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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία παρουσιάζονται τα σημαντικότερα από τα αποτελέσματα της μελέτης διερεύνησης 
επιμορφωτικών αναγκών, η οποία διεξήχθη τον Μάιο του 2017 και αφορούσε εκπαιδευτικούς 
προσχολικής εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου 
(Π.Ε.Κ.) Πάτρας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθος και Κεφαλληνία) για την οποία 
συνεργάστηκαν το Π.Ε.Κ. Πάτρας με το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Από τα ευρήματα της μελέτης προκύπτουν οι θεματικές περιοχές προτεραιότητας για την 
επιμόρφωση των νηπιαγωγών, οι προτιμώμενοι τρόποι επιμόρφωσης, καθώς και οι λόγοι 
παρακολούθησης των προγραμμάτων, αλλά και τα εμπόδια - παράγοντες απομείωσηςτης συμμετοχής 
στην επιμόρφωση. Οι βασικές θεματικές περιοχές είναι οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, η 
ενημέρωση για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, οι μαθησιακές δυσκολίες και η ειδική αγωγή, η 
διαχείριση της τάξης, η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς, η εισαγωγή καινοτομιών στην 
εκπαίδευση και η διοίκηση σχολικών μονάδων. Τα κυριότερα εμπόδια για συμμετοχή είναι η 
απόσταση από τον τόπο επιμόρφωσης, η έλλειψη χρόνου, το κόστος συμμετοχής, η χαμηλή ποιότητα 
των προσφερομένων προγραμμάτων, αλλά και η ανταπόκριση του περιεχομένου στις ανάγκες τους. 
Αναφορικά προς τον τρόπο επιμόρφωσης, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στρέφεται 
προς τα προγράμματα μεικτού τύπου, δηλαδή προς τα προγράμματα που συνδυάζουν εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (e-learning) με μικρό αριθμό διά ζώσης συναντήσεων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:Επιμόρφωση,Επιμορφωτικές ανάγκες, Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης θεωρείται επιτακτική καθώς οι εκπαιδευτικοί για να 
είναι αποτελεσματικοί στουςπολλαπλούς ρόλουςτους και τις υψηλές απαιτήσεις του 
λειτουργήματός τους, θα πρέπει εκτός από το να αποκτήσουντις βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες να τις αναβαθμίζουν και συμπληρώνουν καθ’ όλη την επαγγελματική τους πορεία 
ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται ορθά τις αλλαγές και τις εξελίξεις στον τομέα 
τους.Με βάση τη βιβλιογραφία, η προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των εκπαιδευομένων 
αποτελεί μία από τις βασικές αρχές του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων. Όλοι 
οι σημαντικοί θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων θεωρούν την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών ενός πληθυσμού-στόχου ως μια από τις βασικότερες αρχές 
σχεδιασμού προγραμμάτων. Για τον λόγο αυτό, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 
των συμμετεχόντων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποτελεί απαραίτητη διαδικασία, 
καθώς μας αποφέρει σημαντικές γνώσεις για την εκπαιδευόμενη ομάδα. Η διαδικασία αυτή 
θεωρείται σημαντική για δύο λόγους: ο πρώτος σχετίζεται με την ενεργητική συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων, καθώς όταν ένα πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες των συμμετεχόντων, τότε 
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προωθείται η ενεργητική συμμετοχή τους και περιορίζονται τα φαινόμενα μειωμένης 
παρακολούθησης ή/και αποχώρησης των εκπαιδευομένων από αυτό. Ο δεύτερος λόγος 
συνδέεται με την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών παρεμβάσεων, αφού όσο 
περισσότερο το αναλυτικό περιεχόμενο σχετίζεται με τις ανάγκες των συμμετεχόντων τόσο 
περισσότερο θα επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος και άρα θα διευρύνεται το 
όφελος από την υλοποίηση ενός προγράμματος (Καραλής, 2005: 18). 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Πώς προκύπτουν όμως οι ανάγκες; Οι ανάγκες σχετίζονται με τη συνεχή προσπάθεια 
του ανθρώπου να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται σε προσωπικό, επαγγελματικό και 
κοινωνικό επίπεδο μέσα από τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. Επιχειρώντας να 
προσδιορίσουμε την έννοια της ανάγκης, και ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής ανάγκης, 
διαπιστώνουμε ότι τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζεται μια 
διαφοροποίηση στον τρόπο απόδοσης της έννοιας αυτής. Ενδεικτικά μπορούμε να 
αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον Barbazette, η ανάγκη μπορεί να είναι επιθυμία για 
βελτίωση της τρέχουσας απόδοσης ή διόρθωση μιας ελλειμματικής απόδοσης, η οποία δεν 
αντεπεξέρχεται στα τρέχοντα πρότυπα (2006: 5). Ο McKillip(1987) προσδιορίζει την ανάγκη 
ως την υποκειμενική κρίση ότι μια ομάδα έχει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί. Σε 
αυτόν τον ορισμό διακρίνονται τέσσερις διαστάσεις (ό.π.: 10): 

(α) Η αναγνώριση της ανάγκης προϋποθέτει αξίες. Άνθρωποι με διαφορετικές αξίες 
αναγνωρίζουν διαφορετικές ανάγκες. Επιπλέον, το άτομο που εντοπίζει την ανάγκη και το 
άτομο που βιώνει την ανάγκη μπορεί να διαφέρουν.  

(β) Μια ανάγκη μπορεί να ενυπάρχει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων σε 
συγκεκριμένες συνθήκες. Επομένως, η περιγραφή της ομάδας-στόχου και του πλαισίου της 
είναι απαραίτητη. 

(γ) Ένα πρόβλημα είναι ένα ανεπαρκές αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προσδοκίες. 
Ωστόσο, και οι προσδοκίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις αξίες που έχουν υιοθετηθεί. 

(δ) Η αναγνώριση μιας ανάγκης περιλαμβάνει την κρίση ότι υπάρχει λύση για ένα 
πρόβλημα.  

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Nadler&Nadler (1994: 90), ο όρος “ανάγκη” συχνά 
χρησιμοποιείται λανθασμένα. Ανάγκη είναι η διαφορά ανάμεσα στον στόχο (ή στο τι 
αναμένεται) και στο τι πραγματικά υπάρχει. Στην πραγματικότητα, μια ανάγκη δεν υπάρχει 
εκτός και αν κάποιος νιώθει μιας μορφής έλλειψη. Επιπλέον, οι παραπάνω θεωρητικοί στο 
έργο τους επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό να διακρίνουμε τις ανάγκες από τις επιθυμίες. Οι 
επιθυμίες είναι αυτές τις οποίες τα άτομα επιδιώκουν, χωρίς απαραίτητα να  σχετίζονται όμως  
άμεσα με την επαγγελματική τους απόδοση. Οι επιθυμίες είναι νομιμοποιημένες για το 
άτομο, ωστόσο μπορεί να μην προσφέρουν τίποτα στην επίλυση του προβλήματος με 
κοινωνικές διαστάσεις. Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι οι επικρατέστερες προσεγγίσεις 
ερμηνεύουν την ανάγκη, είτε ως την απόσταση ανάμεσα σε μια υφιστάμενη κατάσταση και 
σε κάποιο επιθυμητό πρότυπο, είτε ως το ενδιαφέρον κάποιου για συμμετοχή σε μια 
εκπαιδευτική διαδικασία (Καραλής, ο.π.). Η πρώτη προσέγγιση εστιάζει στο έλλειμα 
προσόντων που κρίνονται ως αναγκαία για μια κατάσταση-πρότυπο, ενώ η δεύτερη 
σχετίζεται με το κίνητρο και την επιθυμία κάποιου να εμπλακεί σε μια εκπαιδευτική 
διαδικασία. Επομένως, θα λέγαμε ότι η διαφορά των δύο προσεγγίσεων συνδέεται κυρίως με 
τη συσχέτιση ανάμεσα στην ανάγκη και στην επιθυμία. Μία ανάγκη μπορεί είτε να 
εκφραστεί, δηλαδή, να δηλωθεί ρητά, είτε να υπονοηθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
αναγκών ενός οργανισμού (Barbazette, 2006:5). Σύμφωνα με τους Nadler&Nadler, υπάρχουν 
τρία είδη αναγκών (1994: 91): α) Οι ρητές ανάγκες (statedneeds), οι οποίες αναδύονται 
άμεσα και αναγνωρίζονται ακριβώς ως προς το τι απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια 
εργασία, β) Οι σιωπηρές ανάγκες (impliedneeds), οι οποίες δεν δηλώνονται ρητά αλλά 



αναδύονται από την κατάσταση και γ) Οι συναισθανόμενες ανάγκες (feltneeds), οι οποίες 
θεωρούνται ιδιαίτερα ισχυρές και σχετίζονται με την ανάγκη του μανθάνοντα για μάθηση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις, ο Βεργίδης (2003) 
επιχειρεί μια ευρεία προσέγγιση της έννοιας της ανάγκης. Ειδικότερα, αναφέρει ότι οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες «δημιουργούνται όταν στις ενδοψυχικές ή/και διαπροσωπικές αλλαγές 
που συμβαίνουν στη ζωή του ανθρώπου ή/και στις αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον τους 
η εκπαίδευση αποτελεί μια απάντηση που συμβάλλει στην προσαρμογή τους στη νέα 
κατάσταση» (ό.π.: 109).  

Προσεγγίζοντας πολύπλευρα και ολιστικά το ζήτημα, ο Βεργίδης κατέληξε σε μια 
τυπολογία των εκπαιδευτικών αναγκών, διακρίνοντάς τες σε τρεις κατηγορίες: α) Στις 
συνειδητές και ρητές ανάγκες, β) στις συνειδητές και μη ρητές ανάγκες και γ) στις 
λανθάνουσες ανάγκες (2003: 109). Η σφαιρική προσέγγιση του Βεργίδη λαμβάνει υπόψη 
τόσο τη διάσταση της ανάγκης όσο και της επιθυμίας κατά τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι όταν αναφερόμαστε σε διερεύνηση αναγκών, 
πρόκειται για μια πολυδιάστατη διαδικασία, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τόσο οι 
άμεσες ανάγκες, οι οποίες συνήθως είναι συνειδητές και δηλώνονται ρητά (όπως είναι το ά 
είδος), όσο και οι μη ρητές ανάγκες (β’& γ’), οι οποίες απαιτούν μια πιο συστηματική 
διερεύνηση, ούτως ώστε να αναγνωριστούν και να προσδιοριστούν από τον εκπαιδευόμενο. 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η αποτύπωση και ταυτοποίηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών για εκπαιδευτικούς που είναι σε υπηρεσία (συνήθως στην ελληνική 
βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος επιμορφωτικές προκειμένου για τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών) έχει τις εξής σημαντικές διαστάσεις: 

(α) καθορίζει το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 
των διαφόρων βαθμίδων και ειδικοτήτων, ώστε η επιμόρφωση να είναι αποτελεσματική και 
αποδοτική. 

(β) υποδεικνύει τις περιοχές στις οποίες με την πάροδο των χρόνων και μετά την 
αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο, έχουν δημιουργηθεί ελλείματα στην απόδοση των 
εκπαιδευτικών λόγω των αλλαγών σε διάφορα πεδία (λ.χ., κοινωνικό, οικονομικό, 
τεχνολογικό). 

(γ) προσδιορίζει τις πιθανές περιοχές για τις οποίες απαιτείται εμπλουτισμός ή 
ενίσχυση των περιεχομένων της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 
 
 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των συνειδητών και ρητών εκπαιδευτικών 
αναγκών των νηπιαγωγών ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δράσεις επιμόρφωσης 
που θα ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα να προσδιοριστούν και περιοχές 
προς τις οποίες είναι αναγκαίο να στραφεί περισσότερο η αρχική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Σημειώνουμε, ότι η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης δεν περιορίζεται μόνον 
στην αποτύπωση περιοχών και αντικειμένων επιμόρφωσης, αλλά περιλαμβάνει και ορισμένες 
από τις βασικές συνθήκες της επιμόρφωσης (λ.χ. προτιμώμενος τόπος και χρόνος, 
εκπαιδευτικές τεχνικές). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν (α) στην αποτύπωση των αναγκών επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ευθύνης του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου 
(Π.Ε.Κ.) Πάτρας, και (β) το αν σε όλες τις περιοχές (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, 
Ζάκυνθος και Κεφαλληνία) παρουσιάζονται παρόμοιες ανάγκες. 
 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Κατά τη διετία 2016-2018 το συντονιστικό συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Πάτρας αποφάσισε 
τη διεξαγωγή έρευνας μεγάλης κλίμακας για τη Διερεύνηση των Επιμορφωτικών Αναγκών 



των Εκπαιδευτικών ως προς την Εισαγωγική Επιμόρφωση και άλλες επιμορφώσεις στην 
περιοχή ευθύνης του, που περιλαμβάνει 12.814 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (6.489 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και  6.425 Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Συστάθηκε μάλιστα 
επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημήτρη Βεργίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, 
Θανάση Καραλή, καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωσήφ Φραγκούλη, Αν. Καθηγητή 
ΑΣΠΑΙΤΕ, Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19, Διευθυντή Π.Ε.Κ. Πάτρας, 
Θεοφάνη Βαλμά, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ70, 9ηςΕκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας, 
στην οποία στη συνέχεια συμμετείχαν ο ΠαύλοςΣινιγάλιας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04.2 και 
η ΖαχαρούλαΒοϊνέσκου, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ60, 64ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής 
Π.Ε. Αχαΐας. 

Αρχικά διεξήχθη προ-έρευνα σε μία εστιασμένη ομάδα περίπου 80 εκπαιδευτικών (40 
στην πρωτοβάθμια και 40 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) με διαστρωμάτωση του δείγματος 
ως προς το φύλο, τη γεωγραφική περιφέρεια και το είδος σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια 
ακολούθησε η κυρίως έρευνα σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις πέντε περιοχές ευθύνης 
του Π.Ε.Κ. Πάτρας (15-31/5/17). Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εντάσσονται στους 
εξής άξονες: (α) δημογραφικά χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών, (β) απόψεις ως προς τον 
χώρο και τον χρόνο της επιμόρφωσης, (γ) προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή 
εργασία τους, (δ) κυριότερες προσωπικές τους επιμορφωτικές ανάγκες, (ε) κυριότερα εμπόδια 
συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα, και (ζ) απόψεις ως προς το περιεχόμενο, το 
είδος και τη μορφή των επιμορφωτικών προγραμμάτων που επιθυμούν. Τα ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν από 111 εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης (110 γυναίκες και 1 
άνδρας, ήτοι ποσοστό 10,2% των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης της περιοχής 
ευθύνης του Π.Ε.Κ. Πάτρας), εκ των οποίων 80 ήταν προϊστάμενες, 26 εκπαιδευτικοί της 
τάξης, 3 σε διοικητικές θέσεις και 2 σχολικές σύμβουλοι. Επίσης, 53 υπηρετούσαν σε 
μονοθέσιο νηπιαγωγείο, 53 σε διθέσιο και 6 σε άλλες δομές. Τα μέλη της συγγραφικής 
ομάδας του άρθρου ανέλυσαν τα δεδομένα και συνέγραψαν την έκθεση διερεύνησης 
εκπαιδευτικών αναγκών  για την προσχολική εκπαίδευση (βλ. και Βοϊνέσκου, 
Δαλάπα&Ράικου, 2018), από την οποία και έχουν αντληθεί τα δεδομένα που παρουσιάζονται 
εδώ. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με δεδομένο ότι οι επιμορφωτικές παρεμβάσεις έχουν ως βασικό σκοπό την 
αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις 
τάξεις, πριν από την διερεύνηση για πιθανά αντικείμενα επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί 
ερωτήθηκαν για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο νηπιαγωγείο. Το βασικότερο 
ζήτημα είναι οι μαθησιακές δυσκολίες (το δήλωσαν 67 νηπιαγωγοί), η συμβουλευτική 
υποστήριξη (63 νηπιαγωγοί), αμέσως μετά προσδιορίζεται ως σημαντικότερο ζήτημα η ειδική 
αγωγή και η συμπερίληψη (59 αναφορές), ενώ για 55 νηπιαγωγούς το σημαντικότερο 
πρόβλημα είναι ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη. Ωστόσο, επειδή το ζήτημα αυτό είναι 
όπως αναφέρθηκε καθοριστικό για τις σχεδιαζόμενες επιμορφωτικές παρεμβάσεις, στο 
Παράρτημα Ι παρουσιάζονται σε γραφήματα όλα τα ευρήματα από αυτή την ερώτηση του 
ερωτηματολογίου. 

Όσον αφορά τις βασικές περιοχές για τις οποίες οι νηπιαγωγοί δηλώνουν προτίμηση 
για επιμόρφωση, παρατηρούμε ότι προηγείται η ενότητα που αφορά στις εξελίξεις για τις 
διδακτικές προσεγγίσεις και έπονται οι ενότητες που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες, 
ειδικές ανάγκες (βλ. Πίνακα 1). 



Πίνακας 1: Περιοχές – Ενότητες για Επιμόρφωση 
 

 
1η επιλογή 
(αναφορές) 

2η και 3η επιλογή 
(αναφορές) 

Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις 59 0 
Σχέσεις με μαθητές - Διαχείριση τάξης 15 33 
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 13 36 
Ένταξη ΤΠΕ και καινοτομιών στο διδακτικό έργο 10 30 
Επικοινωνία με γονείς 8 37 

 
Σημειώνουμε, ότι τα αποτελέσματα του γενικού πληθυσμού (όλες οι ειδικότητες 

εκπαιδευτικών) στο ερώτημα αυτό ήταν: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις  51.9%, 
Σχέσεις με μαθητές - Διαχείριση τάξης  48.6%, Ένταξη ΤΠΕ και καινοτομιών στο διδακτικό 
έργο  40.7%, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  39.8%, Επικοινωνία με γονείς  
29.7%.Βλέπουμε δηλαδή ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης 
συμπίπτουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με τις ανάγκες του συνόλου των εκπαιδευτικών.  

Ως προς τον χρόνο ενδοσχολικής επιμόρφωσης οι 49 Νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι 
προτιμούν να είναι εντός του ωρολογίου προγράμματος,  21 δηλώνουν ότι προτιμούν εκτός, 
ενώ 41 νηπιαγωγοί δηλώνουν και τα δυο. Ως προς τον χρόνο επιμόρφωσης στο Π.Ε.Κ., οι 35 
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι 30 εκτός του ωρολογίου, 40 
δήλωσαν ότι επιθυμούν και τα δύο, ενώ 6 δεν απάντησαν.Ως καλύτερη περίοδο για την 
επιμόρφωσή τους οι 40 θεωρούν την επιμόρφωση κατά τη διάρκεια του έτους, οι 34 πριν την 
έναρξη του διδακτικού έτους, οι 13 στο τέλος του διδακτικού έτους, οι 11 εξ ίσου όλες τις 
περιόδους, και 10 τα Σαββατοκύριακα. 

Η μορφή επιμόρφωσης που προτιμούν περισσότερο είναι η μεικτή (48 Νηπιαγωγοί), 
μετά η δια ζώσης (29 Νηπιαγωγοί), έπειτα η εξ αποστάσεως -ασύγχρονη και σύγχρονη- (22 
Νηπιαγωγοί) και τέλος μόνο η ασύγχρονη εξ αποστάσεως (8 Νηπιαγωγοί). Τα ίδια 
παρατηρούμε ότι ισχύουν και στον γενικό πληθυσμό της έρευνας καθώς μεικτή (συνδυασμό 
δια ζώσης και εξ αποστάσεως) προτιμούν σε ποσοστό 47.1%,  μόνον διά ζώσης 29.3%, εξ 
αποστάσεως (ασύγχρονη και σύγχρονη) το 13% των εκπαιδευτικών και μόνον ασύγχρονη εξ 
αποστάσεως (π.χ. μέσω πλατφόρμας MOOCs) 10.6%. 

Σημαντικός παράγοντας για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι τα 
κίνητρα των εκπαιδευτικών, δηλαδή ουσιαστικά οι λόγοι για τους οποίους δηλώνουν ότι 
παρακολουθούν προγράμματα, – αλλά και των εμποδίων, δηλαδή εκείνων των παραγόντων 
που απομειώνουν ή ακόμη και αναστέλλουν τη συμμετοχή τους σε αυτά. Για τις δύο αυτές 
παραμέτρους οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκεντρώθηκαν μέσω δύο ερωτήσεων ανοικτού 
τύπου. Από την ανάλυση των δύο αυτών ερωτήσεων προέκυψαν 68 απαντήσεις για την 
πρώτη περίπτωση και 74 για τη δεύτερη, οι οποίες και παρουσιάζονται στους Πίνακες 2 και 
3. Οι λόγοι για τους οποίους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 
(Πίνακας 2), είναι κατά προτεραιότητα η Επικαιροποίηση γνώσεων – ενημέρωση για 
εξελίξεις, η επαγγελματική ανάπτυξη, η εφαρμογή στην πράξη νέων προσεγγίσεων και 
τεχνικών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση της σχολικής τάξης, η απόκτηση γνώσεων σε νέα 
θέματα και άλλα. Όπως παρατηρούμε, οι βασικοί λόγοι σχετίζονται με την επαγγελματική 
ανάπτυξη, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί στην καθημερινή πράξη. 



Πίνακας 2: Λόγοι παρακολούθησης προγραμμάτων 

 
Επικαιροποίηση γνώσεων – ενημέρωση για εξελίξεις 23 
Επαγγελματική ανάπτυξη 22 
Εφαρμογή στην πράξη νέων προσεγγίσεων και τεχνικών 18 
Αποτελεσματικότερη διαχείριση της σχολικής τάξης 16 
Απόκτηση γνώσεων σε νέα θέματα 14 
Αναφορές σε συγκεκριμένες θεματικές επιμόρφωσης 9 
Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους 8 
Απόκτηση πιστοποιητικού επιμόρφωσης 2 

 
Τα κυριότερα εμπόδια για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης είναι για 

τις 40 νηπιαγωγούς η δυσκολία μετακίνησης προς τον τόπο που γίνεται το σεμινάριο, για 38 η 
έλλειψη χρόνου, για 14 το κόστος συμμετοχής (κυρίως ως προς τα έξοδα μετακίνησης όταν 
τα σεμινάρια επιμόρφωσης γίνονται σε μακρινές αποστάσεις) και για 13 νηπιαγωγούς το ότι η 
ποιότητα και η οργάνωση των σεμιναρίων δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα (Πίνακας 3). 

 
Πίνακας 3: Εμπόδια για την παρακολούθηση προγραμμάτων 

 
Δυσκολία μετακίνησης προς τον τόπο που γίνεται το σεμινάριο 40 
Έλλειψη χρόνου (γενικά) 38 
Κόστος συμμετοχής 14 
Η ποιότητα και η οργάνωση των σεμιναρίων δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα 13 
Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 10 
Έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 8 
Ο τρόπος επιλογής – μικρές πιθανότητες επιλογής 3 
Μεγάλη διάρκεια σεμιναρίων 2 
Προβλήματα υγείας 1 
Ηλικία 1 

 
Σε δύο ακόμη ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι νηπιαγωγοί εκλήθησαν να περιγράψουν 

περισσότερο αναλυτικά τα αντικείμενα στα οποία θα επιθυμούσαν να επιμορφωθούν, αλλά 
και τις γενικότερες απόψεις και προτάσεις τους για την επιμόρφωση και τον θεσμό των 
Π.Ε.Κ..  

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα ευρήματα από την ανάλυση περιεχομένου για τα 
αντικείμενα επιμόρφωσης, από όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι κυριότερες 
επιμορφωτικές ανάγκες τους έχουν σχέση με τη διοίκηση σχολικής μονάδας και τη 
νομοθεσία, τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τις μαθησιακές δυσκολίες και την ειδική αγωγή, τη 
συνεργασία – επικοινωνία με γονείς, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις,  τη διαχείριση 
τάξης και άλλα αντικείμενα (σε μικρότερη όμως έκταση από τα προαναφερθέντα). 

 



Πίνακας 4: Αντικείμενα επιμόρφωσης 
 

Διοίκηση σχολικής μονάδας – νομοθεσία 28 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση 21 
Μαθησιακές δυσκολίες 20 
Ειδική αγωγή 18 
Συνεργασία – επικοινωνία με γονείς 15 
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 14 
Διαχείριση τάξης 12 
Οργάνωση καινοτόμων δράσεων 7 
Συμβουλευτική 5 
Διδακτικές γνωστικών αντικειμένων 4 
Συναισθηματική αγωγή 4 
Πρώτες βοήθειες 3 
Εκπαίδευση προσφυγόπουλων 3 
Εκπαίδευση ενηλίκων 2 
Σχολική βία / εκφοβισμός 2 
Άλλα θέματα 7 
 

Τέλος, ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς, σε ερώτηση ανοικτού τύπου να διατυπώσουν 
τις απόψεις και τις προτάσεις τους αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη 
χώρα μας. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν για τον θεσμό των Π.Ε.Κ. ήταν απολύτως θετικές, 
ενώ οι προτάσεις τους σχετίζονται κυρίως με τις συνθήκες υλοποίησης των προγραμμάτων 
(υλοποίηση στον τόπο εργασίας, εντός ωραρίου εργασίας, στην έναρξη του σχολικού έτους), 
την αναβάθμιση της ποιότητας των προγραμμάτων και την εστίαση του περιεχομένου στις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της μελέτης διερεύνησης των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας. 
Στην έρευνα συμμετείχε ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (10,2%) των νηπιαγωγών που 
υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ. Πάτρας (Αχαΐα, Ηλεία, 
Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθος και Κεφαλληνία).Με βάση τα ευρήματα από την ανάλυση και 
επεξεργασία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών, 
προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
(α) Οι βασικές θεματικές περιοχές - αντικείμενα για τις οποίες δηλώνεται ανάγκη 
επιμόρφωσης είναι οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και η ενημέρωση για τις εξελίξεις 
στην εκπαίδευση, οι μαθησιακές δυσκολίες και η ειδική αγωγή, η διαχείριση της τάξης, η 
επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, η χρήση ΤΠΕ, η εισαγωγή καινοτομιών στην 
εκπαίδευση και η διοίκηση σχολικής μονάδας.Η διαφοροποίηση η οποία παρατηρείται 
ανάμεσα στους πίνακες 1 και 4 ερμηνεύεται από το γεγονός ότι στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονταιοι θεματικές περιοχές στις οποίες οι συμμετέχοντες επιθυμούν να 
επιμορφωθούν, ενώ στον Πίνακα 4 οι θεματικές περιοχές στις οποίες θεωρούν οι ίδιοι ότι 
χρήζουν επιμόρφωσης.  

 



(β) Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για τη διερεύνηση συσχέτισης 
Περιφερειακής ενότητας και αναγκών επιμόρφωσης από τοστατιστικό τεστ x2(p>0,05) 
συνάγεται ότι τα ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα.  
(γ) Αναφορικά με τον τρόπο επιμόρφωσης, η πλειονότητα στρέφεται προς μεικτού τύπου 
προγράμματα, δηλαδή προγράμματα που συνδυάζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με 
μικρό αριθμό διά ζώσης συναντήσεων, ή ακόμη και προγράμματα τύπου MOOCs. 
(δ) Παρά τις θετικές απόψεις τους για την αξία της επιμόρφωσης και τον θεσμό των Π.Ε.Κ., 
οι νηπιαγωγοί που απάντησαν στην έρευνα, δεν συμμετέχουν στον βαθμό που θα 
επιθυμούσαν σε δράσεις επιμόρφωσης. Τα κυριότερα εμπόδια που δηλώνουν σχετίζονται με 
την απόσταση από τον τόπο επιμόρφωσης, την έλλειψη χρόνου, το κόστος συμμετοχής, αλλά 
και την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες 
τους. 
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