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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΝΑΣΑΙΝΑΣ34 
ΕΛΕΝΗ  Β.  ΤΣΙΓΚΑ35 
 
«Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης» 
 
1. Η επιμόρφωση 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στην ενημέρωσή τους  όσον 
αφορά, γενικά, τις εξελίξεις των επιστημών και, ειδικά, των επιστημών της 
Αγωγής, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της 
εργασίας τους στο σχολείο και η ανταπόκρισή τους στις νέες, κάθε φορά, 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Συνδέεται, πολλές φορές, είτε με 
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα Προγράμματα Σπουδών και τα μοντέλα 
διδασκαλίας, είτε με την ανάγκη ανανέωσης ή συμπλήρωσης των 
επιστημονικών γνώσεων που είναι απόρροια των εξελίξεων των επιστημών. 
Είναι αυτονόητο ότι σήμερα, λόγω των πολύ γρήγορων επιστημονικών 
αλλαγών, η επιμόρφωση πρέπει να είναι συνεχής και να έχει σχέση με το 
αντικείμενο που ασχολείται ο εκπαιδευτικός.  
Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η επιμόρφωση ήταν στενά δεμένη με 
την έννοια της «επαγγελματικής κατάρτισης» (training) (Henderson E.J. 1978). 
O επαγγελματισμός αυτός επικρίθηκε, γιατί, όπως υποστηρίχτηκε, το σχολείο 
προσφέρει γνώσεις που αφορούν την προετοιμασία του μαθητή για τη ζωή36. 
Επομένως, οι εκπαιδευτικοί δε θα πρέπει να είναι μόνο «καλοί τεχνίτες» (Power 
C. 1981), αλλά να αποκτήσουν και ικανότητες που να έχουν σχέση με το 
καθαρά παιδευτικό τους έργο (Αθανασίου 1993). Στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, ο όρος κατάρτιση άρχισε να αντικαθίσταται από τον όρο «ανάπτυξη του 
προσωπικού» (staff development) (Power C. 1981),που σχετίζεται με τη 
μελέτη των επιδράσεων που δέχεται ο εκπαιδευτικός στο σχολείο. Τέλος, στα 
μέσα της δεκαετίας του 1980, ο όρος «ανάπτυξη του προσωπικού» 
αντικαθίσταται από τους όρους «διά βίου μόρφωση» και «συνεχής μόρφωση».  
Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, είναι φανερό πως η επιμόρφωση 
αποτελεί βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών. Στην παιδαγωγική βιβλιογραφία 
(Φράγκος 1983, Γκότοβος 1982, Μαυρογιώργος 1983, Αθανασίου 1993, 
Hargraves A. & Fullan M.  1992, Δημητριάδου 1982, Μαντάς 2002) οι στόχοι 
της επιμόρφωσης επικεντρώνονται στην: 
1. Ενημέρωση, στις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές επιστήμες. 
2. Κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών, τη βασική τους εκπαίδευση και 
στην πρακτική διδασκαλία. 
3. Ενίσχυση και ενθάρρυνση, για επισήμανση προβλημάτων στη σχολική 
μονάδα και αναζήτηση της λύσης και  της αντιμετώπισής τους.  
4. Ενημέρωση, στα σύγχρονα παιδαγωγικά ζητήματα, που έχουν σχέση και με 
το σχολείο. 
5. Προαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ γονέων 
και εκπαιδευτικών, άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

                                                           
34 O κ. Γεώργιος Σπ.  Νάσαινας είναι Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση  Πελοποννήσου. 
35 Η Κ. Ελένη Τσίγκα είναι Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας στην 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αρκαδίας. 
36 Ο Χ. Τσολάκης, διαπιστώνει σύγχυση όσον αφορά τη χρήση του όρου επιμόρφωση. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 
«χρησιμοποιείται για να δηλώσει την επιπλέον επαγγελματική κατάρτιση ή ειδίκευση, αν και ο ίδιος ο όρος στοιχεί στη 
μόρφωση, στην παιδεία, στην καλλιέργεια». Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. 1994, σελ. 164. 
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6. Ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες μέσα από αυτές για 
περαιτέρω γνώση και ενημέρωση. 
Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης γίνεται ιδιαιτέρως αισθητή όταν μεσολαβεί 
αρκετός χρόνος ανάμεσα στην αποφοίτηση από τη σχολή βασικής κατάρτισης 
και το διορισμό (Μαντάς Π. 2002), υπάρχουν ελλείψεις στη βασική εκπαίδευση-
κατάρτιση, κάτι που και η υπάρχουσα έρευνα στη χώρα μας (Ράπτης 1991, 
Αθανασίου 1993), αλλά και σε άλλες χώρες έχει διαπιστώσει (Newton E. - 
Brathwaite W., 1987), πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές αλλαγές, σε 
διάφορους τομείς (εκπαίδευση αλλοδαπών, μαθησιακές δυσκολίες, ευέλικτη 
ζώνη) αλλά και νέοι παιδαγωγικοί προσανατολισμοί (ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης, δημιουργικότητας, κ.λπ.) με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί που θα 
κληθούν να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές και καινοτομίες να μην είναι 
επαρκώς ενημερωμένοι (Νάσαινας Γ. 1999 και Πανταζής Σπ, Νάσαινας Γ, 
Τσίγκα Ε. 2002).  
 Στο σημείο αυτό, όμως, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο τρόπο με τον 
οποίο η επιμόρφωση θα προσφέρεται ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική. Ο 
τρόπος αυτός σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας 
ενήλικας, και, επομένως, μιλάμε για εκπαίδευση ενηλίκων.  
 
2. Αρχές της επιμόρφωσης 
Η σχετική βιβλιογραφία προτείνει τις παρακάτω αρχές επιμόρφωσης των 
ενηλίκων προκειμένου αυτή να  βοηθήσει και στην ανάπτυξη της κριτικής τους 
σκέψης (γιατί είναι και αυτό απαραίτητο). 
1. Η αρχή της ανταποδοτικότητας των γνώσεων 
Έχει διαπιστωθεί και ερευνητικά πως η μάθηση των ενηλίκων είναι αποδοτική, 
όταν οι παρεχόμενες σε αυτούς γνώσεις σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους 
στο χώρο δουλειάς (Zemke R & Zemke S. 1982). 
2. Η αρχή της κατανόησης και δημιουργικής αφομοίωσης των 
παρεχόμενων γνώσεων 
Με βάση την αρχή αυτή, όσο πιο απλές και άμεσα κατανοητές είναι οι γνώσεις 
που παρέχονται στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, τόσο ευκολότερα 
κατανοούνται και αφομοιώνονται (Zemke R & Zemke S. 1982). 
3. Η αρχή της ανακάλυψης των γνώσεων 
Η συμμετοχή και η συνεργασία των ίδιων των εκπαιδευτικών, με τους 
επιμορφωτές, στην ανακάλυψη των γνώσεων, στην αναζήτηση και λύση των 
προβλημάτων είναι πιο αποδοτική (Broomer G. 1987). 
4. Η αρχή της συνεργατικότητας 
Η ομαδική διερεύνηση γνώσεων, σε επιμορφωτικά προγράμματα, θεωρείται για 
τους επιμορφουμένους ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μάθησης (Αθανασίου 
1993). 
5. Η αρχή της πρακτικότητας 
Είναι γνωστό ότι οι ενήλικες επιμορφούμενοι που εργάζονται στο χώρο της 
εκπαίδευσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για γνώσεις και πληροφορίες που τους 
διευκολύνουν στο διδακτικό τους έργο. Οι γνώσεις και πληροφορίες αυτές 
γίνονται πιο εύληπτες, όταν προσφέρονται με τρόπο που είναι σχετικός με τη 
μέθοδο εργασίας των επιμορφουμένων στη σχολική μονάδα (Sprinthall N.A. & 
Thies – Srpinthall L. 1982). 
Στο σημείο αυτό κρίνεται πολύ χρήσιμη η συνοπτική παράθεση των απόψεων 
των J.Dewey και P.Freire, καθώς οι απόψεις αυτές αποτελούν τις βάσεις στις 
οποίες στηρίζεται η επιμόρφωση των ενηλίκων σήμερα. 
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3. Η επιμόρφωση των ενηλίκων 
 
3.1.  Ο J. Dewey και η επιμόρφωση των ενηλίκων 
Το έργο του J. Dewey διαπερνά η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση, είναι πράγματι 
δια βίου, καθώς οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται πνευματικά 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.37(Dewey 1964).  Οι κύριοι άξονες της 
παιδαγωγικής θεωρίας του J. Dewey  είναι η έννοια της ανάπτυξης, η 
εκπαιδευτική μεθοδολογία και η σχέση εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων. 
3.1.1 Η έννοια της ανάπτυξης.  
Η ανάπτυξη, κατά τον J. Dewey, είναι η αμοιβή της εκπαίδευσης38. Η έννοια 
της ανάπτυξης έχει να κάνει με τη δημιουργία της προδιάθεσης για συνεχή 
απόκτηση νέων εκπαιδευτικών εμπειριών, ώστε καθένας να μαθαίνει από αυτές 
αλλά και από την ίδια τη ζωή39. (J.Dewey 1971).  
3.1.2. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία.  
Το πώς διδάσκουμε, κατά τον J.Dewey, είναι σχετικό με το γιατί διδάσκουμε 
και τι διδάσκουμε. Ο J.Dewey υιοθετεί την επιστημονική μέθοδο προσφοράς 
της γνώσης. H μέθοδος επίλυσης προβλημάτων (problem solving), η μέθοδος 
“project” και η ενεργητική μέθοδος βοηθούν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση 
αυτή. (Dewey J.1964). 
3.1.3. Η σχέση εκπαιδευτών (επιμορφωτών) - εκπαιδευομένων 
(επιμορφουμένων).  
Με βάση τη θεωρία της ανάπτυξης, ο J. Dewey επαναπροσδιορίζει το ρόλο της 
εμπειρίας του εκπαιδευτικού. Θεωρεί ότι η μάθηση είναι κάτι που οι 
εκπαιδευόμενοι κάνουν για τον εαυτό τους και ότι αυτοί βρίσκονται στο κέντρο 
κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ευθύνη του διδάσκοντα είναι να οργανώσει, 
να κινητοποιήσει, να αξιολογήσει τη σύνθετη διαδικασία της εκπαίδευσης. Ο J. 
Dewey αντιλαμβάνεται τον εκπαιδευτή περισσότερο ως τον υπεύθυνο για τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μιας ομάδας, ως το άτομο που προσφέρει 
καθοδήγηση και κατεύθυνση. (Dewey J. 1964). 
 
3.2. O Paulo Freire και η επιμόρφωση των ενηλίκων 
Στην πρόταση του για την επιμόρφωση των  ενηλίκων σε αντίθεση με την 
παραδοσιακή αντίληψη, ο Freire αντιπαραθέτει την εκπαίδευση ως πολιτική 
πρακτική, η οποία χαρακτηρίζεται από ελευθερία σκέψης και συμπεριφοράς, 
είναι διαλογική και επικεντρωμένη στην επίλυση προβλημάτων. Την 
εκπαιδευτική αυτή διαδικασία την περιγράφει ως πολιτιστική δράση για την 
ελευθερία40 (Freire P.1972,1974,1987).  
                                                           
37Ο  J. Dewey αντιμετωπίζει τη ζωή ως ένα ενιαίο σύνολο και πιστεύει ότι δεν είναι θεμιτό, τόσο από ανθρώπινη - ηθική 
άποψη όσο και από εκπαιδευτική, να διαχωρίζει κανείς μια φάση της ζωής από τη ζωή εν γένει: «Η εκπαίδευση δεν πρέπει 
να σταματά, όταν κανείς τελειώνει ή αφήνει το σχολείο. Η τάση να διδάσκεται κανείς από την ίδια τη ζωή και να διαμορφώνει 
έτσι τις συνθήκες της ζωής, ώστε όλοι να μαθαίνουν από τη ζωή, είναι το ωραιότερο έργο του σχολείου» (Dewey J. 1964).  
38 Ο  J. Dewey  ορίζει την ανάπτυξη ως τη «γενική ισορροπία οργανικών δράσεων σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον και 
στην ικανότητα της αναπροσαρμογής των δράσεων ώστε να ανταποκρίνεται σε νέες συνθήκες. Το πρώτο συνιστά τη βάση της 
ανάπτυξης και το δεύτερο την ανάπτυξη καθεαυτή» (Dewey J. 1964). 
39 Άξια αναφοράς είναι τα δύο παρακάτω χαρακτηριστικά παραθέματα: «Αυτό που έμαθε κάποιος ως γνώση ή δεξιότητα σε 
μια κατάσταση γίνεται ένα εργαλείο για την κατανόηση και την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων που ακολουθούν. 
Η διαδικασία αυτή είναι τόσο μακριά όσο και η ζωή.» (Dewey J.1971)  και «Από μια άποψη κάθε εμπειρία θα μπορούσε να 
κάνει κάτι για να προετοιμάσει το άτομο για τις κατοπινές εμπειρίες, τις  βαθύτερες και αναλυτικότερες ποιότητες. Αυτό είναι το 
πραγματικό νόημα της ανάπτυξης, η συνέχεια και η αναδόμηση της εμπειρίας» (J.Dewey 1971). 

40 Συγκεκριμένα αναφέρει: «η γνώση είναι δύναμη, με την έννοια αυτή είναι κάτι πολιτικό και, συνεπώς, η 
εκπαίδευση είναι αναμφισβήτητα πολιτική πράξη. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
μετατρέψουν τη γνώση σε πράξη» (Freire P.1972,1974,1987).  
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Στο πλαίσιο της θεωρίας του Freire εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι 
εμπλέκονται στην διερεύνηση των λύσεων των προβλημάτων. Ο 
εκπαιδευτής/επιμορφωτής έχει έναν εποικοδομητικό, θετικό ρόλο καθώς ο 
δάσκαλος είναι και μαθητής και ο μαθητής είναι και δάσκαλος. Ο εκπαιδευτικός 
θέτει τα προβλήματα για παρατήρηση, αλλά δεν ορίζει τους όρους του 
προβλήματος και της επίλυσής του41 (Freire, P. 1972: 36).  
Οι απόψεις του Freire για τις σχέσεις εκπαιδευτών - εκπαιδευομένων είχαν 
ευρεία απήχηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε όλα τα πεδία της εκπαίδευσης. 
Ένας σημαντικός εκπρόσωπος της κριτικής θεωρίας ο Griffin (Griffin, G.A. et al. 
1983), υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος, για να καταλάβουμε την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι μέσω της κριτικής ανάλυσης της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής όψης των δομών της.  
 
Πώς κατανοούμε σήμερα την επιμόρφωση των ενηλίκων 
Το παραπάνω ερώτημα προβάλλει εξαιρετικά κρίσιμο και η απάντησή του 
επιτακτική. Σήμερα, ζούμε στην κοινωνία της γνώσης και της 
παγκοσμιοποίησης42. Εθνικές κουλτούρες και εθνικές οικονομίες 
παγκοσμιοποιούνται. Οι βάσεις της παγκοσμιοποίησης είναι η καινοτομία και η 
πληροφορία, οι οποίες αποτελούν φορείς γνώσης. Επομένως, φυσικό 
επακόλουθο είναι, στη σημερινή κοινωνία να παγκοσμιοποιούνται και οι 
γνώσεις και οι δεξιότητες.   
Η κοινωνία της γνώσης δημιουργεί το πλαίσιο για νέες μορφές επιμόρφωσης43. 
Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα στα νέα δεδομένα της κοινωνίας της γνώσης ώστε να γίνουν 
περισσότερο ευέλικτα. Επίσης επιβάλλεται οι χώρες αυτές να υιοθετήσουν 
εκπαιδευτικές στρατηγικές που να ενσωματώνουν αντί να αποκλείουν και γι’ 
αυτό χρειαζόμαστε μια νέα θεωρία για την Επιμόρφωση. Χρειαζόμαστε, ακόμη, 
μια Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία θα πλαισιώσει πολιτικές, 
σχεδιασμούς και πρακτικές και στο σημείο αυτό οι θεωρίες των J. Dewey και P. 
Freie που προαναφέραμε, μπορούν να προσφέρουν ένα τέτοιο θεωρητικό 
πλαίσιο, με τις απαιτούμενες, βέβαια, προσαρμογές, προεκτάσεις, 
αναθεωρήσεις.44.  

                                                           
41 «Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να προτείνει προβλήματα σχετικά με κωδικοποιημένες υπάρχουσες καταστάσεις, με 
σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους σε μια όλο και πιο ανεπτυγμένη κριτική άποψη για την πραγματικότητά τους» 
(Freire, P. 1972: 36). 
42Ειδικότερα η κοινωνία της γνώσης είναι μια κοινωνία αλλαγής, εντός της οποίας κάθε άτομο μπορεί να αναπτυχθεί και να 
προβλέψει τις αλλαγές που θα συμβούν ώστε να τοποθετείται πιο αποτελεσματικά απέναντί τους. Είναι μια κοινωνία στην 
οποία η μάθηση είναι μια φυσική διαδικασία και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στη θέση είτε του διδασκομένου είτε του 
διδάσκοντα. Τέλος, είναι μια κοινωνία στην οποία καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες, ώστε να αποφευχθεί το άνοιγμα 
της ψαλίδας ανάμεσα σε αυτούς που συνεχώς αυξάνουν τις ευκαιρίες πρόσβασής τους στη γνώση και τις εφαρμογές της και 
σε αυτούς που χάνουν αυτές τις ευκαιρίες. (Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση, Συμπεράσματα από το Συνέδριο Παιδαγωγικής 
Εταιρείας Ελλάδας, Ναύπλιο 2002). 
143Οπωσδήποτε, έχουμε απομακρυνθεί από τις πρακτικές του ακτιβισμού. Επίσης, η κοινωνία της γνώσης συνέβαλε στη 
θεσμοποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Άτομα, κοινωνίες και οργανισμοί εκδηλώνουν ισχυρό ενδιαφέρον να επενδύουν 
σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές εμπειρίες και μέσω της Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης. Είναι αναμφισβήτητα μια πολιτική 
πρακτική, όπως κάθε εκπαιδευτική πρακτική. Υπάρχει, ωστόσο, τάση που διαφαίνεται να κυριαρχεί και η οποία εστιάζει το 
ενδιαφέρον της στις τεχνικές, τη μεθοδολογία, τη διοίκηση, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, τις ανάγκες τους, τις 
στρατηγικές και τις δομές, χωρίς αυτά να υποστηρίζονται από κάποιες φιλοσοφικές, πολιτικές και παιδαγωγικές ιδέες. Η 
έμφαση στις πρακτικές όψεις και τον εμπειρισμό χωρίς το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 
προεπιστημονικών προσεγγίσεων. Από την άλλη μεριά, η επίκληση των απαιτήσεων της κοινωνίας της γνώσης δεν 
αποτελεί επαρκές επιχείρημα για τις ποικίλες εκφάνσεις της Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης. (Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση, 
Συμπεράσματα από το Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας. Ναύπλιο 2002) 
344 Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση. Συμπεράσματα από το Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας. Ναύπλιο 2002. 
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  Οι προοπτικές που διαγράφονται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 
μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είναι σημαντικές, δεδομένου ότι οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούνται από τους βασικούς μοχλούς προώθησης των όποιων 
αλλαγών. Όλα αυτά, όμως, προϋποθέτουν έναν δια βίου εκπαιδευόμενο 
εκπαιδευτικό.  
 Στις αρχές του 21ου αιώνα, δεδομένου ότι η ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης 
προτάσσει την εξοικείωση με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, οι εκπαιδευτικοί 
καλούνται όχι πλέον να διδάξουν απλά γνώσεις, αλλά να γνωρίσουν στους 
μαθητές τους τρόπους, για να μαθαίνουν. Σχετικά πρόσφατα, έκανε την 
εμφάνισή της μια εναλλακτική άποψη η οποία αναγνωρίζει πως η διδασκαλία 
αποτελεί μια διαδικασία μάθησης και ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως 
εκπαιδευόμενος, με ένα συγκεκριμένο σκοπό (Fullan & Hargreaves 1992), με 
μια εντελώς προσωπική βιογραφία (Ball & Goodson 1985) και διάγοντας ένα 
συγκεκριμένο κάθε φορά στάδιο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία 
(Huberman M.1992).  
 Η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποσκοπεί στην επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών πρέπει να απαντά στις μαθησιακές ανάγκες όχι ενός 
ομοιογενούς αλλά ενός διαφοροποιημένου πληθυσμού ενηλίκων που 
απαρτίζουν το εκπαιδευτικό επάγγελμα.  
Συνεπώς η δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα, να βοηθήσει ν’ αναπτυχθούν καινούριες 
αντιλήψεις, να δοθούν κίνητρα, να προταθούν αξίες και να εμπλακούν στη 
διαδικασία όλοι εκείνοι οι θεσμοί που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα, από την πλευρά του, θα πρέπει ν’ αναπροσαρμόσει 
περιεχόμενο, σκοπούς, στόχους και μεθοδολογία, προκειμένου  να 
δημιουργήσει τον κριτικά σκεπτόμενο, και ταυτόχρονα, ενεργό δημοκρατικό 
πολίτη της νέας χιλιετίας. 
 Ακόμη θα πρέπει: 
1. Nα είναι αποκεντρωμένη και να ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.  
2. Nα παρέχεται από διάφορους φορείς, να έχει πολλές μορφές και να 
μπορεί να ενσωματώνει ποικίλες επιμορφωτικές δραστηριότητες.  
3. Nα είναι μικρής διάρκειας, επαναλαμβανόμενη, αλλά μεγάλης εμβέλειας 
σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνεται.  
4. Nα βρίσκεται σε στενή σχέση με την εκπαιδευτική έρευνα και τη σχολική 
πράξη.  
5. Nα χρησιμοποιεί μορφές εργασίας προσαρμοσμένες στις εμπειρίες και 
τους τρόπους μάθησης των ενηλίκων. 
6. Να συμβάλλει στη συνεμπλοκή στην παιδαγωγική διαδικασία της 
εξωσχολικής κοινότητας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. και 
7. Nα αξιολογείται διαρκώς, για συνεχή βελτίωση και προσαρμογή της στις 
εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες. 
 
4. Επιμόρφωση στην κριτική σκέψη 
 Όσον αφορά συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης στα οποία  -
κατά τη γνώμη μας- θα πρέπει είναι αναγκαίο να επιμορφωθούν οι 
εκπαιδευτικοί για την ανάπτυξη της κριτικής  σκέψης των μαθητών τους θα 
θέλαμε να τονίσουμε (αν και η κ. Μάνου αναφέρθηκε εκτενώς σ’ αυτό) ότι 
επιβάλλεται να αποτελεί βασική επιδίωξη της διδασκαλίας και υπάρχουν 
προγράμματα στα οποία θα πρέπει να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί. 
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Αναφέρουμε ενδεικτικά για τη δημιουργική σκέψη: τα προγράμματα 
παραγωγικής σκέψης, τον καταιγισμό ιδεών, την παραγωγή ιδεών μέσω 
καταλόγου ερωτήσεων, κ.λπ. Για την κριτική σκέψη αναφέρουμε 
ενδεικτικά: τα μοντέλα λύσης προβλημάτων, τις μεθόδους και μοντέλα 
μελέτης της διαλογιστικής, τα μοντέλα λήψης αποφάσεων, τα 
προγράμματα γνωστικής παρέμβασης κ.λπ. 
Απαραίτητο, ακόμη, είναι η επιμόρφωση στον τρόπο με τον οποίο 
υλοποιούνται στη διδακτική πράξη οι σχετικά πρόσφατες έννοιες 
«μοντέλο» και «στρατηγική διδασκαλίας» αλλά και οι παραδοσιακές 
«πορεία», «μέθοδος» και «μορφή».  
     Τα «μοντέλα» χρησιμοποιούνται άλλοτε για να αποδώσουν παραστατικά 
τις διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες της ωριαίας διδασκαλίας και 
άλλοτε με ευρύτερο περιεχόμενο, για να αποδώσουν τη συνολική 
οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.  
     Η «στρατηγική διδασκαλίας» αναφέρεται, στην οργανωμένη διδασκαλία 
με βάση σαφείς αρχές και δραστηριότητες και προσφέρεται για την 
υλοποίηση συγκεκριμένων διδακτικών στόχων.  
 Η «πορεία διδασκαλίας», αναφέρεται στην οργάνωση των επιμέρους 
διδακτικο-μαθησιακών δραστηριοτήτων σε φάσεις ή βήματα, καθένα από τα 
οποία επιτελεί συγκεκριμένη διδακτική λειτουργία, και γι' αυτό 
οργανώνονται με λογική σειρά και ακολουθία.  
 Η «μέθοδος» αναφέρεται στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων 
ή σε καθιερωμένα και συγκροτημένα συστήματα διδακτικής προσέγγισης.  
Η «μορφή», αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης του μαθήματος 
(μονολογική, διαλογική, διαλεκτική ή επιδεικτική μορφή διδασκαλίας) ενώ, 
τέλος,  η «κοινωνική μορφή» διδασκαλίας αναφέρεται στον τρόπο 
οργάνωσης του μαθητικού δυναμικού (ανταγωνιστική, συνεργατική, 
ατομική).  
 Η διδασκαλία ως σκόπιμη δραστηριότητα, για να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, θα πρέπει να 
προγραμματίζεται και να προετοιμάζεται ώστε και οι στόχοι της να 
καθορίζονται, αλλά και οι δραστηριότητες και το διδακτικό υλικό να 
οργανώνονται και να προετοιμάζονται κατάλληλα και έγκαιρα, αναφέρει ο  
Η. Ματσαγγούρας (Ματσαγγούρας 2003). 
 Τέλος, στρατηγικές με τις οποίες επιδιώκεται η ανάπτυξη της 
κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στις οποίες αναγκαίο είναι  
επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί αναφέρουμε:  
- Τη στρατηγική επαγωγικο-υποθετικής διδασκαλίας (για τη διδασκαλία 
εννοιών και γενικεύσεων).  
- Τη στρατηγική της απαγωγικής διδασκαλίας (για τη διδασκαλία 
εννοιών και γενικεύσεων).  
- Τη στρατηγική της επαγωγικο-απαγωγικής διδασκαλίας (για τη 
διδασκαλία πολλαπλών γενικεύσεων ανωτέρου επιπέδου).  
- Τη στρατηγική της προοργανωτικής διδασκαλίας (για τη διδασκαλία 
οργανωμένων γνώσεων και ανάδειξη σχέσεων).  
- Τη στρατηγική της μονολογικο-διαλεκτικής διδασκαλίας (για τη 
διδασκαλία οργανωμένων επιστημονικών γνώσεων).  
- Τη στρατηγική της νοηματικής προσέγγισης του γραπτού λόγου (για 
τη διδασκαλία αφηγημάτων και πραγματειών).  
- Τη στρατηγική της αποτελεσματικής ή άμεσης διδασκαλίας (για τη 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ. 
Ι. Ε. Π. ΕΚ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη 
στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη», Αθήνα, 13‐14 Μαΐου 2006. 

 

ISSN: 1790-8574 117

διδασκαλία της διαδικαστικής γνώσης).  
- Τη στρατηγική της κατευθυνόμενης διερεύνησης (για τη διδασκαλία 
γενικεύσεων και αιτιωδών σχέσεων) και τέλος,  
- Τη στρατηγική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (για τη διδασκαλία 
γνώσεων και κοινωνικογνωστικών δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων) 
(Ματσαγγούρας 2003).  
 Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή μας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων, στον τρόπο 
ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών τους 
αποτελεί αναγκαιότητα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο, γιατί στις 
αρχές του 21ου αιώνα, κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα είναι 
αποδεκτό, αν δε συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης της κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης. 
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