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Εισαγωγή

Κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο

Ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας

Τομέας εκπαίδευσης:  εκπαιδευτικοί των ΙΕΚ – προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε 
ενήλικες σπουδαστές, εξασφαλίζοντας τους τα ανάλογα με την ειδικότητα τους προσόντα 
μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων.

Ποια η έννοια της επιμόρφωσης και τι είδους αξία της αποδίδεται στα πλαίσια λειτουργίας 
των εκπαιδευτικών οργανισμών των ΙΕΚ;

Ένα αυξανόμενο σε απαιτήσεις εργασιακό περιβάλλον.

Ανάγκη για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
Γνώση: θεμελιώδης παράγοντας 

ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, 

ατομικής) και καταπολέμησης του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 



Η έννοια της επιμόρφωσης και η αξία της 

 καθορίζεται από την εκάστοτε επιχειρούμενη επιμορφωτική πολιτική και τις ανάγκες της 
εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

 συνεχιζόμενη και διαρκώς εξελισσόμενη εκπαιδευτική διαδικασία, αφετηρία: ανάληψη 
καθηκόντων εκπαιδευτικών και κατάληξή η αφυπηρέτηση τους. 

 σειρά προγραμματισμένων ή άτυπων δραστηριοτήτων, που αποβλέπουν στον 
εκσυγχρονισμό των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου των εκπαιδευτικών, ώστε οι ίδιοι:
- να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες τους, 
- να αναγνωρίσουν τυχόν ελλείψεις της αρχικής εκπαίδευσής τους και
- να έρθουν σε επαφή με στοιχεία, που έχουν άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική τους 
καθημερινότητα και θα τους οδηγήσουν σε περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική 
εξέλιξη. 

 αναγκαίο συστατικό:  ποιοτική αναβάθμιση διδακτικού έργου και του εκπαιδευτικού 
οργανισμού σαν σύνολο.



Το ζητούμενο της επιμόρφωσης στα ΙΕΚ

Επιμόρφωση: πρόσφατο θέμα για εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ. Έως πρόσφατα: απαιτούμενα 

επαγγελματικά προσόντα εκπαιδευτικών εκπαίδευσης ενηλίκων παρέμεναν στις 
περισσότερες χώρες ασαφή.  Έως σήμερα μη ύπαρξη προπτυχιακού τμήματος σπουδών, 
με ανάλογη κατεύθυνση, πέρα από την προαιρετική εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό επίπεδο. 

Σταδιακά: πιστοποίηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών, προσπάθειες προς κατεύθυνση 
επαγγελματοποίησης τους, ΕΟΠΠΕΠ, και προσμέτρηση διαφόρων κριτηρίων 
μοριοδότησης κατά την διαδικασία πρόσληψής τους, όπως είναι η ύπαρξη επιμόρφωσης. 

Προκηρύξεις προσλήψεων υποψήφιων εκπαιδευτικών ΙΕΚ:  μη υποχρεωτική 

Σημαντικό μέρος στη διαδικασία μοριοδότησης, καθώς είτε από δημόσιο φορέα είτε από 
ιδιωτικό προσδίδει σειρά προτεραιότητας σε όσους την κατέχουν και επομένως δίδεται ένα 
σημαντικό κίνητρο ως προς την απόκτησή της.



Το ζητούμενο της επιμόρφωσης στα ΙΕΚ

Μοριοδότηση επιμόρφωσης για κάθε ένα από τα παρακάτω πεδία: 

α. στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων,

β. σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και

γ. στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

προσμετράται με 0,25 μόρια ανά 25ωρο με τον μέγιστο αριθμό των 2 μορίων. 

Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και 
Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια. 



Υπάρχουσα κατάσταση ως προς το επίπεδο επιμόρφωσης των  διδασκόντων των 
ΙΕΚ

Δομές ΙΕΚ μέχρι στιγμής: δεν έχουν εξασφαλίσει μια οργανωμένη προσπάθεια για τη 
διοργάνωση επιμορφώσεων για το διδακτικό προσωπικό. Πιθανά αίτια: μάλλον ο 
πρόσκαιρος χαρακτήρας εργασίας του, μέσω ετήσιων συμβάσεων με ωρομίσθια σχέση 
εργασίας και η συχνή εναλλαγή του.

Γενικά: μεγάλη κατανομή των ωρών εργασίας σε πολλές ειδικότητες εκπαιδευτικών, και η 
η υλοποίηση επιμορφώσεων μονάχα στα πλαίσια οργάνωσης κάποιας ημερίδας ή 
συνεδρίου.

Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ: έμψυχο δυναμικό απόφοιτων από ειδικότητες, που είτε προορίζονται 
για εργασία, είτε είναι εν ενεργεία εργαζόμενοι, σε δομές της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Διαθέτουν συνήθως επιμόρφωση από διαφορετικούς φορείς.  

- Εργαζόμενοι σε δημόσιες σχολικές μονάδες: ενδουπηρεσιακές επιμορφώσεις, 
επιμορφώσεις οργανωμένες από ΠΕΚ, συμπληρωματικές επιμορφώσεις από ιδιωτικούς 
φορείς. 

- Νεότεροι εκπαιδευτικοί: κυρίως σε επιμορφώσεις ιδιωτικού φορέα



Κι αυτό γιατί ενώ κατά τη λειτουργία των ΣΕΛΜΕ από το 1978 και στη συνέχεια και των 
ΣΕΛΔΕ, έως το 1992, αλλά και των ΠΕΚ από το 1992 έως το 2000, πραγματοποιούνταν 
επιμορφωτικά προγράμματα και η επιμόρφωση ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, από το 

2000 και μετά η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. 

Διακοπή οικονομικής επιχορήγησης Ε.Ε.:
επιμόρφωση - πλήρες σημείο στασιμότητας.
Δεν υλοποιούνται πλέον κανενός είδους επιμορφωτικά προγράμματα στα ΠΕΚ. 

Διοργάνωση: επαφίεται πια στην ιδιαίτερη προθυμία και ευσυνειδησία των σχολικών 
συμβούλων, καθώς και στη θέληση, κρίση και διάθεση των ίδιων των υπηρετούντων και μη 
εκπαιδευτικών. 

Εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχει κανένα άλλο είδος που να εφαρμόζεται σήμερα για εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σχολικής βαθμίδας. 

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας: η λειτουργία των διδασκαλείων δρα ενισχυτικά προς την 
κατεύθυνση μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 



Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ:

- είτε έχουν λάβει ήδη επιμορφώσεις από άλλες βαθμίδες του εκπαιδευτικού κλάδου στις 
οποίες απασχολούνται, 

- είτε πλέον αποφασίζουν με δική τους πρωτοβουλία και χρηματική επιβάρυνση για το 
είδος, το χρόνο και τη διάρκεια των προγραμμάτων, που θα επιλέξουν να 
παρακολουθήσουν. 



Η χρησιμότητα της επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ

Ύπαρξη επιμόρφωσης: ουσιώδης
Αναγκαίο: ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών «μέσα από τα μάτια των ίδιων των 
εκπαιδευτικών» (Karagiorgi & Symeou, 2007). 

Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν λόγο στην πρόταξη των συγκεκριμένων αναγκών, και στη 
θεμελίωση μιας συνολικής πρότασης στη διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων με τα 
οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά, τότε αναπόφευκτα αποτελούν από μόνοι τους τη 
κινητήρια δύναμη, που θα εστιάσει στα θέματα, που χρειάζονται την επιμόρφωση και προς 
μία διαρκή επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 



Υλοποίηση επιμορφώσεων: κατευθυντήριες γραμμές, που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη 
ενός στοχαστο-κριτικού εκπαιδευτικού. 

Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ – τομέας εκπαίδευσης ενηλίκων: απευθύνονται σε ένα διαφορετικό 
ηλικιακά κοινό. 

Τίθενται:
- σε μια διαδικασία διαρκούς αναστοχασμού και κριτικής επαναδιαπραγμάτευσης 

των εμπειριών των εκπαιδευόμενων  και 
- σε μία προσπάθεια να κωδικοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες, τον τρόπο, που οι 
εκπαιδευόμενοι επιδιώκουν την κατανόηση του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου της 
πραγματικότητας στην οποία δρουν και μέσα από αυτή τη μετασχηματίζουν και την 
αλλάζουν, τα «εσωτερικά εμπόδια» στη μάθηση ενηλίκων, που μπορεί να υφίστανται 
ακόμη και στις «προυπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες και στάσεις». 



Συμμετοχή εκπαιδευτικών ΙΕΚ σε επιμορφωτικά προγράμματα

- θετική επίδραση: τρόπο άσκησης διδακτικού έργου, π.χ. ζητήματα μεθοδολογίας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων στο 
χώρο εργασίας. 

Συνδιαλλαγή με άλλους εκπαιδευτικούς της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, περιγραφή της 
καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, και ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, βιωμάτων 
και εμπειριών.

επικαιροποίηση ήδη υπάρχουσων γνώσεων με νέα δεδομένα, κάλυψη τυχόν ελλείψεων, 
εύρεση βελτιωτικών λύσεων σε ενδεχόμενα προβλήματα.

Ανάπτυξη δικτύου σχέσεων, που μέσα από την ελεύθερη και δημοκρατική συζήτηση για 
θέματα όπως οι πρακτικές διδασκαλίας θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων 
και μέσων διδασκαλίας και θα ενισχύσει τη διαμόρφωση μιας ποιοτικότερης κουλτούρας 
μάθησης, μέσα ταυτόχρονα από την δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας.



Οφέλη σε επίπεδο προσωπικό, επιστημονικό και επαγγελματικό.

Προώθηση εκπαιδευτικών αλλαγών υπέρ της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, και της αναβάθμισης της εκπαίδευσης.

Έμπειροι επιμορφωτές: κατάλληλη υποστήριξη και ανατροφοδότηση σε θέματα 
περαιτέρω αντίληψης και κατανόησης της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης των ενηλίκων, του 
τρόπου μάθησης των ενηλίκων, των αναγκών των ενηλίκων, της διαχείρισης τυχόν 
ιδιαίτερων συμπεριφορών, ή δυσκολιών μάθησης. 

Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ: Θα συνειδητοποιούν και θα αξιοποιούν με αποτελεσματικότερο τρόπο 
την ανομοιογένεια των σπουδαστών τους, που ενδέχεται να παρουσιάζει ηλικιακή 
διαφορά, πολιτισμική ιδιαιτερότητα, διαφορετικά ενδιαφέροντα, αντιλήψεις. 

Θα δείχνουν θετική αποδοχή όλων των εκπαιδευομένων και κατανόηση των ζητημάτων, 
που τους απασχολούν, θα τους στηρίζουν ψυχοσυναισθηματικά, ενθαρρύνοντας τις όποιες 
προσπάθειες τους για μάθηση και θα τους παρέχουν κίνητρα μάθησης και εξατομικευμένη 

διδασκαλία ανάλογα με την περίπτωση.



Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ: θα συνεκτιμούν ότι επιτελούν πολύ σημαντικό έργο για την κοινωνία 
και επηρεάζουν ουσιαστικά το οργανωμένο μέρος της δια βίου μάθησης, που αφορά 
ενηλίκους. 

Συνειδητοποίηση ότι ο τρόπος διδασκαλίας, η γενικότερη στάση και συμπεριφορά 
απέναντι στους ενήλικες: 

- καλείται να έχει βαθιά ανθρωπιστική κατεύθυνση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα 
οποία σχεδιάζουν και υλοποιούν θα πρέπει να κινούνται κι αυτά σε αυτό το πλαίσιο. 

Έτσι, θα προσπαθούν να επιτυγχάνουν ποιοτικότερη οργάνωση της εκπαιδευτικής τους 
δράσης, θα υιοθετούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα χαρακτηριστικά μιας 
αποτελεσματικής μάθησης και θα ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της 
εκπαίδευσης ενηλίκων.



Απόκτηση μεγαλύτερης ευελιξίας: θα προσαρμόζονται στις αλλαγές και στα νεότερα 
επιτεύγματα της επιστήμης και θα προάγουν το σημερινό παιδαγωγικό ιδεώδες (της 
γνώσης, της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας), στόχος του οποίου είναι οι 
εκπαιδευόμενοι να καταφέρουν να αναπτύξουν  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, με τις 
οποίες θα μπορούν να συμβαδίζουν με τις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου 
εργασιακού περιβάλλοντος. 

Πληροφόρηση στα νεότερα δεδομένα των παιδαγωγικών και κοινωνιολογικών επιστημών, 
στις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, στους 
τρόπους διασύνδεσης του εκπαιδευτικού τους οργανισμού με την κοινωνία, και στο 
άνοιγμα του προς αυτήν, και γενικά θα συγκεντρώσουν στοιχεία, τα οποία θα τους 
καταστήσουν ικανούς να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο ρόλο, που η σημερινή εποχή απαιτεί 
από αυτούς και να διασφαλίσουν το επιστημονικό κύρος τους.

Ικανότητα να εισηγηθούν προτάσεις όσον αφορά σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές αλλαγές 
(προγράμματα οδηγών σπουδών, αξιολόγηση, κ.ά.) και ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας (ανάθεση διδακτικού έργου, φόρτος εργασίας, αξιολόγηση, κ.ά.), ή τη διεξαγωγή 
επιστημονικής έρευνας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.



Επίλογος

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΙΕΚ: θεσμός στρατηγικής σημασίας

- αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματος τους, 

- βελτίωση των ίδιων των εκπαιδευτικών συστημάτων και

- ικανοποίηση των αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων.

Η όποια βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των ΙΕΚ: βάση για έναρξη 

διδακτικού έργου, όμως χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη της επιμόρφωσης 

δεν δύναται από μόνη της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

-Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ: συνεκτιμούν αλλαγές της κοινωνίας, σε συνδυασμό με 

τις αντίστοιχες αλλαγές, που εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα στο 

σύνολό του, και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων τους, προκειμένου 

να συντελούν στην παροχή μιας ποιοτικής εκπαίδευσης.
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