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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Παιδαγωγική Οµάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου – Κορδελιού, 

συµπεριέλαβε στο πλαίσιο της επιµορφωτικής της δράσης µια έρευνα για να εκτιµήσει τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στην επιµόρφωση, µε σκοπό να διαµορφώσει κατευθυντήριες αρχές που θα 

της επιτρέψουν να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτό τον ρόλο της στο µέλλον. Η ανάπτυξη παιδαγωγικών και 

διδακτικών προσεγγίσεων που θα διευρύνουν και θα ανατροφοδοτούν µε νέες γνώσεις και εµπειρίες τους 

εκπαιδευτικούς, δοµηµένες µέσα σε ένα πλαίσιο συµµετοχικό, οµαδικό και δηµιουργικό και σε ένα 

επιµορφωτικό κλίµα ευχάριστο και φιλικό αποτελούν τους βασικούς άξονες για την οργάνωση της 

επιµορφωτικής δράσης του Κ.Π.Ε. στο µέλλον.   
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ABSTRACT 

 

The members of the Eleftherio – Kordelio Environmental Education Centre, conducted a research to assess 

the expectations of the teachers who attend its environmental education training courses, in order to 

formulate the guiding principles that will improve the future training activities of the Centre. The 

development of pedagogical and didactic approaches that will widen teachers’ knowledge and experiences, 
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in a participative, creative and collective scheme conducted in pleasant and friendly atmosphere define the 

main principles for the organization of the centre’s future training activities.  

 

Μία από τις δράσεις που υλοποιούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) είναι η επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία. Στην κατεύθυνση αυτή, την περίοδο Νοέµβριος – 

∆εκέµβριος 2004, υποδεχθήκαµε στο Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού  253 εκπαιδευτικούς Προσχολικής, 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Την συνολική διαδικασία της δράσης, η Παιδαγωγική 

Οµάδα (Π.Ο.) του Κ.Π.Ε. την χώρισε στα εξής τέσσερα στάδια   

 

Στάδιο προεργασίας από την Π.Ο. του Κ.Π.Ε. 

Κατά το στάδιο της προεργασίας, η Π.Ο. του Κ.Π.Ε., λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, εγκυκλίους 

και το τεχνικό δελτίο του Κ.Π.Ε. επικοινώνησε µε φορείς και άτοµα και συγκρότησε δύο οµάδες εργασίας 

για τον σχεδιασµό των  επιµορφωτικών σεµιναρίων. 

Η πρώτη οµάδα, για την Πρώιµη Παιδική Ηλικία, συγκροτήθηκε από τους Υπευθύνους Π.Ε. των 

∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (άτοµα 3), µία σχολική σύµβουλο, την Ένωση Εκπαιδευτικών Προσχολικής 

Εκπαίδευσης (άτοµα 2), δύο εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης µε εµπειρία και τα µέλη της Π.Ο. 

του Κ.Π.Ε.  

Η δεύτερη οµάδα, για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, συγκροτήθηκε από τους 

Υπευθύνους Π.Ε. όλων των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και τα µέλη της Π.Ο. του Κ.Π.Ε.. 

 

Στάδιο προετοιµασίας – σχεδιασµού των επιµορφωτικών σεµιναρίων - εργαστηρίων από τις οµάδες. 

Στη συνέχεια οι οµάδες που συγκροτήθηκαν, σε συναντήσεις τους στους χώρους του Κ.Π.Ε., σχεδίασαν τα 

τριήµερα επιµορφωτικά σεµινάρια – εργαστήρια και επιµελήθηκαν την υλοποίησή τους. 

 

Στάδιο υλοποίησης. 

Πραγµατοποιήθηκαν τρία σεµινάρια 1ου επιπέδου – εισαγωγικής επιµόρφωσης. Ένα για την Προσχολική 

Εκπαίδευση µε συµµετοχή 47 νηπιαγωγών, ένα για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση µε συµµετοχή 59 

δασκάλων και ένα για την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε συµµετοχή 65 καθηγητών – καθηγητριών. Επίσης 

ένα κοινό για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σεµινάριο – εργαστήριο 2ου επιπέδου, για 

εκπαιδευτικούς µε πλούσια εµπειρία από την εµπλοκή τους µε την Π.Ε., στο οποίο συµµετείχαν 82 

εκπαιδευτικοί, 33 από την Πρωτοβάθµια και 49 από την ∆ευτεροβάθµια. 

 

Στάδιο αξιολόγησης της δράσης. 

Ως αναπόσπαστο µέρος της επιµορφωτικής διαδικασίας, η Π.Ο. του Κ.Π.Ε. έκρινε αναγκαία την 

πραγµατοποίηση έρευνας µε στόχο να διαπιστώσει τις επιθυµίες,  ανάγκες, απαιτήσεις των επιµορφούµενων 
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εκπαιδευτικών σχετικά µε την παρεχόµενη  επιµόρφωση και να προετοιµάσει καλύτερα µελλοντικές 

επιµορφωτικές δραστηριότητές του (Ανθόπουλος κ.ά.,1994). 

Για την υλοποίηση της έρευνας κάναµε χρήση της περιγραφικής µεθόδου. Για την τεχνική συλλογής των 

δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκε η φανερή µέτρηση καθώς τα άτοµα ενηµερώθηκαν για τη συγκέντρωση των 

δεδοµένων. Για την εγκυρότητα των µετρήσεων κωδικοποιήσαµε σε οµάδες τις απαντήσεις, µε λέξεις που τα 

ίδια τα άτοµα χρησιµοποίησαν στις απαντήσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι µετρήσεις γίνονται αξιόπιστες 

καθώς η περιγραφική µέθοδος αποτελεί µία πολύ εύκαµπτη µεθοδολογία (Συγκολίτου, 1997) που η βασική 

της προϋπόθεση είναι «να µετρά αυτό που διατείνεται ότι µετρά».  

Επίσης, σε µια περίπτωση χρησιµοποιήσαµε ερωτηµατολόγιο µε δοµηµένες απαντήσεις από τις οποίες οι 

συµµετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν µε αξιολογική σειρά τρεις. 

 

Αποτελέσµατα 

Εισαγωγικό σεµινάριο εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας   

Χρόνος:  5-7/11/2004 

Χώρος:  Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού 

Άτοµα:  47 

 

Στην αρχή του σεµιναρίου έγινε η εξής γραπτή ερώτηση: 

 

Ερώτηση: Εκφράστε τις επιθυµίες - προσδοκίες σας από το επιµορφωτικό σεµινάριο. 

 

Λάβαµε 66 απαντήσεις που ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τον πίνακα 1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1. 

Απαντήσεις Αριθµός απαντήσεων % 

1. Θέλω λίγη θεωρία και πολλή πράξη σε εργαστήρια, σε οµάδες 22 33 
2. Επιθυµώ να ακούσω συγκεκριµένα – υποδειγµατικά 

προγράµµατα Π.Ε. ως παραδείγµατα 
19 29 

3. Καλή παρέα, ζεστή συντροφιά 10 15 
4. Να συµµετέχουµε όλοι 9 14 
5. Μεθοδολογία Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο 3 5 
6. Να πάρω έντυπο υλικό του Κ.Π.Ε. 3 5 
 

Στο τέλος του σεµιναρίου έγινε η εξής γραπτή ερώτηση: 

 

Ερώτηση:  Η γνώµη σας «µετράει». Απαντήστε µας µε ειλικρίνεια τι σας άρεσε περισσότερο από το  

σεµινάριο – εργαστήριο το οποίο και υποστηρίζει ενισχύει – βοηθάει εσάς και την 

εκπαιδευτική – περιβαλλοντική σας πράξη. 

 

Λάβαµε 97 απαντήσεις που ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τον πίνακα 2 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 2. 

Απαντήσεις Αριθµός απαντήσεων % 

1. Η οµαδική εργασία και ενεργητική συµµετοχή 23 24 

2. Τα συγκεκριµένα εργαστήρια (κουκλοθέατρο, 

µουσικοκινητική αγωγή, ελάτε να παίξουµε κ.ά.) 

19 20 

3. Η ενηµέρωση – γνώσεις για την Π.Ε. 19 20 

4. Η γνωριµία και φιλική διάθεση των συναδέλφων 14 14 

5. Η δοµή και η πορεία ενός προγράµµατος 14 14 

6. Οι παρουσιάσεις συγκεκριµένων προγραµµάτων Π.Ε. 8 8 

 

Επιµόρφωση 1ου επιπέδου - Εισαγωγική επιµόρφωση για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Χρόνος:  12-14/11/2004 και 19-21/11/2004 

Χώρος:  Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού 

Άτοµα:  124 

 

Στην αρχή του σεµιναρίου θέσαµε τις εξής ερωτήσεις.  

 

Ερώτηση Α: Εκφράστε ως επιθυµία – προσδοκία αυτό που περιµένετε από το επιµορφωτικό σεµινάριο – 

 εργαστήριο. 

Λάβαµε από 88 άτοµα, 121απαντήσεις που ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τον πίνακα 3 που ακολουθεί. 

Πίνακας 3. 

Απαντήσεις Αριθµός απαντήσεων % 

1. Να αποκοµίσω – γνωρίσω – πληροφορηθώ – ασκηθώ σε:  
Κάτι καινούριο 
Νέες ιδέες 
Νέες εµπειρίες 
Νέα εφόδια 
Νέες γνώσεις 
Νέα ερεθίσµατα 

74 61 

2. Να πάρω εφόδια – υποστήριξη για το πρόγραµµά µου στο 
σχολείο  

17 14 

3. Να γνωρίσω και να ανταλλάξω απόψεις µε συναδέλφους 16 13 
4. Να συµβάλλω στην προστασία του περιβάλλοντος 6 5 
5. Περισσότερη πράξη – εξάσκηση 5 4 
6. Τι κάνει το Κ.Π.Ε. 3 2 
 

Ερώτηση Β: Τι δεν θέλετε – επιθυµείτε από αυτό το επιµορφωτικό σεµινάριο – εργαστήριο; 
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Λάβαµε από 33 άτοµα, 52 απαντήσεις που ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τον πίνακα 4 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.  

Απαντήσεις 

∆εν θέλω – δεν επιθυµώ : 
Να βαρεθώ 
Να απογοητευτώ 
Να πιεστώ 
Να κουραστώ 
Να πικραθώ 
Να γκρινιάζουµε  
Να αποδοκιµάζουµε 
Να ειρωνευόµαστε  
Να µιλάµε όλοι µαζί 
Να χάσω τον χρόνο µου  

 

Επιµόρφωση 2ου επιπέδου για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 

εµπλέκονται µε την Π.Ε. για περισσότερο από 3 χρόνια. 

Χρόνος:  17-19/12/2004 

Χώρος:  Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού 

Άτοµα:  82 

Ερώτηση: Εκφράστε ως επιθυµία – προσδοκία αυτό που περιµένετε από το επιµορφωτικό σεµινάριο –  

εργαστήριο «τι θέλω;». 

 

Λάβαµε από 55 άτοµα 113 απαντήσεις που ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τον πίνακα 5 που ακολουθεί. 

Πίνακας 5. 

Απαντήσεις Αριθµός απαντήσεων % 

1. Να ενηµερωθώ για κάτι νέο και να διευρύνω τις γνώσεις 
µου για την Π.Ε.. Ανατροφοδότηση σε σχέση µε τη 
µεθοδολογία, τα παιδαγωγικά, τις τεχνικές εφαρµογής της 
Π.Ε. 

44 39 

2. Να γνωρίσω και να ανταλλάξω απόψεις µε συναδέλφους 22 19 
3. Να ακούσω για νέες διδακτικές προσεγγίσεις  14 12 
4. Να ενηµερωθώ για θέµατα συστηµικής – βιωσιµότητας – 

αειφορίας 
14 12 

5. Να ακούσω για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 7 6 
6. Να ενηµερωθώ για τις δυσκολίες εφαρµογής 

προγραµµάτων ΠΕ 
6 5 

7. Να µάθω τρόπους διάχυσης των συµπερασµάτων των 
προγραµµάτων ΠΕ 

4 4 

8. Να πληροφορηθώ για την πορεία του θεσµού  2 2 
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Έρευνα πολλαπλών επιλογών    

Επιµόρφωση 2ου επιπέδου για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 

εµπλέκονται µε την Π.Ε. για περισσότερο από 3 χρόνια. 

Χρόνος:  17-19/12/2004 

Χώρος:  Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού 

Άτοµα:  82 

 

Ερώτηµα: Παρακαλώ σηµειώστε για ποιο λόγο επιλέγετε να ασχοληθείτε µε  σχολικά προγράµµατα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης; ∆ώστε 1 έως 3 απαντήσεις.  

Αριθµείστε την επιλογή σας µε 1,2 ή 3 

 
Οι επιλογές αυτών που απάντησαν παρουσιάζονται στην πίνακα 6.  
 
Πίνακας 6.  
 
 Απαντήσεις 

 

1ης 

επιλογή 

% 2η 

επιλογή 

% 3η 

επιλογή 

% Χωρίς 

ιεράρχηση 

% 

1. Πειραµατισµός νέας διδακτικής 

µεθοδολογίας 

3 5 7 12 11 19 21 12 

2. Συµπλήρωση ωραρίου διδασκαλίας   1 1 7 12 8 5 

3. Επιθυµία για υπερωριακή απασχόληση   1 1   1 1 

4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 15 25 18 31 8 14 41 23 

5. Πρόταση από εξωσχολικούς 

παράγοντες 

      0 0 

6 Εκπαιδευτική – παιδαγωγική ανησυχία 

για κάτι νέο που θα αναζωογονήσει και 

θα δώσει δυναµική σε εκπαιδευτικούς 

και µαθητές 

35 58 7 12 6 11 48 27 

7. Ευκαιρία για εκδροµή σε χώρους µε 

ιδιαίτερο φυσικό ή άλλου χαρακτήρα 

ενδιαφέρον 

3 5 8 14 5 9 16 9 

8. Επιθυµία που προκύπτει από 

προηγούµενες θετικές εµπειρίες ή 

εµπλοκή µε την ΠΕ 

2 3 13 22 14 25 29 16 

9. Επιθυµία µαθητών   4 7 6 11 10 6 

10. Άλλο 2 3     2 1 

 Σύνολο απαντήσεων  60  59  57  176  
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Πίνακας 7. Σύγκριση αποτελεσµάτων µε αποτελέσµατα της ίδιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε 

προηγούµενα έτη (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2004). 

 Απαντήσεις χωρίς ιεράρχηση 

 

2004 

% 

2003 

% 

2001 

% 

2000 

% 

1999 

% 

1998 

% 

1995 

% 

1. Πειραµατισµός νέας διδακτικής 

µεθοδολογίας 

12 8 12 13 11 11 12 

2. Συµπλήρωση ωραρίου διδασκαλίας 5 9 7 10 4 4 4 

3. Επιθυµία για υπερωριακή 

απασχόληση 

1 3 6 3 0 1 0 

4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 23 30 26 37 28 28 28 

5. Πρόταση από εξωσχολικούς 

παράγοντες 

0 0 0 0 2 1 1 

6 Εκπαιδευτική – παιδαγωγική 

ανησυχία για κάτι νέο που θα 

αναζωογονήσει και θα δώσει 

δυναµική σε εκπαιδευτικούς και 

µαθητές 

27 26 30 30 30 30 29 

7. Ευκαιρία για εκδροµή σε χώρους µε 

ιδιαίτερο φυσικό ή άλλου 

χαρακτήρα ενδιαφέρον 

9 10 6 0 9 10 10 

8. Επιθυµία που προκύπτει από 

προηγούµενες θετικές εµπειρίες ή 

εµπλοκή µε την ΠΕ 

16 9 12 7 16 15 16 

9. Επιθυµία µαθητών 6 4 1 0 1 1 0 

10. Άλλο 1 0 0 0 0 0 1 

 

Τα επιµορφωτικά σεµινάρια σε αριθµούς 

Πίνακας 8. Αριθµός και φύλο συµµετεχόντων  

Συµµετέχοντες 
Εκπαιδευτικοί 

Σύνολο Σεµινάριο  

Άνδρες Γυναίκες  
1. Εισαγωγικό Προσχολικής Ηλικίας 
    5-7/11/2004 

0 47 47 

2. Εισαγωγικό για Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
    19-21/11/2004 

22 37 59 

3. Εισαγωγικό για ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
    12-14/11/2004 

24 41 65 

4. ∆ευτέρου επιπέδου για Πρωτοβάθµια και   
    ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
    17-19/12/2004 

33 49 82 

   Σύνολο 79 174 253 
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Όσον αφορά τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που συµµετείχαν στα 

επιµορφωτικά σεµινάρια 3 και 4 αυτές είναι: 

Πίνακας 9. Ειδικότητες συµµετεχόντων εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

Ειδικότητα  Αριθµός 
Θεολόγοι 5 
Φιλόλογοι 14 
Μαθηµατικοί  7 
Φυσικοί– Χηµικοί – Βιολόγοι - Γεωλόγοι 17 
Ξένων Γλωσσών 21 
Φυσικής Αγωγής 6 
Μηχανικοί 15 
Τεχνολόγοι  6 
Πληροφορικής  6 
Άλλες ειδικότητες 7 
∆εν δήλωσαν ειδικότητα 10 
Σύνολο  114 
 

Συζήτηση  

 

Επιθυµία – Ανάγκη για επιµόρφωση  

 

Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι οι αιτήσεις συµµετοχής στα τρία από τα τέσσερα σεµινάρια – εργαστήρια 

που οργανώσαµε, ήταν πολύ περισσότερες από τον αριθµό των συναδέλφων που µπορούσαµε να δεχθούµε 

κάθε φορά, τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Περιφέρεια. Και µολονότι είχαµε ορίσει ως ανώτατο 

όριο τα 50 άτοµα, στα τρία από τα τέσσερα σεµινάρια δεχθήκαµε 206 άτοµα. Αν λάβουµε υπόψη ό,τι τα 

σεµινάρια γίνονταν από το απόγευµα της Παρασκευής, όλη την ηµέρα του Σαββάτου και την Κυριακή έως 

τις 3.00 µµ, χωρίς απαλλαγή από το σχολείο και χωρίς κάποια άλλη αµοιβή εκτός από τα «κέρδη» του ιδίου 

του σεµιναρίου, µπορούµε αβίαστα να συµπεράνουµε ό,τι η επιθυµία ή η ανάγκη των εκπαιδευτικών όλων 

των βαθµίδων για επιµόρφωση στην Π.Ε. είναι µεγάλη. 

 

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών όσον αφορά το περιεχόµενο της επιµόρφωσης   

 

Α. Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Ηλικίας που συµµετείχαν στην εισαγωγική επιµόρφωση 

Οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής Ηλικίας που συµµετείχαν στην εισαγωγική επιµόρφωση (47 άτοµα) 

επιθυµούν «πολλή πράξη και λίγη θεωρία» (33%) όπως και να ακούσουν συγκεκριµένα υποδειγµατικά 

προγράµµατα Π.Ε. (29%) (Πίνακας 1). Η γνώση συγκεκριµένων πρακτικών (κουκλοθέατρο, 

µουσικοκινητική αγωγή, παιχνίδι)  η ενηµέρωση σχετικά µε την Π.Ε. αλλά και σχετικά µε τη δοµή και την 

πορεία ενός προγράµµατος πιστεύουν πως θα τους βοηθήσουν και θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην 

εκπαιδευτική – περιβαλλοντική τους πράξη (Πίνακας 2).  
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Β. Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην εισαγωγική επιµόρφωση 

Οι εκπαιδευτικοί τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που συµµετείχαν στα 

δυο σεµινάρια εισαγωγικής επιµόρφωσης (124 άτοµα), στην πλειοψηφία τους (61%) επιθυµούν πρωταρχικά 

να τροφοδοτηθούν µε κάτι νέο (νέες ιδέες, εµπειρίες, εφόδια, γνώσεις, ερεθίσµατα) και σε ένα ποσοστό 14% 

να βρουν υποστήριξη για την υλοποίηση των προγραµµάτων τους στο σχολείο (Πίνακας 3).  

 

Γ. Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην επιµόρφωση 2ου επιπέδου 

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που διαθέτουν τριετή τουλάχιστον 

εµπειρία συµµετοχής σε προγράµµατα Π.Ε., επιθυµούν περισσότερο να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να 

λάβουν ανατροφοδότηση σε σχέση µε τη µεθοδολογία, τα παιδαγωγικά και τις τεχνικές εφαρµογής της Π.Ε. 

(39%), να ενηµερωθούν για νέες διδακτικές προσεγγίσεις (12%) και να ενηµερωθούν για θέµατα 

βιωσιµότητας, αειφορίας και συστηµικής προσέγγισης (12%) (Πίνακας5).  

 

Ανάγκη δικτύωσης  

 

Ανεξαρτήτως βαθµίδας ή επιπέδου επιµόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν και στα τέσσερα 

σεµινάρια, εκφράζουν την επιθυµία να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε συναδέλφους και την 

ιεραρχούν αρκετά υψηλά (14% στην προσχολική, 13% στην εισαγωγική επιµόρφωση και 19% στην 

επιµόρφωση 2ου επιπέδου) (Πίνακες 2,3,5). 

 

Απαίτηση για ποιότητα και σεβασµό στον/στην επιµορφούµενο/η 

 

Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν επιθυµία συµµετοχής στα σεµινάρια της Π.Ε. απαιτούν ποιότητα τόσο από 

το περιεχόµενο όσο και από τη διαδικασία της επιµόρφωσής τους (Πίνακας 4). Ακόµη προσδοκούν φιλική 

ατµόσφαιρα, σχέσεις συνεννόησης και συνεργασίας και σεβασµό µεταξύ των συµµετεχόντων (Πίνακας 

1,2,4). 

 

Μεθοδολογία σεµιναρίων  

 

Οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής Ηλικίας που συµµετείχαν στην εισαγωγική επιµόρφωση, δίνουν µεγάλη 

σηµασία στην οµαδική εργασία και την ενεργητική συµµετοχή, στοιχεία που θεωρούν ότι θα λειτουργήσουν 

υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική – περιβαλλοντική τους πράξη (Πίνακας 1,2).  

 

Λόγοι ενασχόλησης των εκπαιδευτικών µε προγράµµατα Π.Ε. 

 

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας πολλαπλών επιλογών µας έδωσε τα εξής αποτελέσµατα: 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, επιλέγει να ασχοληθεί µε προγράµµατα Π.Ε. από 

εκπαιδευτική – παιδαγωγική ανησυχία για κάτι νέο (σύνολο απαντήσεων 6 και 1, ποσοστό 39%), από 

περιβαλλοντική ευαισθησία (23%) καθώς και εξαιτίας προηγούµενων θετικών εµπειριών από εµπλοκή τους 

µε την Π.Ε. (16%) (Πίνακας 6).   

Καθώς διαθέτουµε τα αποτελέσµατα της ίδιας έρευνας για 6 προηγούµενα έτη, είναι αξιοσηµείωτο το 

γεγονός πως οι λόγοι ενασχόλησης των εκπαιδευτικών µε προγράµµατα Π.Ε. παραµένουν οι ίδιοι από το 

1995 (Πίνακας 7). 

 

Στοιχεία ταυτότητας των συµµετεχόντων στην επιµόρφωση 

 

Όσον αφορά το φύλο 

Από τους 253 εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στα τέσσερα σεµινάρια, το 69% ήταν γυναίκες (174 άτοµα) 

και το 31% άνδρες (79 άτοµα) (Πίνακας 8).  

Όσον αφορά την προέλευση  

Το 70% των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα σεµινάρια προέρχονταν από τον Νοµό Θεσσαλονίκης και 

το υπόλοιπο 30% από τους νοµούς εµβέλειας του ΚΠΕ Ελευθερίου – Κορδελιού (Σερρών, Κιλκίς, Ηµαθίας, 

Πιερίας, Χαλκιδικής, Πέλλας). Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο. 

Όσον αφορά την ειδικότητα  

Όσον αφορά την ειδικότητα των 114 εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που συµµετείχαν στα 

σεµινάρια, 18% ήταν καθηγητές / τριες ξένων γλωσσών, 15% Φυσικοί – Χηµικοί – Βιολόγοι – Γεωλόγοι, 

13% Μηχανικοί, 12% Φιλόλογοι, 6% Μαθηµατικοί, 5% Φυσικής Αγωγής, 5% Τεχνολόγοι, 5% 

Πληροφορικής, 4% Θεολόγοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν µεµονωµένοι εκπρόσωποι διαφόρων ειδικοτήτων ή δεν 

δήλωσαν ειδικότητα (Πίνακας 9).  

 

Συµπεράσµατα 

 

Σκοπός της διενέργειας της παραπάνω έρευνας ήταν η οριοθέτηση βασικών - κατευθυντήριων αρχών που θα 

δώσουν στην Π.Ο. του Κ.Π.Ε. τη δυνατότητα να προσεγγίσει την επόµενη επιµορφωτική της δραστηριότητα 

µε τρόπο που να ανταποκρίνεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, στις προσδοκίες των συµµετεχόντων στην 

επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Οι αρχές αυτές, που προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων των 

συναδέλφων που συµµετείχαν στην επιµόρφωση και αφορούν τόσο στους παιδαγωγικούς και διδακτικούς 

όρους όσο και στις συνθήκες της επιµορφωτικής διαδικασίας, συνοψίζονται στα εξής:  

- Να αναπτύσσουµε παιδαγωγικές – διδακτικές προσεγγίσεις και διεργασίες ικανές να διευρύνουν και να 

ανατροφοδοτήσουν µε νέες γνώσεις και εµπειρίες το έργο των εκπαιδευτικών (σχετικά µε την εφαρµογή της 

Π.Ε. στο σχολείο).  

- Να δοµούµε τις διεργασίες της επιµόρφωσης σε πλαίσιο συµµετοχικό, οµαδικό, δηµιουργικό. 

- Να µεριµνούµε για συνθήκες που να καλλιεργούν ένα επιµορφωτικό κλίµα ευχάριστο και φιλικό.  

 10 



 

Βιβλιογραφία  

Ανθόπουλος, Κ., ∆αγκλής, Β., Μπουζάκης, Σ., Τσολάκης, Χ. (1994) Μόρφωση και Επιµόρφωση 

Εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Art of Text. 

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

(2004). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και τη Βιωσιµότητα. Αδηµοσίευτη 

αναφορά.  

Συγκολίτου, Ε. (1997). Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

 11 


	ÐÅÑÉËÇØÇ
	Åñþôçìá:Ðáñáêáëþ óçìåéþóôå ãéá ð�
	Áñéèìåßóôå ôçí åðéëïãÞ óáò ìå 1,2 
	
	Ôá åðéìïñöùôéêÜ óåìéíÜñéá óå áñé�
	
	
	Ðßíáêáò 8. Áñéèìüò êáé öýëï óõììå�



	ÓåìéíÜñéï
	
	Åêðáéäåõôéêïß
	Ðßíáêáò 9. Åéäéêüôçôåò óõììåôå÷ü�



	Åðéèõìßá – ÁíÜãêç ãéá åðéìüñöùóç
	Ïé ðñïóäïêßåò ôùí åêðáéäåõôéêþí �
	Á. Åêðáéäåõôéêïß Ðñïó÷ïëéêÞò Çëé�
	Â. Åêðáéäåõôéêïß ðïõ óõììåôåß÷áí�

	ÁíÜãêç äéêôýùóçò
	Áðáßôçóç ãéá ðïéüôçôá êáé óåâáóì�
	Ìåèïäïëïãßá óåìéíáñßùí
	Óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò ôùí óõììåôå�
	¼óïí áöïñÜ ôï öýëï
	¼óïí áöïñÜ ôçí ðñïÝëåõóç
	¼óïí áöïñÜ ôçí åéäéêüôçôá
	
	ÓõìðåñÜóìáôá
	Âéâëéïãñáößá






