
ΣΟΜΕΘ ΣΟΤ ΟΠΟΘΟΤ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ Ο ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ 

 
      Σηελ επνρή καο κε ηε ξαγδαία επηζηεκνληθή πξόνδν θαη ηηο 

αιιεπάιιειεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

δηαθνξνπνηείηαη θαη γίλεηαη πνιπδηάζηαηνο θαη απαηηεηηθόο σο πξνο ηνλ 

απαξαίηεην γηα ην επάγγεικα επηζηεκνληθό θαη παηδαγσγηθό εμνπιηζκό. Τν 

παιαηό πξόηππν ηνπ παληνγλώζηε εθπαηδεπηηθνύ κε ην έκθπην παηδαγσγηθό 

ηαιέλην ζεσξείηαη παξσρεκέλνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ, αθνύ ν ζύγρξνλνο επηζηεκνληθόο πξνβιεκαηηζκόο επηβάιιεη ηε 

ζεώξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο επαγγεικαηία, πνπ θαηέρεη ή πξέπεη λα 

θαηέρεη εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη άξηηα ςπρνπαηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε. 

     Έηζη, ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη κηα ζεκαληηθή όςε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, όςε πνπ ζπλδέεηαη ηόζν κε ηελ 

εθπαίδεπζε όζν θαη κε πηπρέο ηνπ επαγγεικαηηθνύ ηνπο ξόινπ, όπσο νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη θαηαμίσζε. Βειηηώλνληαο θαη εθζπγρξνλίδνληαο ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηνπ πξνζθέξεηαη πνιύηηκε αξσγή, ώζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύέξγνπ. 

  

            Ποιοι όμφς λόγοι καθιζηούν αναγκαία και επίκαιρη ηην 

επιμόρθφζη; 

     Η κεηαβαιιόκελε θύζε ηνπ ζρνιείνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνθεηκέλνπ ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα λα 

πξνζαξκόδεηαη ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

κεηαβηνκεραληθήο επνρήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα βνεζεζνύλ ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζύλζεηνπ επαγγεικαηηθνύ ηνπο ξόινπ. Απνζηνιή 

πιένλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξείηαη ηόζν ην ‘να μάθοσν ζηοσς μαθηηές πώς 

να μαθαίνοσν’ όζν θαη να ηοσς προεηοιμάζοσν γνωζηικά, πνεσμαηικά 

και ηθικοκοινωνικάώζηε λα δηαδξακαηίζνπλ ην δηθό ηνπο ξόιν ζε έλα 

δηαξθώο 

κεηαβαιιόκελν πιαίζην θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πξνθιή

ζεσλ 

( Φξνλνπνύινπ, 1982). 

     Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όκσο δελ είλαη ρξήζηκε κόλν επεηδή ε 

ξαγδαία εμέιημε ησλ επηζηεκώλ θαη ε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε απαηηνύλ 

εθπαηδεπηηθνύο θαιύηεξα θαηαξηηζκέλνπο θαη ελεκεξσκέλνπο γηα ηηο 

πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ εηδίθεπζή ηνπο επηζηήκεο. Δίλαη 

επίζεο αλαγθαία γηαηί εμαζθαιίδεη ηε ζπζηεκαηηθή πιεξνθόξεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε πεξηπηώζεηο εηζαγσγήο εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ ή 



κεηαξξπζκίζεσλ θαη κεηξηάδεη ηελ αλακελόκελε ηδενινγηθή αληίζηαζή ηνπο 

ζηηο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνύ (Γθόηνβνο, 1982). Πξόθεηηαη, γηα κηα 

αλαγθαία, όρη όκσο θαη επαξθή, ζπλζήθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξνύκελσλ ζεζκηθώλ αιιαγώλ. 

    Δμάιινπ, ε έξεπλα (Darling-Hammond, 1990) γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο έδεημε όηη ε εηζαγσγή αιιαγώλ ή θαηλνηνκηώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, πνπ αγλνεί ηελ θνπιηνύξα ησλ ζρνιείσλ θαη αληηκεησπίδεη ηελ 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο κηα γξακκηθή πνξείαεθ ησλ άλσ 

επηβεβιεκέλε κε απνδέθηεο παζεηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο, είλαη 

θαηαδηθαζκέλε λα απνηύρεη. Η επηκόξθσζε είλαη δπλαηό λα επηθέξεη 

θάπνηεο αιιαγέο ζε κεκνλσκέλα άηνκα, αιιά δελ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, όηαλ ε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία δε δηεμάγεηαη ζε 

ελδνζρνιηθό επίπεδν θαη όηαλ δελ παξέρνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

πεξηζώξηα απηνλνκίαο θαη απηνδηαρείξηζεο ηεο νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο. 

     Η αλαγθαηόηεηα ηεο επηκόξθσζεο πξνθύπηεη επίζεο θαη από ηε γεληθή 

παξαδνρή όηη ε εθπαίδεπζε ηνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνύ δελ κπνξεί λα 

ζηακαηά κε ηνλ πξώην δηνξηζκό. Αληίζεηα, επηβάιιεηαη ε ζπλερήο 

επηζηεκνληθή ελεκέξσζή ηνπ πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νη «πειάηεο» ηνπ-καζεηέο θαη γνλείο-

ηθαλνπνηεκέλνη. 

     Η ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε, εθηόο ηεο βειηίσζεο πνπ επηθέξεη θαη ηεο 

βνήζεηαο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεκεξηλώλ επαγγεικαηηθώλ θαζεθόλησλ ηνπο, ζηεξίδεη δηηηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο (Μαηζαγγνύξαο, 1995): 

Αξρηθά, παξέρεη επθαηξίεο εμέιημεο πξνδηαζέζεσλ, εκθάληζεο λέσλ 

δεμηνηήησλ θαη απόθηεζεο απηνγλσζίαο κέζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζηνραζκνύ), αξεηώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή, αιιά ηαπηόρξνλα 

θαζνξίδνπλ θαη ηελ αηνκηθή επαηζζεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Καηά δεύηεξν 

ιόγν ζπληειεί ζηελ απόθηεζε επηπιένλ πξνζόλησλ, γεγνλόο πνπ ζπλδέεηαη 

άκεζα από ηελ ίδηα ηελ θαξηέξα θαη ηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζηελεθπαηδεπηηθήηεξαξρία. 

     Κξίλεηαη, ηέινο, ρξήζηκν λα επηζεκαλζεί όηη ε επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εληάζζεηαη ζηε θηινζνθία ηεο δηα βίνπ παηδείαο (Τξνύιεο, 

1985, Day, 1999) ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο. Αλ 

όκσο πξσηαξρηθό αμίσκα ηεο δηα βίνπ κόξθσζεο απνηειεί ε ζέζε όηη θάζε 

άηνκν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δηθαηνύηαη λα καζαίλεη θαη λα 

αλαπηύζζεηαη ζθαηξηθά σο πξνζσπηθόηεηα, ηόηε ε επηκνξθσηηθή 

δηαδηθαζία είλαη κηα πνιιαπιή πξόθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, αθνύ 

ζπλάγεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκθαλώο αθνξνύλ ηε κεζόδεπζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ, ζπλερνύο θαη πνιπεπίπεδεο, απηνεμέιημεο θαη άδεια ζέηεη 

πξνβιεκαηηζκνύο γηα ην λέν ξόιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ο 

εκπαιδεσηικός ως μεηαλαμπαδεσηής, μεζολαβηηής και διεσκολσνηής ηοσ 

πνεύμαηος ηης δια βίοσ μάθηζης ζηοσς μαθηηές. 

  



 Έηζη επεηδή 

·        Oη εμειίμεηο θαη ε αλαλέσζε ησλ γλώζεσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο γλώζεο 

θαη ηεο επηζηήκεο αθνινπζνύλ επηηαρπλόκελν ξπζκό. 

·        Σηνπο ηνκείο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο πξαγκαηνπνηνύληαη 

δηαξθώο λέεο έξεπλεο, δνθηκάδνληαη λένη ηξόπνη δηδαζθαιίαο θαη 

εκπινπηίδεηαη δηαξθώο ε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. 

·        H επηκόξθσζε δηαδξακαηίδεη ζηξαηεγηθό ξόιν ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ πνηνηηθή αλαλέσζε ησλ 

παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ. 

·      H ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηνξηζκέλα καζήκαηα παηδαγσγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθώλ ηνπο ζπνπδώλ, 

γεγνλόο πνπ ηνπο νδεγεί όρη πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπο ζην δηδαθηηθό 

επάγγεικα θαη εληζρύεη ηνλ εκπεηξηζκό θαη ηελ αλαπαξαγσγή 

μεπεξαζκέλσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ. 

·       Η ζύλζεζε ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο από ρώξα απνζηνιήο ζε ρώξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηώλ, κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζην εθπαηδεπηηθό έξγν. Όιν θαη 

πεξηζζόηεξν νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα εξγαζηνύλ ζε κηα απμαλόκελε 

πνηθηινκνξθία καζεηώλ κε δηαθνξεηηθό θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό θαη εζληθό 

ππόβαζξν. 

·        Με ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

θαη κε ηελ θπξηαξρία ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο ζηνπο ηνκείο ελεκέξσζεο θαη 

ςπραγσγίαο, κεηαβάιινληαη αληίζηνηρα θαη νη αλάγθεο πνπ θαιείηαη ην 

ζρνιείν λα θαιύςεη. 

·       Παξαηεξνύκε ζήκεξα έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα όπσο ην 

πεξηβάιινλ, ε πγεία (π.ρ. θάπληζκα), ε ζρέζε ησλ δύν θύισλ θαη ε ζέζε 

ηεο γπλαίθαο ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

ηέινο ε νκαιή θαη ζηαδηαθή έληαμε ησλ αηόκσλ ησλ ζσθξνληζηηθώλ 

θαηαζηεκάησλ ζηελ θνηλσλία. 

     Η αξρηθή εθπαίδεπζε όπσο θαη ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε 

ζπλέρεηα πξέπεη λα απαληνύλ ζηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη ηαπηόρξνλα λα 

θαιύπηνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο λέεο αλάγθεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Γηα λα κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζε όιεο απηέο ηηο ζύλζεηεο απαηηήζεηο, πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηηο πην πξόζθαηεο έξεπλεο ζηελ εηδηθόηεηά ηνπο, 

θαζώο επίζεο λα έρνπλ παηδαγσγηθέο γλώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ 

πςειήο πνηόηεηαο δηδαθηηθό έξγν. Ταπηόρξνλα, είλαη νπζηαζηηθό θαη 

αλαγθαίν λα ππάξμεη κηα ζύλδεζε κεηαμύ ησλ ζεσξεηηθώλ δηαζηάζεσλ ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηεο πξαθηηθήο ζηελ ηάμε. 

  

     Γηα όινπο, ινηπόλ, απηνύο ηνπο ιόγνπο, απαηηείηαη επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηνπο εμήο ηνκείο: 



 ♦ ηις νέες παιδαγφγικές ανηιλήυεις και διδακηικές μεθόδοσς (π.ρ. 

δηαζεκαηηθόηεηα, κέζνδνο project, ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη 

ζεσξίεο κάζεζεο, απηελέξγεηα καζεηώλ, νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο ). 

 ♦ ηις νέες ηετνολογίες θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ηόζν ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, όζν θαη ζηελ απηνεπηκόξθσζή ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ 

καζεηώλ. 

  ♦ ηα νέα ανηικείμενα πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζρνιηθό πξόγξακκα (π.ρ. 

Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Αγσγή Υγείαο, Ιζόηεηα ησλ δύν θύισλ), αιιά 

θαη ζηνπο λένπο ηύπνπο ζρνιείσλ (π.ρ. Σρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο, Σρνιεία 

Γεύηεξεο επθαηξίαο). 

    Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνπο ηνκείο απηνύο ζα απνηειέζεη 

έλα πνιύηηκν νπινζηάζην γη απηνύο, θαζώο ζα ηνπο δώζεη ηα απαξαίηεηα 

πξνζόληα θαη ζα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνύο λα αληαπεμέιζνπλ   

θαη λα αληαπνθξηζνύλ κε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

θαη πξνζδνθίεο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο. 

  

Εσαγγελία Αργσρούλη 

 


