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Αναγκαιότητα εκπαίδευσης των 
Παιδαγωγών 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των παιδαγωγών 
προσχολικής ηλικίας και η επιμόρφωσή τους  
αναφέρεται ως η κινητήρια δύναμη που  
μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα 
και  να  βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 
δυσκολιών  που παρουσιάζονται στην 
εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους 
έργου. (Hargreaves, 1994, Fullan & 
Hargreaves, 1992).



Ο Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας 
καλείται να:

Αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαίδευσής 
του

 Ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του 
παιδαγωγικού του έργου

Εντείνει την προσωπική και επαγγελματική 
του ανάπτυξη μέσω της δια βίου εκπαίδευσής 
του.



Επιμόρφωση

Η συνεχής κατάρτιση 
και επαγγελματική 
εξέλιξη των 
παιδαγωγών αποτελεί 
προτεραιότητα υψίστης 
σημασίας για τη 
βελτίωση της ποιότητας 
και της 
αποτελεσματικότητας 
της εκπαίδευσης.



Βασική αρχή των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων αποτελεί η ταύτισή τους 
με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και την 
επαγγελματική τους εξέλιξη

(Starkey, Yates, Meyer et al. 2009)



ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

« Το πέρασμα από τη μια 
βαθμίδα στην άλλη 
συνεπάγεται αλλαγές 
στους κανόνες, στις 
ρουτίνες, στη φιλοσοφία 
και στις απαιτήσεις»
( Γουργιώτου, Γκλιάου-
Χριστοδούλου,2016)

Η είσοδός του σε ένα 
νέο και άγνωστο 
περιβάλλον «συνδέεται 
με συγκεκριμένες 
προσδοκίες και 
ενθουσιασμό ενώ 
ταυτόχρονα μπορεί να 
παρουσιάσει ποικίλους 
βαθμούς έντασης και 
ανησυχίας» 

(Brostrom, 2002)



ΣΚΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
 Να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό αναφορικά με 

τις ανάγκες για ενημέρωση των παιδαγωγών 

προσχολικής ηλικίας που δουλεύουν σε παιδικούς 

σταθμούς. 

 Να  μελετήσει γνώσεις, δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι 

παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας προκειμένου να 

μπορούν να αξιολογήσουν σωστά την έλλειψη 

δεξιοτήτων  για την ομαλή του μετάβαση στην 

επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. 



ΔΕΙΓΜΑ
• 10 Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας οι οποίοι εργάζονταν σε 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου και είχαν αναλάβει 

προνηπιακά τμήματα κατά το σχολικό έτος 2016-17. 

• Οι  παιδαγωγοί κατά κύριο λόγο, είχαν διαφορετικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, ηλικία και διδακτική εμπειρία. 

• Από τις 10 παιδαγωγούς, οι 6 (60% του δείγματος) ήταν 

απόφοιτες του Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκομίας, οι 3 (30% του 

δείγματος)  απόφοιτες Ι.Ε.Κ ειδικότητας βοηθών 

βρεφονηπιοκόμων και 1 (10% του δείγματος)  απόφοιτη του 

τμήματος Νηπιαγωγών.

• Οι 7 (70%) είχαν 1-10 χρόνια υπηρεσίας και 3(30%) είχαν 11-

15 χρόνια υπηρεσίας. 



ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Συνέντευξη( ημι-δομημένη συνέντευξη) με 

ερωτηματολόγια και ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να 

μπορέσουν να εκφράσουν καλύτερα τις 

εμπειρίες τους. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ...



Εμπειρία παιδαγωγών σε 
επιμορφωτικά προγράμματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ%
Σεμινάρια ψυχολογίας 13 25%

Βιωματικά 18 35%

Ειδικής αγωγής 16 31%

Παιδιατρικά θέματα 2 4%

Σεμινάρια μηδενικού 

κόστους
3 5%

Σύνολο 52 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 1



Εμπειρία παιδαγωγών σε 
επιμορφωτικά προγράμματα

• Έχω εμπειρία σε σεμινάρια βιωματικά. Έχω 
παρακολουθήσει κατασκευή κούκλας, 
θεατρικό παιχνίδι κτλ. Τα τελευταία χρόνια 
πηγαίνω μόνο σε προγράμματα που είναι 
δωρεάν»(Π9).

• « Προτιμάω τα βιωματικά σεμινάρια γιατί το 
επάγγελμά μας το απαιτεί. Όπως τα παιδιά 
μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο , έτσι και 
εμείς»(Π2).



Φορείς επιμόρφωσης σε θέματα 
σχολικής ωριμότητας και μετάβασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ%

Παιδοψυχολόγοι 9 21%

Ειδικοί Παιδαγωγοί 10 24%

Κοινωνικές 

υπηρεσίες(ΚΕΔΔΥ, 

Ιατροπαιδαγωγικό κτλ)

8 20%

Δήμος Ηρακλείου 3 7%

Πανεπιστήμιο Κρήτης 3 7%

Σύλλογος εμψυχωτών 5 12%

Συνδικαλιστικοί φορείς 3 7%

Κέντρα επαγγελματικής 

κατάρτισης
1 2%

Σύνολο 42 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2



Φορείς επιμόρφωσης σε θέματα 
σχολικής ωριμότητας και μετάβασης

• «Κάποιες που να είναι σε θέματα που δεν 
κάναμε στη σχολή, αλλά να έχουν και 
βιωματικές δράσεις»(Π6).

• «Οι θεωρίες δε βοηθάνε, χρειαζόμαστε 
πρακτική άσκηση… επαναλαμβάνονται θέματα 
που έχουμε ακούσει ξανά και ξανά, ενώ θα 
μπορούσαν να γίνονται επιμορφώσεις με νέα 
θέματα που να έχουν σχέση με τα 
ενδιαφέροντα μας»(Π4).



Τομείς συμπληρωματικής επιμόρφωσης 
σε θέματα ομαλής  μετάβασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ψυχολογία νηπίου 7 29%

Νοητικός τομέας 4 17%

Ψυχοκινητικός τομέας 5 21%

Γενικές γνώσεις για τη 

σχολική ωριμότητα και 

μετάβαση

6 25%

Αξιολόγηση των νηπίων 2 8%

ΣΥΝΟΛΟ 24 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3



Τομείς συμπληρωματικής επιμόρφωσης 
σε θέματα ομαλής  μετάβασης

• « Έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια 
αλλά όχι σεμινάρια για τη σχολική ωριμότητα 
και μετάβαση. Έχω ελλείψεις σε αυτό το 
κομμάτι. Με ενδιαφέρει να μάθω 
περισσότερα…(Π4). 

• Έχω γενικές παιδαγωγικές  γνώσεις  αλλά 
νομίζω ότι θα ήθελα περισσότερη επιμόρφωση 
στον ψυχοκινητικό τομέα τον οποίο θεωρώ και 
πολύ βασικό να γνωρίζεις καλά…(Π 7)



Περίοδοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

με ανάγκη για περισσότερη επιμόρφωση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Δια βίου μάθηση 9 53%

Στην αρχή 4 23,5%

Στην αρχή  και στη 

μέση 
4 23,5%

ΣΥΝΟΛΟ 17 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4



Περίοδοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

με ανάγκη για περισσότερη επιμόρφωση

• «Πάντα, και στην αρχή και στη μέση και στα τελευταία 
χρόνια , γιατί πάντα έχουμε άλλες ανάγκες. στην αρχή 
θέλουμε να μάθουμε ότι δε γνωρίζουμε , κατά τη 
διάρκεια πρέπει να αποκτάμε νέες γνώσεις και στα 
τελευταία χρόνια να μπορούμε να αισθανόμαστε 
καλύτερα ότι κάνουμε ακόμα σωστά τη δουλειά 
μας»(Π4).

• «Στην αρχή που βγαίνουμε από τη σχολή  έχουμε 
ανάγκη από επιμόρφωση, γιατί όταν μπαίνουμε στην 
τάξη δεν είμαστε προετοιμασμένες. Αλλά και σε όλη τη 
διάρκεια της καριέρας μας είναι σημαντικό να υπάρχει 
επιμόρφωση καθώς υπάρχουν πάντα ανάγκες για κάτι 
νέο»(Π5).



Προτάσεις για μελλοντική επιμόρφωση σε 

θέματα ωριμότητας και μετάβασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ%

Ψυχολογία 6 22%

Βιωματικά 5 18,5%

Προβληματικές 

συμπεριφορές
10 37%

Αντιμετώπιση παιδιών 

με ειδικές ανάγκες
4 15%

Σεμινάρια για 

συνεργασία με γονείς
2 7,5%

ΣΥΝΟΛΑ 27 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5



Προτάσεις για μελλοντική επιμόρφωση σε 

θέματα ωριμότητας και μετάβασης

• «Μεταξύ μας οι συνάδελφοι έχουμε πολλά να πούμε αλλά 
χρειάζεται κι ένας ειδικός που να μας καθοδηγεί για να 
αναφερόμαστε σε θέματα χρήσιμα για τα οποία θα έχουμε 
διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες»(Π1).

• «Ότι μαθαίνουμε από μία επιμόρφωση να μπορούμε να το 
κάνουμε πράξη μέσα στην τάξη. Ακόμα, να κάνουμε 
βιωματικές δράσεις στις επιμορφώσεις , όπως επιμορφώσεις 
με θεατρικό παιχνίδι κτλ»(Π8).

• «Να παρατηρούμε ένα παιδί με προβλήματα συμπεριφοράς 
μέσα στην τάξη και εκεί αμέσως να συζητάμε πράγματα που 
θα πρέπει να κάνω για να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες του.»
(Π2) .

• «Να έχουμε μικρές ομάδες όπου θα γίνονται βιωματικά 
εργαστήρια, να έχουμε ενεργητική συμμετοχή κι όχι μόνο να 
ακούμε…»(Π7). 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής που εργάζονται στους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου  φαίνεται να:

 έχουν αναγνωρίσει την αξία της επιμόρφωσης και έχουν 

διαπιστώσει τις ελλείψεις τους.

 Έχουν κατανοήσει τη συμπληρωματική δράση της 

επιμόρφωσης αναφορικά με την ενίσχυση της επαγγελματικής, 

αλλά και προσωπικής ανάπτυξής τους, έτσι ώστε να είναι 

προετοιμασμένοι και ικανοί να ανταποκριθούν στις αυξημένες 

απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου (Ξωχέλλης, 1991).  

 Αναγνωρίζουν ότι η επιμόρφωση πρέπει να προσφέρεται από 

επιστήμονες με ειδικές γνώσεις σε αντιπροσωπευτικά θέματα και 

να συνδέει την «επιστημονική έρευνα με την εκπαιδευτική 

πρακτική», όπως αναφέρουν κι άλλοι μελετητές 

(Παπακωνσταντίνου, 1984). 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Το δείγμα της παρούσας  έρευνας ήταν περιορισμένο σε σχέση με 

τον αριθμό των ενεργών παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας στον 
Δήμο Ηρακλείου.  

• Ιδανικό θα ήταν να γίνουν μελλοντικά ανάλογες έρευνες 
διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των παιδαγωγών 
προσχολικής ηλικίας που να αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο δείγμα  
αυτών. 

• Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και στους άλλους δήμους 
του Ηρακλείου ή ακόμα και σε επίπεδο Νομών Κρήτης.  

• Επίσης η έρευνα να διευρυνθεί χρησιμοποιώντας και άλλα εργαλεία 
ποιοτικής έρευνας , όπως την παρατήρηση , το ημερολόγιο 
αναστοχασμού κ.α, ώστε τα αποτελέσματα να είναι περισσότερο 
αξιόπιστα.



Η  παρούσα εργασία …
δίνει ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους εμπλεκόμενους στην 

επιμόρφωση των παιδαγωγών  για ανάγκη συμμετοχής των ιδίων 

σε κάθε περίπτωση διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών 

τους.   

 παρουσιάζει την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση ακόμα και 

μετά το διορισμό τους, σε θέματα που δεν έχουν διδαχθεί στις 

σχολές τους , αλλά και σε θέματα που προκύπτουν από τις 

κοινωνικο- πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές που συμβαίνουν 

στη χώρα μας. 

 αναδεικνύει την ανάγκη των παιδαγωγών να συμμετέχουν 

στην επιλογή των θεμάτων όπου επιθυμούν να λάβουν 

επιμόρφωση, αλλά και στην επιλογή των φορέων που θα τους 

παρέχει την επιμόρφωση, με μεθόδους που θα προσεγγίζουν τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 




