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Πεξίιεςε 

Οη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, 

έρνπλ αλαπηπρζεί κε αικαηψδεηο ξπζκνχο ζηελ παξνρή λέσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε θη εμέιημε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. 

Αλ δνχκε ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ππφ ην πξίζκα ηεο 

ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Γηνηθεηηθήο επηζηήκεο, ηφηε  

θάζε κηα απφ απηέο  ζεσξείηαη έλα αλνηθηφ ζχζηεκα, δειαδή 

έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ - παξαγσγηθψλ πφξσλ  (αλζξψπηλνη, 

νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, θπζηθνί) πνπ βξίζθνληαη ζε κηα 

δπλακηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ελφο ηέηνηνπ αλνηρηνχ 

ζπζηήκαηνο – κηαο Βηβιηνζήθεο - πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πξνθεηκέλνπ ην παξαγφκελν απνηέιεζκα λα είλαη απηφ πνπ 

επηδηψθεηαη.  

Η εμέιημε θαη ε δηαξθήο αλάπηπμε ησλ νπζηαζηηθφηεξσλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ, ησλ Αλζξψπσλ, πνπ πξνζθέξνπλ 

ζπλερψο ή θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ππεξεζίεο θαη θξαηνχλ ην 

ζχζηεκα ζε πιήξε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ θαη ζε δηαξθή 

θίλεζε, είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. Η έλλνηα ηεο πλερνχο 

Δπαγγεικαηηθήο Δπηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

Βηβιηνζήθεο αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ζηε δηαξθή εμέιημε θαη ζπληήξεζε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ εθείλσλ δεμηνηήησλ, πνπ ρξεηάδεηαη ν 

επαγγεικαηίαο βηβιηνζεθνλφκνο ψζηε λα κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ζπγθεθξηκέλα (γλσζηά ή λεν-

αλαδπφκελα) θαζήθνληα ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

Η αλαθνίλσζε απηή ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα κηαο 

έξεπλαο πνπ έγηλε ην 2006-7 ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ ΣΔΙ. 

Καηαγξάθεη ηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ην ηη 

είλαη επηκφξθσζε, δηεξεπλά ηελ χπαξμε θαη ηε θχζε ηεο 

επηκφξθσζεο πνπ παξέρεηε θαη ζρεκαηνπνηεί ηα πνζνηηθά 

απνηειέζκαηα απηήο. 
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Ωο θχξην κέζν ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ 

απεηθφληζε θαη αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο επηκφξθσζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο βηβιηνζήθεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά  ζε φια ηα 

ζηειέρε ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ δεθαπέληε (15) ΣΔΙ ηεο ρψξαο.  

Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο, αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνζιακβαλφκελε επηκφξθσζε εξγαδνκέλσλ,  είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζεηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξνθάιεζε ε 

επηκφξθσζε ζην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Έηζη, δελ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο κέζσ 

πεηξακαηηθψλ κνληέισλ, αιιά  θαηαγξαθή ησλ πνζνηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θαη αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηαθνχ επηπέδνπ 

θαη ησλ λέσλ δεμηνηήησλ ηνπο. Δπίζεο, ζρνιηάδεηαη  ην 

ζχζηεκα ηεο παξερφκελεο επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο φζνλ 

αθνξά ζηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ, ε ζηάζε πνπ θξαηά ην 

πξνζσπηθφ αλαθνξηθά κε ηνλ ελζηεξληζκφ ησλ γλψζεσλ πνπ 

παξέρνληαη θαη ε απνδνρή πνπ ηπγράλνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ θάζε  Ιδξχκαηνο. Σέινο,  

πξνηείλνληαη κνληέια θαη ηξφπνη Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 

ησλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ ψζηε λα βειηηψλνληαη 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο απηνειέγρνπ θαη αλαζρεδηαζκνχ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη 

ππάξρεη αλάγθε αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη ζπλέρεηαο/αλάπηπμεο ηεο πξνζιακβαλφκελεο επηκφξθσζε 

ησλ ζηειερψλ ησλ βηβιηνζεθψλ, γηα λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο ςεθηαθήο 

επνρήο. Δπίζεο, πεξίπνπ ην 45% ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ 

πηζηεχεη φηη ε Γηνίθεζε ησλ ΣΔΙ ελδηαθέξεηαη ειάρηζηα γηα 

ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Βηβιηνζεθψλ, θαη ίδην 

πνζνζηφ ζεσξεί φηη ε Γηνίθεζε εθηηκά θαη αμηνπνηεί ειάρηζηα 

ηηο λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αθφκε, 

δηαθαίλεηαη ε ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ηα ζπλέδξηα θαη ηηο 

εκεξίδεο, πνπ απφ πνιινχο ζεσξνχληαη επηκφξθσζε παξφιν 

πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ελεκεξσηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζεκαηηθψλ ηνκέσλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά : Δπηκόξθσζε Πξνζσπηθνύ Βηβιηνζεθώλ, 

Σπλερήο Δπαγγεικαηηθή Δπηκόξθσζε,  Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο 

Δπηκνξθσηηθώλ Πξνγξακκάησλ, Αλαζρεδηαζκόο 

Δπηκνξθσηηθώλ Πξνγξακκάησλ,  Αμηνιόγεζε ηεο 

Δπηκόξθσζεο, Καηάξηηζε Βηβιηνζεθνλόκσλ 

 

ABSTRACT 

The provision and development of new services in the 

academic libraries have grown rapidly in the last fifteen years. 

If we look at the Academic Libraries in the light of the 

systemic approach of Management Science, then each one of 

them is considered an open system, namely a range of elements 
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- productive resources (human, economic, technological, and 

natural) that are in a dynamic interdependence between them 

and between the external environment.  

To achieve the goals of such an open system – like a library - 

the elements of the internal and external environment should 

collaborate in order the resulting outcome to be what is being 

sought.  

The continuous professional development of library staff 

relates to the development of vocational skills and the ongoing 

development and maintenance of those specialized skills, that a 

professional librarian needs to acquire in order to be able to 

overcome difficulties in everyday working life, to deal 

successfully with complex tasks and to assist in the further 

development of the library. The training of library staff is of 

paramount importance for each library.  

 

This paper will present the results of a survey carried out in 

2006- 7 in the libraries of Technological Educational 

Institutions (TEI). It will present the views of academic library 

staff concerning issues of continuous professional 

development. The questionnaire was the main tool of collecting 

data, that was distributed electronically to all the staff of fifteen 

TEIs of the country.  

The survey showed, among other things, that there is a need for 

assessment of continuous professional development 

programmes organised by the libraries. Thus, continuity and 

development of such programmes targeting academic librarians 

facilitate staff development in order librarians be able to meet 

successfully the challenges of the new digital era. 

Approximately, 45% of librarians believed that the 

administration of TEIs cares little for library staff training, and 

the same percentage indicated that they show little respect for 

the newly acquired knowledge and skills of the library staff. It 

also revealed that librarians are confused by the purpose of 

conferences and workshops, which many considered to be 

training, although in reality they are informative approaches to 

a variety of LIS thematic areas. 

Keywords: Staff training, Continuous Professional 

Development, Training program, Assessment,  Design of 

training programs, Evaluation Research 
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1. Δηζαγσγή 

Σν κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ηεο ρψξαο καο ζπλνδεχεηαη, 

απηφλ ηνλ θαηξφ, απφ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Η κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

κε ηελ πηζαλφηεηα ηεο κε έληαμήο ηνπο ζην ΔΠΑ, ν αλαδπφκελνο θίλδπλνο πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηα πεξηθεξεηαθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη θπξίσο ηα ΣΔΙ απφ ηηο 

λνκηθέο ξπζκίζεηο πεξί Ιδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη νη θαηαηγηζηηθνί ξπζκνί 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ παξάγνληεο έληνλεο εμσηεξηθήο πίεζεο γηα ηηο 

Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο.  Όια απηά ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα νδεγήζνπλ ηηο 

Γηνηθήζεηο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ζηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ 

ηξφπσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ ηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο 

νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ζηελ επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπο  κε ζηφρν ηελ πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηελ 

πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Βηβιηνζήθεο σο λεπξαιγηθνχ ζεκείνπ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο. 

Τπφ ην πξίζκα ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, ε θάζε 

Βηβιηνζήθε είλαη έλα αλνηθηφ ζχζηεκα, έλα ζχλνιν δειαδή ζηνηρείσλ – 

παξαγσγηθψλ πφξσλ (αλζξψπηλνη, νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, θπζηθνί) πνπ 

βξίζθνληαη ζε κηα δπλακηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ 

ηνπο πεξηβάιινληνο.  Έηζη θάζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε είλαη έλαο νηθνλνκηθφο 

νξγαληζκφο πνπ ππάξρεη θη αλαπηχζζεηαη γηαηί πξνζθέξεη ρξήζηκεο ππεξεζίεο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη, πξέπεη λα πξνζθέξεη 

απνηειεζκαηηθά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν∙ πνπ είλαη πξντφλ ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηεο πφξσλ, αιιά θαη λα είλαη αληαγσληζηηθή. 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ) ησλ 

Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα θαη δπλακηθά θαη επηβάιιεη ζ’ 

απηέο ηελ  αλάινγε πξνζαξκνγή. Η πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο, ινηπφλ, δηαζθαιίδεη 

δχν πξάγκαηα : Δπηβίσζε θαη πλέρεηα. Πξνζαξκνγή πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ζσζηή 

πξφβιεςε θαη ιήςε απνθάζεσλ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ αβεβαηφηεηα, θαη θπξίσο κε 

θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο – φπσο απηέο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα.  

Η αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ, αθφκε θη απηψλ πνπ βξίζθνληαλ έσο ηψξα θάησ απφ 

έλα πξνζηαηεπκέλν θαζεζηψο – απηφ ηνπ δεκνζίνπ θνξέα, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ 

ηθαλφηεηα γξήγνξεο αληίδξαζεο θαη πξνζαξκνγήο πνπ ζα έρεη ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη αληηδξάζεηο πξνγξακκαηίδνληαη 

θαη πινπνηνχληαη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη είλαη απνηειεζκαηηθέο κφλν 

εθφζνλ ππάξρεη παξάιιειε αλάπηπμή ηνπ, θαηάιιειν νξγαλσηηθφ θιίκα θαη 

πξνζαξκνγή ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ψζηε λα 

δερηνχλ ηηο αιιαγέο θαη λα αληαπνθξηζνχλ κε ηαρχηεηα ζ’ απηέο. Η αλάπηπμε δειαδή 

κηαο βηβιηνζήθεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, 

ε νπνία επηηπγράλεηαη απφ ηε ζπλερή «επηκφξθσζή ηνπ». 

2. Έλλνηα θαη ζηόρνη ηεο Δπηκόξθσζεο 

Με ηνλ φξν «ζπλερήο επηκφξθσζε Βηβιηνζεθνλφκσλ» ελλννχκε ηε ζπζηεκαηηθή θαη 

επαλαιακβαλφκελε πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ παιηά θαη λέα γλσζηαθά θελά θαη λα 

βειηησζνχλ νη δεμηφηεηεο ηερληθέο, ελλνηνινγηθέο θαη αλζξψπηλεο. Αθφκε λα 

αιιάμνπλ νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη αμίεο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ψζηε λα 

γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ  θαη ησλ ζεκεξηλψλ 

πξνθιήζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν.  Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε πξνζεθηηθά νξγαλσκέλν ζρεδηαζκφ, επαλαηξνθνδφηεζε θαη 

βειηίσζε ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο∙ ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ηειηθφο 
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ζηφρνο, ε απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηε 

βηβιηνζήθε θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν.   

Η βαζηθή ιεηηνπξγία, ινηπφλ, ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο 

εξγαζίαο θαη ελ γέλεη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Βηβιηνζήθεο. Ο ηειηθφο ζηφρνο 

ηεο φκσο είλαη λα βνεζήζεη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο Βηβιηνζήθεο κέζσ ηεο 

άξηζηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα εηδηθφηεξα 

απνηειέζκαηά ηεο εμάιινπ αλαθέξνληαη ζηελ ηφλσζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ζηε βειηίσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζηε κείσζε ησλ απνπζηψλ 

θαη αξγνπνξηψλ, ζηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηέινο ζηελ 

ελδπλάκσζε κέζσ απηήο ηεο ζέζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο. 

3. Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ: 

 λα θαηαγξάςεη ηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ ΣΔΙ 

αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε,  

 λα δηεξεπλήζεη ηελ χπαξμε θαη ηε θχζε ηεο επηκφξθσζεο πνπ 

πξνζιακβάλνπλ   

 λα ζρεκαηνπνηήζεη ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα απηήο 

 λα απνηππψζεη ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ επηκφξθσζε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηε δηνίθεζε ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ Ιδξπκάησλ 

Η κειέηε βαζίζηεθε ζε πνζνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο κε θχξην κέζν ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά ζε φια ηα ζηειέρε 

ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ ΣΔΙ.  

4. Μεζνδνινγία 

Η ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα, σο ζρεδηαζκέλν πείξακα, δηεξεχλεζε ηε 

ζπρλφηεηα εθαξκνγήο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε 

επηκφξθσζε ζηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε δεμηφηεησλ, ζηε δεκηνπξγία γλψζεσλ 

θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε θαιχηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία, ζηελ 

απηνπξαγκάησζε, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εηθφλαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηνπ εζηθνχ, θ.ά. 

Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζην λα θαζνξηζηνχλ πνιιέο κεηαβιεηέο απφθξηζεο
3
 θαη 

παξάγνληεο
4
 ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη λεναλαδπφκελεο δεμηφηεηεο ή 

επηκέξνπο εμεηδηθεχζεηο πνπ απνηεινχλ πιένλ, απαίηεζε ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξίαο 

θη έηζη ζα έπξεπε λα ζεσξνχληαη θαη αληηθείκελν ηεο πξνζιακβαλφκελεο 

επηκφξθσζεο απηψλ ησλ ππαιιήισλ. Έγηλε πξνζπάζεηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα 

πεηξακαηηθά ζθάικαηα κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πηζαλψλ κεηαβιεηψλ ζνξχβνπ
5
 θη 

αθφκε έγηλε νκαδνπνίεζε γηα λα ειεγρζνχλ νη κεηαβιεηέο πιαηζίνπ
6
. Καηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

ηπραίαο κεηαβιεηφηεηαο κε ην λα ειέγμνπκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο πηζαλέο αηηίεο 

                                                
3
 Η κεηαβιεηόηεηα απόθξηζεο δείρλεη ην απνηέιεζκα πνπ κεηξηέηαη ή παξαηεξείηαη ζε κηα πεηξακαηηθή θαηάζηαζε. 

Π.ρ. ε πνζόηεηα ηωλ λέωλ δεμηνηήηωλ ή γλώζεωλ ωο απνηέιεζκα ηεο επηκόξθωζεο  
4
 Μηα κεηαβιεηή ηεο νπνίαο νη ηηκέο ή θαηαζηάζεηο κεηαβάιινληαη πξνκειεηεκέλα ώζηε λα κεηξεζεί ε επίδξαζε ζηε 

κεηαβιεηή απόθξηζεο. Έλαο παξάγνληαο κπνξεί λα είλαη πνζνηηθόο (π.ρ. πξνϋπεξεζία) ή πνηνηηθόο (ζέζε ζηελ 
ηεξαξρία). (Κνπηξνπβέιεο Ι. 2002) 
5
 Άγλωζηε κε αλαγλωξηζκέλε θαηά ην ρξόλν ηνπ πεηξάκαηνο κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κεηαβιεηή 

απόθξηζεο 
6
 Μεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απόθξηζε, ε νπνία είλαη γλωζηή εμ αξρήο θαη δελ έρεη 

ελδηαθέξνλ ωο παξάγνληαο, αιιά πξέπεη λα ηεζεί ππό έιεγρν γηα λα κε ζνιώλεη ηελ αλάιπζε.  
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πνπ πξνθαινχλ κεηαβιεηφηεηα ζηε κεηαβιεηή απφθξηζεο (δειαδή, παξαγφλησλ θαη 

κεηαβιεηψλ νκαδνπνίεζεο). 

4.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

Η ρξνληθή πεξίνδνο ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο βηβιηνζήθεο 

ησλ ΣΔΙ ηεο ρψξαο καο, μεθηλά θπξίσο - ζχκθσλα πάληα κε ηα φζα νη ίδηνη 

θαηαζέηνπλ - πεξίπνπ κε ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ ΔΠΔΑΔΚ (2001), ην νπνίν παξείρε ηνπο 

πφξνπο ζηα Ιδξχκαηα θαη ζε ζπκκεηνρηθά ζρήκαηα γηα ηε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ, 

ζπλεδξίσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εκεξίδσλ.  ηνηρεία γηα ηε γλσζηαθή θαηάζηαζε, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπο πξηλ απφ ηελ 

ιήςε ηεο φπνηαο επηκφξθσζεο, ηφζν νη βηβιηνζήθεο φζν θαη νη εξγαδφκελνη  

επηθαινχληαη φηη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε. Σν κφλν εκπεηξηθφ κέηξν απεηθφληζεο 

απηψλ ησλ γλσζηαθψλ κεηαβνιψλ είλαη ε ίδηα ε άπνςε ηνπ δείγκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, φπσο απεηθνλίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

5. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο απαληήζεθε απφ 66 ππαιιήινπο Βηβιηνζεθψλ ησλ 

ΣΔΙ, νη νπνίνη ήηαλ πηπρηνχρνη βηβιηνζεθνλφκνη, αξρεηνλφκνη, απφθνηηνη ιπθείνπ θαη 

πηπρηνχρνη άιισλ ζρνιψλ, θπξίσο πιεξνθνξηθήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

σο πξνο ην θχιν ήηαλ 12% άληξεο κε 88% γπλαίθεο. Αλαθνξηθά κε ηελ έληαμή ηνπο 

ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ην 6% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο θαηέρεη ζέζε 

πξντζηακέλνπ θαη νη ειηθίεο θαηαλέκνληαη  σο εμήο: ην 7% είλαη θάησ ησλ 25 

ρξφλσλ, ην 41% είλαη κεηαμχ 26 κε 35 ρξνλψλ, ην 46% είλαη κεηαμχ 36 κε 45, ην 4% 

είλαη κεηαμχ 46 κε 55, ελψ ην 2% είλαη άλσ ην 55. 

 

5.1 Οη Γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο ησλ ππαιιήισλ 

Οη πεξηζζφηεξνη (πνζνζηφ 90%) ζεσξνχλ φηη αληαπνθξίλνληαη, ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ, ζε θαζήθνληα πνπ άπηνληαη γεληθφηεξσλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ ζεκάησλ θπξίσο 

ιφγσ ηεο  κεγάιεο εκπεηξίαο ηνπο. Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ θαηαζέηεη φηη θάλεη 

ρξήζε Νέσλ Τερλνινγηώλ εκπεηξηθά. Δλψ ην 80% θαη ην 95% αληίζηνηρα ζεσξνχλ 

πνιχ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηε Σπλεξγαζία ζε Οκάδεο Δξγαζίαο θαη ηελ Δπηθνηλσλία 

κε ην θνηλό θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζεσξνχλ φηη ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο εκπεηξίαο 

ηνπο ηα θαηαθέξλνπλ αξθεηά θαιά ζ΄ απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Αθφκε θαηαζέηνπλ φηη δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο) ή 

επηκνξθσζεί ζηε ζπλέρεηα ζε ζέκαηα Λήςεο Απνθάζεσλ (83%),  ζηε Γηαρείξηζε 

Κξίζεσλ (84%) θαη ζηελ Ηγεζία (92%). 

 

5.2 Οη  Δπηκνξθσηηθέο Αλάγθεο ηνπο 

Σν 80% αλαθέξεη φηη έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα βηβιηνζεθνλνκίαο, ην 40% ζηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ, ελψ ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

ζεσξεί φηη ηα ζπλέδξηα θαη νη ζεκαηηθέο εκεξίδεο είλαη κηα κνξθή επηκφξθσζεο. 

Δθθξάδεηαη έληνλα απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ε αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ηνκείο φπσο ε 

Γηνίθεζε Βηβιηνζεθώλ (62%), νη Γεκόζηεο Σρέζεηο θαη ε Δπηθνηλσλία (53%), ελψ 

ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε ζε Οξγαλσηηθέο Λεηηνπξγίεο φπσο ε 

Καηαινγνγξάθεζε, ε Σαμηλφκεζε, θ.ά. (ζε πνζνζηφ 46%). Πηζηεχνπλ φηη νη 

ζπνξαδηθέο εηζεγήζεηο ζηα πλέδξηα Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ δελ είλαη δπλαηφλ 

λα θαιχςνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, νχηε ην γλσζηαθφ θελφ πνπ ππάξρεη. 

Έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαίλεηαη λα ππάξρεη επίζεο ζηελ ‘Πιεξνθνξηθή 

θαη ζηε ρξήζε Νέσλ Τερλνινγηώλ’ (π.ρ. Σερληθέο Ψεθηνπνίεζεο, θ.ά.) (70%), ζηε 

Γηαρείξηζε ησλ έξγσλ θαη ζηε Χξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε (40%). 
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5.3 Πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε Δπηκόξθσζή ηνπο 

Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 15% θαηαζέηεη φηη έρεη ιάβεη ή ιακβάλεη επηκφξθσζε 

ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ. Πξάγκαηη ε OJT (On the Job Training) ‘Δπηκφξθσζε ζηε  

ζέζε Δξγαζίαο’, σο πξαθηηθή άζθεζε ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε 

αξραηνηέξνπ θαη πην θαηαξηηζκέλνπ ππαιιήινπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη γίλεηαη 

εληφο ηεο βηβιηνζήθεο,  ζην πφζην εξγαζίαο ή φηαλ νη εξγαδφκελνη κεηαθηλνχληαη γηα 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε παξάξηεκα ή θάπνηα  άιιε βηβιηνζήθε. 

Σν 15% αλαθέξεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο άιινπ Ιδξχκαηνο θαη ην 18% φηη  έρεη επηκνξθσζεί ππφ ηελ αηγίδα 

άιινπ θνξέα. Μφιηο ην 9% ηζρπξίδεηαη φηη επηκνξθψλεηαη ζπρλά εληφο ηνπ 

Ιδξχκαηνο πνπ εξγάδεηαη. 

 

5.4 Τν Δζσηεξηθό Πεξηβάιινλ 

Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξνπλ θη εξγάδνληαη νη  ππάιιεινη ησλ 

βηβιηνζεθψλ  είλαη θαηά θχξην ιφγν ηα Ιδξχκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα νη βηβιηνζήθεο 

ηνπο. Η άπνςε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΣΔΙ αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε θη αλάπηπμή 

ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ απφδνζή ηνπο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Έηζη ην 

45% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ ΣΔΙ θαηαζέηνπλ φηη ε Γηνίθεζε ηνπ 

Ιδξχκαηνο ελδηαθέξεηαη ειάρηζηα γηα ηελ Δπηκφξθσζή ηνπο ελψ ην 15% ιέεη φηη ε 

Γηνίθεζε ηνπ Ιδξχκαηνο αδηαθνξεί πιήξσο. 

 

 

Σε ποιό βαθμό πιζηεύεηαι όηι η Διοίκηζη ηοσ 

Ιδρύμαηός ζας ενδιαθέρεηαι για ηη ζσμμεηοτή ζας 

ζηα επιμορθωηικά προγράμμαηα
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8
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Series3

Series2

Series1

      

Έτει γίνει θεηικόηερη η ζηάζη ηοσ Ιδρύμαηος απένανηι 

ζηην επιμόρθωζη ηα ηελεσηαία τρόνια;

Ναη

43

65%

Όρη

23

35%

Ναη

Όρη

 
Δηθφλα 1 ηάζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ Δπηκφξθσζε                                    Δηθφλα 2 Αιιαγή ζηε ζηάζε ηεο Γηνίθεζεο 

                                                                                                      

Αθφκε ην 47% πηζηεχεη φηη ε Γηνίθεζε ησλ Ιδξπκάησλ αμηνπνηεί ειάρηζηα ηηο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, ελψ ην 9% ζεσξεί φηη δελ 

αμηνπνηνχληαη θαζφινπ. Αληίζεηα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 31% πηζηεχεη φηη νη 

λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπ αμηνπνηνχληαη ζε κέηξην βαζκφ. 

Παξφια απηά, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (65%) θαηαζέηεη φηη ε ζηάζε ηνπ Ιδξχκαηνο, 

ζην νπνίν εξγάδεηαη απέλαληη ζηελ Δπηκφξθσζε έγηλε πην ζεηηθή ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ. 

 

5.5 Τν Δμσηεξηθό Πεξηβάιινλ θαη Δπηκνξθσηηθέο Γξάζεηο 

Όπσο είλαη επξχηεξα γλσζηφ, εκηλάξηα Δπηκφξθσζεο απηή ηε ζηηγκή ζην ρψξν ησλ 

βηβιηνζεθψλ ζηελ Διιάδα πξνζθέξεη ην ΙΝΔΠ, αλ θαη απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο. Αθφκε έρνπλ ππάξμεη εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα ηα νπνία 

έρνπλ πινπνηεζεί απφ ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ή 

Ιδξπκάησλ. Δπίζεο έρνπλ πινπνηεζεί επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψζεθαλ απφ 

Δθπαηδεπηήξηα, ΙΔΚ ή θάπνηεο Ιδησηηθέο Δηαηξίεο έλαληη ακνηβήο θαη πξνζθάησο 

ζεκηλάξηα έρνπλ αξρίζεη λα πξνζθέξνληαη θαη απφ ηελ  Έλσζε Διιήλσλ 

Βηβιηνζεθνλφκσλ. Βέβαηα ζεκηλάξηα πξνζθέξνληαη επίζεο απφ θνξείο ή Ιδξχκαηα ζε 
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πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αιιά νη επθαηξίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ ζπαλίδνπλ. 

Σα ζπλέδξηα θαη νη ζεκαηηθέο εκεξίδεο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη ηεο 

δηεπξπκέλεο ζεκαηηθήο ηνπο έθηαζεο ζεσξνχληαη δηεζλψο∙  ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ ελεκέξσζε. Παξφια απηά ζηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θάλεθε  μεθάζαξα φηη, βιέπνπλ ηα ζπλέδξηα θαη ηηο εκεξίδεο ζαλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα. Δηδηθφηεξα ηηο ζεκαηηθέο εμεηδηθεχζεηο ησλ ζπλεδξίσλ ηηο ζεψξεζαλ 

εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε (π.ρ. ην Παλειιήλην πλέδξην ηνπ 2001 ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ην ζεσξνχλ επηκφξθσζε ζην Μάλαηδκελη ησλ 

Βηβιηνζεθψλ (65%)). 

ην ρψξν ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη ειάρηζηε 

πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Δπηπιένλ, ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη, φρη κε βάζε θάπνηεο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (κέζσ έξεπλαο), αιιά θπξίσο απφ ηηο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ θαη κε βάζε ηη έρεη λα πξνζθέξεη ε θάζε βηβιηνζήθε, ην θάζε Ίδξπκα ή 

θνξέαο.   

 

6. Σπκπεξάζκαηα 

Η θηλεηηθφηεηα (Job Rotation) κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ψζηε ν 

εξγαδφκελνο λα κάζεη ηε δνπιεηά απφ φια ηα πφζηα, ή ε «Δπηκφξθσζε ζηε ζέζε 

εξγαζίαο» (On the Job Training) απφ θάπνηνλ αξραηφηεξν είλαη ζρεδφλ νη κνλαδηθέο 

κνξθέο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο φκσο είλαη εμαηξεηηθά αλεπαξθείο 

απφ ηε θχζε ηνπο κηα θαη αλαθπθιψλνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα «εηαηξηθή γλψζε θαη 

θνπιηνχξα» ηεο Βηβιηνζήθεο ρσξίο λα κπνξεί λα εηζξεχζεη λέα δπλακηθή γλψζε.  

Οη Γηνηθήζεηο ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη νη ππάιιεινη ηνπο θαινχληαη λα 

μεπεξάζνπλ φρη κφλν ηα πξνβιήκαηα αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθαινχλ νη ζπλζήθεο ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θη έλαλ επηπιένλ ζθφπειν∙ απηφλ ηεο δπζπηζηίαο ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηφο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε θη αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ  θαη ηε ζρέζε πνπ έρνπλ απηέο κε ηελ αηνκηθή απφδνζε αιιά θαη ηε 

ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ηεο Βηβιηνζήθεο.  

Σέινο είλαη έληνλε ε αλάγθε πξνζθνξάο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα 

νπνία φκσο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ πξνζεθηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αλαδχνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

7. Πνηεο όκσο είλαη νη απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο; 

Η αλάγθε Δπηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ ΣΔΙ, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο είλαη πιένλ επηηαθηηθή.   

Αλ πηνζεηήζνπκε ηελ θιαζζηθή δηάθξηζε ησλ δεμηνηήησλ  ηνπ R. Katz (1955) ζε 

ηερληθέο δεμηφηεηεο (technical skills), ζε ελλνηνινγηθέο-δηαλνεηηθέο δεμηφηεηεο 

(conceptual skills) θαη ζε αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο (human skills) είλαη επθνιφηεξε ε 

επηζήκαλζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ επηκφξθσζε.  

 

Αθφκε, ζε κειέηε ησλ Chris Argyris θαη D. Schon (1978) εκθαλίδνληαη δχν 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θχζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο κάζεζεο:  
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 Η κάζεζε ηύπνπ Α (Single loop learning) 
ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηκφξθσζε αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε 

ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. Αθνξά 

δειαδή ηηο  : 

α. Τερληθέο δεμηόηεηεο ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Οη βαζηθέο ηερληθέο δεμηφηεηεο φπσο ε ρξήζε Η/Τ, πξνγξακκάησλ βηβιηνζήθεο, 

δηαθφξσλ software θαη hardware ζεσξνχληαη απηή ηε ζηηγκή δεδνκέλεο. Η 

ζεκεξηλή απαίηεζε γηα πην πξνρσξεκέλεο ηερληθέο δεμηφηεηεο αθνξά ζηελ 

εθπφλεζε εξεπλψλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο ηερληθέο 

ςεθηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ηε δηαρείξηζε ζεκαηηθψλ 

ππιψλ, ηε δεκηνπξγία Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ, ηνλ έιεγρν πεξηβάιινληνο θ.ά. 

β. Χξεκαηννηθνλνκηθέο γλώζεηο θαη γλώζεηο Γηαρείξηζεο Έξγνπ 

Γηα ηε δηαρείξηζε απηφλνκσλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ επηηπρή ππνβνιή 

πξνηάζεσλ, ηελ εηζξνή θαη δηαρείξηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ, θ.ά. 

γ. Γλώζεηο Ννκηθώλ Γηαδηθαζηώλ 

Ώζηε λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ, ειεπζεξίαο ζηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθφξεζεο.  

 

 Η κάζεζε ηύπνπ Β (Double-loop learning) 

Η κάζεζε ηχπνπ Β εμαζθαιίδεη κηα γεληθφηεξε επίδξαζε ζηηο αμίεο, ζηηο 

πξνζδνθίεο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο. Αθνξά δειαδή ηηο: 

α. Αλζξώπηλεο δεμηόηεηεο  

Δπηθνηλσλία – ζπλεξγαζία - ζπληνληζκφο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο – 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη εζηθφ ζάξξνο (ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζηεξίδνπλ ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο) -  θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ – δξάζε ζε νκάδεο 

– δηεπζπληηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

β. Δλλνηνινγηθέο- Γηαλνεηηθέο Γεμηόηεηεο 

Ιθαλφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο γλψζεο γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, νη ηερληθέο, νη 

κέζνδνη, ηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Αθφκε νη ηξφπνη Λήςεο 

Απνθάζεσλ, νη αληηδξάζεηο απέλαληη ζηελ αβεβαηφηεηα, ην ζηπι Ηγεζίαο, θαη ε 

ηθαλφηεηεο Αληίιεςεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη αθφκε 

Παηδαγσγηθέο Γεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαδίδνπλ καζήκαηα 

Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο. 

 

8. Ο ζρεδηαζκόο ελόο Δπηκνξθσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο  

χκθσλα κε ηελ Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ (2001) «Οη βαζηθέο θαηεπζύλζεηο κε βάζε ηηο 

νπνίεο ζρεδηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα είλαη : 

 Να εθνδηάδεη κε γλώζεηο  

 Να απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

 Να απνζθνπεί ζηε αιιαγή ζηάζεσλ, αμηώλ, λννηξνπίαο» 

Γηα λα θαηαξηηζηεί φκσο έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε 

αξρηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. «Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ 

(Schuller and Jackson, 1996, αλαθέξζεθε απφ ηελ Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 2001, 

ζει.160-161) γίλεηαη κε βάζε ηελ Αλάιπζε ησλ Οξγαλσζηαθώλ Αλαγθώλ, ηελ Αλάιπζε 

ησλ Δξγαζηώλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ Αηνκηθώλ πξνζόλησλ θαη ηθαλνηήησλ».  
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9. Τν ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ηεο Αμηνιόγεζεο ηεο Δπηκόξθσζεο  

Η αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο είλαη κία ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ε νπνία φκσο αγλνήζεθε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν 

απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο πεξηνρήο, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν.  

χκθσλα κε ηνλ Hamblin (1970) «Αμηνιόγεζε ηεο Δπηκόξθσζεο είλαη θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ απόθηεζε πιεξνθνξηώλ - πνπ αθνξνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνγξακκάησλ - θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηκόξθσζεο ππό ην θσο απηώλ 

ησλ πιεξνθνξηώλ». 

 χκθσλα αθφκε κε ηελ Πεηξίδνπ (1993)  «Η αλάιπζε ηνπ όξνπ αμηνιόγεζε ιακβάλεη 

δύν δηαζηάζεηο. Η πξώηε αθνξά ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκόξθσζεο, ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα αληηπαξαβάιινληαη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Έηζη ε αμηνιόγεζε ζεσξεί απηνζθνπό ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα λα 

εθηηκεζνύλ νη ζπλέπεηεο ηεο επηκόξθσζεο. Σ’ απηή ηε δηάζηαζε δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξύηεηα ζηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ πεηξακαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, ζηε κεζνδνινγία ζπιινγήο 

θη αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Η δεύηεξε δηάζηαζε ηεο αμηνιόγεζεο ηεο επηκόξθσζεο πνπ ζπλήζσο απνθαιείηαη 

έξεπλα ηεο αμηνιόγεζεο (evaluation research), ιεηηνπξγεί σο κία δηαδηθαζία ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ, ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη επαλαηξνθνδόηεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ.  Η αμηνπνίεζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ 

ζα επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηο κεηέπεηηα απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επηκόξθσζε.» 

Έηζη ε έξεπλα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη πνιχπινθε σο θνηλσληθή δηαδηθαζία κηα θαη 

δηαπξαγκαηεχεηαη κεηξήζεηο πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ φκσο 

αλζξψπνπο κε επαηζζεζίεο, επαγγεικαηηθά φλεηξα, ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο - πνπ 

ελδερνκέλσο λα ελνρινχληαη - θαη πνπ πξέπεη φκσο, λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 

10. Σρεδηαζκόο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηεο Δπηκνξθσηηθήο 

Γηαδηθαζίαο 

Η Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο Δπηκνξθσηηθήο Γηαδηθαζίαο κπνξεί λα νξηζζεί σο κηα 

πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε  θαη δηαδξαζηηθά δπλακηθή (δηαξθψο κεηαβαιιφκελε γηα λα 

εμππεξεηεί ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο) δηεξεχλεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο. ηφρνο ηεο 

είλαη ε απφθηεζε έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ  Δπηκνξθσηηθή Γηαδηθαζία ψζηε λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ φινη νη παξάγνληεο γηα ηελ επεκβαηηθή δηφξζσζε θαη βειηίσζή 

ηεο. 

Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο γηα λα νδεγήζεη ζε 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κεζνδνινγίαο 

έξεπλαο θαη αλάιπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Απηέο νη πξνυπνζέζεηο αθνξνχλ θπξίσο 

ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο θαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Η επίζεκε Αμηνιφγεζε ηεο Δπηκφξθσζεο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα ζηελ Διιάδα είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο κεηξήζεηο πνπ θάλεη ν θνξέαο δηνξγάλσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο σο εξγαιείν ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Οπσζδήπνηε ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία 

θαη ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ θνξέα θαη ζπαλίσο ζπλδέεηαη κε ηηο κεηαβνιέο 

ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, ηηο ακνηβέο, ηηο απμήζεηο, ηηο πξναγσγέο, ηηο 

κεηαθηλήζεηο. 
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Γηα λα ιεηηνπξγήζεη, φκσο, απνηειεζκαηηθά ν ζεζκφο ηεο επηκφξθσζεο θαη γηα λα 

έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη αξρηθά: 

- λα μεπεξαζηνχλ πηζαλέο αληηζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ζηελ αιιαγή  

- λα επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

- λα μεπεξαζηνχλ αληηξξήζεηο θαη ζθφπεινη πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο  

ην ρψξν ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ γηα λα ζρεδηαζηεί έλα επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ αξρηθά: 

 Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, νη επαγγεικαηηθέο ειιείςεηο θαη ηα εθθξαζκέλα  ή 

δηαπηζησκέλα γλσζηαθά θελά κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ πνπ 

επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ. 

 Οη καζεζηαθνί ζηφρνη, δειαδή νη γλψζεηο πνπ πεξηκέλνπκε λα πξνζιάβνπλ νη 

εξγαδφκελνη, νη λέεο δεμηφηεηεο πνπ πεξηκέλνπκε λα απνθηεζνχλ θαη νη παιηέο 

πνπ ζα εμειηρζνχλ, νη αιιαγέο ζηάζεσλ, αμηψλ θαη απφςεσλ πνπ 

πξνζδνθνχκε λα ζπκβνχλ. 

 Σν ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δειαδή νη ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο θαη ε δηάξθεηά ηνπο 

 Οη κέζνδνη θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο 

 Οη εθπαηδεπηέο θαη νη Δθπαηδεπφκελνη 

 Σα εξγαιεία, δειαδή ε ρξήζε θαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο, ηα δηδαθηηθά 

βνεζήκαηα 

 Ο ρψξνο, ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπ θαη ε απφζηαζε απφ ην ρψξν εξγαζίαο ή 

θαηνηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη αθνχ θαηαξηίζνπκε ην πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο :  

 Να επαλαηξνθνδνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία κε ελδηάκεζεο πιεξνθνξίεο
7
 θαη λα 

δηνξζψζνπκε ελδερνκέλσο ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο ηεο ζρεδηαζκέλεο 

επηκφξθσζεο. Δπαλαηξνθνδνηήζεηο κε πιεξνθνξίεο γηα αιιαγή ζηάζεσλ 

ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηέο ή ε 

νκάδα ζρεδηαζκνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Να ιάβνπκε ηνπιάρηζηνλ δχν αμηνινγήζεηο (κία θαηά ηε δηάξθεηα θαη κία ζην 

ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο) απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηκνξθψλνληαη - 

αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα, ηνπο εθπαηδεπηέο, ην ρψξν, ην πεξηερφκελν, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα, ηα εξγαιεία, ηα βνεζεηηθά εγρεηξίδηα θιπ.  

 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε φκσο ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπηκφξθσζεο πνπ 

ιακβάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ππάιιεινη πξέπεη λα εμεηάζνπκε: 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 

- Σα δεδνκέλα πνπ ζα καο δψζνπλ νη ελδηάκεζεο πιεξνθνξίεο θαη νη 

δχν αμηνινγήζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο εηζξνέο ηεο επηκνξθσηηθήο 

δηαδηθαζίαο  θαη ζα καο επηηξέςνπλ δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζην ίδην 

ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

                                                
7
 Πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλνληαη από ηνπο εθπαηδεπηέο θαη εθκαηεύνληαη από πξνζρεδηαζκέλεο ζπδεηήζεηο πνπ 

ζα θάλεη ν εθπαηδεπηήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκόξθωζεο ή από κίλη εξωηεκαηνιόγηα πνπ ζα 

ζπκπιεξώζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη 
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κειινληηθψλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν, ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο. 

- Σηο αιιαγέο ζηηο αληηδξάζεηο θαη ζηα ιεγφκελα ησλ εξγαδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα. 

- Σνλ ξπζκφ ησλ καζεζηαθψλ εηζξνψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ 

κπνξεί λα γίλεηαη κε έλα κηθξφ ελδηάκεζν ηεζη ή δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 

- Με ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ, π.ρ. ε εθπιήξσζε 

ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ απφδνζεο, ε αίζζεζε απηνπξαγκάησζεο, ε 

αιιαγή αμηψλ, ζηάζεσλ θαη νη κεηαβνιέο ζηηο αηνκηθέο αληηιήςεηο 

πεξί αμίαο θαη ρξεζηκφηεηαο. 

- Με ηελ αιιαγή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ (κε θξηηήξηα φπσο ε κεηαβνιή ζε δείθηεο π.ρ. αχμεζε 

αξηζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ αηηεκάησλ). 

- Με ηελ αιιαγή ζηελ Βηβιηνζήθε κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

Παξαγσγηθφηεηαο θαη κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ν πξνζεθηηθφο ρεδηαζκφο θαη ε Αμηνιφγεζε ηεο 

Δπηκφξθσζεο είλαη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο, γηαηί θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρεη  

κεγάιν θφζηνο∙ ηφζν άκεζν πνπ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο δαπάλεο, ζηε δηάζεζε 

ρξφλνπ θαη ζηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο φζν θαη έκκεζν πνπ αθνξά ζηε καθξάο 

δηάξθεηαο απνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ηελ επηβάξπλζε 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ κέλνπλ.  

Δμάιινπ, θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα 

εμππεξεηήζεη έλα ζθνπφ – ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε:  

 ηηο εθθξαζκέλεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο βηβιηνζεθνλνκηθψλ ή άιισλ 

γλσζηαθψλ ειιείςεσλ θαη 

 ηελ αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Έηζη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα ειέγρεηαη κεζνδηθά ψζηε λα επηιέγνληαη εθείλεο 

νη δξάζεηο πνπ έρνπλ απνδεηρηεί απνδνηηθφηεξεο. 
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