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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σηελ παξνχζα εξγαζία, ζηα πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «Δηζαγσγή 

ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» ηνπ ΔΑΠ,  έρνπκε επηιέμεη πξνο δηεξεχλεζε  ην  

«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ» (ΜΠΔ).  Αθνχ αλαθέξνπκε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ, ζα εμεηάζνπκε ζε πνηεο ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ζα πξνηείλνπκε  ηερληθέο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ  

ζηελ νπνία απεπζχλεηαη.  

Σηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο ζα πξνζδηνξίζνπκε ην ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα επηιέμνπκε ηνλ ηχπν,  ην  κνληέιν  θαη ηελ 

θαηεγνξία αμηνιφγεζεο γηα ην παξαπάλσ πξφγξακκα, αηηηνινγψληαο  ηηο επηινγέο 

καο.  Απφ ηα αληηθείκελα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηιέμνπκε δχν, σο 

ζεκαληηθφηεξα γηα λα ηα αμηνινγήζνπκε. Η αμηνιφγεζή ηνπο ζα γίλεη ζε δχν άμνλεο 

γηα ην θάζε αληηθείκελν θαη γηα ηνλ θάζε άμνλα ζα νξίζνπκε δχν κεηξήζηκεο 

κεηαβιεηέο ή αιιηψο θξηηήξηα.  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ  

Σα βαζικά σαπακηεπιζηικά ηος ππογπάμμαηορ ΜΠΕ  

Τν «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ» είλαη έλα 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο  επηκνξθσηηθέο  αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  πνπ ππεξεηνχλ ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Υινπνηήζεθε απφ ην Τκήκα Δπηκφξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ, κεηά απφ κειέηε, δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα επηκνξθσζνχλ, κε ηελ πξναηξεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ,  150.000 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ θιάδσλ, δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Η πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ έξγνπ έγηλε, κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο πφξνπο  θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ 

έληαμή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ζηήξημεο. Τν Φξνλνδηάγξακκα  

Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ  λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξψηε θάζε έλα 
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Πηινηηθφ Πξφγξακκα (8.000 εθπαηδεπηηθψλ) ηνλ Ινχλην ηνπ  2011 θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα γίλνληαη αιιεπάιιειεο δηνξγαλψζεηο (γηα 30.000 εθπαηδεπηηθνχο ε θαζεκία), έσο 

ην ηέινο ηνπ 2013. 

Η δηάξθεηα ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ  λα θαιχςεη ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ην πιάλν, «πξνηείλεηαη λα 

είλαη δηάξθεηαο δηαθνζίσλ (200) σξώλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο 

Σπλδπαζηηθήο Μάζεζεο (Blended Learning), δειαδή λα πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα δηα 

δώζεο δηδαζθαιίαο (face-to-face) δηάξθεηαο 55 σξώλ θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

δηάξθεηαο 145 σξώλ. (Π.Ι. 2011, ζει. 11) Τν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε, ζε  πηινηηθή 

θάζε,  απφ ηνλ Ινχλην  έσο θαη ην  Γεθέκβξην  2011. Τν παξαθνινχζεζαλ κε 

επηηπρία 7251 εθπαηδεπηηθνί. Η πνξεία ηνπ ζηε ζπλέρεηα δηαθφπεθε θαη  δελ 

νινθιεξψζεθε κέρξη ζήκεξα (Ιαλνπάξηνο 2013).     

Οη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην Πιαίζην Αλαθνξάο ηνπ 

Νένπ Σρνιείνπ θαη ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο, αθνξνχλ «ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

Φηινζνθία θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ», ζηελ εμνηθείσζε  κε ηε δπλακηθή 

ηεο νκάδαο  κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο  επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα, ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ θαη ζηε ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Π.Ι.,2011, ζει 8) 

 

ηπαηεγικέρ Εκπαίδεςζερ & Μείδον Ππόγπαμμα Επιμόπθωζερ Εκπαιδεςηικών 

 

Οη πξνθιήζεηο θαη νη απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο γηα εθζπγρξνληζκφ θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ηεο δηαξθνχο 

επηκφξθσζήο ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ 

ζπλερψο αιιάδνπλ.  

Τν Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη  "θπζηθό αληηθείκελό ηνπ απνηειεί, ε επηκόξθσζε 150.000 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο θαζώο θαη ησλ ηδησηηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ (ΦΔΚ 186/ 16-9-1999, άξζ. 6, παξ. 8,  φπ. αλ.  Π.Ι. 2011, ζει 7)   

Με ηελ ΜΠΔ, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πιαίζην Αλαθνξάο,  δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη πξαθηηθή. 
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Μέζα απφ ηηο γλψζεηο, ηα βηψκαηα, θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ  ζπκκεηέρνπλ ζην  ΜΠΔ ζπγθξνηνχλ ηε βάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο.  Δπηπξφζζεηα, αμηνπνηψληαο ζηελ πξάμε ηε κεζνδνινγία ηεο Α θαη εμ 

ΑΔ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηκφξθσζήο ηνπο λα 

εθαξκφδνπλ  κε θξηηηθφ ηξφπν ζηε ζρνιηθή ηάμε ηηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

ζα απνθηήζνπλ κέζα απφ απηφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα.  

Τν παξαπάλσ πξφγξακκα, ην νπνίν πινπνηείηαη ζηελ πξάμε απφ ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, ζηνρεχεη  ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ θαηάξηηζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο 

θαη λα αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηα θαζήθνληά ηνπ.  

Τν πξφγξακκα απηφ, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξακε,  ζα 

κπνξνχζακε λα ην εληάμνπκε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο θαη ζην πιαίζην ηεο βαζηθήο αξρήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Όπσο 

αλαθέξεη ν Βεξγίδεο (2008, ζει. 64) «ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε ζεκαληηθό βαζκό 

θαιύπηεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο». Δμάιινπ είλαη 

αδχλαηνλ ν εθπαηδεπηηθφο κε ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη απφ ηηο  βαζηθέο ηνπ ζπνπδέο 

λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν απφ ηελ αξρή ηεο 

θαξηέξαο ηνπ έσο θαη ηελ αθππεξέηεζε.  

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ ζα κπνξνχζακε λα θαηαηάμνπκε επίζεο ηελ ΜΠΔ ζηα 

πιαίζηα ζηξαηεγηθήο  ηεο επηζηεκνληθήο εηδίθεπζεο, αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

απνθηά λέεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο,  λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο ησλ ΤΠΔ θαη 

φια απηά λα ηα εληάζζεη ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε.  Γηαπηζηψλνπκε φηη ν 

θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ΜΠΔ εθαξκφδεη έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ηηο νπνίεο πξναλαθέξακε, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο.  

Σεσνικέρ διεπεύνεζερ  εκπαιδεςηικών  αναγκών  ηερ ομάδαρ ζηόσος ηος ΜΠΕ  

Κάζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζρεδηάδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζηελ νπνία 
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απεπζχλεηαη. Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο δηαθέξνπλ θάζε θνξά θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αληηιήςεηο 

πνπ επηθξαηνχλ.   

Δίλαη ζεκαληηθφ, φπσο αλαθέξεη ν Βεξγίδεο (2008), ν ζρεδηαζκφο ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ λα ζπλδέεηαη αθελφο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη  θαη αθεηέξνπ λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκηθέο πξνδηαγξαθέο.  

Τν ΜΠΔ αθνξά ηελ επηκφξθσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ελειίθσλ πνπ 

είλαη νη εθπαηδεπηηθνί. Πξψηα ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αλάγθεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζηφρνπ θαη αθνχ  γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο λα γίλεη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο εξεπλεηηθέο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο πξνηείλνπκε λα 

γίλεη ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ, ζέινπκε λα αλαθέξνπκε φηη νη 

αλάγθεο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κπνξεί έρνπλ ςπρνινγηθή, 

ςπρνθνηλσληνινγηθή,  πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή, δνκνιεηηνπξγηθή θαη ζπζηεκηθή  

πξνζέγγηζε.  

Σηελ πεξίπησζή καο έρνπκε έλα επξχ, κεγαιφπλνν θαη θηιφδνμν  

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε ελφο 

νιφθιεξνπ θιάδνπ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σεκεηψλνπκε εδψ φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο ΜΠΔ είλαη πξναηξεηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ κέξνο νη εθπαηδεπηηθνί ζε απηφ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα 

πεηζζνχλ φηη θαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. Απηέο νη αλάγθεο  ησλ 

ελειίθσλ  εθπαηδεπφκελσλ, κπνξεί λα είλαη  ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο ή ζπλεηδεηέο αιιά 

κε ξεηέο θαη ιαλζάλνπζεο. Με θξηηήξην απηά ηα δεδνκέλα  ζα επηιέμνπκε θαη ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπο, ψζηε ην πξφγξακκα λα εθαξκνζηεί κε 

ηα θαιχηεξα δπλαηφλ απνηειέζκαηα. 

Σηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ φια 

εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ ηαρχηαηα, ε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

δελ απνηειεί «θπζηθή»  δηαδηθαζία, φπσο αλαθέξεη ν Βεξγίδεο (2008).  Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο ζεσξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε καο ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 
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νκάδαο ζηφρνπ ζα εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ν ζπλδπαζκφο κεζφδσλ ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ κηα δειαδή πνιχ-κεζνδηθή  θαη δηεπηζηεκνληθή κέζνδνο δηεξεχλεζεο. 

Σηελ έξεπλά καο ζα δνζεί έκθαζε λα απαληήζεη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνο 

αληηπξνζσπεπηηθφο πιεζπζκφο εθπαηδεπηηθψλ απφ φιε ηελ επηθξάηεηα. Η ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ζα γίλεη κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο πεξηγξαθηθήο θαη δεηγκαηνιεπηηθήο 

κεζφδνπ. Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε εξσηεκαηνιφγηα θαη φπνπ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ζα γίλνπλ θαη ζπλεληεχμεηο κε θαηεπζπλφκελεο εξσηήζεηο.  Με 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζα γίλεη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιέμνπκε. Έηζη 

ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζνπκε ηφζν ηηο ξεηέο φζν θαη ηηο κε ξεηέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ΜΠΔ εθπαηδεπηηθψλ. Αο κελ 

παξαβιέπνπκε εμάιινπ φηη «ε πνιύ-κεζνδηθή πξνζέγγηζε ζηε δηεξεύλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηόζν πνζνηηθώλ όζν θαη 

πνηνηηθώλ κεζόδσλ»  (Βεξγίδεο 2008, ζει. 37), πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί άξηηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.  

κοπόρ και ζηόσοι αξιολόγεζερ ππογπάμμαηορ ΜΠΕ εκπαιδεςηικών  

 

Η αμηνιφγεζε απνηειεί κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ  

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, απνηειεί 

θαζνξηζηηθή δηάζηαζε ζην ΜΠΔ, φπσο εμάιινπ ζπκβαίλεη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα  

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ,  θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο  θαη  ηελ 

νινθιήξσζή. Έηζη  εθαξκφδνπκε  αμηνιφγεζε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

ζηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ, ζην ζρεδηαζκφ, ζηε 

δνκή, ζην ρξνλνδηάγξακκα,  ρξεζηκνπνηψληαο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. 

Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία απνζθνπεί ζην λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ θαη θαηά  πφζν έρνπλ επηηεπρζεί φινη νη ζηφρνη θαη ηα  

αλακελφκελα απνηειέζκαηα  απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σην ΜΠΔ ε αμηνιφγεζή καο ζα έρεη θαη δηαρεηξηζηηθφ-απνινγηζηηθφ 

ραξαθηήξα, αθνχ ν θνξέαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ελειίθσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεηθλχεη φηη νη πφξνη πνπ 

δηαηίζεληαη γηα απηφ  είραλ θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Με απηφ ην θξηηήξην 

ε αμηνιφγεζε είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη πξναπαηηνχκελν  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

απφ ηελ νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη έλα  πξφγξακκα, φπσο είλαη θαη ην ΜΠΔ, 
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ζχκθσλα κε ηελ  European Commission Evaluation EU Expenditures Programs 

(1997, νπ. αλ. Βεξγίδεο & Καξαιήο 2008).  

Σθνπφο ηεο αμηνιφγεζήο καο, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, είλαη λα 

αμηνινγεζεί ην Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα  ηεο ΜΠΔ ζην ζχλνιφ ηνπ, ζην 

ζρεδηαζκφ, ζηελ πνξεία θαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ο δηαρεηξηζηηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη αλεπεξέαζηνο απφ πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο,  φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθφο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αμηνιφγεζε φινη νη εκπιεθφκελνη. Σηε ζπλέρεηα ν θνξέαο πνπ ην εθαξκφδεη, κε ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξέπεη λα αηηηνινγήζεη ηηο εηζξνέο ζε πφξνπο 

ελεκεξψλνληαο φινπο ηνπο θνξείο θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο.  

Η αμηνιφγεζε ζα είλαη θαηά έλα κέξνο εζσηεξηθή θαη ζα γίλεηαη  ζηελ 

δηάξθεηα  ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Θα έρνπκε δειαδή θαηαξρήλ 

κηα  εζσηεξηθή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, αθνχ ζηελ δηθή καο πεξίπησζε ππάξρεη 

αξθεηφο ρξφλνο γηα λα γίλεη, εθφζνλ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έλα εμάκελν. 

Θεσξνχκε ρξήζηκν θαη ιεηηνπξγηθφ λα γίλεη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζε  έλα 

θαηλνηφκν πξφγξακκα κεγάιεο εκβέιεηαο,  φπσο είλαη ε ΜΠΔ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη 

πηινηηθά θαη επνκέλσο ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη ζηελ πνξεία δηαζξσηηθέο παξεκβάζεηο 

γηα ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε επηηπρία ηνπ. Η αμηνιφγεζε ζα αθνξά ηφζν ηνλ 

ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ηνπο επηκνξθσηέο.  

Η αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ,  

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη  ζπλνιηθά ην έξγν, πξνθεηκέλνπ απηή λα είλαη 

αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε, ζα  γίλεη απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο, εμεηδηθεπκέλνπο 

ζηα ζπγθεθξηκέλα  αληηθείκελα ηεο αμηνιφγεζεο.  Έξγν ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

ζα είλαη «ε παξνρή πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ (ΔΥΓ 

ΔΠΔΓΒΜ, Δπηηξνπέο Παξαθνινύζεζεο, θιπ) ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηώλ, 

ζηνηρείσλ θαη εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο, ηελ επηηεπμηκόηεηα 

ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ, θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, θαη ηελ απνδνηηθόηεηα 

ησλ πινπνηνύκελσλ παξεκβάζεσλ, κε ζηόρν ηε δηακόξθσζε έγθπξεο θαη 

αληηθεηκεληθήο εηθόλαο ηόζν γηα ηνλ βαζκό πνπ επηηπγράλνληαη ζηαδηαθά νη 

πξνβιεπόκελνη ζηόρνη όζν θαη γηα ηελ επηθαηξόηεηά ηνπο». (Σχκβνπινο Αμηνιφγεζεο, 

2011, ζει. 7)       
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 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηεο ΜΠΔ ζα γίλεη θαη ε ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο απηήο θάζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ πξάγκαηη 

επηηεχρζεθαλ φινη νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά ζα γίλνπλ, φπνπ ρξεηάδεηαη  θαηάιιειεο 

δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο θαη επαλαζρεδηαζκφο ζηηο δνκέο θαη  ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΜΠΔ. Δπίζεο ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο απνινγηζηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο θνξείο θαη ηα πξφζσπα πνπ είραλ 

ελεξγφ ξφιν θαη ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, αθνχ φπνην  κνληέιν αμηνιφγεζεο θαη 

αλ αθνινπζήζνπκε απαηηείηαη λα ππάξρεη απνινγηζκφο. 

εμανηικόηεπα  ζεμεία αξιολόγεζερ  ηος ππογπάμμαηορ ΜΠΕ εκπαιδεςηικών.   

Σηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα  νξίζακε  ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη επηιέμακε ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σηε ζπλέρεηα ζα πξνηείλνπκε πξνο αμηνιφγεζε δχν απφ ηα αληηθείκελα ηα νπνία 

ζεσξνχκε ζεκαληηθφηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.  Η 

αμηνιφγεζή ηνπο ζα γίλεη πάλσ ζε δχν άμνλεο θαη γηα ηνλ θάζε άμνλα ζα νξίζνπκε 

δχν θξηηήξηα ή κεηαβιεηέο. Με βάζε απηά ηα θξηηήξηα ζα γίλνπλ  νη κεηξήζεηο, ηφζν 

πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηα απνηειέζκαηα πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ.   

Θεσξνχκε φηη ζην πξφγξακκα ηεο ΜΠΔ εθπαηδεπηηθψλ ην έλα βαζηθφ 

αληηθείκελν αμηνιφγεζεο  είλαη νη επηκνξθσηέο, σο   θχξηνη παξάγνληεο γηα λα γίλεη 

πξάμε  ην πξφγξακκα.  Τν άιιν αληηθείκελν είλαη νη ππνδνκέο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο φζνη παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα. Καη ηα δχν αληηθείκελα έρνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ έθβαζε φζν θαη ζηελ νινθιήξσζε κε επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΜΠΔ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν είλαη έλα απαηηεηηθφ πξφγξακκα 

πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

Η αμηνιφγεζε  ησλ  επηκνξθσηψλ ζα γίλεη πάλσ ζε  δχν άμνλεο.  Ο έλαο ζα 

αθνξά ηε γλψζε πνπ νη επηκνξθσηέο δηαζέηνπλ γηα ην αληηθείκελφ ηνπο θαη ν άιινο 

ζα είλαη ε ζρέζε ησλ επηκνξθσηψλ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  Γηα ηνλ πξψην άμνλα, 

σο πξνο ηε γλψζε, ζα ζέζνπκε δχν κεηξήζηκα θξηηήξηα: α) αλ νη γλψζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηή θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη β) αλ γλσξίδεη 

θαιά ν εθπαηδεπηήο ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. 
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Σην δεχηεξν άμνλα πνπ αθνξά ηε ζρέζε ησλ επηκνξθσηψλ  κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο νη κεηαβιεηέο ζα είλαη: α) Τν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα 

ηε καζεζηαθή δηεξγαζία θαη β) ε εθπαηδεπηηθή ηνπο ζρέζε ηνλ επηκνξθσηή.  

Οη ππνδνκέο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο δεχηεξν αληηθείκελν 

πξνο αμηνιφγεζε, ζα αμηνινγεζνχλ ηφζν ζηνλ άμνλα πνπ αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο 

ππνδνκέο, φζν θαη ζηνλ άμνλα πνπ απνηεινχλ νη ειεθηξνληθέο ππνδνκέο. Θεσξνχκε 

φηη νη ππνδνκέο γηα ην ΜΠΔ είλαη ε δεχηεξε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αθνχ «θάζε επηκνξθσηηθόο θύθινο δνκείηαη ζε δύν επίπεδα, ηόζν κε 

δηα δώζεηο ζπλαληήζεηο όζν θαη κε Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε», (ΜΠΔ, 2011, ζει 

11),   Γηα ηνλ πξψην άμνλα, ηηο νξγαλσηηθέο ππνδνκέο, ζα ζέζνπκε σο θξηηήξηα: α) 

θαηά πφζν νη αίζνπζαο δηδαζθαιίαο  θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο θαη β) αλ 

ππήξρε επάξθεηα ζε ηερλνινγηθά κέζα. Σην δεχηεξν άμνλα, ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνδνκέο, ηα θξηηήξηα ζα είλαη: α) αλ ε Γηαδηθηπαθή Πχιε Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ  θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη β) αλ απηή ζπκβάιεη 

ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν.  

Τα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ αθνξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηνπο άμνλεο θαη ζηα  δχν 

αληηθείκελα αμηνιφγεζεο,  ζηφρνο καο ζα είλαη λα ηα απαληήζνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

φινη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο ΜΠΔ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απηά ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα,  έηζη ψζηε  κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ ζα δψζνπλ νη εξσηψκελνη λα ζπιιέμνπκε πξνο επεμεξγαζία ηφζν ηα 

πνζνηηθά φζν θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξηηεξίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ  ζα 

ζπγθεληξψζνπκε ηα δεδνκέλα θαη  αθνχ ζηε ζπλέρεηα ηα  επεμεξγαζηνχκε, ζα βγνπλ 

ηα  απνηειέζκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ 

Τν «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ» ήηαλ έλα θηιφδνμν 

θαη κεγαιφπλνν πξφγξακκα επηκφξθσζεο, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα 

επηκνξθσζνχλ κε απηφ φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηε πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δθαξκφζηεθε πηινηηθά, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα  θαη  

είρε επξεία απνδνρή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Οη  πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηφ εθπιεξψζεθαλ θαηά έλα κέξνο, αθνχ 

ηειηθά δελ θαιχθζεθαλ φια ηα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Τν πξφγξακκα, κεηά 

ηελ πηινηηθή θάζε δελ είρε ζπλέρεηα θαη δελ νινθιεξψζεθε. Τν απνηέιεζκα ήηαλ φηη  
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φζνη εθπαηδεπηηθνί πεξίκελαλ λα εληαρζνχλ κε ηηο  επφκελεο θάζεηο ζε απηφ γηα λα 

επηκνξθσζνχλ,  έκεηλαλ εθηφο δηαδηθαζίαο. Έηζη ράζεθε  κηα κεγάιε επθαηξία γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θιάδνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ επηκφξθσζή 

ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ  

 Βεξγίδεο  Γ. (2008) Η Δμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα θαη ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο, Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

ΔΑΠ,/Πάηξα 

Βεξγίδεο Γ. & Καξαιήο Α.  (2008) Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ζην: 

Βεξγίδεο Γ. ηφκ. Γ, Σρεδηαζκόο θαη δόκεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

(ζει. 15 – 66),  ΔΑΠ,/Πάηξα 

Βεξγίδεο Γ. & Καξαιήο Α.  (2008) Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ζην: Γ. 

Βεξγίδεο Γ. & Καξαιήο Α., Αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, (ζει. 

117 – 188), ΔΑΠ,/Πάηξα  

Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (2011), Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο - Πιαίζην 

Αλαθνξάο, αλάθηεζε 27/12/2012  απφ World Wide Web: 

http://www.epimorfosi.edu.gr/   

Σχκβνπινο Αμηνιφγεζεο, (2011), Παραδοτέο Α: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης,  

αλάθηεζε 28/12/2012  απφ World Wide Web:                                                                                                                               

http://www.edulll.gr/wp-

content/uploads/2012/01/A_PARADOTEO_METHODOLOGIA_AKSIOLOGHSHS.pdf  

 

 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/01/A_PARADOTEO_METHODOLOGIA_AKSIOLOGHSHS.pdf
http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/01/A_PARADOTEO_METHODOLOGIA_AKSIOLOGHSHS.pdf

