξης (Cohen & Hill, 2000· Garet et al., 2001· Schibeci et al., 2008). Οι Νέες 

Τεχνολογίες αποτελούν μια σοβαρή πρόταση σε αυτήν, τόσο με τις δυναμικές, 

ευέλικτες και εμπλουτισμένες μαθησιακές διαδικασίες που προσφέρουν, όσο και με 

τις προοπτικές διαρκούς, εργασιοκεντρικής και εξατομικευμένης επαγγελματικής 

ανάπτυξης (Dede, 2008). 

Πόσο καταρτισμένοι και δεκτικοί είναι οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας σε 

θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εν όψει του εξελισσόμενου εργασιακού τους 

τοπίου και ποιος είναι ο ρόλος των επιμορφωτικών εμπειριών τους σε αυτό; Πόσο 

έτοιμοι είναι να τροποποιούν τις συνήθεις διδακτικές πρακτικές τους και να 

ενσωματώνουν τη διαπολιτισμική ικανότητα στη διδακτική τους; Πώς αξιολογούν τις 

επιμορφωτικές διαδικασίες που τους παρέχονται και πώς οραματίζονται την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη; Ποια επίδραση θεωρούν ότι μπορούν να έχουν οι Νέες 

Τεχνολογίες στην παιδαγωγική και διαπολιτισμική αναβάθμισή τους; Αυτά και 

ανάλογα ερωτήματα αποτέλεσαν έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.  

https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref32
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Αν και η έννοια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών έχει συχνά απασχολήσει την 

εγχώρια και διεθνή έρευνα, η διατριβή προσανατολίζει το ενδιαφέρον στους εν 

ενεργεία εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα, των οποίων την 

επαγγελματική ανάπτυξη επιχειρεί να διερευνήσει σε συνάρτηση με τρεις πυλώνες: 

 τη γενική παιδαγωγική κατάρτιση και επιμόρφωσή τους ως εκπαιδευτικών 

της ξένης γλώσσας,  

 τη διαπολιτισμική κατάρτιση και επιμόρφωσή τους ως εκπαιδευτικών της 

ξένης γλώσσας στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη και  

 την τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επιμόρφωσή τους ως εκπαιδευτικών 

της ξένης γλώσσας στο σύγχρονο, πολυπολιτισμικό και ψηφιακά 

οριοθετημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

Κοινή συνισταμένη όλων αποτελούν οι Νέες Τεχνολογίες και οι δυνατότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης που μπορούν να προσφέρουν.  

Η διατριβή επιδιώκει να πραγματευτεί τη σύνθετη σχέση μεταξύ των τριών ανωτέρω 

πτυχών της επαγγελματικής προσωπικότητας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολιτισμικά ανομοιογενή μαθητικά κοινά, σχέση 

που δεν έχει διερευνηθεί λεπτομερέστερα στην εθνική αλλά και στη διεθνή 

ερευνητική δραστηριότητα. Απώτεροι στόχοι της μελέτης είναι να αναδειχθούν οι 

αδυναμίες των επιμορφωτικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις 

προκλήσεις του έργου τους, και αφετέρου να ψηλαφηθούν οι αντισταθμιστικές 

προοπτικές που δημιουργεί η σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με τις διαδικασίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εν λόγω εκπαιδευτικών. Μακροπρόθεσμο όραμα του 

όλου εγχειρήματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς 

επιμόρφωσης, αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για την αλληλεπιδραστική σχέση 

ανάμεσα στις διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης και στην εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού έργου, ώστε οι μελλοντικοί επιμορφωτικοί σχεδιασμοί να στοχεύουν 

στην ουσιαστική και αποτελεσματική ενδυνάμωση της προσωπικότητας  του 

εκπαιδευτικού, και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης.  

1.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει σταδιακά διαμορφώσει το χαρακτήρα της 

Αγγλικής γλώσσας ως μέσου παγκόσμιας επικοινωνίας, ανάπτυξης σχέσεων και 

συνεργασιών και φορέα προόδου πέρα από γεωγραφικά ή εθνικά πλαίσια (Crystal, 

1997· Krashen, 2003). Η παραδοσιακή στόχευση της διδασκαλίας της Αγγλικής να 
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διευκολύνει την ενσωμάτωση των μαθητών σε κοινωνίες όπου ομιλείται, 

μετατοπίζεται πλέον στην ανάπτυξη της ικανότητας να λειτουργούν εκείνοι σε νέους 

παγκόσμιους κοινωνικούς χώρους με ρευστά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που 

δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη (Pennycook, 2003, 2007· Graddol, 2006· Seidlhofer, 

2011). Παρόλα αυτά, η έρευνα δείχνει ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας 

δεν φαίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης 

πολυπολιτισμικής πραγματικότητας και εμμένουν σε παραδοσιακές διδακτικές 

θεωρήσεις και πρακτικές που εστιάζουν στην αμιγώς γλωσσική ανάπτυξη των 

μαθητών (Llurda, 2004). Στη συντήρηση αυτού του ελλείμματος συμβάλλει και το 

γεγονός ότι το επίσημο διδακτικό περιεχόμενο (σχολικά βιβλία) προάγει μια γενική, 

ρηχή, στατική, πληροφοριακού τύπου και ενίοτε στερεοτυπική πολιτισμική 

εκπαίδευση και αδυνατεί να αναπτύξει διαπολιτισμικές δεξιότητες, στάσεις και 

συμπεριφορές (Kramsch, 1987· Byram, 1989).  

Η διαπολιτισμική ικανότητα, που περιγράφεται ως η ικανότητα να μεταβάλλει κανείς 

τις στάσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές του προκειμένου να προσεγγίζει με ανοιχτό 

πνεύμα άλλους πολιτισμούς, θεωρείται από τους Leeman και Ledoux (2003, σ. 282) 

«αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού επαγγέλματος» και μείζονος σημασίας θέμα 

στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η σημαντικότητά της σχετίζεται με το ρόλο 

τους, ιδιαίτερα όσων διδάσκουν την Αγγλική γλώσσα, ως φορέων διαμόρφωσης 

διαπολιτισμικά ενσυνείδητων και ικανών παγκόσμιων πολιτών.  

Η αδυναμία πολλών εκπαιδευτικών να αναπτύξουν αλλά και να εφαρμόσουν τη 

διαπολιτισμική ικανότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον, λόγω της ελλειμματικής 

εκπαίδευσής τους ή των προσωπικών τους αντιλήψεων και στάσεων, όπως και η 

ανάγκη προαγωγής της μέσα από προγράμματα εκπαίδευσής τους, επισημαίνονται 

στην έρευνα (Sercu & Bandura, 2005· Cushner & Mahon 2009). Η  Larzén (2005) 

παρατηρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της ξένης 

γλώσσας την διαπολιτισμική ικανότητα δεν έχει ερευνηθεί διεξοδικά, ενώ ερευνητές 

όπως οι Byram και Risager (1999) και ο Gu (2014) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

δεν κατανοούν σε βάθος την ουσία και την συνθετότητα της έννοιας. Άλλοι ερευνητές 

διαπιστώνουν έλλειμμα σχετικής μεθοδολογίας (Sercu, 2002b), γεγονός που συχνά 

οδηγεί στον αποκλεισμό θεμάτων πολιτισμού και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας στη γλωσσική διδασκαλία (Byram, 1997· Sercu, 2002b). 

Οι Castellotti και Moore (2002) προσθέτουν ότι η μη συστηματική εκπαίδευση σε όλες 

τις διαστάσεις και παραμέτρους της διαπολιτισμικής ικανότητας σημαίνει ότι οι 

http://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref2#ref2
http://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref28#ref28
http://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref5#ref5
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εκπαιδευτικοί στερούνται τη βαθιά γνώση γύρω από την πολιτισμική διάσταση του 

αντικειμένου τους. Ο Willems (2002) αναφέρει ότι «επί πολλά χρόνια οι εκπαιδευτικοί 

ακολουθούσαν μια πολύ «ισχνή δίαιτα» (too meager a diet) στην προετοιμασία τους ενώ 

θα έπρεπε να απολαμβάνουν ένα συναρπαστικό επιστημονικό πεδίο». Και προσθέτει:  

«Αυτό το πεδίο στοχεύει στη διαπολιτισμικότητα, μια προσέγγιση με ηθική-

αξιακή διάσταση που απαιτεί γνώση (των πολιτισμικών παραμέτρων), 

διορατικότητα (του τι συνιστά την πολιτισμική διαφορά), ετοιμότητα (να 

αντιμετωπίζεις την πολιτισμική διαφορά με ευρύ πνεύμα) και δεξιότητες (να 

διαπραγματεύεσαι ένα ‘κοινό έδαφος’ και να εντοπίζεις και να γεφυρώνεις 

χάσματα)» (σ. 10).  

Ειδικά τα προγράμματα προετοιμασίας των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

φαίνεται ότι δεν τους ενδυναμώνουν επαρκώς σε θέματα ετερότητας και 

πολυπολιτισμικότητας (McAllister & Irvine, 2000), ενώ παράλληλα επισημαίνεται η 

ανάγκη να δίνεται σε αυτά τα προγράμματα ανάλογη φροντίδα στην διαπολιτισμική 

κατάρτιση όπως και στην επιστημονική και παιδαγωγική τους ενδυνάμωση (Byram, 

1997· Alptekin, 2002· Kramsch, 2005· Sercu, 2006· Larzen-Östermark, 2009). Στην 

Ελλάδα, η βασική ακαδημαϊκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών  εξακολουθεί να 

παρουσιάζει έλλειμμα σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής (Γκότοβος, 2003), ενώ η 

διαπίστωση ότι ο μικρός έως ανύπαρκτος  βαθμός ενημέρωσης, κατάρτισης και 

επάρκειας των εκπαιδευτικών-αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των 

Πανεπιστημίων πρέπει να προβληματίσει όλους τους φορείς της εκπαίδευσης 

(Καρατζιά & Σπινθουράκη, 2005).  

Μια πρόσθετη ανάγκη αφορά στην επίγνωση της δυναμικής των ψηφιακών μέσων 

και περιβαλλόντων ως διαύλων μάθησης και διδασκαλίας, η οποία επιδρά στο βαθμό 

της εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους από τους εκπαιδευτικούς (Kessler, 2013). Aν και 

κατά τον Bax (2003, 2011), οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ‘κανονικοποιηθεί’ στην 

κοινωνική ζωή, η εισροή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν θεωρείται ανάλογα 

διευρυμένη (Warschauer, 2003· Slaouti & Barton, 2007· Niess, 2012). Το ‘ψηφιακό 

χάσµα’, το οποίο δημιουργεί η αδυναμία πολλών εκπαιδευτικών να 

παρακολουθήσουν την τεχνολογική εξέλιξη, αποδίδεται συχνά στην ανεπαρκή, 

ακατάλληλη, μη συναφή με το διδακτικό αντικείμενο ή αναχρονιστική τεχνολογική 

εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Kessler, 2010· Williams, Abraham, & 

Bostelmann, 2014). Ο περιορισμός και η εξάλειψή του βασίζεται στην ενίσχυση της 

ψηφιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ώστε να αναθεωρήσουν τις αντιλήψεις, 
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τις στάσεις και τις πρακτικές τους (Voogt, 2010). Αν οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν την 

τεχνολογία στην προσωπική ή επαγγελματική τους ζωή, θεωρείται αναγκαία η 

συνεχιζόμενη κατάρτισή τους ώστε να αναπτύσσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν 

τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να τις αξιοποιούν για να βελτιώνουν το 

έργο τους (παιδαγωγική τεχνολογική γνώση του περιεχομένου/TPACK) (Mishra & 

Koehler, 2006), αλλά και να αναπτύσσονται επαγγελματικά οι ίδιοι (Kessler, 2018). 

Κάποιες έρευνες αναφέρουν ότι οι σκεπτικιστικές στάσεις και οι ελλιπείς τεχνολογικές 

εμπειρίες των εκπαιδευτικών διαμορφώνουν τη διδακτική τους συμπεριφορά 

απέναντι στην τεχνολογία και συχνά ευθύνονται για τη διατήρηση παραδοσιακών 

διδακτικών πρακτικών (Cuban, 2001· Webb & Cox, 2004· Ottesen, 2006). Με δεδομένη 

την εντατικοποιούμενη ψηφιακή κοινωνική δραστηριότητα, η επίγνωση των 

πλεονεκτημάτων της χρήσης της τεχνολογίας στην προσωπική καθημερινότητα 

μπορεί να ενθαρρύνει και την μεταφορά της ψηφιακής εμπειρίας στη σχολική τάξη 

(González, Moll, & Amanti, 2005).  

Αρκετές έρευνες επικεντρώνονται στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες κυρίως στη διδακτική τους πρακτική και λιγότερο 

για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σε αυτές αναφέρεται ότι η αξιοποίηση των 

ψηφιακών μέσων συχνά περιορίζεται στη διακίνηση πληροφοριών και όχι στη 

διερεύνηση, την εμπειρική γνώση, τη συνεργασία ή την επίλυση πραγματικών 

προβλημάτων (Lim & Chai, 2008· Ward & Parr, 2010). Όσον αφορά στην επιμόρφωση 

μέσω των Νέων Τεχνολογιών, ο συμπεριφοριστικός τρόπος μάθησης που ακολουθούν 

ορισμένες επιμορφωτικές διαδικασίες δεν επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να 

βιώσουν εμπειρικά και ανακαλυπτικά τη γνώση, να αναστοχαστούν, να 

διαμορφώσουν στάσεις και αντιλήψεις και να αποτιμήσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί το 

μαθησιακό όφελος των κατά τα άλλα σύγχρονων επιμορφωτικών εκδοχών (Farrell & 

Richards, 2005· Phelps & Graham, 2007· Holmes et al., 2013· O’Dowd, 2015). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται με τη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση της σχολικής πραγματικότητας 

(Fullan & Hargreaves, 1992· Garet et al., 2001· Borko, 2004) και για να επιτευχθεί 

απαιτούνται δομές και θεσμικές ρυθμίσεις (Little, 1993· Darling Hammond, 1996· 

Παπαναούμ, 2003). Η επίδραση της πολυπολιτισμικότητας, της τεχνολογίας και της 

περιγραφής του επαγγελματικού status των εκπαιδευτικών στις  επιμορφωτικές 

πολιτικές των Ευρωπαϊκών κρατών είναι τέτοια, ώστε οι πρακτικές τους να 

παρουσιάζουν πολυμορφία ανά χώρα (Έρευνα ΟΕΠΕΚ, 2007). Ιστορικά διαδοχικοί 
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φορείς επιμόρφωσης στην Ελλάδα όπως τα ΚΕΜΕ (Ν.186/1975), ΣΕΛΔΕ/ΣΕΛΜΕ (Π.Δ. 

255/1979, 725/1980 και 177/1983), Π.Ε.Κ. (Ν.1566/1985), Ι.Ε.Π. (Ν.3966/2011), κ.ά. 

συγκροτήθηκαν για να αντιμετωπιστούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών εν όψει της εξελισσόμενης σχολικής πραγματικότητας. Παράλληλο 

επιμορφωτικό έργο υλοποιείται με μη τυπικές και άτυπες διαδικασίες μέσω ποικίλων 

φορέων επιμόρφωσης, όπως πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιμορφωτικών κέντρων, 

επιστημονικών ή άλλων ενώσεων, δημόσιων οργανισμών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, 

σχολικών συμβούλων μέχρι πρότινος, κ.ά. 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εξελίξεων, οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις (Βεργίδης & Βαλμάς, 2011· 

Αναστασιάδου, 2016· Σακούλης & Βεργίδης, 2017). Όμως, οι τυπικές επιμορφωτικές 

δραστηριότητες που οργανώνονται στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες βασίζονται 

σε μαζικά και συγκεντρωτικά μοντέλα (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2007· Γραίκος, 2014), στα 

οποία διαφαίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών και στις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής (Βεργίδης, 2012). 

Κατά τους Gibson και Brooks (2013), οι οποίοι επικαλούνται αρκετές έρευνες (Borko, 

2004· Darling-Hammond, 2005· Fullan, Cuttress & Kilcher, 2005, κ.ά.), η κουλτούρα της 

επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών παραλληλίζεται με εκείνη των μαθητών 

στο ότι «έχει διαμορφωθεί από μια αντίληψη για τη μάθηση ως μεταφορά γνώσης που 

ελέγχεται εξωτερικά». Πρακτικά αλλά ουσιαστικά δομικά ζητήματα που 

καταγράφονται και στην παγκόσμια (Borko, 2004· Huber, 2010· Gibson & Brooks, 2013) 

και στην τοπική έρευνα (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2000· Παπαναούμ, 2003· Π.Ι., Τμήμα 

Επιμόρφωσης-Αξιολόγησης, 2005) σχετικά με τις παραδοσιακές επιμορφωτικές 

διαδικασίες αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 οι χρονικοί, τοπικοί και οικονομικοί περιορισμοί για συμμετοχή ιδιαίτερα σε 

δια ζώσης   επιμορφωτικές διοργανώσεις,  

 η αδυναμία κάλυψης όλων των αναγκών των εκπαιδευτικών,  

 οι ελλείψεις σε κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, 

 η αδυναμία αξιοποίησης των δυνατοτήτων της σύγχρονης ψηφιακής 

τεχνολογίας,  

 οι ελλείψεις σε τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό,  

 η ασυνέχεια της επιμορφωτικής διαδικασίας, κ.ά. 
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Κρίσιμη θεωρείται και η συχνότητα της επιμορφωτικής υποστήριξης. Αν και ο 

θεσμικός ρόλος των ΠΕΚ (Ν.1566/85) συνδέεται και με την εισαγωγική και με την 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να επιτυγχάνει «την 

ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης τους, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα 

των πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους», ο 

τρόπος λειτουργίας των Π.Ε.Κ. από το 1992 αφενός διατηρεί τον συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό του χαρακτήρα και αφετέρου φθίνει συμπαρασύροντας και την 

επιμορφωτική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών (Βεργίδης, 1996).  

Στην διεθνή βιβλιογραφία επισημαίνονται και ποιοτικές αδυναμίες των 

παραδοσιακών μορφών επιμόρφωσης (Guskey, 2003· Borko, 2004· Darling-Hammond, 

2005· Fullan et al., 2005· Lebec & Luft, 2007), όπως: 

 ο εξωτερικός σχεδιασμός και έλεγχος της επιμόρφωσης και η παράβλεψη των 

αναγκών των εκπαιδευτικών, 

 η παροχή χαμηλής ποιότητας και αποσπασματικής θεματολογίας 

περιεχομένου, 

 η αδυναμία διαφοροποίησης του επιμορφωτικού περιεχομένου ανά πεδίο 

ενδιαφερόντων,  

 η απουσία εφαρμογής του επιμορφωτικού περιεχομένου στο πραγματικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

 η μονοδιάστατη (‘top-down’) γραμμικότητα της μάθησης, 

 η εφαρμογή ομοιογενών (‘one-size-fits-all’) μεθοδολογικών πρακτικών, 

 η ασυμβατότητα των επιμορφωτικών προσεγγίσεων με τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, κ.ά. 

Αναφέροντας τους Dede κ.ά. (2009), oι Gibson και Brooks (2013) επισημαίνουν την 

αδυναμία των επιμορφωτικών διαδιακασιών να αξιοποιούν τις ψηφιακές 

δυνατότητες ως λύση στις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα στο 

πυκνό εργασιακό τους πρόγραμμα, στην πρόσβασή τους σε εκπαιδευτικές πηγές, 

στην άμεση και συνεχή υποστήριξη του έργου τους, κ.ά. Παράγοντες όπως η ελλιπής 

θεματολογία σε θέματα τεχνολογικής κατάρτισης στα προγράμματα εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης και η τεχνοκεντρική προσέγγιση στη χρήση νέων ψηφιακών μέσων, 

αντί της ανάδειξης της δυναμικής τους ως πολυδύναμων παιδαγωγικών μέσων, 
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διαφοροποιεί το επίπεδο ψηφιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και αναστέλλει 

την αξιοποίησή τους στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας (Mishra & Koehler, 2006· 

Kessler, 2010, 2018· Williams, Abraham, & Bostelmann, 2014· Mavroudi  & Tsagari, 2018). 

Επικριτική είναι, επίσης, η στάση ερευνητών  για την περιορισμένη διάρκεια και την 

εφάπαξ διοργάνωση πολλών επιμορφωτικών γεγονότων με θέμα τις Νέες 

Τεχνολογίες, τα οποία δεν φαίνεται να εγγυώνται την αλλαγή των διδακτικών 

πρακτικών και να βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα (Prestridge, 2010). Η ίδια 

στάση αφορά και στις ανάλογης μορφής δια ζώσης επιμορφωτικές δραστηριότητες, 

που δεν ενθαρρύνουν την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση, την εμπέδωση και 

διεύρυνση της νέας γνώσης (Timperley, et al., 2008· Vavasseur & MacGregor, 2008). 

Τέλος, καταγράφεται απροθυμία να εντάσσεται η τεχνολογία στη διδασκαλία ακόμα 

και στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί σχετικά (Kessler, 2018).  

Το όλο μείγμα φαίνεται ότι προσβάλλει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στην 

αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών επιμορφωτικών διαδικασιών, αδρανοποιεί 

την κατανόηση της επίδρασής τους στο έργο τους και διευρύνει το χάσμα μεταξύ 

αναγκών και επιμορφωτικών υπηρεσιών (Huber, 2010· Gibson & Brooks, 2013). Η 

ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας απαιτεί νέες, δυναμικές, μη γραμμικές, 

περισσότερο πολυμορφικές διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και συλλογικής μάθησης των εκπαιδευτικών που 

παρέχει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία (Davis & Roblyer, 2005· Lieberman & Pointer-

Mace, 2010) ενισχύουν το σχεδιασμό τεχνολογικά υποστηριγμένων μορφών 

επαγγελματικής ανάπτυξης και παράλληλα δημιουργούν προβληματισμό για το 

βαθμό στον οποίο εκείνες αξιοποιούνται. Τέλος, η σταδιακά αυξανόμενη διερεύνηση 

του ρόλου των Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής γνώσης και 

ικανότητας των μαθητών (Belz & Thorne, 2006· O’Dowd, 2006), χρειάζεται να 

επεκταθεί και στο πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής γλώσσας, όπου τα ερευνητικά δεδομένα σπανίζουν, γιατί οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούνται κεντρικοί φορείς διαπολιτισμικής ανάπτυξης των μαθητών.  

Συνοψίζοντας, σημαντικοί παράγοντες όπως οι διαφοροποιούμενες συνθήκες της 

κοινωνικής και σχολικής πραγματικότητας, οι εξελίξεις στον τρόπο απόκτησης και 

διαχείρισης της γνώσης, η τεχνολογική άνοδος κ.ά. καθιστούν ελλιπείς τις μέχρι 

πρότινος εφαρμοζόμενες επιμορφωτικές διαδικασίες των εκπαιδευτικών γενικά και 

ειδικότερα εκείνων της Αγγλικής γλώσσας. Η παιδαγωγική προσωπικότητα του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας προϋποθέτει την πρόσκτηση και 
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εφαρμογή ποικίλων μορφών κατάρτισης που συνυπολογίζουν  τις περιρρέουσες 

συνθήκες και εξελίξεις και επιτυγχάνονται με κατάλληλες διαδικασίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης (Richards & Rogers, 2014). Η έννοια της επιμόρφωσης ως εξωτερικά 

σχεδιαζόμενης διαδικασίας, που αποσκοπεί στη ‘θεραπευτική’ παρέμβαση σε 

περιορισμένης εμβέλειας απτές ανάγκες με μετρήσιμα αποτελέσματα και υιοθετεί 

μονής κατεύθυνσης γραμμικές συνταγολογικές πρακτικές, δίνει τη θέση της στην 

εναλλακτική έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης. Αυτή είναι μια δια βίου 

συστηματική, εξελικτική διαδικασία, που υιοθετεί ευέλικτες, πολυμορφικές, 

αναστοχαστικές και κοινωνικές μεθόδους, τέτοιες που θέτουν τον εκπαιδευτικό 

κεντρικό, υπεύθυνο και κριτικό διαχειριστή των διαθέσιμων πόρων και διαμορφωτή 

του εργασιακού του περιβάλλοντος. Τη θέση της σύγχρονης τεχνολογίας και των 

προοπτικών της στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας διερευνά η παρούσα μελέτη. 

1.2 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ξενόγλωσσης διδασκαλίας εμπλουτίζεται συχνά 

από καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις που σε συνδυασμό με τις ευρύτερες εξελίξεις 

καθιστούν αναγκαία την ανασκόπηση των διαδικασιών επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών της ξένης γλώσσας. Αφορμή για προβληματισμό στην παρούσα 

έρευνα θέτουν οι επιμορφωτικές διαδικασίες που μέχρι σήμερα διαμορφώνουν το 

επίπεδο της παιδαγωγικής κατάρτισης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας στο δημόσιο πολυπολιτισμικό σχολείο και ο βαθμός στον οποίο εκείνες τους 

ενδυναμώνουν εν όψει των εξελισσόμενων εκπαιδευτικών δεδομένων. Για το σκοπό 

αυτό, στη μελέτη διερευνώνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας για την ελλειμματικότητα της βασικής τους κατάρτισης και της 

επιμορφωτικής τους εμπειρίας υπό το πρίσμα της πολυπολιτισμικότητας της 

σχολικής τάξης και της τεχνολογικά επηρεασμένης σύγχρονης γλωσσικής 

διδασκαλίας. Επίσης επιζητείται η κρίση τους για τα κριτήρια που κατ’ εκείνους 

συνθέτουν την αποτελεσματικότητα και τη διαχρονικότητα των επιμορφωτικών 

διαδικασιών. Τέλος, ανιχνεύονται οι θέσεις τους σχετικά με την επίδραση των Νέων 

Τεχνολογιών τόσο στην προαγωγή του πολιτισμικά προσδιορισμένου 

γλωσσοδιδακτικού τους έργου, όσο και στη διαμόρφωση σύγχρονων και αποδοτικών 

μορφών επαγγελματικής μάθησης.  
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Η μελέτη επιδιώκει να ανιχνεύσει το ρόλο που μπορούν να ασκήσουν οι Νέες 

Τεχνολογίες όχι μόνο στην παιδαγωγική αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των 

αναγκαίων για το έργο τους γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά κυρίως στην προώθηση 

μορφών και πρακτικών  επαγγελματικής μάθησης που θέτουν τον εκπαιδευτικό στο 

επίκεντρο, απαντούν στις ανάγκες και στις συνθήκες της πραγματικότητάς του και 

αναπτύσσουν στάσεις και πρακτικές διαρκούς και ευέλικτης εξέλιξης. 

Μακροπρόθεσμη επιδίωξη της μελέτης είναι να ακτινογραφηθεί η ανάγκη 

ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην επιμορφωτική πρακτική που απευθύνεται 

σε εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας -και όχι μόνο-, ώστε να τη μεταβάλλουν από 

τεχνοκρατική διαχείριση επίκαιρων αποσπασματικών αναγκών σε διαχρονική 

διαδικασία ανάπλασης της προσωπικότητάς τους, ικανής να αποτιμά τα εξελισσόμενα 

δεδομένα και να αξιοποιεί τα διαθέσιμα σύγχρονα μέσα για να τα αντιμετωπίσει. 

Ερευνητικά ερωτήματα  

Η υπόθεση που διατυπώνεται είναι ότι στο πλαίσιο των αναγκών και των 

προκλήσεων του πολυπολιτισμικού σχολικού περιβάλλοντος και των απαιτήσεων 

που αυτό εγείρει για την παιδαγωγική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας, οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να επιδράσουν θετικά και διαμορφωτικά στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, αν συνδεθούν με την ενδοϋπηρεσιακή τους 

επιμορφωτική διαδικασία. Μέσα από την εφαρμογή μεικτής ερευνητικής 

μεθοδολογίας (Παρασκευόπουλος, 1993α) και τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων, η μελέτη επιδιώκει απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο 

αισθάνονται επαρκείς ώστε να διαχειρίζονται τις ανάγκες του σύγχρονου 

πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος; 

2. Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής 

γλώσσας στο δημόσιο σχολείο ότι οι Νέες Τεχνολογίες προάγουν την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη; 

3. Πώς επιδρά η επιμόρφωση μέσω των Νέων Τεχνολογιών στην παιδαγωγική 

και διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας; 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα επικεντρώνεται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

της Αγγλικής γλώσσας για το βαθμό στον οποίο η παιδαγωγική τους κατάρτιση τους 

έχει ενδυναμώσει επαρκώς, ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις που 
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δημιουργούνται λόγω της κλιμακούμενης πολυπολιτισμικότητάς του. Με κυρίαρχες 

τις έννοιες της κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της διαπολιτισμικής ικανότητας, το 

ερώτημα υπεισέρχεται σε επιμέρους ερευνητικές περιοχές, όπως στη σκιαγράφηση 

του επιπέδου διαπολιτισμικής επίγνωσης και παιδαγωγικής στάσης των εν λόγω 

εκπαιδευτικών, στην καταγραφή των αδυναμιών των επιμορφωτικών διαδικασιών 

στις οποίες έχουν εμπλακεί οι εκπαιδευτικοί, αλλά και στην απαρίθμηση των 

κριτηρίων που κατά την αντίληψη και εμπειρία τους διασφαλίζουν τη 

λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαχρονικότητα των 

επιμορφωτικών μεθόδων.  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα επικεντρώνεται στην τεχνολογική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και την αξιοποίησή της όχι μόνο για τους 

σκοπούς του διδακτικού τους έργου, αλλά κυρίως ως μοχλό δια βίου επαγγελματικής 

ανάπτυξης στο αναμορφούμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Και σε αυτό το πεδίο, η 

έμφαση τίθεται στις επιμορφωτικές διαδικασίες που παρέχονται ενδοϋπηρεσιακά 

στους εν λόγω εκπαιδευτικούς. Το ερώτημα εξετάζει τις προοπτικές που δημιουργεί η 

τεχνολογική εξέλιξη στη σύγχρονη διδακτική της ξένης γλώσσας και στην 

αναμόρφωση των σχετικών διδακτικών δεξιοτήτων. Κυρίως όμως υπεισέρχεται στις 

προοπτικές που θέτει η σύνδεση των επιμορφωτικών πρακτικών με τις δυνατότητες 

της σύγχρονης τεχνολογίας και στα κριτήρια που κατά την αντίληψη και εμπειρία των 

εκπαιδευτικών διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη 

διαχρονικότητα των επιμορφωτικών διαδικασιών οι οποίες αξιοποιούν τις Νέες 

Τεχνολογίες ή διαμεσολαβούνται από αυτές.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα επικεντρώνεται στην επίδραση που ενδεχομένως 

μπορούν να ασκήσουν οι Νέες Τεχνολογίες στην ενδυνάμωση της παιδαγωγικής και 

διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας αν συνδεθούν 

με τις επιμορφωτικές τους διαδικασίες.  Και σε αυτήν την περίπτωση, εκμαιεύονται οι 

αντιλήψεις τους σχετικά με τα κριτήρια που οριοθετούν τη λειτουργικότητα, την 

αποτελεσματικότητα και τη διαχρονικότητα των τεχνολογικά υποστηριγμένων 

επιμορφωτικών προσεγγίσεων, αλλά και με τους τρόπους με τους οποίους οι Νέες 

Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παιδαγωγικής και 

διαπολιτισμικής τους ικανότητας.  

Και τα τρία ερωτήματα συγκλίνουν στη διερεύνηση του αν και σε ποιο βαθμό οι Νέες 

Τεχνολογίες μπορούν να επιδράσουν διαμορφωτικά με θετικό πρόσημο στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, ώστε να 
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συνδεθούν πιο συστηματικά με τις διαδικασίες της ενδοϋπηρεσιακής τους 

επιμόρφωσης. 

Η έρευνα διενεργήθηκε το έτος 2016-2017, στην περίοδο των μηνών Δεκεμβρίου 2016 – 

Απριλίου 2017. Απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αχαΐας και ενέπλεξε 150 εκπαιδευτικούς για το 

ποσοτικό μέρος και 5 εκπαιδευτικούς για το ποιοτικό. 

1.3 Η  σημαντικότητα της έρευνας 

Η αναγκαιότητα και σημαντικότητα της έρευνας σχετίζονται αρχικά με το έλλειμμα 

ερευνών που παρατηρείται σε ό,τι αφορά στην διαπολιτισμική επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα. Στο ευρύτερο 

γεωγραφικό περιβάλλον, έρευνες μελετούν τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν ή/και να εμπλουτίσουν το πολιτισμικό, 

πολυπολιτισμικό και διαπολιτισμικό τους υπόβαθρο. Στην πλειονότητά τους, οι 

έρευνες αυτές εστιάζουν στα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης των 

εκπαιδευόμενων και όχι των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, κωδικοποιώντας τους 

επιδιωκόμενους στόχους στην ανάπτυξη (δια)πολιτισμικών α) γνώσεων, β) στάσεων 

και γ) δεξιοτήτων (Hilliard, 1998· Leavell, Cowart, & Wilhelm, 1999· Gay, 2010). 

Αν και έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

είναι περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που υπεισέρχονται στο μεθοδολογικό μέρος 

της συγκεκριμένης επιστημονικής ειδίκευσης (Porto, 2013· Baker, 2015). Κάποιες 

έρευνες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς γενικών ειδικοτήτων (Dooly & Villanueva, 

2006· Cushner & Mahon, 2009· Dooly, 2010) και ελάχιστες σε εκπαιδευτικούς ξένων 

γλωσσών, όπως αναφέρουν οι Elola και Oskoz (2008), ενώ άλλες  εξετάζουν την 

επίδραση κάποιας χρήσης της τεχνολογίας (Liaw, 2006· Elola & Oskoz, 2008). Στην 

Ελλάδα, παρά την επίσημα προβλεπόμενη ένταξη του πολιτισμικού στοιχείου στο 

αναλυτικό πρόγραμμα της ξένης γλώσσας (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, 2003· ΕΠΣ-ΞΓ, 2011), ο 

τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί το πραγματεύονται στη διδασκαλία τους 

παραμένει δυσδιάκριτος. Δεδομένου, δε, ότι οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι ενέργειες 

των εκπαιδευτικών μπορούν να προαγάγουν ή να ματαιώσουν τους εκπαιδευτικούς 

στόχους (Pajares, 1992· Ertmer, 2005), η παρούσα μελέτη διερευνά όσα οι 

εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας αισθάνονται, σκέπτονται και πράττουν στο 

πεδίο αυτό.   
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Ανάλογα περιορισμένο είναι το ερευνητικό πεδίο στον τομέα της χρήσης των Νέων 

Τεχνολογιών για την ίδια κατηγορία εκπαιδευτικών. Η Davis (1999) παρατηρεί ότι σε 

μια εποχή που η εκπαίδευση επιτελείται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι 

δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία 

μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση σε αυτή σε παγκόσμια κλίμακα. Η παρούσα 

μελέτη δεν περιορίζεται στη μέτρηση της τεχνολογικής κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών, αλλά επεκτείνεται στην εξέταση της σχέσης μεταξύ Νέων 

Τεχνολογιών και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Οι Νέες Τεχνολογίες ως 

ερευνητικό αντικείμενο δεν εξετάζονται ποσοτικά, για την ποσότητα και τη 

συχνότητα χρήσης τους από τους εκπαιδευτικούς, αλλά ποιοτικά, για το ρόλο τους 

στην παιδαγωγική και διαπολιτισμική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, πεδίο που 

παρουσιάζει ερευνητικά κενά και λόγω των κοινωνικο-πολιτικών προεκτάσεών του 

χρήζει βαθύτερης διερεύνησης.  

Ο  τρόπος με τον οποίο οι τεχνολογικά υποστηριγμένες επιμορφωτικές διαδικασίες 

επηρεάζουν την παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πολυπολιτισμικού εργασιακού τους 

περιβάλλοντος, παραμένει μέχρι σήμερα ένα σχετικά σπάνιο ερευνητικό εγχείρημα 

(DeJaeghere & Zhang, 2008). Αν και έρευνες προτείνουν κάποιες σχεδιαστικές 

προδιαγραφές, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη μορφών κατάρτισης διαχρονικών 

(Kessler, 2006) και γενικεύσιμων και σε άλλα περιβάλλοντα (Slaouti & Motteram, 

2006), την προτεραιότητα των παιδαγωγικών έναντι των τεχνολογικών στόχων 

(Fuchs, 2006), την προώθηση κοινωνικο-εποικοδομιστικών συνεργατικών 

προσεγγίσεων στη μάθηση (Parks et al., 2003) κ.ά.,  δεν καταγράφονται έρευνες που 

εστιάζουν στη δομή και το περιεχόμενο ενός υποδειγματικού επιμορφωτικού 

προγράμματος (Dede et al., 2009). Σπάνιες, επίσης, είναι και οι έρευνες που συνδέουν 

την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας με τις τεχνολογικά διαμεσολαβημένες επιμορφωτικές διαδικασίες, γεγονός 

που εγείρει νέους ερευνητικούς στόχους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα κριτήρια μιας 

αποτελεσματικής επιμόρφωσης (Dede, et al., 2009). Για το λόγο αυτό, καινοτομικό 

στοιχείο της μελέτης συνιστά η ανίχνευση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής γλώσσας για τα  τεχνολογικά διαμεσολαβημένα μαθησιακά περιβάλλοντα με 

τα οποία αναπτύσσουν ή μπορούν να αναπτύξουν τη γενική παιδαγωγική αλλά και τη  

διαπολιτισμική τους επάρκεια (McCloskey, 2012, σ. 42).  
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Σημαντική επίσης κρίνεται η ερευνητική κατεύθυνση της μελέτης προς τις 

μεθοδολογικές μορφές της επιμόρφωσης, ιδιαίτερα όταν στην εποχή της 

τεχνολογικής κυριαρχίας οι εκπαιδευτικές διαδικασίες είτε υιοθετούν τις νέες τάσεις, 

είτε παραμένουν προσηλωμένες σε παραδοσιακότερες πρακτικές, είτε αναζητούν πιο 

σύνθετα μοντέλα. Στην παρούσα έρευνα είναι σημαντικό ότι οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να αξιολογήσουν την επιμορφωτική τους εμπειρία και να προτείνουν το 

βέλτιστο ή αποτελεσματικότερο κατά τη γνώμη τους τύπο επιμόρφωσης. Έτσι, 

έμμεσα αναδεικνύεται πώς προσλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί τις διαφορετικές 

παιδαγωγικές σχολές που έχουν επηρεάσει κατά καιρούς την επιμορφωτική 

διαδικασία και αποτιμάται κριτικά η έμφαση στο τεχνολογικό σκέλος που κυριαρχεί 

στη σύγχρονη εκπαίδευση. Η διάθεση να σκιαγραφηθεί μέσα από την έρευνα μια 

πιστότερη προς την πραγματικότητα εικόνα των στάσεων, των αναγκών, των 

βιωμάτων και των προοπτικών των εκπαιδευτικών έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, γιατί 

ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι οι ίδιοι δικαιούνται μαθησιακές εμπειρίες που απαντούν 

στις ανάγκες του έργου τους και σέβονται την προσωπικότητά τους (Knowles, 1998). 

Σημαντική, επίσης, θεωρείται η προοπτική να αναδειχθεί μέσα από τη μελέτη η 

πιθανή μεταβολή ή ποιοτική εξέλιξη που έχει υποστεί η εκπαίδευση και επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας στην πάροδο των χρόνων, όπως προκύπτει 

μέσα από τη ζωντανή εμπειρία τους και μπορεί να αποτυπώσει την απόσταση 

ανάμεσα στις εξελισσόμενες ανάγκες και στις παρεχόμενες δυνατότητες. 

Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε καινοτομικές εξελίξεις (π.χ. εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση), ή, αντίστοιχα, σε παραδοσιακές μορφές επιμόρφωσης (σεμινάρια, 

εργαστήρια, διαλέξεις), μπορεί να επιβεβαιώσει ή να καταρρίψει ισχυρισμούς που 

λαμβάνονται συχνά ως δεδομένοι (π.χ. η υπερτόνιση της τεχνολογίας ως 

εκπαιδευτικού μέσου, ή η υποβάθμιση των παραδοσιακών μεθοδολογικών 

πρακτικών). Το γεγονός, επιπλέον, ότι οι στην παρούσα μελέτη, εκπαιδευτικοί 

προτείνουν το περιεχόμενο της επιμόρφωσής τους αφενός θέτει ορίζοντες στον 

επίσημο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και αφετέρου επισημαίνει το συνδιαμορφωτικό και 

όχι απλά διεκπεραιωτικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Gibson & Brooks, 2013). Ανατρέπει, δε, την παραδοσιακή τάση να σχεδιάζονται 

επιμορφωτικές διαδικασίες με επιφανειακό, διαχειριστικό χαρακτήρα, ενώ 

ταυτόχρονα υποδηλώνει την ανάγκη να σχεδιάζονται βαθύτερης,  ολιστικότερης και 

διαχρονικότερης μορφής μαθησιακές εμπειρίες (Hargreaves, 2003). 
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 Ο βαθμός στον οποίο οι επιμορφωτικές διαδικασίες αξιοποιούν τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό κριτήριο στο σχεδιασμό των πρώτων. Ένα κοινό 

χαρακτηριστικό ανάμεσα στις έννοιες  του επαγγελματισμού και της επαγγελματικής 

ανάπτυξης αφορά στην συσχέτισή τους με τις αντιλήψεις και τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών, κύριων φορέων των εκπαιδευτικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων. 

Για το λόγο αυτό, κατά τις Υφαντή και Φωτοπούλου (2011), κρίνεται  

«ιδιαιτέρως χρήσιμο στη χάραξη των κυβερνητικών πολιτικών να λαμβάνεται 

υπόψη η εμπεριστατωμένη αποτύπωση των απόψεων και των αναγκών των 

εκπαιδευτικών, με στόχο όχι μόνον την επίτευξη των αλλαγών αλλά και την 

ενίσχυση των εκπαιδευτικών στον επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση του 

επαγγελματισμού τους στο εργασιακό τους περιβάλλον» (σ. 3). 

Η λεπτομερέστερη και πιο εξειδικευμένη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αναπτύσσεται αποτελεσματικότερα η γενική παιδαγωγική 

και η ειδικότερη διαπολιτισμική τους επάρκεια αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο της 

σημαντικότητας της παρούσας έρευνας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Νέες Τεχνολογίες 

μπορούν να «παράσχουν δυνατότητες προσωπικής διαχείρισης της μαθησιακής 

διαδικασίας και του αποτελέσματος» (Dooly, 2010, σ. 289), η διερεύνηση του βαθμού 

στον οποίο και του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας 

αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες παρέχει δεδομένα που παραμένουν ακόμα 

άγνωστα για ποικίλες πτυχές του έργου τους. Υπερβαίνοντας την οριοθέτηση άλλων 

ερευνών, η μελέτη παραπέμπει ή/και αντλεί δεδομένα από εφαρμοσμένες 

επιμορφωτικές διαδικασίες και αναδεικνύει με βάση την πραγματική εμπειρία 

ανάγκες και παράγοντες που μπορούν να διαμορφώσουν το χαρακτήρα μικρής ή 

μεγάλης εμβέλειας επιμορφωτικών εγχειρημάτων, αλλά και μιας μελλοντικής 

επιμορφωτικής πολιτικής. Τόσο μέσα από το ποσοτικό όσο και από το ποιοτικό 

σκέλος της έρευνας, καταγράφονται συγκεκριμένα κριτήρια και προτάσεις που 

συνδέονται άμεσα και τροφοδοτούν την επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η εξέταση της σχέσης μεταξύ της τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επιμορφωτικής 

διαδικασίας και της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητας θεωρείται, τέλος, 

σημαντική ερευνητική κατεύθυνση (Godwin-Jones, 2013). Τα ευρήματα της παρούσας 

μελέτης αποσκοπούν στο να διασταυρώσουν αν τα σύγχρονα τεχνολογικά 

υποστηριγμένα προγράμματα/συστήματα επιμόρφωσης των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας μπορούν να επιδράσουν θετικά στην κριτική, 

πολιτισμική και κοινωνική αναμόρφωση της προσωπικότητάς τους (Liddicoat & 
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Scarino, 2013), κάτι που μπορεί να θέσει νέους ερευνητικούς προσανατολισμούς για 

την θεματική και μεθοδολογική επένδυση των διαδικασιών της τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένης επιμόρφωσης. Πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει την ανάγκη 

αυτές οι διαδικασίες να διέπονται από παιδαγωγικές αρχές που προάγουν την 

κοινωνική, εποικοδομιστική, αναστοχαστική και  υπεύθυνη μάθηση (Belz, 2003, 2007· 

O’Dowd, 2003, 2006· Muller-Hartmann, 2006· Dooly, 2010· Liddicoat & Scarino, 2013). 

Είναι αναγκαίο και σημαντικό να αναδειχθεί αν οι αρχές αυτές είναι εμφανείς στις 

δραστηριότητες και τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε η 

μελλοντική δημιουργία ανάλογων περιβαλλόντων να οριοθετηθεί με πιο κατάλληλο 

τρόπο.  

Με βάση τα προαναφερθέντα, ένα καινοτομικό στοιχείο της μελέτης αποτελεί η 

συσχέτιση τριών θεματικών περιοχών, συγκεκριμένα της παιδαγωγικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, της διαπολιτισμικής τους ανάπτυξης και 

της σύγχρονης τεχνολογίας, που συνιστούν και αλληλένδετες διαστάσεις της 

επαγγελματικής τους διαδρομής, αφού η άσκηση του εκπαιδευτικού έργου 

επανακαθορίζεται από τις ανάγκες και τις προκλήσεις του σύνθετου σύγχρονου 

περιβάλλοντος (Hargreaves, 2000), καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή, ευέλικτη και 

σύγχρονη επιμόρφωση (Guskey, 2003). Στη βιβλιογραφία δεν καταγράφεται αρκετή 

ερευνητική δραστηριότητα που να εξετάζει το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στις 

επιμορφωτικές διαδικασίες που στοχεύουν στην γενική παιδαγωγική και 

διαπολιτισμική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας 

(Borrero & Yuste, 2011). Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορούν να 

δημιουργήσουν προοπτικές για την επανεξέταση των διαδικασιών επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας.  

Πρόσφατο σχετικό ερευνητικό εγχείρημα που εν μέρει παραλληλίζεται με την 

παρούσα μελέτη αποτελεί η έρευνα της  Aprianti (2017) σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής 

γλώσσας στην Ινδονησία. Αυτή αποσκοπούσε στην καταγραφή των αντιλήψεών τους 

σχετικά α) με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τους σκοπούς της επαγγελματικής 

ανάπτυξης, β) τις μορφές κατάρτισης που επιδιώκουν να αναπτύξουν μέσα από τα 

σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα και γ) τα τεχνολογικά εργαλεία που κυρίως 

χρησιμοποιούν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  Αν και ο ερευνητικός 

προσανατολισμός της συγκεκριμένης μελέτης μοιράζεται στοιχεία της παρούσας 

έρευνας, οι δύο μελέτες διαφέρουν σε βασικά σημεία. Αρχικά, η έρευνα της Aprianti 

(2017) συνιστά μια ακόμα καταγραφή της γενικής θετικής στάσης των εκπαιδευτικών 
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για την κρισιμότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω των Νέων Τεχνολογιών. 

Επίσης αποτυπώνει ευρύτερα πεδία παιδαγωγικού ενδιαφέροντος για τα οποία οι 

Νέες Τεχνολογίες μπορούν να παράσχουν ενημέρωση/επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς 

της Αγγλικής γλώσσας. Τέλος, επικεντρώνεται στην ατομική και όχι στην  οργανωμένη 

αξιοποίηση της τεχνολογίας για επιμορφωτικούς λόγους. Η παρούσα μελέτη αφενός 

συνδέει τις Νέες Τεχνολογίες με λεπτομερέστερα και βαθύτερα πεδία του διδακτικού 

έργου και αφετέρου εισδύει στο χώρο της επίσημα οργανωμένης επιμορφωτικής 

διαδικασίας για την οποία εξάγει περισσότερα, πιο σύνθετα και λεπτομερέστερα 

κατηγοριοποιημένα δεδομένα. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών μελετώνται με 

γνώμονα α) την προσωπική τους επιμορφωτική εμπειρία, β) το διδακτικό τους ρόλο, 

γ) την αξιοποίηση της επιμόρφωσης και δ) τον κεντρικό επιμορφωτικό σχεδιασμό. Η 

μελέτη, δηλαδή, υπεισέρχεται σε θέματα ελέγχου της ποιότητας και της 

διαχρονικότητας της επαγγελματικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα των οποίων εξετάζει 

τις Νέες Τεχνολογίες. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη διευρύνεται και στον τομέα της 

διαπολιτισμικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, τον οποίο συνδέει με το σύγχρονο 

ψηφιακό περιβάλλον, όπου διερευνά τη σχέση τους μέσω ανάλογα σχεδιασμένων 

επιμορφωτικών διαδικασιών, και έτσι αποτελεί ερευνητικά διευρυμένο και σύνθετο 

εγχείρημα.  

1.4 Δομή της διατριβής 

Η διατριβή αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο σκιαγραφείται το 

υπόβαθρο της μελέτης και διατυπώνονται οι ερευνητικοί στόχοι. Στο πλαίσιο του 

θέματος της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, 

συζητώνται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ερευνητική διαδικασία. Θίγονται οι 

αδυναμίες των επιμορφωτικών διαδικασιών εν όψει των αναγκών και προκλήσεων 

που εγείρει η άσκηση του διδακτικού έργου στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολικό 

περιβάλλον και εισάγονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος, αιτιολογείται η 

σημαντικότητα και αναγκαιότητα της μελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση της μελέτης. 

Παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές θεματικές έννοιες και πεδία, όπως είναι η 

διδακτική της Αγγλικής γλώσσας, η διαπολιτισμική επάρκεια ή ικανότητα, η 

τεχνολογική επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία και η επαγγελματική ανάπτυξη. 

Αφού περιγραφεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας στο πλαίσιο των 

νέων αναγκών που δημιουργούν οι Νέες Τεχνολογίες και η μαθητική 

πολυπολιτισμικότητα, προσδιορίζονται οι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία και 
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ουσιώδη την επαγγελματική του ανάπτυξη. Τέλος, συζητείται ο ρόλος των Νέων 

Τεχνολογιών στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών 

διαδικασιών ως διαύλων ανάπτυξης της γενικής παιδαγωγικής και της διαπολιτισμικής 

επάρκειας/ικανότητας του εκπαιδευτικού.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσει την ερευνητική μεθοδολογία, η οποία διακρίνεται σε 

ποσοτικό και ποιοτικό ερευνητικό σκέλος. Αρχικά επεξηγείται η επιλογή της μεικτής 

μεθοδολογίας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα επιμέρους συστατικά μέρη κάθε  

σκέλους, συγκεκριμένα ο σκοπός, το δείγμα, και η ερευνητική μέθοδος για την 

ποσοτική και ποιοτική έρευνα αντίστοιχα. Τέλος, γίνεται θεωρητική αναφορά στους 

παράγοντες  αξιοπιστίας και εγκυρότητας της όλης ερευνητικής διαδικασίας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και συζητώνται τα αποτελέσματα της 

ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με γνώμονα τα ερευνητικά ερωτήματα. Η ανάλυση 

στο ποσοτικό μέρος κατηγοριοποιείται σε επιμέρους θεματικά πεδία που εστιάζουν 

στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική κατάρτιση και επιμόρφωσή 

τους, για τη διαπολιτισμική κατάρτιση και επιμόρφωσή τους αντίστοιχα και για τη 

συμβολή των Νέων Τεχνολογιών και στις δύο διαστάσεις. Στο ποιοτικό μέρος, αρχικά 

επεξηγείται η αναλυτική μέθοδος και στη συνέχεια παρουσιάζονται και συζητώνται τα 

ποιοτικά δεδομένα με γνώμονα τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος, τριγωνοποιούνται 

τα ευρήματα και των δύο μερών ώστε να αναδειχθεί μια πληρέστερη εικόνα των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που εξάγονται από την 

ανάλυση των δεδομένων και τις προτάσεις που διατυπώνονται για την εξέλιξη της 

έρευνας. Τα συμπεράσματα ταξινομούνται σε θεματικές περιοχές που σχετίζονται με 

τα ερευνητικά ερωτήματα και τις διαστάσεις που αναδείχθηκαν μέσα από την έρευνα 

σε σχέση με αυτά. Οι προτάσεις αφορούν σε μελλοντικές ερευνητικές στοχεύσεις που 

απορρέουν από την μελέτη των αποτελεσμάτων.  
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2ο Κεφάλαιο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Εισαγωγή 

Η σταδιακή μετεξέλιξη της Αγγλικής γλώσσας σε διεθνή κώδικα επικοινωνίας (lingua 

franca), όπως και η εκρηκτική τεχνολογική πρόοδος, διευρύνουν και εμπλουτίζουν 

την διαπολιτισμική επικοινωνία, επαναπροσανατολίζουν τη γλωσσική εκπαίδευση και 

επικαιροποιούν την έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας (Kern & Warschauer, 2000· 

Thorne, 2003· Kramsch, 2012).  

Σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Αρχής (2011), το 

ποσοστό των αλλοδαπών που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ανέρχεται στο 8,34% του 

συνολικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα ο χαρακτήρας της σύγχρονης σχολικής τάξης 

να έχει υποστεί πολιτισμική διεύρυνση (έρευνα Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης / ΙΠΟΔΕ, 2010). Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας 

της σχολικής τάξης προϋποθέτει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί τη διαπολιτισμική 

τους ικανότητα, αντίληψη που επισημαίνεται στην έρευνα επί αρκετές δεκαετίες 

(Baxter, 1983· Banks & Banks, 1989· Kim, 1991· Byram, 1997· Byram & Zarate, 1997· Gay, 

2000· Byram et al., 2002· Savignon, 2002· Fantini, 2005, 2009· Yassine, 2006, κ.ά.) ως 

αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεξαγωγή του έργου τους (Cushner, 

2008· DeJaeghere & Yi Cao, 2009), αφού εκείνοι επιφορτίζονται με την προετοιμασία 

ανάλογα διαπολιτισμικά καταρτισμένων πολιτών. Τόσο τα προγράμματα 

ακαδημαϊκής προπαρασκευής όσο και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αναμένεται 

να επιμελούνται την κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, 

λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό τοπίο και 

τις ανάγκες που εγείρονται για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Nieto, 1992· Gay, 1994· 

Δαμανάκης, 2002· Spinthourakis & Katsillis, 2003· Γκόβαρης, 2005· Νικολάου, 2005· Ariza 

& Viáfara, 2012). 

Λόγω της διαρκούς ροής των εκπαιδευτικών συνθηκών και δεδομένων, η 

επαγγελματική ανάπτυξη του σύγχρονου εκπαιδευτικού δεν είναι στατικό φαινόμενο, 

αλλά βρίσκεται «σε διαρκή τροποποίηση και προσαρμογή» (Υφαντή & Φωτοπούλου, 

2011, σ. 81), με αποτέλεσμα η ενδυνάμωση της παιδαγωγικής προσωπικότητάς του να 

χαρακτηρίζεται «ένας διαρκώς κινούμενος στόχος» (Banfi, 1997, σ. 15). Ποιοτικές 

αδυναμίες πολλών επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις 

και τις δυνατότητες που θέτουν τα  σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, αναδιαμορφώνουν 

το χαρακτήρα της επαγγελματικής ανάπτυξης εισάγοντας νέες, δυναμικότερες, 
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ουσιαστικότερες και περισσότερο ευέλικτες προσεγγίσεις στην σύγχρονη 

επαγγελματική μάθηση (Garet et al., 2001). 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση  των 

εννοιών που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη. Αρχικά, σκιαγραφείται η τρέχουσα 

μορφή της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και αναλύεται η διαπολιτισμική 

κατεύθυνσή της. Στη συνέχεια, περιγράφεται η έννοια και η εκπαιδευτική 

σημαντικότητα της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών της ξένης 

γλώσσας. Ακολουθεί η αναφορά στην έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης, στα 

κριτήρια που την καθιστούν σύγχρονη, αποτελεσματική και αειφόρα μαθησιακή 

διαδικασία και στην ανάγκη μετεξέλιξης των παραδοσιακών επιμορφωτικών 

διαδικασιών. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ερευνητικές καταγραφές που αφορούν 

στο ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στην παιδαγωγική και διαπολιτισμική κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας. 

2.1 Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο σύγχρονο δημόσιο Ελληνικό σχολείο: σκοποί, 

προσεγγίσεις 

Στην Ελλάδα, η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο σχολικό περιβάλλον αποσκοπεί 

αφενός στην επίγνωση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας που συνθέτει 

την ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής ηπείρου, και 

αφετέρου στη γεφύρωση αυτής της ετερότητας, όπως αυτή εκφράζεται στο όραμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενωμένη στην πολυμορφία» (άρθρα 3 και 165 της Συνθήκης 

της Λισαβόνας, 2009). H σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας ασπάζεται την 

αρχή να εναρμονίζεται η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με τις ρέουσες εξελίξεις 

της γλωσσικής επικοινωνίας, πληροφόρησης και μάθησης. Σημαντικές Ευρωπαϊκές και 

εθνικές καινοτομικές πρωτοβουλίες επιδρούν στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, 

όπως το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.) (Συμβούλιο 

της Ευρώπης, 2001a), το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003) και το πρόσφατα θεσμοθετημένο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ, ΦΕΚ 2871/9-9-2016), ένα κοινό 

πρόγραμμα για όλες τις διδασκόμενες ξένες γλώσσες με εμφανείς επιδράσεις του 

Κ.Ε.Π.Α. που στοχεύει στην ανάπτυξη ποικίλων γραμματισμών, πολυγραμματισμών  

και δεξιοτήτων 21ου αιώνα (Partnership for 21st Century Skills, 2002).  

Για πολλά χρόνια η διδασκαλία της Αγγλική γλώσσας αποσκοπούσε κατά κύριο λόγο 

στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας  για εργονομικούς σκοπούς, στα 
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πρότυπα του γηγενούς ομιλητή (Canale & Swain, 1980). Η επισήμανση του Graddol 

(2006) ότι 80% της σύγχρονης αγγλόφωνης επικοινωνίας διεξάγεται από δίγλωσσους ή 

πολύγλωσσους ομιλητές της, γεγονός που καθιστά μειονότητα τους γηγενείς 

‘μονόγλωσσους’ ομιλητές (McKay, 2003· Jenkins, 2009), επισήμανε την ουτοπικότητα 

της παραδοσιακής διδακτικής στόχευσης στη γλωσσική ορθότητα των γηγενών 

ομιλητών (π.χ. Βρετανών), γιατί δεν απεικονίζει την ισχύουσα διεθνή γλωσσική 

επικοινωνία (Kramsch, 1993, 2009· Byram, 1997, 2009· Liddicoat & Scarino, 2013) και 

οδήγησε στην πρόσφατη προσέγγιση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως παγκόσμιας 

γλώσσας ή lingua franca (Jenkins, 2007· Seidlhofer, 2011).  Η νέα αντίληψη θέτει 

προτεραιότητα στην ανάπτυξη της γενικής γλωσσικής επάρκειας και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στρατηγικών που διασφαλίζουν την επικοινωνία και 

τη διαπολιτισμική κατανόηση σε απρόβλεπτα και γλωσσοπολιτισμικά διαφορετικά 

περιβάλλοντα.  

Οι μορφές της κοινωνιογλωσσικής ικανότητας εμπλουτίζονται με την προσθήκη α) 

της κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας, δηλαδή της ικανότητας του ατόμου να 

λειτουργεί σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα και β) της  κοινωνικής ικανότητας, 

δηλαδή της ικανότητάς του να επικοινωνεί με επίγνωση των πολιτισμικών διαφορών, 

αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και κίνητρο με πολιτισμικά διαφορετικά άτομα. Έτσι, 

οι σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κλίνουν προς μια 

συζευγμένη γλωσσική και πολιτισμική προσέγγιση μέσα από την οποία,  επιπρόσθετα 

με την ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου, οι μαθητές εκπαιδεύονται ως «διαπολιτισμικοί ομιλητές», δηλαδή ως 

άτομα που έχουν επίγνωση των διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών 

ταυτοτήτων και «μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις ανάμεσα στο δικό τους και τους 

άλλους πολιτισμούς, να διαμεσολαβήσουν και να εξηγήσουν τις διαφορές και τελικά να τις 

αποδεχτούν αποδεχόμενοι την κοινό ανθρωπιστική αξία που κρύβει αυτό» (Byram & 

Fleming, 1998, σ. 8).  

Βασική αντίληψη των νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία της 

Αγγλικής γλώσσας  (Kachru 1992· Crystal, 2003· Kumaravadivelu 2003· Jenkins 2007, 

2009· Kirkpatrick 2010a, 2011· Matsuda & Friedrich 2010· Seidlhofer, 2011) είναι ότι η 

γλωσσική επικοινωνία είναι πολιτισμικά φορτισμένη και ότι μέσα από την 

πολιτισμική ετερότητά της διαχέονται αξίες, αντιλήψεις και στάσεις που 

διαμορφώνουν και τη σύγχρονη γνώση και τη σύγχρονη διαπολιτισμική συνείδηση 

(Rogers, 1990· Phillipson, 1993· Alptekin, 1996). Η έννοια της γλωσσικής επικοινωνίας 
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διαπερνά πλέον την απλή ανταλλαγή πληροφοριών και στοχεύει στην ανάπτυξη 

διαπολιτισμικού διαλόγου με δίαυλο την ξένη γλώσσα (Byram, 1981, 1984, 1986, 1988, 

1989· Byram & Morgan, 1994). Όπως αναφέρουν η Paige κ.ά. (2003), «η γλώσσα σε 

αυτήν τη διαδικασία παίζει ένα συναρπαστικό και σύνθετο διπλό ρόλο: είναι μέσο και 

ταυτόχρονα διαμορφωτής πολιτισμού» (σ. 4).  

Οι σύγχονες γλωσσοδιδακτικές μεθοδολογικές πρακτικές υιοθετούν τη διερευνητική, 

ομαδοσυνεργατική μάθηση, τη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών ή καταστάσεων 

προσομοίωσης αυθεντικών περιστάσεων και τη χρήση της τεχνολογίας ως διαύλου 

πρόσβασης στη σύγχρονη γνώση, καινοτομίας, δημιουργίας, έκφρασης, αλλά και 

ανάπτυξης διαπολιτισμικής ευαισθησίας. Το σχολικό εγχειρίδιο λειτουργεί έως σήμερα 

ως βασική πηγή πληροφόρησης, αλλά σταδιακά συμπληρώνεται με νεότερες 

ψηφιακές πηγές λόγου. 

2.2 Γλωσσική διδασκαλία και διαπολιτισμική ανάπτυξη  

Γλώσσα και πολιτισμός διαπλέκονται και αλληλεξαρτώνται ως έννοιες και αυτή η 

αντίληψη έχει συμβάλλει κατά πολύ στη διαμόρφωση της σύγχρονης διδακτικής 

μεθοδολογίας της Αγγλικής γλώσσας (Byram, 1989, 1997· Kramsch, 1993, 1998, 2000, 

2002· Agar, 1994· Fantini, 2000· Furstenberg et al., 2001· Guilherme, 2002· Liddicoat, 2002· 

Sercu, 2002a· Liddicoat & Scarino, 2013). Για τον Alptekin (2002) η γλώσσα ενθαρρύνει 

μια νέα «πολιτισμοποίηση»  (enculturation), αφού ο μαθητής εμπλουτίζει την θεώρηση 

του κόσμου με νέες οπτικές. Ο Byram θεωρεί ότι η επικοινωνία συνιστά όχι απλά 

γλωσσική, αλλά πολιτισμικά επιφορτισμένη δραστηριότητα, μέσω της οποίας οι 

συνομιλητές ανακαλύπτουν νέες πολιτισμικές έννοιες (Byram, Gribkova, & Starkey, 

2002) και επισημαίνει ότι το να εισάγεις μια ξένη γλώσσα στην τάξη σημαίνει να 

συνδέεις τους μαθητές με έναν κόσμο που είναι πολιτισμικά διαφορετικός από τον 

δικό τους (Byram, 2000). Η Kramsch (1993) αντιλαμβάνεται τη γλώσσα σαν μια 

πολιτισμική πράξη και επισημαίνει το ρόλο της Αγγλικής ως μέσου συνάντησης όχι 

δύο αλλά περισσότερων πολιτισμών, αντίληψη που παραλληλίζεται με εκείνη των 

Sercu και Bandura (2005) ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι εξ ορισμού 

διαπολιτισμική αφού η γλώσσα διασυνδέει πολλούς πολιτισμούς. Η Larzén-Östermark 

(2009) χαρακτηρίζει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας «ένα εξαιρετικά σύνθετο 

γλωσσικό και πολιτισμικό έργο» (σ. 402). 

Η τεχνολογική έκρηξη διεθνοποίησε την έννοια και το ρόλο του πολιτισμού, και 

δημιούργησε μια νέα μορφή διαπολιτισμικής έκφρασης και επικοινωνίας, 

https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref18
https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref18
https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref10
https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref27
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καθιστώντας ταυτόχρονα άμεσα ορατή τη σημαντικότητα της γλώσσας στην 

κατανόηση μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων (Lázár, 2007). Η αυθεντική 

σύγχρονη επικοινωνία εμπλέκει άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς που συχνά 

χρησιμοποιούν μια ξένη γλώσσα ως κοινό κώδικα, ως lingua franca. Αναφερόμενος 

στην επικοινωνία μεταξύ γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων, ο Byram, 

όπως αναφέρεται στη Liaw (2006), παρατηρεί ότι η επιτυχημένη επικοινωνία δεν 

προϋποθέτει μόνο την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά «την 

ικανότητα να αποστασιοποιείται κανείς από το δικό του κέντρο και να προσλαμβάνει 

στην δική του κουλτούρα την οπτική του άλλου, προλαμβάνοντας και όπου είναι δυνατόν 

επιλύοντας δυσλειτουργίες στην συμπεριφορά και την επικοινωνία». Στη γλωσσική 

διδασκαλία, «οι καταστάσεις επικοινωνίας αντιμετωπίζονται σήμερα ως συναντήσεις 

μεταξύ του πολιτισμού του μαθητή και εκείνου του άλλου» (σ. 50). Επομένως, όπως 

αναφέρει ο Bennett (1997), «για να μην αποκτήσει ο μαθητής μια ανόητη γλωσσική 

ευχέρεια, είναι απαραίτητο να κατανοήσει πιο ενδελεχώς την πολιτισμική διάσταση της 

γλώσσας» (σ. 16).  

Ήδη από τη δεκαετία του 1990, η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (Canale & 

Swain, 1980· van Ek, 1986· Celce-Murcia, Dörnyei & Thurrell, 1995· Byram, 1997· Byram et 

al., 2002· Savignon, 2002) ανέδειξε και τη διαπολιτισμική ικανότητα ως ουσιώδη έννοια 

στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Οι Lázár κ.ά. (2007) αναφέρουν ότι «ο 

πρωταρχικός σκοπός της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι να αναπτύξουν οι μαθητές 

την ικανότητα να επικοινωνούν με άτομα από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα» (σ. 5). Ο Fantini (2005) την περιγράφει ως «το σύμπλεγμα των 

ικανοτήτων που απαιτούνται για να λειτουργεί κανείς αποτελεσματικά και με κατάλληλο 

τρόπο όταν αλληλεπιδρά με άλλους που είναι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί 

από εκείνον» (σ. 1). Κατά τον Byram (1997, 1998, 2003, 2008) αποτελεί μια συλλογή 

συμπεριφορών, συναισθημάτων, γνώσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν να 

αλληλεπιδρά κανείς αποτελεσματικά σε διαπολιτισμικές καταστάσεις και ποικίλα 

πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

Θεωρείται ζωτικής σημασίας να προσανατολιστεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

προς την προετοιμασία του ‘διαπολιτισμικού ομιλητή’, του ατόμου, δηλαδή, που έχει 

την ικανότητα να συναισθάνεται τις πολιτισμικές διαφορές, να αποδέχεται τις 

διαφορετικές οπτικές και αντιλήψει και να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις 

και αξίες για να επικοινωνεί διαμεσολαβητικά με άτομα άλλων πολιτισμών (Byram & 

Zarate, 1997· Kramsch, 1998· Nieto, 2000· Byram et al., 2001· Sinecrope, Norris, & 
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Watanabe, 2012). Ο Lo Bianco (2003) προτείνει τον «εξανθρωπισμό των μαθησιακών 

στόχων με το άνοιγμα της σκέψης των μαθητών προς τη διαφορετικότητα και την 

ετερότητα», «πιο ισότιμα κοινωνικά αποτελέσματα της σχολικής εκπαίδευσης» και «την 

καταπολέμηση του ρατσισμού, της προκατάληψης και της μη ανεκτικής στάσης» (σ. 34). 

Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας στο γλωσσικό μάθημα βοηθά τους 

μαθητές να αντιμετωπίζουν πιο αντικειμενικά τη δική τους πολιτισμική καταγωγή και 

κληρονομιά, να προσεγγίζουν πιο κριτικά τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε 

συγκεκριμένους πολιτισμούς και να εξετάζουν τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις που 

παρεμβάλλονται στην προσέγγιση των άλλων (Byram, 1997· Kramsch & Andersen, 

1999· Liddicoat & Crozet, 2000· Furstenberg, Levet, English, & Maillet, 2001· Lo Bianco, 

2003· Lo Bianco & Crozet, 2003· O’Dowd, 2003). 

Η νέα βάση της γλωσσικής διδασκαλίας αφορά σε μια «δυναμική, αναπτυξιακή, και 

συνεχιζόμενη διαδικασία, που απασχολεί το μαθητή γνωστικά, συμπερφορικά και 

συναισθηματικά» (Paige et al., 2003, σ. 4) και ενσωματώνει τη γνωστική (cognitive), 

την ψυχοσυναισθηματική (affective) και την πραγματολογική (pragmatic) διάσταση 

(Byram, 1997, 2009· Zarate, 1997· Sercu, 2005). Για τους Liddicoat κ.ά. (2003) γλωσσική 

και διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι θεμελιωδώς αλληλένδετες έννοιες. Τη σύνθετη 

αυτή εκπαίδευση χαρακτηρίζουν Διαπολιτισμική Γλωσσική Εκμάθηση, γιατί αναμένεται 

να αλλάξει με ποιοτική διαφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν μια 

ξένη γλώσσα και να ενδυναμώσει την απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες και παιδαγωγικές στάσεις (ό.π.).  

Για τον τρόπο ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητας στην ξενόγλωσση τάξη, 

έχουν εκφραστεί αρκετοί ερευνητές (Crawford-Lange & Lange, 1984· Byram, 1988, 1989· 

Kramsch, 1993· Seelye, 1994· Crozet, 1996, 1998· Paige & Stringer, 1997· Barraja-Rohan, 

1999, 2000· Paige et al., 1999, 2003· Liddicoat & Scarino, 2013). Το μοντέλο του Byram 

(1997) συνδυάζει την  επικοινωνιακή και την διαπολιτισμική ικανότητα και προτείνει 

τρία επίπεδα διαπολιτισμικής ανάπτυξης: των στάσεων, των γνώσεων, και των 

δεξιοτήτων με την ανάπτυξη πέντε μορφών διαπολιτισμικής κατάρτισης, γνωστών ως 

savoirs: α) πολιτισμικών γνώσεων και γνώσεων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, β)  

γνώσεων και δεξιοτήτων κατανόησης, ερμηνείας και προσέγγισης του άλλου, γ) 

στάσεων ανοιχτού πνεύματος, ειλικρινούς ενδιαφέροντος και διάθεσης άρσης των 

προκαταλήψεων, δ) δεξιοτήτων ανακάλυψης του διαφορετικού πολιτισμικού 

υπόβαθρου και ε) ικανότητας κριτικής πολιτισμικής επίγνωσης του οικείου και του 

διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος.  
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Η μαθησιακή προσέγγιση προτείνεται να είναι μαθητοκεντρική, να δημιουργεί 

ενδιαφέρον, να προάγει την ανθρωπολογική διερευνητική μάθηση, τη διαχείριση 

ρεαλιστικών απεικονίσεων της πραγματικότητας, την κοινωνική αλληλεπίδραση σε 

περιβάλλον σεβασμού των πολιτισμικών ταυτοτήτων και ανοιχτών αντιλήψεων και 

με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώνει διαπολιτισμικές στάσεις και αξίες (Byram, 

Gribkova, & Starkey, 2002· Common European Framework of Reference for Languages, 

2001· Furstenberg, 2010a).  

Στην Ελληνική δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση, η διαπολιτισμική ανάπτυξη των 

μαθητών προτείνεται τόσο σε σχετικά εκπαιδευτικά έγγραφα, όπως είναι το Κ.Ε.Π.Α. 

(2001) και το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών (European Language Portfolio/ELP, 

2001), αλλά και στα προγράμματα σπουδών για την Αγγλική γλώσσα των τελευταίων 

δεκαετιών (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών/Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 

Αναλυτικό Πρόγραμμα/Α.Π.Σ. της Αγγλικής γλώσσας για την υποχρεωτική 

εκπαίδευση, 2003· Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική 

Ηλικία/ΠΕΑΠ, 2010· Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών/ΕΠΣ-ΞΓ, 2011). Για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, η σχεδόν αποκλειστική εστίαση της διδασκαλίας στη 

μετάδοση πληροφοριών για το στοχευμένο πολιτισμικό περιβάλλον (Kramsch, 1993· 

Freeman & Johnson, 1998· Thanasoulas, 2001· Sercu, 2002b), η προσκόλληση σε δομικά 

εστιασμένες μεθοδολογικές πρακτικές (Paige et al., 2003) και η θεωρητική και 

παιδαγωγική ελλειμματικότητα των εκπαιδευτικών όσον αφορά ζητήματα 

πολιτισμικών διαφορών (Sercu, 2002b), διατηρούσαν ασύμμετρη και διακριτή τη 

διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού (Byram, 1989). Επίσης διαπιστώνεται και 

μια επιφανειακή επεξεργασία του πολιτισμού που εκφράζεται με την απλή αναφορά 

σε πτυχές της ξένης κουλτούρας όπως τέχνη, μουσική, φολκλόρ, κ.λ.π., και όχι με τη 

συστηματική εμπλοκή των μαθητών σε πρακτικές αναστοχασμού (Deardorff, 2006· 

Yershova, DeJaeghere, & Mestenhauser, 2000). Ο Byram (1992, σ. 11), αναφέρει σχετικά: 

« … έχει γίνει συνήθεια να διδάσκει κανείς ξένες γλώσσες στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σαν να πρόκειται οι μαθητές να γίνουν τουρίστες σε 

μια ξένη χώρα. Έχουν τη γλώσσα που χρειάζονται για να επιβιώσουν σε τέτοιες 

καταστάσεις και τους δίνονται μερικές ‘χρήσιμες’ αλλά μάλλον ρηχές πληροφορίες 

για τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό δεν έχει καμιά επίδραση στις απόψεις τους για 

την δική τους πολιτισμική ταυτότητα ή των άλλων. Έμμεσα καλούνται να 

παραμείνουν σταθερά αγκιστρωμένοι στις δικές τους αξίες και το δικό τους 

πολιτισμό».  

https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref9
https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref28
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Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την πολιτισμική και διαπολιτισμική 

κατεύθυνση της διδασκαλίας θεωρείται, σύμφωνα με την έρευνα, το διδακτικό 

εγχειρίδιο. Έρευνα των Byram κ.ά. (1991) αναδεικνύει την ευθύνη του εκπαιδευτικού 

να συμπληρώνει και να βελτιώνει το διδακτικό εγχειρίδιο και να παρέχει 

[(δια)πολιτισμικές] εμπειρίες που αδυνατεί να προσφέρει το σχολικό βιβλίο. Ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών είναι να δημιουργούν μαθησιακά περιβάλλοντα που μετατρέπουν 

τις γλωσσικές εμπειρίες σε πολιτισμικές εμπειρίες και σχέσεις (Guilherme, 2000),  

«παρέχοντας σε αυτούς γενικές γνώσεις, προετοιμάζοντάς τους για μελλοντικές 

διαπολιτισμικές επικοινωνιακές καταστάσεις μέσα από την ανάπτυξη 

κοινωνικών και κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης προάγοντας την 

ενσυναίσθηση, την ευρύτητα πνεύματος και τον σεβασμό στον άλλο μέσα από την 

καταπολέμηση των στερεοτύπων και των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους 

άλλους πολιτισμούς» (Larzén-Östermark, 2009, σ. 402). 

 Επομένως, είναι πολύ σημαντική η ικανότητα των εκπαιδευτικών να εφαρμόζουν 

διδακτικές πρακτικές που αναπτύσσουν τη διαπολιτισμική ευαισθησία των μαθητών 

τους, όπως και η ικανότητά τους να επιδεικνύουν οι ίδιοι ανάλογη ευαισθησία στα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μαθητικού τους κοινού (Holguin, 2013). 

2.3 Η διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών  

Η επιτυχία στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον εξαρτάται από την ικανότητα όλων όσων εμπλέκονται σε 

αυτό να αντιμετωπίζουν την εθνική φυλετική, θρησκευτική ή πολιτισμική ετερότητα 

με θετική στάση (Fantini et al., 2000). Η διαπολιτισμική διάσταση της ξενόγλωσσης 

διδασκαλίας δεν ενδυναμώνεται αποκλειστικά μόνο με το σχεδιασμό ανάλογων 

εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σπουδών (Holmes, 2014), αλλά ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός αποτελεί καίριο παράγοντα για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 

ευαισθησίας και ικανότητας των μαθητών. Πέρα από φορείς γλωσσικών και 

πολιτισμικών γνώσεων, οι εκπαιδευτικοί κυρίως της ξένης γλώσαας αναλαμβάνουν 

την προετοιμασία των μαθητών για διαβίωση σε μια πολιτισμικά πολύχρωμη 

κοινωνία, καλλιεργώντας τους δημοκρατικές αρχές, διάθεση διαπολιτισμικής 

κατανόησης και δεξιότητες διαπολιτισμικού διαλόγου (Leeman, 2003). Οι King και 

Baxter Magolda (2005) επισημαίνουν:   

«Σε καιρούς αυξημένης παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, το να παράγεις 

διαπολιτισμικά επαρκείς πολίτες που να μπορούν να προβούν σε βάσιμη, ηθικά 
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σωστή (informed, ethical) λήψη αποφάσεων όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

που εμπεριέχουν ποικιλότητα/διαφορά προοπτικών (diversity of perspectives), 

αποτελεί σήμερα επείγουσα εκπαιδευτική προτεραιότητα» (σ. 571).  

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργούν ως πολιτισμικοί εμπειρογνώμονες, ικανοί 

να διαμεσολαβούν σε ποικίλα γλωσσικά και πολιτισμικά πλαίσια με μεθοδολογικά 

κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες και πρακτικές (Byram, 1997· Kramsch, 2004). Η 

Holmes (2014) θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας «απαιτείται να διαθέτουν 

πολιτισμική επίγνωση με το να κατανοούν τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα και τη 

διαπολιτισμική επικοινωνιακή τους επάρκεια προκειμένου να διδάσκουν με επιτυχία 

αυτή τη διαπολιτισμική διάσταση» (σ. 76).  

Η διαπολιτισμική επάρκεια, ή ικανότητα, όπως θα αναφέρεται στην παρούσα μελέτη, 

προτείνεται από την UNESCO (2013) ως βασική διάσταση της γενικής εκπαίδευσης 

ατόμων, ομάδων και λαών και παράγοντας - κλειδί για το σεβασμό του πλουραλισμού 

και της δημοκρατικής κοινωνικής ζωής. Η έννοια έχει προσδιοριστεί εννοιολογικά με 

ποικίλους ορισμούς (Hammer, Gudykunst, & Wiseman, 1978· Baxter, 1983· Bennett, 

1986· Banks & Banks, 1989· Samovar & Porter, 1993· Byram, 1997· Byram & Zarate, 1997· 

Savignon, 2002· Paige, 2004· Fantini, 2005, 2009).  Όλοι συγκλίνουν στη θεώρησή της 

ως την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα, να αναδιαμορφώνει την πολιτισμική οπτική του και να προσαρμόζει 

τη συμπεριφορά του στις πολιτισμικές συμβατικότητες και διαφορές.  Στην Ελληνική 

εκπαιδευτική βιβλιογραφία, η έννοια περιγράφεται ως η ικανότητά του εκπαιδευτικού 

να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που επιβάλλει η σύνθεση του μαθητικού 

δυναμικού μιας τάξης μέσα στην οποία φοιτούν μαθητές με διαφορετικά γλωσσικά 

και κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά από εκείνα των ελλήνων μαθητών 

(Κοσσυβάκη, 2011).  

Οι Byram και Fleming (1998) θεωρούν ότι το άτομο που διαθέτει διαπολιτισμική 

ικανότητα «γνωρίζει έναν ή περισσότερους πολιτισμούς και κοινωνικές ταυτότητες και 

έχει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει και να σχετίζεται με νέα άτομα από διαφορετικά 

περιβάλλοντα, ενέργειες για τις οποίες δεν έχει δεχτεί άμεση προετοιμασία» (σ. 9). Για 

τους Chen και Starosta (1996), η μορφή αυτή κατάρτισης αφορά στην «ικανότητα να 

διαπραγματεύεται κανείς πολιτισμικά νοήματα και να εκτελεί κατάλληλα 

αποτελεσματικές επικοινωνιακές ενέργειες, οι οποίες αναγνωρίζουν τις πολλαπλές 

ταυτότητες των συνομιλητών σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον» (σ. 358). Η Deardorff 

(2009) τη σκιαγραφεί ως την ικανότητα «να κατανοεί κανείς τις δικές του πολιτισμικές 
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συμβατότητες (νόρμες) και προσδοκίες, να αναγνωρίζει τις πολιτισμικές διαφορές, να 

επιδεικνύει ανοιχτό πνεύμα σε νέες εμπειρίες και την ετερότητα και να υιοθετεί μια μη 

κριτική στάση απέναντι σ’ αυτές» (σ. 279). Η διαπολιτισμική ευαισθησία, δηλαδή η 

ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να βιώνει την πολιτισμική ετερότητα, 

συχνά τονίζεται ως αναγκαία παράμετρος και συστατικό της διαπολιτισμικής 

ικανότητας, γιατί  

«για να είναι αποτελεσματικοί σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, οι 

άνθρωποι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τους άλλους πολιτισμούς, να είναι 

αρκετά ευαίσθητοι ώστε να εντοπίζουν τις πολιτισμικές διαφορές και να είναι 

επίσης πρόθυμοι να τροποποιούν τη συμπεριφορά τους ως ένδειξη σεβασμού προς 

τα άτομα από άλλους πολιτισμούς». (Bhawuk & Brislin, 1992, σ. 416). 

Η ευαισθησία αυξάνει τη διαπολιτισμική ικανότητα ωθώντας το άτομο  «να σκέπτεται 

και να ενεργεί με διαπολιτισμικά κατάλληλους τρόπους» (ό.π., σ. 422).  

Ο διαπολιτισμικά επαρκής εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιεί την πολιτισμική του 

οπτική και να προσαρμόζει κατάλληλα τη συμπεριφορά του στις πολιτισμικές 

διαφορές και συμβάσεις (Hammer, 2009). Επιδεικνύει αυξημένες ικανότητες 

προσέγγισης, κατανόησης, πολιτισμικής ενσυναίσθησης, προσαρμογής, αλλά και 

ευέλικτης αποδοχής και υιοθέτησης των πολιτισμικά διαφορετικών οπτικών, με κύριο 

γνώμονα την ανθρωποκεντρική επικοινωνία (Davis, 2005). Η ικανότητά του αυτή 

προϋποθέτει να αντιλαμβάνεται άμεσα τα ερεθίσματα του πολυπολιτισμικού 

περιβάλλοντος και να προβαίνει στις κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες 

αξιοποιώντας τις αρχές, τις γνώσεις και τις δεξιότητες της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. 

Δυο ουσιώδεις έννοιες που έχουν ταυτιστεί με τη διαπολιτισμική ικανότητα είναι η 

ευρύτητα πνεύματος και η ευελιξία. Η πρώτη επιτρέπει την προσαρμογή του ατόμου 

σε νέες ιδέες ή αλλαγές, την ανεκτικότητα σε μη οικείες, σκιώδεις καταστάσεις και τη 

δεκτικότητα σε νεωτεριστικές ιδέες (Schneider & Barsoux, 2003· Callen, 2008). Η 

δεύτερη επιτρέπει την πρόθυμη προσαρμογή του ατόμου σε κοινωνικά και 

πολιτισμικά διαφορετικές καταστάσεις (Kealey, 1996· Gudykunst, 2004· Carter, 2010), 

προλαμβάνει τη βιαστική στερεοτυπική κρίση, μεταβάλλει στρεβλές αντιλήψεις, 

κεντρίζει το ενδιαφέρον για νέα πολιτισμικά στοιχεία, περιορίζει την πιθανότητα του 

πολιτισμικού shock και ενεργοποιεί τη δυναμική της διαπολιτισμικής συνεννόησης 

(Kim, 1991· Bennett, 1993).  
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Στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών, τα πυρηνικά χαρακτηριστικά της 

διαπολιτισμικής ικανότητας εμπλέκουν τόσο την κοινωνιογλωσσική όσο και τη 

γλωσσική διάσταση της επικοινωνίας. Ο Liddicoat (2005) εντάσσει σε αυτά το 

σεβασμό στους διαφορετικούς πολιτισμούς, τη χρήση της γλώσσας για την 

προσέγγιση άλλων πολιτισμών και την επίλυση ζητημάτων επικοινωνίας και την 

ανάπτυξη διαπολιτισμικής συμπεριφοράς και ταυτότητας. Ο Fantini (2006) ξεχωρίζει 

την ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων, επικοινωνίας και συνεργασίας 

για την επίτευξη κάποιου κοινού έργου. Ο Neuliep (2006) μιλά για την ικανότητα του 

εκπαιδευτικού αλλά και του μαθητή να προβλέπει τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τις αξίες 

και τη συμπεριφορά των άλλων και στη συνέχεια να επικοινωνεί μαζί τους 

αποτελεσματικά. 

Πολιτισμικές και ιστορικές γνώσεις ξένων και του μητρικού πολιτισμού, αυτογνωσία 

και κριτική εμβάθυνση στην ιδιαίτερη ταυτότητα αλλά και στις διαφορετικές 

πολιτισμικές ταυτότητες, συναισθήματα, αντιλήψεις και συμπεριφορές απέναντι στο 

διαφορετικό, ικανότητα να αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός τα διδακτικά και 

παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν από την πολυπολιτισμική σύνθεση μιας 

τάξης, αλλά και διάθεση και ικανότητα να εξελίσσεται και να ενδυναμώνεται 

παιδαγωγικά με διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές εμπειρίες συνιστούν βασικές πτυχές 

της διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτικού (Ζωγράφου, 2003· Παλαιολόγου- 

Ευαγγέλου, 2003). Οι Byram κ.ά. (2002) την αντιλαμβάνονται ως την ικανότητα του 

εκπαιδευτικού  

«να βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς πραγματοποιείται η διαπολιτισμική 

επικοινωνία, πώς οι κοινωνικές ταυτότητες είναι μέρος της όλης αλληλεπίδρασης,  

πώς οι αντιλήψεις τους για τους άλλους και οι αντιλήψεις των άλλων για εκείνους 

επηρεάζουν την επιτυχία της επικοινωνίας, πώς εκείνοι μπορούν να μάθουν 

περισσότερα για τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούν» (σ. 15). 

Ο Byram διακρίνει πέντε βασικά της στοιχεία (Byram, 1997· Byram & Zarate, 1997): 

o Στάσεις/αντιλήψεις: περιέργεια, ευρύτητα πνεύματος, ετοιμότητα να 

αποβάλλει κανείς τη δυσπιστία του για άλλους πολιτισμούς και τις 

πεποιθήσεις του για τον δικό του 

o Γνώση: των κοινωνικών ομάδων, των επιτευγμάτων και συνηθειών 

τους στη χώρα τους και στις χώρες υποδοχής τους και των διαδικασιών 

κοινωνικής και ατομικής επικοινωνίας 
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o Δεξιότητες ερμηνείας και συσχετισμού: ικανότητα να ερμηνεύει κανείς 

ένα γραπτό κείμενο ή ένα γεγονός που προέρχεται από μια κουλτούρα, 

να το εξηγεί και να το συσχετίζει με ανάλογα στοιχεία από τη δική του 

κουλτούρα 

o Δεξιότητες ανακάλυψης και διάδρασης: ικανότητα να αποκτά νέες 

γνώσεις γύρω από έναν πολιτισμό και ικανότητα να διαχειρίζεται 

γνώσεις, αντιλήψεις και δεξιότητες με τους περιορισμούς της 

πραγματικής επικοινωνίας 

o Κριτική διαπολιτισμική ενσυναίσθηση: ικανότητα να αξιολογεί κριτικά 

και με βάση συγκεκριμένα διαφανή κριτήρια προοπτικές, πρακτικές 

και αποτελέσματα σε μια και περισσότερες κουλτούρες και χώρες 

Ανάλογα, η Deardorff (2009, σ. 70) διαχωρίζει πέντε γενικές δεξιότητες, την 

παρατηρητικότητα (κριτική αντιμετώπιση των διαδικασιών επικοινωνίας), τη 

γνωστική ευελιξία (δεκτικότητα στις νέες πληροφορίες), την ανεκτικότητα στις 

αμφίσημες καταστάσεις (ψύχραιμη και θετική αντιμετώπιση δυσνόητων 

καταστάσεων και διάθεση κατανόησής τους), την ευελιξία στη συμπεριφορά 

(προσαρμογή συμπεριφοράς στη διαπολιτισμική επικοινωνία) και τη διαπολιτισμική 

ενσυναίσθηση (πνευματική και συναισθηματική συμμετοχή στην εμπειρία του άλλου). 

Για τον Byram (2000),  

«το να μπορείς να διδάξεις διαπολιτισμική επάρκεια, σημαίνει να έχεις ο ίδιος 

συγκεκριμένες διαπολιτισμικές ικανότητες/δεξιότητες, όπως προθυμία να 

εμπλακείς με την ξένη κουλτούρα, αυτοαντίληψη και ικανότητα να βλέπεις τον 

εαυτό σου απ’ έξω, ικανότητα να κοιτάς τον κόσμο με τα μάτια του άλλου, 

ικανότητα να διαχειρίζεσαι την αβεβαιότητα, ικανότητα να ενεργείς ως 

διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής, ικανότητα να αξιολογείς τις απόψεις του άλλου, 

ικανότητα να χρησιμοποιείς δεξιότητες εκμάθησης μιας κουλτούρας και να 

ερμηνεύεις το πολιτισμικό περιεχόμενο, και κατανόηση του ότι τα άτομα δεν 

μπορούν να συγχωνευτούν στις συλλογικές τους ταυτότητες» (σ. 12). 

Ο Sifakis (2004) επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης του εκπαιδευτικού (και του 

μαθητή) από την παραδοσιακή προσκόλληση στην πολιτισμική οπτική των γηγενών 

ομιλητών (N-bound perspective), σε πολιτισμικές προσεγγίσεις (C-bound approaches) 

που επικεντρώνονται σε γλωσσικά, αξιακά, συμπεριφορικά και αντιληπτικά 

συστήματα, μέσα από τα οποία τονίζεται η διαπολιτισμική κατανόηση. Με βάση τα 
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προαναφερθέντα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δημιουργούν μαθησιακά 

περιβάλλοντα που προάγουν την κριτική σκέψη των μαθητών τους, τους βοηθούν να 

συναισθάνονται τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές και ενέργειές τους ως μέλη 

της κοινωνίας, αλλά και να αποδέχονται και να τιμούν τους άλλους (Holguin, 2013).  

Αν και η έρευνα έχει συχνά επικεντρωθεί στο πεδίο της διαπολιτισμικής επάρκειας 

των μαθητών (Abrams, 2002· Belz, 2002, 2005· Ware, 2005, κ.ά.), δεν καταγράφεται 

ανάλογη συχνότητα σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς (Doğançay-Aktuna, 2005· 

Sercu et al., 2005· Sercu, 2006· Byram & Kramsch, 2008· Kohler, 2015· Ghanem, 2017). 

Ένα ποσοστό ερευνών εστιάζει στον προσδιορισμό του επιπέδου της διαπολιτισμικής 

τους ανάπτυξης (Byram & Risager, 1999· Sercu, 2005· Sercu, 2006· Larzen-Östermark, 

2009). Πολλές από τις έρευνες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είτε υστερούν εκείνοι σε διαπολιτισμική ικανότητα, 

είτε αξιολογούνται ως εθνοκεντρικοί (Wright, 2000· DeJaeghere & Cao, 2009· Mahon, 

2009· Yuen, 2010). Έρευνα των Sercu κ. ά. (2005) σε εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς 

από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, το Μεξικό, την Πολωνία, την Ισπανία και τη 

Σουηδία ανέδειξε ότι το τρέχον γλωσσικό και πολιτισμικό προφίλ τους δεν συνάδει με 

εκείνο του ιδανικού εκπαιδευτικού ξένης γλώσσας και διαπολιτισμικής επάρκειας, 

αφού κύριο μέλημά τους ήταν η ανάπτυξη γλωσσικών κυρίως γνώσεων και 

δεξιοτήτων, ενώ σε υποδεέστερη κλίμακα έθεταν τους πολιτισμικούς στόχους. Στο 

εγγύς γεωγραφικό περιβάλλον, έρευνες σε ασκούμενους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής 

γλώσσας στην Τουρκία αποκαλύπτουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή κατάρτιση ώστε να 

διαχειριστούν πολιτισμικά θέματα στο μάθημα της ξένης γλώσσας  (Atay, 2005· 

Bayyurt, 2006· Bektaş-Çetinkaya & Börkan, 2012· Bektaş-Çetinkaya & Çelik, 2013). Άλλη 

έρευνα των Byram και Risager (1999) σε εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς στη Δανία 

και στη Βρετανία καταγράφει μεν την επίγνωση της ανάγκης να στοχεύει η 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη (δια)πολιτισμική ανάπτυξη των μαθητών, 

επισημαίνει όμως την  απουσία σχετικού μεθοδολογικού πλαισίου.  

Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών 

και οι παράγοντες που θεωρείται ότι επιδρούν θετικά σε αυτό αποτελούν συχνά 

αντικείμενο ερευνών. Η Ghanem (2017) αναφέρει έρευνα του Author (2014) με  

εκπαιδευτικούς της Γερμανικής γλώσσας, στην οποία φαίνεται ότι δεν κατανοούν 

πλήρως τους όρους πολιτισμός και διαπολιτισμική ικανότητα και δεν εκπαιδεύονται 

σχετικά ώστε να μεταφέρουν τις έννοιες στη διδακτική τους πρακτική. Αυτό το 

γεγονός κάνει τον ερευνητή να προτείνει ως αναγκαίες τις θεματικά συναφείς 
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πρακτικές και συνεχείς επιμορφωτικές διαδικασίες. Μεταξύ των τρόπων που 

προτείνονται για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας των 

εκπαιδευτικών αναφέρονται η συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης (Tang 

& Choi, 2004· Dooly & Villanueva, 2006· Dooly, 2010) και η διδακτική εμπειρία σε 

πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (Bayles, 2009).  

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο εφαρμογής της διαπολιτισμικής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών της ξένης γλώσσας στην πράξη, έρευνες καταλήγουν σε συγκεκριμένες 

μεθοδολογικές προτάσεις. Ο Banks (2001, σ. 23) επισημαίνει την ανάγκη για τη 

‘διαπολιτισμοποίηση’ των περιεχομένων διδασκαλίας και την εφαρμογή 

εναλλακτικών διδακτικών παραδειγμάτων που επιτρέπουν την επικοινωνία, 

κατανόηση και σεβασμό του άλλου ώστε να μειωθούν οι προκαταλήψεις. Ο Gay 

(2000) προτείνει την εφαρμογή δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων και 

διαχείρισης των πολιτισμικών διαφορών με ισότιμο τρόπο και με έμφαση στις 

ομοιότητες αντί στις διαφορές, παρά με το δίπολο ανωτερότητας - κατωτερότητας. Οι 

μεθοδολογικές προτάσεις των Wessling (1999) και των Denis και Matas (2002) 

περιλαμβάνουν μαθησιακές ενέργειες που α) παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές 

να συνειδητοποιούν, να αναλύουν και να κρίνουν τις εθνοκεντρικές τους αντιλήψεις, 

β) τους εντάσσουν σε πλαίσια αυθεντικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας, γ) τους 

βοηθούν να οργανώνουν, να ταξινομούν και να συγκρίνουν τις γνώσεις τους 

λαμβάνοντας υπόψη τα πλαίσια αυτά, και, προπάντων, δ) τους κινητοποιούν να 

εξάγουν συμπεράσματα για να κατανοούν τους λόγους για τους οποίους υφίστανται 

οι πολιτισμικές διαφορές, ανταλλάσσοντας και συζητώντας διαφορετικές απόψεις. 

Βασισμένος στο έργο του Byram (1997), ο Barrett (2008), προτείνει την ανάπτυξη μέσω 

της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης: 

α) στάσεων: σεβασμού στην πολιτισμική ποικιλότητα, αποκέντρωσης από 

προσωπικές παγιωμένες αντιλήψεις, αναγνώρισης ταυτοτήτων και 

ανεκτικότητας στις μη οικείες οπτικές και ενέργειες,  

β) γνώσεων: για τον οικείο και το διαφορετικό πολιτισμό, τις διαδικασίες της 

επικοινωνίας και τη συμβολή του πολιτισμικού υπόβαθρου σε αυτές, 

γ) δεξιοτήτων: ανακάλυψης και αλληλεπίδρασης με άτομα από διαφορετικούς 

πολιτισμούς, που προϋποθέτουν δεξιότητες ευέλικτης προσαρμογής στους 

γλωσσικούς, παραγλωσσικούς και εξωγλωσσικούς τρόπους με τους 

οποίους εκφράζουν την πολιτισμική τους ταυτότητα, 
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δ) δεξιοτήτων: ερμηνείας και συσχετισμού που προϋποθέτουν αφενός επίγνωση 

των τρόπων προσέγγισης διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων και 

δεξιότητες σύγκρισής τους με την οικεία πολιτισμική ταυτότητα,  

ε) δεξιοτήτων κριτικής πολιτισμικής επίγνωσης: ουσιώδεις ικανότητες 

εμβάθυνσης και τεκμηριωμένης αξιολόγησης των πολιτισμικών στοιχείων 

και του οικείου και των άλλων πολιτισμών και τέλος 

στ) δράσεων προσανατολισμού: δηλαδή έμπρακτων ενεργειών με τις οποίες 

ενισχύεται η ιδιότητα του διαπολιτισμικού πολίτη (intercultural citizenship), 

π.χ. αντιμετώπιση διαφορετικών απόψεων, ή επιχειρημάτων, αποδοχή 

άμβλυνση των συγκρούσεων, αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων, κ.ά.. 

Σε έρευνά τους, οι Byram και Risager (1999) αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί διαθέτουν επίγνωση της αναγκαιότητας της πολιτισμικά 

προσανατολισμένης διδασκαλίας, υστερούν στην εφαρμογή του κατάλληλου 

μεθοδολογικού πλαισίου. Άλλη έρευνα των Castro, Sercu και Méndez García (2004) με 

Ισπανούς εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας δείχνει ότι χρειάζεται να 

εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα αναπτύσσουν 

(δια)πολιτισμικές γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές τους, ιδιαίτερα εφόσον η 

διδασκαλία δέχεται επιρροές από την προσωπική τους στάση και τις αντιλήψεις τους 

για το θέμα. Έρευνα της Kohler (2015) με τη χρήση μελετών περίπτωσης δείχνει το 

κενό που υπάρχει ανάμεσα στη διαπολιτισμική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και 

στην εφαρμογή της στη διδακτική διαδικασία ελλείψει συγκεκριμένου μεθοδολογικού 

πλαισίου.  

2.4 Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

Ο κριτικός ψηφιακός και μιντιακός γραμματισμός θεωρούνται δικλείδες για την 

αντιμετώπιση των απαιτήσεων του σύγχρονου διαδικτυακά συνδεδεμένου κόσμου 

και της συμμετοχής στην παγκόσμια αγορά (Sercu, 2005). Η έρευνα επισημαίνει την 

πολυεπίπεδη αξία της ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ως μέσου εµπλουτισμού της με πλούσιες πηγές αυθεντικών πολυτροπικών 

γλωσσικών πηγών, δημιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων και διαύλων 

επικοινωνίας, υποστηρικτικού φορέα ανάπτυξης των διαφορετικών  µαθησιακών 

στυλ και διαχείρισης των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων, αλλά και λύσης στο πρόβλημα 

της εκπαίδευσης ατόμων σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές (Egbert, Hanson-

Smith, & Chao, 2007).  
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Η τεχνολογικά υποστηριγμένη διδασκαλία παρέχει κίνητρα και δυνατότητες για 

ενεργητική και πειραματική μάθηση, ενίσχυση της κατανόησης και της κριτικής 

σκέψης, αυτόνομη διαχείριση της μαθησιακής πορείας, δυνατότητα διαχείρισης και 

επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και προώθηση της συνεργατικής δράσης 

(Dörnyei, 2001· Reinders & Hubbard, 2012). Εμπλαισιώνοντας τη διδασκαλία στις αρχές 

των οικοδοµιστικών και κοινωνιογνωστικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, οι Νέες 

Τεχνολογίες προάγουν  νέους μη γραμμικούς τρόπους οικοδόμησης της νέας γνώσης 

(Kramsch, 1993· Κυνηγός & Δημαράκη, 2002· Webb, 2005· Jonassen, 2006· 

Αναστασιάδης κ.ά., 2010). Στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, οι Νέες Τεχνολογίες 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών σε επικοινωνιακές περιστάσεις με 

προφορικό και γραπτό λόγο, αυξάνουν την ποσότητά του και διευκολύνουν την 

κατάκτηση του γλωσσικού τους γραμματισμού (Χατζησαββίδης & Αλεξίου, 2012). Τα 

ψηφιακά μέσα, ιδιαίτερα τα διαδραστικά, κάνουν πιο κατανοητό το συγκείμενο της 

σύγχρονης ανθρώπινης επικοινωνίας (Scarino, 2010),  γιατί δημιουργούν την αίσθηση 

ρεαλισμού στη θεώρηση του «άλλου», που ξεπερνά την κειμενική περιγραφή, 

προσωποποιεί το άτομο και κάνει ζωντανό βίωμα τις αντιλήψεις του, τις πρακτικές 

του και τον πολιτισμό του (Hammer & Kellner, 2000). Σε έρευνά του ο Chun (2011) 

περιγράφει τα εντελώς διαφορετικά είδη γλωσσικής έκφρασης που αναδεικνύονται 

μέσω των αναρτήσεων σε ομάδες συζήτησης (forums) και φιλικά μηνύματα (chat 

messages).  Για το λόγο αυτό, ο Blommaert (2013) τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης της 

επικοινωνιακής ικανότητας στα πραγματικά δεδομένα και στους διαφορετικούς 

γλωσσικούς κώδικες που δημιουργεί η σύγχρονη γλωσσική έκφραση (π.χ. γλώσσα 

στο Facebook), ενώ ο Canagarajah (2006) χαρακτηρίζει αυτήν την ικανότητα ως 

«πολυδιαλεκτική επάρκεια/ικανότητα» (multidialectal competence).  

Αν και κατά τους Chen Hsieh, Wu και Marek (2018) πολλές έρευνες επικεντρώνονται 

στη συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη κυρίως των γλωσσικών δεξιοτήτων των 

μαθητών, ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι οι Νέες Τεχνολογίες συνδέονται και με τη 

διαπολιτισμική τους ανάπτυξη (Warschauer & Kern, 2000· Furstenberg et al., 2001· Belz, 

2002, 2003· O’Dowd, 2003· Throne, 2003). Μεταφέροντας τις πηγές της γνώσεις πέρα 

από τα όρια της τάξης στο παγκόσμιο περιβάλλον, το διαδίκτυο προϋποθέτει και 

ταυτόχρονα αναπτύσσει τη διαπολιτισμική ικανότητα, την πολιτισμική επίγνωση και 

τον πολιτισμικό γραμματισμό (Kern, Ware, & Warschauer, 2004). Τα ψηφιακά 

περιβάλλοντα, που ο Thorne (2016) αποκαλεί «άγρια φύση της αυθεντικής γλώσσας» 

(the ‘wilds’ of authentic language)  εμπεριέχουν συστήματα κοινωνικής πρακτικής και 
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έτσι ενθαρρύνουν τους μαθητές να εξερευνήσουν όχι μόνο τα είδη του λόγου αλλά και 

τα χαρακτηριστικά της σωστής διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης (Kessler, 2018, σσ. 3-

4). Ο Furstenberg (2010) χαρακτηρίζει καινοτόμους τους τρόπους ένταξης του 

πολιτισμικού στοιχείου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας μέσω του διαδικτύου 

αναφέροντας ότι αυτό «έχει φέρει τον έξω κόσμο μέσα στα σπίτια των μαθητών και 

στην τάξη, παρέχοντας σε αυτούς άμεση και ισότιμη πρόσβαση στο σύνθετο, πλούσιο και 

πολύπτυχο κόσμο του πολιτισμού που διδάσκονται μέσα από την αφθονία κειμένων, 

εικόνων και videos» (σ. 329). Η Bélisle (2007) χαρακτηρίζει τη διαπολιτισμική γλωσσική 

εκπαίδευση μέσω Νέων Τεχνολογιών μεταμοντέρνα γιατί συνδυάζει γνωστική 

ανάπτυξη και ενσυναίσθηση, ενεργοποιεί το μαθητή, μετατοπίζει τη μάθηση από την 

απομνημόνευση στην μεταμόρφωση, προάγει διαπροσωπικές σχέσεις και εμβυθίζει 

το μαθητή στο ξένο πολιτισμικό πλαίσιο. 

Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ποικίλους νοηματοδοτικούς 

προσληπτικούς και παραγωγικούς τρόπους για τη διαπραγμάτευση πολιτισμικών 

εννοιών και την ανάπτυξη διαπολιτισμικών γνώσεων, στάσεων και αξιών  σε 

γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό και φυσικό επίπεδο (Levy 2009 · Guerin, Cigognini & 

Pettenati, 2010). Η θετική συμβολή της έγκειται στη δυνατότητα να αξιοποιείται το 

γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών, να εφαρμόζονται 

μαθητοκεντρικές και διαθεματικές δραστηριότητες, να ενθαρρύνεται η επίλυση 

προβλημάτων και η συνεργατική δράση, να ενισχύεται ο πολιτισμικός αναστοχασμός, 

και να δημιουργούνται αυθεντικές περιστάσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

(Bandura, 2007). Οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν δυνατότητες για άμεση πολιτισμική 

εμπειρία, αναγκαία σε κάθε γλωσσοδιδακτική προσέγγιση (Crozet & Liddicoat, 1999). 

Για τους Sleeter και Tettegah (2002), το υπερσυνδεσμικό στοιχείο των νέων μέσων 

διευκολύνει την εξερεύνηση πολλαπλών οπτικών, αλλά και η διεπαφή πολλών 

ψηφιακών μέσων, κυρίως κοινωνικής δικτύωσης, προάγει την πολιτισμική σύγκλιση 

(Chen Hsieh, Wu, & Marek, 2016). Και οι Leppänen κ.ά. (2009) θεωρούν ότι στον 

εντεινόμενα πολυπολιτισμικό κόσμο, οι Νέες Τεχνολογίες δίνουν την ευκαιρία στους 

νέους ανθρώπους να δουν πέρα από τις τοπικές τους ταυτότητες και να αναζητήσουν 

τα κοινά σημεία στην ταυτότητα της γενιάς τους, στάση που σημαίνει ότι «η εθνική 

ταυτότητα και η γλώσσα μπορεί να έχουν μικρότερη σημασία από τις κοινά αποδεκτές 

αξίες, τα ενδιαφέροντα και τους τρόπους ζωής» (σ. 1080). 

Οι Shawback και Terhune (2002) είχαν θετικές ενδείξεις διαπολιτισμικής ανάπτυξης 

μαθητών εφαρμόζοντας ένα γλωσσικό αναλυτικό πρόγραμμα βασισμένο σε 
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διαδικτυακές διαδραστικές δραστηριότητες και κινηματογραφικές ταινίες. Η Liaw 

(2006) περιγράφει πώς σε ένα τηλεσυνεργατικό πρόγραμμα οι μαθητές 

εξοικειώθηκαν με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που εμφωλεύονται σε ποικίλα 

κειμενικά είδη σε διαδικτυακούς συμφραστικούς πίνακες (concordances). Έρευνα του 

Lázár (2015) για την τηλεσυνεργασία μαθητών τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών με 

σκοπό την ανταλλαγή πολιτισμικών τεκμηρίων των πατρίδων τους (εικόνων, 

κειμένων, τραγουδιών, κ.λπ.) και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης moodle, έφτασε σε ανάλογες διαπιστώσεις. Άλλα σημαντικά 

ερευνητικά σχέδια αφορούν τους Warschauer και Kern (2000), Furstenberg κ.ά. 

(Cultura Project, 2001,), Belz (2002, 2003), O’Dowd (2003), κ.ά. Αναφέροντας έρευνα 

των Baralt, Pennestri και Selvandin (2011), ο Godwin-Jones (2013) σχολιάζει ότι τα 

σύννεφα λέξεων (wordles) που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές για να διδάξουν την 

παραγωγή λόγου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διαπολιτισμική μάθηση. Ο 

ίδιος ερευνητής αναφέρει ότι η χρήση του διαδικτύου για την αναζήτηση δειγμάτων 

λόγου σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα αναπτύσσει στους μαθητές την επίγνωση 

της πολιτισμικά διαφοροποιημένης χρήσης της γλώσσας, ιδιαίτερα συγκρίνοντας τον 

τρόπο χρήσης της ξένης γλώσσας από τους ίδιους τους μαθητές και από τους 

φυσικούς ομιλητές της (ό.π.).  

Επίσης, η άμεση εμπειρική μαθησιακή εμπειρία με τους άλλους πολιτισμούς μπορεί να 

αποτελεί μια πιο αποτελεσματική μέθοδο διαπολιτισμικής ανάπτυξης (Byram et al., 

2002· Byram & Feng, 2004· Laskaridou & Sercu, 2005· Ware & Kramsch, 2005). Ο O’Dowd 

(2007) χαρακτηρίζει το διαδίκτυο ως «περιβάλλον έντονης διαπολιτισμικής επαφής και 

επικοινωνίας» (σ. 18). Ο Thorne (2005) θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της 

διαδικτυακά υποστηριγμένης διαπολιτισμικής γλωσσικής διδασκαλίας είναι η 

δυνατότητα «υποστήριξης και ανταλλαγής ιδεών, αντιλήψεων και συνεργατικής δράσης 

μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων σε ποικίλες περιοχές του πλανήτη» (σ. 2). Μια 

σημαντική επισήμανση προέρχεται από τους Kaluza και Golik (2008), οι οποίοι σε 

έρευνά τους πάνω στη σύγχρονη διάδραση μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών, 

παρατηρούν ότι ακόμα και στην τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία ορισμένα 

πολιτισμικά μοτίβα παραμένουν και επιδρούν σημαντικά στις ενέργειες των 

συμμετεχόντων. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του Lyotard (1984) ότι, 

ανεξάρτητα από το αν τα άτομα συναντώνται φυσικά ή εικονικά, φέρουν μαζί τους 

τον πολιτισμό τους, καθώς και τις προσωπικές εμπειρίες και προκαταλήψεις τους. 
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Κατά τους Guerin, Cigognini και Pettenati (2010), οι Νέες Τεχνολογίες εμπλουτίζουν τη 

διαπολιτισμική μαθησιακή διαδικασία «στις γνωστικές, ψυχοσυναισθηματικές και 

φυσικές διαστάσεις της» (σ. 201). Στο πρόγραμμα Cultura που αναπτύχθηκε από τους 

Furstenberg, Levet, English και Maillet (2001), με τη συμβολή της διαδικτυακής 

επικοινωνίας, οι μαθητές της Αγγλικής γλώσσας που συμμετείχαν σε αυτό ανέπτυξαν, 

διαπραγματεύτηκαν και εξέλιξαν συμπεριφορές, αντιλήψεις, έννοιες και τρόπους 

επαφής με άλλους πολιτισμούς. Σε έρευνά του ο Lee (2009) αναφέρει ότι μέσα από 

την επικοινωνιακή τους εμπειρία με τη χρήση κοινωνικών δικτύων, μαθητές 

ανέπτυξαν θετικές διαπολιτισμικές στάσεις, διαπολιτισμική κατανόηση και 

διαπολιτισμικές δεξιότητες.  Ανάλογη θετική κατάθεση κάνουν και οι Elola και Oskoz 

(2008) για τη συμβολή του ιστολογίου στην ανάπτυξη πολιτισμικής γνώσης και 

αντιλήψεων μετά τη χρήση του ως μέσου διαπολιτισμικής επικοινωνίας από μαθητές. 

Έρευνα του O’Dowd (2006) δείχνει ότι η ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προάγει τη διαδικασία του αναστοχασμού, αντίθετα με 

τη σύγχρονη επικοινωνία που προϋποθέτει πιο άμεσες αντιδράσεις.  

Παρότι η νέα ψηφιακή πραγματικότητα διέπεται από τις δικές της πολιτισμικές 

συμβατότητες και κανόνες, οι συμβατότητες και κανόνες της πραγματικής ζωής 

καθορίζουν και τις σχέσεις στα εικονικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να απαιτείται 

σε κάθε περίπτωση κοινή πραγματολογική και επικοινωνιακή επίγνωση, παράλληλα 

με τη γλωσσική, ώστε να διασφαλίζεται η αμοιβαία ανεκτικότητα και ο σεβασμός 

(Uzun, 2014, σ. 2408). Όσον αφορά στις δεξιότητες συσχέτισης και ερμηνείας 

διαπολιτισμικών βιωμάτων, πολλές είναι οι έρευνες που συγκλίνουν στο ότι η έκθεση 

και συμμετοχή σε διαφορετικές απόψεις συμβάλλουν  στην ανάπτυξή τους (Osuna, 

2000· Furstenberg et al., 2001· Bauer et al., 2006· O’Dowd, 2006· Schneider & von der 

Emde, 2006).  

Είναι αξιοσημείωτο ότι κάποιες έρευνες είναι αρνητικές σε σχέση με αρκετά από όσα 

αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αρκετές αναφέρουν ότι η διαπολιτισμική επαφή μέσω των 

Νέων Τεχνολογιών (π.χ. τηλεπικοινωνία, τηλεσυνεργασία) δεν συνεπάγεται αυτόματα 

και πολιτισμική κατανόηση (Coleman, 1998· Fischer, 1998· Belz, 2002, 2003· O’Dowd, 

2003). Άλλες αμφισβητούν τη δυνατότητα της διαδικτυακής επικοινωνίας να μειώνει 

τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις (Ware & Kramsch, 2005). Σκεπτικισμό 

εκφράζουν αρκετοί ερευνητές για την ανάπτυξη τεχνολογικά διαμεσολαβημένων 

συνεργασιών λόγω του κινδύνου ανάπτυξης της εσωστρέφειας και ενίσχυσης των 

στερεοτύπων, ή και δημιουργίας νέων, περισσότερο αρνητικών απέναντι στο 
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άγνωστο που εμπεριέχουν (Paige, 1993· Stockwell & Levy, 2001· Belz, 2005· Ware & 

Kramsch, 2005). Τέλος, άλλες έρευνες παρατηρούν ότι ζητήματα  προσβασιμότητας 

στους τεχνολογικούς πόρους μπορεί να αποτελέσουν δυνητικούς φραγμούς στη 

διαπολιτισμική κατανόηση (Belz, 2002a,b,c· Belz & Müller-Hartmann, 2003· O’Dowd, 

2003).  

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ως γνωστικών και μαθησιακών εργαλείων 

προϋποθέτει το σχεδιασμό και την εφαρμογή  ανάλογων μαθησιακών πρακτικών που 

να βασίζονται και να συνάδουν με τις παιδαγωγικές αρχές των σύγχρονων γνωστικών 

και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, όπως την αρχή της εγκαθιδρυμένης 

µάθησης (situated learning) (Lave & Wenger, 1991), της ανακαλυπτικής μάθησης 

(Bruner, 1986), της ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης (κοινωνικός 

εποικοδοµισµός, Vygotsky, 1993), κ.ά. Οι Howland κ.ά. (2013), όπως αναφέρονται 

στους Koh κ.ά. (2016), προτείνουν τη χρήση πέντε διαστάσεων στο σχεδιασμό 

τεχνολογικά υποστηριγμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων: την ενεργητική 

διάσταση, όπου οι μαθητές θα πρέπει να διαχειρίζονται έμπρακτα τα ψηφιακά 

δεδομένα, την οικοδομιστική διάσταση, όπου οι μαθητές εκφράζουν τη γνώση που 

απέκτησαν με πολλαπλούς τρόπους και όχι με την απλή ανάκληση πληροφοριών, την 

αυθεντική διάσταση, όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές 

δραστηριότητες ή προβλήματα και εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, τη σκόπιμη 

διάσταση, όπου οι μαθητές διαχειρίζονται αυτόνομα και υπεύθυνα την πορεία της 

μάθησής τους και τη συνεργατική διάσταση, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε 

κοινωνικές και αλληλεξαρτώμενες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της μάθησης.  

Τέλος, ως προς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η τάση των σχολικών βιβλίων να 

υπεραπλουστεύουν την πολιτισμική συνθετότητα σε απλοϊκά μοτίβα οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν το διαδίκτυο για να εξοικειώνουν τα παιδιά με 

αυθεντικά γλωσσικά και πολιτισμικά δείγματα λόγου, ενθαρρύνοντας την 

αλληλεπίδραση με γηγενείς ομιλητές (Godwin-Jones, 2013). Αντίθετα με τον αφύσικο 

γλωσσολογικά υποδειγματικό λόγο και την ταχεία γήρανση του υλικού των σχολικών 

εγχειριδίων, το διαδίκτυο παρέχει γλωσσικά και πολιτισμικά επίκαιρο υλικό για χρήση 

στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας (Byram & Zarate, 1996), γεγονός που 

συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών με την πραγματική πολιτισμική ετερότητα.  
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2.5 Ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας και οι Νέες Τεχνολογίες 

Ο ψηφιακός γραμματισμός εντάσσεται στις νέες ικανότητες και δεξιότητες που 

χαρακτηρίζονται δεξιότητες του 21ου αιώνα και  απαιτούνται από τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς σήμερα (Partnership for 21st Century Learning/P21, 2002). Στη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών αποτελεί κεντρική μορφή κατάρτισης γιατί 

δημιουργεί νέα μαθησιακά και διδακτικά μοτίβα (Fitzpatrick, 2004). Νέες μέθοδοι 

πρόσληψης και επεξεργασίας των διακινούμενων πληροφοριών με παράλληλες, όχι 

σειριακές, νοητικές δομές αποτυπώνουν τις σύγχρονες μαθησιακές τάσεις, όπου 

κυριαρχεί η ψηφιακή τεχνολογία (Prensky, 2001). Η πολυτροπικότητα της 

επικοινωνίας, η κοινωνική δικτύωση και η πολλαπλή δραστηριότητα (multi-tasking), 

αποτελούν χαρακτηριστικά επικοινωνίας και μάθησης των μαθητών-ψηφιακών 

γηγενών με τα οποία καλούνται να ευθυγραμμιστούν οι ψηφιακοί μετανάστες 

εκπαιδευτικοί τους. Έρευνες αναδεικνύουν και τη σχέση ανάμεσα στο βαθμό του 

ατομικού ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτικών και τη διάθεσή τους να 

χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες (Smarkola, 2008· Celik & Yesilyurt, 2013). 

Σειρά ερευνών έχουν αναδείξει την κρισιμότητα του παράγοντα εκπαιδευτικός στην 

εκπαιδευτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, ιδιαίτερα στον τομέα της 

διδασκαλίας των ξένων γλωσσών (Russell & Bradley, 1997· Mumtaz, 2000· Egbert, 

Paulus, & Nakamichi, 2002· Becta, 2004· Chen, 2008· Hubbard, 2008· Park & Son, 2009). Η 

επιτυχής ένταξή τους στη διδασκαλία δεν εξαρτάται από την ψηφιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού ή τη διαθεσιμότητα τεχνολογικών υποδομών  (Cuban, 2003), 

αλλά κυρίως από τον εκπαιδευτικό (Becker, 2000· Web & Cox, 2004· Franklin, 2005· 

Yucel et. al., 2010· Tarman, Baytak, & Duman, 2015). Σε αυτές τις έρευνες, ο βαθμός 

κατανόησης και προσαρμογής των εκπαιδευτικών, τόσο στις εξελίξεις της ψηφιακής 

εποχής όσο και στις επιδράσεις που ασκούν τα νέα ψηφιακά δεδομένα στις νοητικές 

διεργασίες των σύγχρονων μαθητών, καθορίζει σημαντικά και το χαρακτήρα των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη διδακτική 

μεθοδολογία. Η ποιότητα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού να εισάγει τις νέες 

τεχνολογίες στη διδακτική της γλώσσας κρίνεται πιο σημαντική από την ίδιες τις 

τεχνολογίες (Basal, 2015, σ. 486).  

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας οφείλει να διέπεται από παιδαγωγικές αρχές, 

προκειμένου να αποφεύγεται μονοπώληση του ενδιαφέροντος στο τεχνικό σκέλος 

της, να γίνεται σαφής ο ρόλος της ως μαθησιακού μέσου και να επιτυγχάνονται οι 

μαθησιακοί στόχοι. Οι Dutt-Doner κ.ά. (2007) αναφέρουν ότι «η ουσιαστική 
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ενσωμάτωση της τεχνολογίας δεν είναι τόσο τεχνολογικό όσο παιδαγωγικό εγχείρημα» 

(σ. 66). Η παιδαγωγικά ενσυνείδητη αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί πυρήνα του 

μοντέλου TPACK (Techonological Pedagogical Content Knowledge/Τεχνολογική 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου) των Mishra και Koehler (2006). Αυτή η μορφή 

γνώσης περιεχομένου, τεχνολογίας και παιδαγωγικής αφορά στην εκλογικευμένη 

ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική ώστε να διεξάγονται 

μαθησιακά αποδοτικές ενέργειες (Mishra & Koehler, 2006).  Ο ρόλος της τεχνολογίας 

είναι να  θέτει κριτικούς προβληματισμούς για το τι, γιατί και πώς θα διδαχθεί η νέα 

γνώση και συνεπώς για το τι είδους τεχνολογικά μέσα, γιατί και πώς θα εισαχθούν για 

την επίτευξη των μαθησιακών στόχων (Webb & Cox, 2004).  

Όμως, έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να υιοθετούν στη διδασκαλία 

τους παραδοσιακές μεθοδολογικές πρακτικές που και οι ίδιοι βίωσαν ως 

εκπαιδευόμενοι (Russell, 1997).  Επίσης φαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα 

στην εφαρμογή της παιδαγωγικής τεχνολογικής γνώση του αντικειμένου από τους 

εκπαιδευτικούς (UNESCO, 2015). Σε πρόσφατη έρευνα των Mtebe και Raphael (2018) 

με εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων και της Αγγλικής 

γλώσσας, καταγράφηκε αυξημένη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική 

πρακτική, αλλά όχι και κατανόηση της σχέσης μεταξύ τεχνολογίας και παιδαγωγικής, 

ούτε, προπάντων, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η διδασκαλία του γνωστικού 

αντικειμένου αναμορφώνεται μέσω της τεχνολογίας, εύρημα στο οποίο καταλήγουν 

και προηγούμενες έρευνες (Mishra & Koehler, 2006· Koehler, Mishra, & Cain, 2013· Voogt 

et al., 2013).  

Η έκθεση σε τεχνολογικά μέσα ή, ακόμα, και η γνώση αλλά και η χρήση της 

τεχνολογίας στη διδακτική πρακτική δεν συνεπάγονται και την ανάπτυξη της 

τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης και των συναφών δεξιοτήτων (Dawson, 2006· 

Franklin, 2007), ούτε  τον μετασχηματισμό των παραδοσιακά οικείων πρακτικών των 

εκπαιδευτικών (Cuban, 2001· Cuban, Kirkpatrick, & Peck, 2001· Franklin, 2005· Condie et 

al., 2007· Donnelly, McGarr, & O’Reilly, 2011· Prestridge, 2012). Ο Franklin (2007) αναφέρει 

ότι το να γνωρίζει κανείς απλά πώς να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές  για προσωπική 

χρήση δεν είναι συνώνυμο με το να γνωρίζει πώς να διδάσκει με την τεχνολογία. Κατά 

τον Windschitl (2002) η απουσία εις βάθος κατανόησης της παιδαγωγικής 

σκοπιμότητας και λειτουργικότητας των νέων τεχνολογιών απολήγει σε 

επιφανειακού χαρακτήρα μεταβολών στη διδακτική πρακτική. Αντίθετα, σύμφωνα με 

τους Phelps, Graham και Kerr (2004), η κατανόηση της παιδαγωγικής αξίας της 
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τεχνολογίας διευκολύνει την αποδοχή των τεχνολογικών εξελίξεων, δημιουργεί 

προϋποθέσεις για τον κριτικό έλεγχο των προσωπικών στάσεων και ικανοτήτων και 

αναπτύσσει στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης και αναστοχαστικής τεχνολογικά 

υποστηριγμένης παιδαγωγικής δράσης. Οι  Koh κ.ά. (2016) επισημαίνουν την αντίληψη 

των Angeli και Valanides (2009) ότι η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία παρέχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στη μάθηση, όταν 

επιφέρει μαθησιακές αλλαγές που δεν επιτυγχάνονται χωρίς τη χρήση της 

τεχνολογίας (Koh et al., 2016, σσ. 20-21). Ενσυνείδητη και τεκμηριωμένη χρήση της 

τεχνολογίας μπορεί να εισαγάγει νέα δυναμική στις διδακτικές και μαθησιακές 

πρακτικές, στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, στη συνεργασία μεταξύ 

διδασκόντων, στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και στην 

αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών εμπειριών 

(Mishra & Koehler, 2006). 

Η αυτο-αποτελεσματικότητα θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει 

την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία (Zhao et al., 2002· Brush et al., 

2003· Koh & Frick, 2009). Πρόκειται για την προσωπική πίστη στην ικανότητα του 

ατόμου να εκτελεί ένα έργο, η οποία διαμορφώνεται μέσα από τη διεξαγωγή 

μαθησιακών δραστηριοτήτων και καθορίζει τον τρόπο σκέψης, τη συναισθηματική 

του κατάσταση, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά του.  Έρευνα των Tsai κ.ά. (2011) 

δείχνει ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα ως προς τη χρήση του υπολογιστή, τη χρήση 

του διαδικτύου αλλά και τη διαχείριση διαδικτυακών μορφών μάθησης επηρεάζει την 

ποιότητα, το εύρος και το βάθος της μαθησιακής διαδικασίας σε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα μάθησης. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της αυτο-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, τόσο αυξάνει και η πρόθεση και η 

αυτοπεποίηθησή τους να τις εντάσσουν στη διδακτική (Paraskeva, Bouta, & 

Papagianni, 2008· Wu, Tennyson, & Hsia, 2010).  

Οι παράγοντες που αναστέλλουν την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών από τους 

εκπαιδευτικούς είναι κυρίως ψυχολογικοί. Έρευνες που εξετάζουν τις αντιλήψεις και 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες τις περιγράφουν  ως 

καίριο παράγοντα για τη χρήση τους στη διδασκαλία (Becker, 2000· Web & Cox, 2004· 

Jimoyiannis & Komis, 2007· Teo & Noyes, 2011· Tondeur et al., 2016). Εκπαιδευτικοί με 

περισσότερο θετικές στάσεις τείνουν να ενσωματώνουν τις Νέες Τεχνολογίες στη 

διδασκαλία τους (Marangunic & Granic, 2015) και να σχεδιάζουν κατάλληλες, 

τεχνολογικά εμπλουτισμένες μαθησιακές εμπειρίες στην τάξη (Anderson & Maninger, 



Σ ε λ ί δ α | 44 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

2007· Baek, Jong, & Kim, 2008· Schmidt et al., 2009· Tondeur, Pareja et al., 2013). Οι  

Adria και Rose (2004) υποστηρίζουν ότι η καταγραφή μικρής προόδου ή 

αντικρουόμενων αποτελεσμάτων μετά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδασκαλία εύκολα αποσταθεροποιεί τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

αποτελεσματικότητά τους. Ο Prensky (2001) επίσης υποστηρίζει ότι η διάθεση των 

εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής εποχής 

ευέλικτα και αναστοχαστικά, ώστε να μεγιστοποιείται και η ποιότητα και το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα του έργου τους, καθορίζει και την αποτελεσματικότητά 

του.  

Αίσθημα ανασφάλειας (Adria & Rose, 2004), φόβου (Li, 2007), ανεπάρκειας, αδυναμίας 

και μειονεξίας (Bernstein, 2000), άγχους και φόβου (τεχνοφοβία) 

(Παναγιωτακόπουλος, 2002· Κονιδάρη, 2005) και συναφή αρνητικά συναισθήματα 

των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες αποδίδονται στο ότι η 

τεχνολογική εξέλιξη διαταράσσει τις παραδοσιακές σταθερές δομές της διδασκαλίας 

και οδηγεί στην απώλεια του ελέγχου του εκπαιδευτικού, παραδοσιακού φορέα της 

γνώσης (Kessler, 2010) ή εισάγει νεωτεριστικές πρακτικές (Webb & Cox, 2004· Mishra & 

Koehler, 2006). Ο χρόνος που απαιτείται για προετοιμασία μαθησιακών διαδικασιών 

με τη χρήση τεχνολογικών μέσων συνιστά επιπρόσθετο ανασταλτικό παράγοντα για 

τη χρήση τους, συντηρεί τη δημοσιοϋπαλληλική κουλτούρα και συντηρεί την 

προσκόλληση σε δασκαλοκεντρικές διδακτικές ενέργειες (Βρυωνίδης, 2007· Gray et al., 

2010). Άλλες φοβίες που αφορούν στην επιζήμια ή δουλοπρεπή χρήση των 

υπολογιστών, στην έλλειψη εμπιστοσύνης στις προσωπικές τεχνολογικές γνώσεις και 

δεξιότητες, ή στο ψηφιακό χάσμα που βιώνουν πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με 

την τεχνολογική δεινότητα των μαθητών τους επιτείνουν το αρνητικό ψυχολογικό 

κλίμα (Rosen & Weil, 1995· Jimoyiannis & Komis, 2004· Rosen, 2011). Επομένως, η 

αναδιαμόρφωση των στάσεων, των πεποιθήσεων και των πρακτικών των 

εκπαιδευτικών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την τελική αποδοχή και 

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (Κονιδάρη, 2005). 

Τέλος, ποικίλες άλλες παράμετροι που επηρεάζουν τη δημιουργική αξιοποίηση των 

Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία αναφέρονται στην έρευνα οι υφιστάμενες δομές, η 

καταλληλότητα και λειτουργικότητα των σχολικών εργαστηρίων Η/Υ, η 

γραφειοκρατική οργάνωση, η νοοτροπία του σχολείου, η φιλοσοφία των αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών, η ετοιμότητα των μαθητών, η έμφαση στην κάλυψη της 

διδακτέας ύλης κ.ά. (Hargreaves, 1999· Cuban et al., 2001· Fullan, 2007· Gray et al., 2007· 
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Vrasidas, 2010· Koh et al., 2014). Ο Cuban (2001) επίσης, περιγράφει το φαινόμενο της 

τεχνολογικής υπερεπάρκειας σε σχέση με την υποτονική χρήση των τεχνολογικών 

μέσων («over-sold, under-used»), παρατηρώντας ότι η επένδυση σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό συχνά αυτοαναιρείται λόγω της μη χρήσης του από τους εκπαιδευτικούς. 

Ιδιαίτερα, όμως, οι ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές, που ακόμα 

αντιμετωπίζουν πολλές σχολικές μονάδες, αλλά και η απουσία ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης, δεν ευνοούν την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένων διδακτικών πρακτικών, ούτε τη χρήση του πλούσιου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού ή μη υλικού που διαθέτουν τα εμπλουτισμένα σχετικά εθνικά 

αποθετήρια και ο παγκόσμιος ιστός (Gray et al., 2007· Schibeci et al., 2008).  

Η επαρκής και κατάλληλη καθοδήγηση για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

κρίνεται καίριος παράγοντας για την υιοθέτησή τους, με δεδομένο ότι εκείνη απαιτεί 

αναμόρφωση της διδακτικής στάσης και συμπεριφοράς, καθιστώντας τον 

εκπαιδευτικό κύριο φορέα επιλογής, σχεδιασμού και δημιουργίας εκπαιδευτικού 

υλικού και συντονιστή των μαθησιακών ενεργειών στην τάξη (Preston et al., 2000· Cox 

& Webb, 2004· Day, 2004).  

2.6 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: ορισμός και χαρακτηριστικά 

Η μέχρι πρόσφατα γνωστή διάκριση των επιμορφωτικών αναγκών σε συνειδητές και 

ρητές, συνειδητές και μη ρητές και λανθάνουσες (Βεργίδης, 2007, 2008, 2012) 

εμπλουτίζεται με τις νέες  αναδυόμενες (emergent) ανάγκες (Ayers, 2011) «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» (Ayers, 2011 στο Βεργίδης, 2012, σ. 19). 

Σύμφωνα με τον OECD (2011), «όσοι διδάσκουν σήμερα [απαιτείται να] προσαρμόζονται 

στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις προκειμένου να προετοιμάσουν τους μαθητές 

τους να αναλάβουν το ρόλο τους στις κοινωνίες που φαίνονται να εξελίσσονται με 

ταχύτερους ρυθμούς από ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία» (σ. 17). Η βελτίωση της 

επίδοσης των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 

συνδέονται με την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης (Guskey, 2002· Villegas-

Reimers, 2003· Frost, 2012). Οι Guskey (2002) και Villegas–Reimers (2003) θεωρούν τον 

εκπαιδευτικό ουσιώδη μεταβλητή στην μεταρρυθμιστική πορεία της εκπαίδευσης και 

τον χαρακτηρίζουν αντικείμενο αλλά και υποκείμενο των σχεδιαζόμενων διεθνών 

αλλαγών.  
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Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη αφορά στην  ανάγκη να ευθυγραμμίζει ο 

εκπαιδευτικός τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του με τα μεταβαλλόμενα 

κοινωνικοπολιτισμικά, επιστημονικά, τεχνολογικά και άλλα δεδομένα που 

επηρεάζουν το εκπαιδευτικό του έργο και για αυτό χαρακτηρίζεται πολυπαραγοντική 

δυναμική διαδικασία (Χατζηπαναγιώτου, 2001· Υφαντή & Βοζαΐτης, 2011). Στη διεθνή 

βιβλιογραφία, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εννοιολογείται με 

ποικίλους ορισμούς (Hargreaves,  2000·  Guskey,  2002·  Villegas-Reimers,  2003· 

Scheerens, 2010· Frost, 2012). Ο ορισμός του Day (1999) είναι χαρακτηριστικός:  

«Η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει όλες τις φυσικές μαθησιακές εμπειρίες 

καθώς και τις συνειδητές και σχεδιασμένες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν 

άμεσο ή έμμεσο όφελος στο άτομο, την ομάδα ή το σχολείο, στοιχεία που 

συνθέτουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Είναι η διαδικασία με την οποία, 

ατομικά ή με άλλους, οι εκπαιδευτικοί αναθεωρούν, ανανεώνουν και επεκτείνουν 

το λειτούργημά τους ως φορείς αλλαγής των σκοπών της εκπαίδευσης και με την 

οποία αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη 

συναισθηματική νοημοσύνη τους, ουσιώδη για την καλή επαγγελματική σκέψη, το 

σχεδιασμό και την πρακτική τους είτε αυτά αφορούν παιδιά, νέους και 

συναδέλφους σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής ζωής τους» (σ. 27). 

Ανάλογος είναι και εκείνος των Padwad και Dixit (2011) που περιγράφουν την έννοια 

ως  

«σχεδιασμένη, συνεχή και δια βίου διαδικασία με την οποία οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ιδιότητες 

και να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πρακτική τους για να 

οδηγηθούν στην προσωπική τους ενδυνάμωση, την ενδυνάμωση του εργασιακού 

τους φορέα και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού οργανισμού και των μαθητών 

τους» (σ. 10).  

Όπως έχει οριστεί και με τις συνθήκες της Μπολόνια, της Λισαβόνας (1999, 2000) κ.ά., 

κοινός στόχος για τον Ευρωπαίο εκπαιδευτικό είναι να συναισθανθεί τη 

σπουδαιότητα του έργου του και να αποκτήσει βαθιά επαγγελματική συνείδηση. Τη 

σημαντικότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης τονίζουν οι Παρασκευάς και Ψύλλος 

(2009) αναφέροντας ότι «θεωρείται σήμερα όχι μόνο μια από τις κύριες παραμέτρους 

της αποτελεσματικότητας του σχολείου αλλά και μοχλός ανανέωσης και εκσυγχρονισμού 

των εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς και της αναβάθμισης του επαγγελματισμού των 
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ίδιων των εκπαιδευτικών» (σ. 3). Σε συνδυασμό με την παλαιότερη αντίληψη του Fullan 

(1995) ότι η επαγγελματική ανάπτυξη «βιώνεται από τον εκπαιδευτικό σε ένα 

επιτακτικό μαθησιακό περιβάλλον και μέσα σε συνθήκες πολύπλοκων και δυναμικών 

αλλαγών» (σ. 265), η έννοια συνδέεται με τις αναδυόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και 

τις συνειδητές αυτορρυθμιζόμενες πρακτικές με τις οποίες ο εκπαιδευτικός 

προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει, διαδικασία που καθιστά τους παράγοντες χρόνο και 

διαδικασίες σημαντικούς (Guskey, 1994· Ball & Cohen, 1999· Feiman-Nemser, 2001· 

McLaughlin & Zarrow, 2001· Day et al., 2005· Goodall et al., 2005). Παρά τις δομικές 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης, 

βασικός στόχος παραμένει η αλλαγή των επαγγελματικών πρακτικών, των 

αντιλήψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλλουν 

αποτελεσματικότερα στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, κριτήριο της οποίας 

αποτελούν (Guzman, 1995· Fullan & Hargreaves, 1996· Fullan, 1999· Guskey, 2002).  

Ανεξάρτητα από την οικονομική ή την ψυχολογική βάση των κινήτρων που ωθούν 

τους εκπαιδευτικούς να εξελίσσονται επαγγελματικά (οικονομικό όφελος, 

επαγγελματική ανέλιξη, καταπολέμηση ανίας και αισθήματος αποτελμάτωσης, 

εμπλουτισμός γνώσεων, επαγγελματική ικανοποίηση, κ.ά.) (Fullan, 1991, 1993) η 

«επαγγελματοποίηση της διδασκαλίας» (professionalization in education) (Hargreaves, 

1994, σσ. 423-438) λόγω  των πολυεπίπεδων μετασχηματισμών στα εκπαιδευτικά 

συστήματα (Hargreaves, 2000), θέτει στους εκπαιδευτικούς την πρόκληση να 

αναβαθμίζουν την επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα (Υφαντή & 

Φωτοπούλου, 2011). Αυτή δεν απαιτεί μόνο γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και 

αντιλήψεις και στάσεις ευέλικτης, αναστοχαστικής και βελτιωτικής προσαρμογής της 

διδασκαλίας στα εξελισσόμενα δεδομένα (Lewin & Stuart, 2003· Παπαναούμ, 2003), 

ενώ συσχετίζεται με τον επαγγελματισμό τους τον οποίο ανατροφοδοτεί (Bredeson, 

2002· Υφαντή & Φωτοποπούλου, 2011).  

Αν και οι όροι επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση συχνά αλληλοεπικαλύπτονται 

στη βιβλιογραφία (Χατζηπαναγιώτου, 2001· Villegas–Reimers, 2003· Βοζαΐτης & 

Υφαντή, 2008· Ματθαίου, 2008· Παπαναούμ, 2008·  Υφαντή & Βοζαϊτης, 2009· Υφαντή,  

2014), η διάκρισή τους τονίζεται ανάλογα στην έρευνα (Larsen-Freeman, 1983· Richards, 

1987· Freeman, 1989). Η επιμόρφωση συνιστά κατά τον (Richards, 1990) και τον 

Freeman (1989, σ. 39) μια εξωτερικά οργανωμένη «σαφή και ευθεία στρατηγική» 

διαχείρισης επιμερισμένων επιφανειακών συμπτωματικών διδακτικών καταστάσεων, 

οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό ή εμβάθυνση και  πρέπει να 
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αναμορφωθούν σε συγκεκριμένο χρόνο, με προεπιλεγμένο επιμορφωτικό 

περιεχόμενο και με συγκεκριμένη αλληλουχία ενεργειών, προκειμένου να 

επιτευχθούν συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα. Αντίθετα, η επαγγελματική 

ανάπτυξη θεωρείται μια εσωτερική ανακαλυπτική διαδικασία αναστοχασμού, 

αξιολόγησης και ανάπλασης της διδακτικής πρακτικής, με τυπικές και άτυπες 

μαθησιακές εμπειρίες «από την προ-υπηρεσιακή του εκπαίδευση μέχρι τη 

συνταξιοδότησή του» (Fullan,1991, σ. 326), που πραγματεύεται σύνθετες πλευρές της 

διδασκαλίας, άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτή. Ο εκπαιδευτικός γίνεται ‘κριτικός 

αναστοχαστής’ (reflective practitioner)  της διδακτικής και παιδαγωγικής του στάσης, 

προσωπικά υπεύθυνος για την εξέλιξή της, συνειδητοποιώντας τους λόγους που την 

υπαγορεύουν και λαμβάνοντας υπεύθυνα αποφάσεις για τη θετική εξελικτική πορεία 

του έργου του (Freeman, 1989). Αυτό αιτιολογεί τον ισχυρισμό της Banfi (1997) ότι 

«ακόμη και μια υψηλού επιπέδου πιστοποιημένη μορφή εισαγωγικής επιμόρφωσης, που 

παρέχει στον εκπαιδευτικό τις αναγκαίες για την δεδομένη εποχή δεξιότητες και γνώσεις, 

συνιστά απλώς την αφετηρία για την επαγγελματική του επάρκεια» και το 

χαρακτηρισμό της επαγγελματικής ανάπτυξης από εκείνη ως ένα «διαρκώς κινούμενο 

στόχο» (σ. 15). Ανακεφαλαιωτικά, η επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά μια διαρκώς 

εξελισσόμενη, συνειδητή, οικειοθελή μαθησιακή διαδικασία με ψυχολογική διάσταση, 

μια σταδιακή διερεύνηση και διαμόρφωση των στοιχείων που συνθέτουν ένα 

ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον, στην οποία ο εκπαιδευτικός μετέχει ατομικά και 

συλλογικά για να αναπτύξει την ικανότητα να ανταποκρίνεται με ευελιξία και 

διαχρονικότητα στο ρόλο του (Avalos, 2011). 

Με βάση τους ποιοτικούς φιλοσοφικούς περιορισμούς των παραδοσιακών 

επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, η έρευνα προτείνει πιο εμπλουτισμένες διαδικασίες 

και πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης (Little, 1993· Lieberman, 1995· Guskey, 

2000a· Lieberman & Miller, 2000· Nemser, 2001· Lieberman & Wilkins, 2006) με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 να έχουν διαχρονικό και διαδικαστικό χαρακτήρα έτσι ώστε να συσχετίζονται 

οι αποκτημένες γνώσεις με τις νέες εμπειρίες (Cohen, 1990· Lieberman, 1994· 

Ganser, 2000) 

 να βασίζονται στην καλλιέργεια νέων αξιών και αντιλήψεων μάλλον, παρά 

απλών δεξιοτήτων, γεγονός που επιδρά θετικά στο ρόλο του σχολείου και 

ενδυναμώνει το έργο των εκπαιδευτικών (McLaughlin & Zarrow, 2001) 
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 να προϋποθέτουν  την ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευτικού με 

δραστηριότητες που υπερβαίνουν το επίπεδο της ανάπτυξης απλών 

διδακτικών δεξιοτήτων και αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση βαθύτερων 

πτυχών της διδακτικής συμπεριφοράς τους (Lieberman, 1996· Loucks-Horsley 

et al., 1998) 

 να περιλαμβάνουν δράσεις αξιολόγησης, παρατήρησης και αναστοχασμού 

(Dadds, 2001· McLaughlin & Zarrow, 2001) ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευτικούς 

να συνδέουν και να αποτιμούν γνώσεις και εμπειρίες και να αναμορφώνουν τις 

παγιωμένες παιδαγωγικές αντιλήψεις τους (Darling-Hammond & McLauglin, 

1995· Dadds, 2001) 

 να συντελούνται σε άμεση συνάρτηση με το σχολείο, να διαμορφώνουν 

αμοιβαία μαθησιακές και διδακτικές συμπεριφορές και να το μεταβάλλουν σε 

περιβάλλον εξερευνητικής, μάθησης (McLaughlin & Zarrow, 2001) 

 να αποτελούν κυρίως συλλογική, συνεργατική και όχι μοναχική διαδικασία, 

και να προάγουν την ενεργή συνεισφορά όλων των άμεσα εμπλεκομένων στο 

εκπαιδευτικό έργο (εκπαιδευτική κοινότητα, κοινωνικοί φορείς, γονείς, κλπ.) 

(Darling-Hammond & McLauglin, 1995) 

 να διαφοροποιούνται ανάλογα με το γεωγραφικό χώρο ή τις διαφορετικές 

συνθήκες που επικρατούν στον ίδιο το χώρο (UNESCO, 2003, σσ. 13-15), 

εφόσον οι παράγοντες δομή σχολείου και φιλοσοφία σχολείου δρουν 

καταλυτικά στη διαμόρφωση των επιμορφωτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η γενίκευση ακόμη και 

επιτυχημένων μοντέλων εκπαιδευτικής εξέλιξης σε κάθε χώρο.  

2.7 Ανάγκη και παράγοντες αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης 

Η αμφισβήτηση της ικανότητας των προγραμμάτων σπουδών βασικής εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών να τους προετοιμάζουν για το εξελισσόμενο σχολικό τοπίο, αλλά 

και οι αδυναμίες των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης που 

αντιμετωπίζουν τους ενήλικες εκπαιδευτικούς «υπαλλήλους, ακροατές και παθητικά 

υποκείμενα, χωρίς φορτίο εμπειριών και πρακτικής σοφίας» επισημαίνονται από το 

Μαυρογιώργο (2007, σ. 37). Έρευνες καταγράφουν την απογοήτευση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στα χαρακτηριστικά αρκετών επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων (Cohen & Hill, 1998, 2000· Kennedy, 1998· Wang et al., 1999· Wayne et 

al., 2008· Desimone, 2009). Βέβαια, η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης της 

επιμόρφωσης στη βελτίωση της μαθητικής επίδοσης, είναι βαθύτερο ζήτημα και δεν 
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είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι τύποι των επιμορφωτικών ενεργειών που 

επιφέρουν αλλαγές στη μάθηση των παιδιών (Guskey, 2000a, 2000b· Goodall et al., 

2005).  

Αρκετές μελέτες αποτυπώνουν ιστορικά την αναποτελεσματικότητα πολλών 

επιμορφωτικών προγραμμάτων (Guskey, 1986· Cohen & Hill, 1998, 2000· Kennedy, 

1998· Wang et al., 1999). Οι βασικοί λόγοι αφορούν στο γεγονός ότι αυτά α) δεν 

λαμβάνουν υπ’ όψη τα εσωτερικά τα κίνητρα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, β) 

δεν εμβαθύνουν στους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η αλλαγή στους 

εκπαιδευτικούς, γ) είναι αποσπασματικά, αποκομμένα από τη διδακτική πρακτική, δ) 

υστερούν σε κατάλληλο επιμορφωτικό υλικό αλλά και διαδικασίες εκπαίδευσης 

σύμφωνες με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευτικών, κ.ά. 

(Garet et al., 2001· McLaughlin & Mitra, 2001· Smylie et al., 2001).  

Άλλα εμπόδια και προκλήσεις για μια αποτελεσματική διαδικασία επαγγελματικής 

ανάπτυξης θεωρούνται α) οι τοπικές παραδοσιακές εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές 

πρακτικές (επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, επιμορφωτική πολιτική) (Corcoran et 

al., 1998· Smylie et al., 2001· Gallego, Hollingsworth, & Whitenack, 2001), β) οι 

προσδοκίες για την αποκόμιση πρακτικών, λειτουργικών και καινοτομικών 

μεθοδολογικών γνώσεων με άμεση επίδραση στο καθημερινό τους έργο (Fullan & 

Miles, 1992), γ) η απροθυμία των εκπαιδευτικών να εκτεθούν στην κριτική ομοτίμων ή 

να συνεργαστούν με άλλους, δ) η έλλειψη πρακτικών κριτικού αναστοχασμού, ε) η 

αντίληψη της ατομικότητας στη διαχείρισης της διδασκαλίας (Little, 1990· Ball & 

Cohen, 1999· Grossman, Wineburg, & Woolworth, 2000) κ.ά. Πολλοί εκπαιδευτικοί 

φέρουν τις επιδράσεις παραδοσιακών μορφών εκπαίδευσης, που επικεντρώνονται σε 

πρακτικές απομνημόνευσης και όχι εμβάθυνσης του γνωστικού αντικειμένου (Porter 

& Brophy, 1988· Cohen, McLaughlin, & Talbert, 1993· Darling-Hammond & McLaughlin, 

1995). Επομένως, η μετάβαση σε μια αλλαγή παραδείγματος (paradigm shift) 

σηματοδοτεί και μετατόπιση του κέντρου βάρους στις μεθόδους που διέπουν 

σύγχρονους τρόπους μάθησης καθώς και στις ευρύτερες και βαθύτερες δεξιότητες 

που απαιτούνται (Garet et al., 2001).  

Έρευνες εντοπίζουν συγκεκριμένους τομείς που διαμορφώνουν το πλαίσιο στις 

σύγχρονες διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως: 

 τη μάθηση και επίδοση των μαθητών (Guskey, 1995, 2000· Hawley & Valli, 

1999· Joyce & Showers, 2002· Fullan, Hill, & Crevola, 2006),  
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 τη διδακτική αρτιότητα και την ικανότητα να αξιοποιούνται στη διδακτική 

πράξη τα νέα δεδομένα (Berliner, 2001· Tomlinson, 2005· Fullan, Hill, & 

Crevola, 2006),  

 τη σύνδεση της επιμόρφωσης με το πραγματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και 

περιεχόμενο (Darling-Hammond & McLaughlin, 1999· Hawley & Valli, 1999· 

Berliner, 2001· McLaughlin & Zarrow, 2001· Hammerness et al., 2005· 

Tomlinson, 2005· Fullan, Hill, & Crevola, 2006),  

 τη διαχείριση των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών και στρατηγικών 

μάθησης τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών 

(Darling-Hammond, 1997· Feiman-Nemser, 2001· Tomlinson, 2005),  

 την εφαρμογή συνεργατικών και διερευνητικών μαθησιακών 

προσεγγίσεων (Guskey, 1995· Hawley & Valli, 1999· Fullan, 2001, 2005, 2006· 

Goodall et al., 2005· Tomlinson, 2005),  

 την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών εμπειριών με ευρύτερες τρέχουσες 

εξελίξεις (Hawley & Valli, 1999· Feiman-Nemser, 2001· Fullan, 2001, 2005, 

2006· Hammerness et al., 2005· Tomlinson, 2005).  

 και την ενδυνάμωση της επαγγελματικής πρωτοβουλίας, της 

παραγωγικότητας, της αναγνώρισης και της παροχής κινήτρων (Day et al., 

2005).  

Βασικό τεκμήριο της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών διαδικασιών 

επαγγελματικής ανάπτυξης θεωρείται η αλλαγή στις αντιλήψεις, στάσεις και 

συμπεριφορές των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του περιεχομένου 

της επιμόρφωσης, μετά την έμπρακτη επιβεβαίωση από τους ίδιους σε πραγματικές 

συνθήκες (Huberman & Miles, 1984· Fullan, 1985· Guskey, 1985, 1986, 1989, 2002). Το 

μοντέλο του Guskey (2002, σ. 383) αποτυπώνει την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις 

πρακτικές των εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη, στις αντιλήψεις  και τις στάσεις τους 

και στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών» (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης του Guskey (2002, σ. 383) 

Επαγγελματική 

ανάπτυξη 

 
Αλλαγή στις 

πρακτικές των 

εκπαιδευτικών 

στη σχολική τάξη 

 
Αλλαγή στα 

μαθησιακά 

αποτελέσματα 

των μαθητών 

 
Αλλαγή στις 

αντιλήψεις  και τις 

στάσεις των 

εκπαιδευτικών 
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Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεσματικών διαδικασιών επαγγελματικής 

ανάπτυξης ταξινομούνται από τους Garet κ.ά. (2001) σε: 

 δομικά χαρακτηριστικά (τυπολογία των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, 

χρονική διάρκεια και συλλογικότητα της συμμετοχής) και  

 πυρηνικά χαρακτηριστικά (επικέντρωση στο περιεχόμενο της διδασκαλίας 

ενεργητικός χαρακτήρας της επιμόρφωσης και η δομική συνεκτικότητα 

των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων).  

Σε ανάλογο κλίμα, η Desimone (2011, σ. 29), απαριθμεί ως κύρια χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης την ανάγκη να επικεντρώνεται στο 

περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου και στη διδακτική του μεθοδολογία, την 

υψηλή παιδαγωγική αξία των ενεργητικών δραστηριοτήτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης (να εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς αναστοχαστικά και διερευνητικά), τη 

συνάφεια της σκοποθεσίας της επαγγελματικής ανάπτυξης με την ισχύουσα 

εκπαιδευτική πολιτική αλλά και τις αντιλήψεις και προσδοκίες των εκπαιδευτικών, 

την εκτεταμένη διάρκεια των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης, και τη 

συλλογικότητα των διαδικασιών μέσα από δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής των 

εκπαιδευομένων. Ακολουθούν επεξηγηματικές επισημάνσεις σχετικά με τα 

αναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

Αναφορικά με την τυπολογία των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, στη θέση των μη 

αποτελεσματικών παραδοσιακών μεθόδων η έρευνα προτείνει ως πολυδιάστατης 

ωφελιμότητας «μεταρρυθμιστικού τύπου» επιμορφωτικά μοντέλα, όπως την 

επιμόρφωση μέσα από κοινότητες μάθησης και πρακτικής, μέσω μεντόρων, 

ετεροπαρατήρησης, με εκπαιδευτικά δίκτυα, σεμινάρια και προγράμματα από φορείς 

συνδεδεμένα με τη σχολική πρακτική, με συνεργατική εκπαιδευτική έρευνα κ.ά. 

(Hargreaves & Fullan, 1992· Little, 1993· Ball, 1996· Darling-Hammond, 1995, 1996, 1997·  

Garet et al., 2001). 

Αναφορικά με το θεματικό επιμορφωτικό περιεχόμενο, η συνάφειά του με το 

αντίστοιχο διδακτικό, όπως και οι δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στον 

εμπλουτισμό της γνώσης του διδακτικού αντικειμένου όσο και στη διεύρυνση και 

επικαιροποίηση της γνώσης γενικής και ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας συμβάλλουν 

στην αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης (Van Eekelen et al., 2005). Η 

ποιότητα του περιεχόμενου της επιμόρφωσης θεωρείται καταλυτικότερος 
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παράγοντας αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης από τις διαδικασίες εφαρμογής 

της (Cohen & Hill, 1998· Kennedy, 1998· Garet et al., 2001). 

Η ενεργητικότητα της επιμορφωτικής δράσης μέσω διαπροσωπικής ή τεχνολογικά 

υποστηριγμένης αυτοπαρατήρησης, ετεροπαρατήρησης, σχεδιασμού εκπαιδευτικού 

υλικού και μεθοδολογικών πρακτικών, αξιολόγησης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, κ.ά. αποτελεί επίσης ουσιώδη παράγοντα αποτελεσματικότητας 

(Lieberman, 1996· Darling-Hammond, 1997· Garet et al., 2001). Η συλλογικότητα και 

συνεργατικότητα χαρακτηρίζεται ισχυρός παράγοντας αποτελεσματικότητας, γιατί 

διαμορφώνει κουλτούρα ατομικής αλλά και συλλογικής επαγγελματικής 

συμπεριφοράς και ανάπτυξης στον χώρο όπου εφαρμόζονται (Ball, 1996· Garet et al., 

2001). Επίσης, αντίθετα με τις παραδοσιακά θεματικά κατατμημένες και ασύνδετες 

επιμορφωτικές δράσεις, η συνεκτικότητα των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων συνιστά καίριο στοιχείο των αποτελεσματικών μορφών 

επαγγελματικής ανάπτυξης (Garet et al., 2001). Η χρονική διάρκεια επισημαίνεται ως 

καίριος παράγοντας για την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων, επιτρέποντας τη βαθύτερη και πιο διερευνητική επεξεργασία του 

επιμορφωτικού αντικειμένου, αλλά και την ανατροφοδότηση της εφαρμογής του 

(Garet et al., 2001· Ingvarson et al., 2005). Τέλος, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή άρτια 

δομημένων αξιολογικών εργαλείων  για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 

των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης συλλογή συνιστούν κατά την 

Desimone (2011) σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της.  

Συμπερασματικά, όλα τα αναφερθέντα πλαίσια και χαρακτηριστικά αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και αναδεικνύουν την πλεονεκτική διαφοροποίηση των διαδικασιών 

επαγγελματικής ανάπτυξης με παραδοσιακότερες επιμορφωτικές μορφές της. Στο 

εξελισσόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που διαμορφώνεται από τις τοπικές και 

παγκόσμιες συνθήκες και επιρροές, υπάρχει ανάγκη για πιο εμπλουτισμένες, 

ευέλικτες και εξατομικευμένες  προσεγγίσεις στην επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και 

στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που ενθαρρύνουν ένα πιο πλούσιο 

μείγμα επιμορφωτικών δυνατοτήτων και πρακτικών (Darling-Hammond, 2006· Fullan, 

Hill, & Crevola, 2006).  

2.8: Νέες Τεχνολογίες και επαγγελματική ανάπτυξη 

Η εντατικοποίηση της χρήσης της διαδικτυακής τεχνολογίας, οι διαρκείς 

εκπαιδευτικές εξελίξεις και οι αναδυόμενες προκλήσεις υπαγορεύουν την ανάγκη για 
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το σχεδιασμό νέων και ευέλικτων μορφών επαγγελματικής ανάπτυξης (Moyle, 2006). 

Οι Warschauer και Shetzer (2003) παρατηρούν ότι «η ευέλικτη, αυτόνομη και δια βίου 

μάθηση είναι ουσιώδης για την επιτυχία στην εποχή της πληροφορίας» (σ. 176). Οι Gibson 

και Brooks (2013) θεωρούν «επιτακτικό να αντανακλά η κουλτούρα της επαγγελματικής 

μάθησης τις τρέχουσες τεχνολογίες» (σ. 1064). 

Οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν σημαντική διέξοδο στο ζήτημα της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας την επικαιροποίηση 

και βελτίωση του παιδαγωγικού τους προφίλ πέρα από χρονικά, γεωγραφικά, 

οικονομικά και άλλα προσκόμματα (Dede, 2006). Το πολυμεσικό και εξατομικευμένο 

περιβάλλον μάθησης που δημιουργούν μπορεί να ενδυναμώσει τις ανάγκες των 

χρηστών-εκπαιδευομένων διαφοροποιημένα (Mizell, 2010), αυτόνομα (Murray, 2013) 

και με πιο νοηματοδοτικό τρόπο (Guskey, 2003). Για το λόγο αυτό, ο Kessler (2018) 

τονίζει την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών να κατανοήσουν με 

διαδικασίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης τη δυναμική αλλά και την 

αναγκαιότητα των σύγχρονων και επερχόμενων ευφυών τεχνολογικών δυνατοτήτων 

στο νέο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Επιμορφωτικά προγράμματα με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν 

να συμβάλλουν στην ευέλικτη και αυτορρυθμιζόμενη αναβάθμιση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (Moore & Kearsley, 1996· Lionarakis, 2003). Τα 

προγράμματα αυτά θεωρείται ότι αποστασιοποιούν τους εκπαιδευτικούς από 

στατικές παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές και εμπνέουν ανάλογα ευέλικτες 

μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης με γνώμονα τις ανάγκες και τις συνθήκες του 

μαθητικού δυναμικού (Hartley, 2007). Η πρόβλεψη του Farrell (2001) ότι «η εικονική 

εκπαίδευση (virtual education) αποτελεί ένα εξαιρετικά δυναμικό φαινόμενο» (σ. 1) 

επιβεβαιώνεται με την αδιάκοπη διοργάνωση εκπαιδευτικών διαδικασιών με ελάχιστη 

ή καθόλου ζωντανή διαπροσωπική αλληλεπίδραση (Hewling, 2009).  

Έρευνες αναδεικνύουν την ανάγκη των ίδιων των εκπαιδευτικών να συνδέονται οι 

Νέες Τεχνολογίες με την επιμόρφωσή τους (Cowan & Westwood, 2006· Liu, et al., 2009· 

Shohel & Banks, 2010). Άλλες διαπιστώνουν την ανάγκη και την σημαντικότητα τόσο 

τα προπαρασκευαστικά προγράμματα όσο και τα προγράμματα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών να εντάσσουν την τεχνολογία στο περιεχόμενό τους (Hennessy, 

Harrison, & Wamakote, 2010), όχι όμως για την απλή εκμάθηση δεξιοτήτων, αλλά την 

παιδαγωγική επένδυση της τεχνολογίας με γνώμονα τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος (Doering et al., 2009· Jang, 2010· Koehler, Mishra, & Cain, 2013). 
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Σημαντικός αριθμός ερευνών μιλούν για τα πλεονεκτήματα, και επομένως την 

αναγκαιότητα της τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών (Farrell, 2001· Richards & Farrell, 2005· Mushayikwa & Lubben, 2009· Liu, 

Carr, & Strobel 2009· Murugaiah, Azman, Yacob, & Thang 2010· Shohel & Bank, 2010· 

Leask, 2013). Η συμβολή των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης στην 

ενδυνάμωση του ψηφιακού γραμματισμού τους, αλλά και των τρόπων με τους 

οποίους οι Νέες Τεχνολογίες υποστηρίζουν, εμπλουτίζουν και εξελίσσουν τη διδακτική 

τους επίδοση κρίνεται σημαντική στην έρευνα των Soto, Escobar και Baez (2011). Οι 

Phelps, Graham και Kerr (2004)  θεωρούν ότι το ψηφιακό σκέλος σε αυτά τα 

προγράμματα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ορίζουν κα να ιεραρχούν τους 

διδακτικούς στόχους τους και να εμπλουτίζουν και να εξελίσσουν το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Μελέτες καινοτομιών όπως είναι η διαδικτυακή επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι η συμμετοχή σε διαδικτυακές 

κοινότητες, η ενθάρρυνση του αναστοχαστικού διαλόγου και η συλλογική κατασκευή 

της γνώσης αποτελούν σημαντικές ενδείξεις της παιδαγωγικής δυναμικής της 

σύγχρονης τεχνολογίας (Hawley & Valli, 1999· Wilson & Berne, 1999· Barnett et al., 2002· 

Wiske et al., 2006). Συμμετέχοντας οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε αυθεντικές μαθησιακές 

εμπειρίες σε αυθεντικά περιβάλλοντα και με αυθεντικές μαθησιακές στρατηγικές 

(Egbert, Hanson-Smith, & Chao, 2007) ενεργά αντί να καταναλώνουν παθητικά την 

πληροφορία, οδηγούνται σε αλλαγή της μαθησιακής τους κουλτούρας (Gibson & 

Brooks, 2013) 

Όπως και στην περίπτωση των μαθητών, οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας 

προάγουν εποικοδομιστικές μαθησιακές πρακτικές συστατικά των οποίων είναι η 

αυθεντικότητα, η διερεύνηση, η συνεργασία, η αλληλεπίδραση, η αυτονομία και ο 

αναστοχασμός (Reinders & Hubbard, 2012· Conole, 2013). Αρκετοί ερευνητές θεωρούν 

ότι επιμορφωτικά περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν συνεργατικές πρακτικές έχουν 

μεγαλύτερη ισχύ στο να μεταβάλουν τη διδακτική συμπεριφορά (Clarke & 

Hollingsworth, 2002· Borko, 2004· Tytler et al., 2009). Οι διαδικτυακές κοινότητες 

πρακτικής συχνά αποτελούν εγγενές μέρος πολλών σύγχρονων προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως ή μεικτής μάθησης. Κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα ατόμων, με 

κοινές ανάγκες, ενδιαφέροντα και κοινό σχέδιο εργασίας, όπου όλα τα μέλη 

ανάγονται σε  φορείς γνώσεις, οι κοινότητες πρακτικής αναδεικνύουν την έμπρακτη 

εφαρμογής της γνώσης ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης (Lave & Wenger, 1991· 

Wenger, 1998· Brown & Duguid, 1991, 2000· Schlager & Fusco, 2003).  
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Ως προς το σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης με τις Νέες 

Τεχνολογίες, ο Kessler (2006) επισημαίνει ότι υπάρχει ακόμα έλλειμμα καλού 

σχεδιασμού, ενώ δεν καταγράφονται έρευνες που εστιάζουν στη δομή και το 

περιεχόμενο ενός πλήρους υποδειγματικού επιμορφωτικού προγράμματος που 

αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες (Dede, 2008). Οι Mavroudi και Tsagari (2018) 

παραθέτουν αρκετές έρευνες (Selinger & Pearson, 1999· Sercu & Peters, 2002· Jung, 

2005· Donnelly, McGarr, & O’Reilly, 2011) που τονίζουν την ανάγκη να σχεδιάζονται 

κατάλληλα και αποτελεσματικά επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά και την ανάγκη 

να προηγείται  του σχεδιασμού η ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την 

ποιότητά τους. Συγκεκριμένα, η έρευνα των Mavroudi και Tsagari (2018) σε 

εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας στην Κύπρο διαπιστώνει ότι η σύγχρονη 

τεχνολογία προάγει ουσιαστικά και διαφοροποιημένα την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη αν οι επιμορφωτικοί φορείς (ανώτατη εκπαίδευση, υπουργείο παιδείας, 

επιμορφωτικοί οργανισμοί) αποφεύγουν τη στρατηγική του σχεδιασμού ενιαίων για 

όλους («one-size-fits-all») προγραμμάτων και αντίθετα αξιοποιούν πραγματικά 

στοιχεία για να σχεδιάσουν διαδικασίες πουν ενδυναμώνουν αποτελεσματικά τους 

εκπαιδευτικούς. Ανάλογος είναι και ο ισχυρισμός των Hawley και Valli (2009), ότι η 

ομοιόμορφη δομική προσέγγιση δεν έχει προοπτικές επιτυχίας, αλλά, αντίθετα, τα 

επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται ευέλικτα, με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγελματικού πεδίου για το οποίο προορίζονται. Ο 

παράγοντας εκπαιδευτικός είναι κεντρικός στην ενίσχυση και την 

αποτελεσματικότητα τεχνολογικά δομημένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, 

γιατί ως κύριος φορέας υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η δική του 

αίσθηση της προστιθέμενης αξίας τους στην προσωπική του ανάπτυξη και τη 

διδακτική του πρακτική  δρα διαμορφωτικά στις στάσεις και αντιλήψεις του (Gibson & 

Brooks, 2013).  

Ο σχεδιασμός προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης με μέσο τη σύγχρονη 

τεχνολογία οριοθετείται από ποικίλες παραμέτρους. Σύμφωνα με την έρευνα, τα 

τεχνολογικά υποστηριγμένα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

συνδέονται με το επαγγελματικό πλαίσιο, να διασφαλίζουν τη συνεχή και 

συστηματική εκπαίδευση, να ενθαρρύνουν συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες 

και να απολήγουν στην πρόοδο των μαθητών (Little, 1993· Darling-Hammond & Ball, 

1997· Loucks-Horsley et al., 1998· Putnam & Borko, 2000· Smylie et al., 2001). Άλλες 

έρευνες προτείνουν τη διασφάλιση της προτεραιότητας των παιδαγωγικών έναντι 
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των αμιγώς τεχνολογικών στόχων (Fuchs, 2006) και την προώθηση 

κοινωνικοεποικοδομιστικών συνεργατικών προσεγγίσεων στη μάθηση (Parks et al., 

2003· Guman & Nussbaum, 2009). Οι Schibeci κ.ά. (2008) θεωρούν εξαιρετικά 

σημαντικό να ενθαρρύνουν τις προσωπικές επιλογές και να παρέχουν χρονικά 

εκτεταμένες εμπειρίες αναστοχασμού και συνεργασίας. Συλλογικές και 

αναστοχαστικές επιμορφωτικές πρακτικές θεωρούνται οι πιο επιτυχημένες μορφές 

επαγγελματικής ανάπτυξης και οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν σχετικά διαδικτυακά 

περιβάλλοντα ασύγχρονης αλληλεπίδρασης, τα οποία οι Carr και Chambers (2006a) 

θεωρούν πιο συνεργατικά και πιο αναστοχαστικά από άλλα παραδοσιακά. 

Οι Mavroudi και Tsagari (2018) προτείνουν υποστηρικτικούς σταθμούς (scaffolds) στην 

αρχιτεκτονική διαδικτυακών επιμορφωτικών προγραμμάτων, ώστε εκείνα να 

ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών με διαφορετική ψηφιακή 

εμπειρία. Η ποιότητα τέτοιων διαδικασιών προσδιορίζεται από παράγοντες όπως η 

επαρκής χρονική διάρκεια διεξαγωγής τους, η δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονα 

ψηφιακά μέσα, η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε συναφείς με το 

αντικείμενό τους δραστηριότητες, η προαγωγή συνεργειών ιδιαίτερα σε κοινότητα και 

το σαφές όραμά τους για την πρόοδο των μαθητών (Porter et al., 2000· Adelman et al., 

2002· Sparks, 2002).  

Επίσης, ο σχεδιασμός πρωτότυπου υλικού από τους εκπαιδευτικούς δημιουργεί την 

αίσθηση της προσωπικής διαχείρισης της τεχνολογίας, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

για χρήση της στη διδασκαλία και μεγαλύτερη αίσθηση της αποδοτικότητάς της  (Cole 

et al., 2002· Beckett et al., 2003· Kubitskey, Fishman, & Marx, 2003· Martin et al., 2003· 

Keller et al., 2004).  

Είναι σημαντικό τα προγράμματα επιμόρφωσης που απευθύνονται σε εν ενεργεία 

επαγγελματίες να βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Jarvis, 2004· 

Knowles et al., 2011) και να προσφέρουν πρακτικές ευέλικτης, αυτόνομης και 

συνεργατικής δράσης, δραστηριότητες με ορατή στοχοθεσία, χρηστικότητα και 

έμπρακτη μεθοδολογική διαδικασία και εμπειρίες αναστοχασμού και έμπρακτης 

κατανόησης της συμβολής της τεχνολογίας στην προσωπική επαγγελματική 

ανάπτυξη (Phelps, Graham, & Kerr, 2004). Όσον αφορά στις προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών για τις τεχνολογικά σχεδιασμένες σύγχρονες επιμορφωτικές μεθόδους 

δημοφιλής φαίνεται να είναι εκείνη της μεικτής μάθησης (blended learning), η οποία 

συνδυάζει τη ζωντανή διαπροσωπική με την τεχνολογικά υποστηριγμένη μαθησιακή 

διαδικασία (Neumeier, 2005· Sharma & Barrett, 2007· Tomlinson & Whittaker, 2013).  
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Με βάση όσα αναφέρθηκαν, «οι διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης χρειάζεται να 

μετατοπιστούν από την ‘ανα-εργαλειοποίηση’ με αραιή ενσωμάτωση [της τεχνολογίας] 

στο αναλυτικό πρόγραμμα, σε ένα μοντέλο που θα καταστήσει τους εκπαιδευτικούς 

ικανούς να αντιληφθούν τις ‘αναμορφωτικές’ δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών» 

(Prestridge, 2010, σ. 252). 

2.9: Επαγγελματική ανάπτυξη και διαπολιτισμική ικανότητα: ο ρόλος των Νέων 

Τεχνολογιών 

Ο Ingersoll (2001) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το να απαιτεί κανείς από τους 

εκπαιδευτικούς να διδάξουν σε τάξεις για τις οποίες δεν έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί, 

είναι επιζήμιο και για τους ίδιους και για τους μαθητές τους» (σ. 42). Η σύγχρονη 

εμπλουτισμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολικό 

περιβάλλον περιλαμβάνει συνδυασμό γενικών παιδαγωγικών αλλά και 

διαπολιτισμικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων (Ryan & Sercu, 2003), που πρέπει 

να αναπτυχθούν με συστηματικό τρόπο στα προγράμματα προπαρασκευής ή/και 

επιμόρφωσής του (Nieto, 2000) .  

Συχνά καταγράφεται η αδυναμία των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας να ενισχύσουν συστηματικά, κατάλληλα 

και με επάρκεια το κοινωνικοπολιτισμικό παιδαγωγικό τους υπόβαθρο (Lázár, 2001· 

Guilherme, 2002· Gundara, 2003). Η ελλειμματική αυτή κατάρτιση έχει σαν συνέπεια 

είτε να αμφισβητούν οι εκπαιδευτικοί τη σημασία της ένταξης πολιτισμικού 

περιεχομένου στη διδασκαλία τους, είτε να αγνοούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να διδάσκουν πολιτισμικά θέματα, και επομένως απαιτείται η επαγγελματική τους 

ανάπτυξη στην διαπολιτισμική παιδαγωγική (Castellotti & Moore, 2002· Sercu, 2005· 

Sercu, Mendez & Castro, 2005). Η ανάγκη για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής τους 

κατάρτισης στα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τονίζεται και από τη 

διεθνή έρευνα (Banks & Banks, 1989· Bennett, 1990· Byram, 1997· Byram & Risager, 1999· 

Holliday, Hyde, & Kullman, 2004· Kramsch, 2005· Sercu, 2005, 2006· Bayyurt, 2006). Οι 

Cogan και Morris (2001) θεωρούν ότι η κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας 

υπαγορεύει την ανάγκη για ανανέωση των εφαρμοζόμενων επιμορφωτικών 

διαδικασιών. Στην Ελλάδα, ο Δαμανάκης (2011) αναφέρει ότι προσδοκώμενο από μία 

τέτοια επιμόρφωση είναι οι επιμορφούμενοι πέρα από τις εξειδικευμένες στο 

αντικείμενό τους γνώσεις να αναπτύξουν  παράλληλα στάσεις, πεποιθήσεις και αξίες 

που θα τους βοηθούν στην κατανόηση αλλά και αξιοποίηση του «διαφορετικού»» (σσ. 

280-282).  

https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref19
https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref12
https://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref13
http://www.llas.ac.uk/resources/paper/2258#ref5#ref5
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Αν και καταγράφεται μικρότερος αριθμός ερευνών σχετικά με τη διαπολιτισμική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας σε σχέση με εκείνες για 

εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, διαπιστώνεται ότι τα προπαρασκευαστικά ή 

επιμορφωτικά προγράμματα που δίνουν έμφαση στη διάσταση της διαπολιτισμικής 

τους ανάπτυξης ενισχύουν τη διαπολιτισμική τους επίγνωση (DeJaeghere & Cao, 2009· 

Wright, 2000) και επιφέρουν αλλαγές στις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις, στάσεις και 

συμπεριφορές (Sleeter, 1992· Lawrence & Tatum, 1997· Carignan, Sanders, & 

Pourdavood, 2005· McNeal, 2005).  

Οι Howard και del Rosario (2000) υποστηρίζουν ότι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που 

παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα πολυπολιτισμικότητας 

ενδέχεται να αναπτύξουν κατανόηση των βασικών εννοιών, οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν τις στάσεις τους στο μέλλον και διαδοχικά την μαθησιακή πρόοδο των 

μαθητών τους. Οι DeJaeghere και Cao (2009) εξέτασαν την θετική επίδραση των 

ενδοσχολικών επιμορφωτικών πρωτοβουλιών σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το Αναπτυξιακό Μοντέλο Διαπολιτισμικής 

Ευαισθησίας (Developmental Model of Intercultural Sensitivity) του Bennett (1986, 1993, 

2004, 2013). Πιο πρόσφατη έρευνα της Bektaş-Çetnkaya (2014) σε εκπαιδευόμενους 

εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας στην Τουρκία εξέτασε με κύρια αξιολογικά 

εργαλεία το Ερωτηματολόγιο των Διαπολιτισμικών Ικανοτήτων του Fantini (2006) και 

το Διαπολιτισμικό πλαίσιο του Byram (1997) τον βαθμό στον οποίο οι διαπολιτισμικές 

γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και η κριτική επίγνωση των εκπαιδευτικών μπορούν να 

ενδυναμωθούν μέσα από το επίσημο εθνικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η μέτρηση 

ανέδειξε ότι η επιμορφωτική διαδικασία μπορεί να αναπτύξει τις (δια)πολιτισμικές 

γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών, τη διαπολιτισμική τους ευαισθησία 

(Hammer, Bennett, & Wiseman, 2003), αλλά και την επίγνωση της δυναμικής εξέλιξης 

των πολιτισμικών εννοιών σε μακρο- (εθνικό) και μικρο- (προσωπικό) επίπεδο. 

Απαιτείται όμως επιπλέον να αναπτύσσει και διαπολιτισμικές στάσεις, στοιχείο που 

δεν ανέδειξε η αναφερθείσα έρευνα, και θα μπορούσε πιθανόν να προαγάγει η 

ζωντανή διαπολιτισμική εμπειρία (Bektaş-Çetnkaya, 2014, σ. 165).  

Οι Liddicoat κ.ά. (2003) επισημαίνουν ότι η θεωρητική (δια)πολιτισμική επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών μπορεί να εμπλουτίσει μεν το γνωστικό τους υπόβαθρο με 

πολιτισμικά δεδομένα, όχι όμως και να συμβάλει στην ικανότητά τους να 

διευκολύνουν την αποτελεσματική (δια)πολιτισμική μάθηση στις τάξεις τους. Οι Dooly 

και Villanueva (2006) αναφέρουν ότι ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής ενδυνάμωσης 
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των εκπαιδευτικών θα πρέπει να εξισορροπεί το θεωρητικό και το βιωματικό 

στοιχείο, προκειμένου εκείνοι να αναπτύσσουν έμπρακτα τη ζητούμενη 

ενσυναίσθηση και να αντιμετωπίζουν με αποδοχή και προσοχή όλους τους μαθητές 

τους. Οι Papademetre και Scarino (2000) έχουν υποδείξει το δικό τους επιμορφωτικό 

μοντέλο διαπολιτισμικής επιμόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ερευνητική 

προσπάθεια που εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε να 

εφαρμόσουν τη διαπολιτισμική διδασκαλία και αναδεικνύει την ανάγκη για χρονικά 

εκτενή και ποιοτικά αναστοχαστική επιμορφωτική διαδικασία. Ανάλογο μοντέλο 

προτείνουν και οι Andrade και Pinho (2003), με τρεις διαστάσεις, την 

κοινωνικοπολιτική, την προσωπική και τη διδακτική.  

Αλλά και στα προγράμματα εκπαίδευσης είναι αναγκαία η διαπολιτισμική 

ενδυνάμωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Η ποιοτική έρευνα των Fox και Diaz-

Greenberg (2006) με υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας σε δυο 

Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι η κριτική παιδαγωγική διαδικασία 

και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση συνέβαλαν ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν 

βαθιά την έννοια πολιτισμός και να αποκτήσουν επίγνωση της σημαντικότητας της 

ένταξής της στο έργο τους. Ο Borrero (2011) προτείνει να υπάρχει πρόγραμμα 

σπουδών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην προπτυχιακή προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών. 

Στη βιβλιογραφία τονίζεται η ανάγκη να βοηθούν τα προγράμματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης τους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν τις αντιλήψεις τους (Tatto & 

Coupland, 2003) και τις προσδοκίες τους (Gay, 2010) για την ετερότητα, αλλά και τη 

διδακτική τους πρακτική (Cabello & Burstein, 1995), στάση και  συμπεριφορά 

(Phuntsog, 2001) υπό το πρίσμα της σύγχρονης πολυπολιτισμικής  τάξης. Βασική τους 

αρχή προτείνεται η ανάπτυξη των θετικών στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι 

στις προοπτικές και δυνατότητες προόδου όλων των μαθητών ανεξάρτητα από 

πολιτισμικές ή άλλες διαφορές (Shade, Kelly, & Oberg, 1997; Villegas & Lucas, 2002; Gay, 

2010). Προτείνεται, ακόμα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να ακολουθεί τις ίδιες 

φιλοσοφικές αρχές (ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων), που διέπουν τη 

διαδικασία ανάπτυξης της διαπολιτισμικής  επάρκειας των μαθητών (Lieberman & 

Wood, 2001), όπως τις έχει θέσει κυρίως ο Byram (1997). ΟιKelly κ. ά. (2002) προτιμούν 

μια πιο εκτεταμένη κοινωνιοπολιτισμική παιδαγωγική στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών. Η Sercu (2005, σ. 161) θεωρεί ζωτικής σημασίας 

για το σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων την κατανόηση των λόγων για τους 
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οποίους οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν ή απορρίπτουν τη διαπολιτισμική διδασκαλία, 

γιατί η κατανόηση αυτή θα συμβάλλει ώστε τα προγράμματα να παραδειγματίσουν 

αποτελεσματικότερα και διαφωτιστικότερα με ποιους τρόπους μπορεί να αναπτυχθεί 

η διαπολιτισμική επάρκεια/ικανότητα. Οι  Villegas και Lucas (2002) προσθέτουν την 

ενδυνάμωση της κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης και της θετικής προδιάθεσης προς 

την ετερότητα, την προώθηση ενεργητικών μορφών μάθησης και διδασκαλίας και την 

εθνογραφική μελέτη της τάξης.  

Η παραδοσιακή μορφή της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης μεταβάλλει σε μικρό βαθμό τις 

πρακτικές και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αν δεν περιλαμβάνει παράλληλα και 

πρακτική και ρεαλιστική εξάσκηση της διαπολιτισμικής μάθησης (Byram, 1997· Eraut, 

1994), τακτική  που έχουν υιοθετήσει κατά καιρούς τεχνολογικά υποστηριγμένα 

επιμορφωτικά προγράμματα (Muller-Hartmann, 2006· Dooly, 2007). Η ανάγκη να 

εισαχθεί η παράμετρος διαπολιτισμική κατάρτιση στα προγράμματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται από την σύγχρονη τεχνολογία 

αιτιολογείται με το ότι α) η εκπαίδευση σε όλα πλέον τα κοινωνικά συστήματα 

λειτουργεί σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, β) οι τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνιών μπορούν να διευρύνουν την  πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και 

γ) η μάθηση μέσω ομοτίμων άλλων πολιτισμικών χαρακτηριστικών ευνοεί την 

κατανόηση του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου (Davis, 

1999). Η διαδικτυακή εκπαίδευση και γενικά η χρήση του διαδικτύου χαρακτηρίζονται 

ακόμα ως ένα αποτελεσματικό και μη δαπανηρό μέσο σύγκλισης εκπαιδευομένων 

από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Fox & Diaz-Greenberg, 2006· Buchanan et 

al., 2008).  

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικτυακές κοινότητες, η ενθάρρυνση του 

αναστοχαστικού διαλόγου σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά διαμεσολαβημένο 

περιβάλλον (McCloskey, 2012), η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

και η συλλογική εποικοδόμηση διαπολιτισμικής  γνώσης (Barnett & al., 2002· Wiske et 

al., 2006) αποτελούν σημαντικές ενδείξεις της παιδαγωγικής δυναμικής της σύγχρονης 

τεχνολογίας (Hawley & Valli, 1999· Wilson & Berne, 1999· Barnett & al., 2002· Wiske et al., 

2006) με οφέλη που δεν αποκομίζονται από δια ζώσης διαδικασίες (Buchanan et al., 

2008). Ένα παράδειγμα αποτελεί η τηλεσυνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) σε έρευνα του Merryfield (2003), όπως αναφέρουν οι Davis, Cho 

και Hagenson (2005, σ. 386). Ορισμένοι ερευνητές εκφράζουν σκεπτικισμό για την 
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ανάπτυξη τεχνολογικά διαμεσολαβημένων συνεργασιών λόγω της επικινδυνότητας 

που εμπεριέχουν εξίσου για μαθητές και εκπαιδευτικούς (Paige, 1993· Stockwell & 

Levy, 2001· Belz, 2005· Ware & Kramsch, 2005). Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, 

πιθανοί γραφειοκρατικοί, λογιστικοί, τεχνολογικοί και παιδαγωγικοί κίνδυνοι 

αποτρέπουν τους διαδικτυακούς συνεργάτες να ανταποκρίνονται όπως απαιτείται σε 

μια διαπολιτισμική συνάντηση (Belz, 2005).   

Ο μεθοδολογικός άξονας με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες επιδρούν προωθητικά 

στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών θίγεται σε λίγες 

έρευνες (Doğançay-Aktuna, 2005· Sercu et al., 2005· Borrero & Yuste, 2011· Kohler, 2015· 

Ghanem, 2017). Η McCloskey (2011) τονίζει την ανάγκη για προσεκτικό σχεδιασμό των 

επιμορφωτικών εμπειριών ώστε η τεχνολογία να προάγει και όχι να αναστέλλει τους 

σκοπούς της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας. Έχουν καταγραφεί κάποια 

προγράμματα προπαρασκευής των εκπαιδευτικών που χρησιμοποίησαν μεθόδους 

τηλεκπαίδευσης για να αναπτύξουν θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Donaldson 

& Carter, 2000· Selwyn, 2000). Επίσης, κάποια επιμορφωτικά εγχειρήματα έχουν 

εμπλέξει τους εκπαιδευτικούς σε συνεργατικό διδακτικό σχεδιασμό μέσω του 

διαδικτύου με θετικές προοπτικές στο πεδίο της ανάπτυξης διαπολιτισμικής 

ευαισθησίας και στάσεων (Dooly, 2007). Σπανιότερες είναι οι έρευνες που συνδέουν 

την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής ικανότητας των εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής γλώσσας με τις τεχνολογικά διαμεσολαβημένες επιμορφωτικές διαδικασίες, 

γεγονός που ενισχύει τη σημαντικότητα της παρούσας μελέτης και εγείρει νέους 

ερευνητικούς στόχους, ιδιαίτερα όσον αφορά στα κριτήρια μιας αποτελεσματικής 

επιμόρφωσης (McCloskey, 2011). Στην έρευνα των Soto, Escobar και Baez (2011),  

ψηφιακό υλικό (λογισμικό, podcasts, διαδικτυακά videos) αξιοποιήθηκε με θετικά 

αποτελέσματα σε πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Αγγλικής 

γλώσσας προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν  οι συμμετέχοντες στις δυνατότητες της 

ψηφιακής τεχνολογίας να εμπλουτίζει τις διαπολιτισμικές γνώσεις και δεξιότητες των 

ίδιων και κατ’ επέκταση των μαθητών τους. Άλλες έρευνες που εξετάζουν 

καινοτομικές πρωτοβουλίες διαδικτυακής επαγγελματικής ανάπτυξης αναφέρουν ότι 

αυτός ο τρόπος μάθησης προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε επαγγελματικές κοινότητες, άσκησης αναστοχαστικού διαλόγου, και 

συλλογικής μάθησης, στοιχεία που θεωρούνται προαγωγικά της ουσιαστικής και 

βιώσιμης επαγγελματικής ανάπτυξης (Hawley & Valli, 1999· Wilson & Berne, 1999· 

Barnett, 2002· Wiske et al., 2006).  
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Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο (υλικό, δραστηριότητες) και τη δομή των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην διαπολιτισμική και ευρύτερα 

παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ο Gay (2002) προτείνει τη συγκρότηση 

ενός ισχυρού πολιτισμικού γνωστικού υπόβαθρου, το σχεδιασμό κατάλληλων 

αναλυτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης και την ενίσχυση 

των διαπολιτισμικών εμπειριών. 
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3ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της έρευνας 

Εισαγωγή 

Η διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας με γνώμονα την πολυπολιτισμικότητα του σχολικού περιβάλλοντος και τις 

προοπτικές των Νέων Τεχνολογιών ακολουθεί την πρακτική της «μεθοδικά 

ελεγχόμενης συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας εμπειρικών δεδομένων» (Τσιώλης, 2015, 

σσ. 473-474). Η εφαρμογή επιστημονικά αποδεκτών ερευνητικών διαδικασιών και 

τεχνικών, ο μεθοδολογικός έλεγχός τους και η διασταύρωση των σταδίων και των 

ευρημάτων διασφαλίζουν την εγκυρότητα της όλης ερευνητικής διαδικασίας (Robson, 

2002).  

Η παρούσα μελέτη αξιοποιεί δύο επικρατέστερες ερευνητικές προσεγγίσεις, την 

«ποσοτική» και η «ποιοτική». Η επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας βασίζεται σε 

παράγοντες όπως είναι η φιλοσοφική διάσταση πίσω από κάθε ερευνητική 

διαδικασία, η φύση του ερευνητικού προβλήματος, η παραγωγή και η ανάλυση των 

δεδομένων, ο τρόπος παρουσίασης των πορισμάτων, κ.ά.  (Strauss & Corbin, 1998). Η 

ποσοτική μέθοδος στοχεύει στην περιγραφική προσέγγιση του ζητήματος της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και των 

παραγόντων που επιδρούν σε αυτό (πολυπολιτισμικότητα, Νέες Τεχνολογίες) 

(Cresswell, 2003), ενώ η ποιοτική μέθοδος στοχεύει στην εμβάθυνση σε διαστάσεις και 

παραμέτρους που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του (Kvale, 1996), και άρα στην 

πληρέστερη κατανόησή του. Το σχήμα της μεικτής ερευνητικής μεθοδολογίας 

αναγνωρίζεται και προτείνεται ως δυναμική ερευνητική προσέγγιση (Creswell & Plano 

Clark, 2007). 

Στο κεφάλαιο αυτό αιτιολογείται, αρχικά, η γενική μεθοδολογία που ακολουθεί η 

παρούσα έρευνα και κατόπιν γίνεται σύντομη αναφορά στη στρατηγική του 

μεθοδολογικού τριγωνισμού (ή τριγωνοποίησης) την οποία υιοθετεί. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα συστατικά μέρη της ποσοτικής προσέγγισης, 

συγκεκριμένα, ο σκοπός, το δείγμα και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. 

Ακολουθεί η αναφορά στο σκέλος της ποιοτικής έρευνας, όπου αρχικά γίνεται 

αναφορά στην τεχνική της ημιδομημένης συνέντευξης, ενώ κατόπιν παρουσιάζονται 

τα ιδιαίτερα συστατικά μέρη της ποιοτικής προσέγγισης (σκοπός, δείγμα, συνέντευξη) 

και περιγράφεται, επίσης, η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης. Το κεφάλαιο 
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ολοκληρώνεται με αναφορά στους παράγοντες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα 

και αξιοπιστία της επιλεχθείσας ερευνητικής μεθοδολογίας. 

3.1 Η επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας 

3.1.1 Μεικτή μεθοδολογία – Τριγωνισμός ή τριγωνοποίηση 

Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα παρουσιάζουν ένα υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας, 

το οποίο η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψη (Rosean & Florio-Ruane, 

2008). Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό θέμα, την 

επαγγελματική ανάπυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και για το λόγο 

αυτό χρησιμοποιεί ένα μεικτό μεθοδολογικό σχήμα, συνδυάζοντας την ποσοτική και 

τη ποιοτική προσέγγιση (Babbie, 1992). Με αυτή τη μεθοδολογία, επιδιώκεται να 

σκιαγραφηθεί μια πιστότερη και πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις ανάγκες του πολυπολιτισμικού 

σχολικού περιβάλλοντος και τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών (Palinkas et al. 

2011a, b, c). 

Ο τριγωνισμός ή τριγωνοποίηση είναι η αξιοποίηση της μεικτής μεθοδολογίας για να 

να αποτυπωθεί διεξοδικότερα το εύρος και η πολυπλοκότητα της στάσης και της 

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωσή τους και να μελετηθεί 

από περισσότερες από μία οπτικές γωνίες (Kelle, 2001, 2007). Καθώς αναγνωρίζεται ως 

ένας αποτελεσματικός τρόπος διασφάλισης της αξιοπιστίας και μεγιστοποίησης της 

εγκυρότητας των αποτελεσμάτων μιας έρευνας (Patton, 1999· Moran-Ellis et al., 2006· 

Hammersley, 2008), αρκετοί ερευνητές αναφέρονται ενθαρρυντικά στη συνδυαστική 

χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων (Denzin, 1989b, 2012· Howe, 2004· Plano 

Clark & Creswell, 2008).  

Και οι δύο τύποι ερευνών έχουν ισχύ και χρησιμότητα.  Στη βιβλιογραφία, οι μεικτές 

μέθοδοι, οι οποίες δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, αλλά μπορούν να συνυπάρχουν 

αλληλοσυμπληρωματικά σε μια έρευνα (Best & Khan, 1989· Kvale, 1996), συμβάλλουν 

ώστε να αναδύονται μέσω αυτών διαφορετικές οπτικές της συνθετότητας του υπό 

μελέτη θέματος. Η διαδικασία της διττής συλλογής δεδομένων στην παρούσα μελέτη 

αποσκοπεί στην ανάδειξη αφενός νέων εννοιών σχετικά με το οργανωμένο σύστημα 

κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και 

αφετέρου της αναγκαιότητας του σχεδιασμού αποτελεσματικότερων και 

βιωσιμότερων διαδικασιών επαγγελματικής ανάπτυξης με τις δυνατότητες που 

παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Σύμφωνα 
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με τους Lincoln και Guba (1985, σσ. 39–43), το μεικτό μεθοδολογικό περιβάλλον είναι 

πλούσιο σε νοήματα που μπορούν να τροφοδοτήσουν την έρευνα. Για παράδειγμα, οι 

προσωπικές αποτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των 

επιμορφωτικών διαδικασιών που δομούνται με την υποστήριξη των Νέων 

Τεχνολογιών μπορούν να ανασύρουν στην επιφάνεια βαθύτερα ποιοτικά δεδομένα, 

τα οποία να ερμηνεύσουν ακριβέστερα και αναλυτικότερα τις ατομικές ανάγκες και 

εμπειρίες τους (Delamont, 1992· Blaxter, Hughes, & Tight, 1996). 

3.1.2 Ποσοτική έρευνα: σκοπός  

Οι ποσοτικές έρευνες αποσκοπούν στο να επικυρώσουν ή μη μια υπόθεση μέσα από 

τη μελέτη προκαθορισμένων μεταβλητών και τα ευρήματά τους θεωρούνται 

γενικεύσιμα και δείκτες προβλέψιμων φαινομένων σε μεγαλύτερα πληθυσμιακά 

δείγματα (Cresswell, 2003). Η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση στην παρούσα μελέτη 

ακολουθείται προκειμένου να ανιχνευθούν γενικές κανονικότητες ή τάσεις που 

διέπουν το ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας (Bryman, 2004). Συγκεκριμένα, μέσα από την καταγραφή των αδυναμιών 

των παραδοσιακών μορφών επιμόρφωσης να απαντήσουν στις νέες ανάγκες που 

εγείρει το πολυπολιτισμικό περιβάλλον και τη διείσδυση της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση, αναμένεται να επαληθευθεί ο θετικά διαμορφωτικός ρόλος των Νέων 

Τεχνολογιών στην ατομική και συλλογική επιδίωξη της επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι 

θεματικοί άξονες της έρευνας, συγκεκριμένα η επαγγελματική ανάπτυξη, το 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον και οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν τις τρεις κύριες 

μεταβλητές. Από αυτές, εξαρτημένη μεταβλητή θεωρείται η επαγγελματική ανάπτυξη, 

γιατί επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τις δυο ανεξάρτητες μεταβλητές, την  

πολυπολιτισμικότητα και τις Νέες Τεχνολογίες.   

3.1.3 Ποσοτική έρευνα: δείγμα  

Η έρευνα χρησιμοποιεί συστηματική τυχαία δειγματοληψία (systematic random 

sampling), δημοφιλή δειγματοληπτική τεχνική λόγω της απλότητάς της. Το δείγμα 

των 163 εκπαιδευτικών επιλέγεται από ένα κατάλογο 326 μελών ενός ποιοτικά 

ομοιογενούς πληθυσµού (εν ενεργεία μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

Αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλείας και 

Αχαΐας), ο οποίος συντάχθηκε με τη συνδρομή της υπηρεσιακής βάσης εκπαιδευτικών 

δεδομένων myschool των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Ηλείας και Αχαΐας. Τα μέλη του δείγματος επιλέχθηκαν από τον ίδιο 
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κατάλογο µετά από σταθερό διάστηµα διαδοχικών µονάδων, συγκεκριμένα μετά από 

κάθε 2ο μέλος. Σύμφωνα με τον Κατσίλη  (1998), το εύρος του δείγματος αναλογικά 

επηρεάζει την ακρίβεια της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, καταβλήθηκε προσπάθεια 

ώστε ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ποσοτική έρευνα να διευρυνθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο σε σχέση με τη γεωγραφική και επαγγελματική εστίαση του 

δείγματος μέσω της επιλογής μικρού περιοδικού διαστήματος για την κατάρτισή του.  

3.1.4 Ποσοτική έρευνα: ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) 

Το ερευνητικό εργαλείο στο ποσοτικό σκέλος της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο 

(Παράρτημα A , σελ. 258). Η ανάγκη να συλλεχθούν με ταχύτητα ποσοτικοποιούμενα, 

στατιστικά αναλυτέα και δυνητικά γενικεύσιμα πρωτογενή δεδομένα (Creswell, 2003) 

από ένα ευρύ κοινό σε περιβάλλον ανωνυμίας και σε υψηλό επίπεδο 

αντικειμενικότητας συνέβαλε στην επιλογή του ερωτηματολογίου που 

συμπληρώνεται από τον ίδιο τον ερωτώμενο ως του πλέον κατάλληλου εργαλείου 

μέτρησης του μεγέθους των πτυχών της έρευνας (Field & Hole, 2010· O’Leary, 2014).  

Το ερωτηματολόγιο που καταρτίστηκε δομείται σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες 

και περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις. Η πρώτη ενότητα με τίτλο «Δημογραφικά στοιχεία» 

απαρτίζεται από 5 ερωτήσεις που αφορούν σε δημογραφικού τύπου δεδομένα 

σχετικά με την ηλικία, το φύλο, και την τρέχουσα εκπαιδευτική κατάσταση των 

εκπαιδευτικών (επαγγελματικό περιβάλλον, εργασιακή σχέση, συνολική χρονική 

επαγγελματική διαδρομή).  

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Ακαδημαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση», η οποία 

δομείται σε 10 ερωτήσεις, διερευνάται το επαγγελματικό επιστημονικό και 

παιδαγωγικό προφίλ των εκπαιδευτικών, όπως αυτό συγκροτείται από τη βασική 

ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση και την επιμόρφωση που έχουν δεχτεί στο πλαίσιο των 

της επαγγελματικής τους διαδρομής.  

Η τρίτη ενότητα με τίτλο «Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα» περιέχει 10 

ερωτήσεις και ανιχνεύει την ιδιαίτερη κατάρτιση και επιμόρφωση που διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και το βαθμό της 

διαπολιτισμικής τους ετοιμότητας σε σχέση με τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της 

σύγχρονης ελληνικής ξενόγλωσσης τάξης.  

Τέλος, η τέταρτη ενότητα με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και επαγγελματική ανάπτυξη για 

την πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη» περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις και εστιάζει στον 

παράγοντα Νέες Τεχνολογίες, τον οποίο συνδέει με την προσωπική διδακτική και 
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επιμορφωτική εμπειρία. Τα ποσοτικά ζητούμενα εκτείνονται έως την ανίχνευση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών να 

προάγουν διαπολιτισμικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, και ιδιαίτερα για εκείνες 

που οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει μέσα από τις επιμορφωτικές τους εμπειρίες και 

τις χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της πολυπολιτισμικής τους τάξης.  

Οι σαράντα (40) ερωτήσεις κλειστού τύπου διατρέχουν ένα εύρος ποσοτικών 

ζητουμένων που άπτονται και του προσωπικού παιδαγωγικού προφίλ των 

ερωτώμενων αλλά και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που συνδέεται με την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, αφού, σύμφωνα με την έρευνα, η μάθηση υπόκειται 

στην επίδραση προσωπικών αλλά και κοινωνικών παραγόντων (Clardy, 2000). Σε 

πολλές ερωτήσεις εμπεριέχονται και ζητούμενα ανοικτού τύπου με την επιλογή «Άλλο 

(παρακαλώ προδιορίστε)», σε μια προσπάθεια να εξαχθούν ποιοτικά δεδομένα που 

μπορεί να αποσαφηνίσουν βαθύτερα μια ερευνητική περιοχή που δεν καλύπτεται από 

τις κλειστού τύπου ερωτήσεις.  

Οι ερωτήσεις χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές συλλογής δεδομένων, όπως κλίμακες 

απλής και  αθροιστικής μέτρησης, κλίμακες κατάταξης και κλίμακες αθροιστικής 

αξιολόγησης Likert, ώστε να μετρηθεί όχι μόνο η θετική ή αρνητική στάση των 

υποκειμένων απέναντι σε ένα ζήτημα, αλλά και ο βαθμός στον οποίο υποστηρίζουν 

μια συγκεκριμένη άποψη (Robson, 2002). Έχει ληφθεί φροντίδα ώστε οι κατηγορίες 

των ονομαστικών - κατηγορικών μεταβλητών να είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες 

(mutually exclusive), δηλαδή, να αποκλείεται η επικάλυψή τους, και να είναι 

εξαντλητικές (exhaustive), δηλαδή να καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις στις 

οποίες μπορεί να ενταχθεί ο ερωτώμενος (Cresswell, 2003).  

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε σε έντυπη μορφή ώστε να διανεμηθεί με 

διαπροσωπική επαφή και να περισυλλεγεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά και με τη χρήση 

των υπηρεσιακών ταχυδρομικών λειτουργιών στην περίπτωση της γεωγραφικής 

διασποράς των μελών του δείγματος. Η διαπροσωπική διανομή του έντυπου 

ερωτηματολογίου προτιμήθηκε λόγω του συχνά καταγραφόμενου μειωμένου 

αριθμού των ηλεκτρονικά διακινούμενων επιστρεφομένων αρχείων ηλεκτρονικής. 

Στο σύνολο των 163 ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν, επιστράφηκαν 

συμπληρωμένα 150, που αποτελούν και το τελικό δείγμα της ποσοτικής έρευνας. 

Επίσης λήφθηκε φροντίδα με τεχνικές συμβολικής αρίθμησης ώστε να μη δοθεί το 

ίδιο ερωτηματολόγιο δυο φορές στον ίδιο συμμετέχοντα και άρα να μην υπάρχουν 

επαναλήψεις, ενέργεια που θα επηρέαζε τα τελικά δεδομένα. 
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Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου εισάγεται με ένα επιστολικό σημείωμα στο 

οποίο παρουσιάζεται η ταυτότητα του ερευνητή, ο σκοπός, η δομή και η χρονική 

διάρκεια της στατιστικής έρευνας, επισημαίνεται η η προαιρετικότητα της συμμετοχής 

και η διασφάλιση της ανωνυμίας, ενώ τονίζεται η σημαντικότητα των καταχωρήσεων 

όσον αφορά μελλοντικούς προγραμματικούς σχεδιασμούς στον τομέα της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό του, το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε πιλοτική 

εφαρμογή μεταξύ μεικτού δείγματος 10 εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας και 

εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και 

αναμορφώθηκε επί οκτώ φορές μέχρι να επιτευχθεί η τελική έκδοση με την οποία 

διακινήθηκε. Λήφθηκε ιδιαίτερη φροντίδα ώστε οι συμμετέχοντες στην πιλοτική 

εφραμογή εκπαιδευτικοί να εκπροσωπούν όλες τις σχολικές βαθμίδες και τους 

τύπους σχολείων, αλλά και να καλύπτουν μια ευρεία ηλικιακή κλίμακα, ώστε η 

ανατροφοδότηση να είναι ειλικρινής, προσωπική, ποικίλη και 

αλληλοσυμπληρωματική. Η πιλοτική εφαρμογή εστίασε τόσο σε ποιοτικά ζητήματα 

(π.χ. σαφήνεια, πληρότητα και σκοπιμότητα των ερωτήσεων, έλεγχος 

καταλληλότητας του τύπου των ερωτήσεων, ανάγκη διερεύνησης περισσότερων ή 

διαφορετικών περιοχών, κ.λ.π.) όσο και σε δομικά ζητήματα (οργάνωση ενοτήτων, 

ιεράρχηση, μετακίνηση ή απαλοιφή ερωτήσεων, τυπογραφική αρτιότητα, αισθητική 

βελτίωση, κ.λ.π.), ώστε να διασφαλιστούν και τα επιστημολογικά στοιχεία του ως 

ερευνητικού εργαλείου αλλά και η αποτελεσματικότητά του στο κοινό-στόχο. Αν και η 

έκτασή του αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, η ουσία και το εύρος του περιεχομένου 

του, που όπως επανειλημμένα επισημάνθηκε, θίγει διαχρονικές ανάγκες και 

προβληματισμούς των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, σχολιάστηκαν ως 

θετικό αντιστάθμισμα. Οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν την ανατροφοδότηση των 

συμμετεχόντων αφορούσαν κυρίως α) στην φραστική διατύπωση ορισμένων 

ερωτήσεων, β) στην καταλληλότητα της τυπολογίας ερωτήσεων, γ) στον έλεγχο των 

πιθανών αποκρίσεων, δ) στη θεματική διάταξη ερωτήσεων ή ενοτήτων, ε) στην 

αισθητική εικόνα του ερωτηματολογίου, στ) στον έλεγχο του απαιτούμενου για την 

συμπλήρωση χρόνου και ζ) σε άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να 

δυσχεράνουν τη διενέργεια της έρευνας (Oppenheim, 1992). 

Με ελάχιστες τροποιήσεις, η έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου μπορεί να 

εξελιχθεί και σε διαχρονική (longitudinal) αν επιδιωχθεί η επανάληψη της συλλογής 
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των συγκεκριμένων δεδομένων σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους, ώστε να 

διερευνηθεί τυχόν διαφοροποίηση, ή εξέλιξη των συμπερασμάτων. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των ερωτήσεων που εμπεριέχονται στο τελικό 

αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο. Σε αυτήν γίνεται, όπου είναι αναγκαίο, αναφορά 

στην ανατροφοδότηση της πιλοτικής εφαρμογής, η οποία διαμόρφωσε και την τελική 

μορφή των ερωτήσεων. Στην πλειονότητά τους, οι ερωτήσεις τεκμηριώνονται 

βιβλιογραφικά με παραπομπές που παραθέτονται στο Παράρτημα Β (σ. 278) της 

μελέτης.  

Η 1η Ενότητα συλλέγει με 5 ερωτήσεις (1-5) τα αναγκαία δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών. Με την 1η ερώτηση επιδιώκεται αρχικά η ηλικιακή κατηγοριοποίηση 

των ερωτώμενων σε δεκαετείς χρονικές περιόδους1 (Παράρτημα Β, σ. 279). Η πρώτη 

μορφή του ερωτηματολογίου ταξινομούσε τις ηλικιακές ομάδες σε περιόδους 

δεκαετιών με πενταετή κατάληξη (π.χ. 25-35, 36-45, 46-55 και 56-65). Κατά τη διάρκεια 

της πιλοτικής εφαρμογής ανασκευάστηκε η ερώτηση στην ακέραια δεκαετή 

κατάτμηση, γιατί αυτή αποτελεί συμβολική ένδειξη της εκπαιδευτικής εμπειρίας αλλά 

και της πιθανής υπηρεσιακής εξέλιξης ενός εκπαιδευτικού. Η 2η ερώτηση αναφέρεται 

στο φύλο2 (Παράρτημα Β, σ. 279) και η 3η ερώτηση στον εργασιακό χώρο των 

εκπαιδευτικών του δείγματος3 (Παράρτημα Β, σ. 279). Στην πρώτη μορφή του 

ερωτηματολογίου η κατάτμηση στην ερώτηση αυτή αφορούσε γενικά τις δυο 

βαθμίδες και περιείχε και την επιλογή να ανήκει κανείς και στις δυο. Στην πιλοτική 

εφραμογή κρίθηκε σκόπιμο να επιμεριστεί περαιτέρω η μεταβλητή της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να περιλαμβάνει και τους τύπους των σχολείων 

(Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο), με βάση την υπόθεση ότι ο συνήθης 

πλέον συνδυασμός ποικίλων τύπων εργασιακών χώρων μπορεί να επηρεάζει πολλά 

ερευνητικά δεδομένα (π.χ. τρόπο διδασκαλίας, επιμορφωτικές εμπειρίες και ανάγκες, 

διαπολιτισμική επάρκεια, χρήση των Νέων Τεχνολογιών, κ.ά.). Η εργασιακή σχέση 

των εκπαιδευτικών (μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) είναι το θέμα της 4ης 

ερώτησης4 (Παράρτημα Β, σ. 279) και, τέλος, η συνολική διδακτική υπηρεσία τους στη 

δημόσια εκπαίδευση εξετάζεται στην 5η ερώτηση5 (Παράρτημα Β, σ. 280).  

Στην πρώτη μορφή του ερωτηματογίου, οι ερωτήσεις 4 και 5 ήταν ιεραρχικά 

αντεστραμμένες, αλλά κατά την πιλοτική εφαρμογή του σχολιάστηκε η ανάγκη να 

προηγείται η εργασιακή κατάσταση του πιο εξειδικευμένου στοιχείου του αριθμού 

των χρόνων με τα οποία αυτή συνδέεται. Επίσης, η ερώτηση 4 του πιλοτικού 

ερωτηματολογίου (ερώτηση 5 στο οριστικό) προέβλεπε μια λεπτομερέστερη 
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κατάτμηση του χρόνου εκπαιδευτικής θητείας σε επτά πενταετείς περιόδους (π.χ. α. 1-

5 χρόνια, β. 6-10, γ. 11-15, δ. 16-20, ε. 21-25, στ. 26-30 και ζ. πάνω από 30 χρόνια), επιλογή 

που ανασκευάστηκε στη μορφή λιγότερων και πιο συμπυκνωμένων περιόδων, 

μετατροπή που άπτεται τόσο με δομικά όσο και με ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες, όπως αναφέρεται και 

στις σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές. 

Η 2η Ενότητα απαρτίζεται από 10 ερωτήσεις (6-15) οι οποίες διερευνούν τη γενική 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας στη 

δημόσια εκπαίδευση και στην επιπλέον κατάρτιση που έχουν λάβει μέσα από την 

επιμορφωτική διαδικασία στη διάρκεια του εκπαιδευτικού τους έργου. Με την 6η 

ερώτηση σκιαγραφείται το επιστημονικό προφίλ των εκπαιδευτικών6 (Παράρτημα Β, 

σ. 280). Η 7η ερώτηση αναφέρεται στις μορφές της επιπλέον τυπικής, μη τυπικής και 

άτυπης επιμόρφωσης που έχουν επιδιώξει για να ενισχύσουν το παιδαγωγικό τους 

προφίλ. Οι επιλογές καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιμορφωτικών φορέων τυπικής 

επιμόρφωσης όπως Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Π.Ε.Κ., δεδομένων των εξελίξεων που στην 

επιμορφωτική διαδικασία7 (Παράρτημα Β, σ. 280). Στην πιλοτική μορφή της 

συγκεκριμένης ερώτησης περιλαμβάνονταν ως επιλογές της μη τυπικής ή/και άτυπης 

μορφής επιμόρφωσης και οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, οι οποίες όμως 

απαλείφθηκαν ως περισσότερο συμβατές με την ακαδημαϊκή κατάρτιση. Η πιλοτική 

ομάδα αντιπρότεινε την επιλογή των μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων από κρατικό (π.χ. ΑΕΙ, ΕΚΔΔΑ, ΙΝ.ΕΠ., κ.λ.π.) ή μη κρατικό φορέα (π.χ. 

ιδιωτικούς ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κ.λ.π.) και των μη 

μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (π.χ. σεμινάρια/ημερίδες τ. 

σχολικών συμβούλων, επιστημονικών ενώσεων, συνέδρια, κοινότητες πρακτικής, 

MOOCs, κ.λ.π.), που αποτελούν σύγχρονες τάσεις επαγγελματικής αυτοβελτίωσης. Τα 

δεδομένα των ερωτήσεων 6 και 7 ενθαρρύνουν την περαιτέρω διερεύνηση των 

δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης που δημιουργεί η εμπλουτισμένη κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών (Mauno et al., 2007· De Lange et al., 2008· Rich et al., 2010). 

Η 8η ερώτηση εξετάζει το βαθμό της διαπολιτισμικής κατάρτισης των συμμετεχόντων, 

γιατί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της σύγχρονης τάξης προϋποθέτει την ύπαρξη 

της ανάλογης διαπολιτισμικής παιδαγωγικής γνώσης και ικανότητας από τους 

εκπαιδευτικούς (Δαμανάκης, 2005)8 (Παράρτημα Β, σ. 281). Η διερεύνηση του βαθμού 

πολυγλωσσίας στην 9η ερώτηση σχετίζεται εννοιολογικά με την πολιτισμική διάσταση 

της γλωσσικής εκμάθησης, αλλά και με την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθησίας 
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και ικανότητας (Byram & Feliming, 1998· Fantini, 2000· Olson & Kroeger, 2001· 

Guilherme, 2002· Liddicoat, 2008)9 (Παράρτημα Β, σ. 281). Η αξιολόγηση των 

προπτυχιακών σπουδών υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επιδιώκεται 

με την 10η ερώτηση, σε μια προσπάθεια να διαφανεί αν και σε ποιο βαθμό τα 

πανεπιστημιακά προπαρασκευαστικά προγράμματα των εκπαιδευτικών 

διαμορφώνουν το επιστημονικό και παιδαγωγικό σκέλος των σπουδών τους σε 

συνάρτηση με τις εξελίξεις και ανάγκες του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος10 

(Παράρτημα Β, σ. 281).  

Η αξιολόγηση των αδυναμιών της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που παρέχεται 

ενδοϋπηρεσιακά στην Ελλάδα καταγράφεται σε αρκετές έρευνες (Μαυρογιώργος, 

1999· Μαυροειδής & Τύπας, 2001· Χατζηπαναγιώτου, 2001· Νικολακάκη, 2003· Δούκας 

κ.ά., 2007). Στην 11η ερώτηση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναστοχαστούν σε 

συγκεκριμένες και σημαντικές πτυχές των επιμορφωτικών διαδικασιών στις οποίες 

έχουν εμπλακεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους έργου, για να αποτιμήσουν σε 

ποιο βαθμό εμπεριέχουν τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών επαγγελματικής 

ανάπτυξης (Desimone & Garet, 2015). Θίγονται επιμέρους ζητήματα της 

επιμορφωτικής διαδικασίας, όπως η προκαθορισμένη ή ευέλικτη θεματολογία 

(Μαυρογιώργος, 1999), η παροχή θεωρητικής έναντι βιωματικής γνώσης 

(Κασσωτάκης, 1987), η σύνδεση ή μη με το σχολικό περιβάλλον, η ακαδημαϊκή, 

«σχολειοποιημένη» επιμορφωτική προσέγγιση (Καραμπίνη & Ψίλου, 2000· 

Παπαπροκοπίου, 2002), η τήρηση ή μη των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001), κ.λ.π., δεδομένα τα οποία μπορούν να συνθέσουν 

μελλοντικές μορφές αποτελεσματικότερης επιμόρφωσης.   

Κατόπιν, στη 12η ερώτηση, οι ερωτώμενοι ιεραρχούν με γνώμονα τα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης (Desimone, 2011) ποικίλες παραδοσιακές και 

πιο σύγχρονες μεθοδολογικές επιμορφωτικές προσεγγίσεις11 (Παράρτημα Β, σ. 282). 

Με την 13η και 14η ερώτηση, οι  ερωτώμενοι καλούνται να προσδιορίσουν το πλαίσιο 

και τη μορφολογία αντίστοιχα των αποτελεσματικών για εκείνους επιμορφωτικών 

διαδικασιών εν όψει των ιδιαίτερων αναγκών και προκλήσεων της πολυπολιτισμικής 

τάξη, ενώ η 15η ερώτηση τους ζητά να προσθέσουν στην κρίση τους και τη 

διαπολιτισμική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας12  (Παράρτημα Β, 

σ. 282).  

Η 3η Ενότητα διερευνά τη διαπολιτισμική επάρκεια των συμμετεχόντων με 10 

ερωτήσεις (16-25), αποσαφηνίζοντας προκαταβολικά κεντρικές έννοιες, όπως 
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πολιτισμός, διαπολιτισμική ετοιμότητα και διαπολιτισμική επάρκεια σε ένα σύντομο 

εισαγωγικό κείμενο. Αρχικά, στην 16η ερώτηση αναζητείται το αριθμητικό μέγεθος 

των εκπαιδευτικών με διδακτική εμπειρία σε πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη13 

(Παράρτημα Β, σ. 282). Με την 17η,  18η και 19η, ερώτηση διερευνάται ο βαθμός και η η 

σημαντικότητα της εξοικείωσης εκπαιδευτικών και μαθητών με τα χαρακτηριστικά 

(γλώσσα, θρησκεία, ιστορία, κοινωνική ζωή, κ.λ.π.) του πολιτισμικά διαφορετικού 

μαθητικού κοινού του περιβάλλοντός τους14 (Παράρτημα Β, σ. 282).  

Με την 20ή ερώτηση, οι ερωτώμενοι αναστοχάζονται για τη δική τους διδακτική 

πρακτική και την αναλογία που τηρεί ανάμεσα στους γλωσσικούς και 

πολιτισμικούς στόχους15 (Παράρτημα Β, σ. 283).  

Το πολιτισμικό περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων της Αγγλικής γλώσσας  στη 

δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση διερευνά η  21η ερώτηση, λόγω 

του ότι  το σχολικό βιβλίο εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή γνώσης στην 

ξενόγλωσση τάξη (Sercu, 2000), αποτυπώνοντας παράλληλα τόσο τις τρέχουσες 

φιλοσοφικές αντιλήψεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ξένης 

γλώσσας16 (Παράρτημα Β, σ. 283).  

Η 22η ερώτηση ανιχνεύει τη συναισθηματική κατάσταση των εκπαιδευτικών στο 

ενδεχόμενο διδασκαλίας σε πολυπολιτισμική τάξη17 (Παράρτημα Β, σ. 284). Στην 

πιλοτική μορφή του ερωτηματολογίου, η ερώτηση αυτή ήταν διαφορετική και 

αποσκοπούσε στη διερεύνηση του βαθμού προθυμίας των εκπαιδευτικών να 

αναπτύξουν μεθοδολογικά τη διαπολιτισμική ευαισθησία και ικανότητα στους 

μαθητές τους. Η αρχική της έκδοση ήταν: 

Είστε πρόθυμοι να εισαγάγετε δραστηριότητες διαπολιτισμικής κατανόησης και 

επικοινωνίας στη διδασκαλία σας; 

  Ήδη το εφαρμόζω 

  Ναι, θα με ενδιέφερε, αρκεί να έχω επιμορφωθεί για αυτό 

  Όχι, προτιμώ να διατηρήσω τη συνήθη διδακτική μου πρακτική 

  Άλλο  

Η ανατροφοδότηση, όμως, της πιλοτικής εφαρμογής ανέδειξε την ανάγκη να 

διερευνηθεί αντ’ αυτού η συναισθηματική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

προοπτική διαχείρισης μιας πολυπολιτισμικής τάξης, γιατί εκείνη επιδρά σημαντικά 
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στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναγκαίων 

γλωσσοδιδακτικών πρακτικών (Klein, 2004).   

Η  23η ερώτηση διερευνά την σημαντικότητα των διαπολιτισμικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας18 (Παράρτημα Β, σ. 

284). Σε συνέχεια της προηγούμενης, η 24η ερώτηση καλεί τους ερωτώμενους να 

αξιολογήσουν τη σημαντικότητα ποικίλων τύπων γνώσεων και ικανοτήτων που θα 

πρέπει να αποτελούν συστατικά στοιχεία της προσωπικότητας του διαπολιτισμικά 

επαρκούς εκπαιδευτικού19 (Παράρτημα Β, σ. 284). Τέλος, η 25η ερώτηση ζητά από τους 

ερωτώμενους να αυτοαξιολογήσουν το μέγεθος της δικής τους διαπολιτισμικής 

ικανότητας20 (Παράρτημα Β, σ. 285).  

Η 4η ενότητα που ολοκληρώνει την έρευνα αποτελείται από 15 ερωτήσεις (26-40), 

μέσα από τις οποίες διερευνάται η θετική διαμορφωτική δυναμική που μπορεί να έχει 

η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας. Αρχικά διερευνάται ο ψηφιακός γραμματισμός 

των ερωτώμενων με την 26η ερώτηση21 (Παράρτημα Β, σ. 285). Στη συνέχεια, 

εξετάζεται με δυο μη διαδοχικές ερωτήσεις, την 27η και την 29η ερώτηση, η συχνότητα 

με την οποία οι εν λόγω εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στην 

κοινωνική τους καθημερινότητα (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, παγκόσμιος ιστός, 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, εφαρμογές, κ.λ.π.) και στη διδακτική τους πρακτική22 

(Παράρτημα Β, σ. 285). Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί συνδέουν τις Νέες 

Τεχνολογίες με το διδακτικό τους έργο, η 30ή ερώτηση αναζητεί τους σκοπούς της 

χρήσης τους23 (Παράρτημα Β, σ. 286). Η διαφορετικότητα των αποκρίσεων των 

εκπαιδευτικών μπορεί να σκιαγραφήσει τη στάση τους απέναντι στις εκπαιδευτικές 

προοπτικές της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και να υποδηλώσει το μέγεθος και το 

βάθος της παιδαγωγικής τεχνολογικής τους κατάρτισης. 

Επιστρέφοντας στην επιμορφωτική διαδικασία, στην 28η ερώτηση,  η διερεύνηση της 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες που 

υποστηρίχθηκαν από τις Νέες Τεχνολογίες (προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης/e-earning, μεικτής μάθησης/blended learning, MOOCs, τηλεδιασκέψεις, 

κ.λ.π), σχετίζεται με τον ερευνητικό ισχυρισμό ότι η ελλιπής επιμορφωτική διαδικασία 

είτε αποτρέπει τη χρήση τους στη διδακτική πράξη, είτε προκαλεί την πλημμελή 

ένταξή τους σε αυτή (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010).  
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Η 31η ερώτηση ανιχνεύει τον τρόπο με τον οποίο συνδέουν οι ερωτώμενοι τις Νέες 

Τεχνολογίες με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, λόγω του ότι οι ανάγκες και τα 

κίνητρα για επαγγελματική ανάπτυξη διαφοροποιούνται (Howell, 1996) και πολλά 

επιμορφωτικά προγράμματα δεν ενδυναμώνουν επαρκώς τους εκπαιδευτικούς για τις 

προκλήσεις του έργου τους (Ball & Cohen, 2000· Borko, 2004)24 (Παράρτημα Β, σ. 286). 

Οι επιμορφωτικές επιλογές των ερωτώμενων διευκολύνουν την απόκρισή τους στην 

32η ερώτηση, η οποία διερευνά την προσωπική κρίση των εκπαιδευτικών για το βαθμό 

στον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να προαγάγουν την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη και επενδύει στις επιμορφωτικές εμπειρίες των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών, οι οποίες μπορούν να παράσχουν σημαντικά εμπειρικά δεδομένα 

(Fullan, 2007).  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη γενικευμένη αγγλόφωνη γλωσσική έκφραση στο ψηφιακό 

περιβάλλον, και την αντίληψη ότι οι νέοι αναλώνουν περισσότερο χρόνο μαθαίνοντας 

Αγγλικά διαδικτυακά, παρά μέσα από τυπικές θεσιμικές διαδικασίες (Benson, 2001· 

Sundqvist, 2009· Toffoli & Sockett, 2015), η 33η ερώτηση ζητά τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το αν και κατά πόσο οι Νέες Τεχνολογίες ενισχύουν τη 

γλωσσομάθεια των μαθητών μέσα από καταστάσεις τυχαίας και φυσικής γλωσσικής 

εκμάθησης (incidental/unintentional/extramural learning) έξω από το επίσημο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον25 (Παράρτημα Β, σ. 287).  

Η 34η ερώτηση ανιχνεύει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο των Νέων 

Τεχνολογιών ως μέσου ανάπτυξης δεξιοτήτων διαπολιτισμικής ικανότητας26 

(Παράρτημα Β, σ. 287), και, στη συνέχεια, η 35η ερώτηση επιδιώκει να καταγράψει 

συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία καθιστούν τις σύγχρονες, τεχνολογικά 

υποστηριγμένες επιμορφωτικές διαδιακασίες διαχρονικά βιώσιμες27 (Παράρτημα Β, σ. 

288), όπως και στις τυπικές μορφές επιμόρφωσης που αναφέρθηκαν νωρίτερα. 

Πέρα από τη διαχρονικότητα, στην 36η ερώτηση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

ταξινομήσουν αξιολογικά τα πυρηνικά χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής 

τεχνολογικά υποστηριγμένης μορφής επιμόρφωσής τους στο πλαίσιο της 

πολυπολιτισμικότητας της τάξης τους28 (Παράρτημα Β, σ. 288). Με δεδομένο ότι ο 

σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού πλαισίου επηρεάζεται από ποικίλους (κοινωνικούς, 

πολιτισμικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς, πολιτικούς, κ.λ.π.) παράγοντες, η 37η 

ερώτηση ζητά από τους ερωτώμενους να υποδείξουν τους παράγοντες ή φορείς που 

κατά τη γνώμη τους θα πρέπει να διαμορφώνουν το πλαίσιο της τεχνολογικά 

υποστηριγμένης επιμορφωτικής διαδικασίας τους29 (Παράρτημα Β, σ. 288).  
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Με γνώμονα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των καλών διαδικασιών επαγγελματικής 

ανάπτυξης, ζητείται πλέον από τους εκπαιδευτικούς να αποτιμήσουν στην 38η 

ερώτηση την επίδραση που έχει ασκήσει η τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωσή 

τους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη30 (Παράρτημα Β, σ. 289).  

Συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, η 39η ερώτηση προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς 

να επεξεργαστούν απτά κριτήρια ελέγχου της αποτελεσματικότητας των τεχνολογικά 

υποστηριγμένων επιμορφωτικών διαδικασιών (εμπλουτισμός επιστημονικού 

υπόβαθρου, ανάπτυξη νέων γραμματισμών, δεξιοτήτων, αντιλήψεων, στάσεων, 

αξιών και, κ.λ.π.), και με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουν επίγνωση της σκοπιμότητας 

και της οραματικότητας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Ο αναστοχασμός 

εμβαθύνεται στην 40ή ερώτηση, όπου οι ερωτώμενοι καλούνται να υποδείξουν τις 

δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών που έχουν αξιοποιήσει στην πολυπολιτισμική 

τους τάξη ως αποτέλεσμα των εμπειριών αυτών31 (Παράρτημα Β, σ. 289).  

3.1.5 Ποιοτική έρευνα: σκοπός  

H επιλογή της ποιοτικής μεθόδου σχετίζεται με τη φιλοσοφική διάσταση των 

ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων, συγκεκριμένα την ανάγκη για τη σε βάθος 

κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς (Rubin & Rubin, 2005). 

Σύμφωνα  με τον Nardi (2018),  

«Αν σκοπός της έρευνας είναι η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο 

φυσικό της περιβάλλον και από την οπτική των εμπλεκομένων, η πλέον 

κατάλληλη ερευνητική μέθοδος είναι η ποιοτική έρευνα, αντίθετα με την 

ποσοτική, όπου περιλαμβάνονται προσχηματισμένες/προκαθορισμένες 

κατηγορίες  και μια πιο δομημένη επιστημονική προσέγγιση» (σ. 45).  

Το ποιοτικό σκέλος της μελέτης στοχεύει μέσα από τη δυναμική των προσωπικών 

βιωμάτων και εμπειριών, αλλά και των υποκειμενικών αντιλήψεων και ερμηνειών των 

εκπαιδευτικών, να εμβαθύνει στις διεργασίες που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί για 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη, στους λόγους που αιτιολογούν τις επιλογές τους 

και στις προσωπικές αντιλήψεις, στάσεις και προτάσεις για την αποτελεσματικότητα 

της επιμορφωτικής διαδικασίας και για το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών σε αυτήν. Τα 

κίνητρα, τα συναισθήματα, οι επιδιώξεις, οι ερμηνείες και όλοι οι εμφανείς ή αφανείς 

παράγοντες που αιτιολογούν τις επιμορφωτικές επιλογές και αποτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών αποδίδονται καλύτερα μέσα από την ποιοτική προσέγγιση (Strauss & 

Corbin, 1993). Οι αφηγηματικής, επιχειρηματολογικής και ερμηνευτικής μορφής 
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αναπαραστάσεις της πραγματικότητας των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας 

(αντιλήψεις, στάσεις, επιλογές, αξιολογήσεις, προτάσεις) δεν μπορούν να 

απεικονιστούν κατάλληλα στο στατιστικό μεθοδολογικό πλαίσιο (Lund, 2005). Ο 

McCracken (1988) αναφέρει ότι «η ποιοτική [ερευνητική] εργασία δεν δημοσκοπεί το 

πεδίο, το ανασκάπτει» (σ. 17).  

Η ποιοτική πτυχή της έρευνας οριοθετείται από τους τρεις βασικούς άξονες της όλης 

μελέτης, συγκεκριμένα τις Νέες Τεχνολογίες, την πολυπολιτισμικότητα και την 

επιμορφωτική διαδικασία. Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν και εδώ (και στο ποσοτικό 

σκέλος) τον ακρογωνιαίο λίθο, αφού το δείγμα έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικές 

εμπειρίες στις οποίες κεντρικό δομικό μέσο υπήρξαν οι Νέες Τεχνολογίες και καλείται 

να αναστοχαστεί αξιολογικά πάνω στην επιμορφωτική παιδαγωγική και 

διαπολιτισμική δυναμική τους.  

3.1.6 Ποιοτική έρευνα: δείγμα 

Το δείγμα στο ποιοτικό σκέλος της έρευνας επιλέχθηκε με σκόπιμη δειγματοληψία 

(purposeful/purposive sampling), γιατί η συγκεκριμένη δειγματοληπτική τεχνική 

επικεντρώνεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις υποκειμένων που έχουν την εμπειρία του 

ερευνώμενου φαινομένου (Patton, 2002) και συνιστούν πλούσιες πηγές 

πληροφόρησης (Cresswell & Clark, 2011). Έτσι, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σε 

βάθος κατανόησή του και στη δημιουργία νέων προοπτικών, σε αντίθεση με το ευρύ 

τυχαίο δείγμα μιας ποσοτικής έρευνας το οποίο παρέχει ευρεία γενικεύσιμη 

πληροφόρηση (ό.π.).  

Το στοχευμένο δείγμα της παρούσας έρευνας απαρτίζεται από πέντε (5) 

εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Ηλείας με αυξημένη κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία. Λόγω της 

συμμετοχής τους τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε σύγχρονες μορφές επιμόρφωσης, 

οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί ήταν εγγύτερα σε σχέση με άλλους στο να καταθέσουν 

όχι  μόνο πληροφοριακά δεδομένα για συγκεκριμένες διερευνώμενες έννοιες και 

καταστάσεις, αλλά και γνώσεις, συμπεριφορές, στάσεις, πεποιθήσεις, προσδοκίες και 

βαθύτερο αναστοχασμό για αυτές. Οι Spradley (1979) και  Bernard (2002) συνδέουν το 

κριτήριο της σκοπιμότητας με την ικανότητα των επιλεγμένων ατόμων να 

μεταδίδουν με πληρότητα και αναστοχαστική ικανότητα τις απόψεις τους. Η 

πολυδιάστατη εμπειρία, η δημιουργική δραστηριότητα και η συγκροτημένη 

παιδαγωγική προσωπικότητα καθιστούν το συγκεκριμένο δείγμα πλούσια πηγή 
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πληροφοριών (Patton, 2002). Οι επιλεγέντες πέντε (5) εκπαιδευτικοί της Αγγλικής 

γλώσσας ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί γυναικείου φύλου: 

 με διδακτική εμπειρία στη  δημόσια εκπαίδευση άνω των επτά (7) ετών  

 με απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια-

δευτεροβάθμια) και τύπους σχολικών μονάδων (δημοτικό, γυμνάσιο, 

γενικό λύκειο, επαγγελματικό λύκειο) 

 με αυξημένη κατάρτιση (πτυχίο ιδρύματος εσωτερικού και εξωτερικού, 

δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό) 

 με καλό ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες, στοιχεία που 

διοχετεύονται συστηματικά και διαφοροποιημένα στο ατομικό 

διδακτικό τους έργο 

 με συμμετοχή σε ποικίλων τύπων παραδοσιακές και σύγχρονες 

εμπειρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, 

μεικτής μάθησης, υβριδικές) ποικίλων φορέων και  

 με έντονη, τακτική, δημιουργική και συνεργατική δραστηριότητα στο 

σχολικό περιβάλλον, μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

πρωτοβουλιών (εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, διαγωνισμοί, 

συνεργατικές δράσεις με ομότιμους και άλλους φορείς, κ.λ.π.).  

Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος δεν θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση στην 

ποιοτική έρευνα, γιατί δεν επιδιώκει να αναδείξει γενικευμένα συμπεράσματα, αλλά 

υποκειμενικές προσεγγίσεις (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Όμως, παρά το 

περιορισμένο του εύρος, το δείγμα αντιπροσωπεύει διάφορες κατηγορίες στις οποίες 

μπορούν να καταταχθεί ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών, όπως είναι η βαθμίδα ο 

τύπος σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική κατάρτιση  η ψηφιακή κατάρτιση, κ.ά. Το 

γεγονός ότι τα μέλη του δείγματος αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ομάδες 

εκπαιδευτικών δίνει τη δυνατότητα να διασυνδεθούν οι υποκειμενικές ανάγκες και 

προκλήσεις του ιδιαίτερου περικείμενου κάθε ομάδας και μπορεί να αναδείξει 

ποικίλες παραμέτρους τις οποίες ίσως χρειαστεί να προσμετρήσει η μελλοντική 

αξιοποίηση των ερευνητικών συμπερασμάτων.  

3.1.7 Ποιοτική έρευνα: ερευνητικό εργαλείο (ημιδομημένη συνέντευξη) 

Ως ερευνητικό εργαλείο στο ποιοτικό μέρος της έρευνας επιλέγεται η τεχνική της 

ημιδομημένης συνέντευξης για δυο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος συνδέεται με 
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την επιστημολογική αντίληψη ότι η κοινωνική πραγματικότητα «διαμορφώνεται και 

αναδιαμορφώνεται διαρκώς μέσα από τα νοήματα που της προσδίδουν τα μέλη μιας 

κοινωνίας» (Τσιώλης, 2014, στο Πυργιωτάκης & Συμεού, 2016, σ. 199). Ο δεύτερος λόγος 

σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του δείγματος, αφού οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν αρκετή διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία και για το λόγο αυτό  

μπορούν να αναλύσουν την πραγματικότητα που βιώνουν εργασιακό τους χώρο, 

όπως και τους παράγοντες που την επηρεάζουν (π.χ. Νέες Τεχνολογίες, 

πολυπολιτισμικότητα), οι οποίοι επιδρούν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η 

συνέντευξη συγκαταλέγεται στις πιο ουσιώδεις κοινωνικοεποικοδομιστικές ποιοτικές 

ερευνητικές προσεγγίσεις (Kvale, 1996· Doody & Noonan, 2013) για τη  δυνατότητα που 

παρέχει στα υποκείμενα της έρευνας να «μιλούν με τη δική τους φωνή και να εκφράζουν 

τις προσωπικές τους σκέψεις και συναισθήματα» (Berg, 2007, σ. 96).  

Στην παρούσα μελέτη, η ημιδομημένη συνέντευξη απαρτίζεται από έξι (6) κύριες 

προφορικές ερωτήσεις ποιοτικών δεδομένων μέσα από τις οποίες  επιζητείται η 

αποτίμηση των επιμορφωτικών εμπειριών των συμμετεχόντων ως προς την 

επίδραση που άσκησαν στο παιδαγωγικό και διαπολιτισμικό υπόβαθρο των 

εκπαιδευτικών και ως προς την αποδοτικότητά τους ως μοχλών επαγγελματικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού εργασιακού τους χώρου. Με βάση την 

τυπολογία των  ερωτήσεων του Patton (2002), υποβάλλονται ερωτήσεις γνώμης και 

αξίας, ώστε να εκμαιευτούν αντιλήψεις, εμπειρίες, στάσεις και αξιολογικές κρίσεις για 

το υπό συζήτηση θέμα, καθώς και ερωτήσεις εμπειρίας και συμπεριφοράς, οι οποίες 

εκμαιεύουν συμπεριφορές, βιώματα και ενέργειες των ερωτωμένων. Δομικά, 

επιχειρείται η μετάβαση από ερωτήσεις περιγραφικού χαρακτήρα, που ενθαρρύνουν 

τους συμμετέχοντες να σκιαγραφίσουν τις δικές τους εμπειρίες πάνω σε ειδικές 

πτυχές της θεματολογίας (π.χ. προσωπικές διαπολιτισμικές γνώσεις και εμπειρίες 

μέσα από τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωση, τρόποι αξιοποίησης των Νέων 

Τεχνολογιών για διαπολιτισμική διδασκαλία), σε ερωτήσεις που απαιτούν βαθύτερη 

θεώρηση  του υπό μελέτη θέματος (π.χ. τη δική τους οπτική για τη σύγχρονη 

επιμόρφωση ή για την επιμορφωτική πολιτική που αφορά στην εκπαιδευτική 

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών). 

Η επίδραση της τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης στην γενική διδακτική και 

διαπολιτισμική παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας  

συνιστά πολυπαραγοντικό φαινόμενο που διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο. Η 

διερεύνηση των θετικών επιδράσεων -αν υπάρχουν- που ασκούν οι τεχνολογικά 
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υποστηριγμένες μορφές επιμόρφωσης στην συνολική παιδαγωγική προσωπικότητα 

και την επαγγελματική τους επίδοση αποτελεί μια προσωποποιημένη ανίχνευση 

αντιλήψεων, εμπειριών και βιωμάτων που μπορεί να διαφωτίσει ερευνητικές πτυχές, 

μη προβλέψιμες και μη προσβάσιμες σε βάθος από την ποσοτική έρευνα (Blaxter, 

Hughes, & Tight, 1996, σ. 61). Ανάλογα, ο βαθμός εκτίμησης των πλεονεκτημάτων των 

Νέων Τεχνολογιών για το διδακτικό έργο και την ατομική βελτίωση έχει ατομικό 

χαρακτήρα. Βαθιά προσωπικός είναι και ο αναστοχασμός για τη μορφή της σύγχρονης 

επιμόρφωσης, ο οποίος αποκομίζεται από την ατομική επιμορφωτική εμπειρία.  

Η συλλογή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στην ημιδομημένη συνέντευξη 

διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις (3) επιμέρους πτυχές: 

α. στη σχέση που εντοπίζουν οι ερωτώμενοι ανάμεσα στην τεχνολογικά 

υποστηριγμένη επιμόρφωση που έχουν δεχτεί και στη βελτίωση της διδακτικής τους 

πρακτικής,  

β. στα είδη των τεχνολογικών δυνατοτήτων, αν υπάρχουν, που εκείνοι αξιολογούν ως 

μοχλούς ενδυνάμωσης της διαπολιτισμικής τους παιδαγωγικής και  

γ. στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στον 

(ανα)σχεδιασμό της επίσημης επιμορφωτικής πολιτικής ώστε εκείνη να παρέχει 

αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη στους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής 

γλώσσας με βάση τα ρέοντα δεδομένα.  

Συνολικά, οι ερωτήσεις παρουσιάζουν συνάφεια με τα ερευνητικά ερωτήματα, είναι 

ανοικτές, άπτονται των προσωπικών βιωμάτων και γνώσεων των  ερωτωμένων, 

επιδιώκουν με ευελιξία, ευαισθησία και διακριτικότητα να αναδείξουν τις πραγματικές 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και εκφέρονται με βάση τους κανόνες 

ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας (Robson, 2007). 

 Οι έξι ερωτήσεις που υποβάλλονται είναι οι ακόλουθες: 

 Ερώτηση 1: Mεταβλήθηκε η διδακτική και παιδαγωγική σας στάση μετά 

την παρακολούθηση τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων - προγραμμάτων; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

Τεκμηριώστε την απάντησή σας αναφέροντας μερικά παραδείγματα. 

 Ερώτηση 2: Θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες σας εμπλούτισαν την 

διαπολιτισμική σας κατάρτιση και ετοιμότητα; Αν ναι, αποκτήσατε 

συγκεκριμένες γνώσεις ή δεξιότητες που σας βοηθούν να προσαρμόζεστε 
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στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης τάξης; Τεκμηριώστε την 

απάντησή σας αναφέροντας μερικά παραδείγματα. 

 Ερώτηση 3: Ποιες από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Νέες 

Τεχνολογίες έχετε χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της 

πολυπολιτισμικής σας τάξης ως αποτέλεσμα των τεχνολογικά 

υποστηριγμένων επιμορφωτικών σας εμπειριών; 

 Ερώτηση 4: Με βάση την επιμορφωτική σας εμπειρία, πώς θα θέλατε να 

είναι η μορφή ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης που 

απευθύνεται στο σύγχρονο εν ενεργεία εκπαιδευτικό της Αγγλικής 

γλώσσας έτσι ώστε να ενδυναμώνει α) την γενική μεθοδολογική και β) τη 

διαπολιτισμική διδακτική του επάρκεια με αποτελεσματικότητα και 

διαχρονικότητα; (προτείνετε τη δομή που θα θέλατε να έχει ή να 

συνδυάζει, π.χ. αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης, αποκλειστικά δια ζώσης επιμόρφωση με ποικίλες 

τεχνικές επιμορφωτικής διαδικασίας, όπως διάλεξη, μικροδιδασκαλία, 

εργαστήριο, κ.λ.π., μικτής μάθησης, κ.λ.π.;). Δικαιολογήστε την απάντησή 

σας. 

 Ερώτηση 5: Ποιο θα θέλατε να είναι το περιεχόμενο ενός προγράμματος 

επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνεται στο σύγχρονο εν ενεργεία 

εκπαιδευτικό της Αγγλικής γλώσσας έτσι ώστε να ενδυναμώνει α) την 

γενική μεθοδολογική και β) τη διαπολιτισμική διδακτική του επάρκεια με 

αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα; Προτείνετε κεφαλίδες ενοτήτων 

που θα θέλατε να περιέχει. 

 Ερώτηση 6: Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν από την πολιτεία ώστε να παρέχουν σε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας επιμορφωτικές διαδικασίες που να 

τους καθιστούν διαχρονικά επαρκείς για να διαχειρίζονται τις προκλήσεις 

της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο;  

Η  1η ερώτηση αποσκοπεί στη συλλογή λεπτομερέστερων δεδομένων για την πιθανή 

επίδραση που έχουν ασκήσει οι τεχνολογικά υποστηριγμένες επιμορφωτικές 

διαδικασίες στην επαγγελματική ανάπτυξη των ερωτωμένων. Οι απαντήσεις 

επιδιώκεται να εμβαθύνουν περισσότερο στα ζητούμενα της σχετικής αλλά 

γενικότερης ερώτησης 38 του ερωτηματολογίου και να εκμαιεύσουν πιο 

προσωποποιημένες ερμηνευτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της 
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επίδρασης. Η ερώτηση, επίσης, παρακάμπτει τους περιορισμούς των επιλογών της 

ερώτησης 39 του ερωτηματολογίου και επιδιώκει δεδομένα με σαφή χαρακτηριστικά, 

όπως αυτά διαμορφώνονται από την ατομική εμπειρία και νοηματοδότηση των 

ερωτώμενων εκπαιδευτικών.  

Η 2η ερώτηση στοχεύει να αναδείξει την επίδραση που ασκεί η τεχνολογικά 

υποστηριγμένη επιμόρφωση στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των 

συμμετεχόντων. Η ερώτηση ενεργοποιεί τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών για τις 

ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουργεί το πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, 

και ενθαρρύνει την αυτοβιογραφική ανάλυση της στάσης τους απέναντι στη συμβολή 

των Νέων Τεχνολογιών στη σχετική επιμόρφωση, συνδέοντάς την με την ερώτηση 34 

του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, οι ερωτώμενοι προκαλούνται έμμεσα να 

αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια τεχνολογικά 

υποστηριγμένη μορφή επιμόρφωσης, όπως αυτά περιγράφονται στην ερώτηση 36 

του ερωτηματολογίου με κριτήριο τις επιμορφωτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μιας 

πολυπολιτισμικής τάξης. Τα παραδείγματα που προσδοκώνται μπορούν να 

αποσαφηνίσουν εμπειρικά τα ζητούμενα δεδομένα και να προσφέρουν σημαντικά 

στοιχεία, αξιοποιήσιμα για το σχεδιασμό σχετικών επιμορφωτικών διαδικασιών.  

Η 3η ερώτηση συνδέεται με την ερώτηση 40 του ερωτηματολογίου, αλλά 

επιστρατεύεται αφενός για να εισδύσει σε περιοχές συχνά αχαρτογράφητες, όπως 

είναι η αποτίμηση της επίδρασης μιας επιμορφωτικής διαδικασίας στην 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και αφετέρου για να ανασύρει πληροφορίες που 

είτε διαφοροποιούνται από τις επιλογές της ερώτησης 40, είτε παρέχουν 

συγκεκριμένη ερμηνεία, ανάλογη με την προσωπική σχέση κάθε ερωτώμενου με την 

τεχνολογική παιδαγωγική του εκπαίδευση και επιμόρφωση. Οι προσωπικές 

καταθέσεις της εφαρμοσμένης τεχνολογικά διαμεσολαβημένης διδασκαλίας μπορούν 

να δείξουν και το βαθμό στον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες επιδρούν ευεργετικά στην 

επαγγελματική ανάπτυξη και επομένως να αναδείξουν την αναγκαιότητα της ένταξής 

τους σε μελλοντικές επιμορφωτικές πολιτικές. 

Η 4η ερώτηση θέτει τους ερωτώμενους στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

προτρέποντάς τους να προτείνουν οι ίδιοι το χαρακτήρα μιας επιμορφωτικής 

διοργάνωσης, μέσα από την οποία θα ενδυναμώνονται και η γενική διδακτική αλλά 

και η διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας με 

αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα. Η ερώτηση αυτή κινητοποιεί τον 

αναστοχασμό τους σε θέματα που τέθηκαν στην 2η Ενότητα  του ερωτηματολογίου 
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(ερωτήσεις 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15) μέσα από την έμμεση αξιολόγηση των επιμορφωτικών 

τους βιωμάτων. Η ερώτηση διερευνά την προσωπική στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι σε συγκεκριμένες μεθοδολογικές επιμορφωτικές δομές, όπως εκείνη 

διαμορφώνεται μετά τη συμμετοχή τους σε ποικίλες μορφές επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων, γεγονός που προσθέτει ρεαλισμό και αντικειμενικότητα στα 

δεδομένα. Η αιτιολόγηση των απαντήσεων μπορεί να παράσχει το αναγκαίο 

επιχειρηματολογικό πλαίσιο για τη μορφή μιας αποτελεσματικής και με διαχρονική 

εμβέλεια επιμόρφωσης. 

Η 5η ερώτηση εισδύει σε περισσότερο ποιοτικά στοιχεία της επιμόρφωσης, καλώντας 

τους ερωτώμενους να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο μιας 

αποτελεσματικής επιμορφωτικής διαδικασίας. Η ερώτηση συντηρεί την κριτική στάση 

των εκπαιδευτικών παραπέμποντας σε ζητήματα που θίγονται και στο 

ερωτηματολόγιο, όπως στις ελλείψεις των προπτυχιακών σπουδών και των 

επιμορφωτικών διαδικασιών (ερωτήσεις 10, 11), στη διαχείριση του διδακτικού υλικού 

(ερώτηση 21), στη διδακτική μεθοδολογία (ερώτηση 24), στον ψηφιακό γραμματισμό 

και την εκπαιδευτική του αξιοποίηση (ερωτήσεις 26, 28, 29, 30, 31, 35), κ.ά. Τόσο η 

εκπαιδευτική όσο και η επιμορφωτική εμπειρία των ερωτωμένων μπορούν να 

συμβάλουν ώστε τα επιδιωκόμενα δεδομένα να διέπονται από ρεαλισμό και 

λειτουργικότητα.  

Τέλος, η 6η ερώτηση εξετάζει τις τεχνολογικά διαμεσολαβημένες δυνατότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχει η σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με την 

εκπαίδευση ενηλίκων (προγράμματα μαζικής ανοικτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης/MOOCs, προγράμματα και σεμινάρια εξ αποστάσεως και μεικτής 

μάθησης, τηλεδιασκέψεις, κ.ά.). Για τη συγκεκριμένη ερώτηση, έναυσμα και έρεισμα 

υπήρξαν αφενός οι σχετικές εξελίξεις που καταγράφονται στο παγκόσμιο αλλά και 

εθνικό εκπαιδευτικό τοπίο και αφετέρου το γεγονός ότι στο πλαίσιο του 

επιμορφωτικού ρόλου της υπογράφουσας ως Σχολικής Συμβούλου στην περίοδο της 

θητείας της, εφαρμόστηκαν αντιπροσωπευτικές επιμορφωτικές δραστηριότητες 

ποικίλων σύγχρονων μεθοδολογικών τύπων, όπως διαδικτυκά εξ αποστάσεως (e-

learning) σεμινάρια, προγράμματα μεικτής μάθησης (blended learning courses) και 

υβριδικής μορφής επιμορφώσεις, οι οποίες συνδύαζαν δια ζώσης και εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση, διδακτικό σχεδιασμό, δια ζώσης και διαδικτυακή συνεργασία, 

εφαρμογή στην τάξη και αναστοχασμό. Η ερώτηση ζητά την κριτική στάση των 

ερωτώμενων σε θέματα πυρηνικής σημασίας για τον επίσημο επιμορφωτικό 
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σχεδιασμό (αποφυγή αδυναμιών και ανεπαρκειών εφαρμοσμένων επιμορφωτικών 

διαδικασιών, επιλογή κατάλληλων κατά περίπτωση επιμορφωτικών προσεγγίσεων, 

σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με το διδακτικό έργο και την επαγγελματική 

αυτοβελτίωση), αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία και τα πρόσωπα ή τους φορείς 

που οφείλουν να πρωταγωνιστούν στο σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής 

επιμορφωτικής διαδικασίας, ζητήματα που εγείρονται και στο ερωτηματολόγιο 

(ερωτήσεις 11, 12, 13, 14, 30, 31, 35, 36, 37). Με τον τρόπο αυτό, οι ερωτώμενοι 

καλούνται να στοχαστούν σε θέματα επιμόρφωσης από τη διττή θέση του 

εκπαιδευτικού - εφαρμοστή και του εκπαιδευτικού - σχεδιαστή. 

Αν και η συνέντευξη δομείται σε ένα προκαθορισμένο προσχέδιο σημαντικών 

ερωτήσεων, στη ροή της, με βάση τα συλλεγόμενα δεδομένα, απευθύνονται 

επιπρόσθετες ερωτήσεις με σκοπό την εμβάθυνση σε κάποια περιοχή, τη διευκρίνιση, 

ή την ανάλυση πληροφοριών (Rubin & Rubin, 2005, σ. 88), ώστε τα ενδιαφέροντα και 

οι προβληματισμοί του ερωτώμενου να επηρεάζουν το νήμα της συνομιλίας. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται με πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς για περαιτέρω 

προσθήκες (παρατηρήσεις, σχόλια) σχετικές με τα θέματα που συζητήθηκαν, ενέργεια 

που εμπλουτίζει τα δεδομένα (Talmy, 2010· Τσιώλης, 2014). Το γεγονός ότι η 

ερευνήτρια προέρχεται από το κοινό γενικό επαγγελματικό περιβάλλον με εκείνο των 

συμμετεχόντων και, λόγω του θεσμικού ρόλου της σε αυτό (τ. Σχολική Σύμβουλος), 

υποστηρίει περαιτέρω την προσωπική της επίγνωση των ιδιαίτερων 

κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών των προσωπικών επαγγελματικών τους 

περιβαλλόντων (βαθμίδα, τύπος σχολικής μονάδας, γεωγραφικός προσδιορισμός, 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες επαγγελματικού χώρου, κ.λ.π.), ενώ τη βοηθά ως 

ερευνήτρια «να κατανοήσει πώς γεγονότα, πράξεις και νοήματα διαμορφώνονται από τις 

μοναδικές περιστάσεις στις οποίες αυτά λαμβάνουν χώρα» (Maxwell, 2013, σ. 30).  

3.1.8 Η διενέργεια της συνέντευξης 

Όπως προβλέπεται επιστημολογικά (Glesne, 2006), για τη διενέργεια της συνέντευξης 

λήφθηκε φροντίδα έγκαιρα και με συνεχή επικοινωνία με τους δυνητικούς 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ώστε: 

α) να ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο και επαρκώς για τους σκοπούς, τη διαδικασία, τα 

μέσα, τα αποτελέσματα και την προοπτική αξιοποίησης των καταθέσεών τους, καθώς 

επίσης και για τους λόγους που εκείνοι επιλέχθηκαν ως δείγμα, και για την 

εμπιστευτικότητα της συμμετοχής τους,  
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β) να διενεργηθεί η συνέντευξη με την προσωπική τους συγκατάθεση, 

γ) να αρθούν οποιεσδήποτε ψυχολογικές ανησυχίες, επιφυλάξεις ή απορίες και να 

αναπτυχθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ασφάλειας και άνεσης, 

δ) να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα της ειλικρινούς έκφρασης, ώστε τα 

παραγόμενα δεδομένα να αντιπροσωπεύουν με μεγάλο βαθμό αυθεντικότητας τις 

προσωπικές απόψεις των ερωτωμένων, 

ε) να εξευρεθούν με τη συμβολή τους και με την απαιτούμενη αδειοδότηση των 

προϊσταμένων τους  χώροι της επιλογής τους, κατάλληλοι για το έργο αυτό (σχολικές 

βιβλιοθήκες, σχολικοί βοηθητικοί χώροι ή χώροι γραφείων με ηχητική προστασία, 

φιλόξενο περιβάλλον, επαρκή φωτισμό, διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, 

διασφαλισμένοι από τυχόν ανθρώπινη παρεμβατική διακοπή, κ.λ.π.), 

στ) να συναποφασιστούν με ευελιξία κατάλληλοι και λειτουργικοί για τους 

συμμετέχοντες χρόνοι (εντός ή πέρα του εργασιακού ωραρίου) και    

ζ) να προληφθούν και να αρθούν με τη συνεργασία των συμμετεχόντων πιθανές 

δυσκολίες, κωλύματα ή απροσδόκητες καταστάσεις που θα μπορούσαν να 

αλλοιώσουν την ποιότητα της διαδικασίας ή να αναστείλουν τη διεξαγωγή της. 

Τρεις από τις πέντε συνεντεύξεις διενεργήθηκαν στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 

που στεγαζόταν στο κτίριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας και 

δύο στο χώρο της βιβλιοθήκης των σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών. Όλες οι 

συντεύξεις ηχογραφήθηκαν ψηφιακά με φορητό ηλεκτρονικό μέσο και ο μέσος όρος 

διάρκειας κάθε συνέντευξης ήταν 20-25 λεπτά.  

Η διαδικασία ξεκινούσε με ένα φιλικό καλωσόρισμα από την ερευνήτρια, μια άτυπη 

φιλική στιχομυθία με σκοπό την άμβλυνση τυχόν ανησυχιών και την ενίσχυση 

θετικών συναισθημάτων και μια σύντομη ευχαριστήρια αναφορά στην αποδοχή της 

πρόσκλησης συμμετοχής τους στην ερευνητική διαδικασία. Στη συνέχεια, 

παρουσιαζόταν ο σκοπός της συνέντευξης και επισημαίνονταν διαδικαστικά θέματα, 

αλλά και θέματα ερευνητικής δεοντολογίας, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 

των συμμετέχοντων στην επιστημονικότητα της διαδικασίας (Schostack, 2002· Miles & 

Gilbert, 2006).  

Κάθε ερώτηση εισαγόταν με ένα σύντομο σχόλιο το οποίο προλάμβανε τυχόν 

εννοιολογικά εμπόδια. Συμπληρωματικές ερωτήσεις που ενδιάμεσα 

χρησιμοποιήθηκαν, στόχευαν είτε στην μεγαλύτερη ανάπτυξη των απόψεων των 
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εκπαιδευτικών, είτε στη απεμπλοκή τους από κάποιο επικοινωνιακό εμπόδιο, είτε 

στην αποτροπή τυχόν παρέκκλισης από το θέμα και την επανεστίασή τους στο υπό 

συζήτηση πλαίσιο (Openheim, 2005). Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, με 

αυτοέλεγχο η ερευνήτρια υιοθετούσε τη στάση της ενεργητικής ακρόασης, 

διευκολύνοντας τη ροή του λόγου των ερωτωμένων χωρίς να κατευθύνει, να 

προκαταλαμβάνει, ή να διακόπτει τον ειρμό των σκέψεών τους (Riessmann, 2008). 

Μέλημά της ήταν όχι η απόσπαση επιθυμητών απαντήσεων, αλλά η ευαίσθητη 

σύλληψη και καταγραφή των ιδιαίτερων υποκειμενικών πτυχών που θα διαφώτιζαν, 

θα εμπλούτιζαν και θα διεύρυναν  τις διαστάσεις του μελετώμενου θέματος (Rubin & 

Rubin, 1995). Τηρούσε με αντικειμενική και διακριτική στάση το πλαίσιο της έρευνας 

απέναντι σε κάθε συμμετέχοντα, αποφεύγοντας διακοπές, ή κριτικά/επικριτικά 

σχόλια που θα μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν την εξέλιξη της συνέντευξης και 

διασφαλίζοντας με επικοινωνιακές λεκτικές και μη λεκτικές τεχνικές (μικρές 

παραινέσεις, φράσεις εκδήλωσης συμφωνίας, κίνηση προσώπου, συγκαταβατικό 

νεύμα, οπτική επικοινωνία, κ.λ.π.) τη φυσικότητα αλλά και την επιστημονικότητα της 

εκάστοτε συνομιλίας (Rubin & Rubin, 1995). Με την αποφυγή άσκοπων αναστολών 

του λόγου έδειχνε την έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αφήγηση και 

ερμηνεία των προσωπικών μαρτυριών των εκπαιδευτικών (Kvale, 1996). Σε κάθε 

περίπτωση, οι χειρισμοί της ερευνήτριας συνέβαλαν στην οικοδόμηση ενός κλίματος 

απαλλαγμένου από οποιαδήποτε πίεση, αμηχανία, κριτική, τυπικότητα, 

αυτοπροβολή, ή άλλη συναισθηματική κατάσταση που δεν συνάδει με το χαρακτήρα 

της έρευνας (Κεδράκα, 2008). 

Η ροή της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας ήταν ομαλή, αδιατάρακτη και φυσική 

(Dörnyei, 2007), ενώ η φύση των ερωτήσεων άντλησε από τους συμμετέχοντες 

πλούσιες σε πλήθος, ποιότητα και βαρύτητα πληροφορίες. Ως προς το σκέλος της 

ηθικής και της ερευνητικής δεοντολογίας της διαδικασίας, ο σεβασμός στις σχετικές 

αρχές διασφαλίστηκε από την έναρξη έως το τέλος της διαδικασίας (Creswell, 2009). 

3.1.9 Εγκυρότητα και αξιοπιστία και της ερευνητικής διαδικασίας 

Κατά τον Bryman (2008, σ. 27), οι ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες συνιστούν 

«διαφορετικές προσεγγίσεις» στη διερεύνηση ενός θέματος όμως συχνά αμοιβαία 

συμπληρωματικές. Σημαντικές και στα δύο αυτά είδη ερευνών είναι οι έννοιες της 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας γιατί καθορίζουν την ποιότητα της έρευνας (Morse et al., 

2002· Tavakol & Dennick, 2011· Singh, 2014). Ως προς την εγκυρότητα της συνολικής 

ερευνητικής διαδικασίας, η έννοια αφορά στο βαθμό στον οποίο έχουν τηρηθεί οι 
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αναγκαίες και κατάλληλες ερευνητικές προϋποθέσεις και επομένως αποτελεί ουσιώδη 

έννοια σε κάθε τύπο ερευνητικού εγχειρήματος (Oliver, 2010). Σύμφωνα με ερευνητές 

που εξετάζουν ποσοτικά και ποιοτικά τη συγκεκριμένη έννοια, εκείνη αφορά –κατά 

περίπτωση– στην ικανότητα του ερευνητικού εργαλείου που αξιοποιείται να μετρά 

την έννοια ή τις έννοιες που θέτει ο ερευνητής (Crewell, 2005· Thatcher, 2010· Robson, 

2011), στη δυνατότητα να εξάγονται θεωρητικά σθεναρά συμπεράσματα για τον υπό 

μελέτη πληθυσμό (Bryman, 2008), στην αλήθεια και ακρίβεια των ευρημάτων 

(Creswell, 2014), κ.ά. Αντίστοιχα, η έννοια της αξιοπιστίας συνδέεται με την  αποφυγή 

της υποκειμενικότητας (Babbie, 2010) και αφορά στην ακρίβεια, στη σταθερότητα, 

στη συνέπεια και στην επαναληψιμότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε 

ανάλογες ερευνητικές συνθήκες, και επομένως στη δυνατότητα ευρύτερης γενίκευσής 

τους (ό.π.). Αν και οι δυο γενικές και αφηρημένες έννοιες συνδέονται με την ποιότητα 

κάθε –ποσοτικής και ποιοτικής– έρευνας,  γιατί σύμφωνα με τους Morse κ.ά. (2002) 

«… ο στόχος να βρεθούν ισχυρές εξηγήσεις των αποτελεσμάτων είναι κεντρικός σε κάθε 

έρευνα» (σ. 3), επισημαίνεται ταυτόχρονα η ανάγκη να υιοθετούνται κατάλληλοι 

σύμφωνα με το επιστημολογικό πλαίσιο της έρευνας μηχανισμοί  ελέγχου (Kvale, 

1989· Creswell, 1997· Morse et al., 2002· Silverman, 2006). Επίσης, αν και κατά τον 

Cresswell (2003) οι κίνδυνοι για την εγκυρότητα και αξιοπιστία μιας έρευνας δεν 

μπορούν ποτέ να εκλείψουν τελείως, διάφοροι παράγοντες μπορούν να περιορίσουν 

την ισχύ τους και να διασφαλίσουν την ποιότητα της έρευνας. Στα τμήματα που 

ακολουθούν αναφέρονται ορισμένοι παράγοντες ενδυνάμωσης της εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας ανά ποσοτικό και ποιοτικό σκέλος της ερευνητικής διαδικασίας.  

Ποσοτική έρευνα 

Η περιγραφική καταγραφή των παραγόντων που επιδρούν στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και καθορίζουν την 

αποτελεσματικότητά της (εκπαιδευτικό περιβάλλον, παιδαγωγική κατάρτιση, 

διαπολιτισμική επάρκεια / ικανότητα, Νέες Τεχνολογίες, κ.ά.), αλλά και η μέτρηση και 

ανάλυση των συσχετίσεων που υποδηλώνουν, καθιστά την επιλογή του 

ερωτηματολογίου κατάλληλη και συναφή προς το επιστημολογικό πλαίσιο της 

μελέτης ερευνητική τεχνική. Το δείγμα στο ποσοτικό σκέλος προέρχεται από τυχαία 

συστηματική δειγματοληψία και το πλήθος του καλύπτει σχεδόν το 50% του 

συνολικού πληθυσμού-στόχου (εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αχαΐας). Αν και ποιοτικά ομοιογενές στο σύνολό 

του (εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας), το δείγμα παρουσιάζει εσωτερική 
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ετερογένεια αφού περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς ποικίλων ηλικιακών ομάδων, που 

εργάζονται σε ποικίλες βαθμίδες, τύπους σχολικών μονάδων και έχουν χρονικά 

ποικίλη εκπαιδευτική υπηρεσία, και για το λόγο αυτό θεωρείται αντιπροσωπευτικό 

του συνολικού εκπαιδευτικού κοινού-στόχου (Trochim, 2006; Cohen, Manion, & 

Morrison, 2007). Τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται κριτήρια που ενισχύουν την 

εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας (Last, 2001). 

Ο χαρακτήρας και η μορφή της ερευνητικής τεχνικής (ερωτηματολόγιο), όπου οι 

κλειστού τύπου ερωτήσεις (π.χ. πολλαπλής επιλογής με διακριτές και μη αμοιβαία 

αποκλειόμενες κατηγορίες), προάγουν τη στατιστική αυστηρότητα της επεξεργασίας 

των δεδομένων, και οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις «οδηγούν σε μεγαλύτερα επίπεδα 

ανακάλυψης» (Gillham, 2000, σ. 5), αποτελούν παράγοντες που ευνοούν την αξιοπιστία 

της ερευνητικής μεθόδου. Η συχνή παρεμβολή ερωτήσεων ανοιχτού τύπου με την 

ένδειξη «Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)» αποσκοπεί στην ανάσυρση τυχόν μη 

προβλέψιμων πληροφοριών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα στατιστικά 

δεδομένα και να δημιουργήσουν νέους ερευνητικούς στόχους. Οι ερωτήσεις αυτού του 

τύπου θεωρούνται επίσης κατάλληλες για τη διερεύνηση σύνθετων ζητημάτων, ενώ 

διακρίνονται για την αυθεντικότητα, τον πλούτο, το βάθος και την ειλικρίνεια των 

δεδομένων που συλλέγουν (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Ταυτόχρονα, δεν 

επιτρέπουν την υποκειμενική παρέμβαση του ερευνητή στη διαδικασία και έτσι η 

έρευνα θεωρείται ότι συνάδει με το κριτήριο της αντικειμενικότητας (Payne & Payne, 

2004).  

Ως προς το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, η συνάφεια των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου με το υπό εξέταση θέμα συμβάλλει στην εγκυρότητα της ποσοτικής 

έρευνας (Cresswell, 2005). Οι κύριες έννοιες που μελετώνται (επαγγελματική 

ανάπτυξη, διαπολιτισμική επάρκεια/ικανότητα, Νέες Τεχνολογίες) αναλύονται σε 

επιμέρους θεματικούς άξονες (κατάρτιση, επιμόρφωση, διαπολιτισμικές δεξιότητες, 

τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επιμόρφωση, διαπολιτισμικά προσανατολισμένη 

επιμόρφωση με Νέες Τεχνολογίες, κ.λ.π.) και διασυνδέονται διασφαλίζοντας τη 

διεξοδικότητα του εννοιολογικού περιεχομένου. (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Οι 

μεταβλητές που εξετάζονται (επαγγελματική ανάπτυξη, πολυπολιτισμικότητα και 

Νέες Τεχνολογίες) αναπτύσσονται μεν σε διακριτά πεδία όπου 

υποκατηγοριοποιούνται οι επιμέρους πτυχές τους, αλλά παράλληλα ανακύπτουν 

συσχετισμοί, οι οποίοι συμβάλλουν στην επεξήγηση των κανονικοτήτων που 

διαπιστώνονται. Για παράδειγμα, η περιγραφή της προπτυχιακής κατάρτισης των 
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εκπαιδευτικών και της εκτίμησης της ατομικής παιδαγωγικής επάρκειας 

συσχετίζονται και διαπιστώνεται η αλληλεξάρτησή τους, στοιχείο που συμβάλλει στην 

εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας (Heffner, 2017).  

Οι θεωρητικές έννοιες στη μελέτη ελέγχονται πρωταρχικά στην πιλοτική εφαρμογή 

του ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολογίου) και κατόπιν εμπεριέχονται και 

εξετάζονται με διεξοδικότητα και με την ανάλογη θεωρητική υποστήριξη σε αυτό, 

κάτι που ο Creswell (2005) θεωρεί κριτήριο εγκυρότητας του περιεχομένου και της 

όλης διαδικασίας. Επίσης, η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε ομάδα 

ατόμων με συναφή χαρακτηριστικά του δείγματος και ειδικών εμπειρογνωμόνων, η 

ανατροφοδότηση της οποίας είχε σαν αποτέλεσμα την πολυάριθμη (οκτώ φορές) 

ανασκευή του και την τελική σαφή, κατανοητή και φιλική στο χρήστη μορφή του, 

συνέβαλε επίσης στην φαινομενική εγκυρότητα της ποσοτικής ερευνητικής 

διαδικασίας.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παράσχει γνώση που θα μπορούσε να 

δημιουργήσει υποθέσεις και συμπεράσματα για το γονεϊκό πληθυσμό του δείγματος 

(Ritchie & Lewis, 2003· Kaplan & Saccuzzo, 2005), σκοπός που μέσω των ποσοτικών 

δεδομένων φαίνεται ότι επιτυγχάνεται στο ποσοτικό μέρος της μελέτης, ενισχύοντας 

έτσι την εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας (Cresswell, 2005). Τόσο τα ευρήματα 

στο ποσοτικό σκέλος όσο και οι επιπλέον πληροφορίες που τα επεξηγούν και τα 

εμπλουτίζουν στο ποιοτικό επαληθεύουν την εγγύτητά τους με την πραγματικότητα 

των εκπαιδευτικών (McBurney & White, 2007) και ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι 

μπορούν να δημιουργηθούν υποθέσεις και συμπεράσματα για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας με ευρύτερη εφαρμοστικότητα 

(Ritchie & Lewis, 2003, σ. 282). Από την άλλη πλευρά, η προοπτική αξιοποίησης των 

συμπερασμάτων που εξάγονται από πρόσωπα και φορείς που διαμορφώνουν τα 

συστήματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υποδηλώνει ότι το 

ποσοτικό ερευνητικό σκέλος ικανοποιεί και το κριτήριο της χρηστικότητας (utility 

criterion) (Lynch, 1996). 

Επιπλέον, η διασταύρωση των ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων (τριγωνισμός) 

και η επιβεβαίωση των κοινών πτυχών που αφορούν στην επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών (πολυπολιτισμικότητα σχολικού περιβάλλοντος, Νέες 

Τεχνολογίες, ατομική κατάρτιση και ανάγκες, κ.ά.) ενισχύουν την εσωτερική 

εγκυρότητά της (Merriam, 1998). Τέλος, η συμφωνία των ερευνητικών ευρημάτων με 

τη βιβλιογραφική έρευνα ενδυναμώνει τη θεωρητική εμπλαισίωσή τους, 
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μεγιστοποιώντας επιπλέον τη δομική εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας 

(Whiston, 2005). 

Σε ό,τι αφορά στην αξιοπιστία της ερευνητικής διαδικασίας, η έννοια συνδέεται με την 

ελαχιστοποίηση του τυχαίου σφάλματος, για την οποία κεντρικό παράγοντα αποτελεί 

το ερευνητικό εργαλείο.  Η μηδαμινή ή ελάχιστη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων, 

η σταθερότητα και η εσωτερική συνοχή αποτελούν τεκμήρια της αξιοπιστίας της 

ερευνητικής μεθόδου. Για να διερευνηθεί εάν υφίσταται συνοχή μεταξύ των 

απαντήσεων, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability 

Statistics), η οποία ανέδειξε το Cronbach’s Alpha = 0,876 (Πίνακας 2).  

Πίνακας 2: Αξιοπιστία ποσοτικής έρευνας 

 

 

 

 

Μια τιμή άλφα ίση με 0.70 ή μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, ωστόσο 

η αξιοπιστία κάθε φορά θα πρέπει να εκτιμηθεί με βάση τους σκοπούς της έρευνας 

(Howitt & Cramer, 2010).  Η συγκεκριμένη τιμή που καταγράφηκε, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, φανερώνει ότι το ερωτηματολόγιο της έρευνας βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα ως προς τη συνοχή μεταξύ των απαντήσεων που παρατίθενται σε αυτό.  

Δεδομένου ότι η μη αξιόπιστη μέτρηση δεν εγγυάται την εγκυρότητα της ερευνητικής 

διαδικασίας (Twycross & Shields, 2004· Thatcher, 2010), η τιμή της αξιοπιστίας που 

επιτεύχθηκε θεωρείται θετική και για το επίπεδο εγκυρότητας της ποσοτικής έρευνας 

της παρούσας μελέτης. 

Ποιοτική έρευνα 

Ερευνητές όπως οι Lincoln και Guba (1985), Leininger (1994), Rubin και Rubin (1995) κ.ά. 

κρίνουν καίριες τις έννοιες της εγκυρότητας και αξιοπιστίας στις ποιοτικές έρευνες, 

αλλά προτείνουν τη χρήση διαφορετικών κριτηρίων για τον έλεγχό τους, όπως είναι η 

πιστότητα (credibility), η μεταβασιμότητα (transferability), η εξαρτησιμότητα 

(dependability) και η επιβεβαιωσιμότητα (confirmability). Ο Morse (1991) και οι Spencer 

κ.ά. (2003) αναφέρουν ότι η εγκυρότητα στην ποιοτική έρευνα συνδέεται με περιοχές 

όπως το είδος του δείγματος και της ερευνητικής μεθοδολογίας που επιλέχθηκαν, τη 

στιβαρότητα της ερευνητικής διαδικασίας, τη σημαντικότητα κι επαληθευσιμότητα 

των ευρημάτων, την επίδρασή τους στην έρευνα, κ.ά. Ως προς την αξιοπιστία, επειδή 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,876 210 
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σύμφωνα με ερευνητές η έννοια ταυτίζεται κυρίως με ποσοτικές μετρήσεις  

(Stenbacka, 2001· Golafshani, 2003), η εννοιολόγησή της στην ποιοτική έρευνα αφορά 

στον έλεγχο της πιστότητας (trustworthiness) της ερευνητικής διαδικασίας (Morgan & 

Drury, 2003, σ. 6). Αυτή περιλαμβάνει τομείς όπως ο ερευνητικός σκοπός, τα στάδια 

και οι ενέργειες, οι έννοιες, τα δεδομένα και η ανάλυσή τους, κ.ά. (ό.π.). Συνολικά, η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία στην ποιοτική έρευνα αφορά την ποιότητα και ακρίβεια 

τόσο της διαδικασίας όσο και του ερευνητικού προϊόντος (Lincoln & Guba, 1985· 

Strauss & Corbin, 1990 ·  Campbell, 1996· Hoepfl, 1997· Seale, 1999). 

 Στην παρούσα μελέτη, η ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία συνάδει επιστημολογικά 

με τον σκοπό της συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας, αφού αξιολογεί «το βάθος 

μάλλον παρά το εύρος» του θέματος της επαγγελματικής ανάπτυξης και των 

παραγόντων που επιδρούν σε αυτήν (Blaxter, Hughes, & Tight, 1996, σ. 61). Η 

εγκυρότητά της υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ανταποκρίνεται στο σκοπό της, 

δηλαδή μετρά ό,τι αναμένεται να μετρήσει, αφού αναδεικνύει βαθύτερες και 

αδιόρατες στην ποσοτική έρευνα πτυχές των θεμάτων που μελετώνται, όπως για 

παράδειγμα την μεταβολή των αντιλήψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών 

σχετικά με το πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ή με την αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών για την αντιμετώπισή του. Οι στόχοι και η διαδικασία διενέργειάς της 

έχουν σαφήνεια και βαρύτητα για τους εκπαιδευτικούς, στοιχείο που για τους Kitto 

κ.ά. (2008, σ. 244) αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητάς της. Ο βαθμός στον 

οποίο τα δεδομένα που συλλέγονται απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα (Cohen, 

Manion, & Morrisson, 2008) και επιπλέον παρέχουν «συγκειμενική κατανόηση» 

(Bryman, 2008, σ. 387) της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών ενισχύει περισσότερο 

την εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας.   

Η ημιδομημένη συνέντευξη βασίζεται στις θεωρητικές έννοιες που παραγματεύεται 

και το ερωτηματολόγιο, στις οποίες εμβαθύνει (Morse 1997). Οι λόγοι που καθορίζουν 

τις αντιλήψεις και ενέργειες των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογικά 

υποστηριγμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση, οι τρόποι με τους οποίους οι νέες 

τεχνολογίες επιδρούν στην αξιοποίηση του περιεχομένου μιας επιμορφωτικής 

διαδικασίας και οι προτάσεις που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί για την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, συνιστούν κρίσιμα θεματικά πεδία του εργασιακού 

τους πλαισίου.  

Η σαφήνεια των ερωτημάτων και η αποφυγή τυχόν σκόπιμης κατεύθυνσης των 

ερωτώμενων και της ερευνήτριας προς ανάλογα επιθυμητές οδούς συνιστούν επίσης 
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σημαντικά κριτήρια για τη συλλογή έγκυρων δεδομένων. Στην παρούσα ποιοτική 

έρευνα,  επιχειρείται πάντα από την ερευνήτρια μια σύντομη επεξηγηματική εισαγωγή 

πριν ακολουθήσει το κείμενο των ερωτήσεων, το οποίο παραμένει αναλλοίωτο. Στην 

περίπτωση δυσκολίας της κατανόησης μέρους ή όλης της ερώτησης, ανασκευάζεται 

προσεκτικά το επίμαχο τμήμα της, χωρίς λεκτικά στοιχεία που δεσμεύουν τους 

εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένες απαντήσεις. Αντίστοιχα, σε τυχόν απορίες των 

ερωτώμενων για το αν παραχώρησαν την αναμενόμενη απάντηση, επισημαίνεται η 

ανάγκη για προσωπική και ειλικρινή αντίδραση, υπενθυμίζεται ότι δεν αναμένονται 

προκαθορισμένες απαντήσεις και ενθαρρύνεται η φυσική έκφραση. Επιχειρείται δε 

κατά περίπτωση και αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο των ερωτήσεων, ώστε οι 

ερωτώμενοι να παραμείνουν στο θεματικό πλαίσιο συνδέοντας την παιδαγωγική 

θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη. 

Μια  έννοια που σχετίζεται με την στιβαρότητα της ερευνητικής διαδικασίας είναι η 

γενικευσιμότητα, η οποία συναντάται συχνότερα στις ποσοτικές έρευνες, αλλά έχει 

εφαρμογή και στις ποιοτικές, όπου διακρίνεται στην αντιπροσωπευτική 

γενικευσιμότητα σε ένα περιπτωσιακό δείγμα (Lewis & Ritchie, 2003), στη θεωρητική 

γενικευσιμότητα (Strauss & Corbin, 1998) και στην υποθετική γενικευσιμότητα (Lincoln 

& Guba, 1985· Hammersley, 1992). Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος στη 

συγκεκριμένη ποιοτική διαδικασία υποστηρίζεται από το γεγονός ότι:  

 το επιλεγμένο δείγμα αντιπροσωπεύει μια ευρεία περιπτωσιολογική κλίμακα 

εκπαιδευτικών από όλες τις σχολικές βαθμίδες, τους τύπους σχολικών 

μονάδων, τις ηλικιακές ομάδες και τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας και με 

αρκετή γεωγραφική διασπορά, 

 οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν ποικιλότυπη εξατομικευμένη 

παιδαγωγική κατάρτιση, επιμορφωτική εμπειρία και εμπειρία εφαρμογής των 

επιμορφωτικών κεκτημένων και  

 το δείγμα αντιπροσωπεύει ένα πληθυσμό εμπλαισιωμένο σε κοινό 

επαγγελματικό συγκείμενο το οποίο υπόκειται σε όμοιους κανόνες (θεσμικές 

αποφάσεις εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής λειτουργίας).  

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στο σύνολό τους εκφράζονται θετικά για την 

επίδραση που ασκούν οι Νέες Τεχνολογίες στην διαπολιτισμική ανάπτυξη των ίδιων 

και των μαθητών τους και αναφέρουν άμεσα και έμμεσα τεκμήρια για αυτό. Ο βαθμός 

στον οποίο ικανοποιείται το κριτήριο της γενικευσιμότητας των υποθέσεων και 
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συμπερασμάτων του ποιοτικ0ύ σκέλους έρευνας στην παρούσα μελέτη ενισχύεται 

κυρίως από τα αποτελέσματα της τριγωνοποίησης (Berg, 2007). Κοινές διαπιστώσεις 

στα αποτελέσματα μεταξύ των δύο ερευνητικών προσεγγίσεων μεταξύ του 

περιπτωσιακού δείγματος των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας των δύο 

περιφερειακών ενοτήτων, επιτρέπουν να διαφανεί η δυνατότητα γενίκευσής τους σε 

μεγαλύτερο πληθυσμό (Lewis & Ritchie, 2003).  

Η αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων εμπερικλείει τη συχνή και διεξοδική 

αντιπαραβολή τους τόσο με το θεωρητικό όσο και με το πραγματικό εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Συσχετίζοντας τα δεδομένα με τη σύγχρονη πραγματικότητα του έργου των 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, η ερευνητική μέθοδος αναδεικνύει τις 

επιδράσεις που ασκούνται σε αυτό και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης, η 

διαφοροποίηση που παρουσιάζει η ατομική ερμηνευτική - επιχειρηματολογική 

προσέγγιση των θεμάτων της συνέντευξης ανά εκπαιδευτικό, δείχνει ότι η 

νοηματοδότησή τους είναι πολιτισμικά εμπλαισιωμένη (Hammarberg et al., 2016). Στα 

ποιοτικά δεδομένα, οι λόγοι που για κάθε εκπαιδευτικό διέπουν τη συχνότητα της 

χρήσης και την τυπολογία των τεχνολογικών μέσων άπτονται των χαρακτηριστικών 

του περιβάλλοντος (γεωγραφική περιοχή, βαθμίδα, σχολική μονάδα, σύλλογος, 

μαθητές, υποδομές, γονείς, κ.λ.π.), αλλά σχετίζονται και με το υπόβαθρο του 

εκπαιδευτικού - χρήστη (κατάρτιση, στάση, εμπειρία, κ.λ.π.), στοιχεία που 

μεταβάλλονται ή εξελίσσονται και χρειάζεται να προσμετρώνται σε μια επιμορφωτική 

πολιτική.  

Η τήρηση των κανόνων ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας θεωρείται επιπλέον 

ενισχυτικός παράγοντας.  Η όλη ερευνητική διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένο και 

ίδιο για όλους τους συμμετέχοντες ερευνητικό σχέδιο, που κατά τον Μαντζούκα 

(2007, σ. 238) διασφαλίζει την εγκυρότητά της. Το ίδιο κριτήριο ενισχύεται και από την  

πιλοτική δοκιμή της έρευνας σε μικρό δείγμα τριών εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, η 

οποία αποσκοπούσε στην επικύρωση ή αναδιαμόρφωση του περιεχομένου της 

συνέντευξης και στον έλεγχο της λειτουργικότητάς της ως ερευνητικής διαδικασίας 

(Creswell, 2009). Η ανατροφοδότηση οδήγησε σε μικρές διορθωτικές λεκτικές 

παρεμβάσεις και στη χρήση εισαγωγικού κειμένου πριν από την κάθε ερώτηση, έτσι 

ώστε να αρθούν  τυχόν νοητικές δυσχέρειες και να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια 

των απαντήσεων. Όλα αυτά τα στοιχεία θεωρούνται ότι διασφαλίζουν τη 

σθεναρότητα της ποιοτικής ερευνητικής διαδικασίας (Cohen & Crabtree, 2008).    
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4ο Κεφάλαιο: Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας 

Εισαγωγή 

Όπως η διδακτική πράξη, η προετοιμασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τις 

αναδιαμορφούμενες προκλήσεις της επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες 

(Engeström, 2001) και βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη (Fullan, 2007). Η διερεύνηση των 

παραμέτρων της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας επιδιώκεται στην παρούσα  μελέτη μέσα από μια περιγραφική - διερευνητική 

μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση που αξιοποιεί ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα 

(Παρασκευόπουλος, 1993· Robson, 2002).  

Μέσα από το ποσοτικό σκέλος επιδιώκεται να ελεγχθούν αντικειμενικά μετρήσιμα 

πληροφοριακά δεδομένα που αποτυπώνουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη, οι λόγοι για τους οποίους και οι τρόποι με τους 

οποίους την επιδιώκουν. Στο σκέλος αυτό απεικονίζονται στοιχεία που αφορούν 

μορφές και αδυναμίες των διαδικασιών επαγγελματικής ανάπτυξης, ανάγκες και 

δυνατότητες εν όψει της πολυπολιτισμικής και τεχνολογικής εξέλιξης του σχολικού 

περιβάλλοντος και θέσεις και εκτιμήσεις για τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην 

παιδαγωγική και διαπολιτισμική αναμόρφωση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας. Στο ποιοτικό σκέλος, σκοπός είναι να εξωτερικευθούν βαθύτεροι 

παράγοντες που επεξηγούν, ενισχύουν, ή εμπλουτίζουν με νέες διαστάσεις την 

επαγγελματική ανάπτυξη που διαμεσολαβείται με τις Νέες Τεχνολογίες. Σε αυτό το 

πεδίο καταγράφονται αποτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους 

εμπειρίες που διαφωτίζουν σύνθετες ποιοτικές έννοιες, όπως είναι η επίδραση των 

επιμορφωτικών διαδικασιών στην παιδαγωγική τους προσωπικότητα και στη 

διαπολιτισμική τους ανάπτυξη. Απώτερος στόχος και των δυο μερών είναι να 

εντοπιστούν ρεαλιστικά και προσωποποιημένα δεδομένα για τις παραμέτρους που, 

κατά τους εκπαιδευτικούς, καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών 

τους διεργασιών, ιδιαίτερα εκείνων  που αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες. 

4.1 Παρουσίαση και συζήτηση ευρημάτων ποσοτικής έρευνας 

Κεντρικές μεταβλητές στην παρούσα μελέτη, σύμφωνα και με το θεματικό της τίτλο 

θεωρούνται η επαγγελματική ανάπτυξη, η πολυπολιτισμικότητα και οι Νέες Τεχνολογίες. 

Από αυτές, η επαγγελματική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται ως η εξαρτημένη μεταβλητή 

(dependent variable), αφού η διαμόρφωση και εξέλιξή της επηρεάζονται από την 

πολυπολιτισμικότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και την τεχνολογική εξέλιξη, 
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οι οποίες ως μεταβλητές που επενεργούν στην επαγγελματική ανάπτυξη θεωρούνται 

ανεξάρτητες (independent variables). Οι επιδράσεις που ασκούνται μεταξύ τους 

απεικονίζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3). 

 Πίνακας 3: Μεταβλητές και οι επιδράσεις τους 

Πολυπολιτισμικότητα 
 

Επαγγελματική ανάπτυξη 

 Παιδαγωγική 

 Διαπολιτισμική 

Νέες Tεχνολογίες 

Στον στατιστικό έλεγχο χρησιμοποιούνται δύο διατυπώσεις στατιστικών υποθέσεων, 

η εναλλακτική υπόθεση (Η1) και η μηδενική υπόθεση (Η0). Η εναλλακτική υπόθεση 

(H1) είναι ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, ώστε εκείνοι να είναι ικανοί να 

αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες του έργου τους στην πολυπολιτισμική 

ξενόγλωσση τάξη. Η μηδενική υπόθεση (Η0) είναι ότι οι Νέες Τεχνολογίες δεν μπορούν 

να προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής γλώσσας, ώστε εκείνοι να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και 

ανάγκες του έργου τους στην πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη. Η μελέτη 

επικεντρώνεται κυρίως σε πτυχές όπως είναι η διαπολιτισμική ικανότητα των 

εκπαιδευτικών, όπως εκείνη οικοδομείται από τις μορφές κατάρτισης που παρέχονται 

στο συγκεκριμένο ερευνώμενο σύνολο, καθώς και οι Νέες Τεχνολογίες ως μέσο 

ενίσχυσης της παιδαγωγικής προσωπικότητάς τους, σημαντικό σκέλος της οποίας 

αποτελούν. Ειδικότερα διερευνώνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις 

επιμορφωτικές διαδικασίες που έχουν δεχτεί στο πλαίσιο του έργου τους και σε σχέση 

με τη διαπολιτισμική τους ενδυνάμωση, καθώς και για τις δυνατότητες που παρέχουν 

οι Νέες Τεχνολογίες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης με γνώμονα το μεταβαλλόμενο εργασιακό τοπίο. Επομένως, 

σκιαγραφώνται και οι αντιλήψεις τους σχετικά με τη μορφή  και το περιεχόμενο των 

τεχνολογικά διαμεσολαβημένων επιμορφωτικών διαδικασιών που μπορούν να 

ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα στις ανάγκες τους. 

Απώτερος στόχος είναι η εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων για το ρόλο των 

Νέων Τεχνολογιών στη σύγχρονη επαγγελματική ανάπτυξη του ευρύτερου 

πληθυσμού των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και η δημιουργία προοπτικών 

αναδιαμόρφωσης των ισχυόντων διαδικασιών με όρους μέλλοντος και με κεντρικό 
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πρωταγωνιστή σε αυτές τις Νέες Τεχνολογίες. Η στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων του ποσοτικού ερωτηματολογίου έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM 

SPSS Statistics έκδοση 20 (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002· Howitt & Cramer, 2010).   

4.1.1 Δημογραφικά στοιχεία  

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 150 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Αγγλικής 

γλώσσας, από τους οποίους 15 ήταν άνδρες και 135 γυναίκες. 84,7% (Ν=126) των 

εκπαιδευτικών ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 30-50 χρόνων, ενώ ένα μικρό ποσοστό 

15,3% (Ν=23) ήταν άνω των 50 και ένα πολύ μικρότερο 1% (Ν=1) κάτω των 30. 94% 

(Ν=141) των συμμετεχόντων ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ένα πολύ μικρό ποσοστό 

6% (Ν=9) εργάζονταν ως αναπληρωτές. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (76%) (Ν=114) 

είχε συνολική διδακτική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση μεταξύ 7-20 χρόνια, ενώ 

ένα μικρότερο ποσοστό (22%, Ν=33) υπηρετούσε περισσότερο από 20 χρόνια. Μόνο 2% 

(Ν=3) των εκπαιδευτικών είχαν διδακτική υπηρεσία έως 6 χρόνια. Σύμφωνα με 

έρευνες (OECD, 2005· Harris & Sass, 2007· Sass, 2007· Ladd, 2008), ο παράγοντας χρόνος 

διδακτικής υπηρεσίας θεωρείται ότι επιδρά στη διδακτική αποτελεσματικότητα και 

ταυτόχρονα στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Ως προς τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης και τον τύπο σχολικής μονάδας όπου απασχολούνταν εργασιακά, οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν κατά 49,3% (Ν=74) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατά 

38,7% (Ν=58) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο), κατά 24,7% (Ν=37) στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο) και κατά 5,3% (Ν=8) στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Επαγγελματικό Λύκειο). Το γεγονός ότι το άθροισμα των ποσοστών της 

απασχόλησης  των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ξεπερνά το 100% (118%, οι συχνότητες αθροίζουν στο 177 αντί για το 150 που είναι το 

σύνολο των συμμετεχόντων), αποδίδεται στο ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

ότι απασχολούνταν είτε και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης είτε και στις τρεις 

κατηγορίες σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε σε συνδυασμό 

κατηγοριών. 

4.1.2 Επαγγελματική ανάπτυξη: αντιλήψεις και ανάγκες εκπαιδευτικών 

Η διερεύνηση των αντιλήψεων και αναγκών των εκπαιδευτικών για την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη καλύπτει τα πεδία της α) παιδαγωγικής και β) 

διαπολιτισμικής κατάρτισης ως σύνθετο πλέγμα μορφών γνώσεων και ικανοτήτων, 

αναγκαίο για το έργο του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας στο εξελισσόμενο 

πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Παρουσιάζονται και συζητώνται οι αντιλήψεις 



Σ ε λ ί δ α | 97 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

και ανάγκες των εκπαιδευτικών ανά τομέα κατάρτισης, διατρέχοντας και στις δυο 

περιπτώσεις τα πεδία των προπτυχιακών τους σπουδών και της επιπρόσθετης 

κατάρτισης που έχουν αποκτήσει (π.χ. τίτλοι σπουδών) καθώς και των 

ενδοϋπηρεσιακών επιμορφωτικών τους εμπειριών στο πλαίσιο του διδακτικού τους 

έργου. 

4.1.2.α. Παιδαγωγική κατάρτιση και επιμόρφωση 

Η ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου «Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω περιγράφουν την 

επαγγελματική σας κατάρτιση» διερευνά την παιδαγωγική κατάρτιση του δείγματος με 

γνώμονα τις προπτυχιακές τους σπουδές και τους επιπλέον τίτλους που απέκτησαν ή 

βρίσκονται σε εξέλιξη να αποκτήσουν μετά τη λήψη του πτυχίου έως και την περίοδο 

της έρευνας. Η ευρεία πλειοψηφία του δείγματος  (98,7%, Ν=148) δήλωσαν κάτοχοι 

πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ελληνικού ΑΕΙ, ενώ 1,3% (Ν=2 εκπαιδευτικοί) 

δήλωσαν κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της 

αλλοδαπής.  

Ως προς την επιπρόσθετη κατάρτιση μέσω απόκτησης τίτλων μετά τη λήψη του 

πτυχίου, 28% (Ν=42) των εκπαιδευτικών δήλωσαν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από 

ελληνικό ΑΕΙ στον τομέα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και 12% (Ν=18) κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής στον ίδιο τομέα. 6,7% (Ν=10) των 

συμμετεχόντων ανέφεραν ότι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε άλλο αντικείμενο από 

ελληνικό ΑΕΙ και 15% (Ν=23) από ΑΕΙ της αλλοδαπής αντίστοιχα. Καταγράφηκε επίσης 

ποσοστό 2% (Ν=3) εκπαιδευτικών που κατέχουν διδακτορικό τίτλο στον τομέα της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών από ελληνικό ΑΕΙ και 1% (Ν=1 εκπαιδευτικός) που κατέχει 

αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης καταγράφηκε και 1 εκπαιδευτικός 

(1%) με διδακτορικό τίτλο σε άλλο αντικείμενο από ΑΕΙ της αλλοδαπής. Συνολικά, 

όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4), από το σύνολο του δείγματός μας 

(N=150), οι 93 διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, ενώ οι 5 έχουν διδακτορικό 

δίπλωμα.  

Πίνακας 4: Κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου 

 Συχνότητα 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 93 

Κάτοχος διδακτορικού 5 

Τέλος, 13,3% (Ν=20) του δείγματος δήλωσαν μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες και 

2,7% (Ν=4) υποψήφιοι/ες διδάκτορες.  
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Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επίδραση των προπτυχιακών τους σπουδών 

διερευνήθηκαν με την ερώτηση 10 του ερωτηματολογίου, «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι 

οι προπτυχιακές σας σπουδές σας ενδυνάμωσαν επαρκώς γνωστικά και παιδαγωγικά για 

τις ανάγκες του σύγχρονου πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος;». Με βάση 

την ανάλυση συχνοτήτων που εφαρμόστηκε, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του 

δείγματος απάντησε ότι οι προπτυχιακές σπουδές τους ενδυνάμωσαν «Λίγο», είτε σε 

γνωστικό, είτε σε παιδαγωγικό επίπεδο (Γράφημα 1). 

Γράφημα 1: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τις προπτυχιακές σπουδές 

Εφαρμόστηκε επιπλέον ανάλυση απλής παλινδρόμησης, ώστε να διερευνηθεί ο 

βαθμός στον οποίο η γνωστική και παιδαγωγική ενδυνάμωση μέσω της προπτυχιακής 

εκπαίδευσης επιδρά στο βαθμό στον οποίο  οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται επαρκείς 

για να ασκήσουν το έργο τους σε μια πολυπολιτισμική τάξη. Όπως παρατηρούμε από 

τους τρεις πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 5, 6, 7), η γνωστική ενδυνάμωση σε 

προπτυχιακό επίπεδο ως προς τις ανάγκες του σύγχρονου πολυπολιτισμικού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος επιδρά (λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας) στο 

βαθμό επάρκειας που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας να 

διδάξουν σε μια πολιτισμικά ποικιλόμορφη τάξη. Η γνωστική ενδυνάμωση εξηγεί το 

33.3% της διακύμανσης της αίσθησης του βαθμού επάρκειας των εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής γλώσσας.  

 

 



Σ ε λ ί δ α | 99 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

Πίνακας 5: Ανάλυση παλινδρόμησης. Γνωστική ενδυνάμωση σε προπτυχιακό επίπεδο (1) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,330a ,109 ,103 ,54526 

a. Predictors: (Constant), Με ενδυνάμωσαν γνωστικά 

 

Πίνακας 6: Ανάλυση παλινδρόμησης. Γνωστική ενδυνάμωση σε προπτυχιακό επίπεδο (2) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,392 1 5,392 18,136 ,000b 

Residual 44,001 148 ,297   

Total 49,393 149    

a. Dependent Variable: Πόσο επαρκείς αισθάνεστε προκειμένου να διδάξετε σε μια 

πολιτισμικά ποικιλόμορφη τάξη; Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

b. Predictors: (Constant), Με ενδυνάμωσαν γνωστικά 

 

Πίνακας 7: Ανάλυση παλινδρόμησης. Γνωστική ενδυνάμωση σε προπτυχιακό επίπεδο (3) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,978 ,125  15,880 ,000 

Με ενδυνάμωσαν 

γνωστικά 

,179 ,042 ,330 4,259 ,000 

a. Dependent Variable: Πόσο επαρκείς αισθάνεστε προκειμένου να διδάξετε σε μια πολιτισμικά 

ποικιλόμορφη τάξη; Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

 

Στον τομέα της επιμόρφωσης, διερευνήθηκε με ανάλυση συχνοτήτων στην ερώτηση 

7, «Ποια επιπλέον μη τυπική ή/και άτυπη μορφή επιμόρφωσης συναφή με το διδακτικό 

και παιδαγωγικό σας ρόλο διαθέτετε; Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω σας αναλογούν», η 

σχετική με το διδακτικό αντικείμενο μορφή επιμόρφωσης που έχουν δεχτεί οι 

εκπαιδευτικοί ενδοϋπηρεσιακά. Τα ευρήματα στον ακόλουθο πίνακα συχνοτήτων 

(Πίνακας 8) δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να αναπτύσσονται 

επαγγελματικά μέσα από επιμορφωτικές διαδιακασίες. Πέρα από το  το πρόγραμμα 

εισαγωγικής επιμόρφωσης που δήλωσαν σε ποσοστό 36,3% (Ν=115), 42,9% (Ν=136) του 

δείγματος είχαν επίσης παρακολουθήσει μη μοριοδοτούμενες μορφές επιμόρφωσης 

από κρατικό ή μη κρατικό φορέα στη διδακτική της ξένης γλώσσας, ενώ 12% (Ν=38) 
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και 7,9% (Ν=25) έχουν επιδιώξει μοριοδοτούμενη επιμόρφωση από μη κρατικό και 

κρατικό φορέα αντίστοιχα. Μόλις 0,9% (Ν=3) των εκπαιδευτικών είχαν 

παρακολουθήσει πρόγραμμα ετήσιας μετεκπαίδευσης Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., δεδομένου ότι το 

επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα λειτούργησε αρκετές δεκαετίες πριν -και άρα αφορά 

μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες-, ενώ έχει πλέον εκλείψει.  

Πίνακας 8: Ανάλυση συχνοτήτων. Επιμόρφωση συναφής με το διδακτικό αντικείμενο 

$Επιμόρφωση Frequencies 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

$Επιμόρφωσηa 

Ετήσια μετεκπαίδευση 

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. 
3 0,9% 2,0% 

Εισαγωγική επιμόρφωση σε 

ΠΕΚ. 
115 36,3% 76,7% 

Μοριοδοτούμενα 

επιμορφωτικά προγράμματα 

στη διδακτική της ξένης 

γλώσσας από κρατικό φορέα. 

25 7,9% 16,7% 

Μοριοδοτούμενα 

επιμορφωτικά προγράμματα 

στη διδακτική της ξένης 

γλώσσας από μη κρατικό 

φορέα. 

38 12,0% 25,3% 

Μη μοριοδοτούμενες 

επιμορφωτικές 

δραστηριότητες στη 

διδακτική της ξένης γλώσσας 

από κρατικό ή μη κρατικό 

φορέα. 

136 42,9% 90,7% 

Total 317 100,0% 211,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους εμπειρίες 

διερευνήθηκαν με την ερώτηση Ερώτηση 11 του ερωτηματολογίου, «Αξιολογήστε τις 

αδυναμίες που έχετε εντοπίσει στις επιμορφωτικές διαδικασίες στις οποίες έχετε 

συνολικά εμπλακεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σας έργου στη δημόσια εκπαίδευση». 

Οι βασικότερες αδυναμίες που αναδεικνύονται  ιεραρχικά αφορούν στις περισσότερες 

από τις επιμορφωτικές διαδικασίες. Ιεραρχικά, οι σημαντικότερες είναι α) η έλλειψη 

συστηματικότητας της επιμόρφωσης β) η απουσία πειραματικής εφαρμογής της στο 

σχολικό περιβάλλον, γ) η περιορισμένη διάρκεια της επιμόρφωσης, δ) οι 

περιορισμένης τυπολογίας επιμορφωτικές πρακτικές, ε) η αδυναμία τους να 
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προάγουν τη διερευνητική μάθηση μέσα από την επίλυση προβλημάτων, να 

εκπαιδεύουν τον εκπαιδευτικό να είναι στοχαστικοκριτικός στη διδασκαλία του και 

να προάγουν την ατομική αυτοβελτίωση μέσα από την ευέλικτη αναζήτηση της 

γνώσης και στ) η περιορισμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών  

είτε ως γνωστικό αντικείμενο, είτε ως επιμορφωτικό μέσο. Κανείς εκπαιδευτικός δεν 

βρέθηκε που να μην εντοπίζει καμιά αδυναμία στις επιμορφωτικές του εμπειρίες. Οι 

αδυναμίες αυτές καταγράφονται και στην έρευνα με αποτέλεσμα οι επιμορφωτικές 

διαδικασίες που τις παρουσιάζουν να χαρακτηρίζονται νοητικά ρηχές, χαμηλής 

ποιότητας και αναποτελεσματικές (Loucks-Horsley et al., 1998· Borko, 2004). Ο 

ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 9) αποτυπώνει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις 

σημαντικότερες αδυναμίες της επιμόρφωσης. 

Πίνακας 9: Αδυναμίες επιμορφωτικών διαδικασιών 

Αδυναμίες επιμορφωτικών διαδικασιών 

Επιλογή «Στις περισσότερες» 

Ποσοστό 

Η επιμόρφωση δεν επαναλαμβάνεται συστηματικά, με αποτέλεσμα να μην 

αναπτύσσονται επαρκώς οι προσδοκώμενες παιδαγωγικές πτυχές 

38% 

Δεν προβλέπεται πειραματική εφαρμογή της επιμόρφωσης στο σχολικό 

περιβάλλον, δηλαδή δεν συνδέεται η θεωρία με την πράξη 

34% 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μη 

διερευνάται σε βάθος η αποτελεσματικότητά της 

32% 

Οι μεθοδολογικές επιμορφωτικές πρακτικές είναι περιορισμένης 

τυπολογίας 

28,7% 

Οι μεθοδολογικές επιμορφωτικές πρακτικές δεν προάγουν τη διερευνητική 

μάθηση μέσα από την επίλυση προβλημάτων 

24,7% 

Οι επιμορφωτικές διαδικασίες δεν εκπαιδεύουν τον εκπαιδευτικό να είναι 

στοχαστικοκριτικός στη διδασκαλία του (reflective teacher) ενισχύοντας 

αυτοαξιολογικές διαδικασίες και δεξιότητες 

24,2% 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που παρέχονται είναι αποσπασματικές 24% 

Οι επιμορφωτικές διαδικασίες δεν παρέχουν την κατάλληλη παιδαγωγική 

προετοιμασία για τις προκλήσεις της σύγχρονης σχολικής τάξης 

22,7% 

Οι μεθοδολογικές επιμορφωτικές πρακτικές δεν προάγουν την ατομική 

αυτοβελτίωση μέσα από την ευέλικτη, αυτορρυθμιζόμενη και 

διαφοροποιημένη αναζήτηση της γνώσης 

22,7% 

Οι Νέες Τεχνολογίες και η εκπαιδευτική τους χρήση δεν διδάσκονται ως 

διακριτό γνωστικό αντικείμενο 

22% 

Οι επιμορφωτικές διαδικασίες δεν εκπαιδεύουν τον εκπαιδευτικό να 

διερευνά τις ανάγκες των μαθητών του και να κατανοεί καλύτερα το άμεσο 

και ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο διδάσκει 

18,7% 

Η θεματολογία είναι δεδομένη και περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μην 

καλύπτονται όλα τα πεδία αναγκών των εκπαιδευτικών 

18,7% 

 Το επιμορφωτικό υλικό δεν είναι αρκετά πλούσιο, σύγχρονο ή 

πολυτροπικό 

18% 

Οι επιμορφωτικές διαδικασίες εστιάζουν σε ζητήματα του παρόντος και 17,3% 
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δεν εκπαιδεύουν τον εκπαιδευτικό να προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες 

εκπαιδευτικές συνθήκες 

 Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι κοινότυπα και περιορισμένα 13,3% 

Οι μεθοδολογικές επιμορφωτικές πρακτικές δεν προάγουν τη συνεργατική 

μάθηση 

12,7% 

4.1.2.β. Διαπολιτισμική κατάρτιση και επιμόρφωση 

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική τους 

επάρκεια/ικανότητα υπαγορεύεται από το γεγονός ότι το ελληνικό σχολικό 

περιβάλλον εξελίσσεται σε πολυπολιτισμικό. Η καταγραφή της σχολικής πολιτισμικής 

εθνογραφίας αποτέλεσε το πρώτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας.  

Στην ερώτηση 16 του ερωτηματολογίου, «Διδάσκετε ή έχετε διδάξει σε τάξη που 

περιέχει μαθητές από διαφορετική εθνική, φυλετική, θρησκευτική ή πολιτισμική 

προέλευση;», εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων και βρέθηκε ότι η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών σε ποσοστό 96% (Ν=144) απάντησαν θετικά, όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 10) και το Γράφημα (Γράφημα 2).  

Πίνακας 10: Ανάλυση συχνοτήτων. Διδασκαλία σε πολυπολιτισμική τάξη 

Διδάσκετε ή έχετε διδάξει σε τάξη που περιέχει μαθητές από διαφορετική εθνική, 

φυλετική, θρησκευτική ή πολιτισμική προέλευση; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 144 96,0 96,0 96,0 

Όχι 3 2,0 2,0 98,0 

Δεν γνωρίζω / Δεν θυμάμαι 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 2: Διδασκαλία σε πολυπολιτισμική τάξη 
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Όπως φαίνεται, τα ποσοστά θετικής απάντησης σε αυτό το ερώτημα είναι υψηλά 

ανεξάρτητα από την ηλικία των ατόμων, εύρημα που ενισχύει την διεύρυνση της 

πολυπολιτισμικής εξέλιξης του σχολικού περιβάλλοντος. 

Οι πολιτισμικές γνώσεις αποτελούν μια πτυχή της διαπολιτισμικής κατάρτισης του 

εκπαιδευτικού (Byram, 1997). Στην ερώτηση 17 του ερωτηματολογίου, «Πόσο 

εξοικειωμένοι είστε με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών σας που έχουν 

διαφορετική προέλευση;», η ανάλυση συχνοτήτων που ακολουθεί έδειξε ότι 43,3% 

(Ν=65) των εκπαιδευτικών δήλωσαν «Λίγο» εξοικειωμένοι, ενώ 34% (Ν=51) δήλωσαν 

«Αρκετά» (Πίνακας 11). Η εξοικείωση αφενός με την πολιτισμική εθνογραφία της τάξης 

και αφετέρου με τις απαιτήσεις που δημιουργεί η διαχείρισή της εντάσσεται στις 

μορφές διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτικού.  

Πίνακας 11: Ανάλυση συχνοτήτων. Εξοικείωση με πολιτισμικά χαρακτηριστικά μαθητών 

Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών σας που έχουν διαφορετική προέλευση; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 10 6,7 6,7 6,7 

Αρκετά 51 34,0 34,0 40,7 

Λίγο 65 43,3 43,3 84,0 

Ελάχιστα 22 14,7 14,7 98,7 

Καθόλου 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Η γλώσσα έχει συχνά χαρακτηριστεί ως ταυτόσημη με τον πολιτισμό γιατί μέσα από 

τη γλωσσική επικοινωνία μεταφέρονται πολιτισμικές στάσεις, αντιλήψεις και αξίες. 

Για το λόγο αυτό, η γλωσσομάθεια θεωρείται ενισχυτικός παράγοντας για την 

κατανόηση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών αλλά και την επίγνωση των αναγκών 

της διαπολιτσιμικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του ρόλου τους ως φορείς 

διαμόρφωσης διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών μαθητών - πολιτών, οι εκπαιδευτικοί 

του δείγματος ερωτήθηκαν για το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους, ένδειξη της δικής 

τους διαπολιτσιμικής ευαισθησίας. Στην ερώτηση 9, «Προσδιορίστε τις ξένες γλώσσες 

που γνωρίζετε πέρα από την Αγγλική και το πιστοποιημένο ή μη επίπεδο γλωσσικής 

ικανότητάς σας σε αυτές.», εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων και βρέθηκε ότι 90% 

(Ν=135) των εκπαιδευτικών γνωρίζουν και άλλες γλώσσες πέρα από την Αγγλική, με 

εξάρχουσες τη Γαλλική, τη Γερμανική, την Ιταλική και την Ισπανική, ωστόσο κανείς 

δεν δήλωσε ότι γνωρίζει πάνω από τρεις γλώσσες. Η γνώση περισσότερων της μιας 

ξένων γλωσσών συνάδει με τις προτροπές των σύγχρονων Ευρωπαϊκών Στρατηγικών 
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και σύμφωνα με αυτές θεωρείται σημαντικός παράγοντας σύγκλισης πολιτισμικά 

διαφορετικών ατόμων και ομάδων. Ο Fantini, (2000, σ. 29) αναφέρει ότι η εκμάθηση 

μιας δεύτερης ξένης γλώσσαςα διευρύνει τη  διαπολιτισμική ικανότητα, γιατί η 

δυνατότητα να κατανοήσει, να εννοιολογήσει και να εκφραστεί κανείς με 

εναλλακτικούς τρόπους αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της. Ανάλογα, ο Röttger (2011) 

αναφέρει ότι η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

αναπτύξουν μεγαλύτερη ευαισθησία και αναστοχαστική ικανότητα. Αν και δεν 

καταγράφηκαν ποσοστά γλωσσομάθειας λιγότερο δημοφιλών ξένων γλωσσών, 

υπήρξαν δύο εκπαιδευτικοί με γνώση της Τουρκικής και ένας/μια  εκπαιδευτικός με 

γνώση της Αραβικής. Ανεξάρτητα από την διαφοροποίηση μεταξύ είδους 

γλωσσομάθειας εκπαιδευτικών και μητρικής γλώσσας των πολιτισμικά διαφορετικών 

μαθητών (Αλβανική, Κινεζική, Βουλγαρική, Ρωσική, κ.λ.π.) στην ελληνική ξενόγλωσση 

τάξη, ο βαθμός εξοικείωσης με άλλους γλωσσικούς κώδικες θεωρείται 

υποστηρικτικός παράγοντας για την κατανόηση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών 

και αναγκών των μαθητών (Fantini, 2000). Η κοινή, τέλος, διδασκόμενη ξένη γλώσσα 

(Αγγλική) παραμένει κοινό σημείο σύγκλισης και επικοινωνίας στο πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον της τάξης. 

Ο βαθμός στον οποίο, κατά την αντίληψη των εκπαιδευτικών, η εξοικείωση με τα 

ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική 

προέλευση μπορεί να επιδράσει βελτιωτικά στο έργο τους εξετάστηκε με ανάλυση 

συχνοτήτων στην ερώτηση 19, «Θεωρείτε ότι η εξοικείωση του εκπαιδευτικού της 

Αγγλικής γλώσσας με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών του που 

έχουν διαφορετική εθνική, φυλετική, θρησκευτική ή πολιτισμική προέλευση μπορεί να 

επιδράσει βελτιωτικά στο διδακτικό του έργο;». Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 

συχνοτήτων (Πίνακας 12), 74% (Ν=111) του δείγματος έκριναν την εξοικείωση αυτή 

πολύ σημαντική, γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να επιδράσει βελτιωτικά στο έργο τους.  

Πίνακας 12: Ανάλυση συχνοτήτων. Αναγκαιότητα εξοικείωσης με πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών με διαφορετική προέλευση μπορεί να επιδράσει 

βελτιωτικά στο έργο του; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 111 74,0 74,0 74,0 

Αρκετά 36 24,0 24,0 98,0 

Ελάχιστα 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Το εύρημα υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να προσεγγίζουν τους 

πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές τους και η γνωριμία τους με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους επιδρά θετικά στο έργο τους. Επιπλέον, είναι 

πιθανό να υποννοείται εδώ ότι η προσέγγιση και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών αναγνωρίζεται από τους 

εκπαιδευτικούς ως δικλείδα για την επιτυχία του διδακτικού έργου και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται από εκείνους.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολυπολιτισμική πραγματικότητα του σχολικού 

περιβάλλοντος, διερευνήθηκε με την ερώτηση 8, «Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω 

περιγράφουν τη γενική κατάρτισή σας σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», το 

επίπεδο διαπολιτισμικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας. 

Εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων, η οποία έδειξε ότι μόλις 4,8% (Ν=10) των 

ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι προπτυχιακές τους σπουδές περιλάμβαναν 

υποχρεωτικά μαθήματα στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ 6,7% (Ν=14) των ερωτηθέντων 

δήλωσαν ότι είχαν παρακολουθήσει προαιρετικά προπτυχιακά μαθήματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Υπήρξε 1 εκπαιδευτικός (1%)  που δήλωσε κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Από τα ευρήματα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν φαίνεται να ενδυναμώνεται 

επαρκώς ή συστηματικά ακόμα και από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών των 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, όπου υποδηλώνεται ανομοιογενής προσέγγιση 

στο πεδίο του πολιτισμού. Αντίθετα, φαίνεται ότι η διαπολιτισμική κατάρτιση 

επιδιώκεται αυτόνομα και προαιρετικά από τους εκπαιδευτικούς στη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους ζωής, ίσως σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες ή με βάση τα 

ενδιαφέροντά τους. Επίσης διαφαίνεται το έλλειμμα και η αποσπασματικότητα της 

διαπολιτισμικής προετοιμασίας που αντιμετωπίζει το κοινό των εκπαιδευτικών και η 

αποστασιοποίηση των προπαρασκευαστικών προγραμμάτων τους από τις 

πραγματικές ανάγκες του έργου τους.   

Μια άλλη παράμετρος που διερευνήθηκε ήταν οι στάσεις και τα συναισθήματα των 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμική τάξη. Για το σκοπό αυτό 

εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων στην ερώτηση 22, «Επιλέξτε όσα από τα 

παρακάτω περιγράφουν τη στάση σας για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην 

πολυπολιτισμική τάξη.». 80,7% (Ν=121) των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν πως η 

διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην πολυπολιτισμική τάξη τους προκαλεί να 

αναζητήσουν τις κατάλληλες μεθοδολογικές πρακτικές και 44,7% (Ν=65) δηλώνουν ότι 
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δεν τους ανησυχεί γιατί είναι πρόθυμοι να προσαρμοστούν στις ανάγκες μιας 

πολυπολιτισμικής τάξης. 23,3% (Ν=35) ενθουσιάζονται με την προοπτική της 

διδασκαλίας στην πολυπολιτισμική τάξη ενώ σε ποσοστό 20,7% (Ν=31) των 

εκπαιδευτικών η διδασκαλία προκαλεί άγχος. Καταγράφεται και ένα ποσοστό 1,3% 

(Ν=2) εκπαιδευτικών που ισχυρίζονται πως η διδασκαλία τους αφήνει αδιάφορους  

γιατί επικεντρώνται στους μαθητές ελληνικής καταγωγής. Τα ευρήματα υποδηλώνουν 

τη θετική προδιάθεση των εκπαιδευτικών να αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να 

διαχειριστούν τις προκλήσεις που εγείρει η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε 

μαθητές ποικίλης πολιτισμικής σύνθεσης. Η επαγγελματική ανάπτυξη εντάσσεται 

στους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να 

εμπλουτίσει το παιδαγωγικό προφίλ των εκπαιδευτικών με τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για τις ανάγκες του έργου τους σε μια πολυπολιτισμική 

τάξη. Μια άλλη υπόθεση που μπορεί να διαμορφωθεί αφορά στην ανεπτυγμένη 

επίγνωση από μέρους των εκπαιδευτικών της σχέσης της διδασκαλίας της γλώσσας με 

τον πολιτισμό, αντίληψη που ίσως τους κινητροποιεί να διαχειριστούν τη σχέση αυτή 

έμπρακτα στην τάξη.  

Σχετικά με τη διδακτική στάση που απορρέει συνήθως από τις στάσεις και αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών, τα πιο πάνω ευρήματα θα μπορούσαν εν μέρει να αιτιολογήσουν 

τα αποτελέσματα της διερεύνησης της μορφής της διδασκαλίας που ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί. Η ανάλυση συχνοτήτων στην ερώτηση 20, «Επιλέξτε ένα από τα 

παρακάτω για να προσδιορίσετε τη μορφή που συνήθως έχει η διδασκαλία της Αγγλικής 

γλώσσας στην τάξη σας.» ανέδειξε ότι σε μεγάλο ποσοστό 66,7% (Ν=100), οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν ισόρροπα το γλωσσικό κώδικα και το στοιχείο του 

πολιτισμού. Από το εύρημα αυτό ενισχύεται η πιο πάνω στάση αναζήτησης τρόπων 

διαχείρισης του πολιτισμικού στοιχείου και διαφαίνεται η επίγνωση από μέρους των 

εκπαιδευτικών της σημαντικότητας να αναπτύσσεται μέσω της γλωσσικής 

διδασκαλίας το πολιτισμικό σκέλος ως μέσο ανάδειξης της πολιτισμικής συνύπαρξης, 

σύγκλισης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Η Sercu (2006) θεωρεί μεταξύ άλλων ως  

συστατικά στοιχεία του πολιτισμικά εμπλαισιωμένου γλωσσικού μαθήματος α) τη 

συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί ‘αγγίζουν’ θέματα πολιτισμού στη 

διδασκαλία τους, β) τη συχνότητα με την οποία διεξάγουν συγκεκριμένες πολιτισμικά 

προαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. να συγκρίνουν οι μαθητές τους πτυχές του δικού 

τους και του ξένου πολιτισμού, να συζητήσουν για τα στερεότυπα που αποδίδουν σε  
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άτομα άλλων πολιτισμών, κ.λ.π.) και γ) τον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν το 

διδακτικό τους χρόνο στη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού αντίστοιχα.  

Ένα ποιοτικό σχόλιο που καταγράφεται στη σχετική ερώτηση είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί πάντα τείνουν να αποκλίνουν από τη διδασκαλία μορφοσυντακτικών 

στοιχείων της γλώσσας και να επεξεργάζονται θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, 

γιατί «έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα πολιτισμού και αλληλεπίδρασης 

διαφορετικών αντιλήψεων». Η πτυχή αυτή του πολιτισμού θίγεται  αρκετά στο πεδίο 

της ποιοτικής έρευνας, όπως θα δούμε πιο κάτω. Το εύρημα είναι ενθαρρυντικό γιατί 

σύμφωνα με την έρευνα, η διαπολιτισμική γλωσσική διδασκαλία ενέχει κινδύνους που 

αφορούν στην επανεξέταση της ταυτότητας των μαθητών (Kramsch, 1993· Byram, 

1997· Witte, 2011).  

Η διερεύνηση της επίγνωσης των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει 

να διαθέτει ο διαπολιτισμικά επαρκής εκπαιδευτικός διερευνήθηκε με την ερώτηση 

24, «Αξιολογήστε τις γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ο 

εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας με διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα.». Η  

ανάλυση συχνοτήτων στο ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 13) ανέδειξε όσα οι 

εκπαιδευτικοί απαριθμούν κατά σειρά σημαντικότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών (73,3%, Ν=110) έκρινε σημαντική την ικανότητά του να αίρει ή  να 

καταπολεμά τυχόν στερεοτυπικές αντιλήψεις του και την ικανότητα να προσεγγίζει 

με ευαισθησία τα χαρακτηριστικά διαφόρων πολιτισμών και να διδάσκει ανάλογες 

στάσεις και στους μαθητές του. Σημαντικές ακόμα κρίθηκαν η ικανότητα να 

ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν, να κρίνουν με σεβασμό και χωρίς 

προκαταλήψεις τα χαρακτηριστικά διαφόρων πολιτισμών (70%, Ν=105) και να 

εμπλέκει με ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες όλους τους μαθητές σε 

αυθεντική γλωσσική επικοινωνία (66%, Ν=99). Η ικανότητα επίλυσης ή διαχείρισης 

πολιτισμικών συγκρούσεων (63,3%5, Ν=95) και η προσαρμογή στην πολιτισμική 

ετερότητα της τάξης με θετικό πνεύμα (59,3%, Ν=89) συγκέντρωσαν, επίσης, υψηλά 

ποσοστά. Αν και σημαντικές χαρακτηρίστηκαν η ικανότητά του να αναδεικνύει τον 

παγκόσμιο επικοινωνιακό χαρακτήρα της Αγγλικής γλώσσας και τη σπουδαιότητα της 

διαπολιτισμικής επάρκειας (56,7%, Ν=85) και η ικανότητά του να προάγει με 

κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες την κατανόηση και την επικοινωνία μεταξύ 

ατόμων από διαφόρους πολιτισμούς (84%, Ν=81), σε χαμηλότερη θέση τοποθέτησαν 

οι εκπαιδευτικοί την ικανότητά του να εφαρμόζει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους 

(50%, Ν=75), να γνωρίζει το πολιτισμικό υπόβαθρο όλων των μαθητών του (46%, Ν=69) 
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και να διευκολύνει τους μαθητές του μέσω της ξένης γλώσσας να κατανοήσουν και το 

δικό τους και τους διαφορετικούς πολιτισμούς (42%, Ν=63). Αν και χωρίς κατάλληλη 

διαπολιτισμική κατάρτιση, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται το είδος 

και την προτεραιότητα που οφείλουν να έχουν συγκεκριμένες ικανότητες και στάσεις 

για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της πολυπολιτισμικής τάξης, και σε αυτό ίσως 

συμβάλλει η ζωντανή επαφή με το πολυπολιτισμικό κοινό τους, η επίγνωση των 

προκλήσεων που εγείρει και η βιωματική διαπίστωση της λειτουργικότητας κάποιων 

πρακτικών που εφαρμόζει. Οι Sercu και Bandura (2005) επισημαίνουν ότι, για να 

υποστηρίξουν τη διαπολιτισμική μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί των ξένων 

γλωσσών χρειάζονται επιπρόσθετες γνώσεις, στάσεις, ικανότητες και δεξιότητες. 

Πίνακας 13: Μορφές κατάρτισης διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού Αγγλικής γλώσσας 

Γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού 

Αγγλικής γλώσσας 

Επιλογή «Εξαιρετικά σημαντικό» 

Ποσοστό 

Να αίρει ή να καταπολεμά τυχόν στερεοτυπικές αντιλήψεις του για 

διαφόρους πολιτισμούς 

73,3% 

Να προσεγγίζει με ευαισθησία τα χαρακτηριστικά διαφόρων πολιτισμών και 

να διδάσκει ανάλογες στάσεις και στους μαθητές του 

73,3% 

Να ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν, να κρίνουν με σεβασμό και 

χωρίς προκαταλήψεις τα χαρακτηριστικά διαφόρων πολιτισμών 

70% 

Να εμπλέκει με ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες όλους τους 

μαθητές σε αυθεντική γλωσσική επικοινωνία 

66% 

Να επιλύει ή/και να διαχειρίζεται πολιτισμικές συγκρούσεις στην τάξη 63,3% 

Να προσαρμόζεται με ευελιξία και θετικό πνεύμα και να αξιοποιεί την 

πολιτισμική ετερότητα της τάξης του 

59,3% 

Να αναδεικνύει τον παγκόσμιο επικοινωνιακό χαρακτήρα της Αγγλικής 

γλώσσας και τη σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής επάρκειας 

56.7% 

Να προάγει με κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες την κατανόηση και 

την επικοινωνία μεταξύ ατόμων από διαφόρους πολιτισμούς 

54% 

Να εφαρμόζει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους επικοινωνιακής γλωσσικής 

διδασκαλίας 

50% 

Να γνωρίζει το πολιτισμικό υπόβαθρο όλων των μαθητών του 46% 

Να διευκολύνει τους μαθητές του μέσω της ξένης γλώσσας να κατανοήσουν 

και το δικό τους και τους διαφορετικούς πολιτισμούς 

42%  

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα δεδομένα που αναδείχθηκαν μέχρι στιγμής, και για να 

εξεταστεί αν ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας επιδρά στο βαθμό στον οποίο οι  
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εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας αισθάνονται διαπολιτισμικά επαρκείς 

εφαρμόστηκε ανάλυση απλής παλινδρόμησης. Τα στατιστικά ευρήματα, όπως 

φαίνεται στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακες 14, 15, 16), δείχνουν ότι τα χρόνια 

υπηρεσίας δεν επιδρούν στην αίσθηση αυτή, εύρημα που υποδηλώνει την ανάγκη να 

ενδυναμώνεται η διαπολιτισμική επάρκεια/ικανότητα των εκπαιδευτικών μέσα από 

διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης.   

Πίνακας 14: Απλή παλινδρόμηση. Διδακτική υπηρεσία και αίσθηση διαπολιτισμικής επάρκειας (1) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,022a ,000 -,006 ,57756 

a. Predictors: (Constant), συνολική διδακτική σας υπηρεσία στη 

δημόσια εκπαίδευση 
 

Πίνακας 15: Απλή παλινδρόμηση. Διδακτική υπηρεσία και αίσθηση διαπολιτισμικής επάρκειας (2) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,025 1 ,025 ,074 ,786b 

Residual 49,369 148 ,334   

Total 49,393 149    

a. Dependent Variable: Πόσο επαρκείς αισθάνεστε προκειμένου να διδάξετε σε μια 

πολιτισμικά ποικιλόμορφη τάξη; Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

b. Predictors: (Constant), συνολική διδακτική σας υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση 

 

Πίνακας 16: Απλή παλινδρόμηση. Διδακτική υπηρεσία και αίσθηση διαπολιτισμικής επάρκειας (3) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,433 ,156  15,580 ,000 

συνολική διδακτική σας 

υπηρεσία στη δημόσια 

εκπαίδευση 

,015 ,056 ,022 ,271 ,786 

a. Dependent Variable: Πόσο επαρκείς αισθάνεστε προκειμένου να διδάξετε σε μια πολιτισμικά 

ποικιλόμορφη τάξη; Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

Όσον αφορά στην επιμορφωτική εμπειρία στον τομέα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, η οποία διερευνήθηκε επίσης με ανάλυση συχνοτήτων στην ερώτηση 8, 

μόνο 5,8% (Ν=12) του δείγματος ανέφεραν πως η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

αποτελούσε ενότητα του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.), ενώ 
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22,6% (Ν=47) των εκπαιδευτικών παρακολούθησαν στην εκπαιδευτική τους υπηρεσία 

σεμινάρια για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση από διάφορους φορείς. 

Για να διερευνηθεί αν η μορφή των επιμορφωτικών διαδικασιών επιδρά στην αίσθηση 

της επάρκειας των εκπαιδευτικών να ασκούν το έργο τους στην πολυπολιτισμική 

τάξη εφαρμόστηκε ανάλυση απλής παλινδρόμησης. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

επιλέχθηκε ένας τύπος επιμορφωτικής προσέγγισης, συγκεκριμένα εκείνη που δεν 

ενθαρρύνει τη διερεύνηση αναγκών των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Η 

εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η αίσθηση διαπολιτισμικής επάρκειας. Όπως  φαίνεται 

από τους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 17, 18, 19), οι επιμορφωτικές διαδικασίες που 

δεν εκπαιδεύουν τον εκπαιδευτικό να διερευνά τις ανάγκες των μαθητών του, 

ιδιότητα που αποδίδεται σε παραδοσιακού τύπου επιμορφωτικές διαδικασίες, επιδρά 

αρνητικά στην αίσθηση της επάρκεια των εκπαιδευτικών της Αγγλικής να διδάξουν σε 

μια πολιτισμικά ποικιλόμορφη τάξη. Το εύρημα ενισχύει την ανάγκη να σχεδιάζονται 

και να εφαρμόζονται επιμορφωτικές διαδικασίες που αναπτύσσουν την πολιτισμική 

ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών μέσα από τη διερεύνηση της εθνογραφίας της 

τάξης.  

Πίνακας 17: Απλή παλινδρόμηση. Μορφή επιμόρφωσης και αίσθηση επάρκειας (1) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,161a ,026 ,019 ,57048 

a. Predictors: (Constant), Οι επιμορφωτικές διαδικασίες δεν 

εκπαιδεύουν τον εκπαιδευτικό να διερευνά τις ανάγκες των 

μαθητών του... 

 

Πίνακας 18: Απλή παλινδρόμηση. Διδακτική υπηρεσία και αίσθηση επάρκειας (2) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,273 1 1,273 3,913 ,050b 

Residual 47,841 147 ,325   

Total 49,114 148    

a. Dependent Variable: Πόσο επαρκείς αισθάνεστε προκειμένου να διδάξετε σε μια 

πολιτισμικά ποικιλόμορφη τάξη; Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

b. Predictors: (Constant), Οι επιμορφωτικές διαδικασίες δεν εκπαιδεύουν τον εκπαιδευτικό 

να διερευνά τις ανάγκες των μαθητών του... 
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Πίνακας 19: Απλή παλινδρόμηση. Διδακτική υπηρεσία και αίσθηση επάρκειας (3) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,709 ,130  20,884 ,000 

Οι επιμορφωτικές 

διαδικασίες δεν 

εκπαιδεύουν τον 

εκπαιδευτικό να 

διερευνά τις ανάγκες των 

μαθητών του... 

-,063 ,032 -,161 -1,978 ,050 

a. Dependent Variable: Πόσο επαρκείς αισθάνεστε προκειμένου να διδάξετε σε μια πολιτισμικά 

ποικιλόμορφη τάξη; Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

 

1ο ερευνητικό ερώτημα: «Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο 

σχολείο αισθάνονται επαρκείς ώστε να διαχειρίζονται τις ανάγκες του σύγχρονου 

πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος;»  

Με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, ποικίλοι παράγοντες συμβάλλουν στην 

αίσθηση της επάρκειας να διδάξουν σε μια πολυπολιτισμική τάξη. Το ερευνητικό 

ερώτημα, το οποίο προέρχεται από την ερώτηση 25 του ερωτηματολογίου, «Πόσο 

επαρκείς αισθάνεστε προκειμένου να διδάξετε σε μια πολιτισμικά ποικιλόμορφη τάξη;» 

διερευνήθηκε με ανάλυση συχνοτήτων.  
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Γράφημα 3: Αίσθηση επάρκειας εκπαιδευτικών 
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Όπως παρατηρούμε από το Γράφημα 3 και τα όσα δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί της 

Αγγλικής γλώσσας όσον αφορά την επάρκειά τους σχετικά με τη διαχείριση μιας 

πολιτισμικά ποικιλόμορφης τάξης, φαίνεται να μην εξάγεται ένα εναργές 

αποτέλεσμα, καθώς οι μισοί σχεδόν συμμετέχοντες του δείγματος απάντησαν «Λίγο» 

επαρκείς και σχεδόν οι άλλοι μισοί απάντησαν «Αρκετά» επαρκείς. Λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τους πιο πάνω παράγοντες, το εύρημα μπορεί να υποδηλώσει τη διαφοροποίηση 

στο επίπεδο παιδαγωγικής και διαπολιτισμικής ενδυνάμωσης που χαρακτηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς και απορρέει από τη μορφή της κατάρτισης και των διαδικασιών 

επαγγελματικής ανάπτυξης που έχουν βιώσει. Μπορεί επιπλέον να διαφανεί στο 

συγκεκριμένο σημείο ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει μια κριτική, 

αυτοαξιολογική και μεταγνωστική ικανότητα, που απορρέει από την επίγνωση των 

αναγκών της πολυπολιτισμικής τάξης και των δικών τους σε σχέση με αυτήν. 

4.1.2.γ Νέες Τεχνολογίες και επαγγελματική ανάπτυξη 

Δεδομένων των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας, τόσο η άσκηση του 

διδακτικού έργου όσο και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εμπλέκει τις 

Νέεςς Τεχνολογίες. Αρχικά, στην ερώτηση 26, «Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για να 

περιγράψτε την ψηφιακή σας κατάρτιση», εξετάστηκε με ανάλυση συχνοτήτων το 

επίπεδο ψηφιακής κατάρτισης του δείγματος. Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί 

σε ποσοστό 76,7% (Ν=115) δήλωσαν ότι διαθέτουν πιστοποιημένη βασική γνώση στις 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) (πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου). 

Η επιδίωξη της ψηφιακής κατάρτισης εντάσσεται στις νέες μορφές επαγγελματικής 

ανάπτυξης που δημιουργούνται λόγω της γενικής τεχνολογικής εξέλιξης και της 

διείσδυσής της στην κοινωνική, επαγγελματική, επιστημονική, οικονομική και 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Για να ελεγχθεί κατά πόσο η ηλικία επηρεάζει την 

επιδίωξη της ψηφιακής κατάρτισης, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης κατά έναν 

παράγοντα. Ο παράγοντας που αναφέρεται στην ηλικιακή ομάδα αποτελείται από 

περισσότερες από δύο ομάδες, συγκεκριμένα από τέσσερις, ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή θεωρήθηκε η ψηφιακή κατάρτιση και ως ανεξάρτητη η 

ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών. Καθώς η εξαρτημένη μεταβλητή είναι διατάξιμη, 

χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal–Wallis, που είναι 

ισοδύναμος με τον έλεγχο της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Ο 

στατιστικός έλεγχος με το τεστ των Kruskal–Wallis έδειξε πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η ψηφιακή κατάρτιση φαίνεται 

ότι επηρεάζεται από την ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών (Chi-Square(3)=12,173, 
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p=0,007). Από το Mean Rank προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 30-40 (mean 

rank=85,32) τείνουν να έχουν πιστοποιημένη γνώση σε βασικό επίπεδο (πιστοποίηση 

Α΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε. δημόσιου ή άλλου φορέα) (Πίνακες 20, 21). 

Πίνακας 20: Ανάλυση Kruskal-Wallis. Σχέση ηλικίας και επιδίωξη ψηφιακής κατάρτισης (1) 

Ranks 

 
Επιλέξτε την ηλικιακή σας 

ομάδα. 

N Mean Rank 

Επιλέξτε ένα από τα 

παρακάτω για να 

περιγράψτε την ψηφιακή 

σας κατάρτιση. 

Κάτω των 30 1 58,00 

30-40 65 85,32 

40-50 61 70,61 

Άνω των 50 23 61,48 

Total 150  

 

Πίνακας 21: Ανάλυση Kruskal-Wallis. Σχέση ηλικίας και επιδίωξη ψηφιακής κατάρτισης (1) 

Test Statisticsa,b 

 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για να 

περιγράψτε την ψηφιακή σας κατάρτιση. 

Chi-Square 
12,173 

df 3 

Asymp. Sig. 
,007 

a. Kruskal-Wallis Test 

b. Grouping Variable: Επιλέξτε την ηλικιακή σας ομάδα. 

Το εύρημα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ως ομάδα εξοικειωμένη με την 

τεχνολογική εξέλιξη, οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας προσαρμόζονται 

ευκολότερα στις νέες δεξιότητες που απαιτεί εκείνη.  

Στη συνέχεια, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις Νέες 

Τεχνολογίες στην καθημερινότητα και στη διδακτική τους πρακτική και αν υπάρχει 

σχέση μεταξύ των δύο αυτών τάσεων, δηλαδή, αν η συχνότητα με την οποία οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στην κοινωνική καθημερινότητά 

τους επηρεάζει και τη συχνότητα με την οποία τις εντάσσουν στο διδακτικό τους 

έργο. Εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων στην ερώτηση 27, «Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, παγκόσμιος ιστός, 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, εφαρμογές, κ.λ.π.) στην προσωπική και κοινωνική 

καθημερινότητά σας;», και βρέθηκε ότι στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν πολύ συχνά σε ποσοστό 79,3% (Ν=119) τις Νέες Τεχνολογίες στην 
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προσωπική και κοινωνική τους καθημερινότητα. Η Dooly (2010) αναφέρει ότι οι 

κοινωνικές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν ώστε ο εκπαιδευτικός να τις εντάξει 

σε μαθησιακές δραστηριότητες. 

Αντίστοιχη ανάλυση συχνοτήτων εφαρμόστηκε και στην ερώτηση 29, «Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό σας έργο;». 33,3% (Ν=50) και 28% 

(Ν=42) των εκπαιδευτικών δήλωσαν  ότι τις χρησιμοποιούν  συχνά και πολύ συχνά 

αντίστοιχα, ενώ 23,3% (Ν=35) δήλωσαν ότι τις χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. 

Επεξηγώντας με ποιοτικό σχόλιό τους τη χρήση αυτή, κάποιοι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι συνδέεται με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων e-Twinning 

και Erasmus+ και την εκπόνηση συνεργατικών συνθετικών εργασιών (projects) με τη 

χρήση εργαλείων Web 2.0. 

Στην συνέχεια, εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης στις ερωτήσεις 27 και 29 για να 

εξεταστεί αν υφίσταται σχέση μεταξύ των μεταβλητών της χρήσης των Νέων 

Τεχνολογιών στην προσωπική και κοινωνική καθημερινότητα και της χρήσης των 

Νέων Τεχνολογιών στο διδακτικό έργο. Όπως παρατηρούμε στους ακόλουθους 

πίνακες (Πίνακες 22, 23), παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών (p < 0,05). Η χρήση Νέων Τεχνολογιών στην προσωπική και κοινωνική 

καθημερινότητα του εκπαιδευτικού συσχετίζεται σημαντικά με τη χρήση τους στο 

διδακτικό του έργο.    

Πίνακας 22: Ανάλυση συσχέτισης Spearman. Χρήση ΝΤ στην καθημερινότητα και στο διδακτικό έργο 

 Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

τις Νέες 

Τεχνολογίες 

στην 

προσωπική και 

κοινωνική 

καθημερινότητά 

σας; 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις 

Νέες Τεχνολογίες στο 

διδακτικό σας έργο; 

Spearman's rho 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις Νέες Τεχνολογίες στην 

προσωπική και κοινωνική 

καθημερινότητά σας; 

Correlation Coefficient 1,000 ,193* 

Sig. (2-tailed) . ,018 

N 150 150 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις Νέες Τεχνολογίες στο 

διδακτικό σας έργο; 

Correlation Coefficient ,193* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,018 . 

N 150 150 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Πίνακας 23: Ανάλυση συσχέτισης Pearson. Χρήση ΝΤ στην καθημερινότητα και στο διδακτικό έργο  

Correlations 

 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

τις Νέες 

Τεχνολογίες στην 

προσωπική και 

κοινωνική 

καθημερινότητά 

σας; 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό 

σας έργο; 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις Νέες 

Τεχνολογίες στην 

προσωπική και κοινωνική 

καθημερινότητά 

σας; 

Pearson Correlation 1 ,367** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 150 150 

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις Νέες 

Τεχνολογίες στο διδακτικό 

σας έργο;  

Pearson Correlation ,367** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στο 

διδακτικό τους έργο ελέγχθηκε με ανάλυση συχνοτήτων στην ερώτηση 30, 

«Προσδιορίστε με κριτήριο τη συχνότητα το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Νέες 

Τεχνολογίες στο διδακτικό σας έργο.». Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πιο δημοφιλείς 

τρόποι (επιλογή «Πολύ συχνά») κατά τους εκπαιδευτικούς του δείγματος είναι η χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών για να σχεδιάζουν και να εμπλουτίζουν το διδακτικό τους 

υλικό σε ποσοστό 73,15% (Ν=109) και για να επιμορφώνονται από ειδικούς σε θέματα 

σχετικά με το έργο τους σε ποσοστό 44,83% (Ν=65). Ένα μικρότερο ποσοστό 

εκπαιδευτικών (33,08%, Ν=46) επέλεξαν την επικοινωνία με συναδέλφους για 

ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία «Μερικές φορές», εύρημα που δείχνει την 

σταδιακή μεταβολή στάσης των εκπαιδευτικών προς πιο κοινωνικά προσδιορισμένες 

χρήσεις των Νέων Τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των αναγκών του έργου τους. 

Δεδομένου ότι η συχνότητα και ο τρόπος αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο 

διδακτικό έργο επηρεάζονται από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η γενιά των «ψηφιακών γηγενών» μαθητών βιώνει νέους 

γραμματισμούς εκτός τάξης μέσω της χρήσης της διαδικτυακής κυρίως τεχνολογίας, 

επιχειρήθηκε να διερευνηθεί αν εάν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η βελτίωση της 

γλωσσομάθειας των μαθητών έξω από το σχολικό πλαίσιο επηρεάζεται από τη χρήση 
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Νέων Τεχνολογιών στο διδακτικό έργο. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ανάλυση 

διακύμανσης κατά έναν παράγοντα. Ο παράγοντας που αναφέρεται στην χρήση Νέων 

Τεχνολογιών στο διδακτικό έργο αποτελείται από περισσότερες από δύο ομάδες, 

συγκεκριμένα από έξι, ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ως εξαρτημένη μεταβλητή 

θεωρήθηκε η βελτίωση της γλωσσομάθειας των μαθητών έξω από την τάξη και ως 

ανεξάρτητη η χρήση Νέων Τεχνολογιών στο διδακτικό έργο. Καθώς η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι διατάξιμη, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal-

Wallis, που είναι ισοδύναμος με τον έλεγχο της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα 

παράγοντα. 

Ο στατιστικός έλεγχος με το τεστ των Kruskal-Wallis, έδειξε πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην βελτίωση της γλωσσομάθειας των μαθητών έξω 

από την τάξη και από τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στο διδακτικό έργο (Chi-

Square(5)=11,868, p=0,037). Συγκεκριμένα, από το Mean Rank προκύπτει πως οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν καθημερινά (mean rank=63,9), πολύ συχνά (mean 

rank=67,3) και συχνά (mean rank=81,8) τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό τους έργο 

τείνουν να υποστηρίζουν πως οι Νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

στη βελτίωση της γλωσσομάθειας των μαθητών έξω από την τάξη (Πίνακες 24, 25).  

Πίνακας 24: Ανάλυση Kruskal-Wallis. ΝΤ στο διδακτικό έργο και βελτίωση γλωσσομάθειας (1) 

Ranks 

 
Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Νέες 

Τεχνολογίες στο διδακτικό σας έργο; 

N Mean Rank 

Βαθμός που θεωρείτε ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες συμβάλλουν στη 

βελτίωση της γλωσσομάθειας των 

μαθητών σας έξω από την τάξη. 

Καθημερινά 35 63,99 

Πολύ συχνά 42 67,30 

Συχνά 50 81,80 

Μέτρια 15 90,67 

Λίγο 6 99,83 

Ελάχιστα 2 105,00 

Total 150  

 

Πίνακας 25: Ανάλυση Kruskal-Wallis. ΝΤ στο διδακτικό έργο και βελτίωση γλωσσομάθειας (2) 

Test Statisticsa,b 

 Βαθμός που θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν στη βελτίωση της 

γλωσσομάθειας των μαθητών σας έξω από την τάξη. 

Chi-Square 11,868 

df 5 

Asymp. Sig. ,037 

a. Kruskal-Wallis Test 

b. Grouping Variable: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό σας έργο; 
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 Προκειμένου να εξεταστεί αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ευέλικτα σύμφωνα με 

τις ανάγκες τους τις Νέες Τεχνολογίες ως μέσο εμπλουτισμού της παιδαγωγικής τους 

κατάρτισης, εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων στην ερώτηση 31, «Με ποιους 

τρόπους επιλέγετε να αναπτύσσετε την επιστημονική και παιδαγωγική σας κατάρτιση 

χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες; Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω σας αναλογούν.». 

Όπως απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 26), οι εκπαιδευτικοί σε 

μεγαλύτερη συχνότητα χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για να αναπτύξουν την 

επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση επισκεπτόμενοι ιστότοπους ειδικού 

επιστημονικού ή παιδαγωγικού ενδιαφέροντος σε ποσοστό 84% (Ν=126), διαβάζοντας 

διαδικτυακά άρθρα ή βιβλία και παρακολουθώντας διαδικτυακά επιμορφωτικά 

προγράμματα σε ποσσοτό 69,3%5 (Ν=104), επικοινωνώντας με συναδέλφους σε 

ποσοστό 59,3% (Ν=89), συμμετέχοντας σε διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής σε 

ποσοστό 50% (Ν=75) και επικοινωνώντας με ειδικούς επιστήμονες σε ποσοστό 38% 

(Ν=57).  

Πίνακας 26: Τρόποι χρήσης Νέων Τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό της  παιδαγωγικής κατάρτισης 

Τρόπος χρήσης Νέων Τεχνολογιών για την παιδαγωγική κατάρτιση Ποσοστό 

1. Επισκέπτονται ιστότοπους ειδικού επιστημονικού ή/και παιδαγωγικού 

ενδιαφέροντος  

84% 

2. Διαβάζουν άρθρα ή/και βιβλία στο διαδίκτυο 69,3% 

3. Παρακολουθούν διαδικτυακά επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, 

κ.λ.π. 

69,3% 

4. Επικοινωνούν σύγχρονα ή ασύγχρονα με συναδέλφους της ίδιας ή άλλης 

ειδικότητας 

59,3% 

5. Συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες μάθησης/πρακτικής 50% 

6. Επικοινωνούν σύγχρονα και ασύγχρονα με ειδικούς (επιστήμονες, συμβούλους, 

επιμορφωτές, κ.λ.π.) 

38% 

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν μια διαφοροποίηση στον τρόπο αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών για την επαγγελματική ανάπτυξη που 

αντανακλά τις ατομικές ανάγκες αλλά και τα προσωπικά μαθησιακά στυλ. Οι 

εκπαιδευτικοί θέτουν προτεραιότητα στις ανάγκες του διδακτικού τους έργου, τις 

οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν είτε με ατομική μελέτη, είτε ακολουθώντας 

τρέχουσες μορφές ανοιχτής μάθησης μέσω εξ αποστάσεως διαδικτυακής 

επιμόρφωσης. Έρευνες δείχνουν ότι η επαγγελματική μάθηση είναι και 

εξατομικευμένη και κοινωνικά προσδιορισμένη (Hall & Davison, 2007· Lieberman & 

Miller, 2008· Lieberman & Pointer-Mace, 2010). Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι είναι 

επιτυχημένη όταν αποκεντρωθεί και όταν οι εκπαιδευτικοί αποκτήσουν κάποιο 
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βαθμό ελέγχου και ‘ιδιοκτησίας’ σε αυτήν (Borko, 2004· Desimone, 2009· Wei et al., 

2009).  

Σημαντικό θεωρείται επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί ανατρέχουν σε μορφές 

επιμόρφωσης που προάγουν τη συλλογική μάθηση (π.χ. διαδικτυακές κοινότητες 

μάθησης ή πρακτικής). Το εύρημα αυτό υποδηλώνει μια σταδιακή μεταστροφή των 

εκπαιδευτικών από την εσωστρεφή διαχείριση του έργου τους στην εξωστρεφή 

συνδιαχείρισή του. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τα οφέλη των 

κοινοτήτων πρακτικής στην ανταλλαγή αντιλήψεων, στάσεων, προβληματισμών, 

μαθησιακών στρατηγικών κ.ά., στην επίλυση προβλημάτων και στην συλλογική 

βελτίωση (Lave & Wenger, 1991). Τα ευρήματα επίσης αφήνουν να εννοηθεί η στάση 

προσωπικής ανακάλυψης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών, 

γεγονός που υποδηλώνει ένα καλό επίπεδο κριτικού γραμματισμού των 

εκπαιδευτικών. Ενδεικτικό, τέλος, είναι ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν επέλεξε την 

επιλογή «Δεν χρησιμοποιώ τις Νέες Τεχνολογίες για να αναπτύξω την επιστημονική και 

παιδαγωγική μου κατάρτιση», γεγονός που δείχνει την καθολική αναγνώριση της 

αναπτυξιακής δυναμικής των Νέων Τεχνολογιών.  

Για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί ενδυναμώνουν τον 

ψηφιακό γραμματισμό και τις δεξιότητές τους, εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων 

στην ερώτηση 28, «Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω περιγράφουν την τεχνολογικά 

υποστηριγμένη επιμόρφωση που έχετε λάβει στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου.». 

32,1% (Ν=111) των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είχαν συμμετάσχει σε δια ζώσης 

επιμορφωτικά σεμινάρια στη διάρκεια των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι Νέες 

Τεχνολογίες, 26,9% (Ν=93) είχαν παρακολουθήσει μη μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά 

προγράμματα ή σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ 21,7% (Ν=75) είχαν 

επιμορφωθεί με προγράμματα υβριδικής ή μεικτής μάθησης που συνδύαζαν δια 

ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Νέες Τεχνολογίες 

συνδέονται βαθμιαία και δυναμικά με τις επιμορφωτικές διαδικασίες είτε ως μέσο 

υποστηρικτικό μέσο είτε ως βασικός αγωγός υλοποίησής τους, όπως π.χ. στα 

προγράμματα μεικτής μάθησης, όπου συνήθως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (π.χ. Moodle). Τα 

ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι δίνοντας προτεραιότητα σε μη μοριδοτούμενες 

μορφές επιμόρφωσης έναντι των μοριοδοτούμενων, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να 

αναπτύσσονται με γνώμονα τη βελτίωση του έργου τους μάλλον παρά την 
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επαγγελματική τους ανέλιξη, η οποία επιτυγχάνεται με την απόκτηση 

μοριοδοτούμενων πιστοποιητικών και τίτλων. 

Δεδομένης της επιλογής από αρκετούς εκπαιδευτικούς των εξ αποστάσεως 

διαδικτυακών μορφών επιμόρφωσης, όπου η καθοδηγητική παρέμβαση του 

εκπαιδευτή είναι μικρότερη από εκείνη σε μεικτού ή άλλου τύπου επιμόρφωση, 

επιδιώχθηκε να εξεταστεί αν η συμμετοχή σε διαδικτυακά επιμορφωτικά 

προγράμματα που διοργανώνονται από ποικίλους φορείς επιδρά στο βαθμό που οι 

εκπαιδευτικοί μεταφέρουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική τους πρακτική. Για το 

σκοπό αυτό εφαρμόστηκε η ανάλυση της απλής παλινδρόμησης σε δύο επιλογές της 

ερώτησης 28, συγκεκριμένα στην επιλογή «μοριοδοτούμενα ή μη προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης από κρατικό ή 

μη κρατικό φορέα» και στην επιλογή «μη μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά 

σεμινάρια/προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης από διάφορους φορείς». Όπως διαπιστώνουμε από τους τρεις πίνακες 

που ακολουθούν (Πίνακες 27, 28, 29), η συμμετοχή και στις δυο μορφές τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένης επιμόρφωσης επιδρά (λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας) 

στη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας 

τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό τους έργο. Οι δύο παραπάνω μεταβλητές εξηγούν 

το 14,9% της διακύμανσης της συχνότητας με την οποία χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό τους έργο.  

Πίνακας 27: Ανάλυση παλινδρόμησης: Επιμόρφωση μέσω ΝΤ και χρήση ΝΤ στο διδακτικό έργο (1) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,386a ,149 ,138 1,06892 

a. Predictors: (Constant), Μοριοδοτούμενα ή μη προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης από κρατικό ή μη κρατικό φορέα, Μη 

μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης από διάφορους φορείς 

 
 
 
 
 
 
 
 



Σ ε λ ί δ α | 120 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

Πίνακας 28: Ανάλυση παλινδρόμησης: Επιμόρφωση μέσω ΝΤ και χρήση ΝΤ στο διδακτικό έργο (2) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29,431 2 14,716 12,879 ,000c 

Residual 167,962 147 1,143   

Total 197,393 149    

a. Dependent Variable: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό σας 

έργο;  

b. Predictors: (Constant), Μοριοδοτούμενα ή μη προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης από κρατικό ή μη κρατικό 

φορέα, Μη μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης από διάφορους φορείς 

 

Πίνακας 29: Ανάλυση παλινδρόμησης: Επιμόρφωση μέσω ΝΤ και χρήση ΝΤ στο διδακτικό έργο (3) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,049 ,150  20,260 ,000 

Μοριοδοτούμενα ή μη 

προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

(elearning) μέσω 

πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης από κρατικό 

ή μη κρατικό φορέα 

-,673 ,181 -,291 -3,708 ,000 

Μη μοριοδοτούμενα 

επιμορφωτικά 

σεμινάρια/προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

(elearning) μέσω 

πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης από 

διάφορους φορείς 

-,457 ,185 -,194 -2,469 ,015 

a. Dependent Variable: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό σας έργο;  

Ανάλογη ανάλυση απλής παλινδρόμησης επιλέχθηκε προκειμένου να διερευνηθεί αν η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε «μοριοδοτούμενα ή μη προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης από κρατικό ή μη κρατικό 

φορέα» επιδρά στο βαθμό που εκείνοι θεωρούν ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να 

συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Όπως φαίνεται στους παρακάτω 

πίνακες (Πίνακες 30, 31, 32), η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας 
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σε αυτού του είδους επιμορφωτικές διαδικασίες επιδρά στο βαθμό που εκείνοι 

θεωρούν ότι οι Νέες Τεχνολογίες προάγουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Πίνακας 30: Ανάλυση παλινδρόμησης: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη (1) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,259a ,067 ,061 ,60076 

a. Predictors: (Constant), Μοριοδοτούμενα ή μη προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης από κρατικό ή μη κρατικό φορέα... 

 

Πίνακας 31: Ανάλυση παλινδρόμησης: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη (2) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,845 1 3,845 10,652 ,001b 

Residual 53,415 148 ,361   

Total 57,260 149    

a. Dependent Variable: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να 

συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη... 

b. Predictors: (Constant), Μοριοδοτούμενα ή μη προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (elearning) μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης από κρατικό ή μη κρατικό 

φορέα... 

 

Πίνακας 32: Ανάλυση παλινδρόμησης: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη (3) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,600 ,065  24,554 ,000 

Μοριοδοτούμενα ή μη 

προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

(elearning) μέσω 

πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης από 

κρατικό ή μη κρατικό 

φορέα... 

-,323 ,099 -,259 -3,264 ,001 

a. Dependent Variable: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη... 

Τέλος, συσχετίστηκαν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 32, «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε 

ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής Γλώσσας;» και 38, «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 
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τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωση που έχετε λάβει μέχρι τώρα έχει συμβάλλει στην 

επαγγελματική σας ανάπτυξη;» προκειμένου να διερευνηθεί περισσότερο αν υφίσταται 

σχέση μεταξύ της μεταβλητής «Τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωση» και της 

μεταβλητής «Επαγγελματική ανάπτυξη» των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας. 

Εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης Spearman, από την οποία προέκυψε ότι υπάρχει 

θετική υψηλή συσχέτιση (ρ=0,332, sig=0,000, N=149). Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί που 

θεωρούν ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής Γλώσσας τείνουν να θεωρούν πως η 

τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωση που έχουν λάβει μέχρι τώρα έχει συμβάλλει 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη (Πίνακας 33). 

Πίνακας 33: Ανάλυση συσχέτισης Spearman. Επιμόρφωση μέσω ΝΤ και επαγγελματική ανάπτυξη 

Correlations 

 Βαθμός που 

θεωρείτε ότι οι 

Νέες 

Τεχνολογίες 

μπορούν να 

συμβάλλουν 

στην 

επαγγελματική 

ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

της Αγγλικής 

Γλώσσας. 

Βαθμός που 

θεωρείτε ότι η 

τεχνολογικά 

υποστηριγμένη 

επιμόρφωση που 

έχετε λάβει μέχρι 

τώρα έχει 

συμβάλλει στην 

επαγγελματική 

σας ανάπτυξη. 

Spearman's rho 

Βαθμός που θεωρείτε ότι οι 

Νέες Τεχνολογίες μπορούν 

να συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής Γλώσσας. 

Correlation Coefficient 1,000 ,332** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 

150 149 

Βαθμός που θεωρείτε ότι η 

τεχνολογικά υποστηριγμένη 

επιμόρφωση που έχετε λάβει 

μέχρι τώρα έχει συμβάλλει 

στην επαγγελματική σας 

ανάπτυξη. 

Correlation Coefficient ,332** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 

149 149 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

2ο ερευνητικό ερώτημα: Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο θεωρούν ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες προάγουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη;  

Το ερευνητικό ερώτημα απαντάται μέσα από την ερώτηση 32 του ερωτηματολογίου, 

«Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην 
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επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής Γλώσσας; Επιλέξτε 

ένα από τα παρακάτω». Όπως διαφαίνεται στο παρακάτω γράφημα, οι εκπαιδευτικοί 

της Αγγλικής γλώσσας απάντησαν πως οι Νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αυτό εξάγεται και από το γεγονός 

ότι κανένας από τους συμμετέχοντες του δείγματος δεν επέλεξε καμία από τις 

απαντήσεις που παρατίθεντο και δήλωναν χαμηλό βαθμό. Γι’ αυτό το λόγο δεν 

παρουσιάζονται οι τελευταίες στο ακόλουθο γράφημα (Γράφημα 4), καθώς είναι 

μηδενικές.  Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα προαναφερθέντα ευρήματα από τη στατιστική 

ανάλυση ποικίλων μεταβλητών, που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

για την εκπαιδευτική σκοπιμότητα και τη σημαντικότητα των Νέων Τεχνολογιών 

στην προσωπική τους βελτίωση, τα ευρήματα στην ανάλυση συχνοτήτων της 

συγκεκριμένης ερώτησης κρίνονται βάσιμα. 

 
Γράφημα 4 : Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην επαγγελματική ανάπτυξη: αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

 
Για να διερευνηθεί η πιθανότητα επίδρασης της τεχνολογικά υποστηριγμένης 

επιμορφωτικής διαδικασίας στο βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις 

Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό τους έργο, εφαρμόστηκε ανάλυση απλής γραμμικής 

παλινδρόμησης. Επιλέχθηκαν η ερώτηση 29, «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Νέες 

Τεχνολογίες στο διδακτικό σας έργο;» και η επιλογή β, «μη μοριοδοτούμενα 

επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) μέσω 

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (π.χ. MOOCs, κοινότητες μάθησης/πρακτικής, 

τηλεδιασκέψεις, κ.λ.π.) από διάφορους φορείς» της ερώτησης 28, «Επιλέξτε όσα από τα 



Σ ε λ ί δ α | 124 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

παρακάτω περιγράφουν την τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωση που έχετε λάβει 

στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου.». Τα μη μοριοδοτούμενα διαδικτυακά 

προγράμματα επιλέχθηκαν ως περισσότερο δημοφιλή από όσα έχουν δηλώσει οι 

εκπαιδευτικοί. Η ανάλυση στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακες 34, 35, 36) δείχνει ότι η 

συμμετοχή σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω πλατφόρμας επιδρά στη συχνότητα 

με την οποία οι εκπαιδευτικοί εισάγουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική 

τους (Sig=0,001 < 0,05).  

Πίνακας 34: Ανάλυση παλινδρόμησης. Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και χρήση ΝΤ στο διδακτικό έργο (1) 

Model Summaryb 

Mod

el 

R R Square Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,264a ,070 ,063 1,114 ,070 11,056 1 148 ,001 

a. Predictors: (Constant), 28. Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω περιγράφουν την τεχνολογικά 

υποστηριγμένη επιμόρφωση β. Μη μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) 

b. Dependent Variable: 29. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό σας έργο; 

 

Πίνακας 35: Ανάλυση παλινδρόμησης. Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και χρήση ΝΤ στο διδακτικό έργο (2) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 13,720 1 13,720 11,056 ,001b 

Residual 183,673 148 1,241   

Total 197,393 149    

a. Dependent Variable: 29. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στο 

διδακτικό σας έργο; 

b. Predictors: (Constant), 28. Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω περιγράφουν την 

τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωση β. Μη μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά 

σεμινάρια/προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) 
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Πίνακας 36: Ανάλυση παλινδρόμησης. Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και χρήση ΝΤ στο διδακτικό έργο (3) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,860 ,148  19,380 ,000 

28. Επιλέξτε όσα από τα 

παρακάτω περιγράφουν 

την τεχνολογικά 

υποστηριγμένη 

επιμόρφωση β. Μη 

μοριοδοτούμενα 

επιμορφωτικά 

σεμινάρια/προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

(elearning) 

-,623 ,187 -,264 -3,325 ,001 

a. Dependent Variable: 29. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στο διδακτικό σας έργο; 

Οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας φαίνεται ότι αναγνωρίζουν τη δυναμική των 

Νέων Τεχνολογιών ως δίαυλο επαγγελματικής ανάπτυξης και τείνουν να αξιοποιούν 

τις δυνατότητές τους για να βελτιώνονται οι ίδιοι γνωστικά και παιδαγωγικά και να 

βελτιώνουν κατ’ επέκταση την ποιότητα του διδακτικού τους έργου. Οι εκπαιδευτικοί 

επικεντρώνονται θετικά σε μορφές επιμόρφωσης που δομούνται σε τεχνολογικά 

μέσα και διαμεσολαβούνται μέσω αυτών, εύρημα που δείχνει τις θετικές τους στάσεις 

και αντιλήψεις για επιμορφωτικές διαδικασίες που παρακολουθούν και αξιοποιούν 

σύγχρονους τρόπους και μέσα επαγγελματικής μάθησης.   

3ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς σχετίζεται η επιμόρφωση μέσω των Νέων Τεχνολογιών 

με την παιδαγωγική και διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών της  Αγγλικής 

γλώσσας;  

Ο εντοπισμός της σχέσης μεταξύ επιμόρφωσης μέσω Νέων Τεχνολογιών και 

παιδαγωγικής και διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών της  Αγγλικής 

γλώσσας αποτελεί την τρίτη ερευνητική στόχευση της μελέτης και παράλληλα ένα 

σύνθετο ζήτημα, γιατί συνδέει την επιμορφωτική  δυναμική των Νέων Τεχνολογιών 

με την ικανότητά τους να ασκούν το έργο τους σε πολυπολιτισμικό μαθητικό κοινό. 

Για το πρώτο σκέλος του συγκεκριμένου ερωτήματος αρχικά διερευνήθηκε αν 

ανιχνεύεται κάποια επίδραση ανάμεσα στην μεθοδολογική προσέγγιση μιας 
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τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμορφωτικής διαδικασίας και στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας των εκπαιδευτικών. Επιλέχθηκε η ερώτηση 34, 

«Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αναπτύξουν ή/και να 

ενδυναμώσουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη;» και η 

επιλογή (δ) «να αναπτύσσει αντιλήψεις και στάσεις διαπολιτισμικής κατανόησης και 

επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών.» της ερώτησης 36, «Αξιολογήστε τα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια τεχνολογικά υποστηριγμένη μορφή 

επιμόρφωσης, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας που 

διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη.». Όπως φαίνεται στους ακόλουθους πίνακες 

(Πίνακες 37, 38, 39), αν μια τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμορφωτική διαδικασία 

αναπτύσσει αντιλήψεις και στάσεις διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών, αυτό επιδρά κατά την αντίληψη των εκπαιδευτικών στην 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής τους επάρκειας / ικανότητας (Sig. = 0,005 < 0.05). 

Πίνακας 37: Ανάλυση παλινδρόμησης. Χαρακτηριστικά επιμόρφωσης μέσω ΝΤ και διαπολιτισμική 
επάρκεια (1) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjuste

d R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,230a ,053 ,046 1,052 ,053 8,243 1 148 ,005 

a. Predictors: (Constant), 36. Αξιολογήστε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια τεχνολογικά 

υποστηριγμένη μορφή επιμόρφωσης  δ. Να αναπτύσσει αντιλήψεις και στάσεις διαπολιτισμικής 

κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών. 

b. Dependent Variable: 34. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αναπτύξουν 

ή/και να ενδυναμώσουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη; 

 

Πίνακας 38: Ανάλυση παλινδρόμησης. Χαρακτηριστικά επιμόρφωσης μέσω ΝΤ και διαπολιτισμική 
επάρκεια (2) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9,126 1 9,126 8,243 ,005b 

Residual 163,867 148 1,107   

Total 172,993 149    

a. Dependent Variable: 34. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αναπτύξουν 

ή/και να ενδυναμώσουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη; 
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b. Predictors: (Constant), 36. Αξιολογήστε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια τεχνολογικά 

υποστηριγμένη μορφή επιμόρφωσης  δ. Να αναπτύσσει αντιλήψεις και στάσεις διαπολιτισμικής 

κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών. 

 

Πίνακας 39: Ανάλυση παλινδρόμησης. Χαρακτηριστικά επιμόρφωσης μέσω ΝΤ και διαπολιτισμική 
επάρκεια (3) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,498 ,193  7,768 ,000 

36. Αξιολογήστε τα 

χαρακτηριστικά που θα 

πρέπει να έχει μια 

τεχνολογικά υποστηριγμένη 

μορφή επιμόρφωσης  δ. Να 

αναπτύσσει αντιλήψεις και 

στάσεις διαπολιτισμικής 

κατανόησης και επικοινωνίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών. 

,278 ,097 ,230 2,871 ,005 

Dependent Variable: 34. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αναπτύξουν 

ή/και να ενδυναμώσουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη; 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

την επίδραση του αποτελέσματος των τεχνολογικά υποστηριγμένων διαδικασιών στη 

διδακτική τους στάση και πρακτική. Εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων στη 

ερώτηση 39 του ερωτηματολογίου, «Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω θεωρείτε ότι είναι 

αποτέλεσμα των τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών διαδικασιών στις οποίες 

έχετε συμμετάσχει στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου.». Όπως απεικονίζεται στον 

πίνακα συχνοτήτων που ακολουθεί (Πίνακας 40), οι σημαντικότερες επιδράσεις των 

τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών διαδικασιών που εντόπισαν οι 

εκπαιδευτικοί ήταν ιεραρχικά ότι εμπλουτίστηκε ή/και αναμορφώθηκε η διδακτική 

τους μεθοδολογία, ενδυναμώθηκε ο ψηφιακός τους γραμματισμός, ανέπτυξαν 

γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και ενισχύθηκε το ενδιαφέρον 

τους για την πολιτισμική ετερότητα και τη διαχείρισή της. 
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Πίνακας 40: Ανάλυση συχνοτήτων. Επίδραση τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης 

$Αποτελέσματα Frequencies 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

$Αποτελέσματαa 

Διευρύνθηκε το 

επιστημονικό μου 

υπόβαθρο σε θέματα που 

αφορούν το γνωστικό 

μου αντικείμενο. 

2 0,3% 1,3% 

Εμπλουτίστηκε ή/και 

αναμορφώθηκε η 

διδακτική μου 

μεθοδολογία. 

127 16,4% 84,7% 

Ενδυναμώθηκε ο 

ψηφιακός μου 

γραμματισμός. 

122 15,7% 81,3% 

Ενισχύθηκε το 

ενδιαφέρον μου για την 

πολιτισμική ετερότητα 

και τη διαχείρισή της. 

61 7,9% 40,7% 

Ανέπτυξα γνώσεις και 

δεξιότητες επικοινωνίας 

και συνεργασίας. 

104 13,4% 69,3% 

Ανέπτυξα δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων 

ή/και συγκρούσεων. 

1 0,1% 0,7% 

Total 775 100,0% 516,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Επίσης διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν το 

επιμορφωτικό περιεχόμενο για να διαχειριστούν τις ανάγκες της διδασκαλίας στο 

πολυπολισμικό μαθητικό τους κοινό. Για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ανάλυση 

συχνοτήτων στην ερώτηση 40, «Ποιες από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Νέες 

Τεχνολογίες έχετε χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της 

πολυπολιτισμικής σας τάξης ως αποτέλεσμα των τεχνολογικά υποστηριγμένων 

επιμορφωτικών σας εμπειριών; Επιλέξτε όσα σας αναλογούν.». Ο πίνακας που ακολουθεί 

(Πίνακας 41) αποτυπώνει με σειρά προτεραιότητας τους κύριους τρόπους αξιοποίησης 

των Νέων Τεχνολογιών για τις ανάγκες της πολυπολιτισμικής τους τάξης που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ως αποτέλεσμα των τεχνολογικά υποστηριγμένων 

επιμορφωτικών τους εμπειριών. Σε ποσοστό 90.7% (Ν=136) οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 

τη διαδικτυακή αναζήτηση. Ακολουθούν οι δραστηριότητες γλωσσικής εξάσκησης και 

παιχνιδιών σε ποσοστό 76% (Ν=114), η δημιουργία παρουσιάσεων μαθησιακών 
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προϊόντων σε ποσοστό 70.7% (Ν=106), η επεξεργασία αυθεντικών πολυτροπικών 

κειμένων σε ποσοστό 68% (Ν=102) και η εικονική περιήγηση σε ποσοστό 52% (Ν=78). 

Λιγότερο συχνά οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περιβάλλοντα προσομοίωσης σε 

ποσοστό 42.7% (Ν=64), δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ μαθητών σε ποσοστό 40.7% 

(Ν=61), επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών σε ποσοστό 40% (Ν=60), συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτικών σε ποσοστό 35.3% (Ν=53) και τελευταία τους επιλογή 

καταγράφεται η επικοινωνία μεταξύ μαθητών σε ποσοστό 34% (Ν=51).  

Πίνακας 41: Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη 

Δυνατότητες Νέων Τεχνολογιών που αξιοποιήθηκαν Ποσοστό 

Αναζήτηση πληροφοριών και γνώσης 90,7% 

Δραστηριότητες γλωσσικής εξάσκησης (drills), εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών, κ.λ.π. 

76% 

Δημιουργία παρουσιάσεων μαθησιακών προϊόντων στο πλαίσιο του 

μαθήματος κ.τ.λ.  

70,7% 

Γλωσσικός γραμματισμός των μαθητών μέσα από την εξοικείωσή τους 

με ποικίλα και σύγχρονα είδη προφορικού και γραπτού λόγου  

68% 

Εικονική περιήγηση σε ποικίλα περιβάλλοντα 52% 

Δυνατότητες προσομοίωσης γλωσσικής επικοινωνίας και επίλυσης 

προβλημάτων 

42,7% 

Συνεργατική δράση μεταξύ μαθητών σε τοπικό και ευρύτερο 

γεωγραφικό επίπεδο 

40,7% 

Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών σε τοπικό 

και ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον 

40% 

Συνεργατική δράση μεταξύ εκπαιδευτικών σε τοπικό και ευρύτερο 

γεωγραφικό επίπεδο 

35,3% 

Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ μαθητών σε τοπικό και 

ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον 

34% 

Τα ευρήματα δείχνουν αρχικά τις προτεραιότητες τις οποίες θέτουν οι εκπαιδευτικοί 

στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν τις τεχνολογικές δυνατότητες. Η διαδικτυακή 

αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο του μαθήματος (π.χ. ιστοεξερεύνηση) αποτελεί 

κυρίαρχη δημοφιλή διδακτική πρακτική, ενώ οι κλειστού τύπου δραστηριότητες, η 

δημιουργική παραγωγή συνθετικού λόγου μέσω παρουσιάσεων και η εξοικείωση των 

μαθητών με σύγχρονα αυθεντικά πολυτροπικά κειμενικά είδη αποτελούν κεντρικές 

μορφές χρήσης της τεχνολογίας. Η εικονική περιήγηση και η επίλυση προβλημάτων 

υποδηλώνουν την εξέλιξη της διδακτικής πρακτικής προς περισσότερο ρεαλιστικές 
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κοινωνικοπολιτισμικές εποικοδομιστικές προσεγγίσεις και τη μετατροπή της 

γλωσσικής διδασκαλίας σε περιβάλλον αυθεντικής γλωσσικής επικοινωνίας. Τέλος, η 

σύγχρονη και ασύγχρονη αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών σε 

τοπικό και ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο πιθανόν συνδέεται με προγράμματα 

ευρωπαϊκής κινητικότητας (e-Twinning, Erasmus+) τα οποία διενεργούνται σε αρκετή 

συχνότητα από τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας.  

Γενικά, τα ευρήματα δείχνουν μια σύγχρονη, πολύπλευρη και διαφοροποιημένη 

διδακτική πρακτική και επομένως συμφωνούν με έρευνες που τονίζουν ότι η χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και των 

διαδικασιών μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2001· Κυνηγός & Δημαράκη, 2002· Vrasidas & 

Glass, 2004· Webb, 2005·  Jonassen, 2006· Lewin et al., 2008). Δεδομένου ότι δεν 

αποκομίστηκαν στατιστικά περισσότερες ενδείξεις για την διερεύνηση αυτής της 

δυνητικής σχέσης, αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν απαντήσεις στο ποιοτικό σκέλος 

της μελέτης (ημιδομημένη συνέντευξη), οι οποίες θα εκτεθούν στο αντίστοιχο τμήμα 

πιο κάτω. Εκεί, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, που απορρέουν από πραγματικά 

επιμορφωτικά και διδακτικά βιώματα, εκφράζουν με ποιοτικά δεδομένα τις πτυχές 

και παραμέτρους της σχέσης επίδρασης μεταξύ τεχνολογικά διαμεσολαβημένων 

μορφών επιμόρφωσης και παιδαγωγικής ανάπτυξης που δεν μπορούν να 

αποτυπωθούν σε μια στατιστική νουμερική αναφορά.  

Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερευνητικού ερωτήματος, εφαρμόστηκε ανάλυση 

συσχέτισης Pearson και Spearman, ώστε να εντοπιστεί αν υφίσταται σχέση μεταξύ 

των ποιοτικών μεταβλητών «Επαγγελματική ανάπτυξη μέσω Νέων Τεχνολογιών» και 

«Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα». Επιλέχθηκαν να συσχετιστούν οι 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 34, «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες 

μπορούν να αναπτύξουν ή/και να ενδυναμώσουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και 

ετοιμότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε 

πολυπολιτισμική τάξη;» και 32, «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν 

να συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής Γλώσσας;». Από τον πίνακα Correlations που ακολουθεί (Πίνακας 42) και 

παρουσιάζει την συσχέτιση Pearson, προέκυψε πως για τις δύο ερωτήσεις υπάρχει 

σημαντική θετική υψηλή συσχέτιση » (r = 0,401, p < 0,01, sig=0,000, Ν=145). 
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Πίνακας 42: Συσχέτιση Pearson. Επαγγελματική ανάπτυξη μέσω Νέων Τεχνολογιών και διαπολιτισμικής 
επάρκειας 

Correlations 

 

Διαπολιτισμική 

επάρκεια και 

ετοιμότητα 

Νέες Τεχνολογίες 

και επαγγελματική 

ανάπτυξη για την 

πολυπολιτισμική 

ξενόγλωσση τάξη 

Διαπολιτισμική επάρκεια και 

ετοιμότητα 

Pearson Correlation 1 ,401** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 150 145 

Νέες Τεχνολογίες και 

επαγγελματική ανάπτυξη για 

την πολυπολιτισμική 

ξενόγλωσση τάξη 

Pearson Correlation ,401** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 145 145 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Επίσης από τον πίνακα Correlations που ακολουθεί και παρουσιάζει την συσχέτιση 

Spearman (Πίνακας 43), προέκυψε πως για τις δύο ερωτήσεις υπάρχει θετική υψηλή 

συσχέτιση (ρ=0,330, sig=0,000, N=148).  

Πίνακας 43: Συσχέτιση Spearman. Επαγγελματική ανάπτυξη μέσω Νέων Τεχνολογιών και διαπολιτισμικής 

επάρκειας 

Correlations 

 Βαθμός που 

θεωρείτε ότι οι 

Νέες Τεχνολογίες 

μπορούν να 

συμβάλλουν στην 

επαγγελματική 

ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής Γλώσσας. 

Βαθμός που 

θεωρείτε ότι οι 

Νέες 

Τεχνολογίες 

μπορούν να 

αναπτύξουν τη 

διαπολιτισμική 

επάρκεια των 

εκπαιδευτικών 

της Αγγλικής 

γλώσσας. 

Spearman's rho 

Βαθμός που θεωρείτε ότι οι 

Νέες Τεχνολογίες μπορούν 

να συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής Γλώσσας. 

Correlation Coefficient 1,000 ,330** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 

150 148 

Βαθμός που θεωρείτε ότι οι 

Νέες Τεχνολογίες μπορούν 

να αναπτύξουν τη 

διαπολιτισμική επάρκεια 

των εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής γλώσσας. 

Correlation Coefficient ,330** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 

148 148 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής Γλώσσας τείνουν να 

θεωρούν πως οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική τους 

επάρκεια στον ίδιο βαθμό. Τα ευρήματα υποδηλώνουν όχι μόνο την αναγνώριση από 

μέρους των εκπαιδευτικών της θετικής επίδρασης των Νέων Τεχνολογιών στην 

ενδυνάμωσή τους ώστε να διαχειρίζονται τις ανάγκες της πολυπολιτισμικής τάξης, 

αλλά επιπλέον μια βαθύτερη αναμόρφωση της παιδαγωγικής τους προσωπικότητας. 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις του έργου τους στην 

πολυπολιτισμική τάξη και εκτιμούν ανάλογα το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στην 

ανάπτυξη των δικών τους δυνατοτήτων στο να τις χειριστούν. 

4.1.2.δ Επαγγελματική ανάπτυξη, Νέες Τεχνολογίες και επιμορφωτικές ανάγκες 

Η παρουσίαση και συζήτηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης διατρέχει μια σειρά ζητημάτων που ξεκινούν από τις 

αδυναμίες των επιμορφωτικών διαδικασιών των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας και συνεχίζουν με την έκφραση των αναγκών τους με τη δική τους αντίληψη 

των κριτηρίων και προτάσεων που θα πρέπει να συνυπολογίζει ο επιμορφωτικός 

σχεδιασμός. Τα ευρήματα βασίζονται στην ανάλυση συχνοτήτων και την ανάλυση 

συσχέτισης.  

Κριτήρια αποτελεσματικότητας επιμορφωτικών διαδικασιών: αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά που οφείλουν να διέπουν 

μια αποτελεσματική και διαχρονική επιμορφωτική διαδικασία εξετάζονται με 

ανάλυση συχνοτήτων στην ερώτηση 13, «Αξιολογήστε τα χαρακτηριστικά που θεωρείτε 

ότι πρέπει να έχει η επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας 

για να συνιστά αποτελεσματική διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης.». Ο πίνακας που 

ακολουθεί (Πίνακας 44) δείχνει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην επιλογή 

«Εξαιρετικά σημαντικό». Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συχνά περισσότερες από μια 

απαντήσεις. Σημαντικότερα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια, οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν την αλληλεξάρτηση της επιμόρφωσης με τη διδακτική πράξη σε ποσοστό 

74,7% (Ν=112), τη συνέχεια και συστηματικότητα της διοργάνωσής της σε ποσοστό 

69,3% (Ν=104), τον πρακτικό της χαρακτήρα σε ποσοστό 68,7% (Ν=103), την 

πολυτροπικότητα των μεθόδων και μέσων που χρησιμοποιεί σε ποσοστό 58% (Ν=85), 

την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών σε ποσοστό 52% (Ν=78) και την ευέλικτη 

θεματοποίησή της με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 42,7% (Ν=64). 
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Σε αρκετά μικρό ποσοστό 14,7% (Ν=22), οι εκπαιδευτικοί κρίνουν σημαντική την 

έμφαση σε θεωρητικό περιεχόμενο και ένας μόνο εκπαιδευτικός (ποσοστό 0,7%, Ν=1) 

θεωρεί σημαντική την επιμόρφωση που διοργανώνεται μια φορά και διαρκεί λίγο.   

Πίνακας 44: Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής επιμορφωτικής διαδικασίας 

Κριτήρια αποτελεσματικότητας και διαχρονικότητας επιμόρφωσης 

Επιλογή «Εξαιρετικά σημαντικό» 

Ποσοστό 

Συναρτημένη με τη διδακτική πράξη: να ανατροφοδοτείται από αυτήν 

και να την ανατροφοδοτεί 

74,7% 

Συνεχής: να οργανώνεται τακτικά και να αναβαθμίζει συστηματικά 

γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

69,3% 

Πρακτική: να εστιάζει στη βιωματική κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών 68,7% 

Πολυτροπική: να δομείται με συνδυασμό μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων, διαδικασιών και μέσων 

58% 

Τεχνολογικά υποστηριγμένη: να ενσωματώνει τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών ή/και να δομείται με αυτές 

52% 

Θεματολογικά προσδιορισμένη: να περιλαμβάνει θέματα που 

συναρτώνται με τις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευτικών 

42,7% 

Θεωρητικά εμφατική: να εμπλουτίζει το θεωρητικό υπόβαθρο των 

εκπαιδευτικών 

14,7 

Μοναδική και σύντομη: να οργανώνεται εφάπαξ σε συγκεκριμένο 

χρόνο και να είναι περιορισμένης διάρκειας 

00,7 

Άλλο 00,7 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως το λιγότερο σημαντικό κριτήριο της 

αποτελεσματικότητας και διαχρονικότητας της επιμόρφωσης την εφάπαξ, μοναδική, 

αυτοτελή διοργάνωσή της σε συγκεκριμένο χώρο με περιορισμένη χρονική διάρκεια. 

Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν συχνά περισσότερες από μια απαντήσεις. Τα λιγότερα 

σημαντικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επιμόρφωσης απεικονίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 45). 
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Πίνακας 45: Χαρακτηριστικά λιγότερο αποτελεσματικής επιμορφωτικής διαδικασίας 

Κριτήρια αποτελεσματικότητας και διαχρονικότητας επιμόρφωσης 

Επιλογή «Καθόλου σημαντικό» 

Ποσοστό 

Μοναδική και σύντομη: να οργανώνεται εφάπαξ σε συγκεκριμένο χρόνο 

και να είναι περιορισμένης διάρκειας 

45,3 

Τεχνολογικά υποστηριγμένη: να ενσωματώνει τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών ή/και να δομείται με αυτές 

1,3 

Περιοδική: να οργανώνεται σε συνάρτηση με τις μεταβολές που 

εισάγονται στο εκπαιδευτικό τοπίο 

1,3 

Θεωρητικά εμφατική: να εμπλουτίζει το θεωρητικό υπόβαθρο των 

εκπαιδευτικών 

1,3 

Συναρτημένη με τη διδακτική πράξη: να ανατροφοδοτείται από αυτήν και 

να την ανατροφοδοτεί 

0,00 

Συνεχής: να οργανώνεται τακτικά και να αναβαθμίζει συστηματικά 

γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

0,00 

Πρακτική: να εστιάζει στη βιωματική κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών 0,00 

Πολυτροπική: να δομείται με συνδυασμό μεθοδολογικών προσεγγίσεων, 

διαδικασιών και μέσων 

0,00 

Θεματολογικά προσδιορισμένη: να περιλαμβάνει θέματα που 

συναρτώνται με τις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευτικών 

0,00 

Άλλο 0,00 

Τα ευρήματα πιθανόν υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει επίγνωση 

της εξελισσόμενης επαγγελματικής πραγματικότητάς τους και διαισθάνονται την 

αναγκαιότητα να σχεδιάζονται επιμορφωτικές διαδικασίες με βάση πραγματικά 

δεδομένα, συνδεδεμένα με αυτήν και όχι με βάση εξωτερικά επιβεβλημένες ή 

υποθετικές ανάγκες. Ως ενήλικες επιμορφούμενοι, οι εκπαιδευτικοί πιθανόν 

αναγνωρίζουν την προσωρινότητα της επίδρασης που ασκούν στο έργο και την 

προσωπικότητά τους επιμορφωτικές διαδικασίες που διοργανώνονται για μια 

μοναδική φορά και στερούνται συνέχειας και συστηματικότητας. Τα ευρήματα 

παρουσιάζουν εσωτερική συνδεσιμότητα/συνεκτικότητα αφού το πρώτο κριτήριο 

συνδέεται με το έκτο (οι ανάγκες της διδακτικής πράξης τροφοδοτούν το 

επιμορφωτικό περιεχόμενο), το δεύτερο συμφωνεί με το ελάχιστα αποδεκτό 

(προτείνεται η συνέχεια και συστηματικότητα και απορρίπτεται η μοναδική 

υλοποίηση) και το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο συνφωνούν μεταξύ τους (οι Νέες 

Τεχνολογίες δημιουργούν προοπτικές για ενεργητική μάθηση και συνδυασμό 

μαθησιακών μέσων, διαδικασιών, πηγών, και στρατηγικών).  



Σ ε λ ί δ α | 135 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

Σημαντικές μέθοδοι επαγγελματικής ανάπτυξης: αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

Βιώνοντας τις επιμορφωτικές διαδικασίες, οι εκπαιδευτικοί ως ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι διαμορφώνουν αντιλήψεις για το είδος των επιμορφωτικών μεθόδων 

που έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξή τους. Με ανάλυση συχνοτήτων στην 

ερώτηση 14, «Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις παρακάτω επιμορφωτικές μεθόδους για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που 

διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη;» ανιχνεύθηκαν οι αντιλήψεις του δείγματος για τις 

επιμορφωτικές μεθόδους.  Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 46), οι 

εκπαιδευτικοί κρίνουν εξαιρετικά σημαντικές τις θεματολογικά εστιασμένες δια 

ζώσης επιμορφωτικές δραστηριότητες σε ποσοστό 52,7% (Ν=79), τα σεμινάρια 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε ποσοστό 36,7% (Ν=55), τα προγράμματα 

αυτομόρφωσης μέσω Νέων Τεχνολογιών σε ποσοστό 30% (Ν=45), τα προγράμματα 

μεικτής μάθησης σε ποσοστό 28% (Ν=42) και τα εξ αποστάσεως προγράμματα μέσω 

πλατφόρμας σε ποσοστό 22% (Ν=33).  

Πίνακας 46: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές μεθόδους 

Σημαντικότητα επιμορφωτικών μεθόδων 

Επιλογή «Εξαιρετικά σημαντικό» 

Ποσοστό 

Δια ζώσης θεματολογικά στοχευμένα σεμινάρια / εργαστήρια / 

επιμορφωτικά προγράμματα από σχολικούς συμβούλους και άλλους 

φορείς 

52,7% 

Σεμινάρια ή προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης 36,7 

Προγράμματα αυτομόρφωσης με τη χρήση των Nέων Tεχνολογιών 

με ή χωρίς μέντορα 

30% 

Σεμινάρια ή επιμορφωτικά προγράμματα μεικτής μάθησης, τα οποία 

συνδυάζουν δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

28% 

Εξ αποστάσεως σεμινάρια ή επιμορφωτικά προγράμματα με τη 

χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας επιμόρφωσης 

22% 

Τα ευρήματα αφήνουν να διαφανεί μια συμμετρική σχέση στις προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών ανάμεσα σε παραδοσιακές επιμορφωτικές μεθόδους που απαιτούν τη 

ζωντανή διαπροσωπική επαφή σε συγκεκεριμένο κοινό χώρο και χρόνο και εκείνες 

που επιτρέπουν την ευέλικτη και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση με τις δυνατότητες για 

ατομική ή συλλογική ανάπτυξη που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες. Οι 

εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι δεν επιθυμούν ακόμη να αποστασιοποιηθούν τελείως από 

παραδοσιακού τύπου καθοδηγητικές πρακτικές, όμως οι σύγχρονες συνθήκες της 
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προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής τους ζωής ή η ανακάλυψη των 

πλεονεκτημάτων των Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξή τους σταδιακά τους ωθούν 

προς περισσότερο ανοικτές μαθησιακές μεθόδους. 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα 

χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να διέπουν τη διαπολιτισμική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων στην 

ερώτηση 15, «Προσδιορίστε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης.». 79,3% (Ν=119) των εκπαιδευτικών προτείνουν να συμπεριλαμβάνεται 

ως υποχρεωτικό γνωστικό αντικείμενο στις προπτυχιακές σπουδές, 72% (Ν=108) 

θεωρούν αναγκαίο να παρέχεται από την πολιτεία τακτικά και συστηματικά με 

μοριοδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης, 70% (Ν=105) κρίνουν σημαντικό να 

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και, 

τέλος, 48,7% (Ν=73) των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να παρέχεται 

κατά περίπτωση και προαιρετικά στο σχολικό περιβάλλον με ειδικά προγράμματα 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  

Τα ευρήματα υποδηλώνουν την επίγνωση που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί για 

την αναγκαιότητα της συστηματοποιημένης ένταξης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στα προγράμματα προετοιμασίας και επιμόρφωσής τους. Η έμφαση σε 

μοριοδοτούμενες μορφές διαπολιτισμικής επιμόρφωσης υποδηλώνει την επίδραση 

του κινήτρου της μοριοδότησης στην επιδίωξη μιας επιμορφωτικής διαδικασίας, 

αντίληψη που ίσως τονίζει επιπλέον ότι η πρόσκτηση διαπολιτισμικής κατάρτισης 

είναι τόσο σημαντική ώστε να χρειάζεται να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να την 

επιδιώκουν.  

Κριτήρια διαχρονικότητας τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης: αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα πιο πάνω ευρήματα, αναζητήθηκαν οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τα κριτήρια που κατά τη γνώμη τους διασφαλίζουν τη 

διαχρονικότητα των επιμορφωτικών διαδικασιών που διαμεσολαβούνται από τις 

Νέες Τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων στην 

ερώτηση 35, «Αξιολογήστε τα κριτήρια που κατά τη γνώμη σας διασφαλίζουν τη 

διαχρονική ισχύ της επιμόρφωσης η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση των Νέων 
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Τεχνολογιών». Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 47), όπου 

απεικονίζονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στην επιλογή «Πάρα πολύ», το 

πρώτο κριτήριο που θέτουν οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 64,7% (Ν=97) είναι η σύνδεση 

της επιμορφωτικής εμπειρίας με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό σε 

ποσοστό 38,7% (Ν=58) είναι το δεύτερο κριτήριο, να έχουν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί 

πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του επιμορφωτικού περιεχομένου. Η δημιουργία 

κοινοτήτων πρακτικής, που αποτελεί το τρίτο κριτήριο σε ποσοστό 34% (Ν=51), 

αφενός επιβεβαιώνει τη σημαντικότητα των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων 

στην επαγγελματική μάθηση και αφετέρου υποδηλώνει τη βιωματική αναγνώριση, 

ίσως μέσα από την επιμορφωτική πρακτική, της συμβολής της κοινότητας στην 

ατομική και συλλογική ανάπτυξη. Σε ποσοστό 33,3% (Ν=50) οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν τη δυνατότητα να προσφέρει η επιμόρφωση επίκαιρες γνώσεις και 

δεξιότητες. Ακολουθεί η δυνατότητα να παρέχεται εξ αποστάσεως με την υποστήριξη 

προσωπικού εκπαιδευτή ή μέντορα σε ποσοστό 25,3% (Ν=37). Τελευταίο κριτήριο 

θεωρούν οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 23,3% (Ν=35) τη δυνατότητα να παρέχει ένα 

συμπαγές επιμορφωτικό υλικό που να αφορά στην παιδαγωγική χρήση τεχνολογικών 

εργαλείων.  

Πίνακας 47: Κριτήρια διαχρονικότητας τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης 

Κριτήρια διασφάλισης διαχρονικότητας τεχνολογικά υποστηριγμένης 

επιμόρφωσης  

Επιλογή «Πάρα πολύ σημαντικό» 

Ποσοστό 

Να συνδέεται με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, να 

ανατροφοδοτείται απ’ αυτό και να το ανατροφοδοτεί βελτιωτικά 

64,7% 

Να δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να  διαμορφώνουν  το 

επιμορφωτικό περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες τους 

38,7% 

Να βασίζεται στη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής για τη συλλογική 

επεξεργασία κοινών προβλημάτων και την ανταλλαγή γνώσεων 

34% 

Να προσφέρει  σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στους επιμορφούμενους 

ανεξάρτητα  από τις τρέχουσες διδακτικές τους ανάγκες 

33,3% 

Να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως παρέχοντας τη δυνατότητα προσωπικού 

εκπαιδευτή – μέντορα για διαρκή ανατροφοδότηση 

25,3% 

Να προσφέρει ένα συγκεκριμένο συμπαγές επιμορφωτικό υλικό βασισμένο σε 

γενικές παιδαγωγικές αρχές με τεχνολογικά εργαλεία 

23,3% 

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι η βιωσιμότητα 

της επιμόρφωσης βασίζεται στη συνάφειά της με τις πραγματικές ανάγκες του έργου 

τους, που δεν είναι στατικές, αλλά εξελίσσονται. Ως φορείς υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού έργου, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τις ανάγκες που δημιουργεί και 
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κρίνουν ότι το περιεχόμενο της επιμόρφωσής τους θα πρέπει να συνδιαμορφώνεται 

με τη συνεργασία τους. Οι εκπαιδευτικοί ίσως αφήνουν να εννοηθεί την απογοήτευσή 

τους για επιμορφωτικές διαδικασίες στις οποίες έχουν εμπλακεί, οι οποίες πιθανόν 

δεν απάντησαν στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους. Η αντίληψη των 

εκπαιδευτικών για το δικό τους ρόλο στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών τους 

διαδικασιών αποπνέει και μια κριτική, αναστοχαστική, μεταγνωστική ικανότητα, που 

αποτελεί χαρακτηριστικό του ενήλικα εκπαιδευόμενου. Σημαντική κρίνεται η 

αντίληψή τους για την αναγκαιότητα των κοινοτήτων πρακτικής, που αναδεικνύει την 

ανάγκη για συλλογική και συνεργατική επιμόρφωση, για την αναγνώριση της 

σημαντικότητας της ανταλλαγής οπτικών, πρακτικών και προβληματισμών και για τη 

σταδιακή απόρριψη εσωστρεφών μαθησιακών και εργασιακών στάσεων. Επίσης 

ενδιαφέρουσα αξιολογείται η τελευταία επιλογή, που αφήνει να διαφανεί η κριτική 

παιδαγωγική σκέψη στάση των εκπαιδευτικών οι οποίοι φαίνεται ότι απορρίπτουν 

την εκμάθηση συγκεκριμένου περιεχομένου και μάλλον κλίνουν προς πιο ευέλικτα 

θεματικά πεδία.  

Χαρακτηριστικά τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης για διαπολιτισμική 

ανάπτυξη: αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια τεχνολογικά υποστηριγμένη μορφή 

επιμόρφωσης, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας που 

διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη εξετάζονται με ανάλυση συχνοτήτων στην 

ερώτηση 36 του ερωτηματολογίου, «Αξιολογήστε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

έχει μια τεχνολογικά υποστηριγμένη μορφή επιμόρφωσης, η οποία απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη.». Τα 

ευρήματα απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 48), όπου φαίνεται ότι το 

πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας του 

δείγματος είναι να διευρύνει η επιμόρφωση το γνωστικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο 

των εκπαιδευτικών ευέλικτα και διαφοροποιημένα σε ποσοστό 64% (Ν=96). 

Ακολουθούν με εξίσου υψηλά ποσοστά η δυνατότητα να αναπτύσσει την ενεργητική  

μάθηση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και να συμβάλλει στην κινητοποίηση των 

μαθητών και να σε ποσοστό 61,3% (Ν=92). Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 56,7% 

(Ν=85) επιλέγουν την δυνατότητα να αναπτύσσει ποικίλους γραμματισμούς και 

δεξιότητες στους εκπαιδευτικούς και να συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη των 

μαθητών, και να καλλιεργεί αναστοχαστικές παιδαγωγικές στάσεις και πρακτικές σε 

ποσοστό 52,7% (Ν=79). Σε ποσοστό 49,3% (Ν=74) κατατάσσεται η δυνατότητα να 
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προάγει  την  αλληλεπίδραση μεταξύ  εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς επίσης και 

την έρευνα, τον πειραματισμό και την εφαρμογή καινοτομιών. Ένα ποσοστό 47,3% 

(Ν=71) θεωρούν εξαιρετικά σημαντική τη δυνατότητα να αναπτύσσει αντιλήψεις και 

στάσεις διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 

44,7% (Ν=67) των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι απαιτείται να ενθαρρύνει τη  

συνεργασία μεταξύ  εκπαιδευτικών και άλλων φορέων. Σε ποσοστό 42,7% (Ν=64), οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν τη δυνατότητα να αναπτύσσει αυτοαξιολογικές αντιλήψεις,  

στάσεις και πρακτικές σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και να συμβάλλει στον ψηφιακό 

γραμματισμό των μαθητών, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό (39,3%, Ν=59) συγκέντρωσε 

η επιλογή να αναπτύσσει αντιλήψεις και στάσεις συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

Πίνακας 48: Προτεινόμενα χαρακτηριστικά τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης  

  Χαρακτηριστικά επιμόρφωσης  

Επιλογή «Εξαιρετικά σημαντικό» 
Ποσοστό 

Να διευρύνει το γνωστικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο των 

εκπαιδευτικών ευέλικτα και διαφοροποιημένα 

64,0% 

Να αναπτύσσει την ενεργητική  μάθηση σε  εκπαιδευτικούς και μαθητές 
61,3% 

Να συμβάλλει στην κινητροποίηση των μαθητών 
61,3% 

Να αναπτύσσει ποικίλους γραμματισμούς (γλωσσικό, ψηφιακό, κ.λ.π.) 

και δεξιότητες στους εκπαιδευτικούς 

56,7% 

Να συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών 
56,7% 

Να καλλιεργεί αναστοχαστικές παιδαγωγικές στάσεις και πρακτικές 
52,7%  

Να προάγει  την  αλληλεπίδραση μεταξύ  εκπαιδευτικών και μαθητών 
49,3%  

Να προάγει την έρευνα, τον πειραματισμό και την εφαρμογή 

καινοτομιών 

49,3%  

Να αναπτύσσει αντιλήψεις και στάσεις διαπολιτισμικής κατανόησης και 

επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών 

47,3%  

Να ενθαρρύνει τη  συνεργασία μεταξύ  εκπαιδευτικών και άλλων 

φορέων χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς 

44,7%  

Να αναπτύσσει αυτοαξιολογικές αντιλήψεις,  στάσεις και πρακτικές σε  

εκπαιδευτικούς και μαθητές 

42,7% 

Να συμβάλλει στον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών 
42,7%  

Να αναπτύσσει  αντιλήψεις και στάσεις συνεχούς επαγγελματικής  

ανάπτυξης 

39,3%  
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Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί προσβλέπουν στις Νέες Τεχνολογίες όχι 

μόνο ως ένα επιπλέον υποστηρικτικό διδακτικό μέσο, αλλά ως πολυδύναμο μέσο 

ανάπτυξης ποικίλων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων αμφίπλευρα σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές με ενεργό ρόλο στη μάθηση και των δύο. Οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται το εύρος των δυνατοτήτων των Νέων 

Τεχνολογιών και επιθυμούν οι επιμορφωτικές διαδικασίες να το αναδεικνύουν. 

Φαίνεται ακόμη ότι και ως παιδαγωγοί και ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι, δίνουν 

έμφαση στην κινητροποίηση και την ενεργητική μάθηση, μέσα από τις οποίες 

αναπτύσσεται ο αναστοχασμός και προάγεται ο πειραματισμός, η δημιουργία και η 

καινοτομία. Η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 

μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους, αλλά και να καλλιεργήσει 

στάσεις ευρύτερης διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί ως φορείς 

υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος στην τάξη φαίνεται ότι έχουν ανάγκη 

να βιώσουν πρώτοι τα μαθησιακά πλεονεκτήματα που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες 

μέσα από την επιμόρφωσή τους, προκειμένου να μεταφέρουν την εφαρμογή τους 

στην τάξη. Από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να διαφανεί και μια 

εξωτερίκευση των βασικών αναγκών και προσδοκιών τους από τις εφαρμοζόμενες 

επιμορφωτικές διαδικασίες που έχουν βιώσει, τις οποίες δεν έχουν δει να 

εκπληρώνονται και αναμένουν να δουν σε νέες μορφές επιμόρφωσης με την 

παρέμβαση των Νέων Τεχνολογιών.  

Παράγοντες σχεδιασμού τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης: αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών 

Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της 

επιμορφωτικής διαδικασίας. Για να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

του δείγματος σχετικά με τους φορείς ή τους ευρύτερους παράγοντες που θα πρέπει 

να επιδρούν στην μορφή ενός επιμορφωτικού σχεδίου, εφαρμόστηκε ανάλυση 

συχνοτήτων στην ερώτηση 37, «Ιεραρχήστε τους παράγοντες που θεωρείτε ότι θα 

πρέπει κατά προτεραιότητα να καθορίζουν το πλαίσιο μιας τεχνολογικά υποστηριγμένης 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολυπολιτισμική 

τάξη.». Συνοπτικά εστιάζουμε στα κυριότερα ευρήματα, συγκεκριμένα σε όσους 

παράγοντες οι εκπαιδευτικοί έκριναν «Πάρα πολύ», «Πολύ» και «Ελάχιστα» 

σημαντικούς για το σχεδιασμό των επιμορφωτικών διαδικασιών υπό το πρίσμα των 

αναγκών της πολυπολιτισμικής τάξης. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 49), στο υψηλότερο επίπεδο τοποθετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος τις 
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διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών ανά σχολική τάξη, μονάδα, ή/και βαθμίδα 

σε ποσοστό 60% (Ν=90), την πολιτισμική ετερότητα του σχολικού περιβάλλοντος σε 

ποσοστο 42,3% (Ν=63) και τις τρέχουσες διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις σε ποσοστό 

28,2% (Ν=42). Λιγότερο σημαντικό παράγοντα θεωρούν τους γονείς σε ποσοστό 34,7% 

(Ν=5).   

Πίνακας 49: Παράγοντες που πρέπει να καθορίζουν την επιμόρφωση με Νέες Τεχνολογίες 

Σημαντικότεροι παράγοντες Ποσοστό 

Οι διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών ανά σχολική τάξη, μονάδα 

ή/και βαθμίδα 

60% 

Η πολιτισμική ετερότητα του σχολικού περιβάλλοντος, που καθορίζεται 

από τον αριθμό και το είδος της πολιτισμικής προέλευσης των μαθητών 

42,3% 

Οι τρέχουσες διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις 28,2% 

 

Λιγότερο σημαντικός παράγοντας Ποσοστό 

Οι γονείς 34,7% 

 

Επιμόρφωση με Νέες Τεχνολογίες και ηλικία: συσχέτιση  

Με βάση τα προαναφερθέντα ευρήματα, επιδιώχθηκε να εξεταστεί αν υπάρχει 

βελτίωση στην μορφή και την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης που αξιοποιεί 

τις Νέες Τεχνολογίες στην πάροδο του χρόνου. Στόχος ήταν να διερευνηθεί  εάν η 

αντίληψη ότι οι Νέες Τεχνολογίες δεν διδάσκονται ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο, 

ούτε αξιοποιούνται επαρκώς ως επιμορφωτικό μέσο επηρεάζεται από τη συνολική 

διδακτική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό, 

εφαρμόστηκε  ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα. Ο παράγοντας που 

αναφέρεται στην συνολική διδακτική υπηρεσία αποτελείται από περισσότερες από 

δύο ομάδες, συγκεκριμένα από τέσσερις, ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή θεωρήθηκε η αντίληψη ότι οι Νέες Τεχνολογίες δεν 

διδάσκονται ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο, ούτε αξιοποιούνται επαρκώς ως 

επιμορφωτικό μέσο  και ως ανεξάρτητη μεταβλητή ο χρόνος συνολικής διδακτικής 

υπηρεσίας. Από την ερώτηση 11, «Αξιολογήστε τις αδυναμίες που έχετε εντοπίσει στις 

επιμορφωτικές διαδικασίες στις οποίες έχετε συνολικά εμπλακεί στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού σας έργου στη δημόσια εκπαίδευση.», παρουσιάζεται μόνο το στατιστικά 

σημαντικό εύρημα. Καθώς η εξαρτημένη μεταβλητή είναι διατάξιμη, χρησιμοποιήθηκε 
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ο μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal–Wallis, που είναι ισοδύναμος με τον έλεγχο 

της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. 

Ο στατιστικός έλεγχος με το τεστ των Kruskal–Wallis, έδειξε πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην διδακτική υπηρεσία των εκπαιδευτικών και την 

αντίληψή τους ότι οι Νέες Τεχνολογίες δεν διδάσκονται ως διακριτό γνωστικό 

αντικείμενο, ούτε αξιοποιούνται επαρκώς ως επιμορφωτικό μέσο (Chi-

Square(3)=8,246, p=0,041). Συγκεκριμένα, από το Mean Rank προκύπτει πως οι 

εκπαιδευτικοί με διδακτική υπηρεσία 7-15 χρόνια  τείνουν να υποστηρίζουν πως σε 

λιγότερες φορές οι Νέες Τεχνολογίες δεν διδάσκονται ως διακριτό γνωστικό 

αντικείμενο, ούτε αξιοποιούνται επαρκώς ως επιμορφωτικό μέσο (mean rank=82,46) 

ενώ οι εκπαιδευτικοί με διδακτική υπηρεσία έως 6 χρόνια τείνουν να υποστηρίζουν 

πως αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές  (mean rank=29) (Πίνακας, 50). 

Πίνακας 50: Συσχέτιση  Kruskal–Wallis. Διδακτική υπηρεσία και χρήση Νέων Τεχνολογιών στην 
επιμορφωτική διαδικασία 

Ranks 

 

Επιλέξτε τη συνολική διδακτική 

σας υπηρεσία στη δημόσια 

εκπαίδευση (συμπεριλαμβάνεται 

και η προϋπηρεσία). 

N Mean Rank 

Οι Νέες Τεχνολογίες δεν 

διδάσκονται ως διακριτό γνωστικό 

αντικείμενο, ούτε αξιοποιούνται 

επαρκώς ως επιμορφωτικό μέσο. 

Έως 6 χρόνια 3 29,00 

7-15 χρόνια 79 82,46 

16-20 χρόνια 35 63,83 

Πάνω από 20 χρόνια 33 75,45 

Total 150  

 
Test Statisticsa,b 

 Οι Νέες Τεχνολογίες δεν διδάσκονται ως διακριτό γνωστικό 

αντικείμενο, ούτε αξιοποιούνται επαρκώς ως επιμορφωτικό 

μέσο. 

Chi-Square 8,246 

df 3 

Asymp. Sig. ,041 

a. Kruskal-Wallis Test 

Τα ευρήματα ίσως υποδηλώνουν ότι οι επιμορφωτικές διαδικασίες στην πάροδο του 

χρόνου εκσυγχρονίζονται και βελτιστοποιούνται αξιοποιώντας εντατικότερα τις Νέες 

Τεχνολογίες. Τα χαμηλά ποσοστά που αναλογούν στην ομάδα των εκπαιδευτικών με 

χρόνο διδακτικής υπηρεσίας έως 6 χρόνια ίσως παραπέμπουν στην ελλειμματικότητα 

των διαδικασιών εισαγωγικής επιμόρφωσης, ή στο γεγονός ότι η προσφορά 
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ενδοϋπηρεσιακών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις Νέες 

Τεχνολογίες από Σχολικούς Συμβούλους (νυν Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου) και 

άλλους εκπαιδευτικούς φορείς είναι αποσπασματική ή αποτρεπτική για 

εκπαιδευτικούς κάτω ενός ορίου διδακτικής υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό ίσως 

σχετίζεται και με την ελλειμματικότητα των παρεχόμενων ενδοϋπηρεσιακών 

επιμορφωτικών δυνατοτήτων μέσω των Νέων Τεχνολογιών σε εκπαιδευτικούς που 

εισέρχονται στο επάγγελμα. 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν σε αυτό το τμήμα, για τον τρόπο 

με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να υπηρετήσουν τις επιμορφωτικές τους 

ανάγκες, ώστε να τους παρέχουν αποτελεσματική και διαχρονική επγγελματική 

ανάπτυξη με γνώμονα τις ανάγκες της πολυπολιτισμικής τάξης, αποτελούν εφαλτήριο 

για το επόμενο ποιοτικό ερευνητικό μέρος. Εκείνο εμπεριέχει την αποτίμηση 

ρεαλιστικών βιωματικών επιμορφωτικών εμπειριών των εκπαιδευτικών και 

επομένως παρουσιάζει ουσιώδη ευρήματα που εμπλουτίζουν, εμβαθύνουν, 

επεξηγούν και διευρύνουν τα αντίστοιχα ποσοτικά.  

Οι ποιοτικού τύπου απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην επιλογή «Άλλο» της σχετικής 

ερώτησης επίσης παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αφού σε αυτές τονίζονται ως 

αποτελεσματικές πρακτικές: α) η «ανταλλαγή εμπειριών (sharing) πάνω στην πράξη», με 

την αιτιολογία ότι παρέχει «πολύτιμες ιδέες», β) η υποδειγματική διδασκαλία από 

κάποιον ειδικό «για συγκεκριμένη τάξη με συγκεκριμένα προβλήματα», γ) η 

«παρατήρηση της διδασκαλίας άλλων συναδέλφων στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης», δ) η 

«χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για διαμοιρασμό αρχείων και ανταλλαγή απόψεων 

(π.χ. edmodo)», ή στ) ο συνδυασμός στοχευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων κυρίως 

βιωματικού ή εργαστηριακού τύπου, ημερίδων και προγραμμάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ή μεικτής μάθησης. 

4.2 Παρουσίαση και συζήτηση ευρημάτων ποιοτικής έρευνας 

4.2.1 Θεματική ανάλυση 

Η ανάλυση του ποιοτικού υλικού «είναι απαραίτητα μια υποκειμενική διαδικασία» 

(Attride-Stirling, 2001, σ. 402-3), κατά την οποία «ο ερευνητής συγκρίνει και 

αντιπαραβάλλει, ερμηνεύει και κατανοεί, συμπεραίνει και επαληθεύει» (Μαντζούκας, 

2007, σ. 243). Προκειμένου η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων να μη διολισθίσει σε 

αστοχίες ή λάθη που μπορεί να προσβάλλουν την ποιότητα και επιστημονικότητα της 

ερευνητικής διαδικασίας, έχουν προταθεί ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Miles 
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& Huberman, 1994· Cresswell, 1997· Denzin & Lincoln, 1998), ανάμεσα στις οποίες 

δημοφιλής θεωρείται η Θεματική ανάλυση (thematic analysis). Εκείνη ανιχνεύει, 

οργανώνει και κατανοεί πρότυπα νοήματος («θέματα») μέσα σε ένα σύνολο 

εμπειρικών δεδομένων (Τσιώλης, 2015, σ. 479).  Κατά τους Braun και Clarke (2006, σ. 

79), η Θεματική Ανάλυση επιζητεί «να εντοπιστούν, να αναλυθούν και να καταγραφούν 

θεματικά μοτίβα (themes) μέσα στα δεδομένα», τα οποία μπορούν  να απαντήσουν τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Ο Peterson (2017, σ. 1) την ορίζει ως «εμβύθιση στα δεδομένα 

προκειμένου να εντοπιστούν κοινές ιδέες ή θέματα τα οποία αναδύονται βάσει του υπό 

διερεύνηση φαινομένου και τα οποία νοηματοδοτούν τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τίθενται στην έρευνα». Η γραφιστική απεικόνιση των θεματικών δικτύων σε θεματικό 

χάρτη οργανώνει και συστηματοποιεί την ανάλυση των δεδομένων προσδίδοντας μια 

επιστημολογική χροιά στην ερευνητική διαδικασία (Corbin & Strauss, 1990).  

Στην παρούσα μελέτη, μέσα από τον αναστοχασμό, την επιχειρηματολογική 

συλλογιστική, αλλά και τη μαρτυρία των επιλεγμένων για την ημιδομημένη 

συνέντευξη εκπαιδευτικών, μπορεί να αποκομιστεί μια ολιστικότερη και βαθύτερη 

γνώση για τις επιδράσεις της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη γενική 

διδακτική παιδαγωγική αλλά και τη διαπολιτισμική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

της Αγγλικής γλώσσας (Μαντζούκας, 2007).  

Μπορεί επίσης να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν κατανοήσει 

την επίδραση των τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων 

στην επαγγελματική τους εξέλιξη, και άρα μπορούν να την αιτιολογήσουν 

επιχειρηματολογικά, ή να ελεγχθεί ο αριθμός και η ποιότητα των προτάσεων που 

καταθέτουν σχετικά με την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην επίσημη 

επιμορφωτική διαδικασία. Κατά τους Braun και Clarke (2006), η αναλυτική διαδικασία 

δεν είναι γραμμική, αλλά κυκλική και διέρχεται έξι φάσεις (Patton, 1990). Στον 

ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 51) αποτυπώνεται η δομή και το περιεχόμενο αυτής της 

διαδικασίας. 

 

 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α | 145 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

Πίνακας 51: Φάσεις της θεματικής ανάλυσης (προσαρμογή από τους Braun & Clarke, 2006, σ. 87) 

Φάσεις Θεματικής Ανάλυσης 

Φάση Περιγραφή της διαδικασίας 

1. Εξοικείωση με τα 

δεδομένα 

Απομαγνητοφώνηση των δεδομένων (αν απαιτείται), 

αλλεπάλληλες αναγνώσεις τους και καταγραφή των αρχικών 

ιδεών 

2. Δημιουργία των 

αρχικών κωδικών 

Κωδικοποίηση των στοιχείων με ενδιαφέρον κατά μήκος των 

δεδομένων με συστηματικό τρόπο και προσκόλληση 

δεδομένων στον αντίστοιχο κώδικα 

3. Αναζήτηση των 

θεμάτων 

Προσκόλληση των κωδίκων σε δυνητικά θέματα με τη συλλογή 

όλων των συναφών ανά θέμα δεδομένων 

4. Επανεξέταση των 

θεμάτων 

Έλεγχος λειτουργικότητας των θεμάτων σε σχέση με τα 

κωδικοποιημένα αποσπάσματα (επίπεδο 1) και με ολόκληρο το 

σώμα των δεδομένων (επίπεδο 2), ώστε να δημιουργηθεί ένας 

θεματικός «χάρτης» της ανάλυσης 

5. Ορισμός και ονομασία 

των θεμάτων  

Συνεχής ανάλυση με σκοπό την επικέντρωση στα χαρακτηριστικά 

κάθε θέματος και στο γενικό αντιληπτικό περίγραμμα της 

ανάλυσης, με τη δημιουργία σαφών ορισμών και όρων κάθε 

θέματος 

6. Σύνταξη της 

αναλυτικής αναφοράς 

Συλλογή των πλέον εύγλωττων δειγματικών αποσπασμάτων, 

τελική ανάλυσή τους, συσχέτισή τους με τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τη βιβλιογραφία και σύνταξη μιας επιστημονικής 

αναφοράς της αναλυτικής διαδικασίας 

Η 1η φάση ξεκινά με την γραπτή απομαγνητοφωνημένη αποτύπωση των ποιοτικών 

δεδομένων και την πρώτη εξοικείωση του ερευνητή με αυτά (Riessman, 1993), η οποία 

τροφοδοτεί με πληροφορίες τα επόμενα στάδια. Στη 2η φάση, επιχειρείται η αρχική 

κωδικοίηση των θεμάτων του περιεχομένου (Miles & Huberman, 1994). Ακολουθεί η 

θεματοποίηση στην 3η φάση, με την ομαδοποίηση των κωδικών που απαρτίζουν τα 

διαφορετικά θέματα, υποθέματα, κατηγορίες ή υποκατηγορίες (Braun & Clarke, 2006). 

Ακολουθεί η επανεξέταση της θεματικής κατηγοριοποίησης στην 4η φάση, 

προκειμένου να διαμορφωθεί ένας πληρέστερος και λεπτομερέστερος θεματικός 

χάρτης (Braun & Clarke, 2006, σ. 91). Στην 5η φάση, η θεματοποίηση οριστικοποιείται 

με σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισμό και ονοματοθεσία των θεμάτων και 

υποθεμάτων. Τέλος, στην 6η φάση, συνθέτονται τα ερμηνευτικά κείμενα και 

συντάσσεται η αναλυτική έκθεση των ευρημάτων με την υποστηρικτική παρεμβολή 

αμιγών αποσπασμάτων από τα δεδομένα.  Ο ερευνητής αξιοποιεί πρωταρχικά το 

θεματικό χάρτη και κατά δεύτερο λόγο τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και την εμπειρία 

του καθώς και την επιστημονική βιβλιογραφία προκειμένου να εκθέσει τα νοήματα 

που υποκρύπτονται στα δεδομένα. 
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Στην παρούσα μελέτη, σύμφωνα με το θεωρητικό υπόδειγμα των Braun και Clarke 

(2006), η 1η φάση της θεματικής ανάλυσης περιέλαβε την καταγραφή σε έγγραφα της 

υπηρεσίας Google Drive των πέντε (5) συνεντεύξεων, η οποία διευκολύνθηκε χρονικά 

με τη χρήση τoυ εργαλείου της Φωνητικής Πληκτρολόγησης του συγκεκριμένου 

ψηφιακού μέσου. Η απομαγνητοφώνηση, ωστόσο, ελεγχόταν συστηματικά τόσο για 

την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων, όσο και για την ορθογραφική τους 

καταγραφή. Μη λεκτικά στοιχεία αποδώθηκαν σημειολογικά με απλά σύμβολα, 

όπως, για παράδειγμα, οι παύσεις με μικρές τελείες (…), το γέλιο με τη λέξη «γέλιο» σε 

παρένθεση, κ.λ.π.  

Η πρώτη επαφή αυτή με τα μετεγγραμμένα ποιοτικά δεδομένα, όπως και οι  

αλλεπάλληλες αναγνώσεις κάθε κειμένου ατομικά, συνέβαλαν στον εντοπισμό 

σημαντικών θεματικών περιοχών που θα στοιχειοθετούσαν τους άξονες της 

κωδικοποίησης. Στο σχηματισμό του θεματικού πλαισίου συνέβαλαν επίσης το 

ερευνητικό ερώτημα, οι τρεις βασικοί άξονες της παρούσας μελέτης (επαγγελματική 

ανάπτυξη, πολυπολιτισμικότητα, Νέες Τεχνολογίες) και οι θεματικοί άξονες των 

ερωτημάτων της συνέντευξης. Μέσω αυτών εντοπίστηκαν κάποια κοινά θέματα 

εμφανή σε όλες τις συνεντεύξεις, τα οποία συγκρότησαν και το αρχικό δομικό 

περίγραμμα της ανάλυσης. Πυλώνες της αναλυτικής διαδικασίας αποτέλεσαν περιοχές 

όπως «επιμόρφωση», «διαπολιτισμική ικανότητα» και «επιμορφωτικός σχεδιασμός» 

τους. Δεδομένου ότι οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν την κοινή συνισταμένη των 

ανωτέρω εννοιών, οι αναφερθείσες περιοχές διαμορφώθηκαν τελικά στα πεδία «Νέες 

Τεχνολογίες και επιμορφωτική διαδικασία», «Νέες Τεχνολογίες και διαπολιτισμική 

κατάρτιση-ικανότητα» και «Νέες Τεχνολογίες και επιμορφωτικός σχεδιασμός».  

Η 2η φάση της θεματικής ανάλυσης περιέλαβε την πρώτη κωδικοποίηση, η οποία 

διαμορφώθηκε αρχικά α) με την προσεκτική ανάγνωση κάθε μετεγγραμμένης 

συνέντευξης, κατόπιν β) με την εννοιολογικά ταξινομημένη καταγραφή σε πίνακα 

όλων σχεδόν των λεκτικών αποσπασμάτων και τέλος γ) με την απόδοση σε κάθε ένα 

από αυτά δύο εννοιολογικών προσδιορισμών: ενός για το γενικό θέμα στο οποίο 

εμπίπτει και ενός για το ειδικό θέμα που περιγράφει. Ο δεύτερος προσδιορισμός 

αποτέλεσε και τον κωδικό κάθε τμήματος. Το αξιοποιήσιμο προς ανάλυση κείμενο 

περιέλαβε σχεδόν πλήρες το λεκτικό σώμα των δεδομένων. Ο πίνακας που 

φιλοξένησε τα δεδομένα και τους προσδιορισμούς τους περιείχε τα τρία γενικά πεδία 

που διαμορφώθηκαν στην πρώτη φάση, δηλαδή, «Νέες Τεχνολογίες και επιμορφωτική 

διαδικασία», «Νέες Τεχνολογίες και διαπολιτισμική κατάρτιση-ικανότητα» και «Νέες 
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Τεχνολογίες και επιμορφωτικός σχεδιασμός». Κάθε ένα από αυτά διαιρείτο σε τρεις 

στήλες, όπου η μεσαία στήλη περιείχε τα αποσπάσματα του λόγου, η αριστερή στήλη 

το θέμα στο οποίο αναφερόταν κάθε απόσπασμα και η δεξιά στήλη τον κωδικό του 

νοήματος του. Για παράδειγμα το απόσπασμα: «Ναι. Είναι γεγονός ότι μέσα από την 

επιμόρφωση που έχω λάβει έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος που δίδασκα ….. που διδάσκω 

ακόμα αυτή τη στιγμή μέσα στην τάξη» αρχικά καταγράφηκε στον θεματικό πίνακα ως 

εξής (Πίνακας 52): 

 Πίνακας 52: Παράδειγμα κωδικοποίησης 

Νέες Τεχνολογίες και επιμορφωτική διαδικασία 

Θέμα Δεδομένα Κωδικός 

Θετική επίδραση Ναι. Είναι γεγονός ότι μέσα από την 

επιμόρφωση που έχω λάβει έχει 

αλλάξει ριζικά ο τρόπος που δίδασκα 

….. που διδάσκω ακόμα αυτή τη στιγμή 

μέσα στην τάξη. 

Μεταβολή παιδαγωγικής 

στάσης 

Παρατηρήθηκε ότι αρκετά αποσπάσματα περιείχαν πάνω από μια μονάδες νοήματος, 

οπότε και προσέλαβαν περισσότερους από ένα κωδικούς (Willig, 2015, σ. 161). Για 

παράδειγμα, το απόσπασμα «Η συμμετοχή μου στις επιμορφωτικές δράσεις που έχετε 

εσείς υλοποιήσει στο Moodle ….  με την Ψηφιακή Αφήγηση, με τη χρήση της … την 

Ξενόγλωσση Τάξη… έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που προσπαθώ να 

εντάξω την τεχνολογία μέσα στα μαθήματά μου. …» προσέλαβε τους κωδικούς 

«μεταβολή παιδαγωγικής στάσης» και «ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία». 

Αν και αρκετά επίπονη, η φάση αυτή θεωρείται από τους ερευνητές ουσιαστικό και 

μεγάλο μέρος της διαδικασίας της ανάλυσης. Οι Miles και Huberman (1994) 

αναφέρουν ότι «η κωδικοποίηση είναι στην ουσία ανάλυση» (σ. 56). 

Στην 3η φάση της διαδικασίας συνδυάστηκαν οι κωδικοί που φάνηκε ότι δημιουργούν 

κατηγορίες θεμάτων, σχηματίστηκαν οι σχετικές κατηγορίες και διαγράφηκαν 

αρκετές πλεονασματικές υποκατηγορίες τους. Ο διαχωρισμός και η ιεράρχηση 

βασίστηκαν αφενός στο κείμενο και αφετέρου στην νοηματοδότηση που απέδωσε η 

ερευνήτρια με βάση τους ερευνητικούς στόχους. Για παράδειγμα, τα κωδικοποιημένα 

νοήματα «Εγκατάλειψη παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών», «Ένταξη των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδασκαλία» και «Μεταφορά επιμορφωτικών πρακτικών στη 

διδασκαλία» εντάχθηκαν στην κατηγορία «Μεταβολή παιδαγωγικής στάσης». 

Δεδομένου ότι η ίδια κατηγορία αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους 
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αποτιμήθηκε θετικά η εφαρμογή τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών 

διαδικασιών, η κατηγορία αυτή στη συνέχεια εντάχθηκε σε υποκατηγορία του 

σφαιρικού θέματος «Αποτίμηση της εφαρμογής». Έτσι, η υποδιαίρεση για τα 

συγκεκριμένα ευρήματα διαμορφώθηκε ενδεικτικά ως εξής (Γράφημα 5): 

 
Γράφημα 5: Οπτικοποίηση του θέματος «Αποτίμηση της εφαρμογής» στο θεματικό χάρτη 

Η διαμόρφωση των θεμάτων, των κατηγοριών και των υποκατηγοριών 

εντατικοποιήθηκε στην 4η φάση, με τη συστηματική ανακατάταξη των ήδη 

ταξινομημένων ευρημάτων σε όλα τα επίπεδα (κωδικοί, κατηγορίες, υποκατηγορίες, 

θέματα, υποθέματα). Η κατηγοριοποίηση οριστικοποιήθηκε όταν η διασταύρωση 

ευρημάτων και δεδομένων δεν ανέδειξε πλέον καμιά νέα πληροφορία πέρα από 

εκείνες είχαν καταγραφεί (κορεσμός/saturation) κάτι που οι Lincoln και Cuba (1985) 

συστήνουν ως κριτήριο για την παύση της κωδικοποίησης. Στην ίδια φάση 

σχεδιάστηκε και ο θεματικός χάρτης, δηλαδή το γραφιστικό περίγραμμα της 

κωδικοποίησης, με το λογισμικό δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών Xmind.  

Στην 5η φάση επανελέγχθηκε η διαμορφωμένη κατηγοριοποίηση στο θεματικό χάρτη 

ως προς τη λειτουργικότητα και τη σαφήνεια της ονομασίας των θεμάτων. Δόθηκε 

έμφαση στις προοπτικές που το παρόν γραφιστικό προϊόν παρείχε για την επικείμενη 

ερμηνευτική ανάλυση και διακριβώθηκε με αλλεπάλληλους ελέγχους η 

συνεκτικότητα, περιεκτικότητα και πληρότητα των νοημάτων που εμφορούνταν στις 

ονομασίες και στους όρους των θεμάτων.  

Πιο κάτω, περιγράφεται η 6η φάση, η οποία συνιστά και την ουσιστική αναλυτική 

αναφορά των ευρημάτων. Λήφθηκε ιδιαίτερη φροντίδα ώστε η ερμηνεία να εξελιχθεί 

από το ορατό επίπεδο των δεδομένων στο εννοιολογικό ή ερμηνευτικό (Braun & 

Clarke, 2006). Η ερμηνευτική προσέγγιση διανθίζεται τακτικά με αποσπάσματα του 
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λόγου των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα οποία αξιοποιούνται ως ενισχυτικά μιας 

επιχειρηματολογίας, επιβεβαιωτικά ενός ισχυρισμού και ενδεικτικά είτε μιας νέας 

υπόθεσης, είτε της αβασιμότητας μιας υφιστάμενης αντίληψης. 

Σε όλη της την έκταση η ανάλυση διατηρεί τη σύνδεση των θεματικών πεδίων με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας  (Peterson, 2017). Η 

ερμηνευτική προσέγγιση που ακολουθείται δανείζεται στοιχεία από το θεωρητικό 

περιβάλλον της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας (Glaser & Strauss, 1967), όπου τα 

ευρήματα αυτά καθεαυτά οδηγούν στην «ανακάλυψη της θεωρίας» και όχι στην 

επιβεβαίωση ή απόρριψη μιας προκαθορισμένης θεωρίας (Glaser & Strauss, 1967). Αν 

και η κωδικοποίηση των θεμάτων ακολούθησε την -ημικού(emic) τύπου επαγωγική 

(bottom-up) προσέγγιση (Peterson, 2017), εξάγοντας τα νοήματα απευθείας από τις 

οπτικές των συμμετεχόντων, η ανάλυση εμπεριέχει και συστατικά -ητικού (etic) 

τύπου απαγωγικής (top-down) προσέγγισης, χρησιμοποιώντας ενίοτε τα ποιοτικά 

δεδομένα για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει κάποιες προδιαμορφωμένες θεωρήσεις 

ή οπτικές. Ο Olive (2014) υποστηρίζει ότι λόγω της αναπόφευκτης υποκειμενικότητας 

με την οποία ο ερευνητής διαχειρίζεται την ανάλυση, δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί 

αποκλειστικά και μόνο μια -ημικού(emic) τύπου ερμηνευτική προσέγγιση.  

4.2.2 Ποιοτικά ευρήματα 

Ο τελικός απεικονιστικός θεματικός χάρτης (Παράρτημα Δ, σσ. 325, 326) κωδικοποιεί 

την αποτίμηση των ερωτηθέντων σχετικά με την κεντρική ερευνητική στόχευση: να 

αναδειχθούν οι αντιλήψεις και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας 

σχετικά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη καθώς και ο ρόλος που κατ’ αυτούς 

μπορούν να παίξουν οι Νέες Τεχνολογίες σε αυτήν, ώστε οι ίδιοι να αισθάνονται 

επαρκείς για να ασκήσουν το έργο τους στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 

Τα τρία γενικά θέματα, «Νέες Τεχνολογίες και επιμορφωτική διαδικασία», «Νέες 

Τεχνολογίες και Διαπολιτισμική κατάρτιση-ικανότητα» και «Νέες Τεχνολογίες και 

επιμορφωτικός σχεδιασμός» προσεγγίζονται διαδοχικά. Κεντρική παράμετρος στην 

ανάλυση παραμένει ότι τα ευρήματα αφορούν την κριτική προσέγγιση εφαρμοσμένων 

επιμoρφωτικών πρακτικών, το απόσταγμα των οποίων διαμορφώνει τόσο τις 

αντιλήψεις των ερωτηθέντων για την επίδρασή τους, όσο και τις προτάσεις τους για 

τον προσανατολισμό της μελλοντικής επιμορφωτικής πολιτικής. 

Το πρώτο σφαιρικό θέμα με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και επιμορφωτική διαδικασία» 

αναλύεται στα υποθέματα «Αποτίμηση της εφαρμογής», «Γενική αποτίμηση» και 
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«Αξιοποίηση της επιμορφωτικής εμπειρίας» και αποτυπώνει  τις οπτικές των 

ερωτηθέντων σχετικά με τα επιμορφωτικά τους βιώματα, όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν μέσα από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές διαδικασίες 

(σεμινάρια, εργαστήρια, προγράμματα μεικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, MOOCs, 

κ.λ.π.) που αξιοποίησαν τις Νέες Τεχνολογίες. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι πέντε 

εκπαιδευτικοί, η τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωση είχε θετική επίδραση στο 

παιδαγωγικό τους προφίλ. Οι λόγοι αποτυπώθηκαν στις κατηγορίες «Μεταβολή 

παιδαγωγικών αντιλήψεων», «Μεταβολή παιδαγωγικής στάσης», «Γνώσεις», 

«Δεξιότητες», «Ψυχολογικοί λόγοι» και «Πρακτικοί λόγοι». Ως προς τη «Μεταβολή 

παιδαγωγικής στάσης» (Παράρτημα Ε, Σχήμα 1, σελ. 328),  εκείνη εμπλούτισε τις 

παιδαγωγικές και ψηφιακές γνώσεις και τις δεξιότητές τους, και ανέπτυξε επιπλέον 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Ως προς τη «Μεταβολή παιδαγωγικών αντιλήψεων», 

συνέβαλε ώστε εκείνοι να αναγνωρίζουν το ρόλο που παίζουν οι Νέες Τεχνολογίες 

στην ανθρώπινη καθημερινότητα και ιδιαίτερα σε εκείνη των μαθητών, καθώς και την 

ανάγκη να διέπεται η χρήση τους στη διδασκαλία από παιδαγωγικές αρχές. Τα 

αποσπάσματα που ακολουθούν εκφράζουν τις αντιλήψεις τους: 

«το ξέρουμε καλά είμαστε στον 21ο αιώνα. Η χρήση των υπολογιστών είναι ένα 

μεγάλο κομμάτι της καθημερινής πρακτικής στους χώρους εργασίας, στο σπίτι, 

στις συναλλαγές και σε πολλούς άλλους τομείς. Η επιμόρφωση μου σχετικά με τη 

χρήση των τεχνολογιών στη διδασκαλία με έφεραν πιο κοντά σε αυτή την 

καθημερινή πρακτική εμπλουτίζοντας με αυτό τον τρόπο τα μαθήματά μου, είτε 

εγώ η ίδια παράγοντας υλικό είτε ζητώντας από τους μαθητές να παράξουν υλικό 

με τη βοήθεια της τεχνολογίας, φυσικά.» 

«… με τις εξελίξεις της τεχνολογίας που τρέχει, ευτυχώς τρέχει, δεν ξέρω (γέλιο), 

τι θα μπορούσα να πω, γιατί πολλές φορές τα παιδιά είναι πριν από εμάς, και 

καλό είναι εμείς να τους δείξουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι μόνο να κάτσουμε 

στο κινητό και να δούμε ένα βιντεάκι, να παίξουμε ένα παιχνίδι, αλλά να την 

αξιοποιήσουμε πολύπλευρα και πολυμεσικά.» 

«Εμάς ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε τη νέα τεχνολογία να τη ρίξουμε στα παιδιά, 

δηλαδή ένας διαδραστικός πίνακας για να τον βλέπουνε, αλλά μόνο να υπάρχει 

και μια παιδαγωγική δικαιολόγηση για τη χρήση του.» 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν, επίσης, την παιδαγωγική χρησιμότητα των Νέων 

Τεχνολογιών, σε τομείς όπως η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων για 

μάθηση, η διευκόλυνση της κατανόησης του μαθήματος, η ανάπτυξη ποικίλων 

δεξιοτήτων (ψηφιακών, συνεργασίας, δημιουργίας, μεταγνωστικών, κ.ά.) των 
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μαθητών και η εφαρμογή σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά μια εκπαιδευτικός: 

«… γενικότερα οι μαθητές αντιδρούν θετικά και με πολύ ενδιαφέρον στα 

μαθήματα εκείνα που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και είναι πέρα από τα 

...από τα συμβατά μαθήματά μας με το βιβλίο που ακολουθούσαμε τόσα χρόνια ή 

είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε.» 

Οι «Πρακτικοί λόγοι» που αναφέρθηκαν ήταν η ευελιξία του χρόνου και τόπου 

επιμόρφωσης που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες, η ευελιξία στη διαχείριση του 

επιμορφωτικού περιεχομένου και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης τόσο με 

συναδέλφους όσο και με εμπειρογνώμονες (επιμορφωτές, συμβούλους, ειδικούς 

επιστήμονες, κ.λ.π.). 

Το υποθέμα «Αξιοποίηση της επιμορφωτικής εμπειρίας» ανέδειξε τέσσερις τρόπους 

αξιοποίησης των επιμορφωτικών αποτελεσμάτων: στη «Διαχείριση του διδακτικού 

περιεχομένου», στο «Σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων», στο «Σχεδιασμό 

διδακτικών σεναρίων» και σε «Άλλες διδακτικές-παιδαγωγικές ενέργειες». Ως προς τη 

διαχείριση του υπάρχοντος διδακτικού περιεχομένου, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η 

κατάρτιση που απέκτησαν συνέβαλε ώστε να αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για να 

αναπροσαρμόζουν, να εμπλουτίζουν και να αρχειοθετούν το διδακτικό υλικό αλλά 

και να παράγουν νέο πρωτογενές μαθησιακό υλικό. Για παράδειγμα ανέφεραν τη 

μετατροπή κειμένου σε ψηφιακό χρονοδιάγραμμα (προσαρμογή), τη χρήση 

αυθεντικού υλικού από το διαδίκτυο (εμπλουτισμός), τη δημιουργία διαδραστικών 

παιχνιδιών (δημιουργία), κ.ά. (Παράρτημα Ε, Σχήμα 2, σελ. 328). Στην κατηγορία 

«Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων», οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η 

τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωσή τους επέδρασε όχι μόνο στην «Τυπολογία 

των δραστηριοτήτων», αλλά και στα «Ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων». 

Οι εκπαιδευτικοί απαρίθμησαν ποικίλους τύπους μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών που υλοποίησαν μετά την επιμόρφωσή τους 

(παραγωγή διαδικτυακών Quiz, συνεργατική συγγραφή με τα έγγραφα Google Drive, 

παραγωγή λόγου με τη χρήση διαδραστικών εικόνων, δημιουργία comics, δημιουργία 

διαδραστικών παιχνιδιών, κ.ά. (Παράρτημα Ε, Σχήμα 3, σελ. 329). Οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών συνάδουν και εμπλουτίζουν τα ευρήματα στην ερώτηση 40 του 

ερωτηματολογίου, «Ποιες από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες 

έχετε χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της πολυπολιτισμικής σας 

τάξης ως αποτέλεσμα των τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών σας 

εμπειριών;». Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν στις συνεντεύξεις όχι μόνο πολλές και 
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διαφοροποιημένες χρήσεις των ψηφιακών μέσων, αλλά και την παιδαγωγική 

σκοπιμότητα των επιλογών τους, ενέργεια που υποδηλώνει την ανάπτυξη της 

παιδαγωγικής τεχνολογικής γνώσης του αντικειμένου (TPACK) (Mishra & Koehler, 

2006). 

Σε ό,τι αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, τα 

ευρήματα ανέδειξαν στοιχεία-δείκτες σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής μεθοδολογίας, 

όπως για παράδειγμα ότι οι δραστηριότητες έτειναν να είναι σκόπιμες, ρεαλιστικές, 

πολυαισθητηριακές και βιωματικές, να αναπτύσσουν την πρωτοβουλία, τη 

δημιουργικότητα και τη συνεργασία των μαθητών και να στοχεύουν όχι στην 

παιδαγωγικά ανέρειστη χρήση της τεχνολογίας, αλλά στην αξιοποίησή της για την 

ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. Ακολουθεί ένα απόσπασμα με τον 

αναστοχασμό εκπαιδευτικού: 

«Αυτό που αποκόμισα από τη συμμετοχή μου σε αυτά είναι ότι πρέπει να 

ενσωματώνουμε παιδαγωγικά τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία της 

ξένης γλώσσας, γιατί αυτό βοηθάει και τα παιδιά να ….. και τους μαθητές μας να 

αναπτύσσουν δεξιότητες πρωτοβουλίας, συνεργασίας ….. να έχουν βιωματική 

μάθηση, να αναπτύξουν πάρα πολλές δυνατότητες αναστοχασμού σε αυτό που 

κάνουν, ψηφιακού γραμματισμού, αλλά βοηθάει και εμάς στο σχεδιασμό 

πρακτικών και διδακτικών σεναρίων μέσα στην τάξη» 

Η αξιοποίηση της επιμορφωτικής εμπειρίας εκφράστηκε ακόμη με την αναφορά στη 

διάθεση και δυνατότητα των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν και πλήρη διδακτικά 

σενάρια όπου έκριναν αναγκαίο. Τέλος, ο κωδικός «Άλλες διδακτικές-παιδαγωγικές 

ενέργειες» αποτύπωσε τη δημιουργία ιστολογίου από τους εκπαιδευτικούς και τη 

χρήση του τόσο για διδακτικούς σκοπούς αλλά και για λόγους συναδελφικής 

επικοινωνίας και συνεργασίας, την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως της 

ανεστραμμένης τάξης, τη διαμαθητική-διασχολική (εθνική και διακρατική) 

συνεργασία, την πολυμεσική αξιολόγηση των μαθητών κ.ά. (Παράρτημα Ε, Σχήμα 4, 

σελ. 329). 

Τα ευρήματα στο δεύτερο σφαιρικό θέμα με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και 

διαπολιτισμική κατάρτιση - ικανότητα» ακολουθούν την ίδια διάρθρωση με εκείνα του 

πρώτου και αποτυπώνουν τις οπτικές των ερωτηθέντων σχετικά με την επίδραση 

που θεωρούν ότι είχε η τεχνολογικά υποστηριγμένη επιμόρφωση στη διάπλαση της 

διαπολιτισμικής τους κατάρτισης και ικανότητας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν επίσης 

την επίδραση που οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν να ασκούν οι Νέες Τεχνολογίες στους 

μαθητές μέσω της τεχνολογικά διαμεσολαβημένης διδακτικής πρακτικής τους. Και 
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εδώ καταγράφεται συνολικά θετική επίδραση, ως προς τις (δια)πολιτισμικές 

«Γνώσεις», τις «Στάσεις» και τις «Δεξιότητες» που έχουν αναπτύξει, ενώ καταγράφονται 

και «Ψυχολογικοί λόγοι».  

Στην περίπτωση των μαθητών, οι Νέες Τεχνολογίες φαίνεται ότι επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε παγκόσμιες πολιτισμικές πηγές και παρέχουν γνώσεις για τον πολιτισμό 

των αλλοδαπών συμμαθητών τους. Επίσης, αναπτύσσουν την επίγνωση της τοπικής, 

κοινωνικής και γεωγραφικά ευρύτερης πολιτισμικής ετερότητας και της 

πολυγλωσσικής ποικιλότητας, αλλά και των προκλήσεων και δυνατοτήτων που 

δημιουργεί αυτή η πολιτισμική ετερότητα. Ο Cheng (2012) αναφέρει ότι «η έννοια του 

πολιτισμού που συνδέεται με την Αγγλική γλώσσα δεν αναφέρεται μόνο στους 

εμπλεκόμενους πολιτισμούς των αγγλόφωνων λαών αλλά και στην ευρύτερη 

συμπερίληψη του κόσμου ως πλήρους ενότητας» (σ. 165). Ανάλογα, κατά την Nieto 

(2000), σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία είναι απαραίτητη η πολυπολιτισμική 

οπτική στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Το απόσπασμα της συνέντευξης που 

ακολουθεί είναι ενδεικτικό:  

«πριν από ένα μήνα περίπου το κείμενο που είχαν να μελετήσουν τα παιδιά της 

πρώτης λυκείου αναφερόταν στον πολιτισμό της Αργεντινής. Είδαμε βίντεο, τα 

παιδιά περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο και πήραν πληροφορίες για τον πολιτισμό 

της χώρας όπως τραγούδια, χορούς, την ιστορία της, τον πληθυσμό και διάφορα 

άλλα ήθη έθιμα, και τα λοιπά. Μπορεί να μην υπάρχουν στην τάξη μου μαθητές 

από την Αργεντινή, όμως αυτό έφερε και εμένα και τα παιδιά πιο κοντά σε αυτό 

τον πολιτισμό. Μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα και παίρνοντας αφορμή από 

αυτό οι μαθητές μου από την Αλβανία παραδείγματος χάρη μίλησαν για ανάλογα 

πράγματα από τη χώρα τους. Η διδασκαλία λοιπόν της Αγγλικής σε συνδυασμό με 

τις νέες τεχνολογίες είναι το κοινό μέσο το οποίο φέρνει μαθητές από 

διαφορετικούς πολιτισμούς πιο κοντά. Να την έλεγα μία lingua franca, μία κοινή 

γλώσσα αυτά τα δύο, αυτός ο συνδυασμός τους; Από την οπτική της γλωσσικής 

διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι Νέες Τεχνολογίες τοποθετούν τους 

μαθητές σε αυθεντικά κοινωνιογλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, 

φέροντάς τους σε πρωτογενή επαφή με τη γλωσσική έκφραση ποικίλων λαών.»  

Πέντε σημαντικές διαπολιτισμικές «Στάσεις» των μαθητών, τις οποίες αναδεικνύουν οι 

εκπαιδευτικοί ως αποτέλεσμα της τεχνολογικά υποστηριγμένης διδασκαλίας τους, 

είναι ο σεβασμός στο άτομο γενικά ως φορέα πολιτισμού και στις διαφορετικές 

πολιτισμικές αξίες, το ενδιαφέρον και η θετική 'περιέργεια' για την εξερεύνηση άλλων 

πολιτισμών, η σταδιακή 'αποκέντρωσή' τους από το οικείο πολιτισμικό πλαίσιο, 

δηλαδή η άμβλυνση του εθνοκεντρισμού, η διαπολιτισμική προσέγγιση και η 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (empathy) απέναντι σε πολιτισμικά διαφορετικά άτομα 
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ή ζητήματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Κατά τους Leeman και Ledoux (2003), μια 

από τις πιο σημαντικές πτυχές της διαμόρφωσης του παγκόσμιου πολίτη είναι η 

επίγνωση και κατανόηση της ποικιλότητας και συνύφανσης των διαφόρων 

πολιτισμών. Σημαντική προϋπόθεση θεωρείται επίσης η ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής ικανότητας των μαθητών αν εκείνοι πρόκειται να ενταχθούν σε 

προγράμματα κινητικότητας (Murray, 2016). Μια εκπαιδευτικός αναφέρει στα 

ακόλουθα αποσπάσματα: 

(α) «Το καλό της τεχνολογίας το πλεονέκτημα όταν χρησιμοποιούμε την 

τεχνολογία είναι ότι είναι μία γέφυρα συνεργασίας, μία γέφυρα συλλογικής 

δράσης, χωρίς να έχουμε χρονικούς περιορισμούς και πολιτισμικούς περιορισμούς. 

Μας δίνει μία ευκαιρία να δούμε και να αλληλεπιδράσουμε με μαθητές που 

βρίσκονται εκτός των δικών μας ορίων και αυτό βοηθάει και στο διαπολιτισμικό 

σεβασμό, στην ανεκτικότητα που θέλουμε να αποκτήσουν οι μαθητές μας, στην 

αναγνώριση του διαφορετικού.» 

(β) «Θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία 

στην ανάπτυξη διαπολιτισμικού σεβασμού και μέσα στην τάξη υλοποιώ πολλές 

φορές με όλες τις τάξεις προγράμματα E-twinning ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, 

που δίνουν τη σπουδαία ευκαιρία στους μαθητές να συνεργαστούν με μαθητές 

από άλλες χώρες. Έτσι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, να 

δείξουμε στους μαθητές ότι υπάρχει το διαφορετικό, έχει τη δική του αξία, και 

πρέπει και αυτό να το αποδεχόμαστε και να το εκτιμούμε.» 

Η συνεργασία μέσω Νέων Τεχνολογιών με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη  όχι μόνο της γλωσσικής αλλά 

και της διαπολιτισμικής ικανότητας, αφού προϋποθέτει την κατανόηση του ρόλου 

του «συνομιλητή» ως φορέα πολιτισμικών αξιών (O’Dowd, 2007). Οι ερωτηθέντες 

κατέγραψαν και συγκεκριμένες «Δεξιότητες» που ανέπτυξαν οι μαθητές τους, όπως 

δεξιότητες αναζήτησης πολιτισμικών γνώσεων καθώς και ομοιοτήτων και διαφορών 

μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, κριτικής θεώρησης των στερεοτυπικών τους 

αντιλήψεων, ερμηνείας και συσχέτισης των πολιτισμικά διαφορετικών 

χαρακτηριστικών τους με στοιχεία του οικείου πολιτισμού και διαπολιτισμικής 

αλληλεπίδρασης, διαμεσολάβησης και συνεργασίας (Παράρτημα Ε, Σχήμα 5, σελ. 330 ). 

Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς και τις διαπολιτισμικές «Γνώσεις», μέσω των 

Νέων Τεχνολογιών εκείνοι απέκτησαν πρόσβαση σε παγκόσμιες πολιτισμικές πηγές, 

εξοικειώθηκαν με τον πολιτισμό των αλλοδαπών μαθητών τους και ανέπτυξαν 

επίγνωση των προκλήσεων και αναγκών της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 

συνεργασίας. Επίσης δήλωσαν ότι εμπλουτίστηκε το παιδαγωγικό τους υπόβαθρο 
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μέσα από τις επιστημονικές πηγές αναφοράς που παρέχει ελεύθερα ο παγκόσμιος 

ιστός, όπως για παράδειγμα εκείνες που αναφέρονται σε μορφές και τρόπους 

εφαρμογής της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και διαχείρισης των πολιτισμικών 

συγκρούσεων. Οι εκπαιδευτικοί επίσης ανέφεραν μια σειρά από νέες, διαπολιτισμικές 

«Στάσεις», οι οποίες εμπλούτισαν το παιδαγωγικό τους υπόβαθρο, όπως για 

παράδειγμα την αύξηση της ευαισθησίας τους προς την εθνογραφία της τάξης, τη 

θετική ‘περιέργεια’ για άλλους πολιτισμούς, το σεβασμό στις διαφορετικές 

πολιτισμικές αξίες, την άμβλυνση των αρνητικών συναισθημάτων απέναντι στις 

προκλήσεις του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος, τη διάθεση προσαρμογής στην 

πολιτισμική ετερότητα της τάξης, τη διάθεση επίλυσης προβλημάτων που προκαλεί, 

κ.ά.  

Ως προς τις διαπολιτισμικές «Δεξιότητες», οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ανέπτυξαν 

δεξιότητες κριτικής θεώρησης των στερεοτυπικών τους αντιλήψεων, προσαρμογής 

στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ακόμα 

και διαμεσολάβησης. Μέσω της πρόσβασης σε επιστημονικές πηγές, οι εκπαιδευτικοί 

κατέθεσαν ότι αξιοποίησαν τις αποκτηθείσες παιδαγωγικές γνώσεις για να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος της τάξης τους και 

να διαχειριστούν δυσκολίες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, όπως π.χ. 

παρεξηγήσεις, εντάσεις, συγκρούσεις, κ.λ.π. Αναφέρει σχετικά μια εκπαιδευτικός: 

«Νομίζω πως ναι έχουν συμβάλει οι Νέες Τεχνολογίες και οι επιμορφώσεις που έχω 

παρακολουθήσει στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής μου ικανότητας και 

ετοιμότητας γιατί πραγματικά με έχουν βοηθήσει να μπορώ να διαχειριστώ 

θέματα που άπτονται των διαφορετικών πολιτισμών μέσα στην τάξη μου, της 

ετερότητας που προκύπτει από αυτή … από αυτές τις συνθήκες, των 

συγκρούσεων ή των διαφορών … δεν χρειάζεται να είναι πάντα συγκρουσιακή η 

κατάσταση, μπορεί να είναι μία απλή διαφορά … Έχω καταφέρει νομίζω να 

ανταποκρίνομαι σε καλύτερο βαθμό από ότι στο παρελθόν.» 

Αξιοποίησαν τέλος τόσο τις δικές τους όσο και τις διαφοροποιημένες ικανότητες και 

δεξιότητες των μαθητών τους προκειμένου να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν τη 

διαπολιτισμική συνύπαρξη, επικοινωνία και συνεργασία (Παράρτημα Ε, Σχήμα 6, σελ. 

330). Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν στα ακόλουθα αποσπάσματα: 

(α) «μπορώ να κατευθύνω τα παιδιά που έχουν και καλύτερες δεξιότητες και από 

μένα σε κάποια σημεία να δουλέψουνε ομαδικά χρησιμοποιώντας εργαλεία.» 

(β) «υπάρχει πάντα μία τάση οι Νέες Τεχνολογίες να μας βοηθάνε να χειριστούμε 

και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, δηλαδή να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε με 

την καλή την έννοια κάποιες άλλες μητρικές γλώσσες που έχουνε τα παιδιά ώστε 
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να μπορούμε να βρούμε μία απλή σύμπνοια μέσα στην τάξη.Ή να μας δίνουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία ομαδοσυνεργατική τάξη, με αποτέλεσμα να 

αποτελούνται οι ομάδες από παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων, και έτσι με 

κάποιο τρόπο να μπορέσουνε λίγο να μας βοηθήσουν και μας σαν εκπαιδευτικούς 

να φτάσουμε σε αυτή την ετοιμότητα τη διαπολιτισμική.»  

Η Kramsch (1993) επισημαίνει την ανάγκη να αντικαθίσταται η απλή παρουσίαση 

πολιτισμικών δηλωτικών πληροφοριών με μια διδακτική διαδικασία που στοχεύει 

στην κατανόηση της ετερότητας.  

Όπως και στο πρώτο θεματικό πεδίο («Νέες Τεχνολογίες και επιμορφωτική 

διαδικασία»), οι εκπαιδευτικοί επικαλέστηκαν και ψυχολογικούς λόγους για τους 

οποίους οι τεχνολογικά διαμεσολαβημένες επιμορφωτικές τους διαδικασίες άσκησαν 

θετική επίδραση επάνω τους. Οι «Ψυχολογικοί λόγοι» περιλαμβάνουν το αίσθημα της 

προόδου και προσωπικής ανάπτυξης στη διαπολιτισμική παιδαγωγική, το αίσθημα 

της αυτοπεποίθησης και της άνεσης στη διαχείριση του πολυπολιτισμικού 

περιβάλλοντος, το αίσθημα της ικανοποίησης λόγω της σύσφιξης των σχέσεων με 

τους μαθητές, το αίσθημα συλλογικότητας και το αίσθημα του "ανήκειν" σε μια 

κοινότητα. Ο όρος κοινότητα περιγράφει και την εκάστοτε ιδιαίτερη διαδικτυακή 

κοινότητα στην οποία συχνά συμμετείχαν ως επιμορφούμενοι, την κοινή 

εκπαιδευτική κοινότητα της οποίας αποτελούν μέλη, αλλά και την κοινότητα της 

τάξης σε μικροεπίπεδο.  

Το τρίτο και τελευταίο σφαιρικό θέμα με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και επιμορφωτικός 

σχεδιασμός» αποτυπώνει τις οπτικές των ερωτηθέντων σχετικά με τη μορφή της 

επιμορφωτικής διαδικασίας που θεωρούν λειτουργική και αποτελεσματική ως 

αγωγού επαγγελματικής ανάπτυξης, και της οποίας τα χαρακτηριστικά οφείλουν 

κατά την άποψή τους να λαμβάνονται υπ’ όψη από την πολιτεία για το σχεδιασμό 

ή/και την αναμόρφωση της μελλοντικής επιμορφωτικής πολιτικής. Τα ευρήματα 

αφορούν: 

α) στην αποτίμηση ποικίλων τύπων επιμορφωτικών διαδικασιών (πλήρως εξ 

αποστάσεως, μεικτής μάθησης, παραδοσιακής συμβατικής διαπροσωπικής) και των 

χαρακτηριστικών της κατά τη γνώμη τους βέλτιστης τυπολογίας τους,  

β) στην καταγραφή προτάσεων σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (δομή, 

τρόπος διεξαγωγής, θεματικό περιεχόμενο) της επιμόρφωσης με κριτήρια τις 

αναδυόμενες μελλοντικές ανάγκες, τον προσανατολισμό τους προς την 
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επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τα ερευνητικά πεδία της παρούσας 

μελέτης, 

γ) στην καταγραφή προτάσεων σχετικά με το θεματικό περιεχόμενο μιας 

αποτελεσματικής και λειτουργικής επιμόρφωσης,  

δ) στην καταγραφή αντιλήψεων σχετικά με τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις 

που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας και  

ε) στην καταγραφή προτάσεων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι Νέες 

Τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φορείς της επίσημης εκπαιδευτικής 

πολιτικής (π.χ. υπουργείο, επιμορφωτικούς οργανισμούς, κ.λ.π.) ώστε να 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

Το τμήμα αυτό περιέχει κατά ένα μικρό μέρος και ποσοτικά ευρήματα, δεδομένου ότι 

α) και οι πέντε εκπαιδευτικοί συμφωνούν από κοινού ότι υπάρχει ανάγκη να 

ενδυναμωθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω των Νέων Τεχνολογιών, β) 

τέσσερις από τους πέντε προτείνουν ως βέλτιστο επιμορφωτικό σύστημα το μοντέλο 

της μεικτής μάθησης, ενώ γ) μία εκπαιδευτικός προτιμά την πλήρως εξ αποστάσεως 

επιμορφωτική διαδικασία. Το μοντέλο της μεικτής μάθησης περιλαμβάνει το σκέλος 

της εξ αποστάσεως μελέτης και το σκέλος της δια ζώσης επιμορφωτικής 

δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία εκπαιδευτικός δεν πρότεινε  την 

αποκλειστικά δια ζώσης επιμόρφωση ως το βέλτιστο μοντέλο.  

Ο κύριος λόγος για τον οποίο εκδηλώνεται προτίμηση στο μοντέλο της αποκλειστικά 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης,  είναι η ευελιξία του χρόνου και του τόπου μελέτης που 

παρέχει. Κριτήριο αποτελεσματικότητας του μοντέλου αναφέρεται η δυνατότητα 

εργασίας σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, η σύντομη και οριοθετημένη διάρκεια και η 

τακτική διοργάνωση. Όσοι εκπαιδευτικοί προτιμούν το μοντέλο της μεικτής μάθησης 

στην επιμορφωτική διαδικασία τεκμηριώνουν την άποψή τους με επιχειρήματα που 

αφορούν και στην εξ αποστάσεως και στη δια ζώσης διαδικασία. Το μοντέλο αυτό 

επιτρέπει την αυτόνομη διαχείριση του χρόνου, του τόπου και του τρόπου μελέτης 

(π.χ. αυτόνομη διαχείριση των πηγών, ευέλικτη διαχείριση επιμορφωτικού 

περιεχομένου), εξοικειώνει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς με τους σύγχρονους 

τρόπους επικοινωνίας, ενθαρρύνει τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση και την ανάληψη 

συνεργασιών πέρα από γεωγραφικά όρια, δημιουργεί κοινότητες εκπαιδευτικών και 
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απολήγει στην αυτοβελτίωση και την προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη 

(Παράρτημα Ε, Σχήμα 7, σελ. 331). 

Τα πιο πάνω ευρήματα διασταυρώνονται με τα ευρήματα της ερώτησης 12 του 

ερωτηματολογίου, «Ιεραρχήστε τη μορφή της επιμόρφωσης που θεωρείτε πιο 

αποτελεσματική και θα θέλατε να λαμβάνετε, για να διεξάγετε το διδακτικό σας έργο 

στην πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη (1=το πιο σημαντικό, 10=το λιγότερο 

σημαντικό).» τα οποία και επιβεβαιώνουν στο μεγαλύτερο μέρος. Και στις δυο 

περιπτώσεις (ποσοτικό-ποιοτικό σκέλος), φαίνεται ότι αν και η εξ αποστάσεως 

(πλήρης ή μεικτή) επιμόρφωση σταδιακά εξελίσσεται σε δημοφιλή διαδικασία 

επαγγελματικής ανάπτυξης, οι δια ζώσης επιμορφωτικές διοργανώσεις εξακολουθούν 

να θεωρούνται σημαντικές αλλά με προϋποθέσεις, όπως συμπληρωματικά 

αναφέρουν.  Για τη «Δια ζώσης επιμόρφωση», οι εκπαιδευτικοί σχολίασαν ότι για να 

είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να περιέχει συνδυασμό μεθοδολογικών τεχνικών 

που συνήθως συναντώνται στη συμβατική επιμορφωτική δραστηριότητα 

(επιμόρφωση σε μορφή διάλεξης, εργαστηρίου, μικροδιδασκαλιών, κ.λ.π.). Οι λόγοι 

με τους οποίους αιτιολόγησαν αυτήν την πρόταση αφορούν στις δυνατότητες που 

παρέχονται για άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ 

εκπαιδευτικών και επιμορφωτή(τών) τους, για επίλυση προβλημάτων και αποριών, 

για μάθηση μεταξύ ομοτίμων και για ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και 

προτάσεων. Αναφέρει χαρακτηριστικά μια εκπαιδευτικός:  

«…. όπου έχει γίνει όταν παρακολούθησα μεικτής μάθησης επιμόρφωση ήταν 

πάρα πολύ καλή. Με έκανε να αισθανθώ πολύ καλά και εμένα. Δηλαδή θάθελα 

οπωσδήποτε να υπάρχει εκπαίδευση σε πλατφόρμα γιατί αυτό ήταν μία 

καινούργια διαδικασία την οποία εγώ προσωπικά αγνοούσα και μου άνοιξε 

καινούργιους κόσμους. Μου άνοιξε το σήμερα, το τώρα, τον τρόπο που τώρα 

επικοινωνούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, γιατί μπορούμε πλέον …. γίνονται 

προγράμματα  σε συνεργασία και με συναδέλφους του εξωτερικού, άρα εκεί εκ 

μηδενίζουμε τις αποστάσεις, γεφυρώνουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό το 

θεωρώ επομένως απαραίτητο. Μαθαίνουμε και τρόπο επικοινωνίας διαφορετικό 

εκεί μέσα. Όμως δεν μπορώ να εγκαταλείψω με τίποτα της δια ζώσης συναντήσεις 

.... είναι η προσωπική επαφή οι συνάδελφοι που μας πλαισιώνουν,  οι εισηγητές, 

… είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι και στις δια ζώσης .… οι 

συναντήσεις πρέπει να πλαισιώνουν μία εκπαιδευτική πλατφόρμα. Και αυτές 

πρέπει να ποικίλουν, ή να μπορούν να συνδυάζουν και την εργαστηριακή μορφή 

και τη μορφή διάλεξης. Υπάρχουν θέματα θεωρώ που προσεγγίζονται αρχικά με 

μία εισαγωγή στη θεωρία, σε κάτι επεξηγηματικό για αυτό που θα ακολουθήσει. 

Και σίγουρα επωφελούμαστε πάρα πολύ από τα εργαστήρια. Εκεί προκύπτουν 

γόνιμες απορίες από τους συναδέλφους, επιλύονται τα θέματα επί τόπου, βλέπεις 
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τι μπορείς, τι δεν μπορείς να κάνεις, οπότε, ναι,  θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάζεται 

η εκπαιδευτική πλατφόρμα, οι δια ζώσης και οι δια ζώσης να χωρίζονται και σε 

διάλεξη, σε μορφή οι διάλεξης και σε εργαστηριακή. Μάλλον τα θέλω όλα (γέλιο). 

Αλλά νομίζω πραγματικά ότι ένα τέτοιο μοντέλο επωφελεί και πολύ 

διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Μας καλύπτει λίγο όλους εκεί πέρα.» 

Στο τμήμα με τίτλο «Προτεινόμενο θεματικό περιεχόμενο επιμόρφωσης», οι 

εκπαιδευτικοί κατέθεσαν σημαντικά δεδομένα που αφορούν στις «Γενικές 

προϋποθέσεις» που κατά τη γνώμη τους θα πρέπει να διέπουν ένα επιμορφωτικό 

μοντέλο ώστε να είναι αποτελεσματικό και στις «Θεματικές ενότητες επιμορφωτικού 

σχεδίου» από τις οποίες θα πρέπει αυτό να απαρτίζεται. Ως σημαντικά κριτήρια για την 

επιλογή του περιεχομένου, οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπ΄ 

όψη και να σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών, να 

επικαιροποιείται με βάση τις εκπαιδευτικές εξελίξεις/μεταρρυθμίσεις (π.χ. 

προγράμματα σπουδών), να επανεξετάζεται συστηματικά ως προς την ποιότητά του, 

να παρακολουθεί και να συμπεριλαμβάνει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να 

ενσωματώνει κριτικά περιεχόμενο ή πρακτικές άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι 

«Θεματικές ενότητες» που οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν αναγκαίες για μια διαχρονικά 

λειτουργική και αποτελεσματική επιμόρφωση είναι: 

Α. Διδακτικό περιεχόμενο: πηγές και ο ρόλος τους στη γλωσσική διδασκαλία 

Β. Πολιτισμός – Πολυπολιτισμικότητα – Διαπολιτισμικότητα - Διαπολιτισμική 

παιδαγωγική, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ψηφιακή Αφήγηση ως μέσου ανάπτυξης 

των εννοιών αυτών 

Γ. Νέες Τεχνολογίες και γλωσσική εκπαίδευση: παιδαγωγική ενσωμάτωση, προοπτικές 

και δεοντολογία και ενσωμάτωση της Ψηφιακής Αφήγησης στη γλωσσική διδασκαλία 

Δ. Νέες Τεχνολογίες και (δια)πολιτισμική επάρκεια/ικανότητα 

Ε. Διδακτικός σχεδιασμός (π.χ. δημιουργία/αναμόρφωση/εμπλουτισμός διδακτικών 

σεναρίων) 

ΣΤ. Διαχείριση κρίσεων 

Ζ. Διαχείριση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. με μαθησιακές 

δυσκολίες, χαρισματικών, κ.λ.π.) (Παράρτημα Ε, Σχήμα 8, σελ. 331). 

Στο απόσπασμα που ακολουθεί, η εκπαιδευτικός προτείνει ως επιμορφωτικό 

περιεχόμενο θέματα μεθοδολογίας και ψηφιακό γραμματισμό: 

«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε για τα τελευταία στη 

μεθοδολογία της διδασκαλίας. Δηλαδή ποιες νέες στάσεις υπάρχουν, 

παιδαγωγικές, μεθοδολογικές, είναι κάτι που ούτως ή άλλως ήμασταν τυχεροί 

που μπορούμε να το κάνουμε σε τακτά διαστήματα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι 
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πολύ σημαντικό γιατί (γέλιο) εγώ δεν βρίσκω το χρόνο να διαβάσω τόσο πολύ τα 

βιβλία. Δηλαδή όταν βλέπω ένα βιβλίο που μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και 

σίγουρα είναι χρήσιμο στη δουλειά μου κάπως με αγχώνει η όλη διαδικασία γιατί 

τρέχει ο χρόνος. Όταν όμως,  οσάκις έχω παρακολουθήσει επιμόρφωση που με 

ενημερώνει για καινούργια τάση παιδαγωγική έχω προβεί πολύ γρήγορα και στην 

εφαρμογή της. Άρα μία θεματική θα έπρεπε να είναι αυτή. Μία άλλη θα έπρεπε να 

αφορά στις Νέες Τεχνολογίες, στο τι γίνεται με την ενσωμάτωσή τους στην 

παιδαγωγική. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς 

συνεχίζουμε. Ποιος ξέρει πώς θα είναι το μέλλον; Ποια καινούργια εργαλεία 

προκύπτουν; Ποιες πλατφόρμες; Τι είναι νόμιμο τι όχι στην παιδαγωγική 

πρακτική και καθημερινότητα;» 

Στα ακόλουθα αποσπάσματα, οι εκπαιδευτικοί συμπεριλαμβάνουν και θέματα 

πολιτισμού και πολυπολιτισμικότητας: 

 (α) «Σίγουρα τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, διότι όπως ξέρετε κι εσείς, τα 

πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σ’ αυτά τα χρόνια. Εγώ προσωπικά αποφοίτησα 

από το πανεπιστήμιο πριν από 32 χρόνια. Επομένως έχουν αλλάξει πάρα πολλά 

πράγματα στο κομμάτι της μεθοδολογίας. Σήμερα μιλάμε για διαπολιτισμικότητα 

και πολυπολιτισμικότητα. Στην κουβέντα μας που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε 

αναφέρει αυτούς τους όρους αρκετές φορές.  Όταν εγώ ήμουνα φοιτήτρια ή και 

πριν αποφοιτήσω, αυτές ήταν λέξεις άγνωστες τα χρόνια εκείνα. Μήπως θα 

πρέπει να επιμορφωνόμαστε και να ενημερωνόμαστε σχετικά με τους 

πολιτισμούς, τις γλώσσες τις συνθήκες διαβίωσης, τις θρησκείες των μαθητών μας 

οι οποίοι είναι από άλλες χώρες για να μπορούμε και εμείς να μιλάμε για τη δική 

μας διαπολιτισμική διδακτική επάρκεια; Άρα να έχουμε γνώση το τι γίνεται στους 

μαθητές μας και έχοντας υπόψη ότι περίπου ένα εκατομμύριο κόσμος έχει έρθει 

από άλλες χώρες στη χώρα μας να έχουμε στοιχεία από τους δικούς τους 

πολιτισμούς για να μπορούμε και εμείς να θεωρούμε ότι είμαστε επαρκείς να 

έρθουμε κοντά τους στην τάξη;»  

(β) «Θάταν πολύ ωραίο να είχαμε τέτοια θεματολογία. Είναι από τα δύσκολα 

σημεία. Δεν έχουμε πολλές πάρα πολλές αναφορές στα βιβλία μας. Υπάρχουν 

πλέον αλλά δεν είναι τόσες πολλές και νομίζω ότι σε σχέση και με όλα τα άλλα που 

είπαμε, αν κάναμε λίγο περισσότερο, αν δίναμε λίγο περισσότερο έμφαση στον 

πολιτισμό της γλώσσας που διδάσκεται στις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, θα 

αρχίζαμε λίγο να ανοίγουμε δίοδο και για τους άλλους πολιτισμούς που συναντάμε 

στην τάξη μας.» 

(γ) «Η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών είναι …. θα έπρεπε να είναι από τις 

βασικές ενότητες, η ξενοφοβία, οι προκαταλήψεις, ο ρατσισμός, η ισότητα των 

φύλων, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται στερεότυπα από μικρή ηλικία στα 

παιδιά, ξεκινώντας από τα παιχνίδια που παίζουν και τα χρώματα που φοράνε …  

Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πολυπολιτισμική, έχει γίνει πολυπολιτισμική και 

πρέπει αυτό να το δείξουμε σε όλες του τις διαστάσεις, να γίνει κτήμα δικό μας, 

εμάς των εκπαιδευτικών και να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε με τον πιο ωραίο 

και ασφαλή τρόπο στα παιδιά.» 



Σ ε λ ί δ α | 161 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

Οι «Παράγοντες-προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης» κατά τις 

εκπαιδευτικούς είναι αρκετοί και σημαντικοί. Τόσο οι συστηματικά παρεχόμενες και 

συνεχείς δια βίου επιμορφωτικές δυνατότητες, όσο και οι τακτικά 

επικαιροποιούμενες διαδικασίες υλοποίησης, αποτέλεσαν κοινά αποδεκτούς 

παράγοντες αποτελεσματικότητας της επιμορφωτικής διαδικασίας.  

Για το σχεδιασμό της επιμόρφωσης, τονίστηκε η ανάγκη να συσχετίζονται και να 

συνυπολογίζονται παράγοντες όπως το θέμα της με τη διάρκειά της, το περιεχόμενό 

της με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και ο χρόνος διάρκειάς της με το βαθμό 

δυσκολίας της υλοποίησής της. Υπογραμμίστηκε επιπλέον η ανάγκη να αναδεικνύει η 

επιμόρφωση τη σύνδεση θεωρίας και πράξης και να προβλέπει συνδυασμό ποικίλων 

επιμορφωτικών τεχνικών, πάντα όμως συναφών με τη σκοπιμότητά της. Οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ακόμη ότι η επιμορφωτική διαδικασία θα πρέπει να 

μεγιστοποιεί τις ατομικές ικανότητες, να αμβλύνει τις αδυναμίες των 

επιμορφουμένων και να προάγει την υπεύθυνη και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. 

Σημαντική έκριναν οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη να παρέχει η επιμόρφωση διαρκή 

ανατροφοδότηση και δυνατότητες  για αναστοχασμό και τεκμηριωμένη πρακτική. Οι 

Νέες Τεχνολογίες αποτιμήθηκαν ως καίριο συστατικό μιας επιμορφωτικής 

διαδικασίας, τόσο ως επιμορφωτικό αντικείμενο, όσο και ως μέσο ανάπτυξης του 

παιδαγωγικού και (δια)πολιτισμικού υπόβαθρου των εκπαιδευτικών. Τέλος, 

καταγράφηκε στα ευρήματα η ανάγκη να εντάσσει η επιμόρφωση τους 

εκπαιδευτικούς σε κοινότητες πρακτικής ενδυναμώνοντας την ισότητα και την 

αλληλεγγύη μεταξύ τους, αλλά και η δυνατότητα να επιτυγχάνει σπειροειδή, 

κλιμακούμενη σε στάδια ατομική και συλλογική ανάπτυξη (Παράρτημα Ε, Σχήμα 9, 

σελ. 332). 

Όλα τα πιο πάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν αλλά και εμπλουτίζουν τα ευρήματα στην 

ερώτηση 13 του ερωτηματολογίου, «Αξιολογήστε τα χαρακτηριστικά που θεωρείτε ότι 

πρέπει να έχει η επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας για 

να συνιστά αποτελεσματική διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης.» Ενδεικτικό αλλά 

όχι εξαντλητικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα συνέντευξης εκπαιδευτικού: 

«Άρα πιστεύω ότι ίσως να ήτανε καλό σε μια επιμόρφωση, ένα κύκλο 

επιμόρφωσης ο οποίος να μπορεί να κρατάει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, κι ας 

μην είναι πολύ απαιτητικός. Να ξεκινάει από τη θεωρία προς την πράξη και τη 

δικαιολόγηση, δηλαδή να υπάρχει αυτή η σύνδεση.» 

Το τελευταίο τμήμα της έρευνας αφορούσε στις «Προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση 
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των Νέων Τεχνολογιών στην επιμορφωτική διαδικασία». Εδώ, οι εκπαιδευτικοί 

πρότειναν τη δημιουργία προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω 

πλατφόρμας και τη δημιουργία πλατφόρμας-ψηφιακού αποθετηρίου. Ως προς τα 

προγράμματα μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την 

ανάγκη να διοργανώνονται τακτικά, να ποικίλουν σε διάρκεια και να στοχεύουν 

ισοδύναμα και στην εξοικείωση με νέα τεχνολογικά μέσα και στην παιδαγωγικά 

τεκμηριωμένη διδακτική αξιοποίησή τους. Ως προς την πλατφόρμα-ψηφιακό 

αποθετήριο, οι εκπαιδευτικοί σκιαγράφησαν τέσσερα (4) δομικά της πεδία:  

α) το τμήμα πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού με ευθύνη παραγωγής της πολιτείας 

ή των ίδιων των εκπαιδευτικών, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει πολυτροπικά 

κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. video), μαθησιακές δραστηριότητες, εργασίες 

εκπαιδευτικών, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, κ.ά., 

β) το τμήμα των θεμάτων γενικής διδακτικής μεθοδολογίας, με επιστημονικό-

επιμορφωτικό υλικό σχετικό με το διδακτικό αντικείμενο, 

γ) το τμήμα των ομάδων συζήτησης (forum) όπου θα ανταλλάσσονται απόψεις,  

προβληματισμοί, εμπειρίες και προτάσεις για θέματα του διδακτικού αντικειμένου και 

του γενικότερου παιδαγωγικού έργου και επίσης θα στοχεύεται η συνεργατική 

επίλυση κοινών προβλημάτων και  

δ) το τμήμα που θα αναφέρεται στον πολιτισμό και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με 

διδακτικό, επιστημονικό και επιμορφωτικό υλικό σχετικό με την (δια)πολιτισμική 

ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Παράρτημα Ε, Σχήμα 10, σελ. 

332). 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν συχνά την ανάγκη για αλληλεπίδραση, δια ζώσης ή 

διαδικτυακή, μεταξύ τους, μέσα από την οποία θεωρούν ότι μπορούν να 

εμπλουτίσουν το υπόβαθρό τους, να υποστηριχθούν στις δυσκολίες, να επιλύσουν 

προβλήματα και να βελτιωθούν ως εκπαιδευτικοί. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν 

εκφράζουν και αιτιολογούν την ανάγκη αυτή: 

(α) «Μια συζήτηση είναι πάντα εποικοδομητική είτε στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα ή καινούργιες ιδέες που μπορεί να 

προσφέρει ένας συνάδελφος και να βοηθήσει τη δική μας καθημερινότητα ή εμείς 

αντίστοιχα τη δική του, να δώσουμε μια λύση σε κάποιο θέμα που να μην το έχει 

σκεφτεί.» 

«Να σου δίνει [το forum]τη δυνατότητα να αλληλεπιδράς και με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς που έχουν ίδιες αναζήτησης και ανησυχίες με σένα.» 
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(β) «Θεωρώ ότι μια πλατφόρμα η οποία συνεχώς θα εμπλουτίζεται, θα 

ενημερώνεται και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ένα σημείο αναφοράς, διαλόγου, 

επικοινωνίας, επίλυσης ζητημάτων, θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί, ή να 

δημιουργηθεί στο μέλλον, γιατί θα προκύψουν ζητήματα που θα κληθούμε να τα 

αντιμετωπίσουμε και θα είναι καλό να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.» 

Συνοψίζοντας, το ποιοτικό σκέλος της έρευνας ανέδειξε πτυχές της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που διαμορφώνονται υπό την 

επίδραση των Νέων Τεχνολογιών. Οι προσωπικές εξομολογήσεις των εκπαιδευτικών, 

που αποτιμούν αναστοχαστικά όσα εκείνοι αποκόμισαν από τις τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένες επιμορφωτικές διαδικασίες που έχουν βιώσει, παραπέμπουν σε 

μια ολιστική αναδιάρθρωση των παιδαγωγικών αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών. 

Οι εκπαιδευτικοί ομολογούν την αναπροσαρμογή της διδακτικής τους θεώρησης και 

πρακτικής, αλλά επιπλέον δηλώνουν την πολυδιάστατη συμβολή των 

επιμορφωτικών τους βιωμάτων στη διαχείριση των δυσκολιών, των προκλήσεων και 

των αναγκών της πολυπολιτισμικής τάξης. Οι θέσεις και προτάσεις τους για τη μορφή 

της αποδοτικής επιμόρφωσης συγκλίνουν σε πυρηνικά στοιχεία όπως είναι η 

διάρκεια, η συνάφεια του περιεχομένου, η πρακτικότητα και ενεργητικότητα της 

προσέγγισης και προπάντων η ισχυρή παρουσία των Νέων Τεχνολογιών που, είτε ως 

αντικείμενο είτε ως μέσο, θεωρείται αναπόσπαστο και πολλαπλά ευεργετικό 

συστατικό της επιμορφωτικής διαδικασίας. Πιο κάτω ακολουθεί η σύζευξη των 

κυριότερων ευρημάτων της ποσοτικής και ποιοτικής πτυχής της έρευνας στο πλαίσιο 

της τριγωνοποίησης. 

4.2.3 Τριγωνοποιώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα  

1ο ερευνητικό ερώτημα: Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας στο 

δημόσιο σχολείο αισθάνονται επαρκείς ώστε να διαχειρίζονται τις ανάγκες του 

σύγχρονου πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος; 

Η αίσθηση της επάρκειας των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας στο να ασκούν με 

επιτυχία το έργο τους σε μια σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη εξετάστηκε μέσα από 

ποικίλες παραμέτρους που συμβάλλουν σε αυτήν. Κυριότερες ήταν η κατάρτιση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η διαπολιτισμική τους ενδυνάμωση και οι Νέες 

Τεχνολογίες που διασυνδέονται με όλες τις εκφάνσεις του έργου και της 

προσωπικότητάς τους. Όπως φάνηκε στα ποσοτικά ευρήματα, οι εκπαιδευτικοί της 

Αγγλικής γλώσσας αναγνώρισαν τη μικρή συμβολή των προπτυχιακών τους σπουδών 

στην γνωστική (επιστημονική) και παιδαγωγική (γλωσσοδιδακτική) ενδυνάμωση. Το 
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έλλειμμα αυτό επιβεβαιώνεται στα κείμενα των συνεντεύξεων, όπου οι εκπαιδευτικοί 

εκφράζουν την ανησυχία τους βιώνοντας τη διαρκή εξέλιξη των γλωσσοδιδακτικών 

προσεγγίσεων και αυτοαξιολογώντας τις δικές τους ανάγκες αυτοβελτίωσης. Τα δυο 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων αναφέρουν σχετικά:  

(α) «Τα πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σ’ αυτά τα χρόνια. Εγώ προσωπικά 

αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο πριν από 32 χρόνια. Επομένως έχουν αλλάξει 

πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι της μεθοδολογίας». 

(β) «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε για τα τελευταία στη 

μεθοδολογία της διδασκαλίας. Δηλαδή ποιες νέες στάσεις υπάρχουν, 

παιδαγωγικές, μεθοδολογικές….» 

Ανάλογα οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι έχουν επίγνωση της πολυπολιτισμικότητας 

του σύγχρονου κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος: 

«… όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ότι πια ασχολούμαστε με μία τάξη 

διαφοροποιημένη, από άποψη δεξιοτήτων, αλλά και από άποψη εθνικοτήτων θα 

έλεγα.» 

Η ανάγκη αυτή των εκπαιδευτικών εκφράζεται και στις προτάσεις που υποβάλλουν 

στις συνεντεύξεις για το θεματικό περιεχόμενο της επιθυμητής και αναγκαίας για 

εκείνους επιμόρφωσης μέσω Νέων Τεχνολογιών, όπου η διδακτική μεθοδολογία 

προτείνεται από κοινού. Το εύρημα ότι η γνωστική ενδυνάμωση συνδέεται με την 

αίσθηση του βαθμού επάρκειας των εκπαιδευτικών διαφαίνεται στην πρότασή τους 

να παρέχουν οι επιμορφωτικές διαδικασίες ένα σθεναρό παιδαγωγικό υπόβαθρο, και 

ως προς αυτό, οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν κατά την αντίληψη των 

εκπαιδευτικών. Μια εκπαιδευτικός αναφέρει:  

«… οσάκις έχω παρακολουθήσει επιμόρφωση που με ενημερώνει για καινούργια 

τάση παιδαγωγική έχω προβεί πολύ γρήγορα και στην εφαρμογή της.» 

Η συνειδητή προσπάθεια επικαιροποίησης του παιδαγωγικού τους προφίλ 

διασταυρώνεται και με τα ποσοτικά ευρήματα της ερώτησης 7, «Ποια επιπλέον μη 

τυπική ή/και άτυπη μορφή επιμόρφωσης συναφή με το διδακτικό και παιδαγωγικό σας 

ρόλο διαθέτετε;», όπου φαίνεται ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό εκπαιδευτικών 

επιλέγουν να επιμορφωθούν ακόμα και με μη μοριοδοτούμενες μορφές 

επιμόρφωσης. Μέσα από τα ποιοτικά σχόλιά τους, οι εκπαιδευτικοί αφήνουν να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι επιδιώκουν κάθε τύπο επιμορφωτικής διαδικασίας που 

μπορεί κατ’ αυτούς να αναπτύξει το υπόβαθρό τους. Τα ποσοτικά ευρήματα που 

αφορούν στην επάρκεια ή μη των επιμορφωτικών διαδικασιών (ερώτηση 11, 

«Αξιολογήστε τις αδυναμίες που έχετε εντοπίσει στις επιμορφωτικές διαδικασίες στις 
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οποίες έχετε συνολικά εμπλακεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σας έργου στη δημόσια 

εκπαίδευση.») τεκμηριώνονται περαιτέρω στο ποιοτικό σκέλος της μελέτης.  Οι 

προτάσεις των εκπαιδευτικών επαναλαμβάνουν, επαληθεύουν αλλά και 

εμπλουτίζουν τα ποσοτικά ευρήματα, αφού οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν 

συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις που οφείλουν να έχουν οι επιμορφωτικές 

διαδικασίες για να είναι ωφέλιμες για εκείνους, θέση από την οποία εξάγεται ότι δεν 

έχουν βιώσει ανάλογα οφέλη στις παραδοσιακές τους επιμορφώσεις.  

Και στα δυο μέρη (ποσοτικό-ποιοτικό), συναντώνται οι ίδιες προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματική επιμόρφωση: ο σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες εκπαιδευτικών και 

μαθητών, η συστηματική διοργάνωση, η ενεργητική υλοποίηση με επίκεντρο το 

σχολικό περιβάλλον, η μεθοδολογική ποικιλότητα και επικαιρότητα, η χρονική 

διάρκεια, η τεχνολογική υποστήριξη, κ.ά. Ιδιαίτερα όμως στο ποιοτικό σκέλος, 

προστίθενται προϋποθέσεις που παραλείπονται στο ποσοτικό, και οι οποίες 

αποτελούν εχέγγυα αποτελεσματικής επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς, όπως 

φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 53). 

 

 

 

Πίνακας 53: Επιπρόσθετες προϋποθέσεις αποτελεσματικής επιμόρφωσης 

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις αποτελεσματικής επιμόρφωσης (ποιοτικά ευρήματα) 

 Συνάρτηση θέματος επιμόρφωσης και χρονικής διάρκειας 

 Συνάρτηση χρονικής διάρκειας και δυσκολίας επιμορφωτικού περιεχομένου (π.χ. 

μεγάλης διάρκειας επιμόρφωση, αλλά όχι απαιτητικό πρόγραμμα) 

 Καθορισμός επιμορφωτικών τεχνικών - προσεγγίσεων ανάλογα με τη 

σκοπιμότητα της επιμόρφωσης 

 Σε στάδια κλιμακούμενης, σπειροειδούς ανάπτυξης 

 Επιμόρφωση που μεγιστοποιεί τις ατομικές ικανότητες και αμβλύνει τις αδυναμίες 

 Επιμόρφωση που παρέχει διαρκή ανατροφοδότηση 

 Επιμόρφωση που ενθαρρύνει την ισότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

 Με επικαιροποιημένη διαδικασία υλοποίησης 

  Είναι χαρακτηριστικά τα ακόλουθα αποσπάσματα των εκπαιδευτικών. Το πρώτο 

αναφέρεται σε μια επιμορφωτική διαδικασία που στοχεύει στην ανάπτυξη του 
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ψηφιακού γραμματισμού και σκιαγραφεί τη μορφή της επιθυμητής τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένης επιμόρφωσης: 

(α) «…νομίζω ότι η επιμόρφωση είναι πάντα σταδιακή, δηλαδή την παρομοιάζω 

με σκάλες. Πάντα το καινούργιο μας προκαλεί φόβο και δέος [….]Νομίζω ότι μία 

καλή αρχή είναι το γεγονός ότι υπάρχουν, ας πούμε, τα Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα, τα Π.Ε.Κ. που περνάμε όταν διοριζόμαστε, όπου εκεί είναι 

τα πρώτα βήματα, τα baby steps που λέμε, δηλαδή το ότι ξεκινάμε πρώτα από 

όλα να εξοικειωθούμε. Όμως για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε κάποια 

πράγματα, αλλά όχι τόσο πολύ να φτάσουμε στο μέγιστο βαθμό, δηλαδή μη 

γίνουν και οι νέες τεχνολογίες ο αυτοσκοπός, αλλά να μπορέσουμε να τα 

ενσωματώσουμε τόσο ήπια και τόσο απαλά στη διδασκαλία μας, και 

ευελπιστούμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη, δηλαδή (γέλιο), μέχρι να αφήσουμε πια 

και το σχολείο , είναι ότι πρέπει ανά τακτά διαστήματα να ανεβαίνουμε και μία 

σκάλα» 

(β) «Θα έλεγα ότι θα με ενδιέφερε να είναι  εξ αποστάσεως σε μία πλατφόρμα 

γιατί ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, και ο τόπος διαμονής μας μας περιορίζει, 

δηλαδή οι υποχρεώσεις που έχουμε στο σχολείο μας περιορίζουν στο να μπορούμε 

να πηγαίνουμε και να παρακολουθούμε κάτι δια ζώσης. Οπότε θα έλεγα από 

απόσταση και να σου έχει όμως αυτή η πλατφόρμα μία ευελιξία ώστε ….. deadline 

που θα παρακολουθήσεις και να μην έχει μεγάλη διάρκεια. Να είναι δηλαδή συχνή, 

αλλά να μην έχει μεγάλη διάρκεια σε πολλές εβδομάδες. Βέβαια έχει να κάνει όμως 

και με το θέμα που πραγματεύεται, δηλαδή  ίσως ένα θέμα πιο πρακτικής φύσης 

θα μπορούσε να μεταδοθεί στους εκπαιδευτικούς μέσω ενός εργαστηρίου.» 

Όσον αφορά στη διαπολιτισμική κατάρτιση/ετοιμότητα/ικανότητα των 

εκπαιδευτικών, τα ποιοτικά ευρήματα συμφωνούν με τα ποσοτικά, παρέχοντας 

απτές αποδείξεις από την πραγματικότητα των εκπαιδευτικών. Αρχικά, όλες οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη συνέντευξη ανέφεραν ότι το μαθητικό κοινό τους 

είναι πολιτισμικά ετερογενές, γεγονός που αδυνατούσαν να προβλέψουν καθώς 

προετοιμάζονταν για το ρόλο τους. Αναφέρουν σχετικά: 

(α) «Σήμερα μιλάμε για διαπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμικότητα. Στην 

κουβέντα μας που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε αναφέρει αυτούς τους όρους 

αρκετές φορές. Όταν εγώ ήμουνα φοιτήτρια ή και πριν αποφοιτήσω, αυτές ήταν 

λέξεις άγνωστες τα χρόνια εκείνα.» 

(β) «Πολύ περισσότερο τώρα, μια και αναφέρατε και τον όρο ‘πολυπολιτισμική 

τάξη’, που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ότι πια ασχολούμαστε με μία τάξη 

διαφοροποιημένη, από άποψη δεξιοτήτων, αλλά και από άποψη εθνικοτήτων θα 

έλεγα.» 

(γ) «Ήρθατε τώρα σε ένα σχολείο το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό Και μπορώ να 

σας πω ότι είναι παιδιά 5 και 6 εθνικοτήτων. Φανταστείτε να πάτε σε ένα σχολείο 

μεγαλύτερης πόλης.» 
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Σε αναλογία με τα ποσοτικά ευρήματα ότι, παρά την μικρή κατάρτισή τους σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί εισάγουν το στοιχείο του πολιτισμού 

στη διδασκαλία τους και αναζητούν τρόπους να το αξιοποιήσουν όφελος της 

πολυπολιτισμικής τους τάξης, στο ποιοτικό μέρος της μελέτης οι εκπαιδευτικοί 

εξηγούν τις ενέργειές τους με παραδείγματα. Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να 

αναζητούν πηγές αναφοράς, δημιουργούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης για να 

εμπλέξουν γηγενείς και αλλοδαπούς μαθητές στη διδασκαλία, σχεδιάζουν 

συνεργατικά σχέδια εργασίας (projects), παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές 

τους να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς με αυθεντικό υλικό και διαπροσωπική 

εποικοινωνία, ενισχύουν άμεσα και έμμεσα το διαπολιτισμικό διάλογο και το 

σεβασμό, κ.ά.  

Αυτό που μπορεί να εξαχθεί από το εύρημα του 1ου ερευνητικού ερωτήματος, που δεν 

απολήγει σε ένα εναργές αποτέλεσμα, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν τους 

εαυτούς τους ξεκάθαρα επαρκείς ή μη για την πολυπολιτισμική τάξη, είναι ίσως ότι 

υπάρχουν βαθύτεροι και πιο ποιοτικοί παράγοντες που επενεργούν. Η αίσθηση της 

επάρκειας θα μπορούσε να συνδεθεί από μια πλευρά με την ισχύ της γνωστικής και 

παιδαγωγικής ενδυνάμωσης και από την άλλη πλευρά με την ευαισθησία των 

εκπαιδευτικών εν όψει των αναγκών του σχολικού περιβάλλοντος, η οποία τους 

ενθαρρύνει να βελτιώνουν τις δεξιότητες και στάσεις τους και τους κάνει συχνά να 

αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους. Το απόσπασμα μιας 

εκπαιδευτικού που μιλά για την πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα είναι 

περιγραφικό:  

«Σε θεωρητικό επίπεδο νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί το κύμα 

μετανάστευσης έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχειτάξη 

σε ελληνικό σχολείο  που να είναι αμιγώς ενός ….. δηλαδή η τάξη να είναι ενός 

πολιτισμού. Νομίζω ότι μας λείπει το πρακτικό. Για αυτό νομίζω ότι συζητάμε 

τώρα για αυτό το ζήτημα, για επιμόρφωση, γιατί στη θεωρία μπορούν όλοι να 

αγοράσουμε κι ένα βιβλίο, να διαβάσουμε και να θεωρήσουμε ότι έχουμε 

καλυφθεί. Είναι καλό μέν για την προσωπική μας εξέλιξη γιατί ο καθένας είναι  

υπεύθυνος κιόλας για τον εαυτό του, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό 

κομμάτι το οποίο λείπει στην πραγματικότητα.» 

2ο ερευνητικό ερώτημα: Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας στο 

δημόσιο σχολείο θεωρούν ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη; 
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Όπως διαφαίνεται από τα ποσοτικά δεδομένα, και στα ποιοτικά, οι εκπαιδευτικοί 

εμπιστεύονται τις Νέες Τεχνολογίες με αυξητικό ρυθμό για την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Αυτό που διαφαίνεται περισσότερο από τα ποιοτικά ευρήματα είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εμπλακούν ισοδύναμα σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες 

επιμορφωτικές διαδικασίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του έργου 

τους και στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Αναφέρει σε ερώτημά της μια 

εκπαιδευτικός: 

«Διότι πώς μπορούμε να μιλάμε για τη χρήση της τεχνολογίας της διδασκαλίας 

όταν εμείς οι ίδιοι δεν τη χρησιμοποιούμε για να επιμορφωθούμε;» 

Τα ευρήματα στο ποιοτικό σκέλος φαίνεται ότι συνάδουν με τα ευρήματα της 

ερώτησης 38 του ερωτηματολογίου, «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η τεχνολογικά 

υποστηριγμένη επιμόρφωση που έχετε λάβει μέχρι τώρα έχει συμβάλλει στην 

επαγγελματική σας ανάπτυξη;» και τα επιβεβαιώνουν. Δεδομένα όπως η χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών για αναζήτηση πηγών και αυθεντικού γλωσσικού πολυτροπικού 

υλικού για εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, επικοινωνία με ειδικούς 

μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, αλλά και συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλους 

συναδέλφους πέρα από εθνικά ή γεωγραφικά όρια, μαρτυρούν την τάση των 

εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για την ανάπτυξή τους. Οι 

εκπαιδευτικοί στην ποιοτική έρευνα τονίζουν όχι μόνο την προτίμησή τους σε 

επιμορφωτικές διαδικασίες που δομούνται με τις Νέες Τεχνολογίες (εξ αποστάσεως ή 

μεικτής μάθησης προγράμματα), αντίληψη που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε 

αυτές, αλλά επίσης τονίζουν την ανάγκη οι μελλοντικοί επιμορφωτικοί σχεδιασμοί να 

αξιοποιούν σημαντικά τις δυνατότητες ανάλογης ανοικτής μάθησης που προσφέρουν 

οι Νέες Τεχνολογίες. Η δημιουργία πλατφόρμας-ψηφιακού αποθετηρίου αποτελεί μια 

πρόταση που περιγράφει μια άτυπη μορφή τεχνολογικά διαμεσολαβημένης 

επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν ένα πολυδύναμο αποθετήριο με 

δυνατότητες διαδικτυακής επαγγελματικής ενημέρωσης και συμβουλευτικής αλλά και 

μάθησης μεταξύ ομοτίμων. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν: 

(α) «… να μπορεί να υπάρχει forum, όπου να μπορούμε να συζητάμε όχι μόνοι μας 

τα θέματα μεταξύ μας, αλλά ίσως και με ακαδημαϊκούς που έχουνε άλλο επίπεδο 

γνώσεων από εμάς και θα μπορούσε αυτή η διάδραση έστω η διαδικτυακή, 

θεωρώ, να είναι, να επωφελήσει πάρα πολύ τον καθένα και με το δικό του τρόπο, 

όσο θέλει, όποτε θέλει.» 

(β) «… ένα forum ανταλλαγής ιδεών, προβληματισμού, επιμορφωτικών 

εμπειριών, στο οποίο θα μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί 
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και να κερδίσουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, υπό την εποπτεία των συμβούλων που 

επιτελούν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και για εμάς είναι απολύτως απαραίτητοι» 

Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι όπως και στο ποσοτικό σκέλος, και στο ποιοτικό 

καμία εκπαιδευτικός δεν εξέφρασε αρνητική άποψη για την επίδραση της τεχνολογίας 

στο εκπαιδευτικό έργο, αντίθετα, οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών σκιαγράφησαν ένα 

μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων για τους ίδιους και τους μαθητές τους, που 

αποκομίστηκαν μετά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές διαδικασίες μέσω των 

Νέων Τεχνολογιών.  

3ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς σχετίζεται η επιμόρφωση μέσω των Νέων Τεχνολογιών 

με την παιδαγωγική και διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών της  Αγγλικής 

γλώσσας;  

Στο ποσοτικό σκέλος η παιδαγωγική ικανότητα των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας δεν διαφάνηκε με ευκρίνεια. Σύμφωνα με το μοντέλο του Guskey (2002), η 

επαγγελματική ανάπτυξη περιγράφεται σαν μια αναμορφωτική διαδικασία διαρκών 

και αλληλένδετων μεταβολών (πρακτικών, αποτελεσμάτων μαθητών, αντιλήψεων 

εκπαιδευτικών). Στο ποιοτικό σκέλος, οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν πολλές και 

συγκεκριμένες ενδείξεις που μαρτυρούν την αναμόρφωση της παιδαγωγικής τους 

ικανότητας ως αποτέλεσμα της επιμόρφωσής τους με Νέες Τεχνολογίες,  και άρα την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ως απόδειξη της μεταβολής της διδακτικής στάσης, οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν όχι μόνο τρόπους έκφρασής της (π.χ. αποστασιοποίηση από 

παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές), αλλά και τρόπους αξιοποίησης του 

επιμορφωτικού περιεχομένου στη διδακτική πράξη (π.χ. διαμοιρασμός εργασιών, 

συνεργατική επίλυση προβλημάτων). Περιέγραψαν όχι μόνο την ένταξη της 

τεχνολογίας στην διδασκαλία, αλλά και την μετατροπή των παραδοσιακών 

διδακτικών τους προσεγγίσεων σε πιο σύγχρονες, ως αποτέλεσμα της επιμόρφωσής 

τους (π.χ. πολυμεσική διδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία-μάθηση, πολλαπλές 

νοημοσύνες, σκόπιμες-νοηματοδοτικές δραστηριότητες, αυθεντικό υλικό, βιωματική 

μάθηση). Κατέθεσαν επίσης τα οφέλη που αποκόμισαν κατηγοριοποιημένα σε 

γνώσεις (παιδαγωγικές, ψηφιακές) και δεξιότητες (συνεργατικές, διδακτικού 

σχεδιασμού, δημιουργικές, ανάπτυξης πρωτοβουλίας, επίλυσης προβλημάτων). 

Προσέθεσαν στις ενδείξεις και ψυχολογικούς λόγους (ηθική ικανοποίηση, 

αυτοπεποίθηση, βελτίωση σχέσεων με μαθητές), κάτι που δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί στα ποσοτικά δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί φώτισαν σκοτεινές και 
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περίπλοκες πτυχές της επίδρασης της τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσής 

τους με το λόγο τους: 

(α) «Ναι θα έλεγα πως έχει μεταβληθεί η διδακτική και παιδαγωγική μου στάση 

μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχω χρησιμοποιήσει μέσα από αυτά τα 

επιμορφωτικά σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει τις Νέες Τεχνολογίες για να 

κάνω το μάθημά μου πιο δημιουργικό, πιο ενδιαφέρον προς τους μαθητές μου 

αλλά κυρίως να τους καλλιεργήσω κάποια digital skills. Συγκεκριμένα θα έλεγα ότι 

μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία φεύγουν οι μαθητές, 

ακολουθώντας βέβαια το αναλυτικό πρόγραμμα, φεύγουν από το βιβλίο, και 

ανοίγουν τον υπολογιστή και ….. να πω ‘σερφάρουν’ σε ένα πιο ενδιαφέρον 

περιβάλλον για αυτούς και σε ένα περιβάλλον που θα έχει σχέση αργότερα και με 

την καθημερινή …. που έχει σχέση με την καθημερινή τους ζωή και τα 

ενδιαφέροντά τους. Οπότε έτσι προσπαθώ να συνδυάσω και τις Νέες Τεχνολογίες 

και να τους ελκύσω το ενδιαφέρον και να φέρω το διδακτικό αντικείμενο μέσα 

στην καθημερινότητά τους αλλά να τους δώσω κυρίως αυτά που χρειάζονται, τις 

ψηφιακές δεξιότητες.» 

(β) «Θεωρώ ότι έχω ωφεληθεί πολλαπλά από τις επιμορφώσεις που αναφέραμε 

μέχρι στιγμής, γιατί όντως έχει αλλάξει το παιδαγωγικό μου προφίλ, ...αισθάνομαι 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα στην τάξη ξέροντας να χειριστώ τον υπολογιστή  

και οτιδήποτε γύρω από αυτόν με μεγαλύτερη ευκολία, με άνεση, ποικιλότροπα 

πια και νομίζω ότι αυτό έγινε και μία γέφυρα παραπάνω με τους μαθητές μου.» 

(γ) «…. Αυτό που αποκόμισα από τη συμμετοχή μου σε αυτά είναι ότι πρέπει να 

ενσωματώνουμε παιδαγωγικά τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία της 

ξένης γλώσσας, γιατί αυτό βοηθάει και τα παιδιά να ….. και τους μαθητές μας να 

αναπτύσσουν δεξιότητες πρωτοβουλίας, συνεργασίας ….. να έχουν βιωματική 

μάθηση, να αναπτύξουν πάρα πολλές δυνατότητες αναστοχασμού σε αυτό που 

κάνουν, ψηφιακού γραμματισμού, αλλά βοηθάει και εμάς στο σχεδιασμό 

πρακτικών και διδακτικών σεναρίων μέσα στην τάξη.» 

 (δ) «Ναι, η επιμόρφωση μου έχει αλλάξει σε πολλά επίπεδα τη διδασκαλία, ακόμα 

και ριζικά θα έλεγα, γιατί πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού το πώς 

μπορώ κάτι παραδοσιακό, κάτι που εγώ έμαθα εγώ σαν μαθήτρια, πώς μπορώ να 

το τροποποιήσω έτσι, ώστε να γίνει όχι μόνο ενδιαφέρον για τα παιδιά, αλλά να 

εντυπωθεί και ίσως καλύτερα στο μυαλό τους. … .» 

(ε) «Χρησιμοποιώ πολύ τα Web Tools σχεδόν καθημερινά πλέον στην τάξη,  έχω 

το laptop μου μαζί, που μπορεί να μην είναι τεράστιο …. δεν είναι η οθόνη του 

διαδραστικού αλλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα και σε αυτό …» 

Οι εκπαιδευτικοί τεκμηρίωσαν περαιτέρω το βαθμό της θετικής επίδρασης που 

δέχτηκαν στο παιδαγωγικό τους προφίλ, παρέχοντας πολλά και ποικίλα 

παραδείγματα έμπρακτης αξιοποίησης του επιμορφωτικού περιεχομένου στη 

διδασκαλία. Συγκεκριμένες ενδείξεις της ανεπτυγμένης παιδαγωγικής τους 

ικανότητας αποτελούν οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αξιοποιούν τις Νέες 
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Τεχνολογίες στη διδακτική μεθοδολογία (συνεργατικές, επικοινωνιακές, δημιουργικές, 

παιγνιώδεις, πολυαισθητηριακές, αυθεντικές δραστηριότητες, προώθηση όλων των 

γλωσσικών δεξιοτήτων, κριτική αναπροσαρμογή ή εμπλουτισμός σχολικού βιβλίου). 

Τα ακόλουθα αποσπάσματα είναι ενδεικτικά: 

(α) «Έχω προσπαθήσει να εφαρμόσω όλα όσα μάθαμε στα σεμινάρια αυτά, ….. με 

το να δώσω στους μαθητές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν εργαλεία για να 

κάνουν  παρουσίαση ….. παρουσίαση κάποιο υλικού που έχουμε επεξεργαστεί 

μέσα στην τάξη, να αναπτύξουμε τη δεξιότητα της διαμεσολάβησης με 

πολυμεσικά, να προσπαθήσουμε να αλληλεπιδράσουμε, να σχολιάσουμε 

δραστηριότητες που έχουν κάνει οι μαθητές μας, κι έτσι θεωρώ ότι έχουν 

επηρεάσει αποφασιστικά τη διδασκαλία και τον τρόπο που γίνεται η μαθησιακή 

διαδικασία στην τάξη.» 

(β ) «...Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα σε κάποιο από τα μαθήματά μας 

τους ζήτησα να είναι οργανωμένοι σε ομάδες και να κάνουν μία παρουσίαση 

χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα παρουσίασης συγκεκριμένα ήταν το 

Powerpoint που χρησιμοποιεί και ο περισσότερος κόσμος. Εκεί τα παιδιά 

προσπάθησαν η μία ομάδα να ανταγωνιστεί την άλλη για το ποια παρουσίαση θα 

ήταν η καλύτερη. Κάποια άλλη στιγμή απάντησαν ένα online quiz και οι μαθητές 

με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις πήραν στο τέλος ένα δώρο, κίνητρο για τα 

παιδιά όπως ξέρετε σε όλες τις μαθησιακές διαδικασίες. Κάποια άλλη στιγμή 

δημιούργησαν κόμικς με τη βοήθεια διαδικτυακών εργαλείων comics. Την περσινή 

σχολική χρονιά δύο σχολεία από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένα από την 

πρωτοβάθμια υλοποιήσαμε ένα καινοτόμο συνεργατικό project με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στο θέμα της φτώχειας. Η τεχνολογία είχε 

κυρίαρχο ρόλο κατά τη διάρκεια όλης αυτής της τετράμηνης δράσης και όλα αυτά 

φυσικά δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αν δεν είχα εγώ η ίδια 

επιμορφωθεί.» 

(γ) «....Στο βιβλίο της δευτέρας γυμνασίου έχει κάπου για τη Μητέρα Τερέζα ένα 

μάθημα και είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους περισσότερους από μας από ό,τι 

έχω μιλήσει με τους συναδέλφους να το διαχειριστούμε αυτό. Μπερδεύει αρκετά 

τους μαθητές. Παρακολουθώντας εκείνη την επιμόρφωση μου λύθηκαν τα χέρια 

γιατί γνώρισα εργαλεία που με έκαναν να μπορέσω να τα… Web tools ... που με 

έκαναν να τα χρησιμοποιήσω και να κάνω χρονογραμμή με τα γεγονότα της ζωής 

της που είναι βασικό για αυτό το μάθημα, που βοήθησε φοβερά τους μαθητές. 

Τους ευχαρίστησε, τους έκανε να καταλάβουν το μάθημα, και να βάλουμε σε σειρά 

αυτά που χρειαζόταν που δεν … αδυνατούσαμε.» 

Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αυτορρυθμίζουν τη διδακτική τους στάση με γνώμονα 

τις ανάγκες των μαθητών τους, διαφοροποιούν την προσέγγισή τους και 

αναπροσαρμόζουν με σύγχρονο τρόπο τις ενέργειές τους με σκοπό τη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στο ποιοτικό σκέλος, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη 

δυνατότητα να αναστοχαστούν για τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην 
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ανάπτυξη της παιδαγωγικής τους ικανότητας, κάτι που δεν στάθηκε δυνατό στο 

ποσοτικό μέρος. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν δείχνουν την ανάπτυξη της 

ευαισθησίας των εκπαιδευτικών στις ανάγκες των μαθητών και της προσαρμογής 

τους σε αυτές, ένδειξη της ανάπτυξης της παιδαγωγικής τους προσωπικότητας: 

(α) «Νομίζω, ότι η χρήση της τεχνολογίας για την προώθηση των επικοινωνιακών 

μορφών μάθησης και των επικοινωνιακών στρατηγικών και δεξιοτήτων είναι 

πραγματικά η μεγάλη δυναμική των νέων τεχνολογιών γιατί αυτό λείπει από τους 

μαθητές μας. Θέλουν πραγματικά αυτό που ζουν να το βιώνουν κιόλας να το 

επικοινωνούν, να αποκτά ζωή και διάσταση μέσα τους να μην είναι απλά 

τυπωμένο σε ένα χαρτί ή να μην είναι κλεισμένο μέσα στους τέσσερις τοίχους της 

τάξης.» 

(β) «Με βοήθησαν πάρα πολύ οι Νέες Τεχνολογίες και ...στο να μπορώ να 

διαμορφώσω νέο υλικό, να χρησιμοποιώ πολύ πιο συχνά αυθεντικό υλικό, αφού 

μπορώ να το επεξεργαστώ πλέον με τον τρόπο που εγώ επιθυμώ, και ταιριάζει 

στις ανάγκες της εκάστοτε τάξης και των μαθητών μου …» 

Τα προαναφερθέντα επιβεβαιώνουν και τεκμηριώνουν τα ευρήματα στην ερώτηση 39 

του ερωτηματολογίου, «Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω θεωρείτε ότι είναι αποτέλεσμα 

των τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών διαδικασιών στις οποίες έχετε 

συμμετάσχει στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου.». Στα ποιοτικά ευρήματα, παρόλα 

αυτά, παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί μετά την παρακολούθηση τεχνολογικά 

υποστηριγμένων μορφών επιμόρφωσης αναγνώρισαν ότι διευρύνθηκαν οι γνώσεις 

τους για το αντικειμενό τους και ανέπτυξαν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και 

συγκρούσεων. Ο -ψηφιακός- εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών τους καθώς 

και οι διδακτικές/παιδαγωγικές ενέργειες αντιμετώπισης των αντιθέσεων και 

δυσκολιών της πολυπολιτισμικής τους τάξης επιβεβαιώνουν τα αναφερθέντα. Επίσης, 

επιβεβαιώνουν τα ευρήματα στην ερώτηση 22, «Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω 

περιγράφουν τη στάση σας για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην 

πολυπολιτισμική τάξη.», αφού όλες οι διδακτικές πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών 

επαληθεύουν την πλειοψηφική επιλογή του ποσοτικού δείγματος ότι, παρά τη μικρή 

διαπολιτισμική κατάρτιση που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας, η 

πολυπολιτισμική τάξη τους «προκαλεί να αναζητήσουν τις κατάλληλες μεθοδολογικές 

πρακτικές»  για να τη διαχειριστούν. 

Το 3ο ερευνητικό ερώτημα στόχευε και στην εξέταση της πιθανής συμβολής των 

τεχνολογικά υποστηριγμένων μορφών επιμόρφωσης στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής τους ικανότητας. Αν στατιστικά διαπιστώθηκε η θετική τους 

επίδραση (ερώτηση 34, «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να 
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αναπτύξουν ή/και να ενδυναμώσουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολυπολιτισμική 

τάξη;»), τα ποιοτικά δεδομένα παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο 

που αυτή εκφράζεται. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτά ανέφεραν ότι ως αποτέλεσμα της 

επιμόρφωσής τους με τις Νέες Τεχνολογίες έχουν αποκτήσει διαπολιτισμικές γνώσεις, 

στάσεις και δεξιότητες και έχουν συμβάλλει ώστε να αποκτήσουν και οι μαθητές τους 

ανάλογες μέσω των Νέων Τεχνολογιών. Όσον αφορά τις γνώσεις, οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι πληροφορούνται μέσω του διαδικτύου για το πολιτισμικό υπόβαθρο 

τους αλλοδαπούς μαθητές τους και παράλληλα επιμορφώνονται μέσω αυτού. 

Αναπτύσσοντας συνεργασίες με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών, διευρύνουν το 

πολιτισμικό τους πεδίο και μεταφέρουν ανάλογες γνώσεις και εμπειρίες στην τάξη. 

Αναφέρει σχετικά μια εκπαιδευτικός: 

«Έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές στην τάξη μας υλικό που δείχνει 

συνθήκες που ζουν άνθρωποι σε άλλες χώρες, συνθήκες με τις οποίες αυτή τη 

στιγμή οι ζουν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, πράγματα για τα οποία οι 

μαθητές μιλούν, ακούν, αλλά δεν τα έχουν ζήσει, δεν τα έχουν επεξεργαστεί, 

δεν τα έχουν σκεφτεί καθόλου δεν έχουν λειτουργήσει πάνω σε αυτά κριτικά. 

Και νομίζω ότι τεχνολογία είναι μία …. μας δίνει αυτήν την ευκαιρία 

συλλογικά μέσα στην τάξη να τα επεξεργαστούμε, να τα αναπτύξουμε και 

κυρίως μας δίνει ένα κίνητρο για μάθηση …. Μας δίνει μία ευκαιρία να δούμε 

και να αλληλεπιδράσουμε με μαθητές που βρίσκονται εκτός των δικών μας 

ορίων και αυτό βοηθάει και στο διαπολιτισμικό σεβασμό, στην ανεκτικότητα 

που θέλουμε να αποκτήσουν οι μαθητές μας, στην αναγνώριση του 

διαφορετικού» 

Όσον αφορά τις διαπολιτισμικές στάσεις, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν το ενδιαφέρον 

και τη θετική ‘περιέργεια’ για εξερεύνηση άλλων πολιτισμών, το ανοικτό πνεύμα 

απέναντι στις ιδιαιτερότητες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, τη διάθεση 

διαπολιτισμικής προσέγγισης, τη διάθεση επίλυσης προβλημάτων που προκαλεί η 

πολιτισμική ετερότητα, την αυξημένη ευαισθησία προς την εθνογραφία της τάξης, 

κ.ά. Τα λόγια μιας εκπαιδευτικού υποκρύπτουν την επίγνωση της σχολικής 

πολυπολιτισμικότητας και το ρόλο της τεχνολογίας:  

« …αλλά επειδή το κάθε παιδί φέρνει και τις δικές του εμπειρίες, είτε από το δικό 

του πολιτισμό ή από τη δική του οικογένεια, κατά κάποιο τρόπο έστω και 

περιφερειακά βοηθάει [η τεχνολογία] στη διαπολιτισμική τάξη, ‘ή μάλλον να 

διατηρήσουμε αυτό το χαρακτήρα της διαπολιτισμικότητας.» 

Και μια άλλη εκπαιδευτικός περιγράφει τη δική της οπτική για την επίδραση της 

σύγχρονης τεχνολογίας στη διαπολιτισμική της ικανότητα: 
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«Λοιπόν, ναι. Συμφωνώ ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν εμπλουτίσει τη 

διαπολιτισμική μου κατάρτιση κι ετοιμότητα. Θα έλεγα ότι με έχουν βοηθήσει 

στο να μπορέσω να φιλτράρω, να βρω υλικό και … ή να δημιουργήσω υλικό 

ούτως ώστε να αποφύγουμε τον εθνοκεντρισμό και να δώσουμε μία 

διαπολιτισμική κατεύθυνση στο μάθημά μας και γενικά να κάνουμε τους 

μαθητές μας να καλλιεργήσουν τον αμοιβαίο σεβασμό και να αποδέχονται το 

άλλο και να ακούγονται διαφορετικές απόψεις μέσα στην τάξη και να δίνουμε 

παραδείγματα. Το internet είναι πλούσιο Και μας δίνει …..  έτσι ….. έχει 

πολλές πηγές που μπορούμε να βρούμε τέτοια παραδείγματα 

διαφορετικότητας και να εκθέσουμε τους μαθητές μας σε αυτά και έτσι να 

τους εξοικειώσουμε με τη διαφορετικότητα και να τη σεβαστούν.., να τη 

σεβαστούν.» 

Όσον αφορά τις δεξιότητες, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αναθεωρούν κριτικά τις 

στερεοτυπικές τους αντιλήψεις, επιδιώκουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη 

διαχείριση των δυσκολιών της, αξιοποιούν τις γνώσεις τους προς όφελος της 

πολυπολιτισμικής τάξης τους και διαμεσολαβούν ώστε να επιλυθούν θέματα 

διαπολιτισμικών διαφορών.  Μια εκπαιδευτικός περιγράφει μια πρωτοβουλία της να 

αφορμηθεί από το βραχιολάκι του Μάρτη ώστε να σχεδιάσει δραστηριότητες που 

εντάσσουν όλους τους μαθητές της τάξης της, μεταξύ των οποίων υπήρχαν μαθητές 

με διαφορετική πολιτισμική προέλευση, σε συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα 

ως μια ενιαία κοινότητα: 

«… ενώσαμε τα έθιμα που είχαν να κάνουν με το Μάρτη διδάσκοντας 

προστακτική, αυτά και χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, κάνοντας ένα 

μικρό ταινιάκι δηλαδή με τη διαδικασία και στο τέλος με τα έθιμα των δύο 

χωρών, το οποίο ενέπλεξε όλους τους μαθητές χωρίς να τσακωθούν μεταξύ 

τους, χωρίς να αισθανθούν μειονεκτικά ο ένας από τον άλλον γιατί έπαυε να 

είναι …. επιτρέψτε μου τον όρο “ο Αλβανός”, “ο Ρουμάνος”, “ο Έλληνας” 

εκείνη τη στιγμή. Ήταν όλοι τους με τά αγγλικά σύμμαχο και προσπαθούσαν να 

προσεγγίσουν την Ελληνική κουλτούρα, που φτιάχνει το Μάρτη, και την 

Αλβανική που βράζει αυγά την προηγούμενη νύχτα για τον ίδιο λόγο, για την 

προστασία από τον ήλιο. …. η τεχνολογία πραγματικά μας ένωσε σε όλο 

αυτό…»   

Μια άλλη εκπαιδευτικός εξηγεί το μακροπρόθεσμο όφελος ορισμένων  διδακτικών 

της πρακτικών: 

«Οι εφαρμογές που χρησιμοποιώ μέσα στο μάθημα μου είναι εφαρμογές που 

δίνουν ένα αυθεντικό κοινωνικό περιβάλλον μέσα στην τάξη, ένα περιβάλλον 

στο οποίο μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε. Και έτσι υπάρχουν εφαρμογές τις 

οποίες μπορούν οι μαθητές όπως το Tricider να κάνουν μία ερώτηση και στην 

οποία ανταποκρίνονται μαθητές, σχολιάζουν, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν 
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καινούργια ερωτήματα, και αναπτύσσεται έτσι ένας διάλογος 

διαπολιτισμικός.» 

Τα αναφερθέντα πιο πάνω μπορούν να αντιπαρατεθούν με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών που καταγράφηκαν στο στατιστικό μέρος στην ερώτηση 24, 

«Αξιολογήστε τις γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ο 

εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας με διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα.». 

Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 54), οι εκπαιδευτικοί απαριθμούν 

κατά σειρά σημαντικότητας τα στοιχεία που διακρίνουν ένα διαπολιτισμικά ενήμερο 

και ικανό εκπαιδευτικό της Αγγλικής γλώσσας.  

Πίνακας 54: Γνώσεις / ικανότητες / δεξιότητες διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού Αγγλικής γλώσσας 

Γνώσεις / ικανότητες / δεξιότητες διαπολιτισμικά επαρκούς 

εκπαιδευτικού Αγγλικής γλώσσας  

Επιλογή «Εξαιρετικά σημαντικό» 

 

Ποσοστό 

Να αίρει ή να καταπολεμά τυχόν στερεοτυπικές αντιλήψεις του για 

διαφόρους πολιτισμούς 

73,3% 

Να προσεγγίζει με ευαισθησία τα χαρακτηριστικά διαφόρων 

πολιτισμών και να διδάσκει ανάλογες στάσεις και στους μαθητές του 

73,3% 

Να ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν, να κρίνουν με σεβασμό και 

χωρίς προκαταλήψεις τα χαρακτηριστικά διαφόρων πολιτισμών 

70% 

Να εμπλέκει με ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες όλους τους 

μαθητές σε αυθεντική γλωσσική επικοινωνία 

66% 

Να επιλύει ή/και να διαχειρίζεται πολιτισμικές συγκρούσεις στην τάξη 63,3% 

Να προσαρμόζεται με ευελιξία και θετικό πνεύμα και να αξιοποιεί την 

πολιτισμική ετερότητα της τάξης του 

59,3% 

Να αναδεικνύει τον παγκόσμιο επικοινωνιακό χαρακτήρα της Αγγλικής 

γλώσσας και τη σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής επάρκειας 

56,7% 

Να προάγει με κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες την κατανόηση 

και την επικοινωνία μεταξύ ατόμων από διαφόρους πολιτισμούς 

54% 

Να εφαρμόζει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους επικοινωνιακής 

γλωσσικής διδασκαλίας 

50% 

Να γνωρίζει το πολιτισμικό υπόβαθρο όλων των μαθητών του 46% 

Να διευκολύνει τους μαθητές του μέσω της ξένης γλώσσας να 

κατανοήσουν και το δικό τους και τους διαφορετικούς πολιτισμούς 

42%  

 

 

Στα ποιοτικά δεδομένα διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κατορθώσει να 

αναπτύξουν μέσω της τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσής τους τα 

χαρακτηριστικά αυτά της παιδαγωγικής προσωπικότητάς τους. Όσα αναφέρουν 
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φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τα περισσότερα αν όχι όλα στατιτικά ευρήματα της 

ερώτησης 36, «Αξιολογήστε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια τεχνολογικά 

υποστηριγμένη μορφή επιμόρφωσης, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της 

Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε πολυπολιτισμική τάξη.». Η επίδραση των Νέων 

Τεχνολογιών εκφράζεται τελικά με τη μεταβολή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, 

γεγονός που παραπέμπει στην αναμόρφωση της προσωπικότητάς τους, μέρος της 

οποίας είναι και η διαπολιτισμική επάρκεια/ικανότητα. Αυτό διαφαίνεται στα 

ακόλουθα αποσπάσματα: 

(α) «Νομίζω πως ναι έχουν συμβάλει οι Νέες Τεχνολογίες και οι επιμορφώσεις 

που έχω παρακολουθήσει στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής μου 

ικανότητας και ετοιμότητας γιατί πραγματικά με έχουν βοηθήσει να μπορώ 

να διαχειριστώ θέματα που άπτονται των διαφορετικών πολιτισμών μέσα 

στην τάξη μου, της ετερότητας που προκύπτει από αυτή … από αυτές τις 

συνθήκες, των συγκρούσεων ή των διαφορών … δεν χρειάζεται να είναι 

πάντα συγκρουσιακή η κατάσταση, μπορεί να είναι μία απλή διαφορά … Έχω 

καταφέρει νομίζω να ανταποκρίνομαι σε καλύτερο βαθμό από ότι στο 

παρελθόν. Αισθάνομαι εγώ πιο καλά προετοιμασμένη και άνετη να 

διαχειριστώ τις καταστάσεις αυτές μέσα …. με βοηθό την τεχνολογία. Μάλλον 

επειδή λειτουργεί μερικές φορές νομίζω σαν μάσκα η τεχνολογία. Μου ήρθε 

στο μυαλό η πτυχιακή που είχε να κάνει με το κουκλοθέατρο που εκεί λέγαμε 

ακριβώς αυτό. Η μάσκα … η κούκλα που θα έχει το παιδί στην τάξη 

λειτουργεί έτσι ακριβώς. Ενδύεται ένα ρόλο και έτσι μπορεί να προσεγγίσει 

πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο άνετα τις καταστάσεις, χωρίς φόβο. Έχω την 

εντύπωση ότι η τεχνολογία στις μέρες μας και στις τάξεις μου από όσο μπορώ 

να σκεφτώ λειτουργεί έτσι στα παιδιά, λειτουργεί έτσι και για μένα.» 

(β) «Το πλεονέκτημα όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία είναι ότι είναι μία 

γέφυρα συνεργασίας, μία γέφυρα συλλογικής δράσης, χωρίς να έχουμε 

χρονικούς περιορισμούς και πολιτισμικούς περιορισμούς.» 

Τα ποιοτικά δεδομένα επεξηγούν, ακόμα, τους λόγους για τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί προτιμούν σε σχετικά ίδιο υψηλό βαθμό και τις παραδοσιακού τύπου 

επιμορφωτικές προσεγγίσεις (δια ζώσεις σεμινάρια, εργαστηριακής μορφής 

σεμινάρια, κ.λ.π.), και τις τεχνολογικά υποστηριγμένες (εξ αποστάσεως ή μεικτής 

μάθησης προγράμματα, MOOCs, κ.λ.π.). Στο απόσπασμα που ακολουθεί, με έναυσμα 

το επιμορφωτικό μοντέλο της μεικτής μάθησης, η εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτούς 

τους λόγους, κάτι που δεν καταγράφεται στα αντίστοιχα ποσοτικά ευρήματα: 

«Η πείρα μου μέχρι τώρα μου λέει ότι το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης θα 

ήταν ο ιδανικός τρόπος, και τι εννοώ: Συγκεκριμένα μέσα από τις δια ζώσης 

επιμορφώσεις οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν πολλές απόψεις, γίνονται  

πολλές ενδιαφέρουσες παραγωγικές συζητήσεις και επιλύονται απορίες. Οι 
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διαλέξεις σε μία δια ζώσης συνάντηση παίζουν και αυτές το ρόλο τους, στο 

θεωρητικό κομμάτι, στην εισαγωγή ενός θέματος. Τα εργαστήρια είναι 

σίγουρα πάρα πολύ παραγωγικά και εποικοδομητικά διότι η θεωρία γίνεται 

πράξη και όλοι φεύγουμε από το χώρο της επιμόρφωσης με πραγματικά 

εφόδια στη φαρέτρα μας, είμαστε hands-on όπως θα λέγαμε στην ορολογία. 

Σαφώς πρέπει να υπάρχει και το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης Αυτό λοιπόν το 

μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης που ακολουθεί και η σχολική μας σύμβουλος τα 

τελευταία χρόνια θεωρώ … το βρίσκω πάρα πολύ εποικοδομητικό και 

χρήσιμο για όλους μας.» 

Όλα τα πιο πάνω δείχνουν την ανάγκη των εκπαιδευτικών να επιμορφώνονται 

αποτελεσματικά για να ασκούν το ρόλο τους με ποιότητα στην πολυπολιτισμική τάξη, 

αλλά και την ανάγκη να τους παρέχεται συστηματική και κατάλληλη επιμόρφωση, 

ιδιαίτερα στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει μια 

εκπαιδευτικός: 

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται συνεχής επιμόρφωση, να υπάρχει συνεχής 

επιμόρφωση ως προς τη διαπολιτισμικότητα στους εκπαιδευτικούς γιατί είναι 

από τα θεμελιώδη ζητήματα που θα έπρεπε να είναι ενήμερος ο 

εκπαιδευτικός.» 

Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα όσα δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση 15 του 

ερωτηματολογίου, «Προσδιορίστε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

έχει η κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης.».  

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι υιοθετούν μια βαθιά κριτική στάση απέναντι 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο αναστοχασμός τους, ο οποίος προέρχεται από 

πραγματικά επιμορφωτικά βιώματα και την εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη, 

χαρακτηρίζεται από ερευνητές παράγοντας επιτυχημένης διδακτικής συμπεριφοράς, 

δίαυλος αλλαγής και απόδειξη προσωπικής ανάπτυξης (Fullan, 2005· Rayford, 2010). Οι 

συγκλίνουσες και τεκμηριωμένες αντιλήψεις τους, που προκύπτουν από τη διδακτική 

και επιμορφωτική εμπειρία, ενισχύουν και τα ποιοτικά ευρήματα και τα ποσοτικά 

ευρήματα της ερώτησης 37 του ερωτηματολογίου, «Ιεραρχήστε τους παράγοντες που 

θεωρείτε ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να καθορίζουν το πλαίσιο μιας τεχνολογικά 

υποστηριγμένης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν σε 

πολυπολιτισμική τάξη». Και από τα δυο φαίνεται ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στο 

σχεδιασμό των επιμορφωτικών διαδικασιών πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός, αφού 

πρώτος σταθμίζει τις διαφοροποιημένες ανάγκες της πολυπολιτισμικής 

πραγματικότητας και τάξης. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αντιτίθενται με τη 

http://www.amazon.com/Leadership-Sustainability-System-Thinkers-Action/dp/141290496X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352155433&sr=8-1&keywords=Leadership+and+Sustainability%3A+System+Thinkers+in+Action
http://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=thesesdissertations
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συνήθη πρακτική στην Ελλάδα, όπου ο εκπαιδευτικός δεν μετέχει ούτε στον 

σχεδιασμό, ούτε στις επιλογές, ούτε στις αποφάσεις για την επιμορφωτική πολιτική 

(Βεργίδης κ.ά., 2010).  

Επιβεβαίωση της υπόθεσης 

Η υπόθεση στην οποία βασίστηκε η παρούσα μελέτη ήταν ότι ο ρόλος των νέων 

τεχνολογιών  στην επαγγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας  που απασχολούνται στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, 

μπορεί να είναι θετικά αναμορφωτικός αν οι επιμορφωτικές διαδικασίες υιοθετήσουν 

τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης ως 

μεταβολής των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που επέρχεται μετά από την 

έμπρακτη διαπίστωση από τους ίδιους της θετικής επιρροής που ασκεί στις ενέργειές 

τους η εισαγωγή μιας νέας, διαφορετικής ή καινοτόμας πρακτικής στο έργο τους, η 

οποία γίνεται ορατή στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιφέρει (Guskey, 2002), 

φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται στα ευρήματα. Ο συνδυασμός των ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων δείχνει ότι, ως συνέχεια της ψηφιακής κατάρτισης που 

επιζητούν οι εκπαιδευτικοί ως αναγνωρισμένη αναγκαιότητα για το έργο τους, εκείνοι 

μεταβαίνουν στο στάδιο της έμπρακτης επένδυσης των διδακτικών ενεργειών τους σε 

ψηφιακά μέσα, αλλά και της χρήσης των διαδικτυακών τεχνολογιών για την 

προσωπική τους ενημέρωση και κατάρτιση. Η κριτική στάση που επιδεικνύουν στην 

χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας δείχνει ότι παλαιότεροι ισχυρισμοί ότι κινδυνεύουν 

να παραγκωνιστούν από την τεχνολογία (Li, 2007), ή ότι αποφεύγουν νεωτεριστικές 

πρακτικές (Murray, 2013), έχουν αμβλυνθεί και, επιπλέον, στις αντιλήψεις τους ο 

ρόλος των νέων τεχνολογιών έχει αποκτήσει τέτοιο θετικό πρόσημο, ώστε εκείνες να 

επηρεάζουν τις διδακτικές και επιμορφωτικές τους στάσεις (Web and Cox, 2004). Οι 

εκπαιδευτικοί καταγράφουν τη συνειδητή και διαφοροποιημένη κατά τις ανάγκες 

τους αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων και δυνατοτήτων, στάση που υποδηλώνει 

την αναμόρφωση των αντιλήψεών τους από το στάδιο της επιφανειακής ένταξής 

τους ως μέσο εμπλουτισμού του μαθήματος της ξένης γλώσσας, στο στάδιο της 

επίτευξης βαθύτερων και γενικότερων μαθησιακών και παιδαγωγικών 

αποτελεσμάτων, όπως είναι οι δεξιότητες 21ου αιώνα, η μετατροπή της τάξης σε 

κοινότητα μάθησης, η επίτευξη θετικού μαθησιακού κλίματος, η σύσφιξη σχέσεων, 

κ.λ.π. 

Η ενίσχυση της συχνότητας με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την νέα 

ψηφιακή τεχνολογία για τις ανάγκες της γλωσσικής διδασκαλίας συνδέεται πολύ 
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περισσότερο, σύμφωνα με τα ποιοτικά ευρήματα, με τη θετική επίδραση που οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι εκείνη ασκεί στη διαχείριση του πολυπολιτισμικού 

μαθητικού δυναμικού τους. Αποτελέσματα με ηθική διάσταση, όπως η μείωση των 

πολιτισμικών στερεοτύπων, η πολυπολιτισμική σύγκλιση, η ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής ανεκτικότητας, σεβασμού, ανακάλυψης, αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας διαμορφώνουν ανάλογα και τις θετικές αντιλήψεις και στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην παιδαγωγική δυναμική των νέων τεχνολογιών.  

Αλληλένδετη με τη διδακτική πρακτική αναδεικνύεται η καταγραφόμενη 

αυαξανόμενη τάση των εκπαιδευτικών να επιμορφώνονται μέσω προγραμμάτων, 

δράσεων και δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την ψηφιακή τεχνολογία. 

Επιπρόσθετα, με την αναγνώριση της δυνατότητας της χρονικά, γεωγραφικά, 

θεματική και μαθησιακά ευέλικτης επιστημονικής κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί 

επιβεβαιώνουν την επίδραση που ασκούν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και 

στους ίδιους σύγχρονων δεξιοτήτων 21ου αιώνα, στην κριτική ανανέωση της 

διδακτικής τους στάσης αλλά κυρίως στην διαπολιτισμική αναμόρφωση της 

παιδαγωγικής τους προσωπικότητας. Επομένως, η μεταβολή τόσο τεχνικών όσο και 

βαθύτερων πτυχών του προφίλ των εκπαιδευτικών, που προκύπτει από την 

εφαρμοσμένη και διευρυμένη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και 

δυνατοτήτων (Borg, 2011) επιτρέπει τον ισχυρισμό ότι η αρχική υπόθεση της μελέτης 

επιβεβαιώνεται. 
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5ο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Εισαγωγή 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται συχνά αναγκαία συνθήκη για την 

ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης (Guskey, 1994· 

Cheng, 1996). Σημαντικό παράγοντα προαγωγής της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

αποτελεί η επαγγελματική του ανάπτυξη (Guskey, 2002· Borko, 2004· Pedder, James, & 

MacBeath, 2005· Rogers et al., 2007· Vogt & Rogalla, 2009). Η παρούσα μελέτη 

επικεντρώθηκε στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής 

γλώσσας που εργασιακά απασχολούνται σε πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Σκοπός της ήταν να αναδείξει τις αντιλήψεις και τις ανάγκες τους σχετικά 

με το βαθμό στον οποίο οι επιμορφωτικές διαδικασίες που προσφέρονται στο 

πλαίσιο του έργου τους ενδυναμώνουν την παιδαγωγική τους προσωπικότητα, ώστε 

να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις απαιτήσεις του επιστημονικά, 

κοινωνικοπολιτισμικά και τεχνολογικά αναδιαμορφούμενου τοπίου. Κομβική έννοια 

στη μελέτη ήταν οι Νέες Τεχνολογίες τη συμβολή των οποίων στη σύνθετη 

παιδαγωγική και διαπολιτισμική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της 

Αγγλικής γλώσσας η μελέτη επιχείρησε να προσεγγίσει. Τα συμπεράσματα που 

καταγράφονται στη συνέχεια συνιστούν απόσταγμα του μεικτού ποσοτικού και 

ποιοτικού ερευνητικού σχήματος της μελέτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα 

πολυπαραγοντικό ζήτημα όπως είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, 

η αποκλειστική ή συμπληρωματική επιλογή ποιοτικών μεθοδολογικών τεχνικών (π.χ. 

της ημιδομημένης συνέντευξης) αποδεικνύεται σημαντικό μέσο ανάδειξης υπόδηλων, 

σύνθετων ή νέων πτυχών, που δεν είναι δυνατόν να διαφανούν σε ποσοτικές 

ερευνητικές μεθόδους. Κατά τον Eisner (1991), η «φωνή» των εκπαιδευτικών, ως 

κύριων φορέων εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεωρείται σημαντική 

πηγή αναφοράς για όσα συνθέτουν την επαγγελματική ανάπτυξη. 

5.1 Συμπεράσματα για την παιδαγωγική και διαπολιτισμική επάρκεια εκπαιδευτικών 

Αγγλικής γλώσσας 

Πρώτος ερευνητικός στόχος ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας αισθάνονται επαρκείς για να ανταποκριθούν 

στις εξελισσόμενες ανάγκες του έργου τους. Αν και τα ευρήματα στο αρχικό ερώτημα 

δεν απολήγουν σε ένα ευδιάκριτο θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, οι αντιλήψεις των 
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εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αίσθηση της επάρκειάς 

τους είναι συχνά εναργείς.  

Η διαρκής αναδιαμόρφωση του χαρακτήρα της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, όπως 

και της εκπαίδευσης γενικότερα, κάτω από την επίδραση επιστημονικών, 

κοινωνικοπολιτισμικών και τεχνολογικών εξελίξεων, απαιτεί την έγκαιρη 

προετοιμασία τους και τη συνεχή και συστηματική ανατροφοδότησή τους. Στη μελέτη 

αναδεικνύεται η ελλειμματικότητα των προπτυχιακών σπουδών των εκπαιδευτικών 

της Αγγλικής γλώσσας να τους παράσχουν επαρκή και ανθεκτική στο χρόνο 

παιδαγωγική γνώση. Σύμφωνα με τους  Darling-Hammond κ.ά. (2002), η αίσθηση της 

άρτιας προετοιμασίας σχετίζεται σημαντικά με το αίσθημα της επάρκειας και της 

αυτοπεποίθησης στην άσκηση του διδακτικού έργου. Σε έρευνα των Hobson κ.ά. 

(2006), οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν την αίσθηση της επάρκειας στα 

προπαρασκευαστικά τους προγράμματα. Άλλη έρευνα εντοπίζει σχέση ανάμεσα στην 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών και την ποιότητα της διδασκαλίας (Cobb et al., 

1995). 

Η εξέλιξη της Αγγλικής ως κώδικα επικοινωνίας μεταξύ ατόμων διαφορετικών 

γλωσσικών και πολιτισμικών συστημάτων και αξιών απαιτεί την αναπροσαρμογή του 

ρόλου και της παιδαγωγικής προσωπικότητας του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας.  

Πέρα από το γεγονός ότι η γλώσσα αποτελεί σύμβολο και φορέα πολιτισμού, η 

πολυπολιτισμικότητα του κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος καθιστά την 

διαπολιτισμική ετοιμότητα και ικανότητα ουσιώδες στοιχείο της προσωπικότητας 

των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας. Οι Sercu και Bandura (2005) αναφέρουν ότι 

η διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι εξ ορισμού διαπολιτισμική, οπότε οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση να προάγουν την διαπολιτισμική 

ικανότητα στη διδασκαλία τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η 

πολυπολιτισμικότητα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο αποτελεί φαινόμενο που τείνει 

να κανονικοποιηθεί. Παρόλα αυτά, η προετοιμασία των εκπαιδευτικών παρουσιάζει 

ελλειμματικότητα και αποσπασματικότητα, διαπίστωση που σύμφωνα  με τους 

Darling-Hammond κ.ά. (2002) και τους Hobson κ.ά. (2006), επεξηγεί εν μέρει το 

διχασμό της αίσθησης των εκπαιδευτικών. Η ανάγκη να προάγεται η διαπολιτισμική 

επάρκεια / ικανότητα των εκπαιδευτικών ήδη από τις προπτυχιακές τους σπουδές, και 

όχι να αποτελεί ένα απλό ΄πρόσθετο’ (add-on), η οποία αναδεικνύεται στη μελέτη, 

τονίζεται επίσης σε έρευνες των Grossman κ.ά. (2009) και Larszen-Ostermark (2009).  
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Παρά την ανεπάρκεια ή την ανομοιογένεια της διαπολιτισμικής προετοιμασίας των 

εκπαιδευτικών και την αύξηση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον, οι 

εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας εκδηλώνουν μια θετική στάση αναζητώντας 

τρόπους να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της. Αν και το εύρημα αυτό 

διαφέρει από εκείνα παλαιότερων ερευνών που καταγράφουν πιο αρνητικές προς την 

πολυπολιτισμικότητα διαθέσεις εκπαιδευτικών (Δαμανάκης, 1997· Μάρκου, 1997· 

Νικολάου, 2000· Γκότοβος, 2002· Κοσσυβάκη, 2002· Καρατζιά & Σπινθουράκη, 2005· 

Μάγος, 2005, κ.ά.), το πεδίο περιορίζεται στους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής 

γλώσσας. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι ο χρόνος της διδακτικής εμπειρίας τους δεν 

φαίνεται να επιδρά στην αίσθηση της διαπολιτισμικής τους επάρκειας, η οποία 

φαίνεται ότι διαμορφώνεται από ποικίλους παράγοντες. Το συμπέρασμα που μπορεί 

να εξαχθεί είναι πολυσήμαντο και αφορά είτε στην ιδιαίτερη σχέση που έχει το 

γνωστικό αντικείμενο με τον πολιτισμό (Kramsch, 1998· Alptekin, 2002· Lazar, 2003a, 

2003b· Yassine, 2006), είτε στην επίγνωση και το βίωμα της πολυπολιτισμικής 

πραγματικότητας που έχουν με το χρόνο αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί, είτε στην 

προσωπική ανάπτυξη που έχουν επιτύχει μέσα από διαφοροποιημένες διαδικασίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Οι επιμορφωτικές διαδικασίες ως μέσο ενίσχυσης της αίσθησης της παιδαγωγικής και 

διαπολιτισμικής επάρκειας και επομένως της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών αποτελούν διαχρονικό αντικείμενο ερευνών. Στη μελέτη φαίνεται ότι 

παρά τις εξελίξεις και μεταβολές που υφίσταται το εκπαιδευτικό έργο, οι 

επιμορφωτικές διαδικασίες παραμένουν αποστασιοποιημένες από τις αναφυόμενες 

ανάγκες και εξελίξεις, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στην 

τρέχουσα σχολική πραγματικότητα και στο βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών 

να τη διαχειριστούν (Sercu, 1998). Δεδομένης της ρευστότητας των εκπαιδευτικών και 

άλλων δεδομένων, η Guillerme (2002, σ. 206) υποστηρίζει ότι και οι ακαδημαϊκές 

γνώσεις και η επιμορφωτική διαδικασία θα πρέπει να προετοιμάζουν τους 

εκπαιδευτικούς για τις τρέχουσες και άμεσα διαφαινόμενες προκλήσεις. Οι Mavroudi 

και Hadzilacos (2015) υποστηρίζουν, επίσης, ότι η μη διερεύνηση των αναγκών των 

εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνάφεια και την ποιότητα κάθε 

εκπαιδευτικού προγράμματος.   

Είναι αξιοσημείωτο από όσα αναδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί, ότι οι επιμορφωτικές 

τους ανάγκες δεν εστιάζουν  σε συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες αναγκαίες για 

την ad hoc επίλυση προβλημάτων, αλλά σε βαθύτερες πτυχές της προσωπικότητας 
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του εκπαιδευτικού, των οποίων η ανάπτυξη συνδέεται με την την 

αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του έργου τους. Για παράδειγμα, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν πρώτιστης σημασίας την αλληλεξάρτηση της επιμορφωτικής 

διαδικασίας με το περιβάλλον της τάξης, την πρακτικότητα και τη μεθοδολογική 

πολυτροπικότητα των διαδικασιών και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών 

εξελίξεων. Απέναντι στις αυτοτελείς, ασυνεχείς, χρονικά, θεματολογικά, 

μεθοδολογικά και τεχνολογικά περιορισμένες επιμορφωτικές διοργανώσεις, οι 

εκπαιδευτικοί αντιπροτείνουν τη διαρκή, συστηματική, σύγχρονη και τη δομικά και 

γνωστικά ευέλικτη επιμόρφωση, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε επίκαιρες 

ανάγκες, να ενθαρρύνει την πειραματική εφαρμογή στην τάξη και να προάγει τη 

διερεύνηση, την κριτική και τον αναστοχασμό. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν 

πολλές έρευνες που κατά καιρούς έχουν επικεντρωθεί στις συγκεκριμένες πυχές, 

όπως με έρευνες για την αρνητική επίδραση της μικρής διάρκειας της επιμόρφωσης 

στην αποτελεσματικότητά της (Birman et al., 2000· Hirsch, 2001· Boyle et al., 2004), για 

το όφελος συσχέτισης της επιμόρφωσης με τη διδακτική πράξη (Starkey et al., 2009).  

Κυρίως, όμως, υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν βαθιά επίγνωση της τοπικής 

και ευρύτερης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, του ρόλου τους σε αυτήν και των 

περιορισμών που αντιμετωπίζουν. Διαθέτουν ανεπτυγμένες μεταγνωστικές 

ικανότητες σχετικά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και ικανότητα όχι μόνο 

εντοπισμού των αδυναμιών των παρεχόμενων επιμορφωτικών διαδικασιών, αλλά και 

επιλογής μορφών επιμόρφωσης σύμφωνων με τις ανάγκες τους. Επίσης, επιδεικνύουν 

χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων (Rogers, 1996· Knowles, 1998) έχοντας 

επίγνωση των επιμορφωτικών τους στόχων, των επιμορφωτικών πρακτικών και 

μαθησιακών στρατηγικών που έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξή τους και 

της σημαντικότητας της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό διαδικασιών που αφορούν 

στην εξέλιξη της παιδαγωγικής τους προσωπικότητας.  

Οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας θέτουν συγκεκριμένα κριτήρια για την 

αποτελεσματικότητα και τη διαχρονικότητα των επιμορφωτικών διαδικασιών 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Τα κριτήρια αυτά συνάδουν με εμπειρικές 

διαπιστώσεις πολλών ερευνών που μελετούν τους παράγοντες για τη 

λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα των επιμορφωτικών σχεδίων (Garet et al., 2001· 

Borko, 2004· Darling-Hammond, 2005· Gore & Ladwig, 2006· Blank et al., 2008· Darling-

Hammond et al., 2009· Killion & Williams, 2009· Huber, 2010). Σύμφωνα με αυτές τις 

έρευνες, αποτελεσματικές χαρακτηρίζονται οι επιμορφωτικές διαδικασίες που είναι 
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συνεχείς και εντατικές, συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, θεματικά 

συναφείς με το αναλυτικό πρόγραμμα, βασισμένες στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, 

υλοποιούμενες με μεθοδολογικά πολυμορφικές, ενεργητικές, συμμετοχικές,  

συνεργατικές και αναστοχαστικές διαδικασίες σύμφωνες με τις αρχές ενηλίκων και 

συστηματικά ανατροφοδοτικές (Garet et al., 2001· Desimone et al., 2002· Broad & 

Evans, 2006· Farrell, 2008· Darling-Hammond et al., 2009· Desimone, 2009· Waters & 

Vilches, 2010). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επίσης επιβεβαιώνουν έρευνα που 

αναφέρει ότι παραδοσιακής μορφής σύντομες επιμορφωτικές δραστηριότητες, που 

απλά μεταφέρουν γνώσεις και δεξιότητες χωρίς «να απευθύνονται επαρκώς σε 

βαθύτερα ζητήματα αλλαγής», είναι απίθανο να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή (Hayes, 

2009, σ. 113). 

5.2 Συμπεράσματα για τις Νέες Τεχνολογίες και την επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσας 

Δεύτερος ερευνητικός στόχος ήταν να αναδειχθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

για το βαθμό στον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Αρχικά, η μελέτη αναδεικνύει ότι σε μεγάλο ποσοστό, οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής 

γλώσσας αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των Νέων Τεχνολογιών, όχι μόνο στις 

καθημερινές κοινωνικές τους διεργασίες, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της 

διδασκαλίας. Αν και αρκετά ανεπτυγμένο γραμματισμό παρουσιάζουν ηλικιακά 

νεότερες ομάδες (30-40 ετών), οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους θεωρούν ότι η 

διδακτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών εκσυγχρονίζει και βελτιώνει τη 

διδασκαλία και καλλιεργεί δεξιότητες 21ου αιώνα στους μαθητές, ενθαρρύνοντας την 

αυτόνομη, ευέλικτη και ανοικτή γλωσσική εκμάθηση, πέρα από τα όρια του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η αντίληψη αυτή θεωρείται σημαντικός παράγοντας για 

την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο διδακτικό έργο (Web & Cox, 2004).  

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν επιπλέον την ψυχολογική διάσταση της διδακτικής χρήσης 

της τεχνολογίας, που εκφράζεται με την ενίσχυση της αίσθησης της παιδαγωγικής 

τους επάρκειας, τη βελτιστοποίηση των σχέσεών τους με τους μαθητές  και των 

σχέσεων μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και την ανάπτυξη των 

προϋποθέσεων για συλλογική πρόοδο. Δεδομένων των θετικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική και παιδαγωγική χρησιμότητα των Νέων 

Τεχνολογιών, της χαμηλής ικανοποίησης από τα προπτυχιακά προγράμματα και της 
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σταδιακής συρρίκνωσης της εισαγωγικής επιμόρφωσης, κρίνεται σημαντικό να 

εντάσσεται ο ψηφιακός γραμματισμός στα προπαρασκευαστικά προγράμματα των 

εκπαιδευτικών (Guikema &  Menke, 2014).  

Η επίγνωση της τεχνολογικής εξέλιξης της κοινωνικής πραγματικότητας, των 

ψηφιακών δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών, αλλά και της εκπαιδευτικής 

χρησιμότητας των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί κύριο έναυσμα για την επιδίωξη της 

επιμόρφωσης στο τεχνολογικό πεδίο. Παράγοντες όπως η εντατικοποίηση των 

κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών, η γεωγραφική θέση μιας επιμορφωτικής 

διοργάνωσης και η ανάγκη για άμεση και διαφοροποιημένη κάλυψη συγκεκριμένων 

αναγκών (εμπλουτισμός διδασκαλίας, επίλυση προβλημάτων, απόκτηση γνώσεων) 

συμβάλλουν στην αύξηση της δημοτικότητας σύγχρονων ανοιχτών και ευέλικτων 

επιμορφωτικών επιλογών, όπως είναι τα πλήρως εξ αποστάσεως ή μεικτής μάθησης 

προγράμματα. Η μελέτη ανέδειξε ότι για τους εκπαιδευτικούς, τα προγράμματα εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης, συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τα 

ευρήματα αυτά συμφωνούν με έρευνα των Olalere και Taiwo (2009) που επιβεβαιώνει 

την επίδραση των παραγόντων χρόνος και κόστος ως ανασταλτικών για τη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών σε δια ζώσης επιμορφωτικές διαδικασίες. Συνάδουν, επίσης, με 

έρευνα του Dede (2006) που αποδίδει την τροπή των εκπαιδευτικών σε τεχνολογικά 

υποστηριγμένες μορφές επιμόρφωσης στους πιο πάνω παράγοντες.  

Οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται τις Νέες Τεχνολογίες ως δίαυλο επαγγελματικής 

ανάπτυξης και επιδιώκουν να επιμορφώνονται μέσω αυτών ή με διαδικασίες που τις 

αξιοποιούν. Έρευνα του Murray (2013) συνδέει την αίσθηση της αυτόνομης διαχείρισης 

των τρόπων και των μέσων με τα οποία προσεγγίζουν την  επαγγελματική τους 

ανάπτυξη με τις Νέες Τεχνολογίες. Συχνά εκείνοι επιλέγουν να συμμετέχουν σε 

επιμορφωτικές διαδικασίες μέσω των Νέων Τεχνολογιών που δεν μοριοδοτούνται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σε όσες μοριοδοτούνται και -επομένως- προάγουν την 

επαγγελματική τους ανέλιξη. Η στάση αυτή ίσως υποδηλώνει ότι για τους 

εκπαιδευτικούς υπερισχύουν οι ανάγκες του έργου τους ή/και οι προσωπικές τους 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους έναντι της προαγωγής της επαγγελματικής τους 

κατάστασης. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την ανάγκη να φροντίζεται κεντρικά η 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. 

Ένα επιπλέον συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι αν και οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν τη μαθησιακή δυναμική των Νέων Τεχνολογιών ως επιμορφωτικού 

μέσου, κρίνουν ισοδύναμα αναγκαία τη διαπροσωπική επιμορφωτική καθοδήγηση. Η 
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αντίληψη αυτή αιτιολογεί την εμμένουσα υψηλή δημοτικότητα των δια ζώσης 

επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λ.π.) τα οποία αξιοποιούν 

και ψηφιακά μέσα. Επίσης επεξηγεί την προτίμησή τους σε μεικτά μοντέλα 

επιμόρφωσης, αλλά και την πρότασή τους να καθιερωθεί ευέλικτη αποστάσεως 

συμβουλευτική-επιμορφωτική καθοδήγηση με συνεχή εποπτεία και υποστήριξη από 

ειδικό ακαδημαϊκό, σύμβουλο ή μέντορα.  

Ένα στοιχείο που αναδείχθηκε στη μελέτη και αφορά στη μορφή των επιμορφωτικών 

πρακτικών που εμπλέκουν τις Νέες Τεχνολογίες είναι η ανάπτυξη της συλλογικής και 

συνεργατικής μάθησης μέσω πλατφόρμας. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τη 

σημαντικότητα της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με συναδέλφους, 

ως μέσο ομαδικής επεξεργασίας κοινών προβλημάτων, ανταλλαγής αντιλήψεων και 

πρακτικών και ευέλικτης προσωπικής ανάπτυξης. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 

έρευνα της Uzun (2014), η οποία αναφέρει ότι «οι πλατφόρμες όπου άτομα με 

διαφορετικό υπόβαθρο και εσωτερικά χαρακτηριστικά συναντώνται, είναι σημαντικές 

γιατί παρέχουν δυνατότητες για σύγχρονη διαπολιτισμική επικοινωνία, ανάλογη με τη 

διαπροσωπική σχέση του φυσικού κόσμου» (σ. 2408). Αναφερόμενοι στο φύλο, οι Zhou 

και Xu (2007) παρατηρούν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί προτιμούν να εκπαιδεύονται 

στην τεχνολογία με κοινωνικές, ομαδοσυνεργατικές επιμορφωτικές τεχνικές σε 

αντίθεση με τους άνδρες που προτιμούν την ατομική μοναχική τεχνολογική εμπειρία. 

Σημαντικά είναι τα συμπεράσματα που αφορούν και στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τις δομικές προϋποθέσεις που 

διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα των επιμορφωτικών 

διαδικασιών που υποστηρίζονται από τις Νέες Τεχνολογίες. Ως προς τις αρχές, οι 

εκπαιδευτικοί ιεραρχικά αναφέρουν την ανάγκη εκείνες: 

 να συνδέονται με το εκπαιδευτικό περιβάλλον,  

 να (συν)διαμορφώνονται θεματολογικά από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, 

 να προάγουν την επιμόρφωση μέσα από κοινότητες πρακτικής,  

 να παρακολουθούν και επομένως να εμπεριέχουν σύγχρονες παιδαγωγικές 

εξελίξεις  

 να διεκπεραιώνονται με εξ αποστάσεως μεθοδολογικές μορφές και κυρίως 

με διαπροσωπική συμβουλευτική καθοδήγηση και  

 να συνδυάζουν τεχνοκρατικό (εργαλειακό) και παιδαγωγικό 

επιμορφωτικό υλικό 
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Ως προς τα χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτικοί ιεραρχικά αναφέρουν την ανάγκη 

εκείνες: 

 να διευρύνουν ευέλικτα και διαφοροποιημένα το παιδαγωγικό υπόβαθρο 

των εκπαιδευτικών, 

 να αναπτύσσουν έμπρακτα γραμματισμούς και δεξιότητες, ώστε να 

μεταφέρονται αυτά στη διδακτική πρακτική και να συμβάλουν 

μακροπρόθεσμα στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών, 

 να καλλιεργούν αναστοχαστικές στάσεις και πρακτικές μέσα από τη 

συνεργασία, την έρευνα, τον πειραματισμό και την (αυτο)αξιολόγηση 

 να προάγουν αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές διαπολιτισμικής 

κατανόησης και επικοινωνίας και  

 να ενθαρρύνουν αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Ως προς τις δομικές προϋποθέσεις, οι εκπαιδευτικοί ιεραρχικά αναφέρουν την ανάγκη: 

 να καθορίζεται η χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης με βάση το θέμα και 

τη δυσκολία του επιμορφωτικού περιεχομένου,  

 να επιλέγονται οι επιμορφωτικές προσεγγίσεις και τεχνικές ανάλογα με 

τους στόχους της επιμόρφωσης, 

 να περιλαμβάνει η επιμορφωτική διαδιακασία στάδια σπειροειδούς, 

κλιμακούμενης ανάπτυξης, 

 να εντάσσει τους εκπαιδευτικούς ισότιμα σε ενέργειες που αναπτύσσουν 

την αλληλεγγύη μεταξύ τους και μεγιστοποιούν τις δυνατότητές τους και, 

τέλος, 

 να επικαιροποιείται, να ανατροφοδοτείται και να ανατροφοδοτεί συνεχώς. 

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην επαγγελματική 

τους ανάπτυξη, μέσω πλατφόρμας–ψηφιακού αποθετηρίου όπου θα αντλούν πηγές, 

εφαρμοσμένα διδακτικά πρότυπα και υποστηρικτικό υλικό για το έργο τους και θα 

επιμορφώνονται μέσω αλληλεπίδρασης με ειδικούς και ομοτίμους, εκτός 

οργανωμένων επιμορφωτικών διαδικασιών. Η έμφαση που δίνεται στη δημιουργία 

διαδικτυακής ομάδας συζήτησης (forum) ως μέσο επαγγελματικής υποστήριξης  

μεταξύ ομοτίμων και ειδικών εμπειρογνωμόνων επισημαίνεται στη βιβλιογραφία. Οι 

Angeli και Valanides (2009) αναφέρουν ότι η αλληλεπίδραση και συνεργασία με 

ομοτίμους παρέχει ένα περιβάλλον «χαμηλού κινδύνου» και άρα μειώνει το άγχος και 
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την αποφυγή της αποτυχίας. H Garrett-Rucks (2010, 2014) ισχυρίζεται ότι οι 

διαφορετικές οπτικές των διαδικτυακών «επισκεπτών» συμβάλλουν στην αποβολή 

των στερεοτυπικών οπτικών.  

Οι κοινότητες πρακτικής τονίζονται από τους εκπαιδευτικούς ως σημαντική 

επιμορφωτική προσέγγιση. Οι Farrell (2001) βρήκαν  σε έρευνά τους ότι η αίσθηση του 

ανήκειν σε μια επαγγελματική ομάδα μπορεί να κινητοποιήσει την επιθυμία των 

εκπαιδευτικών για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Ο Ertmer (2005) αναφέρει ότι οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών μπορούν να επηρεαστούν όταν εκείνοι εμπλακούν σε 

διάλογο και όταν τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε κοινότητες πρακτικής 

μέσω των Νέων Τεχνολογιών. Για τους Soto, Escobar και Baez (2011), το δίκτυο και η 

κουλτούρα αμοιβαίας υποστήριξης μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα 

για την αναμόρφωση ολόκληρου του σχολείου.  

5.3 Συμπεράσματα για την επιμόρφωση μέσω Νέων Τεχνολογιών και την παιδαγωγική 

και διαπολιτισμική επάρκεια/ικανότητα 

Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα της μελέτης διαφωτίζουν τις συγκεκριμένες μορφές 

επίδρασης που ασκούν στην παιδαγωγική και διαπολιτισμική πτυχή της 

προσωπικότητας των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας οι επιμορφωτικές 

διαδικασίες που υποστηρίζονται ή διαμεσολαβούνται από τις Νέες Τεχνολογίες. Για 

ένα ποιοτικό ζήτημα, όπως είναι η παιδαγωγική και διαπολιτισμική ανάπτυξη, που δεν 

μπορεί να μετρηθεί με ποσοτικά μεγέθη, η μελέτη καταγράφει πρακτικές ενδεικτικές 

εκφράσεις αυτής της ανάπτυξης.  

Αρχικά, αναδεικνύεται ότι οι τεχνολογικά εμπλαισιωμένες επιμορφωτικές διαδικασίες 

μεταβάλλουν τις παιδαγωγικές αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών. 

Η αναζήτηση της κατάλληλης διδακτικής μεθοδολογίας φαίνεται ότι αποτελεί 

κεντρικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, αφού η διαρκής 

εξέλιξη της γλωσσικής διδασκαλίας, η εισαγωγή νέων εξελίξεων, καινοτομιών ή 

μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι ανάγκες των μαθητών, η εξέλιξη της 

φυσιογνωμίας της τάξης και η επίδραση περασμένων γλωσσοδιδακτικών σχολών 

φαίνεται ότι αυξάνουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών για εκσυγχρονισμό των 

παιδαγωγικών τους αντιλήψεων, γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο ψηφιακός 

γραμματισμός και η αυτοπεποίθηση που δημιουργεί στους εκπαιδευτικούς ώστε να  

να επενδύουν τη διδακτική τους πρακτική με ψηφιακά μέσα θεωρούνται αμεσότερα 

αποτελέσματα της τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης. Η μεταβολή των 
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πρακτικών τους εκφράζεται με την αποστασιοποίησή τους από παραδοσιακές 

αντιλήψεις και πρακτικές και την υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων που 

προάγουν την ενεργητική, πολυαισθητηριακή, διαφοροποιημένη και συνεργατική 

μάθηση και αναπτύσσουν νέους γραμματισμούς. Έρευνες των Webb και Cox (2004) 

και Webb (2005), χαρακτηρίζουν την εξέλιξη αυτή «παιδαγωγικό συλλογισμό» 

(pedagogical reasoning), την περιγράφουν ως μεταφορά των δυνατοτήτων των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική και θεωρούν ότι είναι προϊόν επαγγελματικής 

μάθησης. Οι Jamieson-Proctor, Burnett, Finger και Watson (2006) αναφέρουν ότι η 

διάθεση των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για να 

αναδιαμορφώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα σχετίζεται με την ενίσχυση της 

αυτοποποίθησής τους. Κι άλλες έρευνες συσχετίζουν την χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδακτική με τον ψηφιακό γραμματισμό και το επίπεδο 

αυτοπεποίθησης  (Teo, 2008, 2011· Peeraer & Van Petegem, 2011) καθώς και με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητά τους 

(Yunus, 2007· Wong 2015).  Το γεγονός ότι η πλειονότητα του δείγματος (ποσοτικό και 

ποιοτικό ερευνητικό μέρος) ανήκε στο γυναικείο φύλο παραπέμπει σε έρευνα του 

Yildirim (2000), που αναφέρει ότι η συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικά προγράμματα τεχνολογικής κατάρτισης βελτιώνει κατά πολύ την 

αυτοπεποίθηση και μεταβάλλει προς το θετικότερο τη στάση τους απέναντι στην 

εκπαιδευτική αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Η επίδραση της τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμορφωτικής διαδικασίας φαίνεται 

κυρίως στην έμφαση που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στην απόκτηση όχι μιας 

εργαλειοκεντρικής γνώσης, αλλά των παιδαγωγικών αρχών που υπαγορεύουν τη 

σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με το αντικείμενό τους. Το εύρημα επιβεβαιώνει τη 

σημαντικότητα και επικαιρότητα του μοντέλου TPACK των Mishra και Koehler (2006), 

στο οποίο τονίζεται η ανάγκη για σύζευξη της γνώσης του διδακτικού αντικειμένου 

και της παιδαγωγικής και της τεχνολογικής γνώσης στην διδασκαλία της Αγγλικής 

γλώσσας με τις Νέες Τεχνολογίες. Αναφέροντας τους Barton και Lee (2013), Herring 

(2007) και Kern (2015), οι Καραλής και Παπαγεωργίου (2012) επισημαίνουν την έμφαση 

που δόθηκε επί αρκετά χρόνια στην εργαλειακή λογική της αξιοποίησης των Νέων 

Τεχνολογιών και την απουσία συστημικής προσέγγισης στο εκπαιδευτικό έργο με 

αυτές.  Επίσης, οι Campbell και Varnehagen (2002) αναφέρουν ότι το παιδαγωγικό 

σκέλος της τεχνολογικής γνώσης απασχολεί περισσότερο τον γυναικείο εκπαιδευτικό 
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πληθυσμό σε σχέση με το αμιγώς τεχνοκρατικό που απασχολεί τον ανδρικό 

πληθυσμό. 

Η μεταβολή των διδακτικών πρακτικών και η εμπειρική και βιωματική ανακάλυψη 

των πλεονεκτημάτων της από τους εκπαιδευτικούς (αύξηση κινήτρων, ενίσχυση 

κατανόησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμπερίληψη μαθητών, βελτίωση σχέσεων, κ.ά.) 

απολήγουν στη μεταβολή και των παιδαγωγικών αντιλήψεών τους.  Αυτή η μεταβολή 

εκφράζεται με την απομάκρυνση των εκπαιδευτικών από παραδοσιακές, 

συμπεριφοριστικές, κυρίως, διδακτικές μεθόδους, την εφαρμογή κονστρουβιστικών 

κοινωνικοπολιτισμικών πρακτικών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα και 

θεωρείται κατά τον Guskey (2002) ένδειξη επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Μορφή επίδρασης των τεχνολογικά υποστηριγμένων διαδικασιών θεωρείται η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής διαχείρισης του διδακτικού περιεχομένου, 

δημιουργικής παρέμβασης σε αυτό, διδακτικού σχεδιασμού, αυτόνομης και 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και συνεργασίας και επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν μια όχι διεκπεραιωτική, αλλά κριτική  στάση απέναντι στη διδασκαλία, 

διαμορφώνουν το διδακτικό υλικό και τις δραστηριότητες σύμφωνα με τις ανάγκες 

των μαθητών και προπάντων επιλέγουν και προσαρμόζουν τα ψηφιακά μέσα 

ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους (Mishra & Koehler, 2006). Η ανάπτυξη 

στάσεων και πρακτικών αναστοχασμού αποτελεί ένα στοιχείο που αναδεικνύεται στα 

ευρήματα, το οποίο ενισχύει τα προαναφερθέντα. Οι Liddicoat και Scarino (2013) 

τονίζουν ότι ο αναστοχασμός είναι θεμελιώδης σε κάθε ερμηνευτική προσέγγιση στη 

μάθηση εννοιών όπως ετερότητα, ταυτότητα, διαπολιτισμική σκέψη, κ.ά., ενώ η 

Kramsch (1998, 2009) προτείνει τη συνεχή εφαρμογή αναστοχαστικών πρακτικών 

στην πολιτισμική διδασκαλία.  

Πολλές έρευνες αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στα πρότυπα του τρόπου 

που διδάχτηκαν (Cuban, 1995· Russell, 1997· Ottesen, 2006· Graham, 2008). Αν, όπως 

δείχνουν τα ευρήματα, οι εκπαιδευτικοί ανασκευάζουν και εκσυγχρονίζουν τις 

διδακτικές τους πρακτικές αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, ως αποτέλεσμα των 

επιμορφωτικών τους εμπειριών, αυτό υποδηλώνει ότι οι Νέες Τεχνολογίες 

συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η μελέτη αντιτίθεται σε έρευνες 

των Papadima-Sophocleous κ.ά. (2015) και Stylianou (2012) που αναφέρουν ότι η 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία  

είναι περιορισμένη λόγω δυσκολιών των εκπαιδευτικών και ανεπαρκούς 

τεχνολογικής και τεχνοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης. Η παρούσα μελέτη δημιουργεί 
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προοπτικές ότι οι τεχνολογικά διαμεσολαβημένες επιμορφωτικές διαδικασίες στις 

οποίες συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί άσκησαν θετική επίδραση στην παιδαγωγική 

τους επάρκεια / ικανότητα.    

5.4 Συμπεράσματα για την επιμόρφωση μέσω Νέων Τεχνολογιών και διαπολιτισμική 

επάρκεια/ικανότητα 

Σύμφωνα με τον Byram (1997), η διαπολιτισμική επάρκεια / ικανότητα των 

εκπαιδευτικών εκφράζεται με την ανάπτυξη συγκεκριμένων μορφών κατάρτισης 

(savoirs), όπως για παράδειγμα τη πολιτισμική γνώση, την κριτική πολιτισμική 

επίγνωση, την ευρύτητα πνεύματος και τη διάθεση διαπολιτισμικής εξερεύνησης, την 

ικανότητα ερμηνείας και συσχετισμού πολιτισμικών σχημάτων, την ικανότητα 

διαπολιτισμικού διαλόγου, κ.ά. Οι Liddicoat και Scarino (2013) αναφέρουν ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες παρέχουν ορισμένες δυνατότητες χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να 

αναπτυχθεί η διαπολιτισμική ικανότητα. Ο Godwin-Jones (2013) επισημαίνει την 

ανάγκη να προσμετρηθεί η σχέση μεταξύ της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών και της 

διαπολιτισμικής ανάπτυξης. Οι Levy (2007) και Mӧllering και Levy (2012) επισημαίνουν 

τον πλούτο πολιτισμικών πληροφοριών που παρέχει η διαδικτυακή αναζήτηση και τη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη αδιόρατων πτυχών της διαπολιτισμικής ικανότητας. Το 

γεγονός ότι ερευνητές (Crozet & Liddicoat, 2000; Liddicoat & Scarino, 2013) δεν 

θεωρούν επαρκή για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας μόνο 

την έκθεση σε πολιτισμικό εισαγόμενο (cultural input), στάση με την οποία πολλοί 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία της έννοιας του πολιτισμού, τα 

ευρήματα της μελέτης παρέχουν ποικίλες μορφές αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών 

για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης διάστασης. 

Στη μελέτη αναδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να αξιοποιούν τις Νέες 

Τεχνολογίες για την άντληση πολιτισμικών γνώσεων συνδεδεμένων με τους εκάστοτε 

μαθησιακούς στόχους, όμως ανακαλύπτουν και τη δυναμική τους ως φορέων 

διαπολιτισμικών σχέσεων, και για το λόγο αυτό προβαίνουν σε διδακτικές πρακτικές 

που προάγουν αυτή τη διάσταση προς όφελος της πολυπολιτισμικής τους τάξης. Το 

εύρημα ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα υιοθετούν μια 

ισότιμη στάση απέναντι στη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού φαίνεται ότι 

είναι αντίθετο σε ευρήματα έρευνας του Clouet (2012) που αναφέρουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί θέτουν προτεραιότητα στη γλωσσική διδασκαλία και όχι στην 

πολιτισμική.  
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Επίσης, παρά το γεγονός ότι η μέτρηση της διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας 

θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ερευνητικές προκλήσεις (Paran & Sercu, 2010), οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι έχουν επίγνωση των στοιχείων που την απαρτίζουν και 

προσπαθούν να τα αναπτύξουν. Διδάσκοντας αναστοχαστικά και με επίγνωση της 

πολυπολιτισμικής εθνογραφίας της τάξης, αναζητούν γνώσεις όχι μόνο για τη 

διδασκαλία επιφανειακών ‘τουριστικού’ τύπου πληροφοριών για άλλους πολιτισμούς 

(Thanasoulas, 2001), αλλά για τη δημιουργία κλίματος διαπολιτισμικής κατανόησης, 

επικοινωνίας και συνεργασίας. Προσεγγίζουν κριτικά τα ψηφιακά μέσα άλλοτε για να 

πληροφορηθούν και να επιμορφωθούν σε τρόπους διαχείρισης της πολιτισμικής 

ετερότητας, άλλοτε για να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε πολιτισμικές έννοιες, 

άλλοτε για να αναπτύξουν στάσεις ενδιαφέροντος, σύγκλισης και κατανόησης μεταξύ 

μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και άλλοτε για να εμβαπτίσουν τους 

μαθητές και τους ίδιους σε αυθεντικές διαπολιτισμικές επικοινωνιακές περιστάσεις, 

προσομοιώνοντας το αυθεντικό πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον, δυνατότητα 

που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία (Dooly, 2010). Οι  Liddicoat και Scarino (2013) 

αναφέρουν ότι η ίδια η διαδικτυακή πολιτισμική πληροφορία είναι φορέας 

πολιτισμικών στάσεων και αξιών και προσφέρει δυνατότητες για ανάλυση και 

αναστοχασμό. Ο Spitzberg (2015) αναφέρει ότι όταν η κοινή εμπιστοσύνη, η κοινή 

σύγκλιση και η κοινή αίσθηση της αυτονομίας και της οικειότητας αυξάνουν, αυξάνει 

και η διαπολιτισμική ικανότητα αυτών που επικοινωνούν. Οι Davis και Rinvolucri, 

(1990) επισημαίνουν ότι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ικανότητας του 

εκπαιδευτικού να διαμορφώνει διαπολιτισμικές τάξεις  είναι εξαιρετικά σημαντικό για 

το επάγγελμά του.  

Οι Ting-Toomey και Chung (2012) περιγράφουν τη διαπολιτισμική επάρκεια ως την 

ικανότητα να εντάσσει ο εκπαιδευτικός «γνώσεις και στάσεις ανοιχτού πνεύματος» και 

να τις προσαρμόζει δημιουργικά στην καθημερινή του επικοινωνία» (σ. 28). Παρόλο που 

στη μελέτη αναδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συχνά μια εθνικά 

εστιασμένη διδασκαλία της έννοιας του πολιτισμού (ήθη, έθιμα, ιστορία, τρόπος ζωής, 

κ.λ.π.), πρακτική που σύμφωνα με τον Baker (2015) ενθαρρύνει μια 

υπεραπλουστευμένη προσέγγιση της ξένης γλώσσας και δεν αντανακλά τη ρέουσα και 

δυναμική πραγματικότητα της γλωσσικής χρήσης, παράλληλα αξιοποιούν τα 

ψηφιακά μέσα για να προάγουν βαθύτερες και ποιοτικότερες πτυχές του πολιτισμού. 

Η Kramsch (1993) αναφέρει ότι τα πολυμέσα προάγουν μαθησιακές πρακτικές που 

ευνοούν την ανάπτυξη σχέσεων και οδηγούν στην αποφυγή στερεοτύπων. 
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Δραστηριότητες αναζήτησης πολιτισμικών πληροφοριών και έκθεσης σε 

διαφορετικές πολιτισμικές ιδέες θεωρούνται αναγκαίες για την αύξηση της 

διαπολιτισμικής επάρκειας / ικανότητας (DeJaeghere & Cao, 2009· Yuen, 2010). Επίσης, 

δραστηριότητες αυθεντικής διαδικτυακής αλληλεπίδρασης, όπως στα προγράμματα 

e-Twinning και Erasmus+, ή σε τηλεσυνεργατικά σχέδια, υποστηρίζεται ότι συνιστά 

εμπειρική διαπραγμάτευση πολιτισμικών εννοιών και μέσο ανάπτυξης 

διαπολιτισμικής ικανότητας (Kramsch, 1993· Warschauer & Kern, 2000· Furstenberg et 

al., 2001· Liaw, 2003· O’Dowd, 2003· Godwin-Jones, 2013). Έρευνα των Muller και 

Hartmann (2006) ανέδειξε τα πλεονεκτήματα τέτοιων μορφών αλληλεπίδρασης για 

τον ίδιο σκοπό. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν δραστηριότητες 

διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης μέσω Νέων Τεχνολογιών είναι θετικό, δεδομένων 

των δυσκολιών μιας τέτοιας επικοινωνίας (Levy, 2007).  

Μια βασική διάσταση που αναδεικνύεται στη μελέτη και αφορά στην διαπολιτισμική 

επάρκεια/ικανότητα των εκπαιδευτικών είναι η επίδειξη ανοιχτού πνεύματος στη 

διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας και των δυσκολιών που επιφυλάσσει συχνά η 

διαπολιτισμική επικοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν πρόθυμοι να προσαρμόζονται 

συναισθηματικά στην πολυπολιτισμική τους τάξη, να διαχειρίζονται τις ανάγκες της 

επιστρατεύοντας ποικίλα μέσα και πρακτικές και να επιδιώκουν να καλλιεργήσουν το 

ίδιο θετικό πνεύμα στους μαθητές τους. Οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιούνται δυναμικά 

ώστε έμμεσα και άμεσα να επιτευχθεί η σύγκλιση, κατανόηση και σύσφιξη σχέσεων 

μεταξύ του μαθητικού κοινού. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με έρευνες που 

περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού ως 

ατόμου με ευρύτητα πνεύματος και ευελιξία, ευαίσθητου στις πολιτισμικές διαφορές, 

ικανού να τις εντοπίζει και πρόθυμου να τις αξιοποιεί δημιουργικά (Kim, 1991· Bennett, 

1993· Kealey, 1996· Gudykunst, 2004).  

Καινοτομική διδακτική πρακτική για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης 

και προσέγγισης αναφέρεται στα ποιοτικά δεδομένα η ψηφιακή αφήγηση. Μέσο 

προσωπικής και δημιουργικής γλωσσικής έκφρασης, η ψηφιακή αφήγηση δίνει βήμα 

σε πολιτισμικές στάσεις, αντιλήψεις και αξίες και έτσι προάγει τον εντοπισμό 

ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ πολιτισμών, αλλά και τον αναστοχασμό για οικείες 

και διαφορετικές πολιτισμικές έννοιες. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ανάλογες 

διαπιστώσεις των Kumaradivelu (2008) και Kramsch (2009) και που τονίζουν τη 

συμβολή της ανάδειξης και της συλλογικής αναστοχαστικής επεξεργασίας 

προσωπικών αντιλήψεων. Ερευνητές (Cruz & Snider, 2009· Ribeiro, 2011· Ribeiro, 
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Moreira & Pinto da Silva, 2011) αποκαλούν την αφηγηματική εξιστόρηση αντανάκλαση 

της ατομικής ταυτότητας και μέσο κοινωνικοποίησης (socialization) και 

πολιτισμοποίησης (enculturation). Έρευνα των Goodson κ.ά. (2010) αναφέρει ότι η 

δημιουργία και ο διαμοιρασμός αφηγηματικού λόγου συμβάλλει στην διαπολιτισμική 

εξέλιξη ατόμων και ομάδων.  

Η διαπολιτισμική επάρκεια/ικανότητα  αυξάνει με τη χρήση του διαδικτύου για 

αναζήτηση πολιτισμικών γλωσσικών πληροφοριών αλλά και την εφαρμογή 

δραστηριοτήτων γλωσσικής διαμεσολάβησης, ενέργεια που προβλέπεται στα 

αναλυτικά προγράμματα της Αγγλικής γλώσσας και ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στις 

πρακτικές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Οι Liddicoat κ.ά. (2003) αναφέρουν ότι η 

διαπολιτισμική μάθηση προϋποθέτει την κατανόηση της οικείας γλώσσας και των 

πολιτισμικών αναφορών που μεταφέρει σε σχέση με άλλες γλώσσες και ανάλογες 

πολιτισμικές αναφορές.   

Η επιδραστική σχέση μεταξύ τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης και 

διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας διαπιστώνεται στη μελέτη και από ποσοτικά 

και από ποιοτικά ευρήματα με τη μεταβολή αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών. Ως 

αποτέλεσμα των επιμορφωτικών διεργασιών, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι   

αποκτούν ευαισθησία στην πολιτισμική ετερότητα, αποκτούν επίγνωση της έννοιας 

της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και των προκλήσεων της, αναπτύσσουν δεξιότητες 

ανακάλυψης και επίλυσης προβλημάτων και υιοθετούν διδακτικές στάσεις και 

πρακτικές άμβλυνσης των εθνοκεντρικών στερεοτύπων και προαγωγής της 

διαπολιτισμικής κατανόησης και σύγκλισης. Αναγνωρίζουν, τέλος, τη σημαντικότητα 

της ανταλλαγής αντιλήψεων ως έκφραση όχι μόνο παιδαγωγικών αλλά και 

διαπολιτισμικών στάσεων και οπτικών, και για το λόγο αυτό προτείνουν ως ένα από 

τους διαύλους επαγγελματικής ανάπτυξης τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων. 

Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με έρευνες που θεωρούν στοιχεία όπως «πλουραλιστική 

σκέψη, ευαισθησία στην εθνοπολιτισμική ετερότητα και απόρριψη κάθε είδους διάκρισης 

που προέρχεται από το διαφορετικό» (Bouchard, 2010, σ. 440) μορφές έκφρασης 

διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας.  Επίσης συμφωνούν με την αντίληψη ότι ο 

διαπολιτισμικά επαρκής εκπαιδευτικός γνωρίζει και σέβεται άλλους πολιτισμούς, 

αναπτύσσει ανεκτικότητα σε εθνικές μειονότητες, αναγνωρίζει και αποδέχεται τον 

πολιτισμικό πλουραλισμό ως κοινωνική πραγματικότητα και συμβάλλει ώστε να 

δημιουργείται κλίμα ισότητας, ενώ βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την 

προσωπική τους ταυτότητα (Coulby, 2011).  



Σ ε λ ί δ α | 195 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

Η επίδραση της επιμόρφωσης μέσω Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας εκφράζεται επίσης με την κριτική επιλογή των 

ψηφιακών μέσων τα οποία χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας σε 

συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν τη συνεργασία, την 

επικοινωνία, τη διερεύνηση, την πολιτισμική έκφραση, κ.λ.π. Η ικανότητα να 

αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες με παιδαγωγικές αρχές και κριτήρια για σύγχρονες 

ή ασύγχρονες μορφές διάδρασης θεωρείται σημαντική και παράγοντας 

αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαπολιτισμικής ανάπτυξης (Furstenberg et 

al., 2001· Belz, 2007· Levy, 2007· Dooly, 2010; Liddicoat & Scarino, 2013).Τα ευρήματα 

αυτά επισημαίνονται σε διάφορες έρευνες, όπου διαπιστώνεται η σημαντικότητα του 

αυθεντικού διαπολιτισμικού διαλόγου (Lo Bianco, Liddicoat, & Crozet, 1999), του 

αναστοχασμού της διαπολιτισμικής εμπειρίας (Lange, 2003), της ενσυναίσθησης 

(Byram, 1997), της αντιπαράθεσης διαπολιτισμικών αντιλήψεων, στάσεων και αξιών 

(Byram, 1997· Lange, 2003), της διαπραγμάτευσης πολιτισμικών νοημάτων (Lo Bianco 

et al., 1999· Lange, 2003· Levy, 2007), κ.ά. Ιδιαίτερα η σπειροειδής επιμορφωτική 

προσέγγιση προτείνεται από την Sercu (2010) ως η πλέον κατάλληλη για την ανάπτυξη 

της διαπολιτισμικής επάρκειας / ικανότητας.  

Η  Liaw (2006, σ. 60) συνοψίζει τα πιο πάνω χαρακτηριστικά αναφέροντας ότι ο 

σχεδιασμός μελλοντικών τεχνολογικά υποστηριγμένων προγραμμάτων θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι μέσα από αυτά θα αναπτύσσονται περισσότερες πτυχές 

διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας. Τα ευρήματα επίσης συμφωνούν με έρευνα 

των Garrison και Anderson (2003), όπου προτείνεται η γνώση να επιτυγχάνεται σε 

κύκλους πρακτικής διερεύνησης, αναστοχασμού και συλλογικής διαπραγμάτευσης 

ιδεών με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, την δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής, 

την έμφαση στην παιδαγωγική πτυχή της τεχνολογικής πρότασης και τη συνεργασία 

ενήμερων καθοδηγητών-διευκολυντών. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι δεν έχει 

καταγραφεί συγκεκριμένο μεθοδολογικό μοντέλο για την ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής ικανότητας μέσω τεχνολογικά υποστηριγμένης επιμόρφωσης, 

ερευνητές όπως οι O’Dowd (2003) και οι Schneider και von der Emde (2006) 

προτείνουν την αξιοποίηση του μοντέλου του Byram (1997) ή ανάλογων, όπου η 

παροχή πολιτισμικών γνώσεων συμπληρώνεται και διευρύνεται με τη δημιουργία 

διαπολιτισμικών εμπειριών, στοιχεία που παρατηρούνται στα ευρήματα της μελέτης. 

Πλαίσιο πέντε βασικών αρχών προτείνουν και οι Liddicoat και Scarino (2013), που 

περιλαμβάνουν την οικοδόμηση νοήματος, την ανάπτυξη σχέσεων, την κοινωνική 
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αλληλεπίδραση, τον αναστοχασμό και την υπεύθυνη δράση, αρχές με τις οποίες 

συμφωνούν τα ευρήματα της μελέτης.   

Ένα γενικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έμπρακτα 

και εύγλωττα τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων ατόμων (Κόκκος & Λιοναράκης 1998· 

Κόκκος, 2005). Διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, έχουν εδραιωμένες αντιλήψεις, 

στάσεις και αξίες, έχουν αναπτύξει συγκεκριμένους τρόπους και στρατηγικές μάθησης 

και διακατέχονται από σαφείς στόχους και προσδοκίες για την ανάπτυξή τους 

(Knowles et al., 2011). Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ερήμην τους και 

εξωτερικά επιβαλλομένων αφενός μειώνει την εμπιστοσύνη τους σε αυτά και 

αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και 

επομένως η αποτελεσματικότητά τους είναι αμφισβητήσιμη (Gray et al., 2007). Είναι 

αναγκαίο, οι επιμορφωτικές διαδικασίες να αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της 

ομάδας αυτής, ώστε να έχουν καταλληλότητα, συνάφεια, ενδιαφέρον και προοπτικές 

επιτυχίας (Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012). 

 Ως υποκείμενα που βιώνουν έμπρακτα την εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά και 

ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται πιο ενεργό ρόλο στη 

διαμόρφωση των επιμορφωτικών τους εμπειριών. Για το σχεδιασμό των μελλοντικών 

προγραμμάτων επιμόρφωσης θα ήταν σκόπιμο να αξιοποιούνται με κάποιον τρόπο οι 

ανάγκες, οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες, οι ικανότητες, οι γνώσεις και οι κλίσεις τους. Σε 

συνδυασμό με τις διαρκώς εξελισσόμενες κοινωνικοπολιτισμικές, επιστημονικές, 

τεχνολογικές και εκπαιδευτικές συνθήκες, η μελέτη καταγράφει την ανάγκη να 

αναδιαρθρώνονται και να επικαιροποιούνται τακτικά οι επιμορφωτικές διαδικασίες. 

Ο ισχυρισμός αυτός συμφωνεί με έρευνα του Kemmis (2009), που τονίζει ότι η 

εκπαίδευση θα πρέπει να αναθεωρείται στο φως των ιστορικών εποχών και των 

μεταβαλλόμενων κοινωνικών περιστάσεων.  

Συνοψίζοντας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας στο 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον στην εποχή της τεχνολογικής εξάπλωσης είναι σύνθετος 

και προϋποθέτει γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις και αντιλήψεις που δεν 

παραμένουν στατικές, αλλά εξελίσσονται σε συνάρτηση με τα ευρύτερα δεδομένα. 

Τόσο τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, όσο και τα προγράμματα 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης θα πρέπει να επιμελούνται όλες τις πτυχές, 

γνωστικές, παιδαγωγικές, τεχνολογικές, αξιακές, πολιτισμικές, που απαιτεί η άσκηση 

του έργου τους σε ένα εξελισσόμενο εκπαιδευτικό τοπίο. Οι Νέες Τεχνολογίες 

μπορούν να επηρεάσουν και τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και τη μορφή των 
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επιμορφωτικών μεθόδων και πρακτικών. Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αποτελεσματικότητας και 

διαχρονικότητας και συνάδουν με τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις εμπειρίες, τις 

αντιλήψεις, τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές στρατηγικές των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων (Kumaravadivelu, 2001· Schibeci et al., 2008· Smith & Strong, 

2009· Knowles et al., 2011) είναι αναγκαίος για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών.  

5.5 Προτάσεις για επέκταση της μελέτης 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολυπαραγοντικότητα των εκπαιδευτικών και 

επιμορφωτικών διαδικασιών που αναδείχθηκε μέσα από τη μελέτη, μια μορφή 

επέκτασής της θα ήταν η επανάληψή της σε μεγαλύτερο δείγμα και σε 

επαναλαμβανόμενα χρονικά στάδια. Στόχος της πρότασης αυτής θα ήταν να 

καταγραφεί με περισσότερη ακρίβεια, εξειδίκευση και αντικειμενικότητα η επίδραση 

των τεχνολογικά υποστηριγμένων μορφών επιμόρφωσης στην παιδαγωγική και 

διαπολιτισμική διάσταση της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού και η πιθανή 

ανάδειξη νέων παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή, πτυχή που είναι αδιόρατη, 

δυναμική και μπορεί να αναδειχθεί μέσα από διαδικασίες που αποτυπώνουν τη 

σύνθετη πραγματικότητα. 

Ο σχεδιασμός ενός απτού και λεπτομερούς μεθοδολογικού πλαισίου επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας με προσανατολισμό στην διαπολιτισμική 

τους ανάπτυξη, που να αξιοποιεί σε υψηλό βαθμό τις δυνατότητες της σύγχρονης 

τεχνολογίας, η εφαρμογή του στην πράξη σε οριοθετημένο χρονικό διάστημα και η 

διερεύνηση της δυναμικής του αποτελούν τη δεύτερη πρόταση. Η ερευνητική ένδεια 

σε θέματα μεθοδολογίας όσον αφορά τη διαπολιτισμική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας ενισχύει την πρόταση αυτή. Το μεθοδολογικό 

αυτό πλαίσιο προτείνεται να βασίζεται σε ευέλικτους δομικούς (θεματικούς, 

μεθοδολογικούς, τεχνολογικούς) άξονες που να επιτρέπουν την λειτουργική 

αναπροσαρμογή του στα εξελισσόμενα εκπαιδευτικά δεδομένα, ώστε η εφαρμογή 

του να δοκιμάζεται με διαχρονικότητα και βιωσιμότητα. 

Μια άλλη πρόταση αφορά στη διενέργεια έρευνας πεδίου σε πολιτισμικά σύνθετες 

τάξεις όπου διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα, με σκοπό να παρατηρηθούν και να 

καταγραφούν ο βαθμός στον οποίο και ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν τη διαπολιτισμική ικανότητα στους μαθητές τους αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών. Με βάση βιβλιογραφικές αναφορές, ότι οι 
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πολιτισμικά εμπλαισωμένες διδακτικές πρακτικές συχνά περιορίζονται στην 

ενασχόληση με τις ορατές επιφανειακές διαστάσεις της έννοιας του πολιτισμού 

(φολκλόρ), είναι ενδιαφέρον να εντοπιστούν και να κατηγοριοποιηθούν πρακτικές 

που προάγουν τις μορφές κατάρτισης και ικανότητας που προβλέπει η διαπολιτισμική 

επάρκεια. Προτείνεται, επίσης, η έρευνα πεδίου να συνδυαστεί με την εφαρμογή του 

μεθοδολογικού πλαισίου επιμόρφωσης της δεύτερης πρότασης και  να εφαρμοστεί 

πριν και μετά την υλοποίησή του. Επιπλέον προτείνεται να συλλεγούν δεδομένα 

αξιολόγησης και των δυο περιστάσεων εφαρμογής (πριν και μετά την επιμόρφωση) 

και να αξιολογηθούν τα ευρήματα. 

Η επόμενη πρόταση σχετίζεται με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία 

πλατφόρμας ως πολυδύναμο μέσο μάθησης-επιμόρφωσης, επικοινωνίας, 

συνεργασίας, ανταλλαγής οπτικών και πρακτικών και συζήτησης-επίλυσης 

προβλημάτων, με ενσωματωμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες που αξιοποιούν σύγχρονες 

τεχνολογικές δυνατότητες. Προτείνεται ο σχεδιασμός, η χρονικά οριοθετημένη 

πειραματική δοκιμή και η αξιολόγηση ενός τέτοιου μοντέλου. Η δομή και το 

περιεχόμενό του θα ήταν καλό να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που ανέδειξαν οι 

εκπαιδευτικοί στη μελέτη και η εφαρμογή του να γίνει με τη συνεργασία 

καθοδηγητικών-συμβουλευτικών φορέων κι εμπειρογνωμόνων στα εμπλεκόμενα 

πεδία (π.χ. γλωσσοδιδακτικό, διαπολιτισμικό, τεχνολογικό, ψυχολογικό).  

Μια τελευταία πρόταση αφορά στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για την 

προώθηση της διαπολιτισμικής επάρκειας/ικανότητας των μαθητών στη διδασκαλία 

της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, το οποίο να εφαρμοστεί 

πειραματικά στο σχολικό περιβάλλον και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του. 

Στην περίπτωση θετικής αποτίμησης, προτείνεται να προσαρμοστεί το υλικό 

κατάλληλα για χρήση σε τάξεις ποικίλων γλωσσικών επιπέδων και να διερευνηθεί η 

επίδρασή του, όπως και οι παράγοντες που μεγιστοποιούν ή αναστέλλουν την 

αποτελεσματικότητά του. 

Επίλογος  

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωρείται καταλυτικός παράγοντας 

για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος (Borko, 2004). Σε μια εποχή όπου η 

τεχνολογική εξέλιξη και η πολιτισμική ετερογένεια αναδιαμορφώνουν τη διδασκαλία 

της Αγγλικής γλώσσας και εμπλουτίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού με νέες ανάγκες,  

οι Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν προοπτικές για συνεχή, ευέλικτη, πολυμορφική, 

αποτελεσματική και βιώσιμη επαγγελματική ανάπτυξη. Η αποδοχή και αξιοποίηση 
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των προοπτικών που δημιουργούν επιμορφωτικές διαδικασίες που επενδύουν στις 

δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών βασίζεται κατά κύριο λόγο στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών (Becker, 2000· Web & Cox, 2004). Στην παρούσα μελέτη αναδείχθηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την παιδαγωγική αξία των σύγχρονων ψηφιακών 

μέσων και περιβαλλόντων και έχουν κριτικά και εμπειρικά διαμορφωμένες αντιλήψεις 

για τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να συνεισφέρουν στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Αυτό που απαιτείται είναι μια ανάλογη και έμπρακτη ευαισθητοποίηση 

προς τις ανάγκες και τις αντιλήψεις τους από τους φορείς της επιμόρφωσής τους. 
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1. Η ηλικιακή  μεταβλητή σχετίζεται με την επαγγελματική  ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών (Huberman, 1989· Kanfer and Ackerman, 2004· Kooij et al., 2011), 

δεδομένων των εξελισσόμενων αναγκών και προκλήσεων του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, που απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς νέες μορφές 

κατάρτισης (Richter et al., 2011). Ο ηλικιακός παράγοντας έχει πολυδιάστατη 

επίδραση στην προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Σχετίζεται με την εμπειρία 

Dewey (1938) και τη ζωτικότητα, μια από τις διαστάσεις της επαγγελματικής 

επίδοσης (Schaufeli και Bakker, 2004a), ενώ σε συνδυασμό με το παιδαγωγικό 

προφίλ διαμορφώνει τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και αποτελεσμάτων 

(Dikkers et al., 2010; Truxillo and Fraccaroli, 2013). Μαζί με άλλες δημογραφικές 

μεταβλητές, η ηλικία επηρεάζει επίσης την εκπαιδευτική ενσωμάτωση των 

Νέων Τεχνολογιών (Yaghi, 2001; Valcke, Rots, Verbeke, & van Braak, 2007; Levin 

& Wadmany, 2008; Teo, 2008; Inan & Lowther, 2010).  

2. Το φύλο θεωρείται ότι επηρεάζει τη συχνότητα και τη μορφή της χρήσης των 

Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Russel & Bradley, 1997· Todman, 

2000) και ειδικότερα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (Todman, 2000· Yaghi, 

2001· Egbert, Paulus & Nakamichi, 2002· Teo, 2008). 

3. Η διασπορά των συμμετεχόντων στις υπάρχουσες σχολικές δομές και 

βαθμίδες σχετίζεται με σημαντικούς παράγοντες όπως είναι α) η ετερότητα 

των αναγκών και προκλήσεων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ανά 

σχολική βαθμίδα και τύπο σχολικής μονάδας, όπου τα αναλυτικά 

προγράμματα εμπεριέχουν διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση στη 

γλωσσική διδασκαλία (ΔΕΠΠΣ, 2003· ΕΠΣ-ΞΓ, 2010· ΠΕΑΠ, 2010) και β) η σταδικά 

εντεινόμενη παράλληλη διδακτική υπηρεσία των εκπαιδευτικών ειδικότητας 

σε διαφορετικές σχολικές βαθμίδες και ποικίλους τύπους σχολείων όπου το 

έργο τους παρουσιάζει μεγάλες μορφολογικές αποκλίσεις (π.χ. δημοτικό 

σχολείο και ΕΠΑ.Λ., ή Α/Β Δημοτικού σχολείου και Λυκειακές τάξεις) και 

πολιτισμικές ανάγκες (π.χ. πολυπολιτισμικότητα μαθητικού πληθυσμού ανά 

σχολική βαθμίδα).  

4. Η εργασιακή σχέση μπορεί να αποτελέσει προωθητικό ή ανασταλτικό 

παράγοντα της επαγγελματικής ανάπτυξης, με δεδομένο ότι εκείνη λειτουργεί 

στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και απαιτεί συνεχείς, συστηματικές, ενεργητικές 

και συλλογικές-συνεργατικές διαδικασίες προκειμένου να έχει αποτελέσματα 

και να είναι βιώσιμη (Desimone et al., 2002· Desimone, Smith, & Phillips, 2013). 
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Πρακτικότερο ζήτημα αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ποικίλων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και δράσεων που διαφοροποιείται συχνά ανάλογα με την 

εργασιακή σχέση των εκπαιδευτικών, περιλαμβάνοντας ή αποκλείοντάς τους 

από επιμορφωτικά προγράμματα ανάλογα με τη σχέση εργασίας τους.  

5. Στην 5η ερώτηση, λαβάνονται υπ’ όψη τα έτη στα οποία, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, επέρχονται μεταβολές στην εργασιακή κατάσταση του 

εκπαιδευτικού, κυρίως μείωση του εργασιακού του ωραρίου. Συγκεκριμένα, το 

εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υφίσταται μειώσεις μετά την ολοκλήρωση των 

6, 12 και 20 ετών (Εγκύκλιος 123948/Δ2/06-09-2013, βάσει των διατάξεων 

του N.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-13)  ενώ το ωράριο των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώνεται μετά την ολοκλήρωση 10, 15 και 20 

ετών υπηρεσίας (Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/ 11-8-1997). Οι χρονικές επιλογές στην 

ερώτηση επιδιώκουν ένα σχετικό συγκερασμό των μεταβολών και στις δυο 

βαθμίδες, δεδομένου ότι το δείγμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και από τις 

δυο βαθμίδες. Ο χρονικός παράγοντας συνδέεται και με τις ποιοτικές 

μεταβολές που υφίστασται η παιδαγωγική κατάρτιση και ικανότητα του 

εκπαιδευτικού λόγω της συσσωρευόμενης εμπειρίας αλλά και της 

επιμορφωτικής ενίσχυσης του επαγγελματικού του προφίλ.  

6. Τόσο η γεωγραφική περιοχή προέλευσης των τίτλων, όσο και η συνάφειά τους 

με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών εμπεριέχουν ποιοτικές αναφορές 

στο βαθμό της επιστημονικής και παιδαγωγικής ενδυνάμωσής τους (π.χ. 

ποιότητα περιεχομένου), αλλά και στο μέγεθος των διαπολιτισμικών τους 

εμπειριών ανάλογα με το περιβάλλον εκπαίδευσης (Endicott, Bock & Narvaez, 

2003). 

7. Η ερώτηση επιδιώκει να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ως 

ενήλικες παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο της δραστηριότητάς τους και 

αναβαθμίζουν το υπόβαθρό τους προκειμένου να ανταπεξέρχονται σε αυτές 

(Knowles, 1980). Η ερώτηση παραπέμπει και στα κίνητρα που υπαγορεύουν τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές διαδιασίες, τα οποία κατά 

τους Day και Sachs (2005) απορρέουν από  συνείδηση της επαγγελματικής τους 

ταυτότητας, την ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας και την ανάγκη της 

εξωτερικής αναγνώρισης του ρόλου τους. Η αναφορά σε μοριοδοτούμενες 
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μορφές επιμόρφωσης σχετίζεται με τις θεσμικές προδιαγραφές για τη 

μοριοδότηση της επαγγελματικής εξέλιξης. 

8. Η διαπολιτισμική κατάρτιση των εκπαιδευτικών θεωρείται αναγκαία 

προκειμένου εκείνοι να υποστηρίξουν το μαθητικό τους κοινό και να το 

προετοιμάσουν για το ρόλο τους ως διαπολιτισμικοί παγκόσμιοι πολίτες 

(Davis, Cho & Hagenson, 2005, σ.385). Το εύρος της κατάρτισής τους στον 

τομέα αυτό μπορεί να υποδηλώσει το επίπεδο και την εξελικτική πορεία της 

διαπολιτισμικής τους ικανότητας (Παπαχρήστος & Παλαιολόγου, 2002α). 

Επίσης, λόγω της πολιτισμικής διάστασης του διδακτικού αντικειμένου 

(ΔΕΠΣΣ, 2003· ΕΠΣ-ΞΓ, 2010· ΠΕΑΠ, 2010), η διαπολιτισμική κατάρτιση αποτελεί 

βασικό θέμα για το οποίο έρευνες έχουν καταγράψει ελλείψεις στην 

προπαρασκευή και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

(Δαμανάκης, 1997· Μάρκου, 1997· Νικολάου, 2000· Κοσσυβάκη, 2002· 

Παπαχρήστος & Παλαιολόγου, 2002α·  Γκόβαρης, 2005· Καρατζιά & 

Σπινθουράκη, 2005· Μάγος, 2005, κ.ά).   

9. Πολλοί ερευνητές (Baxter Magolda & King, 2005· Byram  & Guilherme, 2000· 

Deardorff, 2006· Kim, 2008) κρίνουν ότι η γλωσσομάθεια είναι συστατικό της 

διεθνοποίησης και κρίσιμος παράγοντας ανάπτυξης της διαπολιτισμικής 

ικανότητας. Η επίδρασή της αφορά στην απόκτηση διαπολιτισμικών 

εμπειριών, αντιλήψεων, στάσεων και αξιών (Byram, 1997), στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Byram & Zarate, 1997) και στην 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών σε «διαπολιτισμικούς ομιλητές», ατόμων που 

εξηγούν στους μαθητές τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ πολιτισμών και 

διακινούν τις πολιτισμικές αξίες (Sercu, 2006, σ.61-62). Η πιλοτική μορφή της 

συγκεκριμένης ερώτησης περιλάμβανε μέχρι και οκτώ ξένες γλώσσες, αλλά 

απορρίφθηκε ως μη σκόπιμη. Η τελική της μορφή περιορίστηκε στην επιλογή 

μέχρι και τριών ξένων γλωσσών πέρα από την Αγγλική.  

10. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει από το 1997 την ανάγκη να 

εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί στη διαχείριση πολυπολιτισμικότητας, έρευνες 

αποκαλύπτουν το έλλειμμα τόσο της βασικής εκπαίδευσης όσο και της 

επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής (Δαμανάκης, 1997· 

Μάρκου, 1997· Νικολάου 2000· Καρατζιά-Σπινθουράκη, 2005· Παπαχρήστος, 

2005 κ.ά). Ένα από τα αποτελέσματα της ανεπαρκούς αυτής κατάρτισης 

συνιστά η έκφραση της αδυναμίας πολλών εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν 
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κατάλληλα τις προκλήσεις της σχολικής πολυπολιτισμικότητας (Καρλατήρα, 

2002).  

11. Η έρευνα αξιολογεί συχνά ως μη αποτελεσματικές τις παραδοσιακές 

επιμορφωτικές διαδικασίες, λόγω της αδυναμίας τους να διασφαλίσουν τη 

διάρκεια της επιμόρφωσης (Loucks-Horsley et al., 1998· Garet et al., 2001) και 

αντιπροτείνει εναλλακτικές, μεταρρυθμιστικού τύπου προσεγγίσεις, συμβατές 

με τις σύγχρονες ανάγκες και με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Hargreaves & Fullan, 1992· Darling-Hammond, 1997· Loucks-Horsley et al., 1998). 

Η ερώτηση υπεισέρχεται τόσο στις ιδιαίτερες ανάγκες, στρατηγικές, 

ενδιαφέροντα, γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών, όσο και στην 

ικανότητά τους να αναστοχάζονται και να διαχειρίζονται με υπευθυνότητα και 

τεκμηριωμένη κριτική σκέψη την καταλληλότητα της επιμόρφωσής τους.  

12. Οι ερωτήσεις 12, 13, 14 και 15 υποδηλώνουν τη σημαντικότητα της ενεργητικής 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό της επιμόρφωσής τους ως 

βασικής αρχής της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998· 

Κόκκος, 1999· Rogers, 1999· Jarvis, 2004· Billington, 2007). Επίσης παραπέμπουν 

στη διαφοροποιημένη διαπολιτισμική προπτυχιακή προετοιμασία τους 

αντίθετα με την αναγκαιότητα μιας τέτοιας κατάρτισης που επισημαίνει η 

έρευνα (Sercu, 2005). 

13. Ερευνητικά η πραγματική εμπειρία της πολυπολιτισμικότητας κρίνεται 

σημαντική για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ευαισθησίας και ικανότητας, 

αλλά και βαθιά αναμορφωτική για τις αντιλήψεις και στάσεις για την 

ετερότητα (Dagkas, 2007· Hagemann, 2009). Ερευνητές επισημαίνουν το 

πολιτισμικό πρακτικό shock που προκαλεί η μετάβαση από τη θεωρητική 

εκπαίδευση στην πραγματική πολυπολιτισμική εκπαιδευτική εμπειρία 

(Korthagen, 2010). 

14. Οι Paige κ.ά. (2003) σχολιάζουν ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τον 

άλλο για να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά χρειάζεται να καταλαβαίνει το 

πολιτισμικό πλαίσιο. Ο Hager (2005) αναφέρει ότι για να μιλήσουν οι 

μαθητές για τον πολιτισμό τους σε μαθητές με διαφορετική πολιτισμική 

προέλευση, αναμένεται να γνωρίζουν υποχρεωτικά και τις δικές τους αλλά 

και τις άλλες πολιτισμικές αντιλήψεις. Και η Sercu (2005, σ.145) παρατηρεί 

ότι «όσο πιο εξοικειωμένος είναι ο εκπαιδευτικός με ένα συγκεκριμένο 
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πολιτισμό, τόσο περισσότερος χρόνος θα αναλωθεί στην πολιτισμικά 

εστιασμένη διδασκαλία, τόσο συχνότερα θα συζητηθούν πολιτισμικά θέματα 

και τόσο συχνότερα θα εφαρμοστούν πολιτισμικές διδακτικές πρακτικές».  

15. Η Valdes (1986) αναφέρει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας  δεν 

εντάσσουν το στοιχείο του πολιτισμού στο μάθημά τους γιατί παρεμβαίνει 

στη διδασκαλία των άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων, ενώ οι προτείνουν 

ανεξαρτητοποίηση της διδασκαλίας από το γλωσσικό σύστημα (Byram, 

1989· Kramsch, 1993a). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία 

θεωρείται ότι επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο οι πρακτικές τους κλίνουν 

είτε προς την ανάπτυξη της απλής επικοινωνιακής είτε της διαπολιτισμικής 

ικανότητας (Castro & Sercu, 2005, σ.20). Οι ζητούμενες απαντήσεις 

σφυγμομετρούν την Ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα του πολιτισμικού σκέλος στη 

διδακτική τους καθημερινότητα. Με βάση την ανωτέρω έρευνα των Castro 

και Sercu (ό.π., σ.36), όπου αναφέρεται ότι στην Ελλάδα οι ξενόγλωσσες 

γλωσσοδιδακτικές πρακτικές στοχεύουν συχνότερα από άλλες χώρες στην 

ενίσχυση της ανεκτικότητας και της ευρύτητας πνεύματος, η ερώτηση αυτή 

επιχειρεί να διερευνήσει την ισχύ αυτού του ισχυρισμού.  

16. Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει ποσοτικά και ποιοτικά το στοιχείο του 

πολιτισμού που συνδέεται με τα σχολικά εγχειρίδια της ξένης γλώσσας 

(Kramsch, 1988· Risager, 1991· Sercu, 2000, 2005· Lee, 2009· Zarei & Khalessi, 

2011· Weninger & Kiss, 2013· McConachy & Hata, 2013), καταλήγοντας ότι 

αυτό περιορίζεται μόνο στη μετάδοση πληροφοριακού τύπου πολιτισμικών 

γνώσεων, κυρίως για τον πολιτισμό της διδασκόμενης ξένης γλώσσας 

(Risager, 1998). Ανάλογες έρευνες έχουν επισημάνει τη θετική επίδραση του 

πολιτισμικού εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού. Για παράδειγμα, οι 

Byram κ.ά. (2002), Furstenberg (2010a) και Kearney (2010) υπογραμμίζουν 

την ανάγκη να διερευνούν, να αναλύουν και να αξιολογούν οι μαθητές 

θέματα πολιτισμού μέσω αυθεντικών πολυτροπικών κειμένων και με τη 

διαμεσολαβητική στάση των εκπαιδευτικών τους. Ο Barrett (2008) θεωρεί 

ότι η ένταξη θεμάτων που σχετίζονται με το ρατσιμό και τις διακρίσεις στο 

περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών επηρεάζει σημαντικά τις στάσεις 

των μικρής ηλικίας μαθητών απέναντι στους διαφορετικούς πολιτισμούς 

και η Castañeda (2012) υποστηρίζει ότι το πολιτισμικά ενισχυμένο υλικό 



Σ ε λ ί δ α | 284 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

βοηθά τους μαθητές να συγκρίνουν το δικό τους με τον ξένο πολιτισμό και 

έτσι να σχηματίζουν αξιακές αναπαραστάσεις και για τους δυο. Ο Lai (2014) 

επίσης θεωρεί ένα τέτοιο υλικό πιο κατάλληλο και πρακτικό για να 

ενεργοποιηθεί το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών.  

17. Η έρευνα συχνά αναδεικνύει την άμεση σχέση μεταξύ του συναισθηματικού 

παράγοντα και της διδακτικής πρακτικής (Knowles & Holt-Reynolds, 1991· 

Carter & Doyle, 1995· Byram & Risager, 1999). Οι ιδιοσυγκρατικές αντιλήψεις 

και τα  συναισθήματα των εκπαιδευτικών απέναντι στις αναδυόμενες 

προκλήσεις του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μπορούν να δράσουν ως 

φίλτρα και να επηρεάσουν τον τρόπο που εκείνοι αντιμετωπίζουν τους 

διδακτικούς στόχους (Pajares, 1992). Στο μοντέλο της Gudykunst (1998, 

σ.232) τονίζεται ότι όσοι ελπίζουν να προσαρμοστούν σε νέες πολιτισμικές 

καταστάσεις, θα πρέπει να μάθουν να «διαχειρίζονται με επιτυχία την 

ανησυχία τους στα νέα πολιτισικά περιβάλλοντα». Η έλλειψη ανησυχίας και τα 

υψηλά επίπεδα βεβαιότητας εμποδίζουν τα άτομα να ερμηνεύουν με 

ανοιχτούς ορίζοντες τα νέα δεδομένα, ενώ η υπερβολική ανησυχία τα 

εμποδίζει από το να τα ερμηνεύουν σωστά (ό.π.). Το ανοιχτό πνεύμα και η 

περιέργεια αποτελούν δείκτες της διάθεσης του ατόμου να εξερευνά νέες 

αντιλήψεις, αξίες και στάσεις ζωής  προκειμένου να συμμετέχει σε ισότιμες 

σχέσεις επικοινωνίας (Byram, 1997). Η Sercu (2005) πιστεύει ότι οι 

διαδικασίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να παρέχουν τη 

δυνατότητα να εξωτερικεύονται οι αντιλήψεις αυτές, να εξετάζονται και να 

συζητώνται.  

18. Για τον Byram (1997), η διαπολιτισμική γνώση αποτελεί προϋπόθεση για τη 

διαπολιτισμική ικανότητα. Η έλλειψη κατάρτισης και επιμόρφωσης σε 

θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτρέπει τους εκπαιδευτικούς από 

το να εντάξουν με άνεση και παιδαγωγικό σθένος σχετικά θέματα στο 

μάθημά τους (Castro & Sercu, 2005, σ.36). Οι πολιτισμικές γνώσεις θα τους 

βοηθήσουν να εξηγήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ 

πολιτισμών στους μαθητές τους (Sercu, 2005, σ.155). 

19. Η έρευνα αναφέρεται σε γενικές διαπολιτισμικές ικανότητες (Kramsch, 

2004· Sercu, 2005, 2006) και σε ικανότητες που αφορούν τον εκπαιδευτικό 

της Αγγλικής γλώσσας (Kelly et al., 2004· Newby et al., 2007), σε τρεις 

αλληλοδιαπλεκόμενες διαστάσεις, τη γνωστική, την ψυχοσυναισθηματική 
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και την  πραγματολογική (Byram, 2003). Οι επιλογές των απαντήσεων δεν 

εξαντλούν τον αριθμό των μορφών διαπολιτισμικής κατάρτισης, αλλά 

σχετίζονται με τις σχετικές κατηγορίες του Byram (1997), συγκεκριμένα, τις 

κοινωνικοπολιτισμικές γνώσεις, την ικανότητα μάθησης και κατανόησης, 

την ικανότητα εφαρμογής πολιτισμικών δεξιοτήτων, την ικανότητα 

διαπολιτισμικής δράσης και την ικανότητα συμβίωσης. Ταξινομούν 

παράλληλα σε ένα βαθμό τους κύριους άξονες που θα πρέπει να 

περιλαμβάνει η ανάλογη επαγγελματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών 

της ξένης γλώσσας (Paige, 1996). 

20. Η Sercu (2005, σ.55) επισημαίνει ότι «για να υποστηρίξουν τη διαπολιτισμική 

μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας χρειάζονται 

επιπλέον γνώσεις, στάσεις, ικανότητες και δεξιότητες, πέρα από όσες  μέχρι 

τώρα θεωρούσαν απαραίτητες και επαρκείς για να διδάξουν την 

επικοινωνιακή ικανότητα στην ξένη γλώσσα». Οι  Byram και Risager (1999) 

υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν γνωρίζουν πώς να χειριστούν 

τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις στη σχολική ταξη. Εκτός από 

πρόθυμοι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να διδάξουν στους 

μαθητές τους τη διαπολιτισμική ικανότητα (Edelhoff, 1993· Felberbauer, 

1997· Willems, 2002). Πέρα από την απλή χαρτογράφηση των 

αυτομολογουμένων δυνατοτήτων τους, η ερώτηση υποδηλώνει την ανάγκη 

συστηματικής εξάλειψης των επιμορφωτικών ελλειμμάτων. 

21. Οι Egbert, Paulus και Nakamichi (2002) θεωρούν ότι η κατάρτιση και η 

εμπειρία στη διδακτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών καθορίζει και το 

βαθμό ενσωμάτωσής τους στο διδακτικό έργο. Η επιδίωξη της ψηφιακής 

κατάρτισης σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που δεν την ευνοεί αποτελεί 

σημαντική ένδειξη της επαγγελματικής εγρήγορσης και της επιδίωξης της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, γιατί υπαγορεύεται από ποικίλα εσωτερικά και 

εξωτερικά κίνητρα (Spillane 1999· Afshari et al., 2009). Δεδομένου ότι μέχρι 

το έτος 2017, οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών αποκλείονταν από τα το 

επίσημο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα Β΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε., 

είναι σημαντικό να καταγραφεί το ποσοστό των ψηφιακά εγγράμματων 

εκπαιδευτικών. 

22. Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες 

για προσωπικούς λόγους θεωρείται ότι επηρεάζει τη συχνότητα και τη 
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μορφή της διδακτικής τους αξιοποίησης (Dooly, 2009· Tan & McWilliam, 

2009· Chik, 2011). Αναφορικά όμως με τη διδακτική αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών, η δεκτικότητα των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη 

εμπειρία, οι προσωπικές μαθησιακές τους εμπειρίες, η γενική κριτική, 

επιφυλακτική ή απρόθυμη στάση απέναντι στη διδακτική αξιοποίηση των 

Νέων Τεχνολογιών αποτελούν εσωτερικούς παράγοντες που την 

επηρεάζουν (Durrant & Green, 2000· Βοσνιάδου, 2001· Γραμμένος κ.ά., 2002· 

Russel et al., 2003· Jimoyiannis & Komis, 2006· Jimoyiannis, 2008· Jarvis, 

2009). Άλλοι αρνητικοί παράγοντες είναι οι καταστάσεις άγχους και φόβου 

που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία (Παναγιωτακόπουλος, 2002, 2011· 

Jimoyiannis, 2008) και η δημοσιοϋπαλληλική κουλτούρα των εκπαιδευτικών 

που τους αποστασιοποιεί πό τις τεχνολογικές εξελίξεις (Βρυωνίδης, 2007).  

Η σημαντικότητα της ερώτησης έγκειται στο ότι αν και οι ψηφιακές 

δεξιότητες συγκαταλέγονται στις καίριες δεξιότητες του 21ου αιώνα, και τα 

σύγχρονα προγράμματα σπουδών των ξένων γλωσσών προτείνουν τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως μέσο σύγχρονης μάθησης, οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην συντονίζονται με αυτές τις αναγκαιότητες. 

Επίσης,  παρά το εύρος και την αυθεντικότητα του διαδικτυακού γλωσσικού 

υλικού αλλά και τον αδιαμφισβήτητο ψηφιακό εγκλιματισμό των 

σύγχρονων μαθητών, οι αναφερθέντες παράγοντες είναι συχνά αρνητικά 

καθοριστικοί για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην ξενόγλωσση 

τάξη. 

23. Καταγράφεται στην έρευνα ότι, παρότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις 

δυνατότητες που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες, και είναι πρόθυμοι να τις 

ενσωματώσουν στη διδακτική τους, τείνουν να τις χρησιμοποιούν 

περιφερειακά ως απλό «πρόσθετο» σε αυτήν (Vrassidas & Glass, 2007· 

Jimoyiannis, 2008), ή για χαμηλότερης νοητικής κλίμακας ενέργειες (π.χ. 

αναζήτηση πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού στο Διαδίκτυο (Becker, 

1999· Hart et al., 2002· Μικρόπουλος, 2006). 

24. Η διαφορετική μαθησιακή επίδραση που ασκούν οι επιλογές στην ερώτηση 

σχετίζονται με έρευνες που αναφέρουν ότι τα ενήλικα άτομα μαθαίνουν πιο 

αποτελεσματικά όταν: α) εμπλέκονται ενεργά σε δραστηριότητες με νόημα 

και σκοπιμότητα, β) συνεργάζονται με ομοτίμους, γ) όταν ανταλλάσουν 

ιδέες και εμπειρίες και ανατροφοδοτούνται για αυτές, δ) αναστοχάζονται 
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κριτικά στις ενέργειές τους, ε) κινητροποιούνται ποικιλότροπα και στ) 

αξιολογούνται διαρκώς (Bransford, Brown, & Cocking, 1999· Putnam & Borko, 

2000). 

25. Πρόκειται για μια μορφή μάθησης που πραγματοποιείται μέσα από 

ελεύθερες δραστηριότητες της επιλογής των ίδιων των μαθητών (π.χ. 

αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, επικοινωνία μέσω κοινωνικών 

δικτύων και κινητών τηλεφώνων, παιχνίδια, εφαρμογές, κ.λ.π.), όπου η 

αυθεντικότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος, και ο αυτόνομος και 

αυτορρυθμιζόμενος τρόπος χρήσης της γλώσσας, αλλά προπάντων ο 

συναισθηματικός παράγοντας, την καθιστούν για τους ερευνητές πολύ 

σημαντική και αποτελεσματική (Lighbown & Spada, 2003· Wong & Nunan, 

2011· Jarvis, 2014). Ευρήματα ερευνών δείχνουν ότι οι Νέες Υεχνολογίες 

βοηθούν τους µαθητές να βελτιώσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες, 

προάγουν την κατανόηση βασικών εννοιών και πολλαπλασιάζουν τις 

δυνατότητες ανάκλησης της πληροφορίας (Becta, 2006, 2009· OECD, 2008· 

Underwood, 2009· Αναστασιάδης κ.ά., 2010· Crook, et al., 2010· Mercer, 

Hennessy & Warwick, 2010·). Ο Hargreaves (2003) και oι Kienle και Loyd 

(2005) προτείνουν την επίτευξη των σύγχρονων μαθησιακών στόχων  με 

υλικό έξω από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών μπορούν να ελέγξουν την αξιοπιστία του ισχυρισμού του 

Benson (2001) ότι οι έξω από την τάξη μαθησιακές διαδικασίες είναι συχνά 

αδιόρατες στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορεί να θεωρούν τη μάθηση 

μέσα στην τάξη ως το αποκλειστικό και αδιαμφισβήτητο μαθησιακό 

περιβάλλον, και έτσι να ανασκευάσουν αντιλήψεις και πρακτικές που 

εγκλωβίζουν τη διδασκαλία στην παραδοσιακή μετάδοση του περιεχομένου 

του σχολικού εγχειριδίου. 

26. Η έρευνα δίνει θετικές διαπιστώσεις και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές 

(Kramsch, 1993· Liaw, 1998, 2001, 2003· Warschauer & Kern, 2000· Kern, Ware 

& Warschauer, 2004). Κάποιες δυνατότητές της σχετίζονται με τη διανοητική 

ευελιξία που δημιουργούν τα μη γραμμικά υπερκειμενικά συστήματα 

(Jacobson & Spiro, 1995). Άλλες αφορούν στην προώθηση συνεργατικών 

διδακτικών μέσα από διαδικτυακές μαθησιακές διαδικασίες, σημαντικά 

συστατικά μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής παιδαγωγικής (Garrison, 

Anderson et al., 2001· Gorski, 2001). Η απουσία της πολιτισμικής έκθεσης που 
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μπορεί να παράσχει η διαδικτυακή δραστηριότητα μπορεί να διαμορφώσει 

λανθασμένη αντίληψη για τους διαφορετικούς πολιτισμούς (Kramsch, 

1993a· Liddicoat, 1997a· Crozet & Liddicoat, 2000). Έτσι, ερευνητές θεωρούν 

σκόπιμη τη συνέργεια της ψηφιακής τεχνολογίας με τους στόχους της 

διαπολιτισμικής κατάρτισης των επιμορφωτικών προγραμμάτων των 

εκπαιδευτικών (Donaldson & Carter, 2000· Sleeter & Tettegah, 2002).  

27. Παράγοντες όπως η σύνδεση της επιμόρφωσης με το σχολικό περιβάλλον, η 

διαφοροποιημένη ενίσχυση των ατομικών παιδαγωγικών δεξιοτήτων, η 

δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής με την καθοδήγηση μεντόρων, κ.ά. 

(Garet et al., 2001· Ingvarson, Meiers & Beavis, 2005· Meiers & Ingvarson, 

2005) κινητοποιούν τους ερωτώμενους να εντοπίσουν με κριτική σκέψη τη 

μορφή της επιμόρφωσης που αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες.  

28. Πολλές έρευνες έχουν αναφερθεί γενικά στα χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής επιμορφωτικής διαδικασίας (Garet et al., 2001· Desimone 

et al., 2002· Darling-Hammond et al., 2009). Η ανοιχτή προς το νέο και 

διαφορετικό σκέψη, η ευελιξία, η αυτονομία, η δεκτικότητα, η 

ενσυναίσθηση, η ευαισθησία, η ειλικρίνεια στην επικοινωνία, η πολιτισμική 

γνώση και η συνεργατικότητα (Fullan, 2007· Furstenberg & Levet, 2010· 

Zembylas & Papamichael, 2017) συνιστούν πεδία ενδιαφέροντος και 

εφαρμογών των τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. Η παραπομπή στην αρχοθετημένη και σκόπιμη ένταξη των 

Νέων Τεχνολογιών και στην επιμορφωτική διαδικασία είναι ο πυρήνας της 

συγκεκριμένης ερώτησης. 

29. Τη σημαντικότητα της συλλογικής φροντίδας της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών από όλους τους εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς φορείς  τονίζει ο Μαυρογιώργος (2007, σ.37) αναφέροντας:  

«Μια τέτοια επιλογή κρίνεται απαραίτητη γιατί εξασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενιαίας, συνολικής και συνεκτικής πολιτικής 

για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Ο 

κατακερματισμός των φορέων και των υπηρεσιών συντελεί ώστε να 

παρατηρούνται συχνά φαινόμενα αποσπασματικότητας, αντιφάσεων, 

παλινδρομήσεων και αλληλοαναίρεσης των μέτρων που σχετίζονται με 
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την εν γένει άσκηση του έργου τους και την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη». 

30. Την ανάγκη να αποτιμάται η σχέση αυτή τονίζεται και στην έρευνα (Godwin-

Jones, 2013). Λαμβάνοντας υ’ όψη ότι οι επιμορφωτικές διαδικασίες θα πρέπει 

να απολήγουν στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογικής παιδαγωγικής 

γνώσης (TPACK) (Doering et al., 2009), η ερώτηση ενθαρρύνει τον 

αναστοχασμό για τον τρόπο με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να 

επιδράσουν θετικά την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

31. Η ερώτηση ζητά την καταγραφή απτών τεχνολογικά διαμεσολαβημένων 

διδακτικών ενεργειών καθότι απλή χρήση των Νέων Τεχνολογιών χωρίς 

σκοπιμότητα και νόημα δεν υπόσχεται μαθησιακά αποτελέσματα (Anderson, 

2008). Οι  Gray κ.ά. (2007, σ.425) επισημαίνουν ότι  

«αυτό που έχει σημασία είναι η ατομική ‘αίσθηση’ του εκπαιδευτικού για 

το πώς οι αλλαγές που κάνουν [διδάσκοντας με την τεχνολογία] 

ικανοποιούν τις προτεραιότητές τους», αποδεικνύοντας έτσι ότι η 

τεχνολογία έχει μεταβληθεί σε «εργαλείο στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 

της πρακτικής τους». 

Και ο Hargreaves (1999, σ.123) προειδοποιεί ότι  

«αν οι εκπαιδευτικοί δεν αποκτούν και δεν εκθέτουν την ικανότητα να 

αναπροσδιορίζουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και αν δεν ενσαρκώνουν 

οι ίδιοι παράδειγμα με τη συμπεριφορά τους τις ιδιότητες εκείνες –

ευελιξία, δικτύωση, δημιουργικότητα – που είναι τώρα στόχοι κλειδιά για 

τους μαθητές, τότε η πρόκληση της σχολικής εκπαίδευσης για την 

επόμενη χιλιετία δεν θα αντιμετωπιστεί».  

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα μπορούν να αξιοποιηθούν ως συστήµατα 

καθοδήγησης και διδασκαλίας, συστήµατα µάθησης µέσω καθοδηγούµενης 

ανακάλυψης και διερεύνησης και συστήµατα έκφρασης, αναζήτησης και 

επικοινωνίας (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003· Κόµης, 

2004· Κόµης, 2010). Η ερώτηση θέτει έμφαση στην αειφορία της 

επιμορφωτικής διαδικασίας, που μπορεί να εκφραστεί με την έμπρακτη 

εφαρμογή του περιεχομένου της. 
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Συνέντευξη 1 
 

Συντομεύσεις 

Ερ.: Ερευνήτρια 

Εκ.: Εκπαιδευτικός 

 

Ερ. Αγαπητή συνάδελφε καλημέρα. 

Εκ. Καλημέρα σας 

Ερ. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική αποδοχή της πρόσκλησης μου στη διοργάνωση 

αυτής της συνέντευξης. Θα ήθελα άλλη μία φορά να σου γνωρίσω ότι αποτελεί μέρος 

της διδακτορικής μου έρευνας η οποία επικεντρώνεται στη σύγχρονη 

πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη, εστιάζει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής και εξετάζει τη συμβολή των νέων τεχνολογιών 

στην ενδυνάμωσή της.  Είσαι μία εκπαιδευτικός με πολύχρονη διδακτική εμπειρία στο 

σύγχρονο πολιτισμικά σύνθετο περιβάλλον τάξης αλλά και με ενεργό συμμετοχή σε 

ποικίλες μορφές επιμορφωτικών διαδικασιών, παραδοσιακών δια ζώσης αλλά και 

τεχνολογικά υποστηριγμένων, πλήρως εξ αποστάσεως αλλά και μεικτής μάθησης. 

Εκ. Σωστά. 

Ερ. Οι απόψεις σας θα συμβάλουν ώστε να διερευνηθεί βαθύτερα και ακριβέστερα ο 

βαθμός στον οποίοι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επιδράσουν στην διαπολιτισμική 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας μέσα από επιμορφωτικές 

διαδικασίες και έτσι να αξιοποιηθούν από την πολιτεία για την ανάπτυξη ανάλογων 

μορφών επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Εκ. Μάλιστα 

Ερ. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζετε ότι η συνέντευξη αυτή εγγυάται και διασφαλίζει την 

ανωνυμία Και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Ξεκινώντας τη συζήτηση 

μας Θα ήθελα να σταθμίσετε την εμπειρία σας μέσα από τις επιμορφωτικές 

διαδικασίες που δομήθηκαν με τις νέες τεχνολογίες ή τις αξιοποίησαν και να μου πείτε 

αν μεταβλήθηκε η διδακτική και παιδαγωγική σας στάση μετά την παρακολούθηση 

τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων. Κι 

αν ναι, αν μεταβλήθηκε δηλαδή, με ποιους τρόπους κατά τη γνώμη σας; Μπορείτε να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας αναφέροντας μερικά παραδείγματα;  

Εκ. Ναι. ....  Σίγουρα μεταβλήθηκε… Πρέπει να πω ότι το ξέρουμε καλά είμαστε στον 

21ο αιώνα. Η χρήση των υπολογιστών είναι ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής 

πρακτικής στους χώρους εργασίας, στο σπίτι, στις συναλλαγές και σε πολλούς άλλους 

τομείς. Η επιμόρφωση μου σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών στη διδασκαλία με 

έφεραν πιο κοντά σε αυτή την καθημερινή πρακτική εμπλουτίζοντας με αυτό τον 

τρόπο τα μαθήματά μου, είτε εγώ η ίδια παράγοντας υλικό είτε ζητώντας από τους 

μαθητές να παράξουν υλικό με τη βοήθεια της τεχνολογίας, φυσικά. Να πω εδώ ότι 

γενικότερα οι μαθητές αντιδρούν θετικά και με πολύ ενδιαφέρον στα μαθήματα 

εκείνα που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και είναι πέρα από τα ...από τα συμβατά 

μαθήματά μας με το βιβλίο που ακολουθούσαμε τόσα χρόνια ή είμαστε υποχρεωμένοι 

να κάνουμε και σε κάποια άλλα μαθήματα βέβαια. …....Για να σας δώσω κάποια 

παραδείγματα σε κάποιο από τα μαθήματά μας τους ζήτησα να είναι οργανωμένοι σε 

ομάδες και να κάνουν μία παρουσίαση χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα 
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παρουσίασης συγκεκριμένα ήταν το Powerpoint που χρησιμοποιεί και ο περισσότερος 

κόσμος. Εκεί τα παιδιά προσπάθησαν η μία ομάδα να ανταγωνιστεί την άλλη για το 

ποια παρουσίαση θα ήταν η καλύτερη. Κάποια άλλη στιγμή απάντησαν ένα online quiz 

και οι μαθητές με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις πήραν στο τέλος ένα δώρο, 

κίνητρο για τα παιδιά όπως ξέρετε σε όλες τις μαθησιακές διαδικασίες.  Κάποια άλλη 

στιγμή δημιούργησαν κόμικς με τη βοήθεια διαδικτυακών εργαλείων comics. Την 

περσινή σχολική χρονιά δύο σχολεία από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένα από 

την πρωτοβάθμια υλοποιήσαμε ένα καινοτόμο συνεργατικό project με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στο θέμα της φτώχειας. Η τεχνολογία είχε 

κυρίαρχο ρόλο κατά τη διάρκεια όλης αυτής της τετράμηνης δράσης και όλα αυτά 

φυσικά δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αν δεν είχα εγώ η ίδια επιμορφωθεί. 

Ερ. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύπτυχη η χρήση και η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στη διδακτική σας πράξη. Ωραία, … Γνωρίζουμε ότι αντικείμενο του 

εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας 

των μαθητών η οποία έχει εμπλουτιστεί πια με την προσθήκη της 

κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας, δηλαδή της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε 

ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Εκ. Μάλιστα 

Ερ. Αλλά Με επίγνωση των πολιτισμικών διαφορών, αυτοπεποίθηση και 

ενσυναίσθηση. Η διαπολιτισμική ικανότητα λοιπόν του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται 

ως μία προέκταση …Ως ένας εμπλουτισμός, και ως μία διεύρυνση του όρου 

“διδακτική ετοιμότητα”.  

Εκ. Σωστά. 

Ερ. Διδακτική ετοιμότητα και διαπολιτισμική ικανότητα σύμφυτα με το εκπαιδευτικό 

μας έργο. Ο όρος λοιπόν “διαπολιτισμική ικανότητα” αφορά στην ικανότητά μας ως 

εκπαιδευτικοί να κατανοούμε αφενός τις δικές μας πολιτισμικές συμβατότητες, τις 

νόρμες του δικού μας πολιτισμού, να αναγνωρίζουμε τις πολιτισμικές διαφορές χωρίς 

να στεροτυπούμε, Να προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας με βάση αυτές, να 

επιδεικνύουμε ανοιχτό πνεύμα Σε νέες εμπειρίες, ανοιχτό πνεύμα και στην ετερότητα, 

να υιοθετούμε μία μη κριτική στάση απέναντι σε αυτές και να ανακαλύπτουμε νέες 

πολιτισμικές γνώσεις και πρακτικές Τις οποίες δεν χρησιμοποιούμε ανάλογα στην 

επικοινωνία μας.  Επίσης στη διαπολιτισμική ικανότητα ανήκει το να 

αναδιαμορφώνουμε την πολιτισμική μας οπτική απέναντι στις συμβατικότητες και τις 

διαφορές των άλλων πολιτισμών, να ερμηνεύουμε, να τις συσχετίζουμε, να 

διευρύνουμε και να αμβλύνουμε και να διαχειριζόμαστε την αβεβαιότητα και να 

ενεργούμε ως διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές. Μέρος αυτού και σημαντικό είναι να 

επιλύουμε και τις κρίσεις ή να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μιας διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας Όλα αυτά μπορούν να είναι μέρος των διδακτικών μας εμπειριών μέσα 

στην τάξη.   

Εκ. Σωστά. 

Ερ. Θεωρείτε ότι οι νέες τεχνολογίες σας εμπλούτισαν αυτή τη διαπολιτισμική 

κατάρτιση και ετοιμότητα; Αν ναι, σκεφτείτε, αποκτήσατε συγκεκριμένες γνώσεις ή 

δεξιότητες που σας βοηθούν να προσαρμόζεστε  στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 

της σύγχρονης τάξης; Και αν και εδώ μπορείτε,  τεκμηριώστε την απάντησή σας με 

μερικά παραδείγματα.   
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Εκ. Ναι. Θεωρώντας ότι οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα άμεσης 

πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές με άλλους πολιτισμούς και συγκεκριμένα αυτούς 

των αλλοδαπών μαθητών μας, η απάντησή μου είναι θετική στο συγκεκριμένο 

ερώτημα σας.  Στις τάξεις μου έχω μαθητές από την Αλβανία δεν έχει τύχει εδώ στο 

σχολείο που είμαι 19 χρόνια τώρα να έχω από άλλους πολιτισμούς. Δεν έχω ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα αυτή τη στιγμή να σας αναφέρω, όμως η ύπαρξη του 

διαδικτύου είναι ένα σημαντικό καταφύγιο όταν υπάρξει ανάγκη για αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικά με τη διαφορετικότητα αυτών των μαθητών και το τι θα 

πρέπει εγώ να γνωρίζω προκειμένου να χειριστώ κάποια κατάσταση είναι σημαντικό.  

Ερ. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Με αφορμή λοιπόν τις νέες τεχνολογίες και 

τη θέση τους στην πολυπολιτισμική τάξη ξέρουμε ότι οι νέες τεχνολογίες παρέχουν 

ποικίλες δυνατότητες στη σύγχρονη κοινωνική, επαγγελματική και εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας έκφρασης, δημιουργίας,  

και άλλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική πράξη και ιδιαίτερα στην 

ξενόγλωσση διδασκαλία, και πολλά επιμορφωτικά προγράμματα άμεσα ή έμμεσα 

φέρνουν τον εκπαιδευτικό σε επαφή με αυτές τις δυνατότητες . Ποιες από αυτές τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες -από τις δυνατότητές τους γενικά- 

έχετε χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της πολυπολιτισμική σας 

τάξης σαν αποτέλεσμα των τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών σας 

δραστηριοτήτων; 

Εκ. Video, περιήγηση στο διαδίκτυο, Παραδείγματος χάρη πριν από ένα μήνα περίπου 

το κείμενο που είχαν να μελετήσουν τα παιδιά της πρώτης λυκείου αναφερόταν στον 

πολιτισμό της Αργεντινής. Είδαμε βίντεο, τα παιδιά περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο και 

πήραν πληροφορίες για τον πολιτισμό της χώρας όπως τραγούδια, χορούς, την 

ιστορία της, τον πληθυσμό και διάφορα άλλα ήθη έθιμα, και τα λοιπά. Μπορεί να μην 

υπάρχουν στην τάξη μου μαθητές από την Αργεντινή, όμως αυτό έφερε και εμένα και 

τα παιδιά πιο κοντά σε αυτό τον πολιτισμό. Μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα και 

παίρνοντας αφορμή από αυτό οι μαθητές μου από την Αλβανία παραδείγματος χάρη 

μίλησαν για ανάλογα πράγματα από τη χώρα τους. Η διδασκαλία λοιπόν της Αγγλικής 

σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες είναι το κοινό μέσο το οποίο φέρνει μαθητές 

από διαφορετικούς πολιτισμούς πιο κοντά. Να την έλεγα μία lingua franca, μία κοινή 

γλώσσα αυτά τα δύο, αυτός ο συνδυασμός τους; 

Ερ. Πάρα πολύ ωραία.  Άρα εστιάσετε περισσότερο στην αναζήτηση πηγών 

πολιτισμού και γλωσσικού υλικού, ή μάλλον μέσω της αγγλικής προκειμένου να 

φέρετε σε επαφή τα παιδιά με την ετερότητα. (η εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει τη 

φράση “μέσω ….ετερότητας”).  

Εκ. Σωστά. 

Σ. Και να τους ευαισθητοποίησετε απέναντι στο διαφορετικό αν κατάλαβα καλά. 

Ε. Σωστά.  Απέναντι στο διαφορετικό και στο ότι ο κόσμος … η τεχνολογία και η 

αγγλική που είμαστε και οι φορείς ενός ξένου πολιτισμού σε ένα σχολείο είναι το 

παράθυρο στο … .ένα παράθυρο ανοίγματος στον κόσμο. Άρα λοιπόν πρέπει να 

έχουμε αποδοχή και του άλλου κόσμου. Δεν είμαστε μόνο εμείς.  Ξέρουμε τα δικά μας 

αλλά πρέπει αυτό που πολλές φορές λέω στα παιδιά “έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και 

παίρνετε στοιχεία από τους άλλους πολιτισμούς γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς οι 

Έλληνες που τα ξέρουμε όλα. Ξέρουν και οι άλλοι. Ας κρατήσουμε τα καλά μας και ας 
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πάρουμε και τα καλά των άλλων, για να μπορέσουμε ναι μεν να αποδεχόμαστε την 

ετερότητα τους, αλλά να μιμηθούμε με ωραίο τρόπο και το καλό των άλλων”. 

Επομένως να έχω πάντα τα μάτια μου ανοιχτά και στο καλό και το διαφορετικό. 

Ερ. Άρα στην ουσία δεν ψάχνουμε μια … δεν έχουμε μία τάση για να αναζητήσουμε τις 

διαφορές μας απέναντι στους άλλους, ή τουλάχιστον όχι μόνον αυτό, αλλά  να 

προσπαθήσουμε να βρούμε και μία σύζευξη. 

Εκ. Σωστά, σωστά. 

Ερ. Έτσι; Μια ανταλλαγή 

Εκ. Μια ανταλλαγή εποικοδομητική που θα μας φέρει καρπούς επικοινωνίας μεταξύ 

μας. 

Ερ. Ωραία. Τώρα αρκετές επιμορφωτικές διαδικασίες εστιάζουν στη διαχείριση 

αποσπασματικών ζητημάτων που μας αφορούν στην εκπαιδευτική μας 

καθημερινότητα όπως εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, διεύρυνση κάποιων θεματικών 

περιοχών, εστίαση σε κάποιες πτυχές του αναλυτικού προγράμματος, και άλλα. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη όμως είναι μία δια βίου και βαθιά ολιστικά αναμορφωτική 

διαδικασία με διαχρονική εμβέλεια. Αναμορφωνόμαστε δια βίου.  Ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα που στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

καλλιεργεί γνώσεις και δεξιότητες Που επιδρούν διαχρονικά στην ταυτότητά τους, 

στην παιδαγωγική τους ταυτότητα, την ενδυναμώνει και την αναμορφώνει ολιστικά, 

δεν περιορίζεται σε προσωρινού τύπου κατάρτιση … μορφές κατάρτισης. Άρα με 

βάση την επιμορφωτική σας εμπειρία Πώς θα θέλετε να είναι η μορφή ενός 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνεται στο σύγχρονο εν 

ενεργεία εκπαιδευτικό της Αγγλικής Γλώσσας έτσι ώστε να ενδυναμώνει και τη γενική 

μεθοδολογική αλλά και τη διαπολιτισμική διδακτική του επάρκεια με 

αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα; Θα μπορούσατε να προτείνετε μία δομή 

που θα θέλατε να έχει Παραδείγματος χάρη, πώς σκέπτεστε την αποκλειστικά εξ 

αποστάσεως  σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευση ή την αποκλειστικά δια ζώσης 

επιμόρφωση με ποικίλες τεχνικές επιμόρφωσης, όπως διάλεξη, μικροδιδασκαλία, 

εργαστήριο, μεικτής μάθησης επιμόρφωση επίσης,  ή ποια άλλη δομή θα Θέλατε ένα 

τέτοιο πρόγραμμα να έχει; 

Εκ. Ναι. Η πείρα μου μέχρι τώρα μου λέει ότι το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης θα ήταν 

ο ιδανικός τρόπος, και τι εννοώ: Συγκεκριμένα μέσα από τις δια ζώσης επιμορφώσεις 

οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν πολλές απόψεις, γίνονται  πολλές ενδιαφέρουσες 

παραγωγικές συζητήσεις και επιλύονται απορίες. Οι διαλέξεις σε μία δια ζώσης 

συνάντηση παίζουν και αυτές το ρόλο τους, στο θεωρητικό κομμάτι, στην εισαγωγή 

ενός θέματος. Τα εργαστήρια είναι σίγουρα πάρα πολύ παραγωγικά και 

εποικοδομητικά διότι η θεωρία γίνεται πράξη και όλοι φεύγουμε από το χώρο της 

επιμόρφωσης με πραγματικά εφόδια στη φαρέτρα μας, είμαστε hands-on όπως θα 

λέγαμε στην ορολογία. Σαφώς πρέπει να υπάρχει και το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης 

Διότι πώς μπορούμε να μιλάμε για τη χρήση της τεχνολογίας της διδασκαλίας όταν 

εμείς οι ίδιοι δεν τη χρησιμοποιούμε για να επιμορφωθούμε; Αυτό λοιπόν το μεικτό 

μοντέλο επιμόρφωσης που ακολουθεί και η σχολική μας σύμβουλος τα τελευταία 

χρόνια θεωρώ … το βρίσκω πάρα πολύ εποικοδομητικό και χρήσιμο για όλους μας. 

Ερ. Εμ… βρίσκετε κάποιο άλλο πλεονέκτημα στη χρήση της τηλεκπαίδευσης ή γενικά 

στη χρήση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης; 
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Εκ. Εμ…  Το ότι μπορεί να γίνει στο χώρο μας και στο χρόνο που εμείς μπορούμε να 

διαθέσουμε δηλαδή με την έννοια ότι από το σπίτι μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να 

επιμορφώνομαι, να παραδίδω εργασίες, άρα είναι η ευελιξία του χρόνου. 

Ερ. Είναι η ευελιξία του χρόνου.   

Εκ. Που είναι  ένα σημαντικό κι  αυτό κομμάτι, ναι. 

Ερ. Ακριβώς. Η ευελιξία του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας αυτήν 

την .. ε.. σήμερα, με το φόρτο εργασίας που έχει ο καθένας μας. Κάποιοι ερευνητές 

μιλούν για εντατικοποίηση της διδασκαλίας. Συμφωνείτε με αυτό ε; Εντατικοποίηση. 

Εκ. Εντατικοποίηση, ναι, ναι, ναι, ναι ναι. Και επιπλέον ότι υπάρχει και ο προσωπικός 

χρόνος του ψαξίματος των πληροφοριών ή ο,τιδήποτε άλλο, πώς μπορώ να 

εμπλουτίσω μια εργασία ή οτιδήποτε μαθαίνω πόσο χρόνο μπορώ να αφιερώσω, και 

άρα το εύρος των κινήσεών μου προκειμένου να φτάσω στο σκοπό μου, σε αυτό που 

θέλω πραγματικά να κάνω. Να δω ένα θέμα να το ξαναδώ αργότερα, να το αφήσω να 

επανέλθω, να αλλάξω και όλα αυτά που ίσως δεν θα μου το έδινε μια δια ζώσης 

συνάντηση.  

Ερ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην επαγγελματική 

ανάπτυξη και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιες θεματικές ενότητες που θα 

μπορούσαν να απαρτίζουν ένα σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Εσείς ποιο θα 

θέλατε να είναι το περιεχόμενο ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης που 

απευθύνεται στο σύγχρονο εν ενεργεία εκπαιδευτικό της Αγγλικής έτσι ώστε να 

ενδυναμώνει τη γενική μεθοδολογική αλλά και τη διαπολιτισμική διδακτική του 

επάρκεια  με αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα; Μπορείτε να μου προτείνετε 

μερικές κεφαλίδες ενοτήτων που θα θέλατε να περιέχει;  

Εκ. Ναι. Σίγουρα τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, διότι όπως ξέρετε κι εσείς, τα 

πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σ’ αυτά τα χρόνια. Εγώ προσωπικά αποφοίτησα από το 

πανεπιστήμιο πριν από 32 χρόνια. Επομένως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα 

στο κομμάτι της μεθοδολογίας. Σήμερα μιλάμε για διαπολιτισμικότητα και 

πολυπολιτισμικότητα. Στην κουβέντα μας που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε 

αναφέρει αυτούς τους όρους αρκετές φορές.  Όταν εγώ ήμουνα φοιτήτρια ή και πριν 

αποφοιτήσω, αυτές ήταν λέξεις άγνωστες τα χρόνια εκείνα.  Μήπως θα πρέπει να 

επιμορφωνόμαστε και να ενημερωνόμαστε σχετικά με τους πολιτισμούς, τις γλώσσες 

τις συνθήκες διαβίωσης, τις θρησκείες των μαθητών μας οι οποίοι είναι από άλλες 

χώρες για να μπορούμε και εμείς να μιλάμε για τη δική μας διαπολιτισμική διδακτική 

επάρκεια; Άρα να έχουμε γνώση το τι γίνεται στους μαθητές μας και έχοντας υπόψη 

ότι περίπου ένα εκατομμύριο κόσμος έχει έρθει από άλλες χώρες στη χώρα μας να 

έχουμε στοιχεία από τους δικούς τους πολιτισμούς για να μπορούμε και εμείς να 

θεωρούμε ότι είμαστε επαρκείς να έρθουμε κοντά τους στην τάξη;   

Ερ. Άρα από ό,τι κατάλαβα οι ενότητες είναι να αφορούν τη γενική διδακτική 

μεθοδολογία... 

Εκ. τη γενική διδακτική, ναι ναι  

Ερ. αλλά και την ιδιαίτερη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Εκ. Σωστά, σωστά. 

Ερ. Τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που θα πρέπει μάλλον να ενδυναμωθεί 

περισσότερο. 

Εκ. Και όταν λέω μεθοδολογία τώρα μιλήσαμε μιλάμε για την τεχνολογία μέσα στην 
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τάξη. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος όταν εγώ πήρα πτυχίο το 86 

ήτανε τραγούδια να κάνει στην τάξη. Ήτανε να βάλει ένα τραγούδι ή μία μουσική ή 

κάτι άλλο.  Επομένως βλέπετε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο 

πέρασμα των χρόνων . Άρα μήπως πρέπει να επιμορφωνόμαστε στη μεθοδολογία 

γενικότερα και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το διαπολιτισμικό κομμάτι στο 

background των μαθητών μας. 

Ερ. Στο background των μαθητών μας. 

Εκ. Ναι. Από αυτό τις χώρες που προέρχονται, πιο συγκεκριμένα στοιχεία, τι πρέπει να 

ξέρω για να είμαι κοντά τους.  Και αυτοί κοντά σε μας. Ίσως βέβαια εντάξει, με το δικό 

μας τρόπο εμείς θα τους πλησιάσουμε.  

Ερ. Ως συγκεκριμένη όμως διαπολιτισμική ομάδα ή ως γενικά ως μέλη άλλων 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων; Θα μπορούσε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα να 

προβλέπει ποιους μαθητές πολιτισμικά διαφορετικούς θα μπορεί να φιλοξενεί μία 

τάξη; 

Εκ. Ναι. Αυτό είναι  μια μεγάλη κουβέντα. 

Ερ. Ή για να το αγγίξει αυτό θα μπορούσε να σκεφτεί…….. 

Εκ. Ίσως ευρύτερα. Ίσως να έλεγα ευρύτερα , ναι. Στοιχεία από διάφορους 

πολιτισμούς. 

Ερ. Ποια προσέγγιση, από άλλους πολιτισμούς;  

Εκ. Προσέγγιση, ναι, από άλλους πολιτισμούς, ίσως να λέγαμε τους πολιτισμούς των 

ανατολικών χωρών ίσως να μην το ομαδοποιούσαμε κατά αυτό τον τρόπο; Βόρειων;, 

Βαλκανίων; Μήπως μπορούσαμε γιατί κάποια κοινά στοιχεία  σίγουρα υπάρχουν. Να 

ομαδοποιηθούν, ναι. Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Να μια ιδέα. 

Ερ. Πολύ ωραία. Η σύνδεση των νέων τεχνολογιών με τις επίσημες επιμορφωτικές 

διαδικασίες των ενέργεια εκπαιδευτικών πρέπει να ενδυναμωθεί περισσότερο. 

Συμφωνούμε;  

Εκ. Ναι, βέβαια (γέλιο). 

Ερ. Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν από 

την πολιτεία ώστε να παρέχουν σε ενεργεία εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας 

επιμορφωτικές  διαδικασίες που να τους καθιστούν διαχρονικά επαρκείς για να 

διαχειρίζονται τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο; 

Εκ. Ναι. Θα έλεγα με τη δημιουργία μιας μεγάλης τράπεζας ή αποθετηρίου να το 

χαρακτηρίσω υλικού; Παραδείγματος χάριν, διδακτικών σεναρίων, ιδεών που θα 

μπορούσαν να κατατίθενται εκεί, υλικό που θα δημιουργείται και από φορείς της 

πολιτείας αλλά και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ή με τη δημιουργία μιας 

μεγάλης πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων από τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής. 

Βέβαια σε ένα βαθμό, αυτό ήδη πραγματοποιείται μέσα από σεμινάρια και 

επιμορφώσεις όταν στα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετέχουν επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψεις και πρακτικές. Αυτό ήδη το 

κάνουμε σε κάποια σεμινάρια που έχουμε παρακολουθήσει. Ακόμα όταν κάποιες από 

τις εργασίες που μας ζητούνται να πραγματοποιήσουμε αναρτώνται σε αυτή την 

πλατφόρμα και είναι ορατές από όλους τους επιμορφούμενους και με δυνατότητα 

σχολιασμού πολλές φορές. Έτσι γίνεται μία διάχυση των ιδεών μας και μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ μας.  

Ερ. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, μέσα από τις .. μέσα στις επίσημες επιμορφωτικές 
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διαδικασίες θα πρέπει να ενδυναμωθεί περισσότερο, να ενισχυθεί περισσότερο η 

ανταλλαγή καλών πρακτικών .. 

Εκ. Σωστά. Ναι ναι. 

Ερ. .. των εκπαιδευτικών, έτσι; Και να εντατικοποιηθεί λίγο η ανταλλαγή των 

απόψεών τους και η συζήτηση. 

Εκ. Σωστά. 

Ερ. Όχι μόνο η ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά… 

Εκ. Και η ανταλλαγή των απόψεων γιατί  μια συζήτηση είναι πάντα εποικοδομητική 

είτε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα ή καινούργιες ιδέες 

που μπορεί να προσφέρει ένας συνάδελφος και να βοηθήσει τη δική μας 

καθημερινότητα ή εμείς αντίστοιχα τη δική του, να δώσουμε μια λύση σε κάποιο θέμα 

που να μην το έχει σκεφτεί.   

Ερ. Πολύ ωραία.  Και εδώ εστιάζουμε περισσότερο στις επίσημες επιμορφωτικές 

διαδικασίες και όχι στις ανεπίσημα κατά καιρούς οργανωμένες. Σε αυτές που πρέπει 

να παρακολουθεί υποχρεωτικά ή μέσα από επίσημους φορείς ο εκπαιδευτικός. 

Κλείνοντας τη ροή της συζήτησης μας, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο σε σχέση 

με τα ερωτήματα που σας τέθηκαν ή κάτι άλλο αντλώντας από την εμπειρία σας; 

Εκ. Θα έλεγα ότι αυτή η συζήτηση μου έδωσε αρκετό food for thought (γέλιο). Για να 

αρχίσω ακόμα περισσότερο να προβληματίζομαι για το θέμα της διαπολιτισμικότητας 

που ίσως στην περιοχή μας στο σχολείο που είμαι αυτή τη στιγμή δεν είναι παρά πολύ 

έντονο, αλλά βέβαια τα πράγματα όλα αλλάζουν στην καθημερινότητά μας, κανένας 

δεν αποκλείει ότι του χρόνου θα είναι μία καινούργια σχολική χρονιά που θα πρέπει, 

θα κληθώ να αντιμετωπίσω περισσότερο ένα θέμα διαπολιτισμικότητας ή 

πολυπολιτισμικότητας μέσα στην τάξη με τους μαθητές μου και θα πρέπει να το 

χειριστώ με κάποιο τρόπο. Και φυσικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας την οποία την 

έχουμε πάντα στη φαρέτρα μας τώρα πια (γέλιο). 

Ερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εποικοδομητική επικοινωνία που είχαμε. 

Εκ. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.  
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Συνέντευξη 2 
Συντομεύσεις 

Ερ.: Ερευνήτρια 

Εκ.: Εκπαιδευτικός 

 

Ερ. Αγαπητή μου συνάδελφε καλημέρα. 

Εκ. Καλημέρα σας. 

Ερ. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική αποδοχή της πρόσκλησής μου στη διοργάνωση 

αυτής της συνέντευξης.  Θα ήθελα μία φορά ακόμα να σου γνωρίσω ότι αποτελεί 

μέρος της διδακτορικής μου έρευνας η οποία επικεντρώνεται στη σύγχρονη 

πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη, εστιάζει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και εξετάζει τη συμβολή των Νέων 

Τεχνολογιών στην ενδυνάμωσή της. 

Είστε εκπαιδευτικός όχι μόνο με πολύχρονη διδακτική εμπειρία στο σύγχρονο 

πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον αλλά και με ενεργό συμμετοχή σε ποικίλες 

μορφές επιμορφωτικών διαδικασιών, παραδοσιακών δια ζώσης αλλά και τεχνολογικά 

υποστηριγμένων, πλήρως εξ αποστάσεως ή και μεικτής μάθησης. Έτσι οι απόψεις σας 

θα συμβάλουν ώστε να διερευνηθεί  Βαθύτερα και ακριβέστερα ο βαθμός στον οποίο 

οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να επιδράσουν στη διαπολιτισμική ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας μέσα όμως από τις επιμορφωτικές διαδικασίες 

που υφίστανται, Και έτσι να αξιοποιηθούν από την πολιτεία για το σχεδιασμό 

ανάλογων μορφών επαγγελματικής ανάπτυξης. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζετε ότι η 

συνέντευξη αυτή εγγυάται και την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των 

δεδομένων σας.  Ξεκινώντας τη συζήτηση μας θα ήθελα να σταθμίζεται λίγο την 

εμπειρία σας μέσα από τις επιμορφωτικές διαδικασίες που έχετε υποστεί και οι οποίες 

δομήθηκαν με τις Νέες Τεχνολογίες ή τις αξιοποίησαν με κάποιο τρόπο και να μου 

πείτε αν μεταβλήθηκε η διδακτική ή η γενικά παιδαγωγική σας στάση μετά την 

παρακολούθηση τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ή 

προγραμμάτων. Κι αν μεταβλήθηκε με ποιους τρόπους; Μπορείτε να αναφέρετε 

κάποια παραδείγματα;  

Εκ. Ωραία να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Με τιμά (γέλιο). Σας 

ευχαριστώ πολύ και να ξεκινήσουμε να σας απαντήσω στην ερώτησή σας. ...Θεωρώ 

ότι έχω ωφεληθεί πολλαπλά από τις επιμορφώσεις που αναφέραμε μέχρι στιγμής, 

γιατί όντως έχει αλλάξει το παιδαγωγικό μου προφίλ, ...αισθάνομαι μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση μέσα στην τάξη ξέροντας να χειριστώ τον υπολογιστή  και οτιδήποτε 

γύρω από αυτόν με μεγαλύτερη ευκολία, με άνεση, ποικιλότροπα πια και νομίζω ότι 

αυτό έγινε και μία γέφυρα παραπάνω με τους μαθητές μου … γιατί είμαστε σε μία 

εποχή που η τεχνολογία είναι πάρα πολύ βασική και τρέχει πολύ πιο γρήγορα από μας 

…Προσπαθούμε να την προλάβουμε στην ουσία με αυτές τις επιμορφώσεις που 

παρακολουθούμε. … Με βοήθησαν πάρα πολύ οι Νέες Τεχνολογίες και ...στο να 

μπορώ να διαμορφώσω νέο υλικό, να χρησιμοποιώ πολύ πιο συχνά αυθεντικό υλικό, 

αφού μπορώ να το επεξεργαστώ πλέον με τον τρόπο που εγώ επιθυμώ, και ταιριάζει 

στις ανάγκες της εκάστοτε τάξης και των μαθητών μου, … και ...αλλά και προσωπικά 

στην αρχειοθέτηση του υλικού μου δηλαδή πολλαπλά όχι μόνο μέσα στην τάξη, αλλά 

και στη δουλειά που πρέπει να κάνουμε εκτός τάξης, αλλά αφορά το υλικό μας.  Ναι 
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έχω παραδείγματα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς που ζητάτε … Ας πούμε ένα που 

μου έρχεται πολύ έντονα στο μυαλό γιατί ακολούθησε την πρώτη πολύ μεγάλη για 

μένα επιμόρφωση με Νέες Τεχνολογίες, …. έχει να κάνει με το Digital Storytelling και 

με εργαλεία που έμαθα εκεί....  Στο βιβλίο της δευτέρας γυμνασίου έχει κάπου για τη 

Μητέρα Τερέζα ένα μάθημα και είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους περισσότερους από 

μας από ό,τι έχω μιλήσει με τους συναδέλφους να το διαχειριστούμε αυτό. Μπερδεύει 

αρκετά τους μαθητές. Παρακολουθώντας εκείνη την επιμόρφωση μου λύθηκαν τα 

χέρια γιατί γνώρισα εργαλεία που με έκαναν να μπορέσω να τα… Web tools ... που με 

έκαναν να τα χρησιμοποιήσω και να κάνω χρονογραμμή με τα γεγονότα της ζωής της 

που είναι βασικό για αυτό το μάθημα, που βοήθησε φοβερά τους μαθητές. Τους 

ευχαρίστησε, τους έκανε να καταλάβουν το μάθημα, και να βάλουμε σε σειρά αυτά 

που χρειαζόταν που δεν … αδυνατούσαμε. Σχεδιάζαμε, κάναμε πολλά χρονοβόρα 

πράγματα. Και επίσης … κάναμε εκείνη τη χρονιά με άλλους μαθητές … ενώσαμε 

πολιτισμούς που είχαμε  μέσα στην τάξη, έτσι, με έθιμα, και μας βοήθησε πάλι η 

τεχνολογία να τα ενσωματώσουμε και κάπως να γεφυρώσουμε όλες τις διαφορές της 

ομάδας και να βγει κάτι πάρα πολύ όμορφο σε πολλαπλά επίπεδα πέραν των 

αγγλικών.   

Ερ. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντικείμενο του έργου του 

εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας 

των μαθητών του, η οποία όμως πια έχει εμπλουτιστεί με την προσθήκη της 

κοινωνικο-πολιτισμικής ικανότητας, δηλαδή της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε 

ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα με επίγνωση των διαφορών, των πολιτισμικών 

διαφορών αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση.  Η διαπολιτισμική ικανότητα του 

εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται σαν μία προέκταση, σαν ένας εμπλουτισμός και 

διεύρυνση του όρου ‘διδακτική ετοιμότητα’. Ο όρος ‘διαπολιτισμική ικανότητα’ 

αφορά στην ικανότητά του να κατανοεί τις δικές του πολιτισμικές συμβατότητες, τις 

νόρμες, να αναγνωρίζει τις πολιτισμικές διαφορές των άλλων χωρίς να στερεοτυπεί, 

να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του με βάση αυτές, και να επιδεικνύει ανοιχτό, ευρύ 

πνεύμα σε νέες εμπειρίες και την ετερότητα. Να υιοθετεί μη κριτική στάση απέναντι 

στο διαφορετικό, και να ανακαλύπτει νέες πολιτισμικές γνώσεις και πρακτικές τις 

οποίες θα χρησιμοποιεί ανάλογα για να επικοινωνήσει. Η διαπολιτισμική ικανότητα 

του επιτρέπει να ερμηνεύει, να συσχετίζει,  να διαχειρίζεται την αβεβαιότητα, να 

ενεργεί σαν διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής. Να συνεργάζεται και να επιλύει γενικά 

τις προκλήσεις μιας διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Με βάση αυτό θεωρείτε ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες σας εμπλούτισαν τη διαπολιτισμική σας κατάρτιση και ετοιμότητα; Αν ναι 

αποκτήσατε κάποιες γνώσεις ή δεξιότητες που να σας βοηθούν να προσαρμόζεστε 

στο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης τάξης; Και εδώ θα χρειαστούμε ένα 

μικρό παράδειγμα η μία μικρή τεκμηρίωση. 

Εκ. Ναι νομίζω ότι υπάρχει κάποια συνάφεια ήδη με το παράδειγμα που ανέφερα πριν 

….Θα το δούμε και παρακάτω ...Θα σας το πω λίγο πιο αναλυτικά μάλλον για να το 

καταλάβετε και εσείς γιατί εγώ το έχω στο μυαλό μου ήδη. Νομίζω πως ναι έχουν 

συμβάλει οι Νέες Τεχνολογίες και οι επιμορφώσεις που έχω παρακολουθήσει στη 

διαμόρφωση της διαπολιτισμικής μου ικανότητας και ετοιμότητας γιατί πραγματικά 

με έχουν βοηθήσει να μπορώ να διαχειριστώ θέματα που άπτονται των διαφορετικών 

πολιτισμών μέσα στην τάξη μου, της ετερότητας που προκύπτει από αυτή … από 
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αυτές τις συνθήκες, των συγκρούσεων ή των διαφορών … δεν χρειάζεται να είναι 

πάντα συγκρουσιακή η κατάσταση, μπορεί να είναι μία απλή διαφορά … Έχω 

καταφέρει νομίζω να ανταποκρίνομαι σε καλύτερο βαθμό από ότι στο παρελθόν. 

Αισθάνομαι εγώ πιο καλά προετοιμασμένη και άνετη να διαχειριστώ τις καταστάσεις 

αυτές μέσα …. με βοηθό την τεχνολογία. Μάλλον επειδή λειτουργεί μερικές φορές 

νομίζω σαν μάσκα η τεχνολογία. Μου ήρθε στο μυαλό η πτυχιακή που είχε να κάνει με 

το κουκλοθέατρο που εκεί λέγαμε ακριβώς αυτό. Η μάσκα … η κούκλα που θα έχει το 

παιδί στην τάξη λειτουργεί έτσι ακριβώς. Ενδύεται ένα ρόλο και έτσι μπορεί να 

προσεγγίσει πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο άνετα τις καταστάσεις, χωρίς φόβο. Έχω την 

εντύπωση ότι η τεχνολογία στις μέρες μας και στις τάξεις μου από όσο μπορώ να 

σκεφτώ λειτουργεί έτσι στα παιδιά, λειτουργεί έτσι και για μένα. Ας πούμε …. θα σας 

πω αυτό το παράδειγμα … Έτυχε να διδάσκω σε πρώτης γυμνασίου παιδιά που ήταν 

από διαφορετικές εθνικότητες και έτυχε να φοράω ένα Μάρτη. Από κει λοιπόν, από 

το βραχιολάκι αυτό που φόραγα, ξεκίνησε ένα project που ανακίνησε στα αγγλικά 

πάντα, έτσι; ήταν πολύ όμορφο για τη γέφυρα ήταν τα αγγλικά, για τον ελληνικό 

πολιτισμό και τον αλβανικό γιατί αυτά τα παιδιά προθυμοποιήθηκαν και δεν πιέζω 

ποτέ τα άλλα. Κι ενώσαμε τα έθιμα που είχαν να κάνουν με το Μάρτη διδάσκοντας 

προστακτική, αυτά και χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, κάνοντας ένα μικρό 

ταινιάκι δηλαδή με τη διαδικασία και στο τέλος με τα έθιμα των δύο χωρών, το οποίο 

ενέπλεξε όλους τους μαθητές χωρίς να τσακωθούν μεταξύ τους, χωρίς να αισθανθούν 

μειονεκτικά ο ένας από τον άλλον γιατί έπαυε να είναι …. επιτρέψτε μου τον όρο “ο 

Αλβανός”, “ο Ρουμάνος”, “ο Έλληνας” εκείνη τη στιγμή. Ήταν όλοι τους με τά 

αγγλικά σύμμαχο και προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την Ελληνική κουλτούρα, που 

φτιάχνει το Μάρτη, και την Αλβανική που βράζει αυγά την προηγούμενη νύχτα για τον 

ίδιο λόγο, για την προστασία από τον ήλιο.  

Ερ. Μάλιστα.  

Εκ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που ψάχνετε σε αυτή την ερώτηση.  

Ερ. Η τεχνολογία πού βοήθησε εδώ; 

Εκ.  Η τεχνολογία βοήθησε σε όλα τα στάδια, από τη συλλογή ... των … γράφαμε τα 

βήματα της διαδικασίας για τα δύο έθιμα και τα γράψαμε σε ένα word, ας πούμε 

ξεκινήσανε να τα γράφουν τα παιδιά σε ένα word, από τις φωτογραφίες που φέρανε 

με τις φωτογραφικές τους μηχανές και τις βάλαμε στον υπολογιστή για να τις 

επεξεργαστούμε, από το photo story 3 που χρησιμοποίησαν τα παιδιά έπειτα από 

σύντομες οδηγίες για να χτίσουν την ιστορία τους, πληκτρολόγησαν τις οδηγίες κι 

εκεί, …  

Ερ. Ήταν πολύ έντονη η συνεργατικότητά τους. 

Εκ. Ναι ήτανε πολύ έντονη και η τεχνολογία πραγματικά μας ένωσε σε όλο αυτό. Ήταν 

ένα βήμα παραπάνω δηλαδή έφυγε από το … ξεκίνησε από το physical teaching και 

προχώρησε μετά στο digital ( γέλιο).   

Ερ. Εξαιρετική πρωτοβουλία μπράβο. 

Εκ.  Ήταν καλό. Ήταν μία από τις πολύ όμορφες στιγμές. Για αυτό και το αναφέρω.  

Ερ. ‘Ετσι. Και φαίνεται και να είναι και βαθιά επιδραστική.  

Εκ. Ναι ναι. Για όλους μας. Για καθηγήτρια και για μαθητές και φαινότανε. Δηλαδή 

φαίνεται στα πρόσωπά τους στο ταινιάκι αυτό, οπότε …. 

Σ. Έγιναν όλα ισότιμα μέλη από ότι βλέπω μιας ομάδας.  
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Ε. Ναι ναι. Ήταν μια πολύ ωραία γέφυρα τα αγγλικά και η τεχνολογία …. 

ουδετερότητα …. είναι … ήμασταν όλοι ίσοι σ’ αυτό γιατί ξέραμε όλοι τα ίδια. 

Πρόσφερε μια ισότιμη βάση.  

Ερ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν πολλές 

δυνατότητες στη σύγχρονη κοινωνική επαγγελματική αλλά και εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Δίνουν δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας έκφρασης, 

δημιουργίας και άλλες. Και μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη και 

ιδιαίτερα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Πολλά επιμορφωτικά προγράμματα άμεσα 

φέρουν τον εκπαιδευτικό σε επαφή με αυτές. Ποιες από τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες έχετε χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθείτε στις 

ανάγκες  της πολυπολιτισμικής σας τάξης ως αποτέλεσμα των τεχνολογικά 

υποστηριγμένων επιμορφωτικών σας εμπειριών; 

Εκ. Έχω καταφέρει να χρησιμοποιώ το διαδραστικό πίνακα, σε πολύ βασικά στάδια 

όμως, ως βιντεοπροβολέα και πολύ απλό, έτσι, με το πληκτρολόγιο λίγο για να 

φανούν κάποια πράγματα στον πίνακα, όχι με όλες του τις δυνατότητες. Είναι ένα 

σημείο που θέλω να … νομίζω ότι χρήζει βελτίωσης. Έχω φτιάξει blog το οποίο όμως 

δεν είναι αυστηρά επαγγελματικό δεν αναφέρεται μόνο στους συναδέλφους μου, 

αλλά το συνδέω με την τάξη, προσπαθώντας να εφαρμόσουμε τις αρχές της 

ανεστραμμένης τάξης, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, επιτυχείς όσο … στο βαθμό 

που τις επιδιώξαμε, ….. επίσης χρησιμοποιώ πολύ τα Web Tools σχεδόν καθημερινά 

πλέον στην τάξη,  έχω το laptop μου μαζί, που μπορεί να μην είναι τεράστιο …. δεν 

είναι η οθόνη του διαδραστικού αλλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα και σε αυτό … 

πολύ ωραία δηλαδή και για αξιολόγηση των μαθητων πολύ γρήγορη κάποια εργαλεία, 

και σε φάση δημιουργίας και επεξήγησης πολλές φορές, … ναι νομίζω αυτά (γέλιο).  

Ερ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. 

Εκ. Και για συνεργασία με τους μαθητές μου γιατί μέσω του σχολικού δικτύου 

μπορούν και μου στέλνουν στο e-mail μου με βεβαιώσεις, όλα αυτά, όσα έχω 

αναφέρει,  να το πούμε αυτό, μέχρι στιγμής γίνονται όλα με γραπτή συναίνεση των 

γονέων. Δεν χρησιμοποιούμε τίποτα αν δεν υπάρχει συγκατάθεση και όπου δεν 

δίνεται η συγκατάθεση είμαστε πολύ ευαίσθητη σε αυτό και φροντίζουμε να τηρούμε 

τους κανόνες που παρέχουν την ασφάλεια και στους γονείς και στους μαθητές.  

Ερ. Πολύ σωστά και μπράβο που το σχολιάζετε αυτό. 

Εκ. Ναι, δηλαδή και στο blog και σε όλα αλλά και στην καθημερινή πρακτική 

σεβόμαστε τις διαδικασίες αυτές αλλά και τις επιθυμίες των γονιών και μαθητών. 

Ερ. Ωραία. Αρκετές επιμορφωτικές διαδικασίες εστιάζουν στη διαχείριση 

αποσπασματικών ζητημάτων της εκπαιδευτικής καθημερινότητας όπως εκμάθηση 

νέων δεξιοτήτων, εστίαση σε πτυχές του αναλυτικού προγράμματος, διεύρυνση 

κάποιον θεματικών περιοχών και άλλα. Η επαγγελματική ανάπτυξη όμως είναι μια 

βαθιά ολιστική και αναμορφωτική διαδικασία με διαχρονική εμβέλεια. Ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών  καλλιεργεί γνώσεις και δεξιότητες που επιδρούν διαχρονικά στην 

παιδαγωγική του ταυτότητα, την ενδυναμώνει και την αναμορφώνει ολιστικά. Δεν 

περιορίζεται σε προσωρινού τύπου κατάρτιση. Με βάση την επιμορφωτική σας 

εμπειρία, την προσωπική, πώς θα θέλατε να είναι η μορφή ενός προγράμματος 

επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό της Αγγλικής 
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Γλώσσας, στον εν ενεργεία εκπαιδευτικό, και ενδυναμώνει τη γενική μεθοδολογική 

αλλά και τη διαπολιτισμική διδακτική του επάρκεια με αποτελεσματικότητα και 

διαχρονικότητα; Θα ήθελα να προτείνετε μία δομή που θα θέλατε να συνδυάζει, όπως 

αποκλειστικά εξ αποστάσεως επιμορφωτική εμπειρία σε πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης; Αποκλειστικά δια ζώσης επιμορφωτική μεθοδολογία, όπως είναι το 

σεμινάριο, το εργαστήριο, κ.λ.π.; Μεικτής μάθησης; Και γιατί; 

Εκ. Θεωρώ…. προσωπικά, φυσικά, ….. άποψη δική μου είναι (γέλιο) ότι 

ωφελούμαστε τα μέγιστα από ένα συνδυασμό όλων αυτών. Έχω δει ότι είναι …. όπου 

έχει γίνει όταν παρακολούθησα μεικτής μάθησης επιμόρφωση ήταν πάρα πολύ καλή. 

Με έκανε να αισθανθώ πολύ καλά και εμένα. Δηλαδή θάθελα οπωσδήποτε να υπάρχει 

εκπαίδευση σε πλατφόρμα γιατί αυτό ήταν μία καινούργια διαδικασία την οποία εγώ 

προσωπικά αγνοούσα και μου άνοιξε καινούργιους κόσμους. Μου άνοιξε το σήμερα, 

το τώρα, τον τρόπο που τώρα επικοινωνούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, γιατί 

μπορούμε πλέον …. γίνονται προγράμματα  σε συνεργασία και με συναδέλφους του 

εξωτερικού, άρα εκεί εκ μηδενίζουμε τις αποστάσεις, γεφυρώνουμε πολύ σημαντικά 

πράγματα. Αυτό το θεωρώ επομένως απαραίτητο. Μαθαίνουμε και τρόπο 

επικοινωνίας διαφορετικό εκεί μέσα. Όμως δεν μπορώ να εγκαταλείψω με τίποτα της 

δια ζώσης συναντήσεις .... είναι η προσωπική επαφή οι συνάδελφοι που μας 

πλαισιώνουν,  οι εισηγητές, … είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι και στις 

δια ζώσης .… οι συναντήσεις πρέπει να πλαισιώνουν μία εκπαιδευτική πλατφόρμα Και 

αυτές πρέπει να ποικίλουν, ή να μπορούν να συνδυάζουν και την εργαστηριακή 

μορφή και τη μορφή διάλεξης. Υπάρχουν θέματα θεωρώ που προσεγγίζονται αρχικά 

με μία εισαγωγή στη θεωρία, σε κάτι επεξηγηματικό για αυτό που θα ακολουθήσει. 

Και σίγουρα επωφελούμαστε πάρα πολύ από τα εργαστήρια. Εκεί προκύπτουν 

γόνιμες απορίες από τους συναδέλφους, επιλύονται τα θέματα επί τόπου, βλέπεις τι 

μπορείς, τι δεν μπορείς να κάνεις, οπότε, ναι,  θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάζεται η 

εκπαιδευτική πλατφόρμα, οι δια ζώσης και οι δια ζώσης να χωρίζονται και σε διάλεξη, 

σε μορφή οι διάλεξης και σε εργαστηριακή. Μάλλον τα θέλω όλα (γέλιο). Αλλά νομίζω 

πραγματικά ότι ένα τέτοιο μοντέλο επωφελεί και πολύ διαφορετικούς τύπους 

ανθρώπων. Μας καλύπτει λίγο όλους εκεί πέρα. 

Ερ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σκεπτόσαστε να αφαιρέσετε την τεχνολογία από αυτά.  

Εκ. Με τίποτα. Με τίποτα. Πλέον όχι.  Πλέον όχι.  

Ερ. Το πλεονέκτημά της;Στην επιμόρφωση. 

Εκ. Στην επιμόρφωση; Είναι ότι μπορούμε εξ αποστάσεως να κάνουμε πράγματα 

επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να παρευρισκόμαστε πάντα. Τα κάνει ο καθένας μας 

στο δικό του χρόνο. Ναι, αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό που προσφέρει η 

πλατφόρμα. 

Ερ. Η ευελιξία του χρόνου. 

Εκ. Ναι, ναι, ναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα.  

Ερ. Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Θα ήθελα να μείνουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη 

και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιες θεματικές ενότητες που θα 

μπορούσαν να απαρτίζουν ένα σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πώς θα θέλατε να 

είναι, ποιο θα θέλατε να είναι το περιεχόμενο ενός προγράμματος επαγγελματικής 

ανάπτυξης Που απευθύνεται στο σύγχρονο εν ενεργεία εκπαιδευτικό της Αγγλικής 

έτσι ώστε να ενδυναμώνει και τη γενική μεθοδολογική αλλά και τη διαπολιτισμική 
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διδακτική του επάρκεια με αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα; Έχετε σκεφτεί 

κάποιες, μπορείτε να σκεφτείτε μάλλον κάποιες κεφαλίδες ενοτήτων που θα θέλατε 

να περιέχει;  

Εκ. Δηλαδή τι θα θέλαμε να αφορά μια επιμόρφωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό 

να ενημερωνόμαστε για τα τελευταία στη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Δηλαδή 

ποιες νέες στάσεις υπάρχουν, παιδαγωγικές, μεθοδολογικές, είναι κάτι που ούτως ή 

άλλως ήμασταν τυχεροί που μπορούμε να το κάνουμε σε τακτά διαστήματα όλα αυτά 

τα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί (γέλιο) εγώ δεν βρίσκω το χρόνο να διαβάσω 

τόσο πολύ τα βιβλία. Δηλαδή όταν βλέπω ένα βιβλίο που μου φαίνεται πάρα πολύ 

ωραίο και σίγουρα είναι χρήσιμο στη δουλειά μου κάπως με αγχώνει η όλη διαδικασία 

γιατί τρέχει ο χρόνος. Όταν όμως,  οσάκις έχω παρακολουθήσει επιμόρφωση που με 

ενημερώνει για καινούργια τάση παιδαγωγική έχω προβεί πολύ γρήγορα και στην 

εφαρμογή της. Άρα μία θεματική θα έπρεπε να είναι αυτή. Μία άλλη θα έπρεπε να 

αφορά στις Νέες Τεχνολογίες, στο τι γίνεται με την ενσωμάτωσή τους στην 

παιδαγωγική. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς συνεχίζουμε. 

Ποιος ξέρει πώς θα είναι το μέλλον; Ποια καινούργια εργαλεία προκύπτουν; Ποιες 

πλατφόρμες; Τι είναι νόμιμο τι όχι στην παιδαγωγική πρακτική και καθημερινότητα; 

Και ένα άλλο πολύ μεγάλο που θάθελα να έχει για τους καθηγητές αγγλικής είναι να 

μπορούσε να έχει μια …. πώς δομούνται τα διδακτικά σενάρια πολύ πιο έτσι 

πρακτικά, γιατί αρκετοί τα έχουμε κάνει τα έχουμε διδαχτεί, drafts κάνουμε σίγουρα, 

πάντα έχουμε  στο μυαλό μας, αλλά θα ήταν ωραίο να ξέρουμε λίγο καθαρότερα πώς 

γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τέλος ένα κομμάτι αφορά τον πολιτισμό της 

αγγλόφωνης κουλτούρας, και δεν λέω της Αγγλικής,  της αγγλόφωνης, που αφορά σε 

Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία. Θάταν πολύ ωραίο να είχαμε τέτοια θεματολογία. Είναι 

από τα δύσκολα σημεία. Δεν έχουμε πολλές πάρα πολλές αναφορές στα βιβλία μας. 

Υπάρχουν πλέον αλλά δεν είναι τόσες πολλές και νομίζω ότι σε σχέση και με όλα τα 

άλλα που είπαμε, αν κάναμε λίγο περισσότερο, αν δίναμε λίγο περισσότερο έμφαση 

στον πολιτισμό της γλώσσας που διδάσκεται στις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, 

θα αρχίζαμε λίγο να ανοίγουμε δίοδο και για τους άλλους πολιτισμούς που συναντάμε 

στην τάξη μας. 

Ερ. Πολύ ωραία. Η σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με τις επίσημες επιμορφωτικές 

διαδικασίες των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, τις διαδικασίες που αποφασίζει και 

δρομολογεί η πολιτεία, εννοούμε, φαντάζομαι πρέπει να ενδυναμωθεί περισσότερο, 

από την εμπειρία σας. 

Εκ. (Γέλιο). Νομίζω πως ναι (γέλιο). Θα συμφωνήσω. 

Ερ. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι οι Νέες Τεχνολογίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

από την πολιτεία, ώστε να παρέχουν σε ενεργεία εκπαιδευτικούς της Αγγλικής 

γλώσσας επιμορφωτικές διαδικασίες που να τους καθιστούν διαχρονικά επαρκείς για 

να διαχειρίζονται τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο; 

Εκ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει χρήση κάποιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας στην 

οποία να ανεβαίνει υλικό που να αφορά τους άξονες, ας πούμε, που είπαμε πριν, να 

λειτουργήσει δηλαδή μια πλατφόρμα σαν αποθετήριο. Αυτό νομίζω θα ήταν πάρα 

πολύ χρήσιμο, να ξέρουμε, δηλαδή, ότι μπαίνουμε στην πλατφόρμα αυτή, υπάρχει μια 

τράπεζα με διδακτικά σενάρια, με τις μεθοδολογίες διδασκαλίας, του πολιτισμού και 

όλα τα σχετικά, με κάποια εργαλεία που μας προτείνει το Υπουργείο ως πιο σωστά 
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παιδαγωγικά, διαδικτυακά εργαλεία, εννοώ, και να μπορούμε μέσα από αυτήν την 

πλατφόρμα, γι αυτό λέω εγώ, λέω πλατφόρμα, να μπορεί να υπάρχει forum, όπου να 

μπορούμε να συζητάμε όχι μόνοι μας τα θέματα μεταξύ μας, αλλά ίσως και με 

ακαδημαϊκούς που έχουνε άλλο επίπεδο γνώσεων από εμάς και θα μπορούσε αυτή η 

διάδραση έστω η διαδικτυακή, θεωρώ, να είναι, να επωφελήσει πάρα πολύ τον 

καθένα και με το δικό του τρόπο, όσο θέλει, όποτε θέλει.  

Ερ. Μμ. Πολύ ωραία. 

Εκ. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα αρκετά ευέλικτο μοντέλο.  

Ερ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κλείνοντας τη ροή της συζήτησής μας, θα θέλατε να 

προσθέσετε κάτι άλλο σχετικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν πριν, αντλώντας από 

την εμπειρία σας; Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο; 

Εκ. Νομίζω ότι θα πρέπει...το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι είναι καλό να 

γίνονται επιμορφώσεις, και ειδικά στο δημόσιο, εννοώ χωρίς να πρέπει να 

συνεισφέρουμε οικονομικά, διότι διανύουμε δύσκολους καιρούς, και δεν έχουμε όλοι 

οι συνάδελφοι που είμαστε μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημοσίου τη δυνατότητα να 

παρακολουθούμε όλα όσα θα θέλαμε, οπότε μας λύνονται τα χέρια όποτε γίνονται 

πράγματα που μας βοηθούν στη δουλειά μας, μας δίνουνε δύναμη, …, βελτιώνουν το 

προφίλ μας, μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση, να μπορούμε να βοηθάμε καλύτερα τα 

παιδιά. … Ο στόχος είναι πάντα τα παιδιά. Όσο καλύτερα και πιο μεγάλη 

αυτοπεποίθηση στο αντικείμενο που διδάσκουμε, με τον τρόπο που διδάσκουμε 

νιώθουμε εμείς, τόσο καλύτεροι άνθρωποι θα βγούνε μεθαύριο, γιατί οι μαθητές … 

μαθητής είναι προσωρινός όρος. Χτίζουμε γενιές στα σχολειά μας. Αυτό είναι το 

σημαντικό. 

Ερ. Κι αυτό φαντάζομαι θα ισχύει πέρα και πάνω από τις πολιτισμικές τους 

ταυτότητες. 

Εκ. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. 

Ερ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε. 

Εκ. Εγώ, εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε. 
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Συνέντευξη 3 
 

Συντομεύσεις 

Ερ.: Ερευνήτρια 

Εκ.: Εκπαιδευτικός 

 

Ερ. Καλημέρα αγαπητή συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική αποδοχή της 

πρόσκλησής μου να συμμετάσχεετε στη διοργάνωση αυτής της συνέντευξης. Θα 

ήθελα άλλη μια φορά να σας γνωρίσω ότι αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου 

έρευνας, η οποία επικεντρώνεται στη σύγχρονη πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη, 

εστιάζει στην  επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας 

και εξετάζει τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη ενδυνάμωσή της. 

Είστε εκπαιδευτικός όχι μόνο με πολύχρονη διδακτική εμπειρία στο σύγχρονο 

πολιτισμικά σύνθετο περιβάλλον τάξης, αλλά και με ενεργό συμμετοχή σε ποικίλες 

μορφές επιμορφωτικών διαδικασιών, παραδοσιακών δια ζώσης αλλά και τεχνολογικά 

υποστηριγμένων, πλήρως εξ αποστάσεως αλλά και μεικτής μάθησης. 

 Οι απόψεις σας θα συμβάλουν ώστε να διερευνηθεί βαθύτερα και ακριβέστερα ο 

βαθμός στον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να επιδράσουν στη διαπολιτισμική 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας μέσα από επιμορφωτικές 

διαδικασίες και έτσι να αξιοποιηθούν από την πολιτεία για το σχεδιασμό ανάλογων 

μορφών επαγγελματικής ανάπτυξης. Ωραία; 

Εκ. Κι εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, είναι χαρά και τιμή μου να 

συμμετάσχω στην έρευνά σας, γιατί για μας αποτελείτε όχι μόνο μέντορα, αλλά 

επιμορφώτρια, έναν άνθρωπο που μας στηρίζει, μας βοηθάει, επιστημονικά, 

επαγγελματικά, με όποιο τρόπο μπορείτε, και σας ευχαριστούμε απ’ την καρδιά μας. 

Σας ευχαριστώ απ΄ την καρδιά μου. 

Ερ. Κι εγώ. Κι εγώ, Και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η συνέντευξη αυτή εγγυάται και 

διασφαλίζει την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.  

Ξεκινώντας τη συζήτησή μας θα ήθελα να σταθμίσετε την εμπειρία σας μέσα από 

επιμορφωτικές διαδικασίες που δομήθηκαν με τις Νέες Τεχνολογίες ή τις αξιοποίησαν 

και να μου πείτε αν μεταβλήθηκε η διδακτική και η παιδαγωγική σας στάση μετά από 

την παρακολούθηση αυτών των τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων; Κι αν μεταβλήθηκε, με ποιους τρόπους; Αν θα 

μπορούσατε να μου αναφέρετε μερικά παραδείγματα. 

Εκ. Η συμμετοχή μου στις επιμορφωτικές δράσεις που έχετε εσείς υλοποιήσει στο 

Moodle ….  με την Ψηφιακή Αφήγηση, με τη χρήση της … την Ξενόγλωσση Τάξη… 

έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που προσπαθώ να εντάξω την τεχνολογία 

μέσα στα μαθήματά μου. …. Αυτό που αποκόμισα από τη συμμετοχή μου σε αυτά 

είναι ότι πρέπει να ενσωματώνουμε παιδαγωγικά τις σύγχρονες τεχνολογίες στη 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας, γιατί αυτό βοηθάει και τα παιδιά να ….. και τους 

μαθητές μας να αναπτύσσουν δεξιότητες πρωτοβουλίας, συνεργασίας ….. να έχουν 

βιωματική μάθηση, να αναπτύξουν πάρα πολλές δυνατότητες αναστοχασμού σε αυτό 

που κάνουν, ψηφιακού γραμματισμού, αλλά βοηθάει και εμάς στο σχεδιασμό 

πρακτικών και διδακτικών σεναρίων μέσα στην τάξη.  

Ερ. Πολύ ωραία. 
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Εκ. Έχω προσπαθήσει να εφαρμόσω όλα όσα μάθαμε στα σεμινάρια αυτά, ….. με το 

να δώσω στους μαθητές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν εργαλεία για να κάνουν  

παρουσίαση ….. παρουσίαση κάποιο υλικού που έχουμε επεξεργαστεί μέσα στην 

τάξη, να αναπτύξουμε τη δεξιότητα της διαμεσολάβησης με πολυμεσικά, να 

προσπαθήσουμε να αλληλεπιδράσουμε, να σχολιάσουμε δραστηριότητες που έχουν 

κάνει οι μαθητές μας, κι έτσι θεωρώ ότι έχουν επηρεάσει αποφασιστικά τη διδασκαλία 

και τον τρόπο που γίνεται η μαθησιακή διαδικασία στην τάξη. 

Ερ. Αναφέρετε δραστηριότητες ή τρόπους χρήσης ή ένταξης της τεχνολογίας που 

ξεπερνούν τα όρια της διδασκαλίας προς απλούς, mainstream μαθητές. Αγγίζουν 

μάλλον και συνενώνουν και συγκλίνουν τους και τους πολιτισμικά διαφορετικούς. Η 

διαμεσολάβηση, η επίλυση, η συνεργασία, νομίζω ότι είναι … ότι γίνεται μια γέφυρα, 

αν κατάλαβα καλά.  

Εκ. Ναι νομίζω ότι η τεχνολογία, το καλό της τεχνολογίας το πλεονέκτημα όταν 

χρησιμοποιούμε την τεχνολογία είναι ότι είναι μία γέφυρα συνεργασίας, μία γέφυρα 

συλλογικής δράσης, χωρίς να έχουμε χρονικούς περιορισμούς και πολιτισμικούς 

περιορισμούς. Μας δίνει μία ευκαιρία να δούμε και να αλληλεπιδράσουμε με μαθητές 

που βρίσκονται εκτός των δικών μας ορίων και αυτό βοηθάει και στο διαπολιτισμικό 

σεβασμό, στην ανεκτικότητα που θέλουμε να αποκτήσουν οι μαθητές μας, στην 

αναγνώριση του διαφορετικού. Έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές στην τάξη μας 

υλικό που δείχνει συνθήκες που ζουν άνθρωποι σε άλλες χώρες, συνθήκες με τις 

οποίες αυτή τη στιγμή οι ζουν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, πράγματα για τα οποία οι 

μαθητές μιλούν, ακούν, αλλά δεν τα έχουν ζήσει, δεν τα έχουν επεξεργαστεί, δεν τα 

έχουν σκεφτεί καθόλου δεν έχουν λειτουργήσει πάνω σε αυτά κριτικά. Και νομίζω ότι 

τεχνολογία είναι μία …. μας δίνει αυτήν  την ευκαιρία συλλογικά μέσα στην τάξη να τα 

επεξεργαστούμε,  να τα αναπτύξουμε και κυρίως μας δίνει ένα κίνητρο για μάθηση. 

Ερ. Μάλιστα. Αντικείμενο του έργου του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας, είναι η 

ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, της επικοινωνιακής τους 

επάρκειας, η οποία πια έχει εμπλουτιστεί με την προσθήκη της κοινωνικοπολιτισμικής 

ικανότητας, δηλαδή της ικανότητας να λειτουργούν σε ποικίλα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, αλλά με επίγνωση των πολιτισμικών διαφορών, έτσι; Αυτοπεποίθηση 

και ενσυναίσθηση. Η διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται 

σαν προέκταση, σαν εμπλουτισμός και σαν διεύρυνση της διδακτικής του ικανότητας 

και επάρκειας.  

Τι σημαίνει διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτικού; Είναι η ικανότητά του να 

αναγνωρίζει τις πολιτισμικές διαφορές χωρίς να στερεοτυπεί, να προσαρμόζει τη 

συμπεριφορά του με βάση αυτές, να επιδεικνύει ευρύ πνεύμα στις νέες εμπειρίες και 

γενικά στην ετερότητα, να υιοθετεί μια μη κριτική, μη επικριτική  στάση απέναντι σ’ 

αυτές, και να χρησιμοποιεί ανάλογες ικανότητες στην επικοινωνία, να 

αναδιαμορφώνει την πολιτισμική του οπτική απέναντι στις συμβατικότητες και να 

διαχειρίζεσαι την αβεβαιότητα, εν ολίγοις.  

Θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες εμπλούτισαν την διαπολιτισμική σας κατάρτιση και 

ετοιμότητα; Αν την εμπλούτισαν, ναι, αποκτήσατε συγκεκριμένες  δεξιότητες ή 

γνώσεις που σας βοηθούν να προσαρμόζεστε στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της 

σύγχρονης τάξης; Κι εδώ αν θα μπορούσατε να αναφέρετε ένα ή δύο παραδείγματα.  

Εκ. Θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία στην 
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ανάπτυξη διαπολιτισμικού σεβασμού και μέσα στην τάξη υλοποιώ πολλές φορές με 

όλες τις τάξεις προγράμματα E-twinning ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, που δίνουν τη 

σπουδαία ευκαιρία στους μαθητές να συνεργαστούν με μαθητές από άλλες χώρες. 

Έτσι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, να δείξουμε στους μαθητές 

ότι υπάρχει το διαφορετικό, έχει τη δική του αξία, και πρέπει και αυτό να το 

αποδεχόμαστε και να το εκτιμούμε. Συνήθως στα προγράμματα E-twinning ξεκινάμε 

κάνοντας μία γνωριμία. Όλοι οι μαθητές φτιάχνουν μία παρουσίαση της τάξης τους, 

του σχολείου τους, της χώρας τους, κι αυτό είναι μία σπουδαία ευκαιρία  να 

γνωρίσουμε μέρη που θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα όσο νομίζουμε και 

μέσα από αυτή την επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας οι μαθητές συνειδητοποιούν 

πόσο λάθος κάνουν. Επίσης με τον τρόπο ζωής των μαθητών που βλέπουμε, με τι 

συνήθειες, ακόμα και με την εικόνα του σχολείου όταν συνδεόμαστε και έχουμε 

τηλεδιασκέψεις, τα παιδιά καμιά φορά δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο 

προηγούμενο μπορεί να είναι ένα σχολείο στην Τουρκία, στη Σλοβενία, ότι μπορεί να 

είναι άριστα εξοπλισμένη η τάξη τους και όχι μόνο το σχολικό … το εργαστήριο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών με υπολογιστές και tablets, ……  έχουμε δει σε 

τηλεδιασκέψεις ότι φορούσαν παντοφλάκια αντί για παπούτσια μέσα στην τάξη και 

τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν…. έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές εφαρμογές για να 

σχολιάσουμε …... όπου τα παιδιά σχολιάζουν συγκεκριμένα στοιχεία που είδαμε μέσα 

από τις παρουσιάσεις αυτές και τα προϊόντα που έχουμε φτιάξει με τα εργαλεία της 

τεχνολογίας και όλη αυτή η ανατροφοδότηση νομίζω έχει βοηθήσει και τους μαθητές 

αλλά και εμένα προσωπικά στο να αλληλεπιδράσουμε και να αναπτύξουμε δεξιότητες 

συνεργασίας και δημιουργικότητας γενικότερα.  

Ερ. Και αυτό με οδηγεί στο επόμενο ερώτημα. Ποιες από τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες έχετε χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθείτε στις 

ανάγκες της πολυπολιτισμικής σας τάξης σαν αποτέλεσμα των τεχνολογικά 

υποστηριγμένων επιμορφωτικών σας εμπειριών; Αναφέρατε τις τεχνολογίες που 

προωθούν περισσότερο τη συνεργασία. Μπορείτε να μιλήσετε για άλλες ή πιο 

συγκεκριμένα; 

Εκ. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιώ μέσα στο μάθημα μου είναι εφαρμογές που 

δίνουν ένα αυθεντικό κοινωνικό περιβάλλον μέσα στην τάξη, ένα περιβάλλον στο 

οποίο μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε. Και έτσι υπάρχουν εφαρμογές τις οποίες 

μπορούν οι μαθητές όπως το Tricider να κάνουν μία ερώτηση και στην οποία 

ανταποκρίνονται μαθητές, σχολιάζουν, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν καινούργια 

ερωτήματα, και αναπτύσσεται έτσι ένας διάλογος διαπολιτισμικός που στην ουσία 

μπορεί να ξεκινάει από το ποιο μάθημα μου αρέσει στο σχολείο και να καταλήγει πως 

είναι δομημένο ένα σχολικό πρόγραμμα, και τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να 

μάθουν για το πώς είναι το σχολικό πρόγραμμα σε μία άλλη χώρα, για τις συνήθειες 

κάποιων μαθητών. …. Εκτός από τις εφαρμογές ανατροφοδότησης, όπως είναι η 

συγκεκριμένη, χρησιμοποιούμε και πολλές εφαρμογές που είναι σύγχρονης 

επικοινωνίας, όπως το MeetingWords, στην οποία μπορούν οι μαθητές να 

επικοινωνήσουν, να ρωτήσει ο ένας τον άλλον, να γίνει ένας διάλογος ταυτόχρονα,  

την ίδια … 

Ερ. Σε σύγχρονη … 

Εκ. Σε σύγχρονη μορφή, ναι, όχι ασύγχρονη. Έχουμε επίσης, ….  χρησιμοποιούμε 
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πολλές φορές αυτούς τους διαδραστικούς πίνακες όπως το Thinglink, στους οποίους οι 

μαθητές γίνεται ένας κοινός πίνακας τελικά, ένα κοινό κτήμα όλων των παιδιών γιατί 

πάνω σε αυτό μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να προσθέσουν μαθητές αυτά που 

τους ενώνουν. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και τα συνεργατικά έγγραφα, με τα 

οποία οι μαθητές δημιουργούν ένα δικό τους προϊόν, συνεργατικό, μπορεί να είναι 

διακρατικό ή μπορεί να είναι εθνικό, ανάλογα με τη δομή που θέλουμε εμείς να του 

δώσουμε κάθε φορά. 

Ερ. Πολύπτυχη η χρήση και η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. 

Εκ. Νομίζω, ότι η χρήση της τεχνολογίας για την προώθηση των επικοινωνιακών 

μορφών μάθησης και των επικοινωνιακών στρατηγικών και δεξιοτήτων είναι 

πραγματικά η μεγάλη δυναμική των νέων τεχνολογιών γιατί αυτό λείπει από τους 

μαθητές μας. Θέλουν πραγματικά αυτό που ζουν να το βιώνουν κιόλας να το 

επικοινωνούν, να αποκτά ζωή και διάσταση μέσα τους να μην είναι απλά τυπωμένο σε 

ένα χαρτί ή να μην είναι κλεισμένο μέσα στους τέσσερις τοίχους της τάξης.  

Ερ. Πολύ σωστά. Εξαιρετικά. Έτσι είναι. Αρκετές επιμορφωτικές διαδικασίες 

εστιάζουν στην διαχείριση αποσπασματικών ζητημάτων της εκπαιδευτικής 

καθημερινότητας, δηλαδή μπορεί να αφορούν την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, ή τον 

εμπλουτισμό κάποιων πτυχών του αναλυτικού προγράμματος. Η επαγγελματική 

ανάπτυξη όμως είναι μια βαθιά, ολιστική αναμορφωτική διαδικασία με διαχρονική 

εμβέλεια. Καλλιεργεί γνώσεις και δεξιότητες που επιδρούν διαχρονικά στην 

παιδαγωγική ταυτότητα του εκπαιδευτικού.  Με βάση την επιμορφωτική σας 

εμπειρία, αυτή που έχετε λάβει μέχρι τώρα, πώς θα θέλατε να είναι η μορφή ενός 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνεται στο σύγχρονο εν 

ενεργεία εκπαιδευτικό της Αγγλικής γλώσσας έτσι ώστε να ενδυναμώνει αυτούς τους 

τομείς που είπαμε πριν δηλαδή, την γενική μεθοδολογική του αλλά και τη 

διαπολιτισμική του διδακτική επάρκεια με διαχρονικότητα και αποτελεσματικότητα; 

Μπορείτε να σκεφτείτε τη δομή του, δηλαδή θα βασίζεται σε μία αποκλειστικά εξ 

αποστάσεως πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης για σας ή θα είναι αποκλειστικά δια ζώσης 

επιμόρφωση με ποικίλες τεχνικές επιμορφωτικής διαδικασίας, ή θα μπορούσε να είναι 

θα ταν καλύτερα καλύτερο να είναι μεικτής μάθησης, ή να έχει κάποια άλλη μορφή; 

Εκ. Θεωρώ ότι ένα μοντέλο συνδυαστικό το οποίο μπορεί να είναι από απόσταση 

αλλά και να έχει κάποιες συγκεκριμένες δια ζώσης συναντήσεις είναι το ιδανικό γιατί 

από τη μία έχουμε τη δυνατότητα της εκπαίδευσης χωρίς άμεση και συνεχή παρουσία, 

στο χρόνο που κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αφιερώσει και να ασχοληθεί με τις 

δραστηριότητες του επιμορφωτικού προγράμματος, αλλά από την άλλη πλευρά οι δια 

ζώσης συναντήσεις εμπλουτίζουν πολύ το περιεχόμενο των επιμορφωτικών 

δράσεων. Και η αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς και με τον ίδιο τον 

επιμορφωτή νομίζω δίνει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης όλων όσων μαθαίνουμε 

και όλων όσων επεξεργαζόμαστε σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Και έτσι θεωρώ 

ότι το ιδανικό μοντέλο θα ήταν αυτό. Η ευελιξία των προγραμμάτων πάλι είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη γιατί στη σύγχρονη 

πραγματικότητα έχουμε όλοι γεμάτα ωράρια ……. οι μέρες μας είναι γεμάτες από 

διάφορες δραστηριότητες. Και έτσι θεωρώ ότι η άμεση ανανέωση και η 

επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, των ρυθμίσεων που γίνονται θα πρέπει 

πάντα να λαμβάνεται υπόψη, ανάλογα με το …. με τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
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επιμορφωτικού προγράμματος κάθε φορά και των …… όσων συμμετέχουν σε αυτό. 

Και επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες των εκπαιδευομένων και οι 

μαθησιακές δραστηριότητες που θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους στο σχεδιασμό 

του επιμορφωτικού προγράμματος. 

Ερ. Βέβαια, γιατί είναι απρόβλεπτοι [παράγοντες]. 

Εκ. Το περιεχόμενο, η διαδικασία υλοποίησης, η ποιότητα όλων όσων θα 

συμπεριληφθούν στο εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει πάντα να επικαιροποιούνται και 

να είναι σύμφωνα με αυτά που γίνονται, …... με τις εξελίξεις της τεχνολογίας που 

τρέχει, ευτυχώς τρέχει, δεν ξέρω (γέλιο), τι θα μπορούσα να πω, γιατί πολλές φορές 

τα παιδιά είναι πριν από εμάς, και καλό είναι εμείς να τους δείξουμε ότι η τεχνολογία 

δεν είναι μόνο να κάτσουμε στο κινητό και να δούμε ένα βιντεάκι, να παίξουμε ένα 

παιχνίδι, αλλά να την αξιοποιήσουμε πολύπλευρα και πολυμεσικά.  

Ερ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ποιο θα θέλατε να είναι το περιεχόμενο ενός 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

εκπαιδευτικό ώστε να ενδυναμώνει τις πτυχές που είπαμε; Έχετε σκεφτεί ή μπορείτε 

να σκεφτείτε κάποιες κεφαλίδες ενοτήτων που θα θέλατε να περιέχει; Κάποιες 

θεματικές ενότητες, κάποιες περιοχές που θα θέλατε να περιέχει; 

Εκ. Θεματικές ενότητες εννοείτε ως προς το …. 

Ερ. Το περιεχόμενό του. 

Εκ. Ως προς την ανάπτυξη ποιων δεξιοτήτων, ή ως προς το περιεχόμενο του υλικού 

που θα συμπεριληφθεί; 

Ερ. Το υλικό του. 

Εκ. Θεωρώ ότι η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών είναι …. θα έπρεπε να είναι από 

τις βασικές ενότητες, η ξενοφοβία, οι προκαταλήψεις, ο ρατσισμός, η ισότητα των 

φύλων, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται στερεότυπα από μικρή ηλικία στα παιδιά, 

ξεκινώντας από τα παιχνίδια που παίζουν και τα χρώματα που φοράνε, η αναπηρία, 

τα χαρισματικά άτομα που υπάρχουν ανάμεσά μας και δυστυχώς ούτε εμείς ούτε οι 

μαθητές τα αναγνωρίζουμε, και θα έπρεπε να υπάρχει από νωρίς μια ενημέρωση 

σχετικά με αυτό, και για τους μαθητές, αλλά κυρίως εμάς, η γλωσσική πολυμορφία, η 

επικοινωνία, η επικοινωνιακή διάσταση των δραστηριοτήτων μας, το πώς θα κάνουμε 

τους μαθητές μας να έχουν επιμονή σε αυτό που κάνουν, αυτό που λέμε resilience, να 

επανέρχονται, να μη τα παρατάνε, αυτά, νομίζω ότι είναι αρκετά.  

Ερ. Πάρα πολύ ωραία. 

Εκ. Η Ψηφιακή Αφήγηση θεωρώ ότι είναι εκ των ών ουκ άνευ γιατί βοηθάει πάρα πολύ 

να πούμε όλα αυτά, ένας τρόπος να μιλήσουμε για όλα αυτά είναι η Ψηφιακή Αφήγηση 

που είναι ένα μέσο …… είναι αγαπητό από όλες τις ηλικίες …… και νομίζω ότι θα 

έπρεπε να ενταχθεί. 

Ερ. Συν τη διδακτική μας μεθοδολογία, την υπάρχουσα; 

Εκ. Συν τη διδακτική μας μεθοδολογία, ίσως να χρειάζεται, νομίζω ότι χρειάζεται να 

γίνει μια αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, να ενταχθούν και άλλα …… να 

εμπλουτισθεί λίγο και να δοθεί και μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτό. 

Ερ. Πολύ ωραία. 

Εκ. Και να γίνει και αξιοποίηση υλικού που υπάρχει στο διαδίκτυο και που πολλές 

φορές το κάνουμε συμπληρωματικά και προσπαθώντας να εμπλουτίσουμε 

περισσότερο το διδακτικό περιεχόμενο, αλλά οι μαθητές, επειδή είναι ακριβώς 
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συμπληρωματικό δεν του δίνουν, και οι γονείς δεν του δίνουν την απαραίτητη 

σημασία που θα έπρεπε να δοθεί σε όλο αυτό το υλικό που γίνεται extra, επειδή και 

μόνο δεν είναι μες στο βιβλίο, ή δεν είναι σ’ αυτά που ξέραν μέχρι τώρα οι γονείς, ή η 

κοινωνία γενικότερα. 

Ερ. Άρα μιλάμε για μια διεύρυνση και εμπλουτισμό και επικαιροποίηση του 

υπάρχοντος …. των υπαρχόντων θεματικών ενοτήτων όσον αφορά τη διδακτική μας, 

αλλά και εμπλουτισμό με νέες διαπολιτισμικές σπουδές που αγγίζουν πάρα πολλές 

πτυχές, ισότητα, αναπηρία, πολυγλωσσία, χαρισματικά παιδιά.... 

Εκ. Ακριβώς. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πολυπολιτισμική, έχει γίνει 

πολυπολιτισμική και πρέπει αυτό να το δείξουμε σε όλες του τις διαστάσεις, να γίνει 

κτήμα δικό μας, εμάς των εκπαιδευτικών και να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε με 

τον πιο ωραίο και ασφαλή τρόπο στα παιδιά. 

Ερ. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος, με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι οι ΝΤ μπορούν να 

αξιοποιηθούν από την πολιτεία ώστε να παρέχουν σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της 

Αγγλικής γλώσσας τέτοιες επιμορφωτικές διαδικασίες που να τους καθιστούν 

διαχρονικά επαρκείς για να διαχειρίζονται τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας 

στο σχολείο; 

Εκ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται συνεχής επιμόρφωση, να υπάρχει συνεχής 

επιμόρφωση ως προς τη διαπολιτισμικότητα στους εκπαιδευτικούς γιατί είναι από τα 

θεμελιώδη ζητήματα που θα έπρεπε να είναι ενήμερος ο εκπαιδευτικός. Θεωρώ ότι 

μια πλατφόρμα η οποία συνεχώς θα εμπλουτίζεται, θα ενημερώνεται και οι 

εκπαιδευτικοί θα έχουν ένα σημείο αναφοράς, διαλόγου, επικοινωνίας, επίλυσης 

ζητημάτων, θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί, ή να δημιουργηθεί στο μέλλον, γιατί 

θα προκύψουν ζητήματα που θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και θα είναι καλό 

να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.  

Ερ. Πώς την φαντάζεστε την πλατφόρμα; Πλατφόρμα διαλόγου; 

Εκ. Ναι, ένα forum ανταλλαγής ιδεών, προβληματισμού, επιμορφωτικών εμπειριών, 

στο οποίο θα μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί και να 

κερδίσουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, υπό την εποπτεία των συμβούλων που επιτελούν 

εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και για εμάς είναι απολύτως απαραίτητοι και τους 

θέλουμε όπως να είστε κι εσείς κοντά μας.  

Ερ. Κλείνοντας τη ροή της συζήτησής μας, θα θέλατε να προσθέσετε ή να σχολιάσετε 

κάτι άλλο σε σχέση με τα ερωτήματα που σας τέθηκαν; 

Εκ. Θα ήθελα να πω ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εξωστρέφεια της  τάξης και τα 

παιδιά πρέπει να θεωρούν την τάξη ένα βήμα για να απευθυνθούν στην κοινωνία, ένα 

βήμα που τους ενώνει με την κοινωνία, αλλά και μέσω του οποίου μπορούν να 

απευθυνθούν στην κοινωνία. Πολλές φορές με την τάξη μου έχουμε κάνει εκπομπές 

στο Ευρωπαϊκό σχολικό ραδιόφωνο που έχει δώσει φωνή στους μαθητές. Επίσης 

θεωρώ η έκδοση εφημερίδων που έχουμε κάνει και ηλεκτρονικών αλλά και έντυπης 

εφημερίδας που έχουμε κάνει με τους μαθητές μας τους έδωσαν φωνή να 

εξωτερικεύσουν αυτό που θέλουν να το δείξουν προς τα έξω, να μιλήσουν, να 

καταλάβουν τη διάσταση των όλων όσων κάνουν και την ανάγκη να τα μεταδώσουν 

στους συμμαθητές τους, στους γονείς τους, στην τοπική κοινότητα, και ακόμη 

παραπέρα σε μια διάσταση πανελλήνια και πανευρωπαϊκή. Γιατί είμαστε πολίτες όλου 

του κόσμου, όχι μόνο του τόπου μας, αυτή είναι η κοινωνία μας. Θεωρώ επίσης η 
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επαφή που έχουμε μέσω των πολιτιστικών μορφών με άλλους λαούς (τραγούδια, 

,μουσική), της κουλτούρας των άλλων λαών, είναι πολύ σημαντική. Η μετάφραση 

τραγουδιών που μπορούμε να κάνουμε, η απόδοση των στίχων, η συνεργατική 

απόδοση των στίχων, μπορεί να ενώσει …. κάτι που γίνεται  μέσω των εργαλείων 

φυσικά της τεχνολογίας, μπορεί να κάνει τα παιδιά να ενωθούν, να αισθανθούν ότι 

δεν έχουν καμία διαφορά με τα παιδάκια στην Τουρκία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, 

στην Ιταλία, να τα κάνει να αποκτήσουν κάτι δικό τους, να αισθανθούν ότι είναι κάτι 

δικό τους, κι ακόμη ακόμη η συγγραφή συνεργατικών βιβλίων, ιστοριών είναι κάτι 

που μπορεί να δώσει αυτοπεποίθηση στους μαθητές, να βοηθήσει στον ψηφιακό 

εγγραμματισμού τους, στην ανεκτικότητά τους στη φαντασία τους, στη 

δημιουργικότητά τους. Γενικά νομίζω ότι η τεχνολογία και η διαθεματική αξιοποίηση 

της τεχνολογίας Βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τη 

φαντασία, τα ταλέντα τους, όλη τους την προσωπικότητα.  

Ερ. Όσον αφορά αυτό, βάζετε όρια γεωγραφικά σε αυτή τη συνεργασία, ή αυτή η 

συνεργατική δραστηριότητα μπορούσε να επεκταθεί και πέρα από τα εθνικά μας, 

εθνικά γεωγραφικά όρια, δηλαδή μπορούσε να γίνει μία συνεργατική συγγραφή των 

παιδιών στην τάξη σας με παιδιά τάξεων άλλων χωρών; 

Εκ. Έχουμε κάνει στο παρελθόν συγγραφή συνεργατικής ιστορίας με πέντε κράτη, 

μαθητές δευτέρας δημοτικού έγραψαν μια ιστορία Forest Friends, μαθητές Ιταλίας και 

μαθητές του δικού μας σχολείου, φέτος αξιοποιήσαμε την ικανότητα της 

διαμεσολάβησης και βρήκαμε ένα πολύ ωραίο κείμενο στα ελληνικά μαζί με ένα άλλο 

σχολείο στην Αθήνα, το αποδώσαμε το ψωμί, για το ψωμί που βρίσκεται στο 

αποθετήριο κειμένων που χρησιμοποιούμε, που μας συμβουλεύετε να 

χρησιμοποιούμε, το αποδώσαμε στα Αγγλικά και μαθητές από την Τουρκία έκαναν 

ζωγραφιές και φτιάξαμε μια ψηφιακή ιστορία με αυτή την ιστορία. 

Ερ. Εξαιρετικό. 

Εκ. Νομίζω ότι δίνουμε …. ακόμη ακόμη και η ζωγραφική, χωρίς καν  να μιλήσουμε, 

χωρίς καν να αξιοποιήσουμε τη γλώσσα, ζωγραφίζοντας τα παιδιά και κάνοντας μια 

ψηφιακή γκαλερί, ή χρησιμοποιώντας τα για διάκοσμο της τάξης τις ζωγραφιές των 

παιδιών που μπορούμε να διαμοιραστούμε μέσω της τεχνολογίας, δίνεις στα παιδιά 

τη διάσταση του πόσο ίδιοι είμαστε, το τι μας ενώνει. Η κουλτούρα στην ουσία μας 

ενώνει. Ο πολιτισμός μας. Υπάρχουν στοιχεία που μας ενώνουν. Και αυτά είναι τα 

σημαντικά και σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, όχι στο τι μας χωρίζει, 

αλλά στο τι μας ενώνει. Και η τεχνολογία μας δίνει αυτήν την  ευκαιρία. 

Ερ. Ευχαριστώ πολύ για την εποικοδομητική επικοινωνία και συζήτηση που είχαμε. 

Εκ. Νάστε καλά. Επίσης θα ήθελα να δώσω μια …. στην ανάπτυξη μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων που μας δίνει η τεχνολογία. Οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, 

μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, και μετά αυτό που μαθαίνουν το μετουσιώνουν σε κάτι 

άλλο. Μπορεί  να γίνει μια παρουσίαση, μπορεί να γίνει ένα μικρό video που θα το 

μοιραστούν, μπορεί να γίνει ένα κείμενο, μια ζωγραφιά και μέσω της τεχνολογίας να 

το μοιραστούν με όλη την …. και με τους συμμαθητές τους αλλά και με όλη την …. με 

όλο τον κόσμο στην ουσία, που θέλει και θα έχει πρόσβαση στη δικιά τους δημιουργία.   

Ερ. Είναι πολύτιμη η εμπειρία γιατί μιλάει το βίωμα της τάξης. Ευχαριστώ και πάλι για 

την εποικοδομητική συζήτηση. 

Εκ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Έχετε κάνει σπουδαία πράγματα 
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και μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, κι ελπίζω έτσι να συνεχίσετε, είμαι σίγουρη, και να 

μας βοηθάτε.  

Ερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ 
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Συνέντευξη 4 
 

Συντομεύσεις 

Ερ.: Ερευνήτρια 

Εκ.: Εκπαιδευτικός 

 

Ερ. Αγαπητή συνάδελφε, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική αποδοχή της 

πρόσκλησής μου στη διοργάνωση αυτής της συνέντευξης. Θα ήθελα άλλη μια φορά να 

σας γνωρίσω ότι αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου έρευνας, η οποία 

επικεντρώνεται στη σύγχρονη πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη, εστιάζει στην  

επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπ/κών της Αγγλικής και εξετάζει τη 

συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη ενδυνάμωσή της. 

Είστε εκπαιδευτικός με πολύχρονη διδακτική εμπειρία στο σύγχρονο πολιτισμικά 

σύνθετο περιβάλλον τάξης, αλλά και με ενεργό συμμετοχή σε ποικίλες μορφές 

επιμορφωτικών διαδικασιών, παραδοσιακών δια ζώσης αλλά και τεχνολογικά 

υποστηριγμένων, πλήρως εξ αποστάσεως αλλά και μεικτής μάθησης. 

Οι απόψεις σας θα συμβάλουν ώστε να διερευνηθεί βαθύτερα και ακριβέστερα ο 

βαθμός στον οποίο οι ΝΤ μπορούν να επιδράσουν στη διαπολιτισμική ενδυνάμωση 

των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας μέσα από επιμορφωτικές διαδικασίες και 

έτσι να αξιοποιηθούν από την πολιτεία για το σχεδιασμό ανάλογων μορφών 

επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Θα ήθελα επίσης να γνωρίζετε ότι η συνέντευξη αυτή εγγυάται και διασφαλίζει την 

ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. 

Ξεκινώντας αυτήν τη συζήτηση θα ήθελα να σταθμίσετε την εμπειρία σας μέσα από 

επιμορφωτικές διαδικασίες που δομήθηκαν με τις Νέες Τεχνολογίες ή τις αξιοποίησαν 

και να μου πείτε αν  μεταβλήθηκε η διδακτική και η παιδαγωγική σας στάση μετά την 

παρακολούθηση τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ή 

προγραμμάτων; κι αν ναι, αν μεταβλήθηκε, με ποιους τρόπους; Ίσως αναφέροντας 

μερικά παραδείγματα. 

Εκ. Ωραία. Καλησπέρα. Ναι θα έλεγα πως έχει μεταβληθεί η διδακτική και 

παιδαγωγική μου στάση μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχω χρησιμοποιήσει 

μέσα από αυτά τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει τις Νέες 

Τεχνολογίες για να κάνω το μάθημά μου πιο δημιουργικό, πιο ενδιαφέρον προς τους 

μαθητές μου αλλά κυρίως να τους καλλιεργήσω κάποια digital skills. Συγκεκριμένα θα 

έλεγα ότι μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία φεύγουν οι 

μαθητές, ακολουθώντας βέβαια το αναλυτικό πρόγραμμα, φεύγουν από το βιβλίο, και 

ανοίγουν τον υπολογιστή και ….. να πω ‘σερφάρουν’ σε ένα πιο ενδιαφέρον 

περιβάλλον για αυτούς και σε ένα περιβάλλον που θα έχει σχέση αργότερα και με την 

καθημερινή …. που έχει σχέση με την καθημερινή τους ζωή και τα ενδιαφέροντά 

τους. Οπότε έτσι προσπαθώ να συνδυάσω και τις Νέες Τεχνολογίες και να τους 

ελκύσω το ενδιαφέρον και να φέρω το διδακτικό αντικείμενο μέσα στην 

καθημερινότητά τους αλλά να τους δώσω κυρίως αυτά που χρειάζονται, τις ψηφιακές 

δεξιότητες, που δεν προλαβαίνουν έτσι όπως είναι δομημένο το μάθημα της 

πληροφορικής να έχουν επειδή έχει γίνει μονόωρο, να συμπληρώνεται και από το 

μάθημα της Αγγλικής.  
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Ερ. Πολύ ωραία. Αντικείμενο του έργου του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας 

είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών, η οποία πλέον έχει 

εμπλουτιστεί με την προσθήκη της κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας, δηλαδή της 

ικανότητάς τους να λειτουργούν σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα με επίγνωση 

των πολιτισμικών διαφορών, αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση. Η διαπολιτισμική 

ικανότητα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται πλέον ως προέκταση, ή εμπλουτισμός ή 

διεύρυνση του διδακτικού του έργου. Ο όρος ‘διαπολιτισμική ικανότητα’ αφορά στην 

ικανότητά του να κατανοεί τις δικές του πρώτα πολιτισμικές συμβατότητες και 

νόρμες,  να αναγνωρίζει τις πολιτισμικές διαφορές  χωρίς να στερεοτυπεί, να 

προσαρμόζει τη συμπεριφορά του με βάση αυτές, να υιοθετεί μια μη-κριτική στάση 

απέναντι σ’ αυτές και να ανακαλύπτει νέες πολιτισμικές γνώσεις και πρακτικές που να 

τις χρησιμοποιεί στην επικοινωνία.  Να μπορεί να  συσχετίζει, να ερμηνεύει, να 

διαχειρίζεσαι την αβεβαιότητα, να ενεργεί ως διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής, να 

διαχειρίζεται και να επιλύει τις προκλήσεις μιας διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες σας εμπλούτισαν την διαπολιτισμική σας κατάρτιση 

και ετοιμότητα; Αν ναι, αποκτήσατε συγκεκριμένες γνώσεις ή δεξιότητες που σας 

βοηθούν να προσαρμόζεστε στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης τάξης; 

Κι εδώ αν είναι εύκολο, θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα; 

Εκ. Λοιπόν, ναι. συμφωνώ ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν εμπλουτίσει τη 

διαπολιτισμική μου κατάρτιση κι ετοιμότητα. Θα έλεγα ότι με έχουν βοηθήσει στο να 

μπορέσω να φιλτράρω, να βρω υλικό και … ή να δημιουργήσω υλικό ούτως ώστε να 

αποφύγουμε τον εθνοκεντρισμό και να δώσουμε μία διαπολιτισμική κατεύθυνση στο 

μάθημά μας και γενικά να κάνουμε τους μαθητές μας να καλλιεργήσουν τον αμοιβαίο 

σεβασμό και να αποδέχονται το άλλο και να ακούγονται διαφορετικές απόψεις μέσα 

στην τάξη και να δίνουμε παραδείγματα. Το internet είναι πλούσιο Και μας δίνει …..  

έτσι ….. έχει πολλές πηγές που μπορούμε να βρούμε τέτοια παραδείγματα 

διαφορετικότητας και να εκθέσουμε τους μαθητές μας σε αυτά και έτσι να τους 

εξοικειώσουμε με τη διαφορετικότητα και να τη σεβαστούν..,, να τη σεβαστούν.  

Ερ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν ποικίλες δυνατότητες στη 

σύγχρονη κοινωνική, επαγγελματική αλλά και εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, έκφρασης, δημιουργίας και άλλες. Και 

μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη και ιδιαίτερα στην ξενόγλωσση 

διδασκαλία. Και πολλά επιμορφωτικά προγράμματα άμεσα ή έμμεσα φέρουν τον 

εκπαιδευτικό σε επαφή με αυτές τις δυνατότητες. Ποιες από τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες έχετε χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθείτε στις 

ανάγκες της πολυπολιτισμικής σας τάξης σαν αποτέλεσμα των τεχνολογικά 

υποστηριγμένων επιμορφωτικών σας εμπειριών; 

Εκ. Έχω χρησιμοποιήσει video και εικόνα.  ήχο, εικόνα, κυρίως αυτά που τραβάνε την 

προσοχή των μαθητών μας, βέβαια σε συνδυασμό και με διάφορες άλλες εφαρμογές. 

Για παράδειγμα ενσωματωμένα σε κάποια πλατφόρμα σε κάποιο blog ή μέσω του 

google form, κυρίως όμως είναι η εικόνα και ο ήχος που τραβάει την προσοχή των 

παιδιών και νομίζω τους μένει. Κάτι τους μένει και έτσι απευθύνεσαι και σε τύπους 

μαθησιακούς, έτσι περισσότερους μαθησιακούς τύπους.  

Ερ. Αυτή την εικόνα και τον ήχο τη χρησιμοποιήσατε για να δημιουργείτε ψηφιακό 

υλικό; Να τους εκθέτετε σε πηγές; Να ….. 
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Εκ. Ναι, ναι, ναι, ναι και η έκθεση σε πηγές. Και να αποτελέσουν αφόρμηση για κάποιο 

σχολιασμό ή για παραγωγή, για έκφραση, για παραγωγή λόγου, είτε προφορικού είτε 

γραπτού, αλλά ακόμα και για ….. βασικά για όλα τα skills μπορεί να αποτελέσουν 

αφόρμηση.  

Ερ. Πολύ ωραία. Αρκετές επιμορφωτικές διαδικασίες εστιάζουν στην διαχείριση 

αποσπασματικών ζητημάτων της καθημερινότητάς μας, όπως εκμάθηση νέων 

δεξιοτήτων, εστίαση σε κάποιες πτυχές του αναλυτικού προγράμματος, ζητήματα  

που αφορούν τη διαχείριση ζητημάτων, την επούλωση κάποιων έτσι περιοχών 

ανάγκης, και άλλα. Η επαγγελματική ανάπτυξη όμως του εκπαιδευτικού είναι μια 

βαθιά και ολιστικά αναμορφωτική διαδικασία με διαχρονική εμβέλεια. Καλλιεργεί 

γνώσεις και δεξιότητες που επιδρούν επάνω του διαχρονικά, επηρεάζουν διαχρονικά 

την παιδαγωγική του ταυτότητα. Την αναμορφώνουν ολιστικά. Δεν περιορίζονται σε 

προσωρινού τύπου μορφές κατάρτισης.  

Με βάση την επιμορφωτική σας εμπειρία, πώς θα θέλατε να είναι η δομή ενός 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνεται στο σύγχρονο εν 

ενεργεία εκπαιδευτικό της Αγγλικής έτσι ώστε να ενδυναμώνει και τη γενική του 

μεθοδολογική ικανότητα αλλά και τη διαπολιτισμική διδακτική του επάρκεια με 

αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα; Για να σας βοηθήσω θα θέλατε αυτό να 

δομείται σε μια αποκλειστικά εξ αποστάσεως πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  ή να 

επιδιώκει αποκλειστικά δια ζώσης επιμόρφωση με ποικίλες τεχνικές ή να είναι μεικτής 

μάθησης, ή ό,τι άλλο;  

Εκ. Θα έλεγα ότι θα με ενδιέφερε να είναι  εξ αποστάσεως σε μία πλατφόρμα γιατί ο 

χρόνος σας είναι περιορισμένος, και ο τόπος διαμονής μας μας περιορίζει, δηλαδή οι 

υποχρεώσεις που έχουμε στο σχολείο μας περιορίζουν στο να μπορούμε να 

πηγαίνουμε και να παρακολουθούμε κάτι δια ζώσης. Οπότε θα έλεγα από απόσταση 

και να σου έχει όμως αυτή η πλατφόρμα μία ευελιξία ώστε ….. deadline που θα 

παρακολουθήσεις και να μην έχει μεγάλη διάρκεια. Να είναι δηλαδή συχνή, αλλά να 

μην έχει μεγάλη διάρκεια σε πολλές εβδομάδες. Βέβαια έχει να κάνει όμως και με το 

θέμα που πραγματεύεται, δηλαδή  ίσως ένα θέμα πιο πρακτικής φύσης θα μπορούσε 

να μεταδοθεί στους εκπαιδευτικούς μέσω ενός εργαστηρίου. Αλλά και αυτό πάλι αν 

θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε μία συνέδρια, σε ένα δίωρο τρίωρο, ούτως ώστε να 

μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και να μην υπάρχουν πολλές απαιτήσεις και να 

το συνδυάσουμε λίγο και με την πρακτική μας μέσα στην τάξη, δηλαδή να είναι 

κάποιο πρακτικό θέμα.  

Ερ. Αυτό όσον αφορά το εργαστήριο; 

Εκ. Το εργαστήριο, ναι.  

Ερ. Αν η επιμόρφωση έχει να κάνει …. αποσκοπεί στη διαχρονική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού, πιστεύετε ότι παίζει ρόλο περισσότερο η εξ αποστάσεως, 

τηλεκπαίδευση λόγω χρόνου; 

Εκ. Πιστεύω πως ναι, ναι, στη διαχρονική, ναι.  

Ερ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα ήθελα να μείνουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη 

και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιες θεματικές ενότητες που θα 

μπορούσαν να απαρτίζουν ένα σχετικό πρόγραμμα. Εσείς ποιο θα θέλατε να είναι το 

περιεχόμενο ενός προγράμματος που απευθύνεται κλασικά στο σύγχρονο εν ενεργεία 

εκπαιδευτικό της Αγγλικής γλώσσας έτσι ώστε να ενδυναμώνει όπως είπαμε πριν και 
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τη γενική του μεθοδολογική ικανότητα αλλά και τη διαπολιτισμική του; Θα 

μπορούσατε να σκεφτείτε κάποιες κεφαλίδες ενοτήτων, κάποιες θεματικές περιοχές 

που να περιέχει; 

Εκ. Ωραία. Ξεκινώ. Βασικό είναι η διδασκαλία, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των 

τεσσάρων βασικών skills, τoυ listening, writing, reading, speaking, να δείχνει 

εναλλακτικές, έτσι, ή άλλες ενδιαφέρουσες, κάποιες προτάσεις για τη διδασκαλία 

αυτών των skills, και ένα άλλο που θα με ενδιέφερε, θα ήταν η διαχείριση της κρίσης 

μέσα στην τάξη, για να περάσουμε σε κάτι πρακτικό πέρα από το γνωστικό 

αντικείμενο που διδάσκουμε. Μεγάλη έμφαση θα ήθελα να δοθεί  στο intercultural 

awareness και τέλος θα ήθελα και μία ενότητα να αναφέρεται στις μαθησιακές 

δυσκολίες, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μας συναντάμε μαθητές που έχουν ή 

ακόμα και μαθητές που μπορεί να μην έχουνε διαγνωστεί με κάποιο χαρτί,  αλλά εμείς 

το αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε τέτοια περίπτωση στην τάξη, να μπορέσουμε να 

προσφέρουμε εκεί μία διαφοροποιημένη ας πούμε πρόταση. 

Ερ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με τις 

επίσημες επιμορφωτικές διαδικασίες, αυτές που καθορίζονται από την πολιτεία 

πρέπει να ενδυναμωθεί περισσότερο. Το πιστεύετε αυτό; 

Εκ. Ναι, φυσικά (γέλιο). 

Ερ. Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν από 

την πολιτεία ώστε να παρέχουν σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Αγγλικής τέτοιες 

επιμορφωτικές διαδικασίες που να τους καθιστούν διαχρονικά επαρκείς για να 

διαχειρίζονται τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο; 

Εκ. Φαντάζομαι με κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα τύπου Moodle όπου εκεί θα 

μπορούν να ανεβαίνουν κάποια video ή να υπάρχουν κάποιες …… κάποιες ασκήσεις 

σαν τη ….. να είναι δομημένο περίπου σαν το Moodle που εμείς έχουμε 

παρακολουθήσει ή και αυτό που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το school gate 

που διοργανώνει κάποια webinars και παρακολουθείς και σου δίνει και ένα φόρουμ 

και ανταλλάσσεις απόψεις, δηλαδή ένας συνδυασμός που να ζητάει και το interaction, 

τη διαδραστικότητα, να μην είναι απλά μπες, ανέβασε το υλικό σου. Να σου δίνει τη 

δυνατότητα να αλληλεπιδράς και με τους άλλους εκπαιδευτικούς που έχουν ίδιες 

αναζήτησης και ανησυχίες με σένα.  

Ερ. Διττό ρόλο. Και κατάρτιση αλλά και αλληλεπίδραση …. 

Εκ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλληλεπίδραση, ναι. 

Ερ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θα θέλατε να 

προσθέσετε κάτι άλλο σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν ή να σχολιάσετε κάτι 

αντλώντας από την εμπειρία σας; 

Εκ. Όχι. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει.  

Ερ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την εποικοδομητική επικοινωνία που είχαμε. 
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Συνέντευξη 5 
Συντομεύσεις 

Ερ.: Ερευνήτρια 

Εκ.: Εκπαιδευτικός 

 

Ερ. Αγαπητή συνάδελφε, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική αποδοχή της 

πρόσκλησής μου στη διοργάνωση αυτής της συνέντευξης. Θα ήθελα άλλη μια φορά να 

σας γνωρίσω ότι αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου έρευνας, η οποία 

επικεντρώνεται στη σύγχρονη πολυπολιτισμική ξενόγλωσση τάξη, εστιάζει στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Αγγλικής και εξετάζει τη 

συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη ενδυνάμωσή της. 

Είστε εκπαιδευτικός όχι μόνο με πολύχρονη διδακτική εμπειρία στο σύγχρονο 

πολιτισμικά σύνθετο περιβάλλον τάξης, αλλά και με ενεργό συμμετοχή σε ποικίλες 

μορφές επιμορφωτικών διαδικασιών, παραδοσιακών δια ζώσης αλλά και τεχνολογικά 

υποστηριγμένων, και πλήρως εξ αποστάσεως αλλά και μεικτής μάθησης.  

Οι απόψεις σας θα συμβάλουν ώστε να διερευνηθεί βαθύτερα και ακριβέστερα ο 

βαθμός στον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες  μπορούν να επιδράσουν στη διαπολιτισμική 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας μέσα από επιμορφωτικές 

διαδικασίες και έτσι να αξιοποιηθούν από την πολιτεία για το σχεδιασμό ανάλογων 

μορφών επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Εκ. Καλή σας ημέρα. 

Ερ. Καλημέρα κι από κοντά. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζετε ότι η συνέντευξη αυτή 

εγγυάται και διασφαλίζει την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων 

σας.   

Ξεκινώντας τη συζήτησή μας θα ήθελα να σταθμίσετε την εμπειρία σας μέσα από τις 

επιμορφωτικές διαδικασίες που δομήθηκαν με τις Νέες Τεχνολογίες ή τις αξιοποίησαν 

και να μου πείτε αν  μεταβλήθηκε η διδακτική και παιδαγωγική σας στάση μετά την 

παρακολούθηση τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ή 

προγραμμάτων. Και αν ναι, με ποιους τρόπους; Και αν θα μπορούσατε να 

τεκμηριώστε την απάντησή σας αναφέροντας μερικά παραδείγματα. 

Εκ. Ναι. Είναι γεγονός ότι μέσα από την επιμόρφωση που έχω λάβει έχει αλλάξει ριζικά 

ο τρόπος που δίδασκα ….. που διδάσκω ακόμα αυτή τη στιγμή μέσα στην τάξη. 

Μάλιστα επειδή ….. τα τελευταία χρόνια …… όχι ότι το θεωρώ κάποια μόδα αλλά 

επειδή νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να μπουν οι Νέες Τεχνολογίες γιατί 

αποτελούνε δεξιότητες των παιδιών οι οποίες ουσιαστικά είναι σαν να είναι έμφυτες,  

τα παιδιά δηλαδή μεγαλώσανε, γεννήθηκαν και μεγαλώσανε μέσα στις Νέες 

Τεχνολογίες για μας τους εκπαιδευτικούς και πολύ περισσότερο σε μια ξενόγλωσση 

τάξη, όπου καλούμαστε να διδάξουμε στα παιδιά ένα πολιτισμό και μια γλώσσα που 

δεν υπάρχει γύρω τους, δεν αποτελεί το άμεσο περιβάλλον τους, έπρεπε να βρούμε 

κάποιο τρόπο για να κάνουμε και ελκυστική και αρκετά  πιο αποτελεσματική τη 

διδασκαλία μας. Ναι, η επιμόρφωση μου έχει αλλάξει σε πολλά επίπεδα τη 

διδασκαλία, ακόμα και ριζικά θα έλεγα, γιατί πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του 

μυαλού το πώς μπορώ κάτι παραδοσιακό, κάτι που εγώ έμαθα εγώ σαν μαθήτρια, πώς 

μπορώ να το τροποποιήσω έτσι, ώστε να γίνει όχι μόνο ενδιαφέρον για τα παιδιά, 

αλλά να εντυπωθεί και ίσως καλύτερα στο μυαλό τους. … . Πολύ περισσότερο τώρα, 
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μια και αναφέρατε και τον όρο ‘πολυπολιτισμική τάξη’, που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι 

ότι πια ασχολούμαστε με μία τάξη διαφοροποιημένη, από άποψη δεξιοτήτων, αλλά 

και από άποψη εθνικοτήτων θα έλεγα. Όταν λοιπόν ένα παιδί προέρχεται από ένα 

τελείως διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον, γιατί πολλά παιδιά δεν έχουν καν 

γεννηθεί στην Ελλάδα, νομίζω ότι οι Νέες Τεχνολογίες βοηθάνε σε πολλά επίπεδα να 

έρθουμε σε επαφή και με πολυμεσικά κείμενα, με κάποιες δραστηριότητες οι οποίες 

δεν θα μπορούσανε να τους δοθούνε σαν ερεθίσματα για να μπορέσουνε μέσα στην 

ξενόγλωσση τάξη να χρησιμοποιήσουνε τη γλώσσα-στόχο. Για αυτό και αυτές οι 

επιμορφώσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμες για μας. 

Ερ. Ωραία. Αντικείμενο του έργου του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας είναι η 

ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών, η οποία όμως τώρα πια έχει 

εμπλουτιστεί με την προσθήκη της κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας, δηλαδή της 

ικανότητας να λειτουργούν σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα με επίγνωση των 

πολιτισμικών διαφορών, αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση. Η διαπολιτισμική 

ικανότητα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται ως προέκταση, εμπλουτισμός και 

διεύρυνση του όρου διδακτική ετοιμότητα. Ο όρος αφορά στην ικανότητά του να 

κατανοεί τις πολιτισμικές διαφορές, τις συμβατότητες/νόρμες,  και να μη στερεοτυπεί, 

αλλά να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του με βάση αυτές, να επιδεικνύει ανοιχτό 

πνεύμα σε νέες εμπειρίες και στην ετερότητα και να υιοθετεί μια μη επικριτική-κριτική 

στάση απέναντι σ’ αυτές, να ανακαλύπτει νέες πολιτισμικές γνώσεις και πρακτικές και 

να αναδιαμορφώνει την πολιτισμική του οπτική απέναντι στις πολιτισμικές 

συμβατικότητες να ενεργεί δηλαδή ως διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής, να 

διαχειρίζεται και να επιλύει τις προκλήσεις μιας διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Αυτή 

όλη η εισαγωγή αναφέρεται ως προπομπός στην ερώτηση: θεωρείτε ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες σας εμπλούτισαν την διαπολιτισμική σας κατάρτιση και ετοιμότητα; Αν 

ναι, αποκτήσατε συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που σας βοηθούν να 

προσαρμόζεστε στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης τάξης; Κι εδώ αν θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. 

Εκ. (Παύση για σκέψη). Είναι αρκετά δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με αυτό 

τον όρο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα πιστεύω σαν εκπαιδευτικοί, στη χώρα μας 

τουλάχιστον, στο επίπεδο ώστε να μπορούμε να πούμε ότι κατέχουμε αυτό το 

αντικείμενο ή να πούμε ότι κατανοούμε απόλυτα αυτόν τον όρο. Είναι γεγονός βέβαια 

ότι έχουν γίνει τώρα τελευταία πολλές προσπάθειες να εισάγουμε τον όρο της 

πολιτισμικότητας, και το πώς μπορούμε να τη χειριστούμε αυτή την πολιτισμική 

ετοιμότητα που είπατε, που πρέπει και εμείς σαν εκπαιδευτικοί να δείξουμε μέσα 

στην τάξη, είτε  ξενόγλωσση είτε και ελληνική μας εδώ. Η αλήθεια είναι ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες μας δίνουνε τη δυνατότητα σε ένα επίπεδο πιστεύω αρκετό για να 

αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Πώς; Με το να μας δίνουν την ευκαιρία να βρούμε 

κάποια ερεθίσματα και ίσως να βρούμε και κάποιο υλικό, το οποίο βέβαια δεν θα είναι 

μόνο γραπτό, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. 

Παραδείγματος χάρη μπορεί να υπάρχουν κάποια σεμινάρια τα οποία να μας 

προσφέρονται, στα οποία να μας δίνονται και κάποια video με κάποια παραδείγματα 

ή μια πραγματική τάξη όπου κάποιοι άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων 

προσπαθήσανε να κατακτήσουν τη γλώσσα-σκοπό που έχουμε εμείς, την αγγλική, 

δηλαδή μια και μιλάμε για τη συγκεκριμένη. Αυτό δεν θα μπορούσε να δοθεί με ένα 
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απλό έντυπο υλικό. Θα μπορούσε βέβαια αλλά σίγουρα δεν θα ήταν τόσο 

αποτελεσματικό κυρίως σε σχέση με αυτό. Επίσης υπάρχει πάντα μία τάση οι Νέες 

Τεχνολογίες να μας βοηθάνε να χειριστούμε και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, δηλαδή 

να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε με την καλή την έννοια κάποιες άλλες μητρικές 

γλώσσες που έχουνε τα παιδιά ώστε να μπορούμε να βρούμε μία απλή σύμπνοια μέσα 

στην τάξη. Ή να μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία 

ομαδοσυνεργατική τάξη, με αποτέλεσμα να αποτελούνται οι ομάδες από παιδιά 

διαφορετικών εθνικοτήτων, και έτσι με κάποιο τρόπο να μπορέσουνε λίγο να μας 

βοηθήσουν και μας σαν εκπαιδευτικούς να φτάσουμε σε αυτή την ετοιμότητα τη 

διαπολιτισμική.  

Ερ. Ωραία. Οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν ποικίλες δυνατότητες στη σύγχρονη 

κοινωνική, επαγγελματική και εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δυνατότητες 

επικοινωνίας, δημιουργίας, συνεργασίας, έκφρασης και μπορούν να αξιοποιηθούν στη 

διδακτική πράξη και ιδιαίτερα στην ξενόγλωσση διδασκαλία. Πολλά επιμορφωτικά 

προγράμματα άμεσα ή έμμεσα φέρουν τον εκπαιδευτικό σε επαφή με αυτές τις 

δυνατότητες, όπως είπαμε επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας, έκφρασης. 

Εσείς ποιες από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες έχετε 

χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της πολυπολιτισμικής σας τάξης 

ως αποτέλεσμα των τεχνολογικά υποστηριγμένων επιμορφωτικών σας εμπειριών; 

Εκ. Στην πολυπολιτισμική τάξη εννοείτε. 

Ερ. Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη. 

Εκ. Το πρώτο πράγμα νομίζω που έχω χρησιμοποιήσει είναι το γεγονός ότι μπορώ να 

κατευθύνω τα παιδιά που έχουν και καλύτερες δεξιότητες και από μένα σε κάποια 

σημεία να δουλέψουνε ομαδικά χρησιμοποιώντας εργαλεία και δημιουργώντας εγώ 

κάποια φύλλα εργασίας με κάποιες μικρές έτσι οδηγίες, ή όπου κρίνω ότι χρειάζονται 

τη δική μου την κατεύθυνση, και να τα κάνω λίγο πιο αυτόνομα ώστε να 

δημιουργήσουνε υλικό, στη γλώσσα βέβαια στόχο η αλήθεια είναι, μόνο τα Αγγλικά, 

αλλά επειδή το κάθε παιδί φέρνει και τις δικές του εμπειρίες, είτε από το δικό του 

πολιτισμού ή από τη δική του οικογένεια κατά κάποιο τρόπο έστω και περιφερειακά 

βοηθάει στη διαπολιτισμική τάξη και ‘ή μάλλον να διατηρήσουμε αυτό το χαρακτήρα 

της διαπολιτισμικότητας. Επίσης υπάρχουνε πολύ ωραία εργαλεία τεχνολογικά τα 

οποία επιτρέπουνε στο παιδί να χρησιμοποιήσουνε και τη δικιά τους γλώσσα, μητρική 

ή να διατηρήσουνε τα στοιχεία τους μέσω μιας διαμεσολάβησης, δηλαδή να 

χρησιμοποιήσουν, να πάρουνε κάτι από τη μητρική τους γλώσσα ακόμα και να 

παρουσιάσουνε κάποια πράγματα. Ας πούμε σε μία τάξη πέρυσι, με αφορμή βέβαια το 

βιβλίο, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μου παρουσιάσανε κάποιες χώρες, τον πολιτισμό 

τους, κάποιες συνήθειες, ακόμα και τα ρούχα τα παραδοσιακά τους, όπου το καθένα 

με δική του πρωτοβουλία ανέλαβε κάποια χώρα, με αποτέλεσμα άφησε ….. έδωσε και 

στους υπόλοιπους τη δυνατότητα να δούνε πράγματα τα οποία δεν έχουνε ερευνήσει. 

Επομένως είτε μέσω της διαμεσολάβησης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές γλώσσες, 

είτε με την ομάδα που θα δημιουργήσουνε, είτε με το γεγονός ότι οι τεχνολογίες τους 

δίνουν τη ικανότητα ακόμα από το να βρούνε κάτι απλό και όχι να ανοίξουν την 

εγκυκλοπαίδεια, που δεν είναι εξοικειωμένα, νομίζω ότι βοηθάνε σε πολύ 

ικανοποιητικό βαθμό να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της διαπολιτισμικής τάξης και το 

κάθε παιδί να νιώσει ότι μπορεί στο ελληνικό περιβάλλον, στο ελληνικό σχολείο να 
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φέρει και τις δικές του εμπειρίες, τη γλώσσα του, τις συνήθειές του, ακόμα και τον 

τρόπο που έχει μάθει από μικρό να ερευνά κάποια πράγματα.  

Ερ. Πολύ ωραία. Αρκετές επιμορφωτικές διαδικασίες εστιάζουν στην διαχείριση 

αποσπασματικών ζητημάτων της καθημερινότητάς μας, όπως εκμάθηση νέων 

δεξιοτήτων, διεύρυνση κάποιων θεματικών περιοχών, εστίαση σε πτυχές του 

αναλυτικού προγράμματος, κ.λ.π. Όμως, η επαγγελματική ανάπτυξη είναι κάτι 

διαφορετικό. Είναι μια βαθιά, ολιστικά αναμορφωτική διαδικασία με διαχρονική 

εμβέλεια. Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην επαγγελματική μας 

ανάπτυξη,  των εκπαιδευτικών εννοώ, καλλιεργεί γνώσεις και δεξιότητες που 

επιδρούν διαχρονικά στην παιδαγωγική μας ταυτότητα. Την ενδυναμώνει και την 

αναμορφώνει ολιστικά. Δεν περιορίζεται σε προσωρινού τύπου κατάρτιση. Με βάση 

την επιμορφωτική σας εμπειρία, πώς θα θέλατε να είναι η μορφή ενός προγράμματος 

επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνεται στο σύγχρονο εν ενεργεία εκπαιδευτικό 

της Αγγλικής γλώσσας,  ώστε να ενδυναμώνει και την γενική του μεθοδολογική αλλά 

και τη διαπολιτισμική διδακτική του επάρκεια με αποτελεσματικότητα; Ποια δομή 

που θα θέλατε να συνδυάζει. Π.χ. θα θέλατε να είναι αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης; Αποκλειστικά δια ζώσης επιμόρφωση  με ποικίλες 

τεχνικές επιμορφωτικής διαδικασίας, όπως διάλεξη, μικρο-διδασκαλία, κ.λ.π.; Θα 

θέλατε να είναι μεικτής μάθησης; Κάτι άλλο;   

Εκ. Νομίζω ότι προκειμένου να έχουμε μία ολοκληρωμένη επιμόρφωση, αυτό που 

θέλουμε να κρατήσουμε δια βίου που λέμε, τη Διά Βίου Μάθηση, θα έπρεπε να είναι 

ένας συνδυασμός διαφόρων μεθόδων. Πάντα ξεκινάμε …… νομίζω ότι η επιμόρφωση 

είναι πάντα σταδιακή, δηλαδή την παρομοιάζω με σκάλες. Πάντα το καινούργιο μας 

προκαλεί φόβο και δέος.  Νομίζω ότι μία καλή αρχή είναι το γεγονός ότι υπάρχουν, ας 

πούμε, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, τα Π.Ε.Κ. που περνάμε όταν 

διοριζόμαστε, όπου εκεί είναι τα πρώτα βήματα, τα baby steps που λέμε, δηλαδή το 

ότι ξεκινάμε πρώτα από όλα να εξοικειωθούμε.  Όμως για να μπορέσουμε να 

μεγιστοποιήσουμε κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο πολύ να φτάσουμε στο μέγιστο 

βαθμό, δηλαδή μη γίνουν και οι νέες τεχνολογίες ο αυτοσκοπός, αλλά να μπορέσουμε 

να τα ενσωματώσουμε τόσο ήπια και τόσο απαλά στη διδασκαλία μας, και 

ευελπιστούμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη, δηλαδή (γέλιο), μέχρι να αφήσουμε πια και 

το σχολείο , είναι ότι πρέπει ανά τακτά διαστήματα να ανεβαίνουμε και μία σκάλα, 

δηλαδή να ξεκινούμε κάπως θεωρητικά, με κάποια απλά πράγματα, σιγά-σιγά, μάλλον 

με μικτή ή κάποια τακτική δηλαδή, να υπάρχει μικτή μάθηση, να υπάρχει μία 

πλατφόρμα, να μπορεί να μας προσφέρει κάποια πράγματα αλλά και από την άλλη να 

υπάρχει και η προσωπική επαφή, δηλαδή είτε λέγεται τρίμηνο, είτε λέγεται κάθε 

εξάμηνο, ή δύο φορές τη σχολική χρονιά, είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να 

βρισκόμαστε και να ανταλάσσουμε απόψεις, να παρουσιάζουμε κάποιες καλές 

τεχνικές, να έχουμε κάποιους προβληματισμούς, νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό, 

να δημιουργήσουμε κοινότητες μάθησης. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί του ίδιου 

γνωστικού αντικειμένου ή και παρεμφερών, να έχουμε κάποιο τρόπο, αν αυτό λέγεται 

πλατφόρμα, αν αυτό λέγεται το Edmodo, ας πούμε, που μου ‘ρχεται στο νου, να 

έχουμε έτσι μία προσωπική δέσμευση,  γιατί χρειάζεται και λίγο επιμονή η αλήθεια 

είναι, και είναι και θέληση, ώστε να μπορέσουμε αυτά τα οποία ο καθένας πιστεύει ότι 

είναι τα δυνατά του σημεία να τα δυναμώσουμε, να τα μοιραστούμε, όπως και τις 
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αδυναμίες μας, να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο, ίσως με αυτό το feedback που λέμε, 

δηλαδή την ανατροφοδότηση, να μπορέσουμε  να ….... . 

Ερ. Εξαιρετικά. Ωραία. Θα ήθελα να μείνουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη και να 

προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιες θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να 

απαρτίζουν ένα σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Εσείς ποιο θα θέλατε να είναι το 

περιεχόμενο ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνεται όπως 

είπαμε και πριν στο σύγχρονο εν ενεργεία εκπαιδευτικό της Αγγλικής γλώσσας, ώστε 

να ενδυναμώνει και τη γενική του μεθοδολογική, αλλά  και τη διαπολιτισμική 

διδακτική του επάρκεια με αποτελεσματικότητα και διαχρονικότητα; Μπορείτε να 

προτείνετε κάποιες κεφαλίδες ενοτήτων που θα θέλατε να περιέχει; 

Εκ. Ναι. Για μένα πιστεύω ότι μια  ιδανική …… μια ιδανική επιμόρφωση, κύκλος 

επιμόρφωσης, ή έστω κύκλοι οι οποίοι είναι σε σπειροειδή μορφή, δηλαδή να 

ξεκινήσουμε από χαμηλά για να ανέβουμε σε λίγο πιο …. θα πρέπει να συνδυάζει τρία 

πράγματα. Η επαγγελματική μας δηλαδή βελτίωση νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάει από 

το να συνειδητοποιούμε τους σκοπούς του μαθήματος μας, άρα η μεθοδολογική 

προσέγγιση δεν είναι ούτε …..είναι η αρχή για μένα, να το πω διαφορετικά. Η χρήση 

των νέων τεχνολογιών που μπορούν εμένα να μου δώσουν τη δυνατότητα να 

διατηρήσω το χαρακτήρα της διαπολιτισμικής τάξης, έτσι ώστε να μπορώ να 

εκμεταλλευτώ όποιες δυνατότητες μου δίνονται,  η ενημέρωσή μου πάνω σε 

καινούργια εργαλεία, γιατί αυτά τα πράγματα αλλάζουνε …...όχι αλλάζουνε, 

βελτιώνονται, κάποια εργαλεία παραγκωνίζονται ίσως και τα παιδιά τα βλέπουν και 

παιδιά πέντε χρόνια πριν μπορούν να τα θεωρήσουνε…. και το τελευταίο νομίζω, το 

οποίο βέβαια αυτά τα εργαλεία θα πρέπει  να έχουνε πάντα πρώτο το μαθητή, και το 

τελευταίο στάδιο είναι πώς όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν και με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών. Επειδή η ξενόγλωσση τάξη έχει την ιδιομορφία να μην είναι 

τόσο εστιασμένη στην ύλη και στο ότι τι πρέπει να αφιερώσω ένα συγκεκριμένο 

χρόνο, στα άλλα τα μαθήματα έτσι από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους έχουνε 

πολύ σαφείς οδηγίες για το πόσο χρόνο μπορούν να διαθέσουν επάνω σε κάτι. Επειδή 

λοιπόν εμάς είναι λίγο πιο πολύ λειτουργική η γλώσσα, η επικοινωνία, οι έννοιες, θα 

μιλήσουμε για την έννοια του χρόνου, για την έννοια της απόστασης, επειδή λοιπόν 

κατά κάποιο τρόπο έχουμε μία ελευθερία στο πώς εμείς θα δώσουμε στα παιδιά αυτή 

την τροφοδότηση που θέλουμε να τους δώσουμε, ή αυτή τη δεξιότητα που χρειάζεται 

να τους δώσουμε, κι επειδή οι δεξιότητες είναι και τέσσερις, καλό είναι να τα κρατάμε 

όλα, νομίζω ότι έτσι κάποιες επιγραμματικές ας πούμε, ας το πούμε, μια 

ραχοκοκκαλιά ενός σεμιναρίου θα μπορούσε να είναι κάποια βασικά εργαλεία Νέων 

Τεχνολογιών, κάποια λίγο πιο προωθημένα, εξελιγμένα, η δημιουργία σεναρίου, και 

ίσως το να δημιουργούμε κάποια θεωρητικά σενάρια, τη δοκιμή μέσα στην τάξη και 

ίσως μετά έναν αναστοχασμό για το αν μπορούν να συμβαδίσουμε με το τρέχον, γιατί 

μπορεί και να αλλάξει, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή να ξεκινήσουμε ένα 

σεμινάριο, μια  επιμόρφωση, ένα κύκλο επιμόρφωσης  που να ξεκινάει από κάτι απλό, 

όχι  από το να μάθουν απλά ένα εργαλείο, αλλά ένα απλό εργαλείο στη χρήση του, 

δοκιμή, λίγο πιο εξελιγμένα, δοκιμή, και μετά ανατροφοδότηση, τροφοδότηση 

μάλλον το τι συνέβη μέσα στην τάξη, ίσως και κάποιο ερωτηματολόγιο από τα παιδιά, 

τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε, τι θα αλλάζανε και τέλος μετά να δούμε αν ορισμένα 

πράγματα τελικά μπαίνουνε μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ή όχι. Γιατί 
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πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με εργαλεία τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί στο 

δικό μας το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά στο εξωτερικό, το οποίο δεν είναι κακό μεν 

αλλά ……. . 

Ερ. Άρα στο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα εντάσσονται εργαλεία, 

μάλλον θα εντάσσονται ενότητες που θα αφορούν πρώτα πρώτα στους σκοπούς του 

μαθήματος, κατά δεύτερο λόγο στο πώς συνδέονται οι Νέες Τεχνολογίες με αυτό, και 

κατά τρίτο; 

Εκ. Με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή το να κοιτάζουμε αν η λογική 

πίσω από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών ή ενός συγκεκριμένου εργαλείου 

συμβαδίζει με τη λογική του αναλυτικού προγράμματος. Γιατί και το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών είναι κι αυτό σημαντικό.  

Ερ. Βέβαια. 

Εκ. Είναι καλό δηλαδή να υπάρχει πάντα ένα θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο να μένει 

στο πίσω μέρος του μυαλού μας,  να υπάρχει το πρακτικό, να μπορούμε να βάλουμε 

και τους μαθητές μας μέσα στη διαδικασία, αλλά να μπορούμε κι εμείς να 

δικαιολογήσουμε. Γιατί πολλές φορές πάντα υπάρχει αυτή η διαφωνία, τελικά οι Νέες 

Τεχνολογίες αυτός είναι ο σκοπός; Ή αυτό που αναφέρατε πριν, ότι πολλές φορές 

είναι κατακερματισμένα όλα, δηλαδή οι βασικές δεξιότητες στις Νέες Τεχνολογίες 

κατά κάποιο τρόπο για τα παιδιά είναι κατακτημένες. Γιατί έχουνε γεννηθεί με αυτές 

τις δεξιότητες. Εμάς ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε τη νέα τεχνολογία να τη ρίξουμε 

στα παιδιά, δηλαδή ένας διαδραστικός πίνακας για να τον βλέπουνε, αλλά μόνο να 

υπάρχει και μια παιδαγωγική δικαιολόγηση για τη χρήση του. Άρα πιστεύω ότι ίσως να 

ήτανε καλό σε μια επιμόρφωση, ένα κύκλο επιμόρφωσης ο οποίος να μπορεί να 

κρατάει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, κι ας μην είναι πολύ απαιτητικός. Να ξεκινάει 

από τη θεωρία προς την πράξη και τη δικαιολόγηση, δηλαδή να υπάρχει αυτή η 

σύνδεση.  

Ερ. Κατάλαβα. 

Εκ. Αυτό το εργαλείο θέλω να το εφαρμόσεις και να μου πεις μετά αν συνδέεται με 

αυτό που έχεις στο νου σου ή με αυτό που υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών.  

Ερ. Έτσι. Πολύ ωραία. Η σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με τις επίσημες 

επιμορφωτικές διαδικασίες των εν ενεργεία εκπαιδευτικών φαντάζομαι θα 

συμφωνείτε θα πρέπει να ενδυναμωθεί περισσότερο.  

Εκ. Ναι. 

Ερ. Όταν λέμε τις επίσημες εννοούμε αυτές που προβλέπει η πολιτεία. Με ποιο τρόπο 

θεωρείτε ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν από την πολιτεία ώστε να 

παρέχουν σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας επιμόρφωσης, 

επιμορφωτικές διαδικασίες που να τους καθιστούν διαχρονικά επαρκείς για να 

διαχειρίζονται τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο; 

Εκ.  Οι Νέες Τεχνολογίες θα μπορούσαν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

καταρχάς να αποτελέσουν εργαλείο. Δηλαδή να δημιουργήσουνε πλατφόρμες 

μάθησης όπου να επιμορφωνόμαστε εξ αποστάσεως. Ή έστω με μία μικτή μέθοδο η 

οποία βέβαια έχει το πλεονέκτημα ότι -αυτό που ανέφερα και πιο πριν- ότι 

δημιουργείται και μία κοινότητα συναδέλφων όπου μπορούν και ανταλλάσσουν κι 

απόψεις και από κοντά. Αυτό είναι το ένα νομίζω σκέλος. Το επόμενο είναι ότι οι Νέες 
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Τεχνολογίες μπορούν, αφού αποτελέσουν το εργαλείο, να μείνουνε στη ζωή ενός εν 

ενεργεία εκπαιδευτικού με το να …. μπορεί η ίδια η πολιτεία να μας παρέχει την 

ικανότητα μετά να ενημερώνει όσον αφορά κάποια πράγματα και να δημιουργεί έστω 

και μικρότερους μετά κύκλους. Δηλαδή να μην αποτελεί μόνο το εργαλείο αλλά αν 

επιλεχθεί κάποιο εργαλείο το οποίο κρίνεται από την ηγεσία, την εκπαιδευτική ηγεσία 

ωσάν εξαιρετικά χρήσιμο, να δημιουργούνται και κάποιοι μικροί κύκλοι 

επιμόρφωσης, ή μια ημερίδα ακόμα, ή έστω μια επιμόρφωση μιας δυο ημερών, ή 

κάποια ευκαιρία να μπορέσουμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα σαν συνάδελφοι. 

Δηλαδή να είναι το εργαλείο όπου θα με βοηθήσουν οι Νέες Τεχνολογίες να γνωρίσω 

κάποια πράγματα, αλλά και η νέα τεχνολογία να είναι και το αντικείμενο μελέτης. 

Κάποια στιγμή, ίσως κάτι δηλαδή το οποίο δεν είχε μπει στην ελληνική 

πραγματικότητα και τώρα θέλει να παρουσιαστεί.   

Ερ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κλείνοντας τη ροή της συζήτησής μας, θα θέλατε να 

προσθέσετε κάτι άλλο σχετικά με τα ερωτήματα που σας τέθηκαν και αντλώντας από 

την εμπειρία σας; Η συζήτησή μας ήταν γενικά για τις Νέες Τεχνολογίες και την 

επιμόρφωση.  

Εκ. Και την επιμόρφωση, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα ότι ασχολήθηκε με τη 

διαπολιτισμική τάξη, γιατί είναι ένα κομμάτι της ελληνικής εκπαίδευσης όπου ακόμα 

είναι στα αρχικά του βήματα. Είναι ίσως επειδή έτυχε σε μένα κι έπεσαν στα μάτια μου 

και στα χέρια μου ένα πολύ ……. ένας κύκλος επιμόρφωσης ο οποίος βέβαια ήτανε 

ανοιxτός κύκλος,  δηλαδή ήταν ένα από τα MOOC που λέμε, τα Massive Open. Εκεί 

διαπίστωσα ότι oι Άγγλοι νομίζω, γιατί εντάξει, σαν εκπαιδευτικός Αγγλικής μιλάω, 

έχουν αναπτύξει καταπληκτικές ιδέες και τεχνικές για το πώς θα διδάξουν ανθρώπους 

οι οποίοι έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τη χώρα στην οποία έχουν βρεθεί και 

είναι η Αγγλία, τα αγγλικά. Το πόσο διαφορετικό είναι να διδάσκουμε σε ανθρώπους 

που έρχονται σε πρώτη φορά επαφή με την Αγγλική γλώσσα και πόσο διαφορετικά 

είναι να διδάσκουμε παιδιά τα οποία έχουν έρθει σε επαφή σε μικρότερη ηλικία, 

δηλαδή παίζει ρόλο τελικά και το πόσο πολύ χρειαζόμαστε επιμόρφωση ακόμα και σε 

αυτό το ζήτημα, σε ποια ηλικία ξεκινάει το παιδί, και για ποιο σκοπό χρειάζεται ένα 

παιδί, ή ένας ενήλικας, ή ένας έφηβος, εντάξει εδώ το σχολείο τελειώνει στα 

δεκαοχτώ, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα και τι διαφορετικές τεχνικές και 

πόσο διαφορετικά χρησιμοποιούνται και οι νέες τεχνολογίες τελικά, γιατί μπαίνουν 

και αυτές κάποια στιγμή μέσα, για να διδάξουμε σε μία διαπολιτισμική τάξη, μία τάξη 

που είναι ετερο-πολιτισμική σε σχέση με τη χώρα υποδοχής.  

Ερ. Βρίσκετε ότι είμαστε σε αρχικά στάδια …… 

Εκ. Σε πολύ αρχικά στάδια. 

Ερ. Σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ή και στα δύο; Δεν γνωρίζουμε για την έννοια 

της διαπολιτισμικότητας, ή της πολυπολιτισμικότητας ή της ανάγκης να υπάρξει μια 

σύγκλιση; 

Εκ. Σε θεωρητικό επίπεδο νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί το κύμα 

μετανάστευσης έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει τάξη σε 

ελληνικό σχολείο που να είναι αμιγώς ενός ….. δηλαδή η τάξη να είναι ενός 

πολιτισμού. 

Ερ. Μονοπολιτισμική.  

Εκ. Ήρθατε τώρα σε ένα σχολείο το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό Και μπορώ να σας 
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πω ότι είναι παιδιά 5 και 6 εθνικοτήτων. Φανταστείτε να πάτε σε ένα σχολείο 

μεγαλύτερης πόλης. Νομίζω ότι μας λείπει το πρακτικό. Για αυτό νομίζω ότι συζητάμε 

τώρα για αυτό το ζήτημα, για επιμόρφωση, γιατί στη θεωρία μπορούν όλοι να 

αγοράσουμε κι ένα βιβλίο, να διαβάσουμε και να θεωρήσουμε ότι έχουμε καλυφθεί. 

Είναι καλό μέν για την προσωπική μας εξέλιξη γιατί ο καθένας είναι  υπεύθυνος κιόλας 

για τον εαυτό του, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι το οποίο λείπει 

στην πραγματικότητα. 

Ερ. Και θα πρέπει ίσως να εμπλακεί με την επιμόρφωση πιο ουσιαστικά.  

Εκ. Πιο ενεργά, ναι και πιο ουσιαστικά.  

Ερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εποικοδομητική επικοινωνία που είχαμε. 

Εκ. Να είστε καλά, καλή εργασία. 
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Σχήμα 1: Θεματικός χάρτης: μεταβολή παιδαγωγικής στάσης 

 

 

Σχήμα 2: Θεματικός χάρτης: διαχείριση διδακτικού περιεχομένου 
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Σχήμα 3: Θεματικός χάρτης: τυπολογία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

 

Σχήμα 4: Θεματικός χάρτης: ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων και άλλες διδακτικές-
παιδαγωγικές ενέργειες 
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Σχήμα 6: Θεματικός χάρτης: επίδραση Νέων Τεχνολογιών στη διαπολιτισμική κατάρτιση-ικανότητα των 
εκπαιδευτικών 



Σ ε λ ί δ α | 331 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

 

 Σχήμα 7: Θεματικός χάρτης: τυπολογία επιθυμητής επιμορφωτικής διαδικασίας μέσω ΝΤ 

 

 

Σχήμα 8: Θεματικός χάρτης: προτεινόμενο θεματικό περιεχόμενο επιμόρφωσης 

 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α | 332 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

 

Σχήμα 9: Θεματικός χάρτης: παράγοντες-προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης 

 

 

Σχήμα 10: Θεματικός χάρτης: προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην 
επιμορφωτική διαδικασία 



Σ ε λ ί δ α | 333 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΣΤ 

Extended abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α | 334 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

The Professional Development Of The Teachers Of English In The Contemporary 

Multicultural Educational Context: Beliefs, Needs And The Role Of New 

Technologies 

Abstract 

The increasing cultural diversity of the social and educational context and technology 

integration into teaching practice impose the need for the update of the teachers’ 

professional identity. In the framework of the constantly emerging challenges, 

professional development is considered a vital factor for the effectiveness of the 

teaching work and the improvement of the overall educational process. Professional 

development refers to the lifelong, systematic, methodologically updatable and flexible 

empowerment of the teachers’ pedagogical profile.  

The present study investigates the beliefs of teachers of English regarding their 

pedagogical and intercultural competence in the light of current needs. Following a 

mixed quantitative and qualitative methodological scheme, the study examines how 

teachers of English in the prefectures of Ilia and Achaia in Peloponnese, Greece, evaluate 

their traditional and modern training approaches, as well as the dynamics of linking new 

technologies to their professional development practices.  

The findings attest to the shortcomings of the language teachers’ academic preparation 

courses and in-service training frameworks, as well as to the potential of technology-

enhanced professional development activities. The conclusions drawn reinforce the 

hypothesis that, if teacher training schemes integrate new technologies, teaching 

methods are revised, reject inefficient modes and become enriched with new skills and 

attitudes. Furthermore, in the steadily expanding multicultural classroom, new 

technology-mediated professional learning prospects enhance the teachers’ intercultural 

competence, equipping them with the knowledge, skills and attitudes required to 

manage the demands of the culturally diverse classroom settings. 

Key words: English teachers, pedagogical competence, intercultural competence, 

professional development, new technologies 

Introduction 

In the contemporary socio-culturally and technologically evolving context, new 

challenges and needs arise for students and teachers. Preparation for the demands of 

multicultural school environments requires cultural knowledge, sensitivity to, respect of 
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and engagement with otherness, ability to negotiate beliefs, values, attitudes and 

resolve conflict and ability to work collaboratively. Bastos and Araújo e Sá (2014) claim 

that “schools in general, and language teachers in particular, play an important role in 

developing and educating responsible citizens who are able to operate as intercultural 

mediators across multiple communicative contexts” (p.131).  

In the field of foreign language education, globalisation has redirected the goals of 

English language teaching and learning away from the attainment of native speaker-like 

speech towards intercultural understanding, communication and cooperation via a 

common international language (lingua franca) (Graddol, 2006; Baker, 2011; Seidlhofer, 

2011). The task of the teachers of English is to build the students’ capacity to function in 

the new globalised social environments, whose cultural elements are fluid, as a result of 

the technological impact.   

The concept of intercultural competence emerged alongside the concept of 

communicative competence, as communication involves encounters with different 

cultures (Byram, 1997; Risager, 2007). Therefore, foreign language teachers need to first 

possess and then transfer to their students a combination of skills, attitudes and 

knowledge to achieve these goals (Byram & Zarate, 1994; Liddicoat et al., 1999; Liaw, 

2006).  

The outburst of digital technologies has revised traditional education procedures and 

introduced new learning trends. In the domain of language learning, these technologies 

provide opportunities for contextualised learning tasks, which involve authentic 

language use, collaborative co-construction of knowledge, community building and 

autonomous manipulation of individual progress (Egbert, Hanson-Smith, & Chao, 2007; 

Reinders & Hubbard, 2013). Such opportunities are considered to have an important 

impact on student motivation and engagement, which is critical for their success. The 

technical affordances of new digital technologies promote not traditional linear 

knowledge acquisition models, but constructivist, socio-cultural ones. These foster 

ongoing exploratory adult learning, customisable to individual needs, flexible in terms of 

time, space and mode, engaging teachers in community-based collaborative activity and 

leading to co-constructed knowledge (Fullan et al., 2005; Dede et al., 2009). 

The power of teachers as change agents (Guskey, 2002; Villegas–Reimers, 2003) creates 

the need for them to be more actively engaged in making decisions about their 

professional learning (Darling-Hammond, 2005; Darling-Hammond et al., 2009). New 
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evidence proves this shift in decision-making and ownership also positively impacts 

student achievement (Darling-Hammond et al., 2009). Thus effective professional 

learning models that reflect this new paradigm are focused primarily on building teacher 

capacity and transforming teacher practice (ibid.) 

New technologies can provide dynamic, flexible and enriched learning experiences to 

adult learning, as well as prospects for ongoing, job-embedded and individualised 

professional development, tailored to personal needs, and boosting individual and 

collective growth (Dede, 2008). 

Statement of the problem 

Despite the observable challenges and needs in the social and educational context, it 

often appears that plenty of teachers of English do not seem to be adequately sensitive 

to the cultural ethnography and the requirements of their multicultural classes and 

persist in traditional teaching pedagogies which aim primarily at the development of the 

students’ linguistic competence (Llurda, 2004). The culturally deficient material of the 

school books, which sustains stereotypical cultural representations, or fails to build 

intercultural skills, attitudes and behaviours, is an additional corroborating factor (Byram, 

1989). Teachers also seem incapable of implementing and, therefore, teaching 

intercultural skills owing to their own deficient education and training (Larzen-

Östermark, 2009), their personal beliefs (Cushner & Mahon 2009), their inability to 

comprehend cultural concepts (Gu, 2015), their ignorance of intercultural teaching 

methodology (Sercu, 2002b), or their long commitment to culturally deprived 

methodological practices (Willems, 2002). Intercultural competence, which is defined as 

the ability to transform one’s attitudes, values and behaviours so as to approach 

different cultures with an open mind, is considered an integral part of the teaching 

profession (Leeman & Ledoux, 2003) and an essential quality of an English language 

practitioner.  

As far as new technologies are concerned, although their use seems to become 

normalised in social life (Bax, 2003, 2011), it does not seem to have equally affected 

education processes (Niess, 2012). The frequently observable “digital gap” between the 

teachers’ and the students’ skills, which is attributed to the former’s lack of proper 

teacher training, their skepticism, or their pedagogical experiences (Williams, Abraham & 

Bostelmann, 2014) could be eliminated by the strengthening of the teachers’ 

technological knowledge, their recognition of the pedagogical dynamics of new 
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technologies and their ability to pedagogically integrate technological means in their 

teaching (Mishra & Koehler, 2006). 

Educational reality in Greece is marked with the global undergoing developments, main 

results of which are the differentiation of the English language teachers’ needs and the 

mismatch between these and the nature of in-service professional development 

procedures provided by the state. The latter seem to follow traditional methodological 

paradigms, which are externally designed and implemented on a massive, one-size-fits-all 

basis, sustain linear, top-down learning practices and require the physical presence of the 

trainees (Borko, 2004; Huber, 2010; Gibson & Brooks, 2013). Time and geographical 

restrictions, as well as frequency, sustainability and methodology issues, stemming from 

the inadequate use of the potential of digital technologies (Gibson & Brooks, 2013) seem 

to restrain the development of the teachers’ technological pedagogical content 

knowledge and the critical use of the culture of the new digital world. Inefficient 

pedagogical, cultural and digital training tends to uphold the implementation of related 

pedagogical practices in the multicultural class, a problem which can be resolved with 

the provision to the teachers of professional development experiences that are attuned 

to the steadily evolving teachers’ needs (Richards & Rogers, 2014). 

Theoretical background 

Foreign language education in the state Greek schools has been undergoing a range of 

reforms over the past decades. Current curricula, which are designed along the values 

set by the broader European educational policy, aim at raising the students’ awareness 

of the multilingualism and multiculturalism of modern Europe, as well as enabling them 

to develop the so-called 21st century skills (Partnership for 21st Century Skills, 2002) and 

thus preparing them for the modern world of knowledge and digital communication 

(EPS-XG, 2016).  

Taking into consideration that language and culture are inextricably linked, the task of 

the language teachers is to empower the students’ intercultural competence, so that 

they may act as intercultural mediators using a common language code, i.e. English 

(Byram, 1997; Kramsch, 1998; Sinecrope, Norris, & Watanabe, 2012). The concept of 

intercultural competence refers to a combination of cognitive, affective and pragmatic 

types of knowledge, skills, attitudes and behaviours, primarily essential for a language 

teacher’s background (King & Baxter Magolda, 2005). An interculturally competent 

teacher is capable of identifying; respecting and adapting to the cultural diversity of 
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his/her class, adopts a non-judgmental or stereotypical attitude towards it and 

implements effective pedagogical acts in order to turn the class into a constructive 

multicultural learning community (Fantini, 2006; Deardorff, 2009; Holguin, 2013). 

Therefore, both teacher preparation programmes and professional development 

activities with a focus on intercultural competence are considered positively influential 

on the teachers’ pedagogical profile, and thus essential in their professional life (Sercu, 

2005, 2006; DeJaeghere & Cao, 2009).  

In the modern networked world, critical digital and media literacy are enlisted among the 

essential skills modern citizens and teachers should have (Sercu, 2005). Studies highlight 

the potential of new technologies to develop not only language skills, but also cultural 

awareness and intercultural competence (Liaw, 2006; Bélisle, 2007; Furstenberg, 2010; 

Godwin-Jones, 2013; Kessler, 2018). Being crucial agents for the effective use of the 

affordances of digital technologies, language teachers need to consolidate their 

technological pedagogical content knowledge (Mishra & Koehler, 2006) and become 

willing to critically embed the digital dimension in their multicultural classrooms (Throne, 

2016). Personal beliefs, attitudes, training experiences and other factors often determine 

the degree to which teachers of English use new technologies as a tool for language 

learning, intercultural skills and professional development (Tondeur et al., 2016). 

Therefore, contemporary professional development paradigms based on new 

technologies should consider raising the teachers’ awareness of the multifaceted impact 

new technologies can exert on teachers’ pedagogical profile and the degree to which 

they may enable them to manage the needs of their multicultural classes, providing the 

knowledge and skills they individually or collectively require (Borrero & Yuste, 2011; Soto, 

Escobar & Baez, 2011; McCloskey, 2012; Kohler, 2015).  

The concept of professional development is highlighted in literature as a key factor for 

bridging the gap between school education and the constantly evolving social needs. It 

has been sketched by various converging definitions, such as the following which 

perceives it as  

“a planned, continuous and lifelong process whereby teachers try to develop their 

personal and professional qualities, and to improve their knowledge, skills and 

practice, leading to their empowerment, the improvement of their agency and the 

development of their organisations and their pupils.” (Padwad & Dixit, 2011, p.10). 
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The differentiation of the teachers’ needs, which is attributed to the constantly emerging 

demands of the flowing educational context, the gap between teacher preparation and 

in-service training experiences and the evolving school reality, as well as their felt need 

to enhance their professional competence, or to keep abreast of recent developments in 

their field of work (Guskey, 2000), justifies the necessity for continuing, methodologically 

transformable, effective and sustainable adult learning practices. Philosophical, 

structural, technical and other flaws of traditionally implemented professional 

development paradigms have shifted the focus to new ones, which place increased 

emphasis on the learning process, the active, social and contextualised nature of 

learning, the duration and differentiation of the learning process, the role of the teacher 

as learner, the involvement of new technologies, and so on (Desimone, 2011).  

New technologies are considered a significant factor for effective contemporary 

professional development procedures, as they answer time, space, mode, cost and other 

problems, and therefore provide a strong reason for the update and reform of 

traditionally implemented teacher training processes (Soto, Escobar & Baez, 2011; 

Reinders & Hubbard, 2012; Gibson & Brooks, 2013; Mavroudi & Tsagari, 2018). Moreover, 

literature refers to the potential of digital technologies to enhance both the students’ 

and the teachers’ intercultural competence (Kohler, 2015). For the aforementioned 

reasons, professional development schemes need to provide language teachers 

opportunities for more effective, flexible, relevant and sustainable growth.  

Research goals and questions 

The present study concentrates on the professional development of the English 

language teachers in Greek Primary and Secondary state schools. Considering the 

challenges posed by the increase of school cultural diversity and the expansion of new 

technologies, the study explores the teachers’ beliefs regarding their pedagogical and 

intercultural efficiency as a result of the provided academic preparation and in-service 

training procedures. Additionally, the study examines the teachers’ professional 

development needs, as well as their perceptions relating to the criteria ensuring the 

effectiveness and sustainability of professional development practices. Finally, the study 

investigates the teachers’ views on the potential impact new technologies may have on 

their ongoing pedagogical and intercultural professional development, if they are linked 

to their centrally provided in-service training processes.  

The research questions posed are: 
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4. To what extent do the state school teachers of English feel competent enough to 

cope with the demands of the contemporary multicultural educational context?  

5. To what degree and in what manner do the state school teachers of English 

believe that new technologies boost their professional development?  

6. How does technology-mediated teacher training impact on the pedagogical and 

intercultural competence of the state school teachers of English?  

The study was designed and realised from December 2016 to April 2017 and involved 

teachers of English in primary and secondary state schools of the prefectures of Achaia 

and Ilia, Peloponnese, Greece. Its significance is justified by a range of reasons:  

 the study co-examines three interdependent aspects, which are central to the 

language teacher’s work, namely multiculturalism, new technologies and 

professional development, 

 there is a reduced number of studies addressing the development of the 

teachers’ intercultural competence and particularly its content and 

methodological dimension (Baker, 2015),  

 there is a lack of related studies addressing teachers of English  in particular 

(Elola & Oskoz, 2008),  

 there is a lack of studies regarding the development of the language teachers’ 

intercultural competence via new technologies, 

 few studies revolve around the content of a paradigm that entails the 

intercultural empowerment of language or other teachers, 

 the teachers’ beliefs are claimed to affect positively or negatively their 

pedagogical attitudes and decisions (Ertmer, 2005), 

 the study findings might expose the possible changes that teacher education and 

professional development procedures may have undergone over time and also 

confirm or refute other research claims regarding the areas that are investigated, 

 encouraging the teachers to reflect on their professional practice and growth 

reinforces their awareness of their central role in assessing and shaping practices 

that relate directly to the mentioned aspects, and last but not least 

 based on the teachers’ reflection on technology-mediated professional growth 

as a result of real teacher training experiences, the study aspires to enrich and 

expand the literature with specific criterion-based professional development 
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insights and posit new research orientations in the domain of the teachers’ 

professional development. 

Research methodology 

Owing to the complexity of the educational context, this study opted for a mixed 

quantitative and qualitative methodological research scheme (Plano Clark & Creswell, 

2008), in order to achieve a much more reliable depiction of the factors shaping the 

professional development of the teachers of English in Greece (Palinkas et al. 2011a). 

The quantitative part is based on the hypothesis that new technologies play a positively 

reformative role in the teachers’ pursuit of individual and collective professional 

development and aims at detecting trends, normalities and declarative or latent factors 

that allow for generalisable conclusions. Multiculturalism and new technologies are the 

main independent variables influencing the professional development of the teachers of 

English, which is considered the main dependent variable.  

The sample was formed by 163 permanent and substitute teachers of English teachers 

servicing in primary and secondary schools in the prefectures of Achaia and Ilia, 

Peloponnese, Greece, who were selected via systematic random sampling. The research 

tool used was a questionnaire of 40 both closed-ended and “Other”-type open-ended 

ones, all classified in 4 separate sections under the following titles: 

a. Demographics 

b.  Academic education and training 

c. Intercultural competence and readiness 

d. New technologies and professional development for the multicultural foreign 

language class 

After being piloted and revised in terms of content, language, functionality and 

aesthetics, the questionnaire was dispatched by mail and the completed documents 

were collected back via service post. 150 teachers responded and formed the final 

sample of the study. The statistical examination of the quantitative data was performed 

with IBM SPSS version 20 statistics software and involved frequency, correlation and 

regression analysis. According to the data, the majority of the participant teachers were 

permanent female teachers between 30 to 50 years of age, their teaching experience 

ranged between 7 and 20 years and half of them worked in the primary sector, whereas 

the other half taught in a combination of primary and secondary school types.  
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The qualitative part aimed at probing further into the reflections of the teachers about 

their technology-mediated professional development experiences and exposing their 

deeper feelings, needs, assessments and interpretations of the factors that determine 

the effectiveness and sustainability of such paradigms, as well as their proposals for 

future professional development design. The sample was formed by 5 permanent 

teachers of English servicing in Ilia primary and secondary schools, whose long and broad 

participation in multiple traditional and contemporary technology-based training 

activities could allow for the collection of enriched and authentic empirical data (Strauss 

& Corbin, 1993). It was selected via purposeful / purposive sampling, on the grounds that 

personal immersion and experience in the studied issues might provide rich information 

and better understanding of their parameters (Cresswell & Clark, 2011).  

The research method followed was a semi-structured interview which consisted of the 

following 6 questions: 

1. Was your didactic and overall pedagogical attitude transformed after attending 

technology-supported training activities or programmes? If so, in what way(s)? Please, 

support your view providing some examples. 

2. Do you consider that new technologies enriched your intercultural competence and 

readiness? If so, did you acquire specific knowledge or skills which help you to adapt to 

the multicultural nature of the contemporary classroom? Please, support your view 

providing some examples. 

3. Which of the affordances of new technologies have you used in order to respond to 

the needs of your multicultural class, as a result of your technology-supported training 

experiences?  

4. Based on your training experience, how would you envisage the shape of a 

professional development model which is addressed to the in-service teachers of English 

and aims at empowering a) their general methodological and b) their intercultural 

teaching competence effectively and sustainably? Please, propose its delivery mode you 

would wish it to have (e.g. exclusively e-learning via an e-platform, or exclusively via face-

to-face training activity combining a variety of training techniques such as lecture, 

microteaching, workshop, e.t.c., or via a blended learning mode, and so on) and justify 

your answer. 

5. What kind of content would you suggest for a professional development model which 

is addressed to contemporary teachers of English and aims at empowering a) their 
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general methodological and b) their intercultural teaching competence effectively and 

sustainably? Please, propose specific modules.  

6. In what manner do you deem that new technologies could be used by the state so that 

they may provide the in-service teachers of English training procedures that make them 

sustainably competent enough to cope with the challenges of school multiculturalism? 

All interviews were delivered according to the ethics of the specific research method 

(Glesne, 2006) and the collected qualitative data were transcribed and then analysed 

with thematic analysis.  

Findings 

a. Quantitative part 

According to the research questions which signpost the development of the data, the 

findings in the quantitative part show that the teachers’ perceptions of their sense of 

general pedagogical and particular intercultural competence seem rather ambiguous due 

to their equally balanced differentiated positive and negative evaluation. Although the 

participants seem to realise and alert themselves to the emerging challenges of their 

work, most of them attest to the inadequate academic preparation and the decreasing 

in-service support they have received in both fields of interest in their professional life. 

Especially regarding their in-service training, significant and diverse flaws of the available 

procedures, which inflict the quality, effectiveness and sustainability of their professional 

learning, urge them to pursue individual routes to compensate for their deficiencies and 

strengthen their skills. Besides, although class multiculturalism seems a common fact and 

concern, lack of appropriate preparation and training seems to inhibit the teaching of 

intercultural competence, yet, at the same time, it boosts the teachers reflection on the 

knowledge and skills required to enact their role effectively, and as a result, directs them 

to more individualised professional development solutions.  

The teachers’ beliefs about the degree to which new technologies can enhance their 

professional growth converge to a common positive evaluation. The majority of them 

seem to acknowledge the necessity of aligning their digital skills to the demands of the 

modern world, as well as the gains of such trends. For this reason, most of them confirm 

not only their mastery of basic or good digital competence, but also its integration in 

their teaching and its use for their professional learning. As mentioned before, the 

teachers’ diversified needs and training experiences in the technological field and their 



Σ ε λ ί δ α | 344 

 

 Μαριάνθη Κοταδάκη                                                                Διδακτορική διατριβή 

 

awareness of the urging requirements of their work oblige them to seek various training 

opportunities which are delivered with current e-learning modes via electronic platforms. 

Such professional development experiences are claimed to exert a strong positive 

impact on their pedagogical self-improvement.  

Regarding the degree to which technology-supported professional development 

procedures increase the teachers’ general pedagogical and intercultural competence, 

the quantitative data are positively statistically significant as far as the development of 

intercultural competence. The teachers array a number of knowledge types, skills, 

attitudes and behaviours they have acquired through their technology-mediated training, 

as well as a range of different digitally-mediated practices they have interpreted them in, 

for the purpose of reinforcing their culturally diverse students’ cultural knowledge and 

intercultural skills. The bond between technology-based training and pedagogical 

development was not sufficiently statistically detected, but eloquently portrayed in the 

qualitative scale of the study.  

Overall, the teachers appear to increase their trust in technology-based professional 

development schemes. Yet, their long experience of training practices which have 

systematically involved physical presence, their stressed need for collaborative 

management of learning and the emphasis they place on the connection between 

training practice and working environment result in their proposing training procedures 

structured on or supported by new technologies and bearing the aforementioned 

characteristics.  

b. Qualitative part 

The qualitative data were analysed through thematic analysis, a method by which the 

thematic patterns (themes) within the transcribed interviews are investigated, coded 

and graphically organised in a visual concept map (Braun & Clarke, 2006). The three 

major themes that were shaped according to the coded information were titled “New 

Technologies and training”, “New Technologies and intercultural education-

competence” and “New Technologies and training design”.  

Teachers’ attestations, which are rich in eloquent practical examples from their individual 

professional experience, provide deep insights into the positive impact technology-

mediated training schemes have had on their pedagogical background, beliefs and 

attitudes. The interviewees acknowledged that as a result of their training, they 

perceived the need for and significance of integrating technology in language teaching 
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and revised their traditional didactic trends towards more socio-cultural constructivist 

contemporary paradigms, embedding digital means in their work more regularly and 

more critically (Mishra & Koehler, 2006). Their background was enriched with a host of 

new skills, such as digital, problem solving, communication and collaboration, 

educational design, research and other skills, which reinforced their self-confidence, 

enhanced the quality of their teaching and eventually ameliorated their relationship with 

their students.  

The positive influence of technology-based teacher training on the intercultural 

competence of teachers and students alike was also unanimously acknowledged by the 

interviewees. Apart from the authenticity and plurality of the linguistic and cultural 

context, the teachers attributed to digital technologies the capacity to broaden their 

students’ and their own cultural background, sensitise them to the features, challenges 

and strengths of the cultural ethnography of their immediate and broader context, 

minimise their cultural prejudice level and, most importantly, urge them to take 

initiatives to resolve culturally-specific conflicts in class and achieve intercultural 

convergence by establishing constructive learning communities.  

Regarding the linking of new technologies to the professional development processes, 

the teachers deemed essential the reorientation of future professional development 

paradigms to more technology-integrating models, such as e-learning and blended 

learning ones.    

Conclusions 

The aim of the study was to expose the teachers’ beliefs regarding the needs, beliefs, 

processes and impact of their available professional development, in the framework of 

the contemporary culturally and technologically evolving context. The conclusions drawn 

from the analysis of the quantitative and qualitative data outline a complex educational 

situation which is affected by various factors and is shaped by the changing needs and 

opportunities in their working environment throughout time. 

A first point raised is that teacher preparation programmes influence their sense of 

professional competence in all its dimensions (pedagogical, technological, intercultural) 

and, for this reason, they need to be systematically reviewed and revised, in order 

provide pre-service teachers with the background knowledge and skills required to help 

them attune to and manage educational change. Such programmes need to particularly 

attend to their intercultural competence, as the expanding multiculturalism within the 
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school context increases the challenges for them. Notwithstanding the teachers’ 

awareness of the demands of their multicultural classes, the level of their intercultural 

sensitivity, readiness and competence seem to be proportionately affected by the nature 

of their academic preparation, as well as the available professional development 

opportunities in the particular field (Guillerme, 2002).  

The effectiveness and sustainability of professional development schemes seem to be 

determined by specific criteria. Based on the teachers’ critical approach to their training 

experiences, such schemes need to be flexibly designed according to the teachers’ 

emerging needs, provide a deeper, broader, more reflective and value-based pedagogical 

background instead of short-term technical skills, foster contemporary active and social 

constructivist types of learning, be delivered in a variety of modern means and 

processes, be tailored to the adult learners’ characteristics and expectations and, finally, 

involve the practical assessment of the training content in real education circumstances. 

Regarding the teachers’ attitudes towards the multifaceted educational dynamics of new 

technologies, the positive contribution of the latter to both the learning process and the 

teachers’ professional growth urges the need for their more systematic inclusion in 

teacher preparation programmes (Guikema & Menke, 2014), as well as the use of 

technology-supported mechanisms in teacher professional development activities (Dede, 

2006). Such activities need to incorporate the characteristics of contemporary flexible, 

reflective, differentiated, practice-based and socially enframed learning approaches and 

abide to the needs of adult learners. 

As demonstrated principally in the qualitative part of the study, new technologies affect 

to a large extent the level of intercultural competence of students and teachers alike. 

The new digital world seems to enrich the teachers’ background with the cultural 

knowledge and skills, which their teaching task and their challenging multicultural 

context require. The actual use of technological tools for the sake of intercultural 

learning and the empirically sampled impact of this practice is acclaimed to lead to the 

transformation of the teachers’ perceptions, attitudes, methods and values, which is a 

manifestation of their professional intercultural development (Liddicoat & Scarino, 2013). 

Teacher beliefs of the positive influences of digital technologies on their intercultural 

sensitivity, readiness to cope with conflict, ability to create inclusive learning 

opportunities and willingness to sustain and further their pedagogical competences, 

dictate the need for a more comprehensive technology use in professional development 

procedures (Godwin-Jones, 2013). Considering the lack of a tangible methodological 
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framework for such a professional development scheme, which may create new research 

fields, professional development design needs to integrate the features of contemporary 

socio-cultural approaches, which foster exploratory, reflective, socially based learning 

and technology-mediated professional learning (Liddicoat & Scarino, 2013).  

A final conclusion drawn relates to the significance of the use of the teachers’ beliefs in 

the design of professional development procedures (Gray et al., 2007). Disregard of their 

needs, perceptions, expectations, characteristics and experiences may entail to the 

provision of ineffective teacher training frameworks. Conversely, respect of the 

aforementioned elements, as well as systematic evaluation of the implemented schemes, 

can create prospects for the provision of more relevant, appealing, effective and 

sustainable professional development experiences (Schibeci et al., 2008; Knowles et al., 

2011).  

Epilogue 

The professional development of teachers is regarded a catalytic factor for the 

improvement of the school environment (Borko, 2004). In an era of scientific, cultural 

and technological advances, the opportunities for professional growth designed for the 

teachers of English have to take into account their needs and beliefs of the dynamics the 

emergent challenges set for them. New technologies pose new prospects for the 

teachers’ ongoing, flexible, need-oriented and multimodal professional development. 

The present study confirms the teachers’ increased awareness of the pedagogical 

potential new technologies have for their growth and highlights the need for teacher 

training designers, agents and stakeholders to consider sensitively and practically the 

teachers’  voice. 
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