
 

 

Σκεπτικό του Συμποσίου 

Στην Ελλάδα φαίνεται τα τελευταία χρόνια να αξιοποιείται σημαντικά η έρευνα δράσης σε 

έρευνες που αφορούν την εκπαίδευση στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

σπουδών. Την τελευταία μάλιστα πενταετία ο όρος κάνει την εμφάνισή του και σε επίσημα 

κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορούν κυρίως την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο 

νέο αναλυτικό πρόγραμμα ή σε άλλες καινοτόμες δράσεις, νέες μεθόδους διδασκαλίας, κλπ. 

Μια πιο προσεκτική ωστόσο ματιά σε πολλές από αυτές τις αναφορές στην έρευνα δράσης 

αποκαλύπτει προβλήματα στη νοηματοδότηση του όρου. Χαρακτηρίζονται πια έρευνες 

δράσης ποικίλες προσεγγίσεις, συχνά με διαφορετικούς προσανατολισμούς. O όρος 

χρησιμοποιείται πια και για να «εκσυγχρονίσει» μια παραδοσιακή πρακτική σε ένα πλαίσιο 

θεσμικής νομιμοποίησης, που ουσιαστικά αλλοιώνει και τον χαρακτήρα και τον 

προσανατολισμό της έρευνας δράσης.  

Μέσα σ’ ένα τέτοιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό πλαίσιο, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε 

ένα συμπόσιο με τίτλο “Ορίζοντας την εκπαιδευτική έρευνα δράση στην Ελλάδα: Στην 

προοπτική διαμόρφωσης μιας επαγγελματικής κοινότητας εκπαιδευτικών ερευνητών”. Το 

συμπόσιο αυτό, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Collaborative Action Research Network, θα διεξαχθεί το 

Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 (09:30-19:00) στην αίθουσα 5 της Φιλοσοφικής Σχολής της 

Πανεπιστημιούπολης του Γάλλου στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. 

Οι στόχοι μας: 

 να προσδιορίσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό, την ερευνητική αυτή προσέγγιση, τι είναι 

δηλαδή και τι δεν είναι έρευνα δράσης, τα είδη της και τις προοπτικές της στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και ερευνητική πραγματικότητα της χώρας μας.  

 να επαναπροσδιορίσουμε - μέσα από τη συζήτηση- τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά 

της συγκεκριμένης μεθόδου, τις επιστημολογικές της βάσεις και το ρόλο της στα 

διάφορα εκπαιδευτικά και ερευνητικά πεδία.  

Αυτό το συμπόσιο ελπίζουμε να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός άτυπου 

δικτύου ενεργών ερευνητών, το οποίο θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί και μέσα από την 

ιστοσελίδα μας: www.actionresearch.gr. 

Θα ξεκινήσουμε με δύο σύντομες εισηγήσεις-προκλήσεις από τον Βασίλη Τσάφο και την 

Ελένη Κατσαρού, οι οποίοι θα θέσουν ερωτήματα και διλήμματα προκειμένου να 

προκαλέσουν μια ζωντανή συζήτηση. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε οργανώσει δύο στρογγυλά 

τραπέζια, στα οποία συμμετέχουν / συνομιλούν ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικοί ερευνητές, 

που έχουν εμπλακεί είτε θεωρητικά είτε πρακτικά με την έρευνα δράσης. Θα διαλεχτούν 

πάνω σε ζητήματα που αφορούν την έρευνα δράσης και τους τρόπους που αξιοποιείται ή 

μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα 

στο στρογγυλό τραπέζι των νέων ερευνητών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν 

την διδακτική και ερευνητική τους εμπειρία και να συζητήσουν ή/ και να αντιπαρατεθούν.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους για την εκπαιδευτική έρευνα 

δράσης (συναδέλφους όλων των βαθμίδων και φοιτητές κάθε επιπέδου).  

Ελένη Κατσαρού   Βασίλης Τσάφος  

Επίκ. Καθηγήτρια Π.Κ.   Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 

 
 

http://www.actionresearch.gr/

