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Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των   νηπιαγωγών από τη συμμετοχή 

τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: 

Η περίπτωση   των νηπιαγωγών του νομού Χανίων 

 

Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60  
 

Περίληψη: Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε τη διερεύνηση των προσδοκιών και  

των κινήτρων των Νηπιαγωγών  του νομού Χανίων, από τη συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν 

απολύτως αναγκαία την επιμόρφωση και συμμετέχουν σε αυτή. Ωστόσο διαφαίνεται, ότι 

μέχρι στιγμής η παρεχόμενη επιμόρφωση δεν ακολουθεί, όπως θα όφειλε, τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων στο επίπεδο της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στο σχεδιασμό 

και την οργάνωση των προγραμμάτων. Διαπιστώθηκε πάντως, ότι κάτι αλλάζει τα 

τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα κίνητρα των Νηπιαγωγών 

για συμμετοχή  στην  επιμόρφωση, είναι εσωτερικά κυρίως: προσωπικό ενδιαφέρον,  

απόκτηση νέων  γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι δε προσδοκίες τους,  αφορούν την 
ενημέρωση  για την εξέλιξη της επιστήμης τους και την αντιμετώπιση προβλημάτων της 

καθημερινότητάς τους. Τέλος θεωρούν  ότι τα τελευταία χρόνια προσφέρονται κάποια 

προγράμματα, που επειδή συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, τους δίνουν τη δυνατότητα 

να τα υλοποιήσουν στην τάξη τους.  

 
Λέξεις-κλειδιά: επιμόρφωση, κίνητρα, προσδοκίες,, εκπαίδευση ενηλίκων  

 

1. Εισαγωγή 

Η ραγδαία επιστημονική πρόοδος και οι αλλεπάλληλες κοινωνικοοικονομικές 

μεταβολές που συντελούνται στη σύγχρονη εποχή της «μετανεωτερικότητας» 

δημιουργούν νέα δεδομένα για τη σύγχρονη πραγματικότητα. (Ξωχέλλης, 2005). 

Είναι απολύτως φυσικό να  προκαλούν  εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της 

παιδαγωγικής επιστήμης. Καθώς επίσης και συνακόλουθες μεταρρυθμίσεις των 

αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, την είσοδο νέων αντικειμένων 

και των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιούνται οι 

ανάγκες του σύγχρονου μαθητή. Έτσι συγκροτείται μία νέα εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Απαιτείται μια νέα διδακτική ικανότητα και συμπεριφορά από τον 

εκπαιδευτικό επειδή οι παραδοσιακοί ρόλοι μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και 

μεταξύ μαθητών αλλάζουν ριζικά (Κοσσυβάκη, 2003). 

 Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Γίνεται 

πολυδιάστατος και απαιτητικός, ως προς τον απαραίτητο επιστημονικό και 

παιδαγωγικό εξοπλισμό. Απαιτεί, επιπλέον, την ανάπτυξη  διευρυμένων 

επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, όπως το χειρισμό των προβλημάτων, τη 

λήψη κατάλληλων αποφάσεων, την κριτική σκέψη. Για την επίτευξη όλων αυτών των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και την εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων είναι 

επιτακτική ανάγκη το ζήτημα της επιμόρφωσής τους, στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης και της δια βίου μάθησης, να αποτελέσει, μια από τις 

πρώτες προτεραιότητες της Πολιτείας. Σύμφωνα, δε, με τους Κουλουμπαρίτση, 

(1997) και Μπαγάκη, (2005) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική 
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τους ανάπτυξη συνδέεται στενά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

Ο όρος «επιμόρφωση» είναι τόσο ευρύς, ώστε η οριοθέτησή του  αποτελεί 

αντικείμενο επιστημονικών συζητήσεων. Ένας ορισμός  που εξυπηρετεί  την παρούσα 

έρευνα ορίζει την επιμόρφωση: 

 ως το σύνολο των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη σύλληψη, 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν ως πρωταρχικό 

σκοπό τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη 

των ακαδημαϊκών-θεωρητικών ή πρακτικών, επαγγελματικών και προσωπικών 

ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους. (Μαυρογιώργος, 1999: 101). 

Οι δραστηριότητες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελούν επιμέρους 

πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για το λόγο αυτό χρειάζεται η επιμόρφωση να 

υιοθετεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το κεντρικό δεδομένο στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, είναι ότι οι ενήλικες,  είναι ικανοί και πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη για 

τη συμπεριφορά τους, τις πράξεις και τις απόψεις τους και επομένως και για τη μάθησή 

τους (Illeris, 2003).  Και όπως επισημαίνει ο Κόκκος, (2005) χρειάζεται οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν σε όλο το φάσμα των διαδικασιών σχεδιασμού και 

υλοποίησης και να αποσκοπούν αυτές οι διαδικασίες στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 

στη δημιουργικότητα, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την επικοινωνιακή 

ικανότητα. 

Τα Κίνητρα είναι μια ψυχολογική διαδικασία η οποία διεγείρει, κατευθύνει και 

διατηρεί μια συμπεριφορά προς ένα στόχο και έτσι μπορούμε να συνάγουμε 

συμπεράσματα για τον τρόπο που κινείται και συμπεριφέρεται κάποιος.  (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1999) . Διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. Ο Knowles (1990) 

υποστηρίζει ότι οι ενδογενείς παράγοντες είναι ισχυρότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας 

από τους εξωγενείς. Τίποτε δε λειτουργεί περισσότερο ως κίνητρο από την προσδοκία 

των ανθρώπων, ότι οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι πολύ σημαντικοί για τους ίδιους και 

ότι υπάρχει δυνατότητα να επιτύχουν τους σκοπούς αυτούς μέσω της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Όπως φαίνεται η κατανόηση των 

κινήτρων  συμβάλλει στη μελέτη της συμπεριφοράς που με τη σειρά της οδηγεί στη 

δυνατότητα πρόβλεψης και διαμόρφωσης της ζητούμενης συμπεριφοράς.  

Με βάση τις προηγούμενες θεωρητικές παραδοχές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 

έρευνας για την επιμόρφωση των νηπιαγωγών, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τα 

κίνητρα και τις προσδοκίες των Νηπιαγωγών  του νομού Χανίων, από τη συμμετοχή 

τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Πιο αναλυτικά επιδιώκει να δώσει απαντήσεις 

στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

  Α) Ποια είναι τα συγκεκριμένα κίνητρα και οι προσδοκίες των νηπιαγωγών από   

τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης. 

Β)  Εάν και σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης που 

παρακολούθησαν  τους καθιστούν ικανούς να εφαρμόζουν τις γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις  που αποκόμισαν από τα παραπάνω προγράμματα στην τάξη. 
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2. Μεθοδολογία Έρευνας 

Η παρούσα έρευνα  διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-11 και 

ανήκει στον κύκλο των φυσικών ερευνών, Επιχείρησε, δηλαδή, να ανακαλύψει, μέσα 

στο κοινωνικό περιβάλλον των υποκειμένων και σε διαμορφωμένες από πριν συνθήκες, 

εκείνα από τα στοιχεία που, ενδεχομένως, ερμηνεύουν περισσότερο το παρατηρούμενο 

φαινόμενο. (Βάμβουκας, 1998). Αποτελεί δε, μια μορφή επισκόπησης μικρής κλίμακας 

(Cohen & Manion, 2000). 

 

2.1. Ο Πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

Ο πληθυσμός- στόχος της έρευνάς μας  ήταν νηπιαγωγοί που εργάζονται σε 

δημόσια νηπιαγωγεία του νομού Χανίων. Οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας 

έδωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων ήταν 328 (από τους οποίους 

οι 37  αναπληρωτές) για τη σχολική χρονιά 2010-11. Στον αριθμό αυτό δεν 

περιλαμβάνονταν οι νηπιαγωγοί με εκπαιδευτικές άδειες, αποσπάσεις εκτός νομού, 

κλπ.  Από τον παραπάνω πληθυσμό, λάβαμε  δείγμα με κριτήριο την ηλικία και τα 

χρόνια υπηρεσίας των νηπιαγωγών, προκειμένου από αυτό να συλλέξουμε τα 

δεδομένα μας.  

 

2.2 Όργανα συλλογής δεδομένων 

Κατά την ερευνητική διαδικασία  επιχειρήθηκε  συνδυασμός ποσοτικής και 

ποιοτικής προσέγγισης, ώστε η διερεύνηση των κινήτρων και προσδοκιών να γίνει όσο 

το δυνατόν σε περισσότερα επίπεδα. (Cohen & Manion, 2000)  Βασικό μεθοδολογικό 

εργαλείο συλλογής των δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο, με κλειστού και ανοικτού 

τύπου ερωτήσεις. Τεχνική που συμπλήρωσε  τα δεδομένα του ερωτηματολογίου ήταν η 

ημι-δομημένη συνέντευξη, με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (Καρτερέλος, 2001). 

 

2.3 Μέσο  επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 

17.0 for windows και για την επίλυση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική ανάλυση.  Συγκεκριμένα για την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων, τα στατιστικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συχνότητα 

(Ν), τα ποσοστά (%), η διάμεσος  (Δ),   και η επικρατούσα τιμή (Ε.Τ.). Επιπλέον 

χρησιμοποιήθηκαν πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Για το έλεγχο ύπαρξης στατιστικής 

διαφοράς μεταξύ των ομάδων με τις τελικές απαντήσεις των ερωτηθέντων 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Scheffe μέσα από απλή ανάλυση Διακύμανσης (One- Way 

ANOVA). Αφού καταγράφηκαν, κωδικοποιήθηκαν, αναλύθηκαν τα δεδομένα των 

ερωτηματολογίων, σχεδιάστηκαν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις.  

 

3. Δεδομένα και ευρήματα 

 

3.1 Δημογραφικά στοιχεία νηπιαγωγών 

    Το δείγμα αποτέλεσαν  128 νηπιαγωγοί (39.02% του συνόλου των εν 

ενεργεία νηπιαγωγών), από τους οποίους οι 111 μόνιμοι (86.7%) και οι 

17αναπληρωτές (13.3%). Ως προς την ηλικία 30.47% <35 ετών, 44.53% < 45, και 25% 
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46+ ηλικία. Ως προς δε τα έτη υπηρεσίας συμμετείχαν 32%<5 έτη, 39.8% με 6-15 έτη 

και  28.1% με 16+ έτη. Τέλος ως προς την έδρα του Νηπιαγωγείου συμμετείχαν 68 

άτομα από αστική περιοχή (53.1%), 34 από ημιαστική (26.6%) και 26 από αγροτική 

(20.3%). 

                Ως προς το βασικό πτυχίο, φάνηκε ότι πλέον το ποσοστό των νηπιαγωγών με 

τεταρτοετείς σπουδές (57%) είναι μεγαλύτερο από εκείνο της διετούς φοίτησης (43%). 

Λαμβάνοντας δεν υπόψιν   το γεγονός, ότι οι νηπιαγωγοί διετούς φοίτησης στην 

πλειοψηφία τους, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, είχαν παρακολουθήσει προγράμματα 

Εξομοίωσης από τα Παιδαγωγικά Τμήματα, αντιληφθήκαμε ότι οδεύουμε προς  ένα 

σημαντικό βαθμό ομοιογένειας των βασικών σπουδών των νηπιαγωγών. Επιπροσθέτως, 

εξετάζοντας το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων στην έρευνα, παρατηρήσαμε ότι 

μόνο 6 νηπιαγωγοί (4.7%) είχαν επίπεδο σπουδών το πτυχίο της διετούς σχολής 

Νηπιαγωγών. Καθώς 35 νηπιαγωγοί (43.8%), είχαν επίπεδο σπουδών ΠΤΠΕ, 25 άτομα 

(19.5%)  Εξομοίωση, 1 άτομο (0.8%)  πτυχίο άλλου ΑΕΙ, 31 άτομα (24.2%) 

Διδασκαλείο, 8 άτομα (6.3%) μεταπτυχιακό και 1 διδακτορικό (0.8%).   

 

3.2 Συμμετοχή  νηπιαγωγών στην επιμόρφωση 

Στο ερώτημα αν συμμετέχουν οι νηπιαγωγοί σε επιμορφωτικά προγράμματα, 

τα δεδομένα μας έδειξαν ότι: συμμετοχή σε αυτά δήλωσαν 110 Νηπιαγωγοί (85.93%) 

ενώ, μη συμμετοχή σε προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα δήλωσαν μόλις 18 

άτομα (14.06%). Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, επειδή πρόκειται για προγράμματα 

εκτός ωραρίου εργασίας, απογεύματα και Σαββατοκύριακα. Το υψηλό ποσοστό 

συμμετοχής σε προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα επιβεβαιώνεται και από τις 

συνεντεύξεις. Όλα τα υποκείμενα δήλωσαν ότι συμμετέχουν σε αυτά και μάλιστα «κάθε 

χρόνο». 

            Κατόπιν, επιδιώξαμε  να εξετάσουμε τον τρόπο συμμετοχής των νηπιαγωγών 

στα προγράμματα που παρακολουθούν. Δηλαδή αν η συμμετοχή τους πέρα από την 

παρακολούθηση, έγκειται  σε πιο ενεργητική και ουσιαστική συνεισφορά, όπως την 

εμπλοκή τους στο σχεδιασμό και την οργάνωση της επιμόρφωσης, πράγμα που συνάδει 

με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998).  Τα ευρήματα 

ήταν ότι μέχρι στιγμής, έχει εμπλακεί σε σχεδιασμό και οργάνωση επιμορφωτικού 

προγράμματος μόλις το 23,4% του δείγματος (Ν=30 Νηπ/γοί), ενώ θα επιθυμούσε να 

συμμετάσχει το 62,5% (Ν=80 Νηπ/γοί). Δεν έχουν δηλαδή, ακόμη τη δυνατότητα οι 

νηπιαγωγοί  να συμμετέχουν και να εμπλέκονται όσο ενεργά θα επιθυμούσαν στην 

επιμόρφωσή τους. 

Ωστόσο από τα ευρήματα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό 

εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα στην έρευνά μας το 35.2% των νηπιαγωγών, το οποίο 

δεν θα επιθυμούσε, συμμετοχή στο σχεδιασμό και την οργάνωση ενός προγράμματος. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο ίσως δείχνει ότι, για πολλούς 

νηπιαγωγούς το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα από το οποίο προέρχονται, δεν 

τους έχει συνηθίσει σε ενεργητική συμμετοχή. Κάτι το οποίο μας γνωστοποιήθηκε και 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

Τέλος  τα δεδομένα  καταδεικνύουν ότι  o Σχολικός Σύμβουλος είναι κυρίως, ο 

φορέας, που  έδωσε  τη δυνατότητα συμμετοχής στο σχεδιασμό και την οργάνωση 
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επιμορφωτικών προγραμμάτων με ποσοστό 46.2%. Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο με 

15.4%, και διάφοροι άλλοι φορείς (ιδιωτικοί και σύλλογοι) με 11.5%.  

 

3.3 Κίνητρα και προσδοκίες των νηπιαγωγών 

Ως προς τα κίνητρα που τους ωθούν να συμμετέχουν σε  προγράμματα 

επιμόρφωσης διαπιστώσαμε ότι: τα σημαντικότερα για τους νηπιαγωγούς του 

δείγματός μας  είναι κυρίως εσωτερικά: με πρώτο το προσωπικό ενδιαφέρον και  

δεύτερο  την απόκτηση νέων γνώσεων. Γεγονός που τονίζεται από τους θεωρητικούς 

της μάθησης ενηλίκων, ότι  η μάθηση είναι θεμελιωδώς μία βασισμένη στην επιθυμία  

λειτουργία (Furth, 1987, όπ. αναφ. Illeris, 2003). Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

της διασποράς (One-way ΑΝΟVΑ)   παρατηρήσαμε  ότι είναι σημαντικότερο κίνητρο 

για επιμόρφωση, για τους αποφοίτους Διδασκαλείου η Απόκτηση νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, από ότι για τους αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής 

Αγωγής. 

Ενώ αντίθετα   τα εξωτερικά κίνητρα ( επαγγελματική  εξέλιξη,  οικονομικά 

οφέλη), είναι παράγοντες που επηρεάζουν σε ελάχιστο  βαθμό το ενδιαφέρον τους για 

την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Πράγμα απολύτως 

κατανοητό, διότι μέχρι το προηγούμενο σχολικό έτος της έρευνας, οι προϊστάμενοι 

των νηπιαγωγείων ορίζονταν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και όχι των προσόντων. 

Επιπλέον δεν παρέχεται οικονομική συνδρομή για τα επιπλέον προσόντα. 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά-κίνητρα βάσει των οποίων επιλέγουν ένα 

πρόγραμμα για να το παρακολουθήσουν αποτελούν:  το θέμα (86.5% ΕΤ5), η 

σύνδεση θεωρίας πράξης (76.2%) και η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στην τάξη 

76.1%.  Σε υποστήριξη αυτών των θέσεων ο Elliott (2005, σ.43) υπερτονίζει ότι «ο 

όρος θεωρία δεν υπονοεί κανένα διαχωρισμό από την πράξη» . Και ο Eigler (2000, σ. 

112) διαπίστωσε ότι «η εκπαίδευση ενηλίκων οφείλει να εξασφαλίζει επαρκείς 

ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση αλλά και υποστήριξη κατά την εξάσκηση». Το 

περιεχόμενο, δηλαδή του προγράμματος είναι αυτό που θεωρούν σημαντικότερο, 

ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους στοιχεία.  Μετά ακολουθεί ο επιμορφωτής με 

37.8% (ΕΤ5). Διαπιστώθηκε ότι, οι απόφοιτοι της Μετεκπαίδευσης τον θεωρούν πολύ 

σημαντικότερο στοιχείο για την επιλογή προγράμματος,  από τους απόφοιτους 

Παιδαγωγικού Τμήματος και εκείνους της Εξομοίωσης. Και η  έρευνα των Φώκιαλη 

& Ράπτη, 2008 διαπίστωσε ότι η καταλληλότητα των επιμορφωτών είναι σημαντικός 

παράγοντας για τους εκπαιδευτικούς.  

Ακολουθεί η παροχή υποστηρικτικού υλικού (36.8%), η οποία φαίνεται να 

θεωρείται, για την ομάδα των μέχρι 5 χρόνων υπηρεσίας, οριακά σημαντικότερος 

παράγοντας, από ότι για τους παλαιότερους. Πράγμα λογικό επειδή οι νεώτεροι 

χρειάζονται να δημιουργήσουν το υλικό τους για τη δουλειά τους. Ακόμη, ο τόπος και ο 

χρόνος υλοποίησής του (37.2%) και η χρήση μικτών τεχνικών και μεθόδων (36.2%) 

διαπιστώθηκε πως για την ομάδα των < 5 χρόνων υπηρεσίας, για τους νεώτερους 

δηλαδή, είναι πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της επιμόρφωσης η μεθοδολογία που 

ακολουθείται σε ένα πρόγραμμα, από ότι για τους παλαιότερους, με 16+ χρόνια 

υπηρεσίας. 
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Τέλος,  διαφάνηκε ότι η διάρκεια που έχει το πρόγραμμα ( 12,5 % με βαθμό 5, 

ενώ ΕΤ 3) δεν είναι από τα προτρεπτικά ή αποτρεπτικά  στοιχεία για να το επιλέξουν. 

Λιγότερο από όλα δε, υπόψη λαμβάνονται: η μοριοδότηση-πιστοποίηση (13,1%) η 

οποία όμως, θεωρείται σημαντικότερη για την ομάδα των μέχρι 5 ετών υπηρεσίας 

από ότι για τους αρχαιότερους.  Καθώς και η αξιολόγηση του προγράμματος (10%), 

που αποτελεί,  το λιγότερο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός προγράμματος για τους 

νηπιαγωγούς. 

             Τις κυριότερες προσδοκίες των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους στην 

επιμόρφωση αποτελούν σύμφωνα με τα ευρήματά μας: Η Διαχείριση προβλημάτων 

συμπεριφοράς στην τάξη (67.2%, ΕΤ 5), η Εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών 

προσεγγίσεων (61.9%, ΕΤ 5) και η Επικαιροποίηση των γνώσεων τους (57.6%, ΕΤ 

5) Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται εν μέρει,  ως προς τις σύγχρονες διδακτικές 

μεθόδους και την επικαιροποίηση των γνώσεων, από παρόμοια έρευνα της 

Παπαναούμ, 2003. Ακολουθούν: η Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας του 

σύγχρονου νηπιαγωγείου (49.2%), η Υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων (46%), 

η Δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ στην τάξη (42.1%) και η Αλληλεπίδραση με 

συναδέλφους (40.3%) που όπως διαπιστώθηκε,  οι νηπιαγωγοί με 16+ χρόνια 

υπηρεσίας τη θεωρούν κατά πολύ σημαντικότερη σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, από 

ότι οι συνάδελφοί τους με έως 5 χρόνια υπηρεσία.  

Επιπλέον βρέθηκε ότι, τα επιμορφωτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται 

στις προσδοκίες τους έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ως προς το περιεχόμενο, για το 

68.42% ήταν αυτά που συνδυάζουν θεωρία με πρακτική, για το 30.26% εκείνα με 

καθαρά πρακτικό  περιεχόμενο. Και  μόλις για το 1.32% αυτά  με αποκλειστικά 

θεωρητικό περιεχόμενο (εισήγηση). Ως προς το θέμα, διαπιστώθηκε ποικιλία 

θεμάτων: Δημιουργία- Έκφραση (κυρίως θεατρικό παιχνίδι-μουσική-εικαστικά) σε 

ποσοστό 31.58%. Αγωγή υγείας (ψυχική υγεία-πρώτες βοήθειες…) σε ποσοστό 

22.37%. Γραμματισμός σε ποσοστό 14.47%. Φυσικές επιστήμες –Περιβάλλον σε 

ποσοστό 10.53%. ΤΠΕ σε ποσοστό 7.89%. Επίσης Μαθηματικά, Ειδική αγωγή, 

ΔΕΠΠΣ, Διαπολιτισμική σε μικρότερα ποσοστά. Ως προς τις μεθόδους – τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν στα συγκεκριμένα προγράμματα και ανταποκρίθηκαν στις 

προσδοκίες των νηπιαγωγών βλέπουμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (97.4%) 

είναι συμμετοχικές, βιωματικές και ενεργητικές. Ως προς το φορέα επιμόρφωσης, που 

διοργάνωσε το ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες τους πρόγραμμα, καταδείχθηκε ο 

Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής  (52.63%), με τους Υπεύθυνους Σχολικών 

Δραστηριοτήτων να ακολουθούν (25%). 

 

3.4 Δυνατότητα εφαρμογής παρεχόμενης επιμόρφωσης 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αν η παρεχόμενη επιμόρφωση τους 

δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην τάξη τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις 

που αποκτούν σε αυτή φάνηκε ότι: 

          ► Οι νηπιαγωγοί καταρχήν θεωρούν ότι τους δίνει την ευκαιρία να 

αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους. Ακόμη τους καθιστά,  πολύ ως αρκετά 

ικανούς, να εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, θεωρητικά και 

ερευνητικά δεδομένα. Αρκετά ικανούς να υλοποιούν καινοτόμα προγράμματα. Αλλά 
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οριακά ικανούς να διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, τα οποία 

όπως δήλωσαν στις συνεντεύξεις αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ενώ 

δεν είναι ευχαριστημένοι από τη δυνατότητα που μέχρι τώρα τους έχουν προσφέρει 

ως τη χρήση ΤΠΕ στην τάξη. Ως προς τους δύο τελευταίους αυτούς παράγοντες 

διαπιστώσαμε και τους περισσότερο δυσαρεστημένους, οι απαντήσεις «καθόλου» και 

«λίγο» συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη 

δεν προσφέρονται αρκετά προγράμματα για ΤΠΕ. Για παράδειγμα δεν 

πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα του επιπέδου Β΄ στους Η/Υ για τις νηπιαγωγούς 

την περυσινή χρονιά στα Χανιά, παρά μόνο για δασκάλους. Άλλωστε και στις 

έρευνες των Παπαναούμ, 2003·   Φώκιαλη & Ράπτης, 2008,  αναφέρεται η ζήτηση 

και η ανάγκη των εκπαιδευτικών για προγράμματα ΤΠΕ.  

 ► Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι, όλα τα προγράμματα που 

ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες τους, ανέφεραν ότι μπόρεσαν να τα υλοποιήσουν 

στην τάξη. Άλλωστε  αναφερόμαστε κυρίως σε προαιρετικά προγράμματα, μια και  οι 

ίδιοι οι νηπιαγωγοί επιλέγουν, ποια θα παρακολουθήσουν και όπως φαίνεται, 

διαλέγουν αυτά που μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους. Το εύρημα αυτό 

συνάδει και με την αλλαγή που επισημάνθηκε παραπάνω ότι παρατηρείται, τόσο σε 

επίπεδο δυνατότητας συμμετοχής των νηπιαγωγών στο σχεδιασμό και την οργάνωση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, όσο και στις βιωματικές ενεργητικές μεθόδους- 

τεχνικές που πλέον άρχισαν να εφαρμόζονται στα παρεχόμενα προγράμματα. Επίσης  

υποστηρίζεται  από την επιστημονική έρευνα ότι οι αποτελεσματικές αλλαγές και 

καινοτομίες στα σχολεία δεν μπορούν να επιτύχουν, αν οι εκπαιδευτικοί δεν 

αποκτήσουν εμπειρία δοκιμάζοντάς τα στην τάξη. (Eurat, M , 2000). Και ακόμη ότι, 

όταν οι ίδιοι τα θεωρούν σημαντικά, οπότε έχουν  θετική στάση  απέναντί τους, τότε 

είναι σε θέση να τα εφαρμόζουν. Γεγονός που  συνάδει με τις αρχές μάθησης και τα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων καθώς επίσης με την άποψη του Fullan (1997), ότι η 

εφαρμογή νέων δεξιοτήτων και αλλαγών, χρειάζεται αυτές οι αλλαγές να έχουν 

σημασία για τα άτομα που τις εφαρμόζουν. Τέλος  ότι, όλες οι αλλαγές πρέπει να 

σχεδιάζονται με βάση την πρακτική της τάξης και του σχολείου ως οργανισμού.   

 

4. Συμπεράσματα 

Από την αδρομερή εικόνα των ευρημάτων της έρευνας απορρέουν κάποιες γενικές 

διαπιστώσεις. Η πρώτη είναι ότι οι νηπιαγωγοί  του νομού Χανίων, είναι θετικά 

διακείμενες προς το θεσμό της επιμόρφωσης. Η δεύτερη ότι θεωρούν την 

επιμόρφωση αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους και πολύτιμο εργαλείο γι’ 

αυτή. 

Από την ανασκόπηση των δεδομένων της έρευνας βγαίνει το συμπέρασμα ότι, 

ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα για το ποια είναι τα κίνητρα των νηπιαγωγών, 

για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση φάνηκε ότι είναι κυρίως εσωτερικά και 

αφορούν το προσωπικό τους ενδιαφέρον για μάθηση, την απόκτηση νέων γνώσεων 

και δεξιοτήτων.  Ως προς τις προσδοκίες τους, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν να είναι  ενημερωμένοι σχετικά με την εξέλιξη  της επιστήμης τους, ώστε 

να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα προβλήματα της καθημερινής τους 

πρακτικής.  
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Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αν η παρεχόμενη επιμόρφωση τους 

δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην τάξη τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις 

που αποκτούν σε αυτή: φάνηκε ότι τα τελευταία χρόνια προσφέρονται και κάποια 

προγράμματα, που επειδή συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, τους δίνουν τη 

δυνατότητα να μπορούν να τα υλοποιήσουν στην τάξη τους. Απλά η διαπίστωση των 

συμμετεχόντων στην έρευνα είναι, ότι μέχρι στιγμής,  τέτοιου είδους προγράμματα 

επιμόρφωσης δεν προσφέρονται αρκετά.  

Επίσης φάνηκε ότι σε αυτή την αλλαγή σημαντικοί φορείς είναι η Σχολική 

Σύμβουλος και οι Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας-

Πολιτιστικών-Περιβαλλοντικής), πράγμα που κατά τη γνώμη μας συμβαίνει επειδή 

αυτοί οι φορείς όντας τοπικοί, είναι σε θέση να γνωρίζουν καλά τις ανάγκες και τα 

προβλήματα των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των παιδιών της περιοχής τους. 

Μπορούν να συνδιαλλαχθούν  μαζί τους καθημερινά και να έρθουν σε άμεση επαφή.  

Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη σημασία η επιμόρφωση να μην σχεδιάζεται και 

αποφασίζεται αποκλειστικά και  κεντρικά από το Υπουργείο. Είναι πολύτιμοι οι 

αποκεντρωμένοι φορείς επιμόρφωσης.  

Τέλος θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η ενασχόλησή μας με την παρούσα 

έρευνα μας έδωσε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε πόσο πραγματικά 

πολύπλοκο θέμα είναι η επιμόρφωση και πόσες πολλές οι συνιστώσες που απαιτείται 

να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίησή της. Ακόμη ότι 

χρειάζεται συνεχή και επισταμένη έρευνα και κυρίως, προς την κατεύθυνση της 

εφαρμογής των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στα παρεχόμενα προγράμματα 

επιμόρφωσης. Θεωρούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα το θέμα αυτό, ώστε να 

γίνει πεποίθηση όλων και κυρίως των ίδιων των νηπιαγωγών, ότι η υιοθέτησή τους 

συμβάλλει στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 
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