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Abstract: This paper focuses on exploring adult trainers views that have worked in 

Vocational Training Centers and Second Chance Schools in the region of Achaia and Ilia in 

relation to the use of art in their teaching. The quantitative research was conducted with a 

mixed type questionnaire with convenient sampling, 60 adult educators in Pyrgos and Patras. 

The art is considered by teachers to be one of the most important stimuli for the development 

of critical thinking, creative thinking and transformative learning.  
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Πεπίλητη: Ζ εξγαζία δηεξεπλά ηηο απόςεηο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε  έξγσλ ηέρλεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ. Ζ έξεπλα έγηλε 

κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζε 60 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ζιείαο θαη ηεο 

Αραΐαο. Σα απνηειέζκαηα  ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

έρνπλ αμηνπνηήζεη ηε ινγνηερλία, ηε δσγξαθηθή θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζην πιαίζην άζθεζεο 

ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δηαηππώλνπλ ηελ άπνςε πσο ε 

ηέρλε ζεσξείηαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ 

ζηνραζκνύ, ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. 

Λέξειρ-κλειδιά: ARTiT, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ηέρλε. 

1. Οι ηέσνερ ζηην εκπαίδεςζη 

Ζ έλλνηα ηεο ηέρλεο θαη ην πνηα αληηθείκελα απνηεινύλ έξγν ηέρλεο έρεη απαζρνιήζεη θαη 

απαζρνιεί ηνπο αλζξώπνπο από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα, πξηλ αθόκα δηακνξθσζνύλ νξγαλσ-
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κέλεο θνηλσλίεο κε ηηο δνκέο πνπ εκείο γλσξίδνπκε. Δπηδηώθεη ηελ αηζζεηηθή ηθαλνπνίεζε, 

θαζώο θαη ηε δηακόξθσζε λέσλ ηξόπσλ ζθέςεο. 

ύκθσλα κε ηελ Davis (2008, όπ. αλαθ. ζην Κόθθνο, 2011: 35), ηέρλε είλαη ε δεκηνπξγία 

ελόο θαιιηηέρλε πνπ παξνπζηάδεη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ 

νπηηθή πνπ ηε βιέπεη ν δεκηνπξγόο κέζα από ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο. 

Ο άλζξσπνο, άξρηζε λα νξγαλώλεηαη ζε θνηλσλίεο θαη λα παξάγεη πξντόληα πνιηηηζκνύ από 

ηε ζηηγκή πνπ θαηάθεξε λα μερσξίζεη ηνλ εαπηό ηνπ από ηνλ ππόινηπν θπζηθό θόζκν. Καηά 

ηε δηαδηθαζία απηή άξρηζε λα αληηιακβάλεηαη όηη θάπνηα από ηα αληηθείκελα πνπ παξήγαγε 

δηέζεηαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα έθαλαλ λα μερσξίδνπλ από ηα ππόινηπα. Έηζη ινη-

πόλ, άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε έλλνηα ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη λα δηακνξθώλεηαη ε έλλνηα 

ηνπ θαιιηηερληθνύ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηέρλε ραξαθηεξίδεηαη σο κηα έλλνηα κε δηηηό δπλακηθό 

ραξαθηήξα θαζώο από ηε κηα αθνξά ηα κέζα κε ηα νπνία παξνπζηάδεηαη από ην δεκηνπξγό 

ηεο θαη από ηελ άιιε αθνξά ηελ κεηάιιαμε θαη εμέιημή ηεο κέζα ζην ίδην εθθξαζηηθό κέζν 

(Σξηβπδαδάθεο, 2013: 5-8). 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηνλ νξηζκό ηεο ηέρλεο, είλαη λα αλαθεξζεί ν επηθνηλσληαθόο 

ηεο ραξαθηήξαο. Τπάξρεη έλαο δεκηνπξγόο-θαιιηηέρλεο θαη έλαο απνδέθηεο- θνηλό. Ο θαιιη-

ηέρλεο δεκηνπξγεί επεξεαζκέλνο από ην θνηλσληθό, ηζηνξηθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην πνπ 

ηνλ πεξηβάιιεη κε ζθνπό λα εληξπθήζεη ζην δέθηε λένπο ηξόπνπο ζθέςεο θαη αμίεο. Ζ ηέρλε, 

από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα πνπ δελ ππήξραλ νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο, απνηεινύζε κέζν επη-

θνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ηδεώλ θαη ζθέςεσλ. Οπνηνδήπνηε είδνο ηέρλεο αθόκα θαη όηαλ δελ 

ηπγράλεη ζεηηθήο απνδνρήο έρεη ηε δύλακε λα απνηειεί κέζν έθθξαζεο, απειεπζεξώλνληαο 

εζσηεξηθέο εληάζεηο, επηθέξνληαο ςπρηθή εξεκία ηόζν ζην δεκηνπξγό όζν θαη ζην θνηλό. 

Μέζα από ηελ ηέρλε πξνβάιιεηαη ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαζώο ν θάζε άλζξσπνο 

αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηνλ θόζκν θαη ην πώο απηόο παξνπζηάδεηαη κέζα από 

απηή (Γέκηνπ, 2008: 199, 206).  

Γηα λα κπνξέζεη λα αμηνπνηεζεί ε αηζζεηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ζηόρν ηε 

ζηνραζηηθή, θξηηηθή ελεξγνπνίεζε θαη βαζύηεξε θαηαλόεζε ρξεηάδεηαη, όπσο αλαθέξεη ν 

Κόθθνο (2009), λα δεκηνπξγεζεί έλα κεζνδνινγηθό πιαίζην κέζα από κνληέια παξαηήξεζεο 

έξγσλ ηέρλεο ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. ύκθσλα ινη-

πόλ κε όζα αλαθέξεη, πξώηνλ πηνζεηείηαη ε άπνςε ησλ ζηνραζηώλ ηνπ Palo Alto ζε ζρέζε κε 

ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αιιεινζπκπιεξνύκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δύν εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθε-

θάινπ γηα λα επηηεπρζεί νινθιεξσκέλε κάζεζε, ώζηε λα θαιιηεξγείηαη ε νιηζηηθή αληίιεςε 

θαη ν θξηηηθόο ζηνραζκόο. Γεύηεξνλ, εληζρύεηαη ε άπνςε ησλ Dewey, Efland, Gardner όηη ε 

αηζζεηηθή εκπεηξία πξέπεη λα απνηειεί έλα από ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξ-

γαζίαο εθόζνλ ζπκβάιεη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Σξίηνλ, αμηνπνηείηαη ε ηδέα ηνπ Freire όηη 

νη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο εληζρύνπλ ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Σέηαξηνλ, αμηνπνηνύληαη νη από-

ςεηο ηνπ Perkins ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηελ πξνηξνπή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα βγάινπλ ην 

δηθό ηνπο λόεκα από ην έξγν θαη ηέινο, επηθξαηεί ε άπνςε λα θαηαβάινπλ νη εθπαηδεπηέο 

πξνζπάζεηεο γηα λα δηακνξθώλνληαη ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα ηνπο εθπαηδεπκέλνπο ώζηε λα 
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αηζζαλζνύλ νηθεία κε ηα έξγα ηέρλεο, κε απνηέιεζκα λα δηεηζδύζνπλ ζε βάζνο θαη λα νδεγε-

ζνύλ ζηε γλώζε (Κόθθνο, 2009: 475-476). 

2. Ο κπιηικόρ ζηοσαζμόρ και οι καλέρ ηέσνερ  

πρλά επηθξαηεί ζύγρπζε σο πξνο ην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «θξηηηθή ζθέςε» 

(Karalis, 2010). Πνιιέο θνξέο κε ηνλ όξν ελλνείηαη ε «θαιή/ζσζηή» ζθέςε θαη άιιεο ε «θα-

ιή επηρεηξεκαηνινγία». ηελ παξνύζα ελόηεηα ζα γίλεη πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ όξνπ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ εθπαίδεπζε νθείιεηαη ζηελ γλσζηηθή ςπρνινγία θαη 

ζηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ζηα δηδαθηηθά κνληέια κάζεζεο θαζώο πξόβαιιε ηε ζεκαζία θαη 

ην ξόιν ησλ αλώηεξσλ ιεηηνπξγηώλ ζηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ θαη ζηελ αλά-

πηπμε ηνπ θηλήκαηνο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ πξνηείλεη κηα λέα δηδαθηηθή πξαθηηθή εληζρύν-

ληαο ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Κνπιατδήο, 2007: 99). 

Κάζε κειεηεηήο πνπ αζρνιήζεθε κε ηνλ νξηζκό ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ίδηα πεγή, ηελ πξνζέγγηζε ζύκθσλα κε ηε δηθή ηνπ ζθνπηά. Έηζη ινηπόλ δεκηνπξγήζεθε κία 

πνηθηιία νξηζκώλ πνπ ηεο δίλνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο. 

Έηζη ινηπόλ, σο κηα λνεηηθή δηεξγαζία πνπ ππνθηλείηαη από ηε ινγηθή ζεσξεί ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ν Siegel θαη ν Ennis (1986), ζύκθσλα κε ηνλ Κνπιατδή (2007: 99-100) θαη ηελ ζπλδέ-

εη κε ηε ιήςε απόθαζεο θαη ηε ζεσξεί κία δηαδηθαζία νξζνινγηθή, ζηνραζηηθή θαη εθδειώ-

λεηαη κέζα από δηαζέζεηο θαη ηθαλόηεηεο. Έλαο άιινο κειεηεηήο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη ν 

Lipman ν νπνίνο ζεσξεί όηη ε θξηηηθή ζθέςε είλαη απηή πνπ δίλεη λόεκα ζηα ζηνηρεία θαη δη-

ακνξθώλνληαη θαη νξγαλώλνληαη νη θξίζεηο (Κνπιατδήο, 2007: 99-100). 

Ο Beyer ππνζηεξίδεη όηη ε θξηηηθή ζθέςε είλαη κία δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ γλώζεσλ θαη 

ησλ επηρεηξεκάησλ. Δπίζεο αλαθέξεη όηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηηεινύληαη κε βάζε θάπνηεο 

βαζηθέο δεμηόηεηεο όπσο είλαη ν δηαρσξηζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ε αμηνιόγεζή ηνπο. Ο 

Brookfield (2012: 32-51), όπσο αλαθέξεη ε Ράηθνπ (2013: 54), ζεσξεί όηη ε θξηηηθή ζθέςε 

είλαη κηα δηεξγαζία πνπ απαηηεί ζπλερή εμέηαζε ησλ δηαθόξσλ ππνζέζεσλ, ε νπνία μεθηλά κε 

έλα γεγνλόο πνπ απνηειεί ην εξέζηζκα, αθνινπζεί ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε εμεξεύ-

λεζε θαη αθνινπζεί ε επηινγή ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλό-

ηεηα. 

ύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζεσξεηηθνύο ε θξηηηθή ζθέςε απνηειεί έλα είδνο ζθέςεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζαθή αμηνινγηθά θξηηήξηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηαιήγνληαο ζε ζπ-

κπεξάζκαηα κεηά από ηε ρξήζε θξηηεξίσλ. Παξόιν απηέο ηεο πξνζπάζεηεο ησλ ζεσξεηηθώλ 

γηα ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε, ν νξηζκόο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζύλ-

ζεην θαηλόκελν γη’ απηό θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλα γλσξίζκαηά ηεο. 

Όπσο αλαθέξεη ε Μέγα (όπ. αλαθ. ζην Κόθθνο, 2011: 25-28), βαζηθό γλώξηζκα ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο είλαη όηη απνηειεί κηα εηδηθή δηαρείξηζε ηνπ λνπ πνπ επηηξέπεη ζην ζηνραζηή λα α-

ληαπνθξίλεηαη επηηπρώο ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε αληίζεζε κε επηπόιαηεο θαη ξερέο 

ζθέςεηο πνπ νδεγνύλ ζε γξήγνξεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο, ζπλήζσο, απνθάζεηο. Έρεη κεηα-
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γλσζηηθό ραξαθηήξα. Γειαδή ν θξηηηθά ζθεπηόκελνο άλζξσπνο γλσξίδεη πνηα ζηξαηεγηθή ζα 

αθνινπζήζεη γηα λα ιύζεη έλα ζέκα αιιά θαη πώο λα ηελ αμηνινγήζεη. Ζ άπνςε γηα ηελ θξη-

ηηθή ζθέςε δελ είλαη ακεηάβιεηε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ νη εξεπλεηέο αιιάδνπλ ηελ ά-

πνςή ηνπο γηα ηνλ νξηζκό ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δίλαη ζαλ έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο πνπ ζπ-

λερώο εμειίζζεηαη θαη αλαπηύζζεηαη. 

3. Η πποζέγγιζη ηος Perkins και ηο ππόγπαμμα ΑRΤiT  

Έλαο από ηνπο πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέ-

ςεο θαη ζύκθσλα κε ην Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο ππάξρνπλ νθηώ βαζηθέο δεμηόηεηεο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ πνιηηηθή 

δξάζε θαη ηελ απαζρόιεζε: ε επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιώζζα, ε επηθνηλσλία ζε μέλεο 

γιώζζεο, βαζηθέο ηθαλόηεηεο ζηα καζεκαηηθά, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο επηζηήκεο, ε ςεθηα-

θή ηθαλόηεηα, νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, νη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο, ε επηρεηξεκαηηθόηεηα 

θαη ε πνιηηηζηηθή γλώζε. Όιεο απηέο νη ηθαλόηεηεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη γίλεηαη πξν-

ζπάζεηα λα δίλεηαη έκθαζε ζην θξηηηθό ηξόπν ζθέςεο, ζηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ζηελ απηε-

λέξγεηα. ύκθσλα κε ην πξόγξακκα ARTiT ε θξηηηθή ζθέςε απνηειεί έλα ζηνραζηηθό ηξόπν 

ζθέςεο πνπ εμεηάδεη ηελ νξζνινγηθόηεηα ηεο ζθέςεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε θαη 

αλαδηακόξθσζε νξηζκέλσλ παξαδνρώλ πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ παξσρεκέλεο ή αθόκα 

θαη εζθαικέλεο. Ζ δεκηνπξγηθόηεηα απνηειεί κηα ζύλζεηε ηθαλόηεηα εύξεζεο θαηλνηόκσλ, 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα (Brookfield, 2005, 2007˙ Eisner, 2002˙ 

Perkins, 1994). 

Ο Φξέτξε (1977), πξόηεηλε κηα νιηζηηθή εμέηαζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ από ηνπο εθπαηδεπό-

κελνπο. Οη θσδηθνπνηήζεηο αληηπξνζώπεπαλ θαηαζηάζεηο πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηηο ε-

κπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη είραλ ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα δίλεηαη ην έλαπζκα γηα θξη-

ηηθή αλάιπζε δηαθόξσλ δεηεκάησλ πνπ είραλ ζρέζε κε ηε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη 

Bourdieu, Darbel & Schnapper (2010) ηνλίδνπλ όηη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε όηη αξθε-

ηνί εθπαηδεπόκελνη κπνξεί λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηέρλε κε απνηέιεζκα λα δπ-

ζθνιεύνληαη λα ηα εξκελεύζνπλ ή αθόκα θαη λα κελ επηζπκνύλ ηελ εμέηαζή ηνπο. ύκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ ε κέζνδνο ARTiT: Κξηηηθή Καη Γεκηνπξγηθή Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο 

Δκπεηξίαο βαζίδεηαη ζε ζηνραζηέο θαη ζε ζεσξεηηθνύο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ό-

πσο νη Dewey, Eisner, Gardner, Perkins, Brookfield, Mezirow, νη νπνίνη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία, ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηνπ Perkins γηα 

ηελ επεμεξγαζία έξγσλ ηέρλεο, ππνζηεξίδεη όηη βαζηθό ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο 

απνηειεί ε αηζζεηηθή εκπεηξία θαη ηέινο ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθό νη εθπαηδεπηέο λα δεκηνπξ-

γνύλ έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ θηιηθό πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, πνπ λα ηνπο νδεγεί νκα-

ιά πξνο ηελ εμνηθείσζε κε έξγα ηέρλεο.  
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4. Σκοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ 

ηελ παξνύζα έξεπλα επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ. 

Δηδηθόηεξα, ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπ-

ηώλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζε Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) θαη ζε ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αραΐαο θαη ηεο Ζιείαο, όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ 

δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ. 

5. Δπεςνηηικά επυηήμαηα  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα αθόινπζα: 

1
ν
. Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπ-

ηηθήο παξέκβαζεο εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά; 

2
ν
. Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ην καζεζηαθό θιίκα πνπ αλαπηύζζεηαη 

ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο κεζόδνπ εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά; 

3
ν
. Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο κεζόδνπ εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά; 

4
ν
. Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ 

ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο έξγνπ εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά; 

6. Γείγμα έπεςναρ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηειείηαη από 60 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ εξγάδνληαη ή έρνπλ 

εξγαζηεί ζε ΗΔΚ, ΚΔΚ θαη ΓΔ ζηνπο Ννκνύο ηεο Αραΐαο θαη ηεο Ζιείαο. ηελ έξεπλα σο 

κνξθή δεηγκαηνιεςίαο  ρξεζηκνπνηήζεθε ε βνιηθή.  

7. Δπεςνηηικό επγαλείο 

Ωο εξεπλεηηθό εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν πεξηειάκβαλε 29 ε-

ξσηήζεηο αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ. 

ην ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζήζακε ηηο νδεγίεο ηνπ Javeau 

(1990), κε ζηόρν απηό λα είλαη εύρξεζην, απιό ζηε δνκή ηνπ θαη λα ζπκπιεξώλεηαη ζε ζύ-

ληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Δπίζεο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ώζηε απηό λα είλαη πιήξεο, ζα-
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θέο, ζπλεθηηθό, θαηάιιεια δνκεκέλν, κε εξσηήκαηα ειέγρνπ, όζν ην δπλαηόλ ζύληνκν, κε 

βαζηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. 

O έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Cronbach's 

alpha ν νπνίνο βξέζεθε α = 0,893 θαη ραξαθηεξίδεηαη “θαιόο” (Cronbach's alpha, 2016). 

8. Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ε νπνία βαζίζηεθε ζε απηναλαθνξηθέο δειώζεηο ησλ 60 εθπαη-

δεπηώλ ελειίθσλ ηνπ δείγκαηνο, αλαγλσξίδνληαη νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί θαη ιακβάλνληαη 

ππ’ όςηλ νη δπζθνιίεο πνπ έρεη κηα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηέηνηνπ είδνπο. 

Γεληθά, ζεσξείηαη όηη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη αδύλα-

ηε κε πεηξακαηηθέο κεζόδνπο θαη επηζεκαίλεηαη ε αδπλακία δηαζθάιηζεο ηεο αληηθεηκεληθό-

ηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (Carnoy, 2000˙ Schuller et al., 2004). Έηζη, ε θαηαγξαθή ησλ πξνζσ-

πηθώλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ απόςεσλ θαη αμηνινγηθώλ θξίζεσλ 

κπνξεί λα γίλεη εθηθηή κόλν αλ απεπζπλζνύκε ζηα ίδηα ηα άηνκα θαη ηα αθνύζνπκε ηη ιέλε 

θαη ηη απαληνύλ (Blanchflower & Oswald, 2000). Έηζη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ κηθηνύ ηύ-

πνπ κε απηναλαθνξηθέο δειώζεηο ζε θιίκαθα Likert πνπ θπκαίλνληαη από ηελ απόιπηε ζπκ-

θσλία έσο ηελ απόιπηε δηαθσλία (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 326) είλαη ε κόλε ιύζε 

γηα ηε δηεξεύλεζε, θαηαγξαθή, κέηξεζε θαη αλάιπζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειί-

θσλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Dewson et al., 2000). 

Σέινο, ηνλίδεηαη όηη ε παξνύζα έξεπλα έρεη γίλεη κε δεηγκαηνιεςία κε πηζαλόηεηαο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο δελ είλαη γεληθεύζηκα ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ηεο επηθξά-

ηεηαο. Αθνξνύλ κόλν ηελ παξνύζα κειέηε θαη ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη δελ κπνξνύλ λα 

γεληθεπζνύλ γηα ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ησλ ΚΔΚ, ΗΔΚ θαη ΓΔ. 

9. Αποηελέζμαηα 

Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο ζπγθξνηήζεθε από 26 άλδξεο (43,3%) θαη 34 γπλαίθεο (56,7). 

 
Πίνακαρ 1: Φύλο (Δπώηηζη 1) (n = 60) 

 

Mεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

Άλδξαο        26  43,3 

Γπλαίθα        34  56,7 

 

Δλλέα (9) ππνθείκελα αλήθαλ ζηελ νκάδα 22-30 εηώλ (15,0%), 29 ζηελ νκάδα 31-40 

(48,3%), 16 ζηελ νκάδα 41-50 (26,7) ελώ 6 ζηελ νκάδα ησλ 51-60 (10%). 

 
Πίνακαρ 2: Ηλικιακή ομάδα (Δπώηηζη 2) (n = 60) 
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Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

22-30        9  15,0 

31-40        29  48,3 

41-50        16  26,7 

51-60        6  10,0 

 
Αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθό πξνθίι ησλ ππνθεηκέλσλ, 17 ήηαλ απόθνηηνη ΣΔΗ (28,3%), 17 

απόθνηηνη ΑΔΗ (28,3), 24 είραλ Master (40%), ελώ 2 ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο 

(3,3%). 

 
Πίνακαρ 3: Δκπαιδεςηικό πποθίλ – επίπεδο ζποςδών (Δπώηηζη 3) (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

ΤΔΗ        17  28,3 

ΑΔΗ        17  28,3 

Ma        24  40,0 

PhD        2  3,3 

 

Οη εξσηώκελνη εμεηδίθεπζαλ ην εθπαηδεπηηθό ηνπο πξνθίι, κε ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4. 

 

Πίνακαρ 4: Δκπαιδεςηικό πποθίλ – ειδικόηηηα ζποςδών (Δπώηηζη 3a) (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

Αγγιηθήο θηινινγίαο      4  6,6 

Αξρηηεθηνληθήο       4  6,6 

ΑΚΣ        2  3,3 

Γεσπνληθήο       1  1,6 

Γξαθηθώλ ζπνπδώλ      2  3,3 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο      2  3,3 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο     2  3,3 

Γηδαθηηθήο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ    1  1,6 

Ηζηνξηθνύ-Αξραηνινγηθνύ     2  3,3 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο      2  3,3 

Λνγηζηηθήο       1  1,6 

Μαζεκαηηθνύ       3  5,0 

Μεραλνινγίαο       4  6,6 

Νεπηαγσγώλ       1  1,6 

Ννκηθήο        1  1,6 

Ννζειεπηηθήο       3  5,0 

Οηθνλνκηθώλ       3  5,0 

Πιεξνθνξηθήο       5  8,3 

Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ      1  1,6 
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ΣΔΦΑΑ        2  3,3 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ      3  5,0 

Φηινινγίαο       9  15,0 

Υεκηθνύ        2  3,3 

 

ηελ εηδηθόηεηα/ηδηόηεηά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νη 38 εξγάδνληαη ζε ΗΔΚ (63,3%) 

θαη νη 22 ζε ΓΔ (36,7%). 

 
Πίνακαρ 5: Διδικόηηηα/ιδιόηηηα ζηην εκπαίδεςζη ενηλίκυν (Δπώηηζη 4) (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

ΗEK        38  63,3 

ΓΔ        22  36,7 

 

ε ζρέζε κε ηα έηε πνπ απαζρνινύληαη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 22 εξσηώκελνη 

αζρνινύληαη από 1-5 έηε  (36,7%),  24 εξσηώκελνη από 6-10 έηε (40%), 11εξσηώκελνη από 

11-15 έηε (18,3%), ελώ 3 εξσηώκελνη από 16-20 έηε (5%). 

 
Πίνακαρ 6: Έηη εναζσόληζηρ με ηην εκπαίδεςζη ενηλίκυν (Δπώηηζη 5) (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

1-5 έηε        22  36,7 

6-10 έηε        24  40,0 

11-15 έηε       11  18,3 

16-20 έηε       3  5,0 

 

ε ζρέζε κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ δηδάμεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν, 35 έρνπλ δηδάμεη 

ζηελ νκάδα 18-30 εηώλ (58,3%), 20 ζηελ νκάδα 31-40 (33,3), 4 ζηελ νκάδα 41-50 (6,7%) 

θαη 1 ζηελ νκάδα 51-60 (1,7%). 

 
Πίνακαρ7: Ηλικιακέρ ομάδερ εκπαίδεςζηρ ενηλίκυν (Δπώηηζη 6) (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

18-30 εηώλ       35  58,3 

31-40 εηώλ       20  33,3 

41-50 εηώλ       4  6,7 

51-60 εηώλ       1  1,7 

 

ε ζρέζε κε ην αλ έρνπλ  δηδάμεη ζε εππαζή, επάισηε ή θνηλσληθά απνθιεηζκέλε νκάδα, νη 

52 απαληνύλ όρη (86,7%), 2 κάιινλ όρη (3,3%), ελώ 6 δειώλνπλ λαη (10%). 

 

 
Πίνακαρ 8: Γιδαζκαλία ζε εςπαθή, εςάλυηη ή κοινυνικά αποκλειζμένη ομάδα (Δπώηηζη 7) (n = 60) 
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Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

Όρη        52  86,7 

Μάιινλ όρη       2  3,3 

Ναη        6  10,0 

 

Οη 6 εξσηώκελνη πνπ απάληεζαλ όηη έρνπλ δηδάμεη ζε εππαζή, επάισηε ή θνηλσληθά απν-

θιεηζκέλε νκάδα αλαθέξνπλ όηη  νη 3 έρνπλ δηδάμεη ζε Ρνκά (5%), νη 2 ζε κεηαλάζηεο (3,3%) 

θαη 1 εξσηώκελνο δήισζε πσο έρεη δηδάμεη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (1,7%). 

 
Πίνακαρ 9: Ποια εςπαθή, εςάλυηη ή κοινυνικά αποκλειζμένη ομάδα (Δπώηηζη 8) (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο     1  1,7 

Μεηαλάζηεο       2  3,3 

Ρνκά        3  5,0 

 

ε ζρέζε κε ηελ ηέρλε πνπ ηνπο έξρεηαη άκεζα ζην κπαιό όηαλ αθνύλ ηνλ ζρεηηθό όξν, 50 

αλαθέξνπλ ηε δσγξαθηθή (83,3%), 6 ηε κνπζηθή (10%), 3 ηε ινγνηερλία (5%), ελώ 1 ηνλ ρν-

ξό (1,7%). 

 
Πίνακαρ 10: Ππώηη ζκέτη για μοπθή ηέσνηρ (Δπώηηζη 9) (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

Μνπζηθή        6  10,0 

Εσγξαθηθή       50  83,3 

Λνγνηερλία       3  5,0 

Υνξόο        1  1,7 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηνπο Πηλάθεο 11 έσο θαη 14 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο θαηά εξεπλεηηθό 

εξώηεκα. 

 
Πίνακαρ 11. Απότειρ για ηη διαδικαζία ςλοποίηζηρ ηηρ εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

Μνξθέο ηέρλεο πνπ έρεηε αμηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα ζηε δηδαζθαιία ζαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ (Δξώηεζε 10) 

Μνπζηθή        4   6,7 

Εσγξαθηθή       11  18,3 

Γιππηηθή       1  1,7 

Λνγνηερλία       25  41,7 

Υνξόο        2  3,3 

Κηλεκαηνγξάθνο      6  10,0 

Κακία κνξθή       11  18,3 
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Κξηηήξην επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δξώηεζε 

11) 

Τπάξρνπζεο γλώζεηο      8  13,3 

Δπθνιία ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν    7  11,7 

Τιηθνηερληθέο ππνδνκέο     3  5,0 

Θέκα πξνηίκεζεο/αμηνιόγεζεο     7  11,7 

Δπθνιία έληαμεο ζην πξόγξακκα    17  28,3 

Δθπαηδεπηηθό θαη θνηλσληθννηθνλνκηθό πξνθίι  5  8,3 

Άιιν        2  3,3 

Υσξίο απάληεζε      11  18,3 

Πνην άιιν θξηηήξην; (Δξώηεζε 11b) 

εκηλάξην αθνήο θαη (ήρνο ηνπ θξαζηνύ).   1  1,7 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη θαη θύθινο κάζεζεο   1  1,7 

Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο αμηνπνίεζεο άιισλ κνξθώλ ηέρλεο (Δξώηεζε 12) 

Έιιεηςε γλώζεσλ      9  15,0 

Έιιεηςε ρξόλνπ       4  6,7 

Έιιεηςε ππνδνκώλ      10  16,7 

Θέκα πξνηίκεζεο/αμηνιόγεζεο     7  11,7 

Αδπλακία έληαμεο ζην πξόγξακκα    12  20,0 

Δθπαηδεπηηθό θαη θνηλσληθννηθνλνκηθό πξνθίι  10  16,7 

Υσξίο απάληεζε      8  13,3 

Δκπόδηα ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δξώηεζε 

13) 

Όρη        42  70,0 

Ναη        7  11,7 

Υσξίο απάληεζε      11  18,3 

Δκπόδηα πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελε-

ιίθσλ (Δξώηεζε 13b) 

Άγλνηα γηα ηελ ηέρλε, αδηαθνξία    1  1,7 

Αδηαθνξία εθπαηδεπνκέλσλ     1  1,7 

Άξλεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ, άγρνο θαη θόβνη  1  1,7 

Αξλεηηθή ζηάζε δηεύζπλζεο ΚΔΚ    1  1,7 

Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο    1  1,7 

Με εμνηθείσζε εθπαηδεπόκελσλ κε ηελ ηέρλε   1  1,7 

Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (Δξώηεζε 15) 

Δηζήγεζε       29  29,3 

Πξαθηηθή άζθεζε      5  5,1 

Μειέηε πεξίπησζεο      8  8,1 

Παηρλίδη ξόισλ       10  10,1 

Δξσηήζεηο-απαληήζεηο      18  18,2 

πδήηεζε       4  4,0 

Υηνλνζηηβάδα       5  5,1 

Καηαηγηζκόο ηδεώλ      2  2,0 

Δπίδεημε ζηελ αίζνπζα      12  12,1 

πλέληεπμε       4  4,0 

Πξνζνκνίσζε       1  1,0 

Λύζε πξνβιήκαηνο      1  1,0 
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Βαζκόο επηηπρίαο ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε έξγνπ/σλ ηέρλεο (Δξώηεζε 16)  

Διάρηζηα       2  3,3 

Μέηξηα        10  16,7 

Πνιύ        21  35,0 

Πάξα πνιύ       4  6,7 

Υσξίο απάληεζε      23  38,0 

 

Δξώηεζε 10: Σε ζρέζε κε ηηο κνξθέο ηέρλεο πνπ έρνπλ αμηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 4 αλαθέξνπλ ηε κνπζηθή (6,7%), νη 11 ηε δσγξαθηθή (18,3%), 1 ηε 

γιππηηθή (1,7%), 25 ηε ινγνηερλία (41,7%), 2 ηνλ ρνξό (3,3%), 6 ηνλ θηλεκαηνγξάθν (10%) 

ελώ 11 (18,3%) αλαθέξνπλ όηη δελ έρνπλ αμηνπνηήζεη θακία κνξθή ηέρλεο. 

Δξώηεζε 11: Σε ζρέζε κε ην θξηηήξην επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηέρλεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 8 αλαθέξνπλ ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο (13,3%), 7 ηελ επθνιία ζε ζρέζε 

κε ηνλ ρξόλν (11,7%), 3 ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο (5%), 7 ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηνινγηθή 

θξίζε (11,7%),17 ηελ επθνιία έληαμεο ζην πξόγξακκα (28,3%), 5 ην εθπαηδεπηηθό θαη θνη-

λσληθννηθνλνκηθό πξνθίι ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ (8,3%), 2 αλέθεξαλ άιια θξηηήξηα 

(3,3%) θαη 11 δελ απάληεζαλ γηαηί δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηέρλε (18,3%). 

Δξώηεζε 11b: Οη δύν πνπ απάληεζαλ άιιν θξηηήξην, ν έλαο αλαθέξεη όηη δεκηνύξγεζε 

έλα ζεκηλάξην ζπλαηζζεζίαο αθνήο θαη γεύζεο κε ηίηιν «πνηνο είλαη ν ήρνο ηνπ θξαζηνύ» θαη 

ν άιινο αλαθέξεη «ηε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη ηνλ θύθιν κάζεζεο.» 

Δξώηεζε 12: Σε ζρέζε κε ηνπο απνηξεπηηθνύο παξάγνληεο αμηνπνίεζεο άιισλ κνξθώλ 

ηέρλεο, 9 αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε γλώζεσλ (15%), 4 ηελ έιιεηςε ρξόλνπ (6,7%), 10 ηελ έι-

ιεηςε ππνδνκώλ (16,7%), 7 ηελ αμηνινγηθή ηνπο θξίζε (11,7), 12 ηελ αδπλακία έληαμεο ζην 

πξόγξακκα (20%) θαη 10 ην εθπαηδεπηηθό θαη θνηλσληθννηθνλνκηθό πξνθίι ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπόκελσλ (16,7%). 

Δξώηεζε 13: Σε ζρέζε κε ην αλ ζπλάληεζαλ εκπόδηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ αμην-

πνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 42 απαληνύλ όρη (70%) θαη νη 7 λαη (11,7%). 

Δξώηεζε 14: Σε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πνπ επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

έξγα ηέρλεο ζην δηδαθηηθό ηνπο έξγν, νη εξσηώκελνη αλαθέξνπλ ελδεηθηηθά ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ πξνζσπηθή ηνπο αηζζεηηθή, ηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

ηνπ έξγνπ ηέρλεο, ηε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ώζηε ην έξγν λα επηιερζεί κε βάζε 

ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηε ζεκαηνινγία ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ , ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο, ηε θηινζνθηθή ζπλάθεηα θαη ηνλ απαηηνύκε-

λν ρξόλν πξνεηνηκαζίαο από πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηή. 

Δξώηεζε 15: Σε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 29 αλαθέξνπλ ηελ εηζήγεζε (29,3%), 18 ηηο εξσηή-

ζεηο-απαληήζεηο (18,2%), 12 ηελ επίδεημε ζηελ αίζνπζα (12,1%), 10 ην παηρλίδη ξόισλ 

(10,1%) θαη αθνινπζνύλ ε κειέηε πεξίπησζεο, ε πξαθηηθή άζθεζε, ε ζπλέληεπμε θαη ε ζπ-

δήηεζε. 
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Δξώηεζε 16: Σε ζρέζε κε ηνλ βαζκό επηηπρίαο ηεο παξέκβαζήο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

έξγνπ/σλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νη 21 απαληνύλ πνιύ (35%), νη 4 πάξα πνιύ 

(6,7%), νη 10 κέηξηα (16,7%) θαη νη 2 ειάρηζηα (3,3%), 

Από ηηο απαληήζεηο ζηηο ζρεηηδόκελεο κε ην 1ν εξεπλεηηθό εξώηεκα εξσηήζεηο (10 έσο 

16) παξαηεξείηαη όηη: 

   α) νη πεξηζζόηεξνη 49 από ζηνπο 60 ζπκκεηέρνληεο έρνπλ αμηνπνηήζεη  θπξίσο ηε ινγνηε-

ρλία, θαηά δεύηεξν ιόγν ηε δσγξαθηθή θαη θαηά ηξίην ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Πίλ. 11),  

   β) ην θξηηήξην ηεο επηινγήο ηεο κνξθήο ηέρλεο ήηαλ θπξίσο ε επθνιία έληαμεο ζην εθπαη-

δεπηηθό πξόγξακκα (Πίλ. 12), 

   γ) απνηξεπηηθνί παξάγνληεο ήηαλ ε αδπλακία έληαμεο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ε έι-

ιεηςε ππνδνκώλ θαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Πίλ. 14), 

   δ) νη πεξηζζόηεξνη δειώλνπλ όηη δελ ζπλάληεζαλ εκπόδηα ζηε ζρεηηθή ηνπο πξνζπάζεηα 

(Πίλ. 15), 

   ε) νη πεξηζζόηεξνη επηιέγνπλ σο εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηελ εηζήγεζε θαη κεηά ηηο εξσηήζεηο 

– απαληήζεηο (Πίλ. 17), θαη  

   ζη) ζε κεγάιν βαζκό ζεσξνύλ πνιύ θαη πάξα πνιύ επηηπρεκέλε ηε ζρεηηθή κε ηελ ηέρλε 

παξέκβαζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Πίλ. 18). 

 
Πίνακαρ 12. Απότειρ για ηο μαθηζιακό κλίμα πος αναπηύζζεηαι (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

Μαζεζηαθό θιίκα πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη (Δξώηεζε 17) 

Όρη        1  1,7 

Γελ έρσ άπνςε       10  16,7 

Μάιινλ λαη       11  18,3 

Ναη        38  63,3 

Υαξαθηεξηζκόο καζεζηαθνύ θιίκαηνο (Δξώηεζε 18) 

Αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ    2  3,3 

Αλνηθηό, γόληκν, ζεηηθή αιιειεπίδξαζε    41  68,3 

Αλνηθηό, γόληκν, ελεξγή εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 8  13,3 

Υσξίο απάληεζε      9  15,0 

Πνηνη παξάγνληεο δηακόξθσζαλ ην ζεηηθό καζεζηαθό θιίκα (Δξώηεζε 19) 

Πξνθίι θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά)  21  35,0 

πλνιηθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 9  15,0 

Μέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο    6  10,0 

Δθπαηδεπηηθή εγεζία θαη θαζνδήγεζε    10  16,7 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή (αίζνπζεο, επνπηηθό πιηθό)  4  6,7 

Άιινη ιόγνη       1  1,7 

Υσξίο απάληεζε      9  15,0 

Πξνζπάζεηεο δηόξζσζεο ή/θαη βειηίσζεο ηνπ καζεζηαθνύ θιίκαηνο (Δξώηεζε 20) 
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Γηάδξαζε από αλαηξνθνδόηεζε    1  1,7 

πδήηεζε επάλσ ζην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί  1  1,7 

 

Δξώηεζε 17: Σε ζρέζε κε αλ ην καζεζηαθό θιίκα ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, 

δηαλνεηηθά θαη θξηηηθά, 38 εξσηώκελνη απαληνύλ λαη (63,3%), 11 κάιινλ λαη (18,3%), 1 όρη 

(1,7%) θαη 10 δελ έρνπλ άπνςε (16,7%). 

Δξώηεζε 18: Σε ζρέζε κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ καζεζηαθνύ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγήζε-

θε ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 41 ζεσξνύλ όηη ήηαλ α-

λνηθηό, γόληκν θαη ππήξμε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ (68,3%), 8 όηη ήηαλ 

αλνηθηό, γόληκν θαη ππήξμε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηώλ κε ηνπο εθπαηδεπόκε-

λνπο, 9 πσο επηηεύρζεθε ε ελεξγή εκπινθή ηνπο (13,3%) θαη 2 θαηαγξάθνπλ ηελ αδηαθνξία 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (15%). 

Δξώηεζε 19: ε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο  απνδίδνπλ ην ζεηηθό καζεζηα-

θό θιίκα πνπ δηακνξθώζεθε ζηελ νκάδα ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην πιαίζην αμηνπνίε-

ζεο έξγσλ ηέρλεο, 21 απαληνύλ ζην πξνθίι (θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά) ησλ εθ-

παηδεπνκέλσλ (35%),  9 ζηε ζπλνιηθή δνκή θαη ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ (15%), 6 ζηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο (10%),  10 ζηελ εθπαηδεπηηθή ε-

γεζία θαη θαζνδήγεζε (16,7%), 4 ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή (αίζνπζεο, επνπηηθό πιηθό, 

εγρεηξίδηα θιπ) θαη 1 ζηελ θαζνδήγεζε, ην επνπηηθό πιηθό θαη ηελ πξσηνηππία (1,7%) 

Από ηηο απαληήζεηο ζηηο ζρεηηδόκελεο κε ην 2
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα εξσηήζεηο (17 έσο 

19)  παξαηεξείηαη όηη: 

α) Οη εξσηώκελνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζεσξνύλ όηη νη εθπαηδεπηέο ελειί-

θσλ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκα-

ηηθά, δηαλνεηηθά θαη θξηηηθά. 

β) Οη πεξηζζόηεξνη ραξαθηεξίδνπλ ην καζεζηαθό θιίκα πνπ αλαπηύρζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο παξέκβαζεο σο 

αλνηθηό θαη γόληκν ζην νπνίν ππήξμε ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ ελώ ζε 

κηθξόηεξν βαζκό επηηεύρζεθε ε ελεξγή εκπινθή ηνπο, θαη 

   γ) Οη παξάγνληεο πνπ δηακόξθσζαλ ην ζεηηθό καζεζηαθό θιίκα εθηηκάηαη όηη είλαη 

θαηά θύξην ιόγν ην πξνθίι, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαη θαηά δεύηεξν ιόγν ε εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη θαζνδήγεζε. 

Από ηηο απαληήζεηο ζηηο ζρεηηδόκελεο κε ην 3
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα εξσηήζεηο (20 έσο 

24) παξαηεξείηαη όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ ζεσξεί όηη ε αηζζεηηθή ε-

κπεηξία είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 
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   Ηδηαίηεξα, από ηηο απαληήζεηο ζηηο αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο 21, 22 θαη 23 θαίλεηαη όηη 

από ηελ εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη ελήιηθεο έκαζαλ λα δηαθξί-

λνπλ ηα δηάθνξα έξγα ηέρλεο, λα ηα απνκπζνπνηνύλ, λα ηα αληηκεησπίδνπλ κε θξηηηθό πλεύκα 

κέζα ζην ηζηνξηθό ηνπο πιαίζην θαη λα ηα απνιακβάλνπλ αηζζεηηθά. 

 
Πίνακαρ 13. Απότειρ για ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ μεθόδος (n = 60) 

 

Μεηαβιεηή           πρλόηεηεο         Πνζνζηό % 

Υαξαθηεξηζκόο πξνζπαζεηώλ αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξ-

γνπ ζε ελήιηθεο (Δξώηεζε 25) 

Απνηπρεκέλεο       2  3,3 

Μάιινλ απνηπρεκέλεο      2  3,3 

Μάιινλ επηηπρεκέλεο      27  45,0 

Δπηηπρεκέλεο       20  33,3 

Υσξίο απάληεζε      8  13,3 

Δπίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο εθαξκνγήο ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο (Δξώηεζε 27) 

Μάιινλ όρη       2  3,3 

Γελ έρσ άπνςε       7  11,7 

Μάιινλ λαη       39  65,0 

Ναη        11  18,3 

Υσξίο απάληεζε      1  1,7 

Ζ εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βνεζά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ (Δξώηεζε 28) 

Όρη        1  1,7 

Μάιινλ όρη       2  3,3 

Γελ έρσ άπνςε       3  5,0 

Μάιινλ λαη       17  28,3 

Ναη        37  61,7 

Ζ εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βνεζά ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ησλ ελε-

ιίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ (Δξώηεζε 29) 

Γελ έρσ άπνςε       3  5,0 

Μάιινλ λαη       8  13,3 

Ναη        49  81,7 

 

Δξώηεζε 25: Σε ζρέζε κε ηελ επηηπρία ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπο αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ ζε ελήιηθεο, 27 ηηο ζεσξνύλ κάιινλ επηηπρεκέλεο 

(45%), 20 επηηπρεκέλεο (33,3%), 2 ηηο ζεσξνύλ απνηπρεκέλεο θαη κάιινλ απνηπρεκέλεο 

(6,6%). 

Από ηηο απαληήζεηο ζηηο ζρεηηδόκελεο κε ην 4
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα εξσηήζεηο (25 έσο 

29) παξαηεξείηαη όηη ηα  πεξηζζόηεξα ππνθείκελα ζεσξνύλ κάιινλ επηηπρεκέλεο ή επηηπρε-

κέλεο ηηο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζεσξνύλ όηη ε δη-

δαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ θάζε θνξά επηιέγεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξν-
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γξάκκαηνο θαη ηέινο, ζεσξνύλ όηη ε εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βνε-

ζά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αιιά θαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. 

 
Πίνακαρ 14. Δξέηαζη ηηρ ομοιογένειαρ ηυν απότευν ηος δείγμαηορ με ηο ηεζη σ² 

 

Μεηαβιεηή * κεηαβιεηή                      Απνηέιεζκα ειέγρνπ 

Ζιηθηαθή νκάδα * Βαζκόο επηηπρίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Δξ. 2 * Δξ. 16)   

ρ² (12) = 28,915, p = 0,004 

Δηδηθόηεηα * Πνηεο κνξθέο ηέρλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη (Δξ. 4 * Δξ. 10)  

ρ² (6) = 16,057, p = 0,013 

Δηδηθόηεηα * Κξηηήξην επηινγήο κνξθήο (Δξ. 4 * Δξ. 11)  ρ² (7) = 18,550, p = 0 ,010 

Δηδηθόηεηα * Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (Δξ. 4 * Δξ. 15)  ρ² (7) = 6,879, p = 0,009 

Δηδηθόηεηα * Βαζκόο επηηπρίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Δξ. 4 * Δξ. 16)  

ρ² (7) = 20,682, p = 0,000 

Υξόληα ελαζρόιεζεο * Δθπ. ηερληθέο (Δξ. 5 * Δξ. 15)  ρ² (12) = 6,519 p = 0,038 

Πνηα κνξθή ηέρλεο έξρεηαη άκεζα ζην κπαιό * Πνηεο κνξθέο ηέρλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

(Δξ. 9 * Δξ. 10)       ρ² (18) = 41,368, p = 0,001 

Ζιηθία * Μαζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα έξ-

ρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, δηαλνεηηθά 

θαη θξηηηθά (Δξ. 2 * Δξ. 17)     ρ² (9) = 17,450, p = 0,042 

Κύξηεο ζπνπδέο * Μαζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκε-

λνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, δη-

αλνεηηθά θαη θξηηηθά (Δξ. 3 * Δξ. 17)        

     ρ² (9) = 33,627, p = 0,000 

Κύξηεο ζπνπδέο * Δπζύλε επηινγήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Δξ. 3 * Δξ. 27)    ρ² (12) = 39,867, p = 0,000 

Κύξηεο ζπνπδέο * πκβνιή ηέρλεο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπν-

κέλσλ (Δξ. 3 * Δξ. 28)    ρ² (12) = 33,061, p = 0,001 

Κύξηεο ζπνπδέο * πκβνιή ηέρλεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(Δξ. 3 * Δξ. 29)       ρ² (6) = 15,316, p = 0,018 

Δηδηθόηεηα ή ηξέρνπζα ηδηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ * Δπζύλε επηινγήο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δξ. 4 * Δξ. 27)  

ρ² (4) = 10,995, p = 0,027 

Ζιηθηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ δηδάμεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν * Δπζύλε επηινγήο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δξ. 6 * Δξ. 27)  

                                                                             ρ² (12) = 41,459, p = 0,000 

Σςμπεπάζμαηα 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα, νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζην πεδίν 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνπλ αμηνπνηήζεη ηε ινγνηερλία, ηε δσγξαθηθή, ηνλ θηλεκαην-

γξάθν ή άιιεο κνξθέο ηέρλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πξν-

αλαθεξόκελεο κνξθέο ηέρλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαζώο ζεσξνύλ όηη ε ηέρλε απνηειεί έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ, ηεο δεκηνπξ-

γηθήο ζθέςεο θαη ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Μέγα, 2011: 28-29). 
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Οη εξσηώκελνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζεσξνύλ όηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ησλ 

ΗΔΚ θαη ΓΔ νθείινπλ λα δεκηνπξγνύλ έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ λα δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα 

πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, δηαλνεηηθά θαη θξηηηθά, απνδερόκελνη, ρσξίο λα ηελ 

θαηνλνκάδνπλ, ηε κέζνδν θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο κέζα από ηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία. Δπίζεο  ζεσξνύλ πσο ε ηέρλε ζπκβάιιεη ζηελ γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ΗΔΚ θαη ΓΔ. Ζ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο 

γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο απνηειεί κηα ζύγρξνλε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία εθηόο από 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο πξνζθέξεη πνιιαπιά 

νθέιε ζηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνπο. Οη ηειεπηαίνη αλαπηύζζνληαη γλσζηηθά, 

ςπρνθηλεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη αηζζεηηθά, δειαδή νιηζηηθά. Ζ αλάπηπμε απηή ζπκβάιιεη 

ζηελ βαζύηεξε αληίιεςε θαη θαηαλόεζε όρη κόλν ηνπ εαπηνύ ηνπο αιιά θαη ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (Μέγα, 2011: 62). 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζην πιαίζην ηεο κεζόδνπ καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηηο 

ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αμίεο ησλ άιισλ θαζώο αληηιακβάλνληαη θαη εκβαζύλνπλ ζε 

απηέο κέζα από ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο. Παξάιιεια απνθηνύλ ελζπλαίζζεζε 

θαηαλνώληαο ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζύζηεκα αμηώλ ησλ «άιισλ», όπσο απηά 

εθθξάδνληαη ζηα έξγα ηέρλεο ζπγθξίλνληάο ηα κε ην δηθό ηνπο ζύζηεκα αμηώλ. ην πιαίζην 

πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο έξγσλ ηέρλεο θαηαλννύλ πιεξέζηεξα ηελ πνιππινθόηεηα ησλ 

γεγνλόησλ θαη πξνβαίλνπλ ζε  πιεξέζηεξε εξκελεία ηνπο (Φξαγθνύιεο, 2014∙ Fowler,1996∙ 

Raikou & Karalis, 2011). Ζ δηαδηθαζία απηή ζπκβάιιεη ζην κεηαζρεκαηηζκό ησλ αξρηθώλ 

ηνπο παξαδνρώλ ζε ζρέζε κε ην κειεηώκελν ζέκα. 
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