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Περίληψη 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση της ορολογίας που αξιοποιείται για να περιγραφεί η 
διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά 

Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs). Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
αποδίδεται στην αγγλική βιβλιογραφία με διαφορετικές και συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες ορολογίες. 

Η εννοιολόγηση της είναι κρίσιμη καθώς η ορολογία που χρησιμοποιείται σχετίζεται με τον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων και κατ΄ επέκταση με τη μαθησιακή εμπειρία των εκπαιδευτικών σε αυτά.  Για τον 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε  οριοθετημένη ανασκόπηση άρθρων και τα αποτελέσματα κατέδειξαν 
ότι  η ορολογία που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται είναι αυτή της “teacher professional 
development”, με βασικές παραμέτρους την μακροπρόθεσμη επιμόρφωση, τον κοινωνικό χαρακτήρα 

μέσω δικτύων εκπαιδευτικών, τη χρήση ΤΠΕ κ.ά. Η συγκεκριμένη έρευνα συντελεί στην αποσαφήνιση 
της ορολογίας και αναδεικνύει την ανάγκη τεκμηρίωσης της προκειμένου τα προγράμματα στα 

MOOCs να σχεδιάζονται με γνώμονα συγκεκριμένες θεωρίες ώστε να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές 
παραμέτρους της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών καθιστώντας την αποτελεσματικότερη.  

Λέξεις κλειδιά: Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (ΜΑΔΜ), Επαγγελματική Ανάπτυξη 
Εκπαιδευτικών, Οριοθετημένη Ανασκόπηση Πεδίου. 

Εισαγωγή 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών  

Οι ερευνητές ανά τον κόσμο συμφωνούνε ότι η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της κοινότητας ως 
μία σημαντική προϋπόθεση προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες 
απαραίτητες για την επιβίωση στον 21ο αιώνα. Σε αυτή την κατεύθυνση απαραίτητες 
κρίνονται και νέες διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές που θα συντελούν στην καλλιέργεια 
των προσόντων των εκπαιδευτικών. Εξίσου απαραίτητα θεωρούνται και τα 
καλοσχεδιασμένα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που 
αποσκοπούν στην ανανέωση των παιδαγωγικών τους γνώσεων (Bayar, 2014; Darling – 
Hammond et al., 2017). Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 
2009) καταδεικνύει ότι η συμμετοχή στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης μπορεί 
να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου στη διδασκαλία τους 
και παράλληλα μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία ώστε αυτά να στελεχώνονται από ένα καλά 
καταρτισμένο προσωπικό. Φυσικά, τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης θα πρέπει 
να διέπονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την προσέγγιση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης που εκπροσωπούνε προκειμένου να επιφέρουν θετικές αλλαγές 
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στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι δραστηριότητες που ενσωματώνονται σε αυτά θα πρέπει 
να είναι συνεργατικές, συνεχιζόμενες ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασμό τους και οι ανάγκες, οι προσδοκίες και ανησυχίες των εκπαιδευτικών καθώς και 
η εποικοδομητική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και των ΤΠΕ (Bayar, 2014;  Trust & 
Pektas, 2018). 
        Σήμερα, πολλά κράτη επενδύουνε σημαντικά χρηματικά ποσά στα προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών. Οι επενδύσεις αυτές είναι καίριες για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού επιπέδου των διδασκόντων, το οποίο με τη 
σειρά του επηρεάζει άμεσα τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Πολλοί ερευνητές 
παρόλα αυτά αναγνωρίζουν ότι μολονότι το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας είναι 
στραμμένο στην επαγγελματική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή, η ίδια η ορολογία που 
χρησιμοποιείται στερείται σαφούς διατύπωσης κι ενός ξεκάθαρου ορισμού (Evans, 2002; 
Desimone, 2009; Chang et al., 2012;  Lee & Kim, 2016). 
         Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι ασαφής και 
συγκεχυμένη, αν και τις τελευταίες δεκαετίες η βιβλιογραφία που μελετά το ζήτημα ολοένα 
και αυξάνεται. Ο ΟΟΣΑ (2009) ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως 
«τις δραστηριότητες εκείνες που αναπτύσσουν τις ατομικές δεξιότητες, τις γνώσεις και 
εξελίσσουν κι άλλα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού». Ο Guskey (2002) με τη σειρά του 
αντιλαμβάνεται την επαγγελματική ανάπτυξη «σαν μια συστηματική προσπάθεια 
προκειμένου να επέλθει η αλλαγή στις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί στην τάξη, στην συμπεριφορά και στις αντιλήψεις τους, και στη συνέχεια και 
στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών τους». Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Centre for the Development of Vocational 
Training, 2020) θεωρεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη απευθύνεται στη βελτίωση τόσο των 
γενικών όσο και των εξειδικευμένων δεξιοτήτων του ατόμου. Η διαδικασία αυτή άλλοτε 
συμβαίνει εξατομικευμένα, με προσωπική πρωτοβουλία του καθενός, άλλοτε με τη μορφή 
της συμβουλευτικής ενώ κάποιες φορά μπορούμε να τη συναντήσουμε σε ένα συνεργατικό 
πλαίσιο κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής. Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Guskey (2002), 
άλλοι   ερευνητές αναγνωρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σαν μία 
καλά δομημένη διαδικασία η οποία επιφέρει αλλαγές σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να 
αλλάξουν τις διδακτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού και να βελτιώσουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των μαθητών (Darling – Hammond et al., 2017). 
        Η ασυμφωνία και η σύγχυση που επικρατεί κατά τη διαδικασία της εννοιολόγησης της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών γίνεται εμφανής σε ένα ευρύ σώμα της 
αγγλικής βιβλιογραφίας. Όταν την εξετάζει κανείς προσεκτικά είναι εύκολο να αντιληφθεί 
παρόμοια ασάφεια και σε σχέση με τους όρους που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές 
και τους ειδικούς για να περιγράψουν την επαγγελματική ανάπτυξη. Αρχικά, ήταν 
ιδιαίτερα διαδεδομένος ο όρος «teacher education» που αποδίδει την γνωστική κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών κατά την εργασία τους και τη βελτίωση των διδακτικών τους 
προσόντων. Σύμφωνα με την Unesco (2022), ο όρος «teacher education» συσχετίζεται με τα  
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια για τη δημιουργία κατάλληλων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης, τόσο για φοιτητές όσο και για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. 
Τώρα πια ελάχιστοι εκπαιδευτικοί, ορισμένα σχολεία και σπανιότερα οι φορείς χάραξης 
εκπαιδευτικής πολιτικής χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη ορολογία η οποία εμφανίζεται ως 
παρωχημένη στη βιβλιογραφία. Βέβαια, παράλληλα με την ορολογία «teacher education» 
αρχίζει και χρησιμοποιείται και ο όρος «teacher training». Με τον τελευταίο εννοούνται τα 
προγράμματα που σχεδιάζονται για να εκπαιδεύσουνε τους εκπαιδευτικούς και να τους 
εφοδιάσουνε με τα κατάλληλα προσόντα και γνώσεις προκειμένου να μπορέσουν να 
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βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές και κατ΄ επέκταση τα μαθησιακά αποτελέσματα 
των μαθητών τους (European Commision, 2012;  Unesco, 2022). Από την άλλη πλευρά, ο  
Hargreaves (1995) κατέδειξε το «professional learning» ως την καταλληλότερη ορολογία σε 
σχέση με το «professional development»  γα να αποδοθεί εναργέστερα  η διαδικασία που 
περιγράφει τόσο μία διαδικασία που βασίζεται στην ατομική πρωτοβουλία και 
περιλαμβάνει τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες δραστηριότητες. Ο Bleicher (2014) 
επισημαίνει ξανά ότι το πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
προσιδιάζει περισσότερο στην έννοια του «professional learning»  υπογραμμίζοντας έτσι 
τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διαδικασία αλλαγής των 
γνώσεων, στάσεων και πρακτικών του. Παράλληλα κι άλλοι ερευνητές θεωρούνε πως ο 
τελευταίος όρος είναι περισσότερο ευρύς από τους προηγούμενους, όμως αναγνωρίζουν ότι 
θα μπορούσε να χρησιμοποιείται και ταυτόχρονα με το «teacher professional development»  
(O’Brien & Jones, 2014). Οι ίδιοι επίσης αμφιβάλουνε για  τη δυνατότητα των μελλοντικών 
ερευνητών να αποδείξουνε ότι οι όροι διαφοροποιούνε την ουσία της εκπαιδευτικής πράξης. 

MOOCs 

Το περιοδικό «Times» της Νέας Υόρκης ανακήρυξε το 2012 ως τη χρονιά των Μαζικών 
Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses - MOOCs). Αυτό 
συνέβη εξαιτίας της μεγάλης αλλαγής που επέφεραν στη δυνατότητα να εκπαιδεύονται 
μεγάλα πλήθη ατόμων δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος με τη χρήση των ΤΠΕ (Pappano, 2012). 
Τα MOOCs βέβαια πρωτοεμφανίστηκαν το 2008 και απευθείας «υποσχέθηκαν» έναν νέο, 
πρωτοποριακό τρόπο για την εκπαίδευση μεγάλων κοινών, με έναν ευέλικτο και οικονομικό 
τρόπο που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Το 2008, οι George Siemens και Stephen 
Downes παρουσίασαν το μάθημα «Connectivism and Connective Knowledge», ένα μαζικό 
ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα, σε πειραματική μορφή (Cormier & Siemens, 2010). Την ίδια 
χρονιά πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται τα Harvard και 
Stanford, πειραματίζονται με τα MOOCs προκειμένου να διδάξουν μαζικά πολλούς 
ανθρώπους υπό το πρίσμα του εκδημοκρατισμού και της εκπαίδευσης και της πάταξης της 
κοινωνικής ανισότητας (Bonk et al., 2015). 
       Από τότε, εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν τα MOOCs 
προκειμένου να εκπαιδευτούν και να αποκομίσουν γνώσεις σε τομείς που οι ίδιοι επιλέγουν, 
να βελτιώσουν ή ακόμη και να αλλάξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να 
αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και πολλά άλλα. Τα MOOCs από τότε προσφέρονται μέσα 
από πολλές εκπαιδευτικές πλατφόρμες και έγιναν σταδιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
ανοιχτά προς συμμετοχή από ανθρώπους με αντίστοιχα ενδιαφέροντα σε όλον τον κόσμο. 
Μάλιστα, ήδη από το 2013, διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδεικνύουν 
ως προτεραιότητα την υιοθέτηση των ανοιχτών μαθημάτων με σκοπό να προσφέρουν 
εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη σε όλους τους πολίτες (European Commision, 
2013).  
        Σήμερα, τα MOOCs αναδιαμορφώνουνε το τοπίο της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης 
εν γένει. Τελευταία προσελκύουνε αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον σαν ένας καινούριος 
τρόπος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα ανώτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα (Vivian et al., 
2014;  Laurillard, 2016;  Wang et al., 2018). Πίσω στο 2013, η Coursera ανακοίνωσε την 
έναρξη μίας νέας σειράς δωρεάν, ανοιχτών, διαδικτυακών μαθημάτων σχεδιασμένα για την 
ανάπτυξη των παιδαγωγικών προσόντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Από τότε, οι ερευνητές εστιάζουν τόσο στις τεχνολογικές πτυχές του 
σχεδιασμού των MOOCs και στις ΤΠΕ που αξιοποιούνται όσο και στην παιδαγωγική 
λειτουργία τους. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υπογραμμίζει ένα ευρύ πεδίο 
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ερευνητικών ζητημάτων που είναι ανοιχτά σε περαιτέρω διερεύνηση, όπως είναι τα 
μαθησιακά αποτελέσματα των συμμετεχόντων στα MOOCs, ζητήματα σχετικά με την 
εμπλοκή των συμμετεχόντων, των τεχνολογικό και παιδαγωγικό σχεδιασμό τους, κ.ά. 
(Liyanagunawardena, 2013;  Gasevic et al., 2014; Castano et al.,2015; Hew, 2016; Littlejohn, 
2016; Veletsianos & Shepherdson, 2016;  Eriksson et al., 2017).  
       Αν και τα MOOCs εφαρμόστηκαν από την αρχή ευρέως σε όλους τους τύπους των εξ 
αποστάσεως μαθημάτων (πανεπιστημιακά μαθήματα, εκπαίδευση ενηλίκων, προγράμματα 
επιμόρφωσης κ.ά.), αργότερα αναγνωρίστηκαν ως ένας εναλλακτικός τρόπος για την 
προσφορά προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών (Vivian, 2014;  
Koutsodimou, and Jimoyiannis, 2015;  Laurillard, 2016). Γι΄ αυτό, τα  MOOCs ως ένας 
εναλλακτικός και καινοτόμος τρόπος για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
είναι ένα νέο ερευνητικό πεδίο. Το πεδίο αυτό χρήζει διερεύνησης προκειμένου τα 
προγράμματα αυτά να σχεδιάζονται με γνώμονα συγκεκριμένες πτυχές της επαγγελματικής 
ανάπτυξης και να βελτιώνουν έτσι τη μαθησιακή εμπειρία και τα μαθησιακά αποτελέσματα 
των συμμετεχόντων.  
       Ενώ οι ΤΠΕ και τα MOOCs αποτελούν ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο, η σύγχυση στην 
ορολογία που χρησιμοποιείται για την επαγγελματική ανάπτυξη δυσχεραίνει τη μελέτη 
αυτής της προοπτικής καθώς συσκοτίζει τις προσπάθειες για κοινό ερευνητικό σχεδιασμό 
και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Πολλοί υποστηρίζουνε στα άρθρα τους ότι η 
εννοιολογική αυτή στη σύγχυση σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη προκύπτει από 
ερευνητές που χρησιμοποιούνε διαφορετικούς, αλλά συχνά μη τεκμηριωμένους όρους για 
την απόδοση της (Clarke & Hollingsworth, 2002;  Borko, 2004;  Timperley & Alton  - Lee, 
2008). Οι πολλοί όροι που χρησιμοποιούνται στην αγγλική βιβλιογραφία για την 
επαγγελματική ανάπτυξη είναι στην πραγματικότητα ο λόγος για τον οποία η έννοια αυτή 
χρήζει αποσαφήνισης: η ανάγκη για κοινή κατανόηση.  Όταν η κοινή κατανόηση 
απουσιάζει, οι ερευνητές και οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής δεν έχουνε μία 
κοινή βάση επιστημονικού διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται δυσκολίες στο 
σχεδιασμό, στην οργάνωση και τελικά στην εμπλοκή των εκπαιδευτικών με τρόπο 
αποτελεσματικό σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Στην παρούσα εργασία, η 
έρευνα εστιάζει στην αγγλική βιβλιογραφία κι όχι στην ελληνική γιατί στην πρώτη 
παρατηρείται εντονότερη εννοιολογική σύγχυση και ταυτόχρονη χρήση πολλών σχετικών 
όρων, ενώ αντίθετα στην ελληνική βιβλιογραφία φαίνεται πια μία σύγκλιση των ερευνητών 
στη χρήση της έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης  (Κούκης & Τζιμογιάννης, 2019).  Η 
συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν προσπαθεί να διαλευκάνει την ιδεολογική σύγχυση που 
υπάρχει σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν τη διαδικασία της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω των MOOCs. Σκοπός της έρευνας είναι 
να παρουσιάσει μία οριοθετημένη ανασκόπηση άρθρων (scoping review) σχετικά με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται για να αποδοθεί η επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
στα MOOCs στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, η διερεύνηση της συχνότητας χρήσης των 
όρων αυτών στις πρωτογενείς έρευνες του πεδίου, και τελικά η εννοιολόγηση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των MOOCs. Για τους λόγους 
αυτούς τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώθηκαν ως εξής:  

1. Ποιοι είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους ερευνητές για να 
αποδοθεί η διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης στα MOOCs; 

2. Πώς εννοιολογείται στις πρωτογενείς έρευνες η επαγγελματική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των MOOCs; 
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Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας αποφασίστηκε πως καταλληλότερος είναι ο τύπος 
της οριοθετημένης ανασκόπησης άρθρων. Αυτός ο τύπος ανασκόπησης ανασυνθέτει 
πληροφορίες και γνώσεις οι οποίες απευθύνονται σε ένα ανοιχτό ερευνητικό ερώτημα που 
αποσκοπεί στη χαρτογράφηση εννοιών αλλά και στην ανάδειξη κενών που εντοπίζονται σε 
ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Η οριοθετημένη ανασκόπηση άρθρων καλύπτει ένα 
ευρύ εννοιολογικό πεδίο στοιχείων και είναι πιο ευέλικτος τύπος έρευνας σε σχέση με άλλα 
είδη ανασκόπησης, όπως είναι η συστηματική ανασκόπηση ή η μετά-ανάλυση (Arksey & 
O'Malley, 2005; Gough et al.,2012;  Munn et al., 2018). Ο συγκεκριμένος τύπος ανασκόπησης 
θεωρείται ακόμη ο καταλληλότερος όταν η σχετική βιβλιογραφία για το υπό διερεύνηση 
θέμα είναι μεγάλη και σύνθετη. Η γκρίζα βιβλιογραφία, οι θεωρητικές και οι αφηγηματικές 
ανασκοπήσεις, ποσοτικές αλλά και ποιοτικές έρευνες συμπεριλαμβάνονται εξίσου στην 
οριοθετημένη ανασκόπηση. Ακόμη, σύμφωνα με τον Munn και τους συνεργάτες του (2018), 
αυτός ο τύπος ανασκόπησης επιλέγεται από τους ερευνητές όταν προτίθενται να 
διευκρινίσουν έννοιες κι ορισμούς και να αξιολογήσουν ερευνητικά κενά ανά πεδίο. 

Κριτήρια αποκλεισμού και συμπερίληψης 

Στη συγκεκριμένη ανασκόπηση συμπεριλάβαμε άρθρα τα οποία είναι αξιολογημένα από 
ομότιμους και περιείχαν στην περίληψη ή/και στον τίτλο τους τις λέξεις: teacher professional 
development Ή teacher professional learning Ή teacher training Ή  teacher education ΚΑΙ MOOCs. 
Όλα τα επιλεγμένα άρθρα ήταν πρωτογενείς έρευνες και είχαν δημοσιευτεί στην αγγλική 
γλώσσα από το 2014 μέχρι το 2020. Η περίοδος αυτή αναδείχθηκε από τις μηχανές 
αναζήτησης μιας και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα άρθρα που να συνδυάζουν την 
επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και τα MOOCs πριν το 2014.  

Στρατηγική έρευνας 

Με τη χρήση λέξεων – κλειδιά που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών (teacher professional development, teacher professional learning, teacher 
training, teacher education) και τα MOOCs, πραγματοποιήσαμε έρευνα στις εξής μηχανές 
αναζήτησης: ERIC, SCOPUS, Web of Science και Science Direct. Η σειρά αναζήτησης που 
διερευνήθηκε τυπικά στις περισσότερες από τις πλατφόρμες ήταν – με μικρές 
διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις προδιαγραφές της πλατφόρμας – η παρακάτω: (TITLE-
ABS-KEY (teacher professional development) OR TITLE-ABS- KEY (teacher professional 
learning) OR TITLE-ABS- KEY (teacher education) OR TITLE-ABS- KEY (teacher training)  
AND TITLE-ABS-KEY (MOOC)). Πριν επιλέξουμε τις συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων, 
συμβουλευτήκαμε βιβλιοθηκονόμο εξειδικευμένο σε ζητήματα που αφορούν ανασκοπήσεις 
σχετικά με τις κατάλληλες βάσεις και διεξήγαμε μαζί μια πιλοτική έρευνα. Η τελική 
αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων έγινε τον Ιούνιο του 2019 και τα αποτελέσματα αυτής 
ανανεώθηκαν τον Νοέμβριο του 2020. Συνολικά ανασύρθηκαν 286 περιλήψεις. Μετά την 
αφαίρεση των διπλότυπων, 244 άρθρα ελέγχθηκαν για συμπερίληψη. Ένα τελικό σύνολο 55 
πρωτογενών ερευνών αποτέλεσαν τη βάση για την ανάλυση αφού εφαρμόστηκαν τα 
κριτήρια αποκλεισμού – συμπερίληψης.  

Επιλογή μελετών και χαρτογράφηση δεδομένων 

Τα άρθρα προς συμπερίληψη που προέκυψαν από την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων 
μεταφορτώθηκαν στο λογισμικό διαχείρισης αναφορών Mendeley.   Εκεί, έγινε απευθείας 
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ταυτοποίηση των διπλότυπων άρθρων και αυτόματη διαγραφή τους. Ένας από τους 
συγγραφείς έλεγξε τους τίτλους και τις περιλήψεις των άρθρων που ανασύρθηκαν από την 
αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων. Ο ίδιος συγγραφέας εφάρμοσε τα αρχικά κριτήρια 
επιλογής σε όλα τα σχετικά άρθρα. Οι υπόλοιποι συγγραφείς αναπαρήγαγαν όλη την 
διαδικασία από την αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της επιλογής των 
άρθρων. Ο καθένας από αυτούς ήλεγξε ένα τυχαίο δείγμα που αντιστοιχούσε περίπου στο 
20% των τίτλων και των περιλήψεων.  Η συμφωνία μεταξύ των συγγραφέων σχετικά με τα 
επιλεγμένα άρθρα ήταν υψηλή. Τυχόν διαφορές ή διαφωνίες συζητήθηκαν και επιλύθηκαν 
με συναίνεση. Τέλος, οι επιλεγμένες μελέτες χαρτογραφήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα 
τυποποιημένο υπολογιστικό φύλλο. Αυτό περιελάμβανε πληροφορίες σχετικά με: 
συγγραφείς, τίτλο, έτος δημοσίευσης, χώρα προέλευσης, είδος μελέτης, συμμετέχοντες και 
σχετική έννοια/ορισμό για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Σύνοψη και αναφορά αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα έρευνα, τα δεδομένα παρουσιάζονται κυρίως σε αφηγηματική μορφή και 
οργανώνονται γύρω από τους συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με τα ερευνητικά 
ερωτήματα, ενώ όπου χρειάζεται, χρησιμοποιούνται πίνακες. 

Για τη συχνότητα των όρων, εξετάσαμε όλα τα επιλεγμένα άρθρα που συμπεριλήφθηκαν 
στην οριοθετημένη ανασκόπηση πεδίου και ποσοτικοποιήσαμε τον αριθμό των μελετών που 
παρέχουν έναν ορισμό, καθώς και εκείνων που δεν όρισαν καθόλου την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Για την εννοιολόγηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, οργανώσαμε 
τα περιληφθέντα άρθρα γύρω από τις κύριες παραμέτρους της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών που αναγνωρίστηκαν. Η οργάνωση των ορισμών εστιάζει στην 
ακόλουθη πτυχή: δημιουργία λίστας και σύντομης περιγραφής των κύριων θεμάτων που 
προσδιορίζονται σε κάθε ορισμό της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν ποιοτικά με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, προσδιορίζονται, αναλύονται κι αναφέρονται πρότυπα 
θέματα εντός των δεδομένων (Clarke & Braun, 2013). Η θεματική ανάλυση επιτρέπει στον 
ερευνητή να αναλύσει ποιοτικά δεδομένα, να σχηματίσει κώδικες και να εντοπίσει θέματα 
(εννοιολογικά μοτίβα). Επίσης απεικονίζει τα δεδομένα λεπτομερώς και αντιμετωπίζει 
διάφορα θέματα. Με τη χρήση θεματικής ανάλυσης, ο ερευνητής έχει το πλεονέκτημα να 
βρίσκει τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των εννοιών, να τις συγκρίνει και στο τέλος να 
προσδιορίζει με ακρίβεια κάθε πτυχή τους (Clarke & Braun, 2013). Για αυτό, 
κωδικοποιήσαμε τις πτυχές που αξιολογήθηκαν,  χρησιμοποιώντας θέματα που προέκυψαν 
από την εξέταση των στοιχείων σε κάθε έναν από τους ορισμούς της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  Τέλος, στόχος μας ήταν να αναλύσουμε τα θέματα που 
προέκυψαν σύμφωνα με επιστημολογικές παραδοχές και θέσεις που προκύπτουν από το 
σχετικό επιστημονικό πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Ίσαρη & 
Πουρκός, 2015). 

Αποτελέσματα 

Συχνότητα των όρων 

Οι 55 πρωτογενείς μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην οριοθετημένη ανασκόπηση πεδίου 
αναλύθηκαν στο πλήρες κείμενο τους προκειμένου να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό 
ερώτημα: Ποιοι είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους ερευνητές για να αποδοθεί η 
διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα MOOCs; 
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Αρχικά, καταγράψαμε τους διαφορετικούς όρους που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 
βιβλιογραφία για να περιγράψουν τη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών όσον αφορά τα MOOCs. Σε 44 από τα 55 άρθρα (74%) ο όρος teacher 
professional development χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία που ακολουθούν 
οι εκπαιδευτικοί για την ανανέωση των  γνώσεων και την βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Σε 
αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία των μελετών, ο όρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά. 
Ωστόσο, 5 στους 44 συγγραφείς χρησιμοποιούν παράλληλα με τον όρο teacher professional 
development, ως δεύτερο όρο, τον όρο teacher education, χωρίς καθόλου τεκμηρίωση. 

Στο υπόλοιπο 26% των άρθρων, ο όρος teacher education εμφανίζεται σε 8 από αυτά (σε 
ποσοστό 15,2% επί του συνόλου). Τέλος, μόνο 3 ερευνητές χρησιμοποιούν ως κύριο όρο 
teacher learning και άλλοι 3 ερευνητές τον όρο teacher training για να περιγράψουν τη 
διαδικασία που ακολουθείται όταν οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να βελτιώσουν το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο σε ένα MOOC (5, 4%).  

Ορισμοί 

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα οριοθετημένη ανασκόπηση πεδίου 
μελέτησαν προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών σε ένα πλαίσιο MOOC. Ωστόσο, μόνο μια μικρή ομάδα ερευνητών που 
χρησιμοποίησε τον όρο teacher professional development ορίζει και τον αποσαφηνίζει. Μόνο 15 
συγγραφείς (36, 5%) ορίζουν τη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 
Ένα μικρό ποσοστό των συγγραφέων (8%) αποδίδει στον όρο κάποια συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, (συνεχής διαδικασία, κοινωνική δραστηριότητα, ανάγκη για ψηφιακές 
δεξιότητες  μέσω της χρήσης των ΤΠΕ κ.λπ.) ή επιχειρεί να τον περιγράψει χωρίς ωστόσο να 
τον ορίσει. Στα υπόλοιπα άρθρα  (55, 5%)   που χρησιμοποιούν ως κύριο τον όρο teacher 
professional development  για να περιγράψουν τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, 
δεν υπάρχει κανένας ορισμός. 
      Επιπλέον, το 26% των συγγραφέων που περιγράφουν τη διαδικασία επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν έναν από τους όρους teacher education, teacher 
learning ή teacher training. Ωστόσο, καμία από τις προαναφερθείσες μελέτες δεν ορίζει τους 
όρους που χρησιμοποιούνται. Κανένας από τους συγγραφείς δεν επικεντρώθηκε στην 
εννοιολογική αποσαφήνιση της διαδικασίας που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί όταν 
χρειάζεται να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στο πλαίσιο των MOOCs. 
       Ωστόσο, 7 από τους συγγραφείς αναγνωρίζουν την εννοιολογική σύγχυση σχετικά με 
τους όρους, τη διαδικασία που περιγράφουν και τη σύγκρουση γύρω από αυτούς και 
τονίζουν την ανάγκη αποσαφήνισης και προσδιορισμού μιας ξεκάθαρης έννοιας που να 
περιγράφει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Εννοιολόγηση / Αναγνωρισμένα Θέματα 

Αναλύσαμε τους 15 ορισμούς της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω 
θεματικής ανάλυσης για να απαντήσουμε στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Πώς 
εννοιολογείται η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των MOOCs στις 
πρωτογενείς έρευνες; 

Για τον σκοπό αυτό, εντοπίσαμε τις πτυχές της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών που οι ερευνητές βρίσκουν κρίσιμες όταν τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν 
χώρα στο μαθησιακό περιβάλλον των MOOCs. Τα θέματα προέρχονται από τους 15 
ορισμούς της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που εντοπίσαμε στα άρθρα 
που περιλαμβάνονται. Τα θέματα που προσδιορίστηκαν προέκυψαν είτε από τον ορισμό 
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της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιείται είτε από τους 
αναγνωρισμένους σκοπούς ή αποτελέσματα που επιφέρει όταν διεξάγεται στο πλαίσιο των 
MOOCs. Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς (66, 7%) χρησιμοποιούν έναν αυτοσχέδιο 
ορισμό της επαγγελματικής ανάπτυξης που πηγάζει κυρίως από τους σκοπούς ή τα 
επιθυμητά αποτελέσματά της. Μόνο λίγοι ερευνητές αναγνωρίζουν τους ορισμούς των 
ειδικών (όπως οι ορισμοί του ΟΟΣΑ, της Darling-Hammond) για την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως ενδεδειγμένο, όταν υπάρχει ανάγκη να εννοιολογηθεί στα 
MOOCs. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητών 
αναγνωρίζει ως κρίσιμη πτυχή της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών το 
αποτέλεσμα που αυτή επιφέρει: τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας (Banerjee et al., 
2018;   Karlsson & Godhe, 2016;   Laurillard, 2016;  Shah et al., 2018;  Silvia, 2015). 
Συγκεκριμένα, αρκετοί συγγραφείς (85, 6%) σημείωσαν ότι μια σημαντική πτυχή της 
επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών είναι ότι οι εκπαιδευτικοί ανανεώνουν τις 
γνώσεις τους, συμπληρώνουν τις δεξιότητές τους και καταφέρνουν να επηρεάσουν με 
καλύτερο τρόπο και τους μαθητές τους. Επιπλέον, μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, οι 
εκπαιδευτικοί γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και έχουν περισσότερες 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας. 

Ένα άλλο κοινό στοιχείο σε αυτούς τους ορισμούς ήταν ότι όταν αναφέρονται στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα MOOCs, η εστίαση δίνεται στο συνεχές 
της διαδικασίας. Πολλοί ερευνητές (20%) υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών είναι μια ατέρμονη, διηνεκής διαδικασία. Τα αποτελεσματικά προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών παρέχουν στους εκπαιδευτικούς 
ανατροφοδότηση σε βάθος χρόνου. Επίσης, υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς καθόλη τη 
διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος  και αφιερώνουν χρόνο για επικοινωνία 
ακόμη και όταν η κατάρτιση έχει τελειώσει. 

Όταν διερευνείται η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα MOOCs, δεν θα 
μπορούσε να λείπει το στοιχείο των ψηφιακών εργαλείων. Ένας σημαντικός αριθμός 
μελετητών (13, 3%) αναγνώρισε ότι η μάθηση με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, τα 
ψηφιακά εργαλεία, η κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ και η σύνδεση διαδικτύου παίζουν 
ζωτικό ρόλο όταν οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο 
μαθησιακό περιβάλλον των MOOCs (Karlsson & Godhe, 2016;  Vivian et al.,2014). Οι 
τεχνολογικές ευκαιρίες δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών με μια ποικιλία ψηφιακών εργαλείων και ΤΠΕ. Επιπλέον, αρκετές μελέτες 
(13,3%) ανέπτυξαν τη σημασία της καινοτομίας και των αλλαγών στη μελλοντική κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών που πρόκειται να επέλθουν μέσω των MOOCs (Laurillard, 2016;  Silvia, 
2015). 

Το ερώτημα εάν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι μια ατομική ή  
κοινωνική διαδικασία, φαίνεται να εντοπίζεται σε πολλούς από τους ορισμούς. Όπως έδειξε 
σημαντικός αριθμός μελετών (60%), οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών απαιτούν ατομική ενεργοποίηση (Laurillard et al., 2018;  Partanen et al. 
2019). Σύμφωνα με αυτές, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για να 
οργανώσει και να βελτιώσει τις δεξιότητές του. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο δάσκαλος 
πρέπει να είναι ενεργός μαθησιακά σε όλη τη διαδικασία. Σε αντίθεση με αυτό, 
καταγράψαμε αρκετούς ορισμούς (33, 3%) που υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική εξέλιξη 
των εκπαιδευτικών στα MOOC είναι μια κοινωνική διαδικασία. Οι «κοινότητες εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών», τα «δίκτυα μάθησης» ή οι «κοινότητες οικοδόμησης γνώσης» φαίνεται να 
είναι μια σημαντική πτυχή, καθώς η σύνδεση με τους συνομηλίκους και οι ομαδικές 

https://www.wizdom.ai/author/niklas_karlsson/7cc2d05a7a70002
https://www.wizdom.ai/author/niklas_karlsson/7cc2d05a7a70002
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συνεργατικές δραστηριότητες αναφέρονται συχνά (Karlsson & Godhe, 2016;  Laurillard et 
al., 2016). 

Πίνακας 1. Συχνότητα αναγνωρισμένων θεμάτων 

Όρος Ποσοστό  % 

Βελτίωση των εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

85.6 

Ατομική ενεργοποίηση 60.0 

Συνεχής διαδικασία 20.0 

Χρήση ψηφιακών εργαλείων & 
ΤΠΕ 

13.3 

Καινοτομία και αλλαγή  13.3 

Κοινωνική διαδικασία 13.3 

Συζήτηση 

Η παρούσα οριοθετημένη ανασκόπηση πεδίου εξέτασε ένα σημαντικό σύνολο μελετών που 
σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα MOOCs, από το 2014 
έως το 2020. Η ανασκόπηση εντόπισε μεγάλη ποικιλία στους ορισμούς και στις διαστάσεις 
της εννοιολόγησης της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στα MOOCs. Επιπλέον, 
παρατηρήσαμε ότι μόνο μερικές εργασίες που μελετούσαν την επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών ως κύριο θέμα την όρισαν πλήρως. 

Εξετάζοντας ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος όρος για την περιγραφή της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα MOOC, αυτή η ανασκόπηση μπόρεσε να προσδιορίσει 
ότι  ο όρος teacher professional development είναι ο πιο συχνός. Οι περισσότεροι ερευνητές που 
μελετούν ή σχεδιάζουν δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στο 
πλαίσιο των MOOCs, φαίνεται να προτιμούν τον όρο teacher professional development. Αυτό 
μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το teacher professional development ως όρος 
αντιμετωπίζει καλύτερα τους στόχους που θέτουν οι εκπαιδευτικοί όταν αποφασίζουν να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσω ενός προγράμματος MOOC: ανανέωση δεξιοτήτων, 
βελτίωση παιδαγωγικής επάρκειας, αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους, αναβάθμιση 
της σταδιοδρομίας τους, ανάληψη προαγωγής, θετική επιρροή στα μαθησιακά 
αποτελέσματα των μαθητών κ.λπ. (Avalos, 2011; Silvia 2015; Bonafini, 2018).  

Επιπλέον, η υιοθέτηση του όρου teacher professional development θα μπορούσε να εξηγηθεί 
από το γεγονός ότι είναι ο πιο σύγχρονος όρος, σε σύγκριση με τους teacher education, teacher 
learning ή teacher training. Συγκεκριμένα, ο όρος teacher professional development 
χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο από πολλούς επαγγελματίες -όχι μόνο από 
εκπαιδευτικούς- όταν αναφέρονται στην ιδέα της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. 
Επιπλέον, ο όρος teacher professional development έγινε κοινός στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, όπου έχει διεξαχθεί η πλειονότητα των προγραμμάτων σπουδών και 
επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στα MOOCs (O’ Brien & Jones, 2014). Επίσης, ο 
όρος teacher professional development συνάδει με την εμφάνιση και την είσοδο των MOOCs, 
ως ένας νέος εναλλακτικός τρόπος για να προσφέρει μέσω ΤΠΕ και ψηφιακών εργαλείων 
νέες ευκαιρίες μάθησης σε μεγάλο κοινό με χαμηλό κόστος (Pope, 2013; Suzannal & Myrick, 
2015). 

Η παρούσα οριοθετημένη ανασκόπηση πεδίου δείχνει επίσης ότι οι περισσότεροι από 
τους ερευνητές που μελετούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα MOOCs 

https://www.wizdom.ai/author/niklas_karlsson/7cc2d05a7a70002
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δεν την ορίζουν. Οι περισσότερες από τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση 
αποτυγχάνουν να ορίσουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και, μεταξύ 
εκείνων που παρείχαν ορισμό, δεν υπάρχει ομόφωνα αποδεκτός ορισμός της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Αν και όλες οι μελέτες διερευνούν 
προγράμματα σπουδών που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που αποβλέπουν στην  
επαγγελματική τους ανάπτυξη, μόνο λίγοι συγγραφείς ορίζουν τη διαδικασία και την 
εντάσσουν σε ένα συγκεκριμένο εννοιολογικό πλαίσιο. Ωστόσο, ορισμένες από τις 
ερευνητικές εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ανασκόπηση, αποδίδουν στη 
διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
ειδικά όταν καθορίζουν τους σκοπούς ή τα αποτελέσματά της. Η σύγχυση και η δυσκολία 
ορισμού της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υποστηρίζονται επίσης από 
έναν μικρό αριθμό συγγραφέων. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχει εννοιολογική σύγχυση γύρω 
από τους όρους που περιγράφουν τη διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών επειδή πολλοί όροι είναι παρόμοιοι. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς 
υποδεικνύουν την ανάγκη διευκρίνισης της.  

Αναφορικά με την εννοιολόγηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως συζητήθηκε ήδη, 
η επίτευξη συναίνεσης σχετικά με αυτήν κρίθηκε ανέφικτη νωρίς σε αυτήν την ανασκόπηση. 
Αντίθετα, επιδιώξαμε να τεκμηριώσουμε το εύρος των αντιλήψεων και τις πτυχές της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που αναγνωρίζουν οι ερευνητές όταν τη 
μελετούν στο πλαίσιο των MOOCs και την ανάγκη για κοινή κατανόηση μεταξύ αυτών.  

Αρχικά, η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας φαίνεται να είναι μια σημασιολογική 
πτυχή της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα MOOCs. Η επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο αναβαθμίζονται οι 
δεξιότητες και οι γνώσεις τους. Η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη συμβάλλει 
θετικά στα μαθησιακά επιτεύγματα και τα αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων και βοηθά 
τους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδρούν καλύτερα με την τάξη τους. Επίσης, μία από τις 
βασικές πτυχές της έννοιας είναι η παροχή επαρκών ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη 
και περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους εκπαιδευτικούς (Darling-Hammond, 2003; 
Avalos, 2011; Opfer & Pedder, 2011).  

Εκτός από το στοιχείο της βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας, οι ερευνητές 
επικεντρώνονται στο συνεχές της διαδικασίας. Μια βασική πτυχή της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα MOOCs τείνει να είναι ο μακροχρόνιος, συνεχής 
χαρακτήρας των μαθημάτων. Είναι μια δυναμική διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ για 
τους εκπαιδευτικούς. Τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα 
MOOCs μπορεί να είναι περιοδικά και οι δάσκαλοι μπορούν να τα παρακολουθούν από 
καιρό σε καιρό ανάλογα με τις ανάγκες τους (Chang, 2000; Desimone, 2009; Darling-
Hammond, 2017). Όμως, ο συνεχής χαρακτήρας της επαγγελματικής εξέλιξης των 
εκπαιδευτικών στα MOOCs εξασφαλίζει την κάλυψη της διαφοράς χρόνου που προκύπτει 
εξαιτίας της ανάγκη για διαρκή ανανέωση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Έτσι προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια καλύτερη μαθησιακή εμπειρία. Οι ερευνητές 
αναγνωρίζουν επίσης ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα MOOCs 
περιλαμβάνει ανατροφοδότηση και υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς που την έχουν ανάγκη.  

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και διδάσκουν οι 
εκπαιδευτικοί. Οι ΤΠΕ και τα ψηφιακά μέσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα MOOCs. Υποστηρίζεται όλο και 
περισσότερο ότι η ανάγκη υποστήριξης του διδακτικού προσωπικού σε όλο τον κόσμο μέσω 
διαδικτυακών διαμεσολάβησης θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί καλύτερα μέσω των 
MOOCs (Liyanagunawardena, 2013; Skrypnyk et al., 2015). Τα MOOCs προσφέρουν ένα 
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αυξανόμενο σύνολο διαδικτυακού περιεχομένου και ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού 
παρέχοντας νέες ευκαιρίες μάθησης και εμπειρίες στους δασκάλους. Τα προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των MOOCs επιτρέπουν στους 
εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν γνώση ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε με χαμηλό κόστος 
(Gasevic et al., 2014). Παράλληλα, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολεία και οι 
αρχές εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν αποτελεσματικά τις 
ικανότητες των εκπαιδευτικών μέσω του μαθησιακού περιβάλλοντος των MOOCs. 
Επιπλέον, η καινοτομία και οι θετικές αλλαγές είναι πιο πιθανό να επέλθουν όταν οι 
εκπαιδευτικοί παρακολουθούν MOOCs καθώς ασχολούνται με την τεχνολογία, τα ψηφιακά 
μέσα και τις ΤΠΕ.  

Φαίνεται ακόμη ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενεργοί μαθησιακά εάν θέλουν να 
αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσα από τα MOOCs. Όπως επισημαίνεται, οι εκπαιδευτικοί 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να οργανώσουν τον μαθησιακό τους ρυθμό και να 
διαχειριστούν το χρόνο και το εκπαιδευτικό τους υλικό. Επιπλέον, όταν παρακολουθούν 
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε MOOCs πρέπει να μπορούν να μάθουν πώς 
να μαθαίνουν και να αναστοχάζονται με έναν εξατομικευμένο και ευέλικτο τρόπο 
(Laferrière et al., 2006).  

Ένα άλλο κοινό στοιχείο κατά την εννοιολόγηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών στα MOOCs είναι η κοινωνική διάσταση  της έννοιας. Η Darling - 
Hammond (2003) θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με άλλους. Η επαγγελματική ανάπτυξη στα MOOCs 
συνιστά μία τέτοια κοινωνική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν διαδικτυακά 
μαθήματα σε κοινότητες, ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες σε fora με συνομηλίκους και 
λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες με μέντορες. Όταν παρακολουθούν τα MOOCs, 
τείνουν να διαμορφώνουν συνεργατικά δίκτυα και ομάδες μάθησης προκειμένου να 
εμπλακούν με άλλους δασκάλους και να επιμορφωθούν μαζί (Villegas-Reimers, 2003). 
Τελικά, τα θέματα αυτά, που αναγνωρίζονται συστηματικά ως ποιοτικές παράμετροι της 
επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών όταν αυτή εννοιολογείται στο πλαίσιο των 
MOOCs ( η επιδίωξη της βελτίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών, η ατομική πρωτοβουλία, 
το συνεχές της διαδικασίας, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και ΤΠΕ, η τάση για καινοτομία 
και το κοινωνικό περιβάλλον της διαδικασίας) φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικά στοιχεία 
της διαδικασίας της επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως αυτή στοιχειοθετείται από τους 
ερευνητές. Γι΄ αυτό και προτείνεται τα χαρακτηριστικά αυτά να λαμβάνονται υπόψη κατά 
το σχεδιασμό των μελλοντικών  προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
στα MOOCs.  

Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Σε αυτήν την ανασκόπηση, οικοδομούμε και επεκτείνουμε το έργο όσων υποστηρίζουν μια 
πιο δυναμική κατανόηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα MOOCs, 
σε μια προσπάθεια να συλλάβουμε αυτήν την περίπλοκη διαδικασία και να παράσχουμε 
μια βάση για μελλοντική εμπειρική εργασία. Αυτή η ανασκόπηση του πεδίου εφαρμογής 
έχει ορισμένους περιορισμούς, που προκύπτουν από τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε και τη 
φύση των επιλεγμένων αποδεικτικών στοιχείων. Η έρευνα χρησιμοποίησε επίσημες 
μεθόδους της οριοθετημένης ανασκόπησης πεδίου. Ωστόσο, οι ανασκοπήσεις πεδίου δεν 
αξιολογούν διεξοδικά την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων και συχνά συγκεντρώνουν 
πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα σχεδίων και μεθόδων μελέτης. Έτσι, οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται είναι συχνά ανοιχτές σε κίνδυνο μεροληψίας. 

Προχωρώντας, το σκεπτικό αυτής της ανασκόπησης βασίστηκε στην ανησυχία που 
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εκφράζεται από πολλούς ερευνητές σχετικά με τη μεταβλητότητα των ορισμών και των 
εννοιολογήσεων της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Πολλές μελέτες 
εξακολουθούν να αποτυγχάνουν να καθορίσουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, ειδικά όταν την εξετάζουν στο πλαίσιο των MOOCs. Ακόμη και όταν 
ορίζεται, η τρέχουσα έλλειψη συναίνεσης ως προς την έννοια της επαγγελματικής 
ανάπτυξης καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή συγκρίσεων μεταξύ των μελετών. Αυτό επηρεάζει 
αρνητικά τη δημιουργία ενός συνεκτικού σώματος αποδεικτικών στοιχείων για την 
αποτελεσματική ενημέρωση όσων σχεδιάζουν παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω μαθημάτων MOOCs. Αυτές οι πληροφορίες είναι 
ζωτικής σημασίας για όλους τους ενδιαφερόμενους: πανεπιστήμια, υπεύθυνους χάραξης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, σχεδιαστές μαθημάτων, παρόχους MOOCs αλλά και 
εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντικό να δημιουργούνται  προγράμματα κατάρτισης που να 
ανταποκρίνονται στις πτυχές της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και στις 
ποιοτικές παραμέτρους που αναγνωρίζονται κατά την εννοιολόγησή της, σύμφωνα με την 
παρούσα έρευνα. Έτσι, τόσο η εκπαιδευτική ηγεσία κάθε χώρας όσο και οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούν να προγραμματίζουν και να επιλέγουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης 
τα οποία να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες τους, βελτιώνοντας 
μακροπρόθεσμα, μέσω των ευκαιριών που προσφέρουν τα MOOCs, και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των μαθητών. Ως εκ τούτου, η μελλοντική έρευνα κρίνεται σκόπιμο να 
επικεντρωθεί σε μια προσπάθεια για σαφή εννοιολόγηση της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών στα MOOCs για την αύξηση της κοινής γνώσης και κατανόησης μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω των MOOCs.  
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