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Editorial 

The first issue of the seventh volume of the “Educational circle”hosts fifteen new articles. 

The“Educational circle”, as an international open-access,quarterly, scientific, educational 

magazine has completed six years of circulation in which a total of 209 articles have been 

issued. These articles covera wide range of interests related to general, technological, and 

special education, pedagogy and teaching methodology, the use of ICT in the educational 

process, the management of education, adult education, distance learning, online learning and 

so on. 

Two of the new articles concern foreign language education. In particular,one of themhas to 

do with the views of English language teachers working in the private and public sectors and 

their in-service training, whereas the other is about foreign language learning and use 

strategies, in German as a foreign language. 

Two articles focus on mathematics and more specifically on the factors that affect pupils‟ 

relationship with their teachers, as well as on reducing students' anxiety about basic 

mathematical concepts, so asthe potential bias against mathematics to be confrontedso 

students can learn mathematics and understand basic statistical concepts. 

In higher education, and more specifically on the issue of ethical principlesapplication to  

research, the social role played by the researcherand the contribution of higher education to 

the formation of ethically sensitive and socially responsible young researchers focuses one of 

the articles published in this issue. 

Three articles focus on pedagogy and especially on teaching, by the use of computer-aided 

painting in pre-school education, as well as the contribution of visual arts to teaching natural 

concepts in preschool age. In the same direction moves a bibliographic review of the game in 

educational process and the role it plays as an educational tool. 

An article is about adult education, and in particular on investigating the incentives for the 

participation of women prisoners in a Second Chance School inside a prison. 

Finally, the largest number of the new articles move methodologically in the field of 

educationalManagement, covering the issues of school culture andschool management, Total 

Quality Management, the need of redefining the institutional framework as regards the duties 

of  school headmaster and the study of the institution of  School Advisor in order to 

systematize 36 years of its operation in the educational system and its replacement by the 

Institution of Educational Coordinator. 

 
Spiros Kioulanis 
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Editorial 

Σν πξψην ηεχρνο ηνπ έβδνκνπ ηφκνπ ηνπ eθπ@ηδεπηηθνχ θχθινπ θηινμελεί δεθαπέληε λέα 

άξζξα. Ο eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο σο έλα δηεζλέο ηεηξακεληαίν, επηζηεκνληθφ, εθπαηδεπηηθφ 

πεξηνδηθφ αλνηθηήο πξφζβαζεο, ζπκπιήξσζε έμη ρξφληα θπθινθνξίαο ζηα νπνία 

δεκνζηεχζεθαλ ζπλνιηθά 209 άξζξαηα νπνία θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξφλησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε γεληθή, ηελ ηερλνινγηθή, θαη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, ηελ παηδαγσγηθή θαη ηε 

δηδαθηηθήκεζνδνινγία, ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θαζψο θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηε 

δηαδηθηπαθή κάζεζε. 

Γχν απφ ηα λέα άξζξα αθνξνχλ ζηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε. Σν έλα απφ απηά δηεξεπλά ηηο 

απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Αγγιηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ θξαηηθφ ηνκέα 

ζρεηηθά κε ηελ ελδνυπεξεζηαθή ηνπο θαηάξηηζε. Σν δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, ζην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο. 

Γχν άξζξα εζηηάδνπλ ζηα καζεκαηηθά θαη εηδηθφηεξα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη θπξίσο κε ηνλ καζεκαηηθφ ηνπο, θαζψο θαη 

ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, έηζη 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ 

θαη λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο. 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο εζηθψλ 

αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν εξεπλεηήο, 

θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε εζηθά επαίζζεησλ θαη 

θνηλσληθά ππεχζπλσλ λέσλ εξεπλεηψλ, εζηηάδεη έλα απφ ηα άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζε 

απηφ ην ηεχρνο. 

Σξία άξζξα αθνξνχλ ζηελ παηδαγσγηθή θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο, ηα νπνία 

εζηηάδνπλ ζηελ ρξήζε ηεο δσγξαθηθήο κέζσ ινγηζκηθψλ ηνπ ππνινγηζηή ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηε ζπκβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε δηδαζθαιία θπζηθψλ 

ελλνηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη κία βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ  παηρληδηνχ  ζηελ εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία  θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

ξφιν πνπ απηφ δηαδξακαηίδεη κέζα ζ‟ απηή σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

Μία εξγαζία θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθφηεξα ζηε δηεξεχλεζε 

ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο θξαηνχκελσλ γπλαηθψλ ζε ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Σέινο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ λέσλ άξζξσλ θηλείηαη κεζνδνινγηθά ζην πεδίν ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαιχπηνληαο ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ηελ αλαγθαηφηεηα επαλαθαζνξηζκνχ 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά 

θαη ηελ κειέηε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηνπνίεζε 36 
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ρξφλσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε δεδνκέλε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 

απφ ην ζεζκφ ησλ πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 

πχξνο Κηνπιάλεο 
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Analyzing the needs of private and state sector teachers of English regarding effective 

in-service training programs. 

Kitzoglou Evdokia, Teacher of English, M.Ed in TEFL, evikitzoglou@gmail.com    

Dr Alexandra Anastasiadou, Tutor at the Hellenic Open University, alexanastasiadou@yahoo.gr 

 

 

 

 

Abstract: In-service teacher training programs are of great importance for teachers of English 

who work in the private and the state sector, as they augment their knowledge and enhance 

their teaching practices and as a result conduce to the improvement of the educational system. 

On account of the significance of these training courses both for teacher development as well 

as student growth, it is necessary to identify the training needs and preferences of the teachers.  

 The present paper aims to introduce and critically discuss if the views of the teachers of 

English who work in the private and the state sector in Greece regarding their in-service 

training are homogeneous or contradictory. 

To this end, a research was carried out with both state and private teachers of English through 

a questionnaire and interviews. The accrued data pinpointed that both groups displayed 

similar preferences regarding the content, the place, the mode and the duration of in-service 

training courses. Moreover, a striking similarity emerged, that is the participants‟ requirement 

to express their training needs which in turn should be taken into consideration in the 

preparation of in-service training programs. 

Key words: in-service training, state EFL teachers, private EFL teachers. 

1. Introduction 

In service teacher training focuses on teachers‟ professional development and rendering 

schooling more effective (Bolam, 1986); therefore the knowledge acquired, while attending 

in-service training courses, aims to meet the schools‟ requirements and curricula as well as the 

needs of teachers  and students (Bayrakci, 2009; Chatzidimou & Taratori, 2003). Hence the 

„conception, design and application‟ (Giavrimis et al., 2011, p. 284) of in-service training 

courses for the teachers of English who work in the private and the state sector in Greece 

prioritize their professional development.  

Referring to teachers of English in Greece and Cyprus various theorists (Kakavoula, 2008; 

Karageorgi & Symeou, 2007; Kyranou, 2012; Fasoli, 2014) claim that they are in need of 

constant training courses that aim at professional growth as well as language development 

through standardized in-service training seminars. Reflection is enhanced through 

collaborative spirit among the teachers which leads to teacher development (Favrikopoulou, 

2009). Although the aim of in-service training courses is to meet the teachers‟ needs and 

further educate them, there is not always correlation between their training needs and the 

subjects they are taught in in-service training seminars (Darra & Saitis, 2010). 

mailto:evikitzoglou@gmail.com
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Gokmenoglou (2012) revealed that the teachers of English in Turkey were not satisfied with 

their in-service training programs and demanded from training program designers to take their 

needs into account (Altun & Gok, 2010). 

In the present study the views of the teachers of English who work in the Greek private and 

state sector, regarding their in-service training courses, are to be analysed aiming to 

emphasize on whether they are similar or opposing. The issues that will be explored refer to 

the content, the duration of in-service training courses as well as the trainees‟ evaluation by 

the trainers. The teaching modes, the trainers‟ qualifications together with the time and place 

of in-service training seminars will also be put under the lens. 

2. Research background 

2.1 Research background on teacher education and development 

Teacher education 

Freeman (1989) claims that teacher education is an umbrella term that embraces both training 

and development, which in turn, according to Beaumont (2005, p. 83) refers to the „strategies 

used for the education of teachers‟. Lopez (2004) states that teacher training and development 

are connected to the teachers‟ needs for professional development as they complement one 

another regarding teacher education (Freeman, 2001). 

Teacher training refers to the strategies used by a trainer in order to intervene directly in 

certain practices implemented by a teacher while teaching, focusing on a series of steps, 

during a certain period of time which in turn lead to specific outcomes. Teacher training aims 

to help teachers improve either their teaching skills, practices or knowledge (Beaumont, 

2005). 

Development on the other hand intervenes indirectly in the teachers‟ way of teaching aiming 

to raise their awareness through changes that lead to individual growth (Freeman, 1989); 

therefore teacher development is a process deriving from teachers‟ personal awareness and 

reflection on their teaching practices (Head and Taylor, 1997). Teacher development aims to 

assist teachers develop their teaching and as a result facilitate students to learn. It demands 

teachers‟ constant examination of already existing practices which are considered as „personal 

theories‟ (Manolopoulou-Sergi, 2014, par. 3). Teacher development coexists with three new 

educational trends that refer to „glocalisation, mentoring and re-thinking teacher evaluation‟ 

(Collinson et al., 2009, p. 5). 

 Glocalisation illustrates the blending of local as well as global features which in turn 

transforms issues globally accepted due to the incorporation of „local culture, values or 

norms‟. Glocalisation regarding education is evident, since most of the curricula constitute a 

combination of ideas that are globally shared, but at the same time teachers and textbooks 

emphasize on local issues as well as values and culture (Collinson et al., 2009, p. 5). 

 Mentoring is related to education in countries that offer their teachers one to two year 

courses of induction. The aim of induction is to help the newly appointed teachers develop 

professionally through teacher training programs that promote their confidence (Collinson et 
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al., 2009). 

 Re-thinking teacher evaluation reflects the need to change teachers‟ evaluation 

through peer coaching, self evaluation and teacher portfolios (Glickman, 1992; Stronge, 

1997). Evaluation programs that engage the teachers of a school along with the headmaster in 

the evaluation process promote and enhance the collaborative and democratic spirit at schools 

(Conley and Glasman, 2008).  

2.2 In-service teacher training 

In-service teacher training focuses on teachers‟ training after they start working either in 

private schools or the State Sector. It is a life-long process that can enable teachers to increase 

their knowledge and skills as well as inform them about new practices and teaching 

techniques through a series of experiences that contribute to teachers‟ on-going development 

(Locke, 1984; Nelson, 2007; Richards and Schmidt, 1985). 

Both the private and the state sector can organize in-service training courses in the form of 

„seminars and lectures‟ or post graduate courses (Ayakli, 2005, p. 218; Ur, 1996). Aiming at 

teacher development in-service training courses should concentrate on teachers‟ needs and 

interests through a systematic planning of activities (Athanassoula-Reppa et al., 1999; 

Chatzipanagiotou, 2001) and needs analysis approaches (Nunan, 1988 as cited in Roberts, 

1998). Reflection is also of vital importance as it helps teachers understand how to improve 

their teaching practices and techniques in the classroom and, thus, develop professionally 

(Britten, 1988; Hayes, 2000). 

Teacher learning through in-service training programs 

Characteristics of teacher learning 

Teacher learning must be guided as it is a task that is considered to be demanding (Ball & 

Cohen, 1999; Putnam & Borko, 1997; Wilson & Berne, 1999). The experience teachers have 

due to their interaction with students, peers or parents, affects their „knowledge of teaching‟ 

and therefore makes teacher learning a „socially negotiated process‟ (Johnson & Freeman, 

2001, p. 55). On the other hand, teacher learning is also „normative‟ as it is based on the 

teachers‟ experiences as trainees and teachers (Johnson & Freeman, 2001, pp. 55-56). 

Main characteristics of effective in-service teacher training 

According to Desimone (2009, p. 183) and Mathews (2014) effective in-service training 

courses should centre on features that are to be presented in the following lines: 

 The „content focus in teacher learning‟ which is based on the deep knowledge of a 

subject matter combined to the appropriate teaching strategies. 

 The „active learning‟ through which teachers can take part in lesson planning, teacher 

observations or group discussions (Banilower & Shimkus, 2004; Carey & Frechtling, 1997; 

Darling-Hammond, 1997). 

 „Coherence‟ which focuses on the fact that there must be a consistency between the 

knowledge teachers already have (existing knowledge) and the knowledge they receive 
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(received knowledge) (Elmore & Burney, 1997). 

 The „duration‟ of the training courses which, according to the literature, should not be 

short giving, thus, the teachers the opportunity not only to be familiar with innovative ideas in 

education but also practice them (Cohen & Hill, 2001; Guskey, 1994; Supovitz & Turner, 

2000). 

 The „collective participation‟ of the teachers, who might either teach the same grade or 

work at the same school in the same in-service training program, can lead to a successful way 

of teacher learning through interaction on the issues attended (Banilower & Shimkus, 2004; 

Borko, 2004; Desimone, 2003; Fullan, 1991; Guskey, 1994; Little, 1993; Loucks-Horsley et 

al., 1998; Rosenholtz, 1989). 

 Sapp (1996) and Yan (2005) clearly state that tracing the teachers‟ needs through a 

needs analysis, before developing in-service training courses, is deemed essential. 

 The factor of follow-up that helps teachers to be guided constantly on how to apply 

new teaching methods and techniques in their classrooms is also very significant while 

attending in-service training programs (Sapp, 1996; Yan, 2005). 

In-service training for the teachers of English in the State Sector 

The Ministry of Education offers in-service training programs for the Greek State Sector on 

subjects that refer to the use of Information Computer Technology (ICT) in the classrooms or 

on ways to successfully apply new curricula (Eurydice, 2005). In-service training programs 

also train teachers on teaching students with dyslexia, teaching methodology as well as 

teaching the English language. There are various kinds of educational bodies that offer in-

service training courses on the aforementioned subjects some of which are: 

 Universities 

 Technological Education Institutions (TEI) 

 The Higher School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE) 

 The Regional Education Centers (PEK), the School Advisors and the School Units 

(Eurydice, 2005; Fasoli, 2014). 

In-service training for the teachers of English in the Private Sector 

In-service training courses for the teachers of English in the Private Sector are mainly 

organized by Private Institutions (Stylianidou et al., 2004) such as  

 The Hellenic American Union 

 The Anglo Hellenic Teacher training Center 

 Book Publishers 

The aim of the aforementioned courses in the private sector is not only to present new 

materials to the teachers but also familiarize them with the techniques needed in order to teach 

each language skill separately so that the students can be well prepared for examinations of 
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certificates which classify their proficiency in English. 

 Networks of English language private schools also offer their teachers in-service 

training courses regarding their teaching techniques and practices based on specific 

instructions provided by detailed curricula. 

  Greek Universities like the Hellenic Open University, the Aristotle University of 

Thessaloniki and the National and Kapodistrian University of Athens also provide the 

teachers of English who work in the Private Sector with long distance in-service training 

courses. 

3. Aim and scope of the present study 

The present study focuses on the attitudes of the teachers of English, who work in the Private 

or the State Sector, regarding their in-service training needs. The aim of this study is to 

investigate whether the views of the teachers who work in different sectors are the same or 

opposing. 

 Therefore, the research hypothesis is:  

 the teachers of English who work in the Private and the State sector have coinciding 

views concerning their in-service training needs.  

In this line, a set of research questions were formulated. 

►To what extent, are the attitudes of the private and the state sector teachers of English 

towards their in-service training needs homogeneous? 

►What are the attitudes of the private and the state sector teachers of English towards the 

topics, the length and the modes of teaching of effective in-service teacher training 

programmes? 

►What are the attitudes of the private and the state sector teachers of English towards the 

instructors‟ qualifications, the evaluation of the trainees, the time and place in-service training 

courses take place? 

►What are the suggestions of teachers of the private and the state sector for ameliorating 

their in-service training programmes? 

4. Methodology and design 

The research methodology of the present study used both qualitative and quantitative 

methods. More specifically the teachers‟ attitudes, who teach in the Greek Private and State 

sector, regarding their in-service training needs, were measured objectively through a 

questionnaire and qualitatively through teachers‟ interviews; thus, the research could provide 

reliable data (Ashley & Boyd, 2006; Neuman, 2003). The combination of the aforementioned 

methodologies leads to triangulation, which in turn, enhances the research through valid 

results. 
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4.1 Instrumentation 

4.1.1 The questionnaire 

The questionnaire of the survey was addressed to teachers in Greece who work in the Private 

and the State sector. It aimed to record their attitudes towards the teaching modes, the place 

and time as well as the content of the in-service training courses. The duration of the 

aforementioned programs together with the evaluation of the trainees by the trainers as well as 

the qualifications of the instructors, were also investigated. 

The questionnaire was cost effective, as it was sent to the teachers through email, and easy to 

complete (Dornyei, 2003). It ensured anonymity (Kearney et al., 1984) and after being piloted 

with three colleagues, it was rated as quick and efficient. 

The questionnaire used for the survey is composed of two parts. The first part refers to 

„factual questions‟ that provide background information about the teachers who participated 

in the survey. The second part of the questionnaire refers to the „attitudinal questions‟ which 

reflect the teachers‟ ideas regarding their in-service training needs (Dornyei, 2003, p. 8). 

4.1.2 The teachers‟ interviews 

The ten-minute, phone teachers‟ interviews (Appendix I) took place after the completion of 

the questionnaire by the teachers. They were semi structured and they included follow up 

questions which helped with elaborating on the answers given by the teachers in the 

questionnaires (Brenner, 2006). 

The questions of the interviews that were formulated in axis, investigated the teachers‟ views 

on the duration of in-service training courses, the instructors‟ qualities and the way trainees 

are trained. The teachers‟ ideas on how and whether their training needs are identified by the 

organizers before designing the in-service training courses were also put under the lens. 

4.2 The participants 

The questionnaire of the survey was completed by thirty one teachers who work in State 

schools and twenty nine teachers who work in private language schools in Greece so the two 

samples were almost equal numerically. The majority of the teachers work in Athens, yet 

there were some cases of teachers who work in schools in Macedonia and the Dodecanese. 

The teachers who took part in the teachers‟ interviews were five in total, two of them worked 

in the private sector and three in the state sector. 

4.3 Analysis of the data 

The data of the survey were statistically analysed through the IBM SPSS statistics 21.0 

software, aiming to compare and contrast the teachers‟ attitudes who work in the private and 

the state sector towards their in-service training courses. 
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5. Findings and Interpretation  

Aiming to examine whether the research hypothesis and the research questions were verified, 

this section presents and interprets the results of the research. More particularly, the data 

collected through the questionnaire and the teachers‟ interviews revealed that the attitudes of 

the teachers of English who work in the Private Sector tally with the views of the instructors 

of the State Sector to a great extent as regards their in-service training needs. 

Tables 1, 2 and 3 disclose that most of the teachers of English who are employed by the State 

and the Private Sector, take part in less than three, short in-service training programs annually, 

which are organized by State and Private Institutions in Greece together with Universities and 

School Advisors. 

 

Table 1: In service training courses that teachers attend each year 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Less than 3 43 17.7% 71.7% 71.7% 

      3-4 15 25.0% 25.0% 96.7% 

More than 4 2 3.3% 3.3% 100.0% 

   Total 60 100.0% 100.0%  

 

Table 2: The length of the in-service training courses teachers attend 

  Valid Percent 

Short 83.87%   

Long 12.90% 

Other 3.29% 

Total 100.00% 

Table 3: The organizers of the in-service training courses 

 Responses N Percent Percent of cases 

Private Institutions in Greece 31 31.3% 50.0 % 

State Institutions in Greece (i.e. PEK, EKDAA) 15 15.6% 25.0 % 

State School Advisors 28 29.2% 46.7 % 

Universities 21 21.9% 35.0 % 

Other 2 2.1% 3.3 % 

Total  96 100% 160.0 % 

 

 

Table 4 presents that a large number of the teachers of English (70%) who work in the State 

and the Private Sector are provided with a needs analysis questionnaire before attending in-

service training courses which is indicative of the fact that their preferences are taken into 

account in the design of the training courses to some extent. 
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Table 4: The teachers who were provided with a questionnaire before in-service training courses 

   Frequency      Percent   Valid Percent Cumulative Percent 

     Yes  42 70% 70% 70% 

      No 18 30% 30% 100% 

    Total 60 100% 100%  

 

 

Table 5 refers to the content of the in-service training programs. It indicates that the teachers 

of English who work in the Private and the State Sector show almost equal preference for in-

service training programs that include new methods of teaching as well as the use of 

computers in teaching English. The aforementioned finding is in line with the one revealed in 

Magga‟s (2011) survey as it expresses the teachers‟ preference for being trained on how to 

incorporate technology in the English classroom. The teachers of both sectors also favor in-

service training courses that present ways to motivate students in the classroom and the 

teaching of English through the use of films (strongly agree and agree). Error correction, 

curriculum development together with the teaching of all skills and classroom management 

issues films (strongly agree and agree), are also prioritized by teachers of both sectors. 

Preference is also shown for in-service training seminars that deal with educational 

psychology in order to empower the teachers to help students with their problems, a finding 

which contradicts the one in Gokmenoglou‟s (2012) research since it disclosed Turkish 

teachers‟ partial need of training on the aforementioned issues.  Even though both groups 

highly endorse the promotion of collaborative spirit among them, the state school teachers 

seem to feel more confident if an experienced colleague observes their teaching than their 

private school counterparts. The State Sector teachers of English express a higher rate of 

agreement than that of the Private Sector teachers as regards in-service training programs that 

include methodology to use drama activities in the classroom. This can be attributed to the 

fact that the private sector is more exam-oriented so more traditional methods are considered 

important. 

Table 5: I prefer in-service training courses that... 

 

Strongly Agree Agree 

Neither 

Agree nor 

Disagree 

Disagree 
Strongly 

Disagree 

Teachers in the … Sector 

State Private State Private State Private State Private State Private 

1. include new methods of 

teaching 
64.5% 62.1% 29.0% 37.9% 6.5% 0%             0% 0% 0% 0% 

2. include the use of 

computers in teaching 

English 

32.3% 41.4% 35.5% 41.4% 25.8% 13.8% 6.5% 3.4%                          0%             0% 

3. present ways to 

motivate students in the 

classroom 

77.4% 69.0% 22.6% 24.1% 0.0% 6.9% 0% 0% 0% 0% 
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Table 6 refers to the place and time in-service training programs take place. Both Private and 

State Sector teachers illustrate their disagreement with attending in-service training seminars 

in the evenings. Teachers of both sectors express their preference mostly for taking part in in-

service training courses at the beginning of the school year. Seminars that are held near the 

teachers‟ houses as well as courses that are far from the trainees‟ homes, but easily 

approachable by means of public transport are also favored by the teachers of both groups. 

With reference to programs that take place during the weekends, the teachers who work in the 

Private Sector illustrate statistically a higher level of agreement compared to that reported by 

the teachers of the State Sector.  Maybe this is due to the fact that private sector teachers are 

used to working on Saturdays so they could fit the attendance of a seminar in their schedule. 

  

4. include ways to teach 

English by using films in 

the  classroom 

41.9% 24.1% 22.6% 31.0% 35.5% 41.4% 0% 0% 0% 3.4% 

5. include methodology to 

use drama activities in 

the classroom 

32.6% 3.4% 41.9% 44.8% 25.8% 31.0% 0% 20.7% 0% 0% 

6. include methods to 

enhance the teaching of 

all skills 

51.6% 53.6% 41.9% 46.4% 3.2% 0% 3.2% 0% 0% 0% 

7. include error 

correction 
19.4% 37.9% 32.3% 31.0% 32.3% 24.1% 16.1% 6.9% 0% 0% 

8. include classroom 

management 
60.0% 37.9% 26.7% 48.3% 10% 13.8% 3.3% 0% 0% 0% 

9. include curriculum 

development 
32.2% 17.2% 29.0% 41.4% 35.5% 41.4% 3.2% 0% 0% 0% 

10. deal with educational 

psychology in   order to 

help students with their 

problems      

61.3% 53.6% 22.6% 32.1% 16.1% 14.3% 0% 0% 0% 0% 

11. enhance the 

collaborative spirit 

among teachers 

32.3% 31.0% 29.0% 31.0% 32.3% 24.1% 6.5% 13.8% 0% 0% 

12. include teachers‟ 

observation, while 

teaching, by experienced 

teachers 

45.2% 31.0% 16.1% 10.3% 35.5% 34.5% 0% 17.2% 3.2% 6.9% 
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Table 6: I prefer attending in-service training courses… 

 

 

Figure 1 refers to the duration of in-service training courses. It presents the fact that the 

teachers of English who work in the Private and the State Sector mostly opt for in-service 

training seminars that are short and last one day. Teachers of both sectors also favor intensive 

in-service training programs that last less than a month and are fulltime. The least favored 

programs by the teachers of both sectors refer to the ones that are either extensive or last two 

hours. It should be noted that only the highest percentages of each group are presented for 

convenience reasons. 

 

Figure 1: I prefer… 

Table 7 illustrates the teaching modes of in-service training seminars. It presents the fact that 

both groups of teachers disagree with the use of theory or practice only while attending in-

service training programs. On the contrary seminars that apply theory and practice in a 

balanced way are mostly favored by both groups of teachers. In the same vein, the findings 

collected in Fasoli‟s (2014) as well as Darra and Saitis‟ (2010) surveys indicated the teachers‟ 

need for seminars that combine both practice and theory. Preference is also shown for lectures 
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Strongly Agree Agree 

Neither 

Agree nor 

Disagree 

Disagree 
Strongly 

Disagree 

Teachers in the … Sector 

State Private State Private State Private State Private State Private 

1. during the weekends 19.4% 32.1% 22.6% 39.3% 19.4% 7.1% 12.9% 14.3% 25.8% 7.1% 

2. in the evenings 12.9% 3.6% 16.1% 14.3% 19.4% 14.3% 25.8% 42.9% 25.8% 25.0% 

3. at the beginning of the 

school year 
51.6% 4.8% 32.3% 31.0% 12.9% 3.4% 3.2% 20.7% 0% 0% 

4. in a venue close to my house 54.8% 31.0% 19.4% 31.0% 25.8% 27.6% 0% 6.9% 0% 3.4% 

5. in a venue easily accessible 

by means of public transport 

even though it is far away 

from my house 

35.5% 41.4% 25.8% 41.4% 29.0% 10.3% 3.2% 3.4% 6.5% 3.4% 
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together with the use of workshops and group work by the teachers of English who work in 

the Private and the State Sector. Teachers of both groups also favor in-service training 

seminars that involve face to face teaching, distance learning and a combination of both, as 

well as courses that provide opportunities for teachers‟ interaction and exchanging of ideas.  

Table 7: I prefer in-service training courses that… 

 

Figure 2 presents the teachers‟ attitudes towards the trainers‟ qualifications. Both groups of 

teachers believe that in-service training instructors should not only have the knowledge to 

teach adults, but also be colleagues that are experts in the field they teach. The teachers of 

English who work in the Private and the State Sector agree with the fact that in-service 

training instructors should be university teachers, whereas they illustrate a neutral stance 

towards the idea that the trainers of in-service training programs should be native speakers of 

English. 

 

Strongly Agree Agree 

Neither 

Agree nor 

Disagree 

Disagree 
Strongly 

Disagree 

Teachers in the … Sector 

State Private State Private State Private State Private State Private 

1. employ lectures 6.7% 17.2% 30% 41.4% 30% 17.2% 23.3% 17.2% 10% 6.9% 

2. use theory only 0% 0% 3.2% 0% 12.9% 24.1% 61.3% 58.6% 22.6% 17.2% 

3. use practice only 10% 3.4% 6.7% 20.7% 30% 31% 50% 41.4% 3.3% 3.4% 

4. embrace both Theory and 

practice in a balanced way 
51.6% 55.2% 41.9% 41.4% 3.2% 3.4% 3.2% 0% 0% 0% 

5. use workshops 45.2% 34.5% 41.9% 55.2% 9.7% 6.9% 3.2% 3.4% 0% 0% 

6. use group work 35.5% 31% 51.6% 44.8% 12.9% 13.8% 0% 10.3 % 0% 0% 

7. involve distance learning 30% 27.6% 26.7% 17.2% 23.3% 44.8% 20% 6.9% 0% 3.4% 

8. involve face to face teaching 22.6% 24.1% 54.8% 44.8% 22.6% 27.6% 0% 3.4% 0% 0% 

9. involve both distance 

learning and face to face 

teaching 

45.2% 24.1% 16.1% 37.9% 35.5% 31% 3.2% 6.9% 0% 0% 

10. provide opportunities for 

teachers‟ interaction and 

exchanging of ideas 

67.7% 37.9% 29% 48.3% 3.2% 13.8% 0% 0% 0% 0% 
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Figure 2: In-service training instructors… 

Figure 3 emphasizes on the trainees‟ evaluation by the trainers. Specifically, the teachers of 

English who work in the Private and the State Sector are in favor of a written assignment but 

they are highly opposed to being evaluated through an exam. The aforementioned finding is in 

line with the one unearthed in Darra and Saiti‟s (2010) together with Fasoli‟s (2014) surveys 

which shows the trainees‟ disapproval of being evaluated through an exam.  Contrary to the 

aforementioned result, the teachers of both groups show their preference for in-service 

training programs which are evaluated through a written assessment as well as the observation 

of the trainees, while teaching, by the trainers.  

 

Figure 3: I believe that the participants‟ evaluation of the in-service training course should take the form ofThe 

data collected through the teachers‟ interviews revealed that the teachers who work in the 

Private and the State Sector show their preference for in-service training courses that are 

extensive and thus give them the opportunity to be involved in theoretical and practical issues, 

interact with other teachers and therefore develop their teaching. This finding seems to 

contradict the relevant questionnaire item in which the majority showed little preference. 

Perhaps, at the interview they rethought about the duration of a course and realized that an 
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extensive one offers them the opportunity to implement theory to practice and receive 

feedback at the same time. 

In particular teachers claim: 

„Yes, because there‟s enough time to practice what you learn under real circumstances, 

observe how certain tools or approaches work in your teaching context, get feedback and 

improve‟ (Teacher 1). 

„In the course of six months, teachers would have the chance to try out the new techniques in 

class and then share their experiences with fellow teachers‟ (Teacher 2). 

„…as it is enough time to work both on the theoretical part and the practical‟ (Teacher 3). 

 „…engage in numerous training and teaching practices‟ (Teacher 5). 

Both groups of teachers favor part time courses as there is lack of time and these seminars are 

not stressful. 

 

 In this vein, teachers claim: 

„Well… I‟ve always liked full time programs but they are stressful and difficult to follow when 

one also works full time. So, I would opt for part time‟ (Teacher 1).  

 „I think for adults it is impossible to have full time courses especially if they work‟ (Teacher 

3). 

„...If it‟s during the school year, during the school lessons I think that part time training 

lessons are more convenient‟ (Teacher 4). 

As regards in-service training courses that last two hours the teachers of both sectors express a 

neutral attitude. Despite the fact that only one teacher favors this course  type the rest of the 

teachers believe the seminars that last two hours are too short; thus there is no time for the 

trainees to be engaged in theory and practice, as a result longer courses are more preferable. 

    

„…Yes, they would, because even within the 2-hour session I would also be able to explore 

issues of concern, ee, enhance my consciousness, collaborate with peers and uu, reflect on my 

classroom practices (Teacher 5). 

Two teachers who work in the State Sector and one teacher who works in the Private Sector 

support distance learning in-service training seminars on condition that there is teachers‟ 

exchanging of ideas and good organization. Nonetheless, one private teacher puts forward the 

importance of collaboration and experiential learning in face-to-face tuition. 

More specifically teachers claim: 

„…they do help, as long as they are well-organized…‟ „…they do not involve the presence of a 

superior in class, which might be threatening to some or discouraging to me‟ (Teacher 1). 

„For me, distance learning on an exclusive basis means faceless communication, therefore 

lack of motivation to participate‟ (Teacher 2). 

„If teachers are willing to make their own effort then yes distance learning training programs 

would help improve teaching practices‟ (Teacher 3). 
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„Um, partly yes, partly no. They‟d give some ideas but I think that experiential learning is 

better because you see things that the instructor may apply and you imitate him or her to do it 

in your class‟ (Teacher 4). 

According to the teachers of both sectors, in-service training courses that combine face to face 

teaching with distance learning should emphasize on theory and practice together with 

experiential learning that enhances teachers‟ exchanging of ideas. 

Most of the teachers believe that the trainers of in-service training seminars should not 

necessarily be native speakers. Two of the State Sector teachers report that instructors that are 

non native speakers can understand non native teachers‟ problems better. Nonetheless, all the 

teachers believe that the instructors who are native speakers can help with their pronunciation 

together with their listening and speaking skills. 

In this sense, teachers claim: 

„If they are native speakers, they will certainly urge us to improve on our language skills, 

ye.… If they aren‟t, they can better understand the challenges non-natives face‟ (Teacher 1). 

„One point which I believe a native English speaker would assist in as an instructor is the 

teachers‟ accent‟ (Teacher 2). 

„The trainer could help me improve my pronunciation and the English language in general‟ 

(Teacher 3). 

„…they would help us acquire better pronunciation‟ (Teacher 4). 

„Native speakers of English could deal with areas relevant to speaking, or pronunciation, 

vocabulary or uu, and listening comprehension‟ (Teacher 5). 

As the questionnaire showed that not all the teachers of both sectors support the view that 

their training needs are identified before in-service training courses, the interviews tried to 

elaborate more on this issue. In this light the interview further revealed that a needs analysis 

questionnaire is deemed highly essential so that the teachers can express their ideas and at the 

same time contribute to the design of in-service training courses that are context appropriate. 

Specifically: 

 „A questionnaire would be reliable, too, because it would provide the chance for trainees to 

express their opinions and in this way shape the course design‟ (Teacher 2). 

„I think that questionnaires are really important as they help trainers to decide on the subjects 

that they are going to deal with‟ (Teacher 3). 

„I think that they should base their subjects, the topics they want to deal with, on a needs 

analysis, on questions that would be distributed to schools‟ (Teacher 4). 

„They should administer a needs analysis questionnaire before the training program‟ 

(Teacher 5). 

As regards improving in-service training seminars, the teachers of both sectors feel that they 

are in need of being trained on specific issues, along with methods and techniques that can be 

used in real classrooms. Teachers prioritize their taking part in experiential learning, their 

collaboration with other colleagues and the teachers‟ observation. The provision of feedback, 

well organized training courses that focus on the training needs of the teachers and versatile 

trainers that act as motivators, are vital elements that are conducive to efficient in-service 
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training courses. 

In particular teachers claim: 

„…teaching one subject or related subjects…‟ „I think they should incorporate actual 

feedback from instructors too‟ (Teacher 1). 

„I think that the content of the course is the number one aspect that needs to be in the minds of 

course organizers. Choosing efficient trainers who can inspire teachers would also make 

courses more appealing. Another point that needs to be considered is the fact that in most in-

service teacher training courses, teachers are taught about interesting techniques and 

methods, yet these cannot always be implemented in real classrooms‟ (Teacher 2). 

 „…If there is collaboration between trainers and teachers‟ (Teacher 3). 

„…if better organization would be applied to those programs and if the needs teachers have in 

today‟s schools are taken into consideration‟ (Teacher 4). 

„Taking into consideration the trainees‟ needs…‟ „…encouraging collaborative interaction…‟ 

„…exchanging of ideas between peers…‟ „…well-informed and flexible trainers are all 

elements which can improve in-service teacher training programs‟ (Teacher 5). 

6. Pedagogical Implications 

6.1. The need for α needs analysis questionnaire 

The data of the research revealed that the teachers‟ training needs are not always sought for 

by the organizers of in-service training courses; hence the teachers must complete a needs 

analysis questionnaire in order to express their ideas and needs. 

6.2. The need for teacher observation 

In-service training seminars that promote active learning and teacher collaboration through 

exchanging of ideas are highly preferred by the teachers of both groups; therefore teachers‟ 

training on teacher observation is deemed essential for reflection and teacher development. 

7. Limitations of the study 

Most of the teachers who work in the Private and the State Sector were not willing enough to 

complete the questionnaire and take part in the interviews; thus, there was not only a limited 

number of subjects but also of research findings. More participants would render the findings 

more generalizable. 

The second limitation is related to the time needed to collect the research data. Specifically, if 

the researcher was given more time for the survey, more research data would have been 

gathered. 

8. Conclusion 
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The present study revealed that the attitudes of the teachers of English, who work in the 

Private and the State Sector, as far as their training needs are concerned, are similar. To be 

specific, the research data that emerged revealed that the teachers of both sectors share the 

same ideas regarding the place and time, the duration and the content of in-service training 

courses. The attitudes of the teachers also are in agreement to a great extent as regards the 

qualifications of the trainers, the teaching modes and the evaluation of in-service training 

seminars. 

The teachers of both sectors expressed their preference for having their needs traced through a 

needs analysis questionnaire, before taking part in in-service training programs. 

Experiential learning, getting and giving feedback and teachers‟ collaboration in part time 

courses that do not last very long, were praised by the teachers of both sectors. 

Taking part in in-service training courses that take place at the beginning of the school year in 

centers which are close to the teachers‟ homes or easily accessible, were favored by the 

teachers. 

Teachers of both sectors illustrated their preference for being evaluated while attending in-

service training seminars through written assignments. Another means of evaluation referred 

to their being observed by the trainers while teaching. 

Motivating and flexible trainers who have been trained on how to teach adults were also 

preferred by the teachers.  

As a result all the research questions of the survey were substantiated. 

Finally, a step for further research could focus on the reasons that motivate the teachers who 

work in the Private and the State Sector to attend in-service training courses. 
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Appendix I 

The questions for the teachers‟ interviews 

Axis 1: The duration of the in-service teacher training programs 

1. Do you think that extensive in-service training programs that last up to six months would 

help you improve your teaching practices? If yes why/If not why? 

2. Would you like extensive training courses to be full time or part time? 

3. Do you think that in-service training courses that last two hours would help you improve 

your teaching practices? If yes why/ If not why? 

4. Which do you consider the most suitable in-service training course regarding its length?  

Axis 2: The teaching modes of the in-service training programs 

5. Do you think that in-service training programs that involve distance learning would help 

you improve your teaching practices? If yes why/ If not why? 

6. Which do you consider the most suitable in-service training course regarding its teaching 

modes? 

Axis 3: The Instructor quality of in-service teacher training programs 

7. Do you think that the instructors of the in-service training courses you attend should be 

native speakers of English? If yes why/ If not why? 

8. How do you think the instructors that are native speakers of English could help you 

improve your teaching practices, skills and techniques? 

Axis 4: Tracing teachers‟ needs before developing in-service teacher training programs 

9. How do you think trainers should decide on which teaching subjects to present in in-service 

teacher training programs? 

10. Do you think the organizers of the in-service teacher training courses should provide you 

with questionnaires so that they can trace your needs? If yes why/ If not why? 

11. What do you think could improve in-service teacher training programs? 
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Abstract: This paper is focused on studying the factors that influence the relation between the 

students and their teachers, especially their Mathematician. Through the research questions, it 

was analyzed how much, factors like the experience, the transmissibility and the age of their 

Mathematician, plus the use of computers in the class could influence the opinion that 

students had for him/her. Afterwards, the research focused on the relation that the students 

had with their Mathematician, while at the same time it tried to correlate that relation with the 

way they participate, comprehend or perform in Mathematics. Furthermore, it was analyzed if 

the relation between teachers and students could influence the latter for “loving” or “hating” 

Mathematics. Finally, there are some proposals, collected from the students‟ answers, 

fordeveloping a good relation between them and their Mathematician. 

Keywords: Mathematician, Gymnasium, correlationalresearch 

Πεξίιεςε:Ζ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη λα κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη θπξίσο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο. Μέζσ ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ κειεηήζεθε θαηά πφζν παξάγνληεο φπσο ε εκπεηξία, ε 

κεηαδνηηθφηεηα θαη ε ειηθία ηνπ Μαζεκαηηθνχ, θαζψο θαη ε ελδερφκελε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

ζην κάζεκα, δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα απηφλ. ηε 

ζπλέρεηα, δφζεθε πξνζνρή ζηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο, κε ηνλ Μαζεκαηηθφ 

ηνπο, αιιά θαη αλ απηή δχλαηαη λα επεξεάζεη ηε ζπκκεηνρή, ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη ηελ 

επίδνζή ηνπο. Αθφκα, έγηλε πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηεο αγάπεο ή αληηπάζεηαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο. Σέινο, δίλνληαη 

θάπνηεο πξνηάζεηο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ζρέζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεκαηηθφο, Γπκλάζην, ζπζρεηηζηηθή έξεπλα 
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Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζεί έλα δήηεκα ην νπνίν απαζρνιεί ηνπο κειεηεηέο 

παηδαγσγνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν. Δηδηθφηεξα, ζα δνζεί πξνζνρή ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

ηνπ θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ ζην Γπκλάζην, αιιά θαη πψο απηέο, 

εθφζνλ είλαη θαιέο, ζα δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ην κάζεκα. 

Σν ελ ιφγσ ζέκα θξίζεθε άμην κειέηεο ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε 

θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

θαζεγεηήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ, πνπ δελ είλαη άιιν 

απφ ηε δηδαζθαιία ηεο δπζλφεηεο, πνιιέο θνξέο, ζεσξίαο, αιιά θαη ηεο επίιπζεο ησλ 

αζθήζεσλ, ζα πξέπεη λα δνκήζεη κηα πνιχ θαιή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ε νπνία ζα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ αιιεινζεβαζκφ, ηελ θαηαλφεζε, αιιά θαη ηε δηαιιαθηηθφηεηα ηφζν ησλ 

καζεηψλ φζν θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα επηρεηξεζνχλ λα απαληεζνχλ θαη ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ 

ηελ εξεπλεηηθή καο πξφηαζε είλαη ηα εμήο: 

1. Πψο ζρεηίδνληαη παξάγνληεο, φπσο ε εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνχ, ε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ, ε 

ειηθία ηνπ θαη ε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζην κάζεκα, κε ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο 

γηα απηφλ; 

2. Πνηα είλαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο; 

3. Πψο ζρεηίδνληαη παξάγνληεο, φπσο ε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, ε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο 

θαη ε επίδνζε, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο; 

4. Πψο ζρεηίδεηαη ε αγάπε ή ε αληηπάζεηα γηα ην κάζεκα, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο; 

Έηζη ινηπφλ, κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εξσηήζεηο θαη θπξίσο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

απαληήζεσλ πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνπο καζεηέο, ζα είλαη δπλαηή ε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ ζα αθνξνχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

1. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

Ζ δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ απνηειεί κηα 

δχζθνιε δηαδηθαζία εθφζνλ ε ηάμε ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 

έληνλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Έηζη ινηπφλ, κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ θαη αληίζηνηρα 

εθείλνη εμαηηίαο ησλ θηλήζεψλ ηνπ αληηδξνχλ αλάινγα. (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).  
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Ζ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, έρεη σο 

απνηέιεζκα θαη ηελ πην ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκά ηνπ. Δηδηθφηεξα,  φηαλ 

παξαθνινπζνχλ έλα κάζεκα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνλ νπνίν ζπκπαζνχλ, ζπάληα 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κάιηζηα ζπλήζσο θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ην 

κάζεκά ηνπ εθφζνλ είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή (Υαηδεδήκνπ, 2000). 

Δμάιινπ, είλαη γλσζηφ φηη κέζα ζε έλα πξνζηηφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε 

λα απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη θαη ε απφδνζε ηνπ καζεηή (Greenway, 2017). 

Όπσο ζα θαηαδεηρζεί θαη παξαθάησ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αξθεηνί είλαη νη 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ καζεηή. Καη‟ αξράο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην θχιν ηφζν ηνπ καζεηή φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ ζρέζεσλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο ινηπφλ, αλ θαη ηα θνξίηζηα 

επηδηψθνπλ ζπλήζσο ηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο εληνχηνηο, 

αξθεηά ζπρλά ηα αγφξηα θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο θαη θπξηαξρνχλ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε (Skelton, 2001). Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζρέζε ησλ 

καζεηψλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ελδέρεηαη λα είλαη ε επίδνζε εθφζνλ παξαηεξείηαη πσο 

θάπνηεο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεζίδνπλ λα αζρνινχληαη κε ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

πςειέο επηδφζεηο κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ε ζρέζε ηνπο κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ρακειή 

επίδνζε (Weinster, 2002). Δπηπιένλ, ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη έλαο παξάγνληαο 

πνπ ξπζκίδεη ηε ζρέζε καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ εθφζνλ πηζηεχεηαη φηη νη λεαξνί ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο είλαη πην θηιηθνί θαη απζφξκεηνη (Huberman, 1993). 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζηνλ θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθψλ, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα 

θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ, θαηά πνιχ, ηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ ηάμε. Έηζη ινηπφλ, ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο ηνπ καζεηή δχλαηαη λα επεξεάζεη θαη ην κάζεκα ζην νπνίν ζα 

δψζνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία νη καζεηέο (DeCorte, Op‟tEynde&Verschaffel, 2006). 

Αλαθνξηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά, 

παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

ραξάο ή ηνπ θφβνπ πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο 

αζθήζεηο ησλ Μαζεκαηηθψλ, κε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ απηνί αλαπηχζζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη 

καζεηέο, επεξεάδνπλ ηφζν ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ επίδνζή ηνπο φζν θαη ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηνλ θαζεγεηή ηνπο (Hannula, 2006). 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεη ην κάζεκά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ ηνπ παξέρεη ε ηερλνινγία είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ζεηηθά ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. ηα πξναλαθεξζέληα πιαίζηα νη εθπαηδεπηηθνί ζέινληαο αθελφο λα 

βειηηψζνπλ ην κάζεκά ηνπο θάλνληάο ην πην ελδηαθέξνλ θαη αθεηέξνπ επηδηψθνληαο 
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θαιχηεξε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο, πξνζπαζνχλ λα επηκνξθψλνληαη γηα λα κάζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο (Kent&McNergney, 1999). 

Βεβαίσο, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή πξέπεη λα δηέπεηαη θαη απφ θάπνηνπο θαλφλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ππάξρεη ακνηβαίνο ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ δχν κειψλ, λα 

απνδέρνληαη ηνπο ξφινπο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα εγθξίλνπλ ηελ ακθίδξνκε εμάξηεζή 

ηνπο, λα ππάξρεη ειεπζεξία ζθέςεο αιιά θαη έθθξαζεο ζε δηάθνξα ζέκαηα θαη ηέινο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηνχλ απφ ηε κία πιεπξά νη καζεηέο ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπ ζθνπνχο (Σζηπιεηάξεο, 1984). 

2. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο 

2.1. Δίδνο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

Με ηνλ φξν εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ελλννχληαη νη επεκβάζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη ν 

εξεπλεηήο ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο  κε ζθνπφ ηελ, φζν ην δπλαηφλ, κείσζε 

ησλ απσιεηψλ εμαηηίαο ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ(Παξαζθεπφπνπινο, 1993α, 1993β). 

Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα κειέηε ην είδνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ εθαξκφζηεθε 

ήηαλ απηφ ηεο δηεξεπλεηηθήο-πεξηγξαθηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία:  

είλαη θαηάιιειε ζε έξεπλεο φπνπ ην δεηνχκελν είλαη θπξίσο ε φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε απεηθφληζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο ελφο θαηλνκέλνπ θαη φρη ηφζν ε εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ θαη ε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ζε επξχηεξα νκνεηδή ζχλνια – πιεζπζκνχο. (Κνξξέο, 

2007, ζ. 222) 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξνχζα κειέηε αθνινχζεζε ηε ζπζρεηηζηηθή έξεπλα 

εθφζνλ έρεη σο ζηφρν ηεο, ηε δηαπίζησζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ φπσο απηά 

δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Cohen, Manion&Morrison, 2007). 

2.2. Πεξηγξαθή δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηαεξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

δφζεθε ζην ζρνιείν ζηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ, ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015. Απηφ 

απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο ζρεδφλ φιεο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, 

πιελ κίαο εξψηεζεο αλνηθηνχ ηχπνπ. Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ ζα εμαρζνχλ απφ ηηο 

απαληήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, απηά ζα κειεηεζνχλ θαη ζα απνηππσζνχλ κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ 

ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ζηα 100. 

Σα δεδνκέλα, πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ θχινπ, θαη ηεο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζηελ νπνία νη 

καζεηέο θνηηνχλ, παξνπζηάδνπλ δηαβαζκηδφκελεο απαληήζεηο: θαθή-κέηξηα-θαιή-πνιχ θαιή- 

άξηζηε, θαζφινπ-ιίγν-κέηξηα-πνιχ-πάξα πνιχ, θαζψο θαη λαη ή φρη. Έηζη, νη καζεηέο αθελφο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ κε ζαθήλεηα απηφ πνπ επηζπκνχλ θαη αθεηέξνπ ζα εμαρζνχλ 

πνζνζηά ηα νπνία ζα δψζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  
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2.3.Γείγκα θαη ηξφπνο επηινγήο 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ 6
νπ

 Γπκλαζίνπ Κέξθπξαο, θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2014-2015. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα έξεπλα έιαβαλ κέξνο εμήληα καζεηέο 

θαη ησλ δχν θχισλ νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζρεδφλ ηζφπνζα αλά ηάμε εθφζνλ πάξζεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απφ είθνζη καζεηέο ηεο πξψηεο, ηεο δεπηέξαο αιιά θαη ηεο ηξίηεο. Ο ηξφπνο 

επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε επηιεθηηθή δεηγκαηνιεςία αθνχ δφζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζε έλα ζρνιείν, ζην νπνίν ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε. 

3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ - Απνηειέζκαηα 

3.1. Λεηηνπξγηθφο νξηζκφο ελλνηψλ 

ηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα κειεηεζεί θπξίσο ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά 

ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο, ε νπνία ζα εμαρζεί κέζσ ησλ απαληήζεσλ 

πνπ ζα δνζνχλ απφ ηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Έλαο εξεπλεηήο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ έξεπλα ηνπ ηέζζεξα είδε θιηκάθσλ 

κέηξεζεο: ηελ θαηεγνξηαθή, ηε δηαηαθηηθή, ηελ ηζνδηαζηεκηθή θαη ηελ αλαινγηθή 

(Υαηδεαρηιιέσο, 2014). ην ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εμ απηψλ: ε 

θαηεγνξηαθή θαη ε δηαηαθηηθή. Δηδηθφηεξα, ε πξψηε εξψηεζε, ε νπνία αθνξά ην θχιν (Αγφξη 

ή Κνξίηζη) εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξηαθή θιίκαθα εθφζνλ νη πξνηεηλφκελεο επηινγέο δελ 

δηαθέξνπλ πνζνηηθά αιιά κφλν σο πξνο ην είδνο αθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. ηε ζπλέρεηα, νη ππφινηπεο δψδεθα εξσηήζεηο εληάζζνληαη ζηε 

δηαηαθηηθή θιίκαθα αθνχ νη απαληήζεηο πνπ δχλαληαη λα επηιέμνπλ νη καζεηέο ηίζεληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Γηα παξάδεηγκα νη πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο, αλάινγα ηελ εξψηεζε, 

κπνξεί λα είλαη «Καζφινπ-Λίγν-Μέηξηα-Πνιχ-Πάξα πνιχ» θαζψο θαη «Καθή-Μέηξηα-Καιή-

Πνιχ Καιή-Άξηζηε» ή αθφκα θαη λα αθνξά ηελ ηάμε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη καζεηέο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην (Α-Β-Γ)(Υαηδεαρηιιέσο, 2014). Σέινο, ε ηειεπηαία 

εξψηεζε είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ. 

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί φηη θξίζεθε πην ελδηαθέξνπζα ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζπγθξηηηθά αλά θχιν ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

παξνπζηάδνληαη θαη αλά ηάμε. 

3.2. Πσο αληηιακβάλνληαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

Αξθεηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, θαη νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ηελ άπνςε πνπ νη πξψηνη ζρεκαηίδνπλ γηα 

ηνπο δεχηεξνπο. ηελ παξνχζα έξεπλα, καζεηέο Γπκλαζίνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ εηθφλα πνπ απηνί έρνπλ δηακνξθψζεη γηα ηνπο θαζεγεηέο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ηνπο, κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ θαηέρνπλ, ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 
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ππνινγηζηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζην κάζεκά ηνπο, ηε κεηαδνηηθφηεηά ηνπο 

θαζψο θαη ην βαζκφ, θαηά ηνλ νπνίν ε ειηθία απηψλ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Έηζη ινηπφλ μεθηλψληαο κε ηνλ παξάγνληα «Δκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνχ» θαη ηηο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ ηα θνξίηζηα ησλ ηξηψλ ηάμεσλ, παξαηεξνχκε φηη ε εκπεηξία πνπ δηαζέηεη σο πξνο 

ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαζνξίδεη ζε κέηξην βαζκφ ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γηα απηφλ νη 

καζήηξηεο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ (46,4%). ηε ζπλέρεηα, ηα θνξίηζηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ 

πηζηεχνπλ φηη ε εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνχ επεξεάδεη ιίγν ηελ άπνςε πνπ απηέο έρνπλ γηα 

εθείλνλ (46,4%). Χζηφζν, ζηε Γ‟ Γπκλαζίνπ ζεκεηψλεηαη δηαθνξνπνίεζε, αθνχ ην 42,5% 

ησλ καζεηξηψλ ζεσξνχλ φηη ε εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη πνιχ ηελ άπνςε πνπ 

έρνπλ γηα απηφλ. Απφ ηελ άιιε, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

αγνξηψλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ εθείλα ησλ θνξηηζηψλ, εθηφο εθείλσλ πνπ θνηηνχλ ζηε Β‟ 

Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηφζν ηεο Α‟, φζν θαη ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ ζεσξνχλ φηη ε 

εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνχ δηακνξθψλεη ζε πάξα πνιχ ή πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ άπνςε πνπ 

έρνπλ γηα εθείλνλ (42,5% θαη 50% αληίζηνηρα), ελψ ηα αγφξηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ φπσο θαη ηα 

θνξίηζηα ηεο ίδηαο ηάμεο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ (42,5%) (βι. 

Πίλαθα 1). 

Πίλαθαο 1. Ζ εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνχ επεξεάδεη ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα απηφλ 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο %  

Σάμε Φχιν Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

χλνιν 

Α‟ Α 14,50 14,50 0 28,50 42,50  100 

Κ 15,40 15,40 46,40 15,40 7,40  100 

Β‟ Α 14,50 42,50 0 28,50 14,50  100 

Κ 7,40 46,40 23,40 15,40 7,40  100 

Γ‟ Α 0 16,67 0 50,00 33,33  100 

Κ 21,50 21,50 0 42,50 14,50  100 

 

Δπεηδή αθξηβψο δηαλχνπκε κηα επνρή, ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο 

θαη ήδε έρνπλ εηζαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα κελ κειεηεζεί ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ε άπνςε ησλ καζεηψλ γη‟ απηφ ην ζέκα σο ζπλάξηεζε βεβαίσο ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 38,4% ησλ 

καζεηξηψλ ηεο Α‟ ηάμεο Γπκλαζίνπ πηζηεχεη φηη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

επεξεάδεη πάξα πνιχ ηελ άπνςε πνπ απηέο ζρεκαηίδνπλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. Όκσο 

κεγάια πνζνζηά έιαβαλ θαη νη απαληήζεηο «Μέηξηα» θαη «Πνιχ» (θαη νη δχν έιαβαλ 23,4%). 

Πάλσ απφ ηηο κηζέο καζήηξηεο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ φηη ε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

επεξεάδεη πάξα πνιχ ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ γηα ηνλ θαζεγεηή, ελψ ζηα θνξίηζηα ηεο Β‟ 

Γπκλαζίνπ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ δηακεηξηθά αληίζεηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο απαληήζεηο. 

Γειαδή, εθείλεο απάληεζαλ φηη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή δελ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σα αγφξηα θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ 

απφ ηελ άιιε, έδσζαλ παξαπιήζηεο απαληήζεηο. Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ 
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απάληεζαλ ηζφπνζα φηη ε ρξήζε ππνινγηζηή θαζνξίδεη ιίγν ή κέηξηα ηελ άπνςε πνπ έρνπλ 

γηα ηνλ Μαζεκαηηθφ (28,4%). Δθείλνη ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ φηη ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ηνπο γηα ηνλ θαζεγεηή (42,5%), ελψ νη καζεηέο ηεο Γ‟ 

Γπκλαζίνπ ζεσξνχλ φηη ηελ επεξεάδεη κέηξηα (33,33%). Άμην αλαθνξάο είλαη, φηη θαλέλαο 

καζεηήο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ δελ έδσζε ηελ απάληεζε «Πνιχ» ή «Πάξα πνιχ» (βι. Πίλαθα 2). 

Πίλαθαο 2. Ζ ρξήζε ππνινγηζηψλ ζην κάζεκα επεξεάδεη ηελ άπνςε γηα ηνλ Μαζεκαηηθφ 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο %  

Σάμε Φχιν Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

χλνιν 

Α‟ Α 14,40 28,40 28,40 14,40 14,40  100 

Κ 7,40 7,40 23,40 23,40 38,40  100 

Β‟ Α 42,50 0 14,50 14,50 28,50  100 

Κ 46,60 30,60 7,60 7,60 7,60  100 

Γ‟ Α 16,67 50,00 33,33 0 0  100 

Κ 7,20 7,20 21,20 7,20 57,20  100 

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο είλαη ε άπνςε ηνπο αλαθνξηθά κε ηε κεηαδνηηθφηεηά ηνπ. Δηδηθφηεξα, νη 

καζήηξηεο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ ζεσξνχλ φηη ε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ Μαζεκαηηθνχ ηνπο 

θαζνξίδεη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ άπνςε ηνπο γηα απηφλ (61,5%), άπνςε ε νπνία 

δηαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο θαη ζηα θνξίηζηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ, νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη ε 

κεηαδνηηθφηεηα δηαδξακαηίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν γηα ηελ άπνςε πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ γηα ηνλ 

θαζεγεηή (53,34%). Παξφκνηεο θαίλεηαη λα είλαη θαη νη απαληήζεηο ησλ θνξηηζηψλ ηεο Γ‟ 

Γπκλαζίνπ, νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη ε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άπνςε πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ γηα απηφλ (57,33%), φκσο ππήξμε θαη 

κέξνο ησλ θνξηηζηψλ ηεο ελ ιφγσ ηάμεο πνπ ζεψξεζαλ φηη ζα επεξεάδνληαλ ιίγν 

(35,34%).Δπηπιένλ, ηα αγφξηα ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα 

«κεηαδνηηθφηεηα» σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο, γηα ηνλ 

θαζεγεηή ηνπο (71,34%), ελψ δελ επέιεμε θαλέλαο απφ ηνπο καζεηέο απηνχο, ηηο πηζαλέο 

απαληήζεηο «Καζφινπ» θαη «Λίγν».Απηφ ην γεγνλφο δελ ηζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Β‟ θαη Γ‟ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη, αλ θαη απάληεζαλ φηη ε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ 

Μαζεκαηηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο γηα εθείλνλ 

(42,67% θαη 50% αληίζηνηρα), εληνχηνηο θάπνηνη απφ απηνχο απάληεζαλ φηη δελ είλαη 

θαζφινπ ζεκαληηθή (42,67% θαη 33,33% αληίζηνηρα) (βι. Πίλαθα 3).  

Πίλαθαο 3. Ζ κεηαδνηηθφηεηα πνπ έρεη ν Μαζεκαηηθφο επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ηνπ γηα απηφλ 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο %  

Σάμε Φχιν Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

χλνιν 

Α‟ Α 0 0 14,33 14,33 71,34  100 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 36 of 263    

Κ 0 7,50 15,50 15,50 61,50  100 

Β‟ Α 42,67 14,66 0 42,67 0  100 

Κ 0 23,33 0 53,34 23,33  100 

Γ‟ Α 33,33 16,67 0 50,00 0  100 

Κ 0 35,34 7,33 57,33 0  100 

 

Σέινο, εμεηάζηεθε ην θαηά πφζν ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ 

καζεηψλ γηα εθείλνλ. Δηδηθφηεξα, νη καζήηξηεο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

πηζηεχνπλ πσο ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ άπνςή ηνπο (76,67% 

ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ, 76,75% ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ θαη 78,57% ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ). Πέξαλ ηνπ 

«θαζφινπ» πνπ ήηαλ ε πην δεκνθηιήο απάληεζε, νη ππφινηπεο απαληήζεηο θαηαιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα κηθξά πνζνζηά. ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ηα αγφξηα ησλ ηάμεσλ απηψλ 

ζεσξνχλ πσο ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη ζε κέηξην (57,33% ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ θαη 

85,71% ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ) έσο θαη ζε κεγάιν βαζκφ (66,66% ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ) ηελ άπνςε 

ηνπο γηα απηφλ. Αμηφινγε είλαη ε παξαηήξεζε φηη θαλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ έδσζε 

σο απάληεζε ηελ «Πάξα πνιχ» γηα ηνλ παξάγνληα απηφ (βι. Πίλαθα 4). 

Πίλαθαο 4. Ζ ειηθία ηνπ Μαζεκαηηθνχ επεξεάδεη ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα απηφλ 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο %  

Σάμε Φχιν Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

χλνιν 

Α‟ Α 14,33 0 57,33 28,34 0  100 

Κ 76,67 15,66 7,67 0 0  100 

Β‟ Α 0 0 85,71 14,29 0  100 

Κ 76,75 7,75 7,75 7,75 0  100 

Γ‟ Α 16,67 0 16,67 66,66 0  100 

Κ 78,57 21,43 0 0 0  100 

 

3.3. Ζ ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

δηεπθξηληζηεί ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη 

νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γπκλαζίνπ 

ηφζν αλάινγα κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, φζν θαη κε ην θχιν ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 5 ηα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα ηεο Α‟ 

Γπκλαζίνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο (38,5%), κε ηε δεχηεξε 

ζέζε λα θαηέρεη ε απάληεζε «Πνιχ θαιή». Μηθξή δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ζηηο απαληήζεηο 

ησλ θνξηηζηψλ ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαλέκεηαη ηζφπνζα ζηηο 

απαληήζεηο«Πνιχ θαιή» θαη «Άξηζηε» ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο (38,33%). Σέινο, νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηα θνξίηζηα ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ δελ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 
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απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο απαληήζεηο δηφηη νη πεξηζζφηεξεο επηβεβαηψλνπλ κηα πνιχ θαιή 

ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο (57,2%), ελψ ηθαλνπνηεηηθφ ήηαλ θαη ην πνζνζηφ πνπ 

απάληεζε φηη έρνπλ άξηζηε ζρέζε (21,2%). 

ρεηηθά κε ηα αγφξηα ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ κπνξεί λα ηνληζηεί φηη, ραξαθηήξηζαλ ηε ζρέζε ηνπο 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο εμίζνπ σο πνιχ θαιή ή άξηζηε (42,67%). Δπηπιένλ, ζε φ,ηη αθνξά 

ηνπο καζεηέο ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ παξαηεξείηαη, φηη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο (57,33%) 

πξνζδηφξηδαλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο σο πνιχ θαιή, ελψ θαλέλαο απφ 

απηνχο δελ ηε ραξαθηήξηζε θαθή ή κέηξηα. Σέινο, ηα αγφξηα ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ 

πεξηγξάθνπλ,σο επί ην πιείζηνλ, ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο σο «θαιή» (50,5%) 

ελψ, κφλν ην 16,5% απηψλ ηε ραξαθηήξηζε σο «Καθή»(βι. Πίλαθα 5). 

Πίλαθαο 5. ρέζε καζεηψλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο %  

Σάμε Φχιν Καθή Μέηξηα Καιή Πνιχ 

θαιή 

Άξηζηε χλνιν 

Α‟ Α 0 0 14,66 42,67 42,67  100 

Κ 0 7,50 38,50 30,50 23,50  100 

Β‟ Α 0 0 28,33 57,33 14,34  100 

Κ 0 0 23,34 38,33 38,33  100 

Γ‟ Α 16,50 0 50,50 16,50 16,50  100 

Κ 7,20 7,20 7,20 57,20 21,20  100 

3.4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε ζρέζε καζεηή- εθπαηδεπηηθνχ 

Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ επεξεάδεη αξθεηά θάπνηεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

ζηελ ηάμε, ν βαζκφο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ καζήκαηνο, ε επίδνζή πνπ έρνπλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, αιιά θαη ε ζπκπάζεηα ή ε αληηπάζεηα ηνπ καζήκαηνο έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα 

κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

ρεηηθά κε ηα θνξίηζηα, παξαηεξείηαη ζηελ Α‟ Γπκλαζίνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεσξεί 

πσο ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δελ επεξεάδεη θαζφινπ ή επεξεάδεη κέηξηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα (38,33% θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο). Σα θνξίηζηα ηεο Β‟ 

Γπκλαζίνπ ζεσξνχλ φηη κηθξφ ξφιν παίδεη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα, αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ απάληεζε «Λίγν» ζηελ 

αληίζηνηρε εξψηεζε (46,33%). Σέινο, ηα θνξίηζηα ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ ζεσξνχλ θπξίσο φηη ε 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο θαζνξίδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

κάζεκα (35,4%), φκσο ζρεηηθά κεγάιν ήηαλ θαη ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε «Πάξα πνιχ» 

(21,4%). Παξφκνηεο ήηαλ θαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα αγφξηα ηεο Β‟ θαη Γ‟ Γπκλαζίνπ, 

ελψ αθξηβψο αληίζεηεο απαληήζεηο έδσζαλ νη καζεηέο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ. Δηδηθφηεξα, νη 

πξψηνη απάληεζαλ φηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο επεξεάδεη ιίγν ηε 
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ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα (57,33% ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ θαη 50% ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ), ελψ νη 

καζεηέο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο επεξεάδεηαη πνιχ (42,86%) ή 

πάξα πνιχ (57,14%) απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο (βι. Πίλαθα 6).  

Πίλαθαο 6.Ζ ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, επεξεάδεηαη απφηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο %  

Σάμε Φχιν Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

χλνιν 

Α‟ Α 0 0 0 42,86 57,14 100 

Κ 38,33 23,34 38,33 0 0 100 

Β‟ Α 14,34 57,33 28,33 0 0 100 

Κ 23,33 46,33 30,34 0 0 100 

Γ‟ Α 0 50,00 33,33 0 16,67 100 

Κ 21,40 35,40 7,40 14,40 21,40 100 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη θαηά πφζν απηή 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο, ηα θνξίηζηα ηεο Α‟ 

Γπκλαζίνπ ππνζηεξίδνπλ φηη επεξεάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ (53,5%), ελψ αθνινπζεί ε 

απάληεζε «Μέηξηα» κε πνζνζηφ 23,5%. Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο, φηη φιεο νη 

απαληήζεηο επηιέρζεθαλ απφ ηα θνξίηζηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απηψλ λα πηζηεχεη φηη ε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη πνιχ απφ ηελ θαιή ζρέζε πνπ 

ζα έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο (30,4%). Δλψ ηα θνξίηζηα ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ 

ζεσξνχλ φηη ε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο επεξεάδεηαη κέηξηα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 

θαζεγεηή (50,33%). ε φ,ηη αθνξά ηα αγφξηα ηεο Α‟ ηάμεο παξαηεξείηαη πσο ζεσξνχλ φηη 

θαηαλννχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην κάζεκα φηαλ ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

είλαη θαιή (57,33%). Δλ αληηζέζεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο καζεηέο ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη 

πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν, φηη κέηξην ξφιν παίδεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο ε θαιή 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο (42,5%). Σέινο, ηα αγφξηα ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ 

ζεσξνχλ ηζάμηα φηη επεξεάδεη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο, ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ καζήκαηνο, πνιχ αιιά θαη πάξα πνιχ (33,5%). Αμηνπξφζεθην φκσο είλαη ην γεγνλφο φηη, 

αλ εμαηξεζνχλ ηα θνξίηζηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ θαη ηα αγφξηα ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ, φινη νη 

ππφινηπνη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο 

δηαδξακαηίδεη θάπνηνλ ξφιν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, αθνχ θαλέλαο ηνπο δελ 

έδσζε ηελ απάληεζε «Καζφινπ» ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε (βι. Πίλαθα 7). 

Πίλαθαο 7. Ζ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο,επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ 

ηνπο 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο %  

Σάμε Φχιν Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

χλνιν 

Α‟ Α 0 0 14,33 57,33 28,34  100 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 39 of 263 

Κ 0 15,50 23,50 53,50 7,50  100 

Β‟ Α 0 14,50 42,50 14,50 28,50  100 

Κ 7,40 23,40 15,40 30,40 23,40  100 

Γ‟ Α 16,50 16,50 0 33,50 33,50  100 

Κ 0 14,33 50,33 35,34 0  100 

 

Δπηπξφζζεηα, έλαο αθφκε παξάγνληαο ν νπνίνο ελδερνκέλσο επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε 

κεηαμχ καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά. Δηδηθφηεξα, ην 

παξφλ εξψηεκα αλαιχζεθε αλά ηάμε. Έηζη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 8, 

πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ ζεσξνχλ φηη ε επίδνζή ηνπο 

επεξεάδεηαη ζε κέηξην βαζκφ απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο (46,25%). ε 

φ,ηη αθνξά ηα αγφξηα ηεο ίδηαο ηάμεο, ζεσξνχλ φηη ε επίδνζε επεξεάδεηαηπνιχ απφ ηε ζρέζε 

πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο θαη κάιηζηα ζε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ 

(71,43%) ή θαη κέηξηα (28,57%), ελψ δελ επέιεμαλ θάπνηα απφ ηηο άιιεο δπλαηέο απαληήζεηο. 

ηελ Β‟ ηάμε παξαηεξείηαη σο πξψηε επηινγή ε απάληεζε «Μέηξηα» (46,5%), γηα ηα 

θνξίηζηα, ελψ αθνινπζεί ε απάληεζε «Πνιχ» κε 30,5%. Δπηπξνζζέησο, κέηξηα ζεσξνχλ φηη 

επεξεάδεηαη ε επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

θαη ηα αγφξηα ηεο ίδηαο ηάμεο (42,5%). ε παξφκνηα επίπεδα θπκάλζεθαλ θαη νη απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ. Σφζν ηα θνξίηζηα, φζν θαη ηα αγφξηα ζεψξεζαλ φηη νη 

επηδφζεηο ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά επεξεάδνληαη κέηξηα απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε 

ηνλ θαζεγεηή ηνπο (42,67% θαη 50% αληίζηνηρα). Αμηνπξφζεθην, είλαη ην γεγνλφο φηη πνιχ 

ιίγνη καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ζεψξεζαλ φηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο 

δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ελψ αθφκα ιηγφηεξνη 

ήηαλ εθείλνη πνπ ζεψξεζαλ φηη επεξεάδεηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Πίλαθαο 8. Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ,επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο %  

Σάμε Φχιν Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

χλνιν 

Α‟ Α 0 0 28,57 71,43 0  100 

Κ 15,25 23,25 46,25 15,25 0  100 

Β‟ Α 0 28,50 42,50 14,50 14,50  100 

Κ 15,50 7,50 46,50 30,50 0  100 

Γ‟ Α 16,67 33,33 50,00 0 0  100 

Κ 0 21,66 42,67 35,67 0  100 

 

Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο επεξεάδεη ζε 

θάπνην βαζκφ ηελ άπνςε πνπ ζα απνθηήζνπλ γηα ην κάζεκα. Σα θνξίηζηα ησλ δχν πξψησλ 

ηάμεσλ ζεσξνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, φηη ε θαιή ζρέζε κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο, ηηο σζεί 

λα αγαπήζνπλ θαη ην κάζεκα, κε πνζνζηά 61,54% γηα ηελ Α‟ ηάμε θαη 76,92% γηα ηε Β‟ 

ηάμε. Σα αγφξηα ηεο Α‟ ηάμεο πηζηεχνπλ ζε εμαηξεηηθά κεγάιν πνζνζηφ (85,71%) φηη ε 
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αγάπε ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο, ελψ 

ην αθξηβψο αληίζεην ηζρχεη γηα ηα αγφξηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα ην 71,43% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ε αγάπε γηα ην κάζεκα δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ 

κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο. Όζνλ αθνξά ηε Γ‟ Γπκλαζίνπ, δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα, αθνχ ηφζν ζηα θνξίηζηα, φζν θαη ζηα αγφξηα νη απαληήζεηο κνηξάζηεθαλ 

εμίζνπ ζην «Ναη» θαη ζην «Όρη» ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε (βι. Πίλαθα 9).   

Πίλαθαο 9. Αγάπε καζήκαηνο εμαηηίαο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο 

% 

 

Σάμε Φχιν Ναη Όρη χλνιν 

Α‟ Α 85,71 14,29  100 

Κ 61,54 38,46  100 

Β‟ Α 28,57 71,43  100 

Κ 76,92 23,08  100 

Γ‟ Α 50,00 50,00  100 

Κ 50,00 50,00  100 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αληηπάζεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηχμνπλνη καζεηέο γηα ηα Μαζεκαηηθά 

εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ θαζεγεηή, παξαηεξήζεθαλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία φκσο αληηηίζεληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, νη 

καζήηξηεο ηεο Α‟ ηάμεο ππνζηήξημαλ φηη ε αληηπάζεηα γηα ην κάζεκα δελ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο (61,54%). Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ 

θαη ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ νξηαθά θαη απηά φηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπο δελ επεξεάδεη ηελ αληηπάζεηα πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ γηα ην κάζεκα (53,85% θαη 

57,14%). Δλδηαθέξνλ φκσο παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ αγνξηψλ ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ, ηα 

νπνία εμ νινθιήξνπ (100%) απνθάλζεθαλ φηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο, 

δελ επεξεάδεη θαζφινπ ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα αληηπαζήζνπλ ηα Μαζεκαηηθά. Αθφκα, 

πάλσ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ (57,14%) απάληεζαλ επίζεο φηη ε 

αληηπάζεηα γηα ην κάζεκα, δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ 

ηνπο. Σέινο, γηα ηα αγφξηα ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ, δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, αθνχ 

νη κηζνί απάληεζαλ «Ναη» θαη νη άιινη κηζνί «Όρη» ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε (βι. Πίλαθα 

10). Αμηνπξφζεθην φκσο είλαη ην γεγνλφο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ Πηλάθσλ 9 

θαη 10, φηη ελψ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κπνξνχλ λα αγαπήζνπλ ην κάζεκα εμαηηίαο ηεο 

ζρέζεο πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ην αληηπαζήζνπλ ιφγσ απηήο. 

Πίλαθαο 10. Αληηπάζεηα καζήκαηνο εμαηηίαο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο 

  ρεηηθέο πρλφηεηεο 

% 

 

Σάμε Φχιν Ναη Όρη χλνιν 

Α‟ Α 0 100,00 100 
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Κ 38,46 61,54  100 

Β‟ Α 42,86 57,14  100 

Κ 46,15 53,85  100 

Γ‟ Α 50,00 50,00  100 

Κ 42,86 57,14  100 

3.5. Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ζρέζεο καζεηή - εθπαηδεπηηθνχ 

Άμην αλάιπζεο απνηειεί ην ηειεπηαίν εξψηεκα, πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη καζεηέο, ην 

νπνίν κάιηζηα ήηαλ θαη ην κφλν κε ηε κνξθή αλνηρηνχ ηχπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη 

λα δηαηππσζνχλ νη πξνηάζεηο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. 

Αξρηθά, νη καζεηέο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ έγξαςαλ φηη ζα βειηησλφηαλ ε ζρέζε ηνπο ηφζν κε ηνλ 

Μαζεκαηηθφ ηνπο, φζν θαη γεληθφηεξα κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο εάλ απηνί δελ 

ήηαλ ηφζν πνιχ απζηεξνί θαη αλ ήηαλ πξφζπκνη λα ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο ρσξίο λα 

θνβνχληαη ηελ αληίδξαζή ηνπο. Δπηπιένλ, αξθεηέο ήηαλ νη πξνηάζεηο νη νπνίεο αλέθεξαλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ θαζεγεηή θαη καζεηή.   

ε φ,ηη αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ παξαηεξείηαη 

πσο απηέο δηαηππψλνληαη πην νινθιεξσκέλεο εμαηηίαο ίζσο θαη ηεο πξνζαξκνγήο πιένλ ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν ηνπ Γπκλαζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξθεηέο ήηαλ νη πξνηάζεηο 

πνπ αλέθεξαλ φηη ε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο είλαη απηή πνπ πνιιέο θνξέο δπζρεξαίλεη ηε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο, γη‟ απηφ ζα πξέπεη απηφο λα κεξηκλά νχησο 

ψζηε λα θάλεη ην κάζεκά ηνπ πην ελδηαθέξνλ κε ζθνπφ λα ην θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν νη 

καζεηέο θαη έηζη λα βειηηψλεηαη θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. Όπσο πξνηείλεη 

κηα καζήηξηα ηεο ίδηαο ηάμεο, απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπληειεζηεί θαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

κέζσλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία αιιά θαη κε ην λα δίλεη ν εθπαηδεπηηθφο πεξεηαίξσ 

ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο κέζα ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, αξθεηνί ήηαλ νη καζεηέο νη νπνίνη 

πξφηεηλαλ φηη γηα λα βειηησζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζα ήηαλ θαιφ λα 

ζπδεηνχλ ζέκαηα πνπ δελ αθνξνχλ απαξαίηεηα ην ζρνιείν. Αθφκα, ηνλίδνπλ φηη νη θαζεγεηέο 

πξέπεη λα γίλνπλ πην θηιηθνί, λα θαηαλννχλ ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα κελ 

θαλεξψλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα φπσο 

ιφγνπ ράξηλ ηα λεχξα ηνπο.  

Σέινο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ εζηηάδνπλ θαη απηέο ζην φηη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζα βειηησλφηαλ εάλ ν ηειεπηαίνο ήηαλ πεξηζζφηεξν δίθαηνο 

απέλαληη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ, πξφζπκνο λα εμεγεί πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κάζεκα 

αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δίλεη ζπκβνπιέο γηα πνιιά ζέκαηα, δηαζέηνληαο πεξηζζφηεξν 

ρξφλν γηα ηηο απνξίεο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ζέηνπλ θαη εδψ ην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο.  
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Βεβαίσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ππήξμαλ αξθεηέο 

απαληήζεηο πνπ αλέθεξαλ φηη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο δελ ρξεηάδεηαη θακία 

βειηίσζε. 

πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ε παξνχζα έξεπλα έξημε θσο ζε έλα ζέκα πνπ 

απαζρνιεί, γηα αξθεηά ρξφληα, ηνπο παηδαγσγνχο. Απηφ δηφηη, φπσο έγηλε θαηαλνεηφ, ε ζρέζε 

πνπ νη καζεηέο ζα αλαπηχμνπλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο επεξεάδεη φρη κφλν ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά παίδεη κέγηζην ξφιν θαη ζην 

γλσζηηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο εθφζνλ ηα παηδηά θαηαλννχλ θαη ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν 

ζην κάζεκα φηαλ ζπκπαζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο (Υαηδεδήκνπ, 2000). 

Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απάληεζε ηεζζάξσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, πνπ 

αθνξνχζαλ επηγξακκαηηθά: 1. ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδνληαη παξάγνληεο φπσο ε εκπεηξία, ε 

κεηαδνηηθφηεηα θαη ε ειηθία ηνπ Μαζεκαηηθνχ, θαζψο θαη ε ελδερφκελε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

ζην κάζεκα, κε ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα απηφλ, 2. ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη νη καζεηέο, κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο, 3. ηε ζπζρέηηζε ζπκκεηνρήο, θαηαλφεζεο 

θαη επίδνζεο ζην κάζεκα, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο θαη 4. 

ηε ζπζρέηηζε ηεο αγάπεο ή αληηπάζεηαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνχ ζηελ άπνςε πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα εθείλνλ, παξαηεξήζεθε ζηα θνξίηζηα, σο επί ην πιείζηνλ, λα κελ 

δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα πνπ ζεσξνχζαλ φηη παίδεη 

πνιχ βαζηθφ ξφιν. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ππνινγηζηή ζην κάζεκα θαη ηελ άπνςε πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ θαζεγεηή ηνπο, θάλεθε ηα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα λα ζεσξνχλ 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ παξάγνληα απηφ, κε εμαίξεζε απηά ηεο Β‟ ηάμεο πνπ ζεσξνχζαλ 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ κεδακηλή. Απφ ηελ άιιε, ηα αγφξηα ζεψξεζαλ φηη ε ρξήζε ππνινγηζηή 

ζηελ ηάμε δελ είλαη ηθαλφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο γηα ηνλ 

Μαζεκαηηθφ. Αλαθνξηθά κε ηε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θάλεθε ζχγθιηζε 

απφςεσλ θαη ησλ δχν θχισλ, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ απάληεζαλ φηη είλαη έλαο πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο γηα εθείλνλ. Σέινο, ε ειηθία ηνπ 

Μαζεκαηηθνχ, δε θάλεθε λα ιακβάλεη θάπνηα ζέζε αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ άπνςε ησλ θνξηηζηψλ γηα εθείλνλ, ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα πνπ ζεψξεζαλ 

φηη δηαδξακαηίδεη κέηξην ή ζεκαληηθφ ξφιν. 

Αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο πνπ αθνξά ηε ζρέζε πνπ έρνπλ φινη νη επηιεγέληεο καζεηέο 

κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο. Γηαπηζηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ πσο ηφζν ηα αγφξηα, φζν θαη ηα 

θνξίηζηα είραλ πνιχ θαιή ή θαη άξηζηε ζρέζε κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο. Δλψ, άμην απνξίαο 

θάλεθε θαη ην γεγνλφο πσο ειάρηζηνη ήηαλ εθείλνη πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε ζρέζε ηνπο κε απηφλ 

θαθή ή κέηξηα. 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε πνπ έρνπλ ε ζπκκεηνρή θαη ε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

Μαζεκαηηθφ ηνπο, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηα αγφξηα ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ, δελ δχλαηαη λα 

ραξαθηεξηζηεί ηζρπξή. Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο απάληεζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα 

επεξεάδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο. Ζ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηελ άιιε, απεδείρζεηθαλή λα επεξεαζηεί απφ ηε ζρέζε 

καζεηψλ-θαζεγεηή ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηα δχν θχια. Δλψ ζε κέηξην βαζκφ θάλεθε λα 

επεξεάδεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν θχισλ.  

Δπηπιένλ, θάλεθε,πιελ κεξηθψλ εμαηξέζεσλ, ε κεγάιε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

αγάπε πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο θαη ησλ δχν θχισλ γηα ην κάζεκα, κε ηε 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ ηνπο. Απφ ηελ άιιε αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο, φηη 

φινη νη καζεηέο θάλεθε λα κελ πηζηεχνπλ φηη ε θαθή ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθφ 

ηνπο, είλαη ηθαλή λα ζπληειέζεη ζηελ αληηπάζεηα ηνπ καζήκαηνο. Γειαδή, ελψ νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα αγαπήζνπλ ηα Μαζεκαηηθά, ιφγσ ηνπ θαζεγεηή ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ηα 

αληηπαζήζνπλ ιφγσ απηνχ. 

Κιείλνληαο, ζα κπνξνχζαλ λα εηπσζνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ζρέζεο ησλ 

καζεηψλ κε ηνπο Μαζεκαηηθνχο ηνπο θαη γεληθφηεξα κε ηνπο θαζεγεηέο φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, φπσο απηέο πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο αθνξνχλ 

θπξίσο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Μαζεκαηηθνχ ζηελ ηάμε. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνπλ λα κελ είλαη 

πνιχ απζηεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη λα έρεη ηε ζέιεζε λα ζπδεηάεη κε 

απηνχο ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα ρσξίο λα ηνλ θνβνχληαη. Δπηπξνζζέησο, ηίζεληαη 

απφ ηνπο καζεηέο δεηήκαηα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ε χπαξμε ηνπ δηθαίνπ απέλαληη ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμαξηήηνπ επίδνζεο ζην κάζεκα. Αθφκα, πξέπεη λα δείρλεη 

πεξηζζφηεξν πξφζπκνο λα επεμεγεί φζεο θνξέο ρξεηαζηεί ην κάζεκα, γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ, ελψ παξάιιεια λα θξνληίδεη λα δεκηνπξγεί έλα πην θηιηθφ θαη επράξηζην 

πεξηβάιινλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα δείρλεη θαηαλφεζε ζηα 

ιάζε πνπ θάλνπλ θαη λα κελ ράλνπλ ηελ ππνκνλή ηνπο φζεο θνξέο θαη αλ εθείλνη δελ δίλνπλ 

ζσζηέο απαληήζεηο. Ίζσο κε απηέο ηη πξνηάζεηο λα εμνκαιπλζεί ε ζρέζε πνπ έρεη ν 

Μαζεκαηηθφο κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ηνπο θάλεη λα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ην 

κάζεκα απηφ, ην νπνίν νκνινγνπκέλσο δπζθνιεχεη πνιινχο καζεηέο αλά ηα ρξφληα. 
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Abstract: This paper attempts to describe the extent of use of Foreign Language Learning 

Strategies by students learning German as a Foreign Language in the fifth and sixth grade of 

several primary schools. The aim of the study is to have an insight of which strategies are 

used by primary school students during their learning process. The findings could be also 

useful to establish a grounded theory of the strategy use at primary schools. In order to 

achieve this Oxford‟s Strategy Inventory for Language Learning (SILL) was implemented. Of 

special interest was the impact related to the class and the gender of the participating students. 

The data were processed with the SPSS 21 software and revealed that seven strategies are 

preferred by the female students. Five strategies are more often used by students of the fifth 

grade and one strategy by the students of the sixth grade.  

Keywords: Foreign language learning strategies, German as a foreign language, primary 

education 

Πεξίιεςε: ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη ηξαηεγηθέο Μάζεζεο θαη Υξήζεο Ξέλεο 

Γιψζζαο, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ απφ καζεηέο Πέκπηεο θαη Έθηεο Σάμεο δεκφζησλ 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο. ηφρνο ήηαλ λα  

θαηαγξαθεί ε έθηαζε ρξήζεο ησλ ηξαηεγηθψλ απφ ηνπο καζεηέο. Χο απψηεξνο ζηφρνο 

θαηαγξάθεηαη θαη ε επηζπκία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα απηά γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

ηεθκεξησκέλεο επξχηεξεο ζεσξίαο γηα ηε ρξήζε ησλ ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο θαη Υξήζεο ζην 

κάζεκα δεχηεξεο Ξέλεο Γιψζζαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ ρξήζε ησλ 

ηξαηεγηθψλ εμεηάζηεθε θαη ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ. Γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε κεηάθξαζε ηνπ Strategy Inventory for Language Learning 

(SILL) ηεο Oxford. Ζ δε απνδειηίσζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ SPSS 21. Πέξα 

απφ ηε γεληθή θαηαγξαθή ησλ ηξαηεγηθψλ, δηαπηζηψζεθε φηη επηά ηξαηεγηθέο πξνηηκψληαη 

απφ ηα θνξίηζηα. Δπίζεο, πέληε ηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα απφ καζεηέο ηεο 

Πέκπηεο θαη κφιηο κία απφ καζεηέο ηεο Έθηεο.   

Λέμεηο θιεηδηά: ηξαηεγηθέο κάζεζεο, Γεξκαληθά σο Ξέλε Γιψζζα, Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
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Δηζαγσγή  

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξψηε θαηαγξαθή ησλ ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο πέκπηεο θαη έθηεο Σάμεο ζην κάζεκα ησλ Γεξκαληθψλ. 

πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ νη ηξαηεγηθέο Μάζεζεο ζε καζεηέο κνπ ζε Γήκν ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-5. Ζ έξεπλα απηή είρε έλαλ δηεξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα, θαζψο δίλνληαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο κε ηε καζεζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Κπξίσο φκσο, ππήξρε ε πξνζδνθία πξψησλ ελδείμεσλ πνπ ζα 

επέηξεπαλ ηε ζπγθξφηεζε κηαο ηεθκεξησκέλεο ζεσξίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηψλ ηεο 

Γεξκαληθήο σο ΞΓ2 (πξβι. ζρεη. Strauss, Corbin, 1990). Έηζη, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα 

δηεξεπλεζνχλ θαη νη δηαθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχπηνπλ ζηελ επηινγή θαη ρξήζε ησλ 

ηξαηεγηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ θχινπ θαη ηεο ηάμεο.   

Βέβαηα, ε θαηαγξαθή ησλ ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε Γεχηεξεο 

Γιψζζαο (Γ2) θαη Ξέλεο Γιψζζαο (ΞΓ) εκθαλίδεη έλα εθηελέο εξεπλεηηθφ ππφβαζξν εδψ θαη 

δεθαεηίεο. Ζ αξρή εληνπίδεηαη κε ηηο Δπηθνηλσληαθέο ηξαηεγηθέο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο Αλάιπζεο Λφγνπ θαη είραλ ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο ζηελ θνηλσληνγισζζνινγία 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ `70 (πξβι. ζρεη. Faerch & Kasper 1983a,b; 1984). Πεξλψληαο πιένλ ζηηο 

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, ζηα γλσξίζκαηα ηνπ 

θαινχ καζεηή γιψζζαο (πξβι. ζρεη. Naiman, Fröhlich, Stern & Todesco, 1978; Rubin, 1987; 

Wenden, 1987; Stern, 1989). Αξγφηεξα ζπκπεξηέιαβε θαη ηνπο καζεηέο πνπ δελ εκθαλίδνπλ 

ζρεηηθή επηηπρία (π.ρ. Abraham & Vann, 1987). ηαδηαθά, πξνζηέζεθαλ επηπιένλ κεηαβιεηέο 

πνπ ελδερνκέλσο επηδξνχλ ζηελ επηινγή ησλ ηξαηεγηθψλ θαη αληίζηνηρα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζεηή ζηελ εθκάζεζε ΞΓ ή/θαη Γ2. Απηέο απαξηζκνχληαη σο εμήο 

(Mitits, 2015: 74): 

 ειηθία, 

 θχιν, 

 επίπεδν γισζζνκάζεηαο ζηε γιψζζα-ζηφρν, 

 ηα θίλεηξα θαη ε επηζπκία εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, 

 ε ζηάζε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε γισζζψλ, 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ καζεηή, 

 ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξφ ηνπ, 

 νη πεξηζηάζεηο θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ γίλεηαη ε εθκάζεζε, 

 ε ίδηα ε γιψζζα πξνο εθκάζεζε, 

 ην είδνο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

 ε επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε θαη/ή ην πεδίν εμεηδίθεπζεο, 

 νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, 
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 ην είδνο εμάζθεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο, 

 ν βαζκφο κεηαγλσζηηθήο ζπλεηδεηφηεηαο θαη  

 νη πξφηεξεο εκπεηξίεο ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ. 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, νξηζκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ήδε δεδνκέλεο. Δλδεηθηηθά, ηα 

Γεξκαληθά δηδάζθνληαη σο (επηιεγφκελε) ΞΓ2 ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Πξνεγήζεθε 

ε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο απφ ηελ πξψηε ή ηελ ηξίηε Σάμε, αλάινγα κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπ αθνινπζνχζε ηφηε ην εθάζηνηε Γεκνηηθφ ρνιείν. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ηνληζηεί φηη, ελψ ζηα Αγγιηθά κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηε δηδάζθεηαη θαη εθηφο 

ρνιείνπ, απηφ πεξηνξίδεηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ηα Γεξκαληθά ιφγσ νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο. Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα καζεηψλ πξνέξρεηαη απφ ρνιεία ζε πεξηνρέο 

κε πξναζηηαθφ ή/θαη εκηαγξνηηθφ ραξαθηήξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηάμεηο ήηαλ ζρεηηθά 

νκνηφκνξθεο, κε ιίγα παηδηά πνπ δελ είραλ ηελ Διιεληθή σο Γιψζζα Κιεξνλνκηάο. 

1. Ζ έλλνηα ησλ ηξαηεγηθψλ 

Ζ ζπκβνιή ησλ ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο ζηελ εθκάζεζε Γ2 θαη ΞΓ έρεη πιένλ παγησζεί ζην 

ρψξν ηεο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο. Χζηφζν, βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο πνπ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί είλαη ε πιεζψξα πξνζεγγίζεσλ ηεο 

έλλνηαο απηήο θαη ησλ επαθφινπζσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ έξεπλα. Ζ πιεζψξα 

απηή ζαθψο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ εξεπλεηψλ, αλ δειαδή 

πξνζεγγίδνπλ ηηο ηξαηεγηθέο απφ ηελ νπηηθή ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο, ηνπ Γνκηζκνχ ή 

παιηφηεξα ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο (Αγνξαζηφο, 2003). 

1.1 Οξηζκφο ησλ ηξαηεγηθψλ 

Παξφιν ινηπφλ ηελ αλεγλσξηζκέλε αμία ησλ ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο, δχζθνια ζα βξεη θαλείο 

έλαλ απνδεθηά νξηζκφ πνπ ζα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο. Κξίλεηαη ζπλεπψο αλαγθαία 

ε παξνπζίαζε, κέζα απφ θάπνηνπο νξηζκνχο, βαζηθψλ παξακέηξσλ πνπ θαζηζηνχλ ηηο 

ηξαηεγηθέο βαζηθφ εξγαιείν πεξηγξαθήο, εξκελείαο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ 

εθκάζεζε Γ2 θαη ΞΓ.  

Καηά κία ζέζε νη ηξαηεγηθέο είλαη ππαξθηέο κφλν αλ ππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο πξφζεζεο 

γηα ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο καζεηέο (Kohn, 1990: 85). ε απηφ ην πιαίζην, ζην ρεηξηζκφ κίαο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο πξνβιήκαηνο, ε αληηκεηψπηζε γίλεηαη κέζα απφ κία επηινγή θαη 

εθαξκνγή κεραληζκψλ θαη βεκάησλ επίιπζεο. ε πεξηπηψζεηο κε εμνηθείσζεο κε ηελ 

θαηάζηαζε, ε επηινγή θαη ε εθαξκνγή ησλ βεκάησλ επίιπζεο είλαη ζπλεηδεηέο θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο ηξαηεγηθέο. Ζ βαζκηαία εμνηθείσζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ ηξαηεγηθψλ 

κε ηε ζπλερή εμάζθεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Anderson (1989), πνπ πξνβιέπεη 

ηηο θάζεηο απηνκαηνπνίεζεο ησλ αξρηθά ζπλεηδεηψλ ελεξγεηψλ. Δχινγα πξνθχπηεη θαη έλα 

άιιν γλψξηζκα ησλ ηξαηεγηθψλ. Οη ηξαηεγηθέο, σο ζπλεηδεηά κέηξα γλσζηηθήο επίιπζεο, 
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θαη νη Σερληθέο, σο αληίζηνηρα κε ζπλεηδεηά, δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εζληθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, είλαη κεηαθεξφκελεο 

δεμηφηεηεο, δηεπθνιχλνληαο ή δπζρεξαίλνληαο θαηά πεξίζηαζε ηε κάζεζε ηνπ καζεηή 

(Rubin, 1987; Dabene, 1999). Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νη ηξαηεγηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ εθκάζεζε θαη ζηε ρξήζε κίαο ΞΓ ή κίαο Γ2, είλαη απνηέιεζκα ησλ γεληθφηεξσλ 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο γισζζηθψλ πιεξνθνξηψληνπ θάζε 

αηφκνπ (McLaughlin, 1984). Οπζηαζηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηξαηεγηθέο Μάζεζεο Γ2 

εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ ηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα. ηελ πξάμε σζηφζν, ην ελδηαθέξνλ κνλνπσινχλ 

νη ζπλεηδεηέο ηξαηεγηθέο σο ζπλεηδεηέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη φρη νη κε ζπλεηδεηέο 

(Cohen, 1987). Οη κε ζπλεηδεηέο, δει. νη Σερληθέο, είλαη απιψο απηνκαηνπνηεκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, αληίζηνηρεο ησλ ζπλεηδεηψλ. Καη κάιηζηα νη ηξαηεγηθέο Μάζεζεο σο 

εξεπλεηηθφ αληηθείκελν δελ πεξηνξίδνληαη απζηεξά ζηελ πξφζθηεζε Γ2 σο εηδηθή δηαδηθαζία 

κάζεζεο, αιιά ελδηαθέξνπλ θαη θαηαγξάθνληαη, φπσο ζε θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 

(Cohen, 1987).   

Ο Cohen νξίδεη ηηο ηξαηεγηθέο σο “ζθέςεηο θαη ελέξγεηεο πνπ επηιέγεη ζπλεηδεηά ν καζεηήο 

θαη νη νπνίεο βνεζνχλ ηνλ καζεηή ζηελ δηεθπεξαίσζε καζεηηθψλ θαζεθφλησλ, απφ ηα πην 

αξράξηα επίπεδα σο θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ ζηα πην πξνρσξεκέλα επίπεδα 

γισζζνκάζεηαο.” (Cohen, 2012:136). Οη O`Malley & Chamot απφ ηελ πιεπξά ηνπο 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηξαηεγηθέο “σο ηηο εηδηθέο εθείλεο ελέξγεηεο ή ζθέςεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα γηα λα θαηαλνήζνπλ, λα κάζνπλ ή αλαθηήζνπλ λέα 

πιεξνθνξία” (1990:1). Γηα ηελ Oxford νη “ηξαηεγηθέο Μάζεζεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο (ή 

εγρεηξήκαηα) πνπ καζαίλεη απηφο πνπ καζαίλεη γηα λα εληζρχζεη ηελ πξφζθηεζε, 

απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ” θαη είλαη “εηδηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλεη ν καζεηήο γηα λα θάλεη ηε καζεζηαθή ηνπ δηαδηθαζία επθνιφηεξε, γξεγνξφηεξε, 

απνιαπζηηθφηεξε, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη επθνιφηεξα κεηαθεξφκελε ζε λέεο θαηαζηάζεηο.” 

(Oxford, 1990:8). 

Απφ ηνπο νξηζκνχο γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρνπλ κφλν ηξαηεγηθέο Μάζεζεο. Αλάινγα 

κε ηνπο ζηφρνπο ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε θαη ζε ηξαηεγηθέο Υξήζεο ηεο Γιψζζαο, 

ηξαηεγηθέο γηα ηελ Δμέηαζε θ.ι.π., θαη θάπνηεο ηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα απνδίδνληαη ζε 

άιιε νκάδα θάζε θνξά ηξαηεγηθψλ. Σν ζηνηρείν δηάθξηζεο είλαη ε πξφζεζε.  

ηνλ πιένλ δηαδεδνκέλν νξηζκφ γηα ηηο ηξαηεγηθέο Μάζεζεο, απηφλ ηεο Oxford (1990:8), 

επηζεκαίλεηαη επηπξφζζεηα φηη νη ηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιν ην 

ζπλερέο πνπ νξίδεηαη κεηαμχ πξφζθηεζεο θαη εθκάζεζεο γιψζζαο θαη θεληξηθή ζεκαζία έρεη 

ν φξνο “δηεξγαζία”. 

1.2 Πξνβιήκαηα ζηελ έξεπλα 

Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ησλ ηξαηεγηθψλ θαη νη αλάινγνη νξηζκνί, δελ 

είραλ κφλν επηπηψζεηο ζηελ ρξήζε θαη άιισλ ιέμεσλ ζηε ζέζε ηεο ιέμεο “ηξαηεγηθή”, 
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φπσο απηφ ζπκβαίλεη ελδεηθηηθά κε ηελ Rampillon (1985). Εήηεκα είλαη θαη ν βαζκφο 

ιεπηνκέξεηαο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηξαηεγηθψλ σο θαηαγεγξακκέλε ζπκπεξηθνξά. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ, πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή έλα 

ζπλερέο ησλ φξσλ πνπ πεξηέρεη ηηο (γεληθέο) ηξαηεγηθέο (ή Μαθξνηερληθέο, θ.ι.π.) θαη απηνί 

νη φξνη λα ππνδηαηξνχληαη ζε εηδηθφηεξεο θάζε θνξά ηξαηεγηθέο (Cohen, 1998). Ζ πξφηαζε 

απηή, πέξα απφ ηε δηεπζέηεζε ηεο ζχγρπζεο ζηελ νξνινγία, επηηξέπεη θαη κία ηαμηλφκεζε 

ησλ ηξαηεγηθψλ ζε ππεξθείκελεο (ή πην γεληθέο) ηξαηεγηθέο θαη ζε ππνθείκελεο, κε 

επηκεξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηξαηεγηθέο. Απηή ε πξνζέγγηζε ζα βνεζήζεη θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πνηθίιισλ ηππνινγηψλ ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. 

ρεηηθέο είλαη θαη νη παξαηεξήζεηο απφ Bialystok (1990) γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ (πξέπεη 

λα) έρνπλ νη ηξαηεγηθέο. Χο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γίλνληαη απνδεθηέο ε “ζπλεηδεηφηεηα” θαη 

ε “πξφζεζε” ζηε ρξήζε ηνπο. ηελ “πξφζεζε” έρνπκε θαη κία νπζηψδε δηαθνξνπνίεζε απφ 

πξνεγνχκελνπο νξηζκνχο ησλ Δπηθνηλσληαθψλ ηξαηεγηθψλ, νη νπνίνη έζεηαλ σο αλαγθαία 

πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ελφο πξνβιήκαηνο (π.ρ. Faerch & Kasper, 1984). Δδψ πιένλ ε 

ζπλζήθε ηεο “πξνβιεκαηηθφηεηαο” δελ απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε.   

ηελ παξνπζίαζε ηεο δηακάρεο γηα ην αλ νη ηξαηεγηθέο είλαη ζπλεηδεηέο ή απηφκαηεο, 

δηαηππψλεηαη ε ζέζε φηη ππάξρνπλ θαη αζχλεηδεο ηξαηεγηθέο. Άιινη ζεσξνχλ φηη, αλ ηα 

βήκαηα ησλ ηξαηεγηθψλ κε ηνλ θαηξφ παχνπλ λα γίλνληαη ζπλεηδεηά θαη 

απηνκαηνπνηνχληαη, ηφηε δελ έρνπκε πιένλ ηξαηεγηθέο, αιιά απιέο Σερληθέο (π.ρ. Ellis, 

1994; O`Malley & Chamot, 1990). Οη Σερληθέο δε δηαθέξνπλ φκσο απφ ηηο ηξαηεγηθέο σο 

πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ (O`Malley & Chamot, 1990). H κφλε νπζηαζηηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηξαηεγηθήο θαη Σερληθήο πξνθχπηεη απφ ηε δπλαηφηεηα ζπλεηδεηνχ 

ειέγρνπ, ή κε αληίζηνηρα, απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ χπαξμε φκσο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο 

δηέπεη ζπλνιηθά ηε δηάθξηζε κεηαμχ πξφζθηεζεο θαη κάζεζεο κίαο γιψζζαο πνπ δελ είλαη 

Πξψηε Γιψζζα.   

Θα πξέπεη φκσο λα θαηαζηεί ζαθέο φηη νη ηαμηλνκήζεηο ησλ ηξαηεγηθψλ, θαη ηδηαίηεξα ζε 

επίπεδν ππεξθείκελσλ ηξαηεγηθψλ, δελ πεξηγξάθνπλ απιψο ελέξγεηεο (ή ζπκπεξηθνξέο), 

αιιά πξσηίζησο ζπζρεηίδνπλ ηηο ελέξγεηεο απηέο κε ηνπο ζηφρνπο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, κηα ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε δηαθνξεηηθέο ηξαηεγηθέο. 

Αληίζηνηρα κία (ππεξθείκελε) ηξαηεγηθή (δει. έλαο ζηφρνο – επηδίσμε) κπνξεί λα 

δηεθπεξαησζεί κε δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ελέξγεηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηάθνξεο 

ηαμηλνκήζεηο ηξαηεγηθψλ εκθαλίδνπλ έλα θνηλφ ζηνηρείν. πγθεθξηκέλα, νη ηξαηεγηθέο δελ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ζεκειηψδε έξεπλα ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηνπ Γνκηζκνχ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηππνπνηεκέλα θαη κε ιεπηνκέξεηα ηε κάζεζε. Αληίζεηα, είλαη απιψο 

απνηέιεζκα παξαηήξεζεο ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, δει. εκπεηξηθήο έξεπλαο, θαη 

αθνινχζσο εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηελ πξφζεζε ησλ ελεξγεηψλ (Mißler, 1999). 
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2. Οη ηξαηεγηθέο ζε δηάδξαζε κε άιιεο κεηαβιεηέο 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή έλαο κεγάινο αξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

επηδξνχλ ζην καζεηή ΞΓ. Με ζηφρν φκσο ηε ζπγθξφηεζε κίαο ηεθκεξησκέλεο ζεσξίαο, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα παξνπζηάδεη ε δηεξεχλεζε ησλ κεηαβιεηψλ 

α. ηεο ειηθίαο (εδψ γηα καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο), β. ηνπ θχινπ θαη γ. ηεο 

δεχηεξεο ΞΓ. 

2.1 Οη ηξαηεγηθέο ζε καζεηέο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

Σφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζπλήζσο ζε λεαξνχο ελήιηθεο. 

Οη ιφγνη πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη καζεηέο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ζπλεηδεηή ρξήζε ησλ ηξαηεγηθψλ, φπσο ηνπιάρηζηνλ 

αλαθέξζεθε ζχληνκα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. ηελ Διιάδα, ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

θαηέδεημε ηα ηειεπηαία ρξφληα θάπνηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

ηεο Αγγιηθήο σο ΞΓ. Γηα ην Γεκνηηθφ αλαθέξνληαη θπξίσο νη έξεπλεο ηεο Vrettou (2011; 

2014) θαη ηνπ Παπάλε (2008) θαη γηα ην Γπκλάζην ηεο Mitic (2015). Γηα ηα Γεξκαληθά 

θαίλεηαη λα είλαη αθφκε πην πεξηνξηζκέλεο νη εξγαζίεο. Βέβαηα, θαηαγξάθεηαη κηα αχμεζε 

κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ηξαηεγηθέο Μάζεζεο ζε 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (π.ρ. Μπαιηάκεο, 2012; 

Κππαξηζζνπνχινπ, 2012). Πξφθεηαη φκσο πεξηζζφηεξν γηα πξνηάζεηο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο, ρσξίο φκσο ζε γεληθέο γξακκέο, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο (π.ρ. Βιαρνγηάλλε, 

2015), λα ππάξρεη ρξήζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

παξέκβαζεο απηήο. Απηή ε έιιεηςε φκσο ηεθκεξίσζεο κε ηε βνήζεηα κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ νθείιεηαη πξψηηζηα ζηνλ ζηφρν ησλ εξγαζηψλ απηψλ λα πξνηείλνπλ δηδαζθαιίεο 

κε ηελ κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη ζρεδίσλ καζήκαηνο. Αληίζεηα, 

ειάρηζηεο είλαη νη πεξηγξαθηθέο έξεπλεο (π.ρ. Αγνξαζηφο, 2008). 

2.2  ηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ην θχιν 

H βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη -κε θάπνηεο εμαηξέζεηο- φηη ηα άηνκα ζειπθνχ γέλνπο ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηξαηεγηθέο Μάζεζεο ΞΓ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα αξζεληθνχ 

γέλνπο (πξβι. Ellis, 1994; Griffiths, 2003). Αλ θαη νη έξεπλεο απηέο αλαθέξνληαη πξψηηζηα ζε 

ελήιηθα άηνκα, ζα δνχκε φηη επηβεβαηψλεηαη απηή ε δηαπίζησζε θαη ζηελ ειιεληθή 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηφζν ζηα Γπκλάζηα (Mitic, 2015) φζν θαη ζηα Γεκνηηθά, φπνπ 

θαηαγξάθεθε φηη ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο Γλσζηηθέο, ηηο Μεηαγλσζηηθέο, 

ηηο Κνηλσληθέο θαη ηηο πλαηζζεκαηηθέο ηξαηεγηθέο (Vrettou, 2011; 2014). 
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2.3 ηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ηα Γεξκαληθά σο Γεχηεξε Ξέλε Γιψζζα 

Καζψο πξνεγείηαη ε εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο, ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ Γεξκαληθήο ζα ελζσκάησλε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ην κάζεκα 

ησλ Αγγιηθψλ, αθνχ ζα ππάξρνπλ γλψζεηο γηα κηα άιιε ΞΓ (Cenoz, Hufeisen & Jessner,  

2001) θαη νη εκπεηξίεο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ (Rieger, 

1999; Mißler, 1999). Απηή ε επηζήκαλζε εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Αγγιηθή 

εκθαλίδεη ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή, θπξίσο ζην ιεμηθφ, κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ηε 

Γεξκαληθή. Απηφ ζπλεπάγεηαη θαη αληίζηνηρα ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηζζφηεξν ηεο 

εγγχηεξεο γιψζζαο (πξβι. Hamarberg, 2001). Καη γεληθά ζα αλέκελε θαλείο λα δηαθαηέρεηαη 

ην κάζεκα ηεο ΞΓ2 απφ κηα πην ζπλεηδεηή-ξεηή δηδαζθαιία (πξβι. Hufeisen, 1999).  

Βέβαηα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Έηζη, ν απμεκέλνο βαζκφο πην 

ζπλεηδεηήο κάζεζεο αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα εθήβνπο θαη ελήιηθεο (π.ρ. Neuner, 1999), 

ελψ δε ζεσξείηαη θαη πάληα απφ ηνπο καζεηέο απαξαίηεηνο (Lutjeharns, 1999). Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζην κάζεκα ΞΓ2 παξακεινχληαη νη Δπηθνηλσληαθέο θαη Κνηλσληθέο 

ηξαηεγηθέο, θαζψο ζεσξείηαη δεδνκέλε ε εκπεηξία ζηελ εθκάζεζε ΞΓ (Mißler, 1999). 

3. Ζ έξεπλα – ππνζέζεηο θαη δηεμαγσγή 

Βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ αλαθνξψλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζε καζεηέο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ καζαίλνπλ ηε Γεξκαληθή σο ΞΓ2, ζεσξήζεθε θαηαξρήλ 

ζθφπηκν λα θαηαγξαθεί ε ζπρλφηεηα ρξήζεο θάζε ηξαηεγηθήο ρσξηζηά. Δπηπιένλ, 

δηαηππψζεθε ε ππφζεζε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ ηξαηεγηθψλ κεηαμχ 

καζεηψλ ηεο πέκπηεο θαη ηεο έθηεο Σάμεο. Οη δηαθνξέο απηέο ζα νθείινληαη ιηγφηεξν ζηελ, 

κηθξή άιισζηε, δηαθνξά ειηθίαο θαη πεξηζζφηεξν ζηηο απμεκέλεο εκπεηξίεο κάζεζεο πνπ ζα 

έρνπλ απνθηήζεη καζεηέο κε έλα έηνο επηπιένλ ζηελ δεκφζηα θαη ελδερνκέλσο, ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε. Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη ππάξρεη θαη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηξαηεγηθψλ, φπνπ ηα θνξίηζηα ζα ππεξηεξνχλ, 

ζχκθσλα θαη κε ηα επξήκαηα ζηε βηβιηνγξαθία. Αληίζεηα, δε δηεξεπλήζεθε άκεζα ε 

κεηαβιεηή ηεο δεχηεξεο ΞΓ, θαζψο κία ηέηνηα δηεξεχλεζε ζα απαηηνχζε δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ηεο Αγγιηθήο σο πξψηεο ΞΓ. 

Βέβαηα, ππήξμαλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη 

ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα κάζεζεο. Ζ ζπζρέηηζή ηνπο φκσο κε ηηο 

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο ζα μεπεξλνχζε θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ απηνχ. 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηξαηεγηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Strategy Inventory of 

Language Learning (SILL) ηεο Oxford (1990). Ζ επηινγή ηνπ έγηλε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Οη 

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο θαη Υξήζεο ΞΓ είλαη λνεξέο δηεξγαζίεο πνπ δελ είλαη πάληα 

αληηιεπηέο απφ έλαλ παξαηεξεηή. Καη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο έλα εξγαιείν κε ην νπνίν ην 

δείγκα απαληά κφλν ηνπ απνηειεί αλεθηίκεηε βνήζεηα (Ehrman, 1996). Απηφ ηζρχεη αθελφο 

γηα ηε ρξήζε κηαο ηξαηεγηθήο σο παξαηεξήζηκε δξαζηεξηφηεηα, αθεηέξνπ σο πξνο ηνλ 
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ζηφρν κηαο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηεγνξηνπνηεζεί. Ζ ελαιιαθηηθή 

δπλαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο κε ζπλέληεπμε πξνζθέξεηαη γηα πην βαζηέο, πνηνηηθέο έξεπλεο, 

δελ πξνζθέξεη φκσο νηθνλνκία ρξφλνπ ζηελ θάιπςε κεγάινπ αξηζκνχ δείγκαηνο θαη ζηελ 

αληίζηνηρε απνδειηίσζε. Έηζη, ε θαηαγξαθή ησλ ηξαηεγηθψλ απφ ην ίδην ην δείγκα 

απνηειεί ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο θαηαγξαθήο ηνπο (Fazeli, 2012). Έλαο άιινο ιφγνο 

πξνηίκεζεο είλαη φηη είλαη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ππάξρεη γηα ζρεδφλ ηξεηο δεθαεηίεο θαη 

είλαη ην πην δηαδεδνκέλν (Raftari, Alawi, 2012). 

Βέβαηα, ε ρξήζε ηέηνησλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ελέρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Πξψηνλ, 

πθίζηαηαη πάληα ην ελδερφκελν νη καζεηέο λα κε δίλνπλ εηιηθξηλείο απαληήζεηο γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο. Δπηπιένλ ππάξρεη ην ελδερφκελν νη καζεηέο λα κελ έρνπλ επίγλσζε ηεο 

καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Ellis, 1994). Άιιν πξφβιεκα είλαη φηη ηα εξγαιεία απηά δελ 

ζπζρεηίδνπλ ηηο ηξαηεγηθέο κε ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ (Fazeli, 

2012). Καη γεληθφηεξα, θαίλεηαη φηη ιίγν εμεηάδνληαη νη ηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλνδεχνπλ, θαζψο κία ζπζρέηηζε ηξαηεγηθψλ κε 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα απαηηνχζε θαη κία ζρεηηθή πεξίπινθε δηάθξηζε ησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πξβι.  Αγνξαζηφο, 2003).  

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ππάξρεη θαη έλα επηπιένλ κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα. Ζ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ζα γίλεη κε ηελ απιή αλάιπζε δηαζπνξάο κε έλαλ παξάγνληα (One Way 

ANOVA). Δπεηδή φκσο κε απηήλ ηελ αλάιπζε δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε κηαο κεηαβιεηήο ζε 

κηα άιιε (Γαθέξκνο, 2005), ε αλάιπζε ελδείθλπηαη σο πξνο ηελ πξφβιεςε πεξηζζφηεξν γηα 

πεηξακαηηθέο έξεπλεο θαη ιηγφηεξν γηα πεξηγξαθηθέο (Johnson, as cited in Fazeli, 2012). 

4. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία - Γεληθέο επηζεκάλζεηο 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έγηλε κε ην ινγηζκηθφ SPSS 21. Γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 

δει. ην θχιν θαη ηελ ηάμε, ππνινγίζηεθαλ ν Μέζνο Όξνο (Μ.Ο.) θαη ε Σππνπνηεκέλε 

Απφθιηζε. Οη θαηαγξαθέο ησλ ηξαηεγηθψλ έγηλαλ κε ηελ θιίκαθα Λίθεξη θαη 

απνηππψζεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Μ.Ο. ηεο αλάιπζεο ANOVA. Ζ δε θιίκαθα Λίθεξη 

είρε έλα εχξνο ηηκψλ απφ 1, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε “πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ”, σο θαη 5 

γηα ηελ απάληεζε “πάληα ή ζρεδφλ πάληα”. ηνπο ςεινχο Μ.Ο., ε ηηκή απφ 4,5 σο 5 

αληηζηνηρεί ζε ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη “πάληα ή ζρεδφλ πάληα”, ελψ έλαο Μ.Ο. 

κε ηηκέο κεηαμχ 3,5 θαη 4,4 ζε ηξαηεγηθέο “ζπλήζνπο ρξήζεο”. Ο Μ.Ο. πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 2,5 θαη 3,4 αληηζηνηρεί ζε “πεξηζηαζηαθή ρξήζε” θαη έλαο Μ.Ο. κε ηηκή απφ 1,5 σο 

2,4 ππνδεηθλχεη φηη ε ηξαηεγηθή “γεληθά δε ρξεζηκπνηείηαη”. Έλαο κηθξφηεξνο Μ.Ο. 

ζεκαίλεη φηη ε ηξαηεγηθή δε ρξεζηκνπνηείηαη “πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ”.  

Ζ αμηνπηζηία ειέγρζεθε κε ην δείθηε Cronbach`s alpha. Γηα ην ζχλνιν ησλ ηξαηεγηθψλ, ν 

δείθηεο είλαη 0,917, πνπ κπνξεί λα θξηζεί σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο. Τπνινγίδνληαο ην 

δείθηε γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο ηξαηεγηθψλ, θαίλεηαη φηη απηφο είλαη ζε απνδεθηά επίπεδα. 

πγθεθξηκέλα, νη Μλεκνληθέο ηξαηεγηθέο θαηέγξαςαλ ηηκή 0,682, νη Γλσζηηθέο 0,816, νη 
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Αληηζηαζκηζηηθέο 0,646, νη Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο 0,772, νη πλαηζζεκαηηθέο 0,569 

θαη νη Κνηλσληθέο 0,670.   

4.1  Μέζνο Όξνο  

Αλαηξέρνληαο ζηηο απνδειηηψζεηο, βιέπνπκε φηη ν Μ.Ο. γηα φιεο ηηο ηξαηεγηθέο είλαη 

2,9870. Αληηζηνηρεί δειαδή ζε πεξηζηαζηαθή ρξήζε. Υσξίο ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο είλαη θαη ν 

Μ.Ο. γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο ηξαηεγηθψλ. Έηζη, νη Μλεκνληθέο ηξαηεγηθέο εκθαλίδνπλ 

Μ.Ο. ίζν κε 3,0332, νη Γλσζηηθέο ηξαηεγηθέο 2,9371, νη Αληηζηαζκηζηηθέο ηξαηεγηθέο 

2,6085, νη ηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Μάζεζεο, 3,3821, νη πλαηζζεκαηηθέο 

ηξαηεγηθέο 2,7416 θαη νη Κνηλσληθέο ηξαηεγηθέο 3,0657. Βιέπνπκε ζπλεπψο φηη νη Μ.Ο. 

ησλ επηκέξνπο νκάδσλ είλαη αξθεηά θνληά ζηνλ γεληθφ Μ.Ο. Κάπνηεο, κηθξέο σζηφζν, 

δηαθνξνπνηήζεηο ζα κπνξνχζακε λα εληνπίζνπκε ζηηο ηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο Μάζεζεο, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη λα ππάξρεη κε Μ.Ο. 3,3821 κηα θάπνηα ηάζε 

ζπρλφηεξεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο. Αληίζεηα, ιίγν πην θάησ απφ ην γεληθφ Μ.Ο. θαίλεηαη λα 

ελεξγνπνηνχληαη νη Αληηζηαζκηζηηθέο θαη νη πλαηζζεκαηηθέο ηξαηεγηθέο κε Μ.Ο. 2,6085 

θαη 2,7416 αληίζηνηρα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη νχηε κία ηξαηεγηθή πνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη “πάληα ή ζρεδφλ 

πάληα”, ελψ δψδεθα έρνπλ “ζπλήζε ρξήζε”. Δίθνζη πέληε ηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

“κεξηθέο θνξέο”, ελψ δεθαηξείο “ζπλήζσο δε ρξεζηκνπνηνχληαη”. Δπίζεο, δελ ππάξρεη νχηε 

κία ηξαηεγηθή πνπ λα έρεη Μ.Ο. ρξήζεο αληίζηνηρν ηνπ “πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ”. 

ηε ζπλέρεηα ζα ζρνιηαζηνχλ νη νκάδεο ρσξηζηά. 

4.2  Μλεκνληθέο ηξαηεγηθέο 

Απηή ε νκάδα ζπκπεξηιακβάλεη ελλέα ηξαηεγηθέο θαη ν Μ.Ο. (3,0332) είλαη ιίγν 

κεγαιχηεξνο ηνπ γεληθνχ. Παξφια απηά εδψ εληνπίδεηαη θαη ε ηξαηεγηθή κε ην ρακειφηεξν 

Μ.Ο. Πξφθεηηαη γηα ηε ηξαηεγηθή “Αλαπαξηζηψ ην λέν ιεμηιφγην κε θηλήζεηο (π.ρ.κε 

παληνκίκα)” (Μ.Ο.: 1,6781). Μία ηξαηεγηθή (“Όηαλ καζαίλσ λέν ιεμηιφγην, ζρεκαηίδσ 

νκνηνθαηαιεμίεο θαη  ζηίρνπο κε ηηο ηηο ιέμεηο, γηα λα ηηο ζπκάκαη θαιχηεξα”) επίζεο δε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά (Μ.Ο.: 2,1633). Σνλ ςειφηεξν Μ.Ο. έρεη ε ηξαηεγηθή “Κάλσ ζπρλή 

επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ είρα ζην κάζεκα.” (3,9122). Οη ππφινηπεο πέληε 

ηξαηεγηθέο κε Μ.Ο. απφ 3,2933 σο 3,4762 ραξαθηεξίδνληαη απφ “κεξηθή ρξήζε”, 

βξίζθνληαη φκσο πνιχ θνληά ζην φξην λα ραξαθηεξηζηνχλ σο “ζπλήζνπο ρξήζεο”. 

4.3  Γλσζηηθέο ηξαηεγηθέο 

Με δεθαηέζζεξηο ηξαηεγηθέο είλαη ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα θαη ζπλεπψο δε μαθληάδεη πνπ 

ν Μ.Ο. ηεο κε 2,9731 είλαη πνιχ θνληά ζηνλ γεληθφ Μ.Ο. 2,9870. Γχν ηξαηεγηθέο αλήθνπλ 

ζηελ νκάδα ηεο “ζπλήζνπο ρξήζεο”. Πξφθεηηαη γηα ηηο ηξαηεγηθέο “Πξνζπαζψ λα βξσ 
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ιέμεηο απφ ηα Διιεληθά ή ηα Αγγιηθά πνπ κνηάδνπλ κε ηα ιέμεηο ζηα Γεξκαληθά” (κε Μ.Ο.: 

3,6414) θαη “Κάλσ εμάζθεζε κε ηελ πξνθνξά ζηα Γεξκαληθά” (Μ.Ο.: 3,5793). Δπηά είλαη 

“κεξηθήο ρξήζεο“, εθ ησλ νπνίσλ έμη κε Μ.Ο. κεηαμχ 3,4795 θαη 3,3056. Πέληε ηξαηεγηθέο 

βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηεο “κε ζπλήζνπο ρξήζεο”. Υακειφηεξν Μ.Ο. έρεη ε ηξαηεγηθή 

“Βιέπσ εθπνκπέο ή ηαηλίεο ζηα Γεξκαληθά” (Μ.Ο: 1,9517), πνπ είλαη θαη ε δεχηεξε 

ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν.  

4.4 Αληηζηαζκηζηηθέο ηξαηεγηθέο 

Πξφθεηηαη γηα κία κηθξή νκάδα κε έμη ηξαηεγηθέο. Δίλαη επίζεο ε νκάδα κε ην ρακειφηεξν 

Μ.Ο. (2,6085). Σν κεγαιχηεξν Μ.Ο. έρεη κε απφζηαζε ε ηξαηεγηθή “Πξνζπαζψ λα 

καληέςσ ηε ζεκαζία άγλσζηεο ιέμεο.” (3,4345). Σν ρακειφηεξν έρεη ε ηξαηεγηθή “Αλ δελ 

ζπκάκαη κηα ιέμε ηελ ψξα πνπ ιέσ θάηη, ηελ εμεγψ κε ρεηξνλνκίεο. “ (1,9586). 

4.5  ηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Μάζεζεο 

Με Μ.Ο. 3.3821 είλαη ε νκάδα κε ηε ζπρλφηεξε ελεξγνπνίεζε. Δδψ ππάξρεη ε ηξαηεγηθή κε 

ην κεγαιχηεξν Μ.Ο. (4,300). Πξφθεηηαη γηα ηελ “Πξνζπαζψ λα βξσ ηξφπνπο, λα γίλσ 

θαιχηεξνο καζεηήο ζηα Γεξκαληθά“. Καη γεληθά κφιηο δχν απφ ηηο ελλέα ηξαηεγηθέο 

εκθαλίδνπλ Μ.Ο. ρακειφηεξν απφ ην γεληθφ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ηξαηεγηθέο “Φάρλσ 

αλζξψπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα Γεξκαληθά” (Μ.Ο.: 2,6667) θαη 

“Φάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηα Γεξκαληθά” (Μ.Ο.: 2,2624). 

4.6  πλαηζζεκαηηθέο ηξαηεγηθέο 

Με Μ.Ο. 2,7416 ε νκάδα θηλείηαη θάησ απφ ην γεληθφ Μ.Ο. Σνλ πςειφηεξν Μ.Ο. έρεη ε 

ηξαηεγηθή “Δλζαξξχλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα Γεξκαληθά, αθφκε θαη φηαλ 

θνβάκαη, κήπσο θάλσ θαλέλα ιάζνο.” (Μ.Ο.: 3,4500). Σνλ ρακειφηεξν Μ.Ο., πνπ είλαη θαη 

ζπλνιηθά ν δεχηεξνο ρακειφηεξνο, (1,7266), εκθαλίδεη ε “Καηαγξάθσ ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα 

ή θφβνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Γεξκαληθψλ ζε έλα εκεξνιφγην”.  

4.7  Κνηλσληθέο ηξαηεγηθέο 

Με έμη ηξαηεγηθέο αλήθεη ζηηο κηθξέο νκάδεο. Έρεη δε ηηο κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο θαη ην 

δεχηεξν κεγαιχηεξν Μ.Ο. (3,0657). Πην ζπρλφρξεζηεο είλαη νη ηξαηεγηθέο “Κάλσ 

εξσηήζεηο ζηα Γεξκαληθά.” (Μ.Ο.: 3,6483) θαη “Όηαλ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη ζηα Γεξκαληθά, 

δεηψ λα κνπ κηιήζνπλ πην αξγά ή λα ην επαλαιάβνπλ.” (Μ.Ο.: 3,7483). Οη ππφινηπεο 

εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο “κεξηθνχο ρξήζεο”.  
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5. ρέζε ησλ ηξαηεγηθψλ κε ηε κεηαβιεηή “Σάμε” 

Σν 48,7% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ καζεηέο ηεο πέκπηεο Σάμεο θαη ην 51,3% ηεο έθηεο. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή ηεο ηάμεο βξέζεθε ζε κφιηο έμη ζπλνιηθά 

ηξαηεγηθέο, κνηξαζκέλεο κεηαμχ ησλ Γλσζηηθψλ ηξαηεγηθψλ, ησλ ηξαηεγηθψλ 

Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο θαη ησλ πλαηζζεκαηηθψλ ηξαηεγηθψλ. 

ηηο Γλσζηηθέο ηξαηεγηθέο (Μ.Ο.: 2,9371), ε ηξαηεγηθή “Φάρλσ θαη δηαβάδσ θείκελα 

εμσζρνιηθά γεξκαληθά θείκελα” δελ παξνπζηάδεη επξεία ρξήζε. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ε 

πέκπηε Σάμε ηε ρξεζηκνπνηεί πην ζπρλά (Μ.Ο.: 2,3286) έλαληη ηεο έθηεο Σάμεο (Μ.Ο.: 

1,7463). Αληίζεηα, ε ηξαηεγηθή “Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηα Διιεληθά ή ηα Αγγιηθά 

πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηα Γεξκαληθά.”, πνπ έρεη θαη ζρεηηθά επξεία ρξήζε, πξνηηκάηαη απφ 

καζεηέο ηηο έθηεο Σάμεο πην ζπρλά (Μ.Ο. 3,8421) έλαληη ηεο πέκπηεο Σάμεο (Μ.Ο. 3,4203). 

ηηο ηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Μ.Ο.: 3,3821), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

εκθαλίδνπλ νη ηξαηεγηθέο “Πξνζπαζψ λα βξσ ηξφπνπο λα γίλσ θαιχηεξνο καζεηήο ζηα 

Γεξκαληθά.” θαη “Φάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηα Γεξκαληθά.”. Ζ πέκπηε Σάμε 

ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεξα ηελ πξψηε (Μ.Ο.: 4,5147) έλαληη ηεο έθηεο Σάμεο (Μ.Ο.: 4,0972) 

θαη ηε δεχηεξε  (Μ.Ο.: 2,5072) έλαληη ηεο έθηεο Σάμεο (Μ.Ο.: 2,0278). 

Σέινο, ζηηο πλαηζζεκαηηθέο ηξαηεγηθέο (Μ.Ο.: 3,1942), ε πέκπηε Σάμε ρξεζηκνπνηεί 

ζπρλφηεξα ηελ “Καηαγξάθσ ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα ή θφβνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ 

Γεξκαληθψλ ζε έλα εκεξνιφγην.” (Μ.Ο.: 2,0299) έλαληη ηεο έθηεο (Μ.Ο.: 1,4444) θαη ηελ 

“Μηιάσ ζε θάπνηνλ γηα ην πψο αηζζάλνκαη φηαλ καζαίλσ Γεξκαληθά.” (Μ.Ο.: 2,6912) έλαληη 

ηεο έθηεο Σάμεο (Μ.Ο.: 2,0833). 

Γηα απηέο ηηο έμη ηξαηεγηθέο πξνθχπηνπλ θαη θάπνηεο επηπιένλ παξαηεξήζεηο. Με εμαίξεζε 

κία ηξαηεγηθή, ηε Γλσζηηθή “Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηα Διιεληθά ή ηα Αγγιηθά πνπ 

κνηάδνπλ κε ηηο ιέμεηο ζηα Γεξκαληθά.”, νη ππφινηπεο πέληε πξνηηκψληαη απφ καζεηέο ηεο 

πέκπεο Σάμεο. Καηά ζπλέπεηα, επηβεβαηψλνληαη ε ππφζεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ιφγσ 

δηαθνξψλ ζε ειηθία θαη εκπεηξίεο, αιιά κε απξνζδφθεην ηξφπν, θαζψο νη καζεηέο πέκπηεο 

Σάμεο ηείλνπλ λα έρνπλ ζπρλφηεξε ρξήζε ηξαηεγηθψλ. Δλδερνκέλσο, ε έκθαζε πνπ δίλεη ε 

εθπαίδεπζε ζηελ απνκλεκφλεπζε γλψζεσλ δεισηηθήο γλψζεο λα ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά 

ζηελ επηινγή ηξαηεγηθψλ, εθφζνλ απηέο δελ έρνπλ άκεζα κε ηελ εθκάζεζε θαη απνζηήζηζε 

ιέμεσλ ζην κάζεκα. Σελ ππφζεζε απηή εληζρχεη ε κνλαδηθή ηξαηεγηθή, ηελ νπνία 

επηιέγνπλ ζπρλφηεξα νη καζεηέο ηεο έθηεο Σάμεο θαη σο Γλσζηηθή ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε δεισηηθήο γλψζεο.  

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ε ελεξγνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ ηξαηεγηθψλ απνθιίλεη ζεκαληηθά 

απφ ηνλ Μ.Ο. ελεξγνπνίεζεο ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη επηκέξνπο ηξαηεγηθέο. 

Σέζζεξηο ηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν ζπρλά, αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ Μ.Ο. ηεο 

νκάδαο ηνπο. Μία Γλσζηηθή ηξαηεγηθή θαη κία Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο εκθαλίδνπλ 

σζηφζν ζπρλφηεηα ρξήζεο κεγαιχηεξε απφ ηνλ Μ.Ο. ηεο νκάδαο ηνπο. 
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6. ρέζε ησλ ηξαηεγηθψλ κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ θχινπ 

εκεηψλεηαη φηη ηα θνξίηζηα ηνπ δείγκαηνο ππεξηεξνχζαλ αξηζκεηηθά, θαζψο απνηεινχζαλ 

ην 53,6% ηνπ δείγκαηνο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε εκθαλίδνπλ δχν Γλσζηηθέο 

ηξαηεγηθέο, ηέζζεξηο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο θαη κία Κνηλσληθή θαη ζε φιεο 

ππνδεηθχεηαη κία πξνηίκεζε ρξήζεο απφ ηα θνξίηζηα. 

ηηο Γλσζηηθέο ηξαηεγηθέο (Μ.Ο.: 2,9371), ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηε 

“Φάρλσ θαη δηαβάδσ θείκελα εμσζρνιηθά γεξκαληθά θείκελα.” (Μ.Ο. 2,2468 έλαληη 1,8088) 

θαη ηε “Γξάθσ ζχληνκα θείκελα ζηα Γεξκαληθά (π.ρ. έλα ζεκείσκα ή έλα κέηι).” (Μ.Ο. 

2,4156 έλαληη 1,7059).  

ηηο ηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Μ.Ο.: 3,3821), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

εκθαλίδνπλ ηέζζεξηο ηξαηεγηθέο. Σα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηε “Πξνζπαζώ λα 

βξσ ηξόπνπο, λα γίλσ θαιύηεξνο καζεηήο ζηα Γεξκαληθά.” (Μ.Ο.: 4,5211 έλαληη Μ.Ο.: 

4,0588), ηε “Οξγαλψλσ έηζη ηε κέξα, ψζηε λα έρσ ρξφλν γηα δηάβαζκα.” (Μ.Ο.: 4,0435 

έλαληη 3,2388), ηελ “Φάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηα Γεξκαληθά.” (Μ.Ο.: 2,5972 έλαληη 

1,9118), θαη ηελ “Ξέξσ αθξηβψο ηί ζέισ λα βειηηψζσ ζηα Γεξκαληθά κνπ.” (3,9681 έλαληη 

Μ.Ο. ησλ αγνξηψλ 3,4265).   

ηηο Κνηλσληθέο ηξαηεγηθέο (Μ.Ο.: 3,6483), ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηελ 

“Δμαζθψ ηα Γεξκαληθά θαη κε άιινπο.” (Μ.Ο.: 2,9067 έλαληη Μ.Ο.: 2,5132).  

Δδψ δελ απνξξίπηεηαη ινηπφλ γηα επηά ηξαηεγηθέο ε ππφζεζε φηη ηα θoξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλφηεξα θάπνηεο ηξαηεγηθέο. Καη εδψ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θάπνηεο δηαπηζηψζεηο γηα 

ηηο ηξαηεγηθέο πνπ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζρέζεηο κε ηε κεηαβιεηή ηνπ 

“θχινπ”. Έηζη, ππάξρεη ζνβαξή απφθιηζε ηνπ Μ.Ο. ηεο εθάζηνηε ηξαηεγηθήο κε ηνλ Μ.Ο. 

ηεο νκάδαο, ζηελ νπνία αλήθεη. Οη δχν Γλσζηηθέο, ε Κνηλσληθή θαη κία ηξαηεγηθή 

Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο εκθαλίδνπλ Μ.Ο. ρακειφηεξν ηεο νκάδαο ηνπο. Αληίζεηα, ηξεηο 

ηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνπλ Μ.Ο. ζεκαληηθά ςειφηεξν απφ ηνλ 

Μ.Ο. 3,3821 ηεο νκάδαο ζπλνιηθά. 

πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο ινηπφλ, επαλαιακβάλεηαη φηη θαηαγξάθηεθαλ νη ηξαηεγηθέο Μάζεζεο θαη 

Υξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην κάζεκα ηεο 

Γεξκαληθήο σο ΞΓ2. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν SILL ηεο 

Oxford. Ζ δε απνδειηίσζε θαη επεμεξγαζία έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS 21.  

Δπηπξφζζεηα, εμεηάζηεθε ε ππφζεζε φηη καζεηέο έθηεο Σάμεο, σο ζπλέπεηα κεγαιχηεξεο 

εκπεηξίαο, ρξεζηκνπνηνχλ ηξαηεγηθέο ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε καζεηέο ηεο πέκπηεο Σάμεο. 

Απνηέιεζε σζηφζν έθπιεμε φηη νη καζεηέο ηεο πέκπηεο Σάμεο δείρλνπλ επξχηεξε ρξήζε 

πέληε επηκέξνπο ηξαηεγηθψλ. Ζ αξρηθή ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη γηα κία κφλν Γλσζηηθή 

ηξαηεγηθή.  
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ε άιιε ππφζεζε δηαηππψζεθε φηη ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα απφ ηα αγφξηα 

ηξαηεγηθέο. Πξάγκαηη θαηαγξάθεηαη φηη ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα 

επηά ηξαηεγηθέο Μάζεζεο θαη Υξήζεο ΞΓ. 

εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη ηα επξήκαηα δελ πξννξίδνληαη λα έρνπλ κφλν πξνγλσζηηθή 

ιεηηνπξγία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δει. λα μέξεη θάζε ζηηγκή πνηεο ηξαηεγηθέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ. Δίλαη θαη έλα εξγαιείν πξνζαλαηνιηζκνχ. Έηζη, ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ηνπο ιφγνπο πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ κε ην επηζπκεηφ ηξφπν 

θάπνηνη καζεηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, είλαη έλα εξγαιείν 

γηα ηελ νξγάλσζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ. Αιιά είλαη θαη έλαο ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ ηξαηεγηθψλ πνπ δελ εθαξκφδνληαη 

κε ηελ ζπρλφηεηα πνπ ελδερνκέλσο λα επηζπκεί ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηηο ζεσξεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηφο ηνπ. 

Δίλαη επίζεο φκσο θαη κία επθαηξία λα θαηαδεηρζεί φηη ε έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί κε 

ζρεηηθά απιά κέζα απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζηηο ηάμεηο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ίδην. Έηζη, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη θαιχηεξα 

ηελ ηάμε ηνπ πξνζεγγίδνληάο ηελ απφ άιιε νπηηθή γσλία. 
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Abstract: The present article deals with the application of moral principles into the research, 

researcher‟s social role and the contribution of higher education to the formation of ethically 

sensitive and socially responsible young researchers. Through the analysis of the above 

issues, an attempt is made to answer the question whether the terms "ethics" and "research" 

are compatible or incompatible. From the negotiation of the matter it follows that the concepts 

of "ethics" and "research" are not only compatible but interrelated. Research without the 

application of ethical principles lacks quality, integrity, social responsibility, and becomes 

dangerous, both for the researcher and humanity. 

Key words: ethics, research, higher education 

Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο εζηθψλ αξρψλ ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν εξεπλεηήο, θαζψο θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε εζηθά επαίζζεησλ θαη θνηλσληθά 

ππεχζπλσλ λέσλ εξεπλεηψλ. Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα αλ νη έλλνηεο «εζηθή» θαη «έξεπλα» είλαη ζπκβαηέο ή 

αζχκβαηεο. Απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο πξνθχπηεη φηη νη έλλνηεο «εζηθή» θαη 

«έξεπλα» δελ είλαη απιά ζπκβαηέο, αιιά αιιειέλδεηεο. Ζ έξεπλα ρσξίο ηελ εθαξκνγή 

εζηθψλ αξρψλ ζηεξείηαη πνηφηεηαο, αθεξαηφηεηαο, θνηλσληθήο επζχλεο θαη γίλεηαη 

επηθίλδπλε, ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ αλζξσπφηεηα. 

Λέμεηο θιεηδηά: εζηθή, έξεπλα, αλψηαηε εθπαίδεπζε  

Δηζαγσγή 

Ζ εζηθή (ethics), αλ θαη θαίλεηαη κηα αθεξεκέλε έλλνηα, κηα ζεσξία ή έλαο ζχλζεηνο 

θηινζνθηθφο ζπιινγηζκφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη παληνχ. ε νπνηαδήπνηε πξάμε 

καο ππάξρεη κηα εζηθή ζπληζηψζα. Ζ εζηθή ζπλήζσο νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν θαλφλσλ, νη 
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νπνίνη μερσξίδνπλ ηελ απνδεθηή απφ ηε κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά (Resnik, 2015). Πξνο 

ηνχην, ε εζηθή αθνξά θαη ηελ έξεπλα δηφηη ηα απνηειέζκαηά ηεο έρνπλ αληίθηππν ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Χο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην 

πεδίν ηεο έξεπλαο, ε εζηθή ζεηηθφ ζα ήηαλ λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, νη λένη εξεπλεηέο δελ 

αξθεί κφλν λα γλσξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν, δειαδή πψο λα δηεμάγνπλ κία 

έξεπλα, αιιά θαη λα ελδηαθέξνληαη, ηφζν γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπο  απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

αλζξσπφηεηα ζπλνιηθά, φζν θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο επεκεξίαο θαη ηεο παγθφζκηαο 

εηξήλεο (Pain, 2013). Τπάξρεη έλα θνηλσληθφ ζπκβφιαην (Evers, 2001) αλάκεζα ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ επηζηήκε θαη νη λέεο γεληέο εξεπλεηψλ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ 

θαηάιιεια, ψζηε λα ζέβνληαη θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. Ζ 

ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο, ζηελ πξνψζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

εζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο έξεπλαο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, 

θαζψο θαη ηνπ πιαλήηε. 

Πξνο ηνχην, ζην πξψην κέξνο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ αλαιχνληαη αξρηθά ηα νθέιε ηεο 

εθαξκνγήο εζηθψλ αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη έπεηηα εμεηάδεηαη ε θνηλσληθή 

επζχλε πνπ απνξξέεη απφ ην επάγγεικα ηνπ εξεπλεηή. ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη ιφγνο γηα 

ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ 

σο εζηθψλ θαη θνηλσληθά ππεχζπλσλ επαγγεικαηηψλ. Σέινο, ζηηο ζπκπεξαζκαηηθέο θξίζεηο 

παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νη βαζηθέο ζέζεηο ηνπ άξζξνπ.  

1. Ζ εζηθή ζηελ έξεπλα 

Ζ εζηθή ζηε δηεμαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ζεκειησδψλ 

εζηθψλ αξρψλ ζηελ έξεπλα θαη κάιηζηα θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ππάξρεη 

ζαθήο αλάγθε λα αμηνινγείηαη ην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαθάησ αξρψλ (European 

Commission, 2013). Οη βαζηθέο εζηθέο αξρέο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη νη αθφινπζεο 

(Hugh Baird College, 2016): 

 Ζ αξρή ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο. Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ην 

εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα εζεινληηθά, ρσξίο λα 

εμαλαγθάδνληαη.  

 Ζ αξρή ηεο ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο. Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε έξεπλα θαη λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη πξφθεηηαη λα ηνπο δεηεζεί λα 

θάλνπλ, πξηλ ζπκθσλήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. πλήζσο, δίλεηαη ζηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο λα ππνγξάςνπλ έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ έξεπλα.  
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 Ζ αξρή ηεο απνθπγήο βιαβψλ. Ο εξεπλεηήο δελ πξέπεη λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε 

κνξθή βιάβεο ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, είηε ζσκαηηθή είηε ςπρνινγηθή, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

 Οη αξρέο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αλσλπκίαο. Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα 

δηαζθαιίζεη αθελφο ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη αθεηέξνπ φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ζα είλαη 

δηαζέζηκεο ζε θαλέλαλ πνπ δελ εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ έξεπλα. Δπίζεο, ε πην 

απζηεξή αξρή είλαη απηή ηεο αλσλπκίαο ησλ ππνθεηκέλσλ, θαζψο δηαηεξείηαη ε 

αλσλπκία ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, αθφκε θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξεπλεηέο. Μάιηζηα, ε αξρή ηεο αλσλπκίαο ζπληζηά ηελ πην ηζρπξή εγγχεζε ηνπ 

ηδησηηθνχ απνξξήηνπ.  

 Ζ αξρή ηεο δενληνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Ζ εξεπλεηηθή πξφηαζε πξέπεη πξψηα λα 

εμεηαζηεί, ζρνιηαζηεί θαη εγθξηζεί απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή πξηλ μεθηλήζεη ε 

έξεπλα. Μάιηζηα, αλ θξηζεί απαξαίηεην, πξέπεη λα αλαδεηεζεί θαζνδήγεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δενληνινγηθή ζπκκφξθσζε, ε νπνία 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο 

εξεπλεηηθήο αξηζηείαο (European Commission, 2013).  

Ζ εζηθή ζηελ έξεπλα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ 

Δπξψπε θαηνρπξψλνληαη λνκηθά θάπνηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία είλαη ζπλαθή κε ηηο παξαπάλσ 

εζηθέο αξρέο ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, θαζψο θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (European Commission, 2013). ε απηφ ην πιαίζην, ε εθαξκνγή ησλ 

εζηθψλ αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπληζηά κηα ζεκαληηθή εγγχεζε γηα ηελ 

πξαγκαηηθή πξνζηαζία (ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή) ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο έξεπλαο. 

Ζ εζηθή ζηε έξεπλα, αλ θαη έρεη πεξηζζφηεξν εζηηάζεη ζηελ ηαηξηθή έξεπλα, είλαη ζεκαληηθή 

γηα φια ηα επηζηεκνληθά πεδία, θαζψο φια κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ εζηθά δεηήκαηα. Σα πην 

ζεκαληηθά εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα: ην ηδησηηθφ 

απφξξεην, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ε ζπκκεηνρή παηδηψλ, αζζελψλ θαη άιισλ εππαζψλ 

νκάδσλ, ε έξεπλα ζηα αλζξψπηλα έκβξπα, ε επαξθήο ελεκέξσζε, ε πηζαλή δηπιή ρξήζε ηεο 

έξεπλαο, ε έξεπλα ζηα δψα θαη ε πηζαλή επίδξαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

πεξηβάιινλ (European Commission, 2013). Δμάιινπ, ε έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεη αλζξψπηλα 

ππνθείκελα δεκηνπξγεί εθ ησλ πξαγκάησλ ζχλζεηα εζηθά δεηήκαηα 

(https://researchethics.ca/what-is-research-ethics/). αθψο, ε έξεπλα ζηηο επηζηήκεο πγείαο 

ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα πξνθιεζεί ζσκαηηθή βιάβε ζηα ππνθείκελα, φπσο παξελέξγεηεο απφ ηε 

δνθηκή ελφο λένπ θαξκάθνπ, αιιά θαη ε έξεπλα ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρνινγηθή βιάβε ζηα ππνθείκελα, π.ρ. απφ ηελ αλάθιεζε 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. πλεπψο, ν θίλδπλνο βιαβψλ θαη ηα πεξίπινθα εζηθά δεηήκαηα ζα 

είλαη πάληα παξφληα ζε έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε φια ηα επηζηεκνληθά πεδία κε αλζξψπηλα 

ππνθείκελα. Ο εξεπλεηήο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα κεηξηάζεη ηηο δπλεηηθέο βιάβεο θαη λα 
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ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο (https://researchethics.ca/social-sciences-humanities/). Απηφ 

κπνξεί λα ην πεηχρεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εζηθψλ αξρψλ ζηελ έξεπλα, θαζψο 

ζπληζηνχλ κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεψλ ηνπο. Έηζη, ν εξεπλεηήο δελ εκκέλεη ζηνπο εξεπλεηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, αιιά 

ιακβάλεη ππφςε ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο απηψλ, ηφζν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 

φζν θαη ζηελ θνηλσλία (European Commission, 2013). 

πλεπψο, ε εζηθή ζηελ έξεπλα έρεη ηξηπιφ ζθνπφ. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ, ν δεχηεξνο ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ν ηξίηνο ζηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ σο πξνο ηελ εζηθή ηνπο νξζφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο βαζηθέο 

εζηθέο αξρέο ηεο έξεπλαο. Γίλεηαη εκθαλέο φηη ε εθαξκνγή ησλ εζηθψλ αξρψλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο σθειεί ηφζν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή, φζν ηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο.  

Μάιηζηα, ε εθαξκνγή εζηθψλ αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη ηφζν ζεκαληηθή 

δηεζλψο, ψζηε πνιιέο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. National Institutes of Health), 

Παλεπηζηήκηα θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο (π.ρ. American Psychological Association) έρνπλ 

πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο, θαλφλεο θαη πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ζηελ έξεπλα 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηψλ (Resnik, 2015). Δπηπιένλ, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε 

εζηθή ζηελ έξεπλα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ζεσξείηαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο έξεπλαο 

απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο. Έηζη, νη εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

έξεπλά ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ εξεπλεηηθή πξφηαζε, ε 

νπνία ζα βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο εζηθέο αξρέο ζηελ έξεπλα (European 

Commission, 2013). 

Χζηφζν, παξά ηα νθέιε ηεο εζηθήο ζηελ έξεπλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνθεηκέλσλ, ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζπρλά νη εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηελ χπαξμε εζηθψλ αξρψλ ζηελ 

έξεπλα εκπφδην γηα ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν. Αλ θαη ε εζηθή ζηελ έξεπλα φλησο ζέηεη 

εκπφδηα ζην ηη είλαη απνδεθηφ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο (European 

Commission, 2013). Αληίζεηα, ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ εζηθφ αληίβαξν ζηε δηάζεζε ηνπ 

εξεπλεηή θαη κηα απαξαίηεηε εγγχεζε ζηελ θνηλσλία φηη ν εξεπλεηήο εξγάδεηαη γηα ην θνηλφ 

θαιφ θαη φρη γηα ην ίδηνλ ζπκθέξνλ, ρσξίο λα λνηάδεηαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία. Ζ εζηθή ζηελ έξεπλα είλαη έλαο 

ηξφπνο ππελζχκηζεο ζηνλ εξεπλεηή φηη εθηφο απφ επηζηεκνληθά είλαη θαη θνηλσληθά 

ππεχζπλνο θαη ιφγσ ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε επηζηήκε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε 

επζχλε απηή «βαξαίλεη» πεξηζζφηεξν ηνπο εξεπλεηέο παξά ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ηεο 

θνηλσλίαο. Ο καζεκαηηθφο Michael Atiyah (φπσο αλαθέξεηαη ζην Rotblat, 1999:2) γηα λα 

ηνλίζεη ηελ εηδηθή επζχλε ησλ επηζηεκφλσλ είπε: «..ππάξρεη ην δήηεκα ηεο εζηθήο επζχλεο. 

Αλ δεκηνπξγήζεηο θάηη, πξέπεη λα ελδηαθεξζείο γηα ηηο ζπλέπεηεο. Κάηη ηέηνην πξέπεη λα 

ηζρχεη γηα ηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο φπσο αθξηβψο ηζρχεη γηα ηα παηδηά πνπ θέξλνπκε 
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ζηνλ θφζκν». Μάιηζηα, ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο, θαζψο κέζσ απηήο πξνσζείηαη ην θνηλφ θαιφ θαη πξνιακβάλεηαη 

ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ βιαβψλ (Resnik, 2015). Πξνο ηνχην, ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ε 

θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή. 

1.2. Ζ θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή 

Οη εξεπλεηέο ζπληζηνχλ κηα ηδηαίηεξε επαγγεικαηηθή νκάδα πνπ δηαζέηεη ζεκαληηθέο επζχλεο 

ηφζν «εζσηεξηθέο» φζν θαη «εμσηεξηθέο». Οη «εζσηεξηθέο» επζχλεο αθνξνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή απέλαληη ζηελ επηζηήκε ηνπ λα δηεμάγεη ηελ έξεπλα 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ελψ νη 

«εμσηεξηθέο» επζχλεο αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή επζχλε πνπ έρεη ν εξεπλεηήο απέλαληη ζην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο (Pain, 2013). ήκεξα, ε εζηίαζε απφ ηηο «εζσηεξηθέο» επζχλεο ησλ 

εξεπλεηψλ έρεη κεηαθεξζεί ζηηο «εμσηεξηθέο», θαζψο είλαη αλαγθαίν νη εξεπλεηέο φισλ ησλ 

επηζηεκψλ (θπζηθψλ, θνηλσληθψλ, αλζξσπηζηηθψλ) λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθά 

επαίζζεηνη, κηαο θαη απηή ε θνηλσληθή επζχλε απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ηξίηε δηάζηαζε 

ηεο επζχλεο ησλ εξεπλεηψλ, κεηά ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαη αθνξά ζηε δηεμαγσγή 

θαηλνηφκσλ εξεπλψλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πνιιψλ θξίζηκσλ θαη παγθφζκησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ (Pain, 2013). Πξφθεηηαη γηα ηε ζπιινγηθή επζχλε πνπ κνηξάδεηαη φιε ε 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο πλεπκαηηθέο θαη 

πιηθέο πεγέο ηεο γηα λα επηιχεη ζχλζεηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη λα εμππεξεηεί ην θνηλφ 

θαιφ θαη φρη ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα ησλ εξεπλεηψλ (Frankel, 1994). Ζ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσλίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε θνηλσλία επεξεάδεηαη άκεζα απφ 

ηε δνπιεηά ησλ εξεπλεηψλ (Bird, 2014). Αξρηθά, ε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο επεξεάδεη άκεζα 

ηα ππνθείκελά ηεο, δειαδή ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα, ελ ζπλερεία ην πεξηβάιινλ θαη ηέινο ηα 

απνηειέζκαηα - νη εθαξκνγέο ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή/θαη αξλεηηθά 

νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηε δσή ζηνλ πιαλήηε. ε απηφ ην πιαίζην, ζπληζηά 

ζεκειηψδε εζηθή αξρή γηα ηνλ εξεπλεηή λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο δνπιεηάο 

ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Frankel, 1994). Έηζη, ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εζηθή ζηελ έξεπλα θαη ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα 

πξνβιέπεη ηνπο δπλεηηθνχο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο ηεο δνπιεηάο ηνπ, ηδηαίηεξα απηνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο θαη λα απνθεχγεη ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ ελέρεη πηζαλέο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο 

παξνχζεο θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο. πλεπψο, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ 

εξεπλεηψλ αλήθεη ε επηβνιή νξίσλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο φηαλ ηα απνηειέζκαηά ηεο 

απνηεινχλ αξλεηηθή ρξήζε ηεο επηζηήκεο (Bird, 2014). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Hans A. Bethe, ελφο 

λνκπειίζηα θπζηθνχ, ν νπνίνο αξλήζεθε ελ θαηξψ εηξήλεο λα θαηαζθεπάζεη κηα βφκβα 

πδξνγφλνπ (http://research-ethics.net/topics/social-responsibility/#background). 
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Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζπρλά έρνπλ δηπιή ρξήζε, 

δειαδή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επεξγεηηθή ρξήζε, φπσο ε πξνάζπηζε ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ή γηα επηβιαβή ρξήζε, φπσο ε 

θαηαζθεπή φπισλ (http://research-ethics.net/topics/social-responsibility/#summary). 

Βέβαηα, ε επηβνιή νξίσλ ζηελ έξεπλα δελ ζεκαίλεη φηη ζπληζηά ηξνρνπέδε ζηελ απηνλνκία 

θαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ εξεπλεηή. Αληίζεηα, ε ειεπζεξία πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

επζχλε ηνπ εξεπλεηή απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, ζην πεξηβάιινλ, ζηηο κειινληηθέο 

γεληέο θαη λα κελ θαηαιήγεη ζε ειεπζεξηφηεηα. Δπηπξνζζέησο, ε θνηλσληθή επζχλε ησλ 

εξεπλεηψλ ιακβάλεη ηε κνξθή ινγνδνζίαο απέλαληη ζηελ θνηλσλία κε απνηέιεζκα ε 

θνηλσλία λα ρξεκαηνδνηεί ηελ έξεπλα θαη λα επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηψλ 

(Ziman, 1998). Έηζη, απφ ηε κηα πιεπξά, νη εξεπλεηέο είλαη ππφινγνη ζηελ θνηλσλία γηα ηε 

δνπιεηά ηνπο, θαη θπξίσο γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο, κε ηα νπνία νθείινπλ πξσηίζησο λα 

ππεξεηνχλ ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ παγθφζκηα εηξήλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θνηλσλία έρεη θάζε λφκηκν ελδηαθέξνλ λα γλσξίδεη, αιιά θαη λα ειέγρεη ην είδνο ηεο γλψζεο 

πνπ παξάγεηαη, δεδνκέλνπ φηη ζπρλά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ αλεμαηξέησο έρνπλ απξφβιεπηεο επηπηψζεηο. Αθελφο, κπνξεί λα ιχζνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θαη αθεηέξνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ λέα (Coulmas, 2013). πλ ηνηο άιινηο, ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ εξεπλεηψλ εληάζζεηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαθχιαμε 

ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο αθχπληζεο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, ψζηε λα απνκαθξπλζεί ν θίλδπλνο 

ρεηξαγψγεζεο θαη παξαπιάλεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο εηο βάξνο ηεο θαιήο ρξήζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ θνηλσλία (Bird, 2014). 

πλεπψο, ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή αθνξά ζηε δηεμαγσγή ππεχζπλεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο, ε νπνία «νξίδεηαη σο ε πξάμε επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε αθεξαηφηεηα. 

Πεξηιακβάλεη ηελ ελεκεξφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαζηεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ 

θαλφλσλ θαη εζηθψλ αξρψλ ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα» (https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-10-019.html) 

θαη νθείιεη λα παξάγεη γλψζε πνπ λα εμππεξεηεί ην θνηλφ θαιφ, ηε βησζηκφηεηα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ πιαλήηε. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ππαθνχλ ζηνπο λφκνπο, φπσο φινη νη 

πνιίηεο, θαη λα δνπιεχνπλ αθνινπζψληαο ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο πνπ ζέηεη 

ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Με άιια ιφγηα, νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ 

«εζσηεξηθή» θαη ηελ «εμσηεξηθή» επζχλε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ 

θνηλσλία αληίζηνηρα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε πνηφηεηα ηεο έξεπλαο φζν θαη ε 

θνηλσληθή ηεο απνζηνιή.  

Έλαο ζεζκφο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

επηζηεκφλσλ ψζηε λα γίλνπλ θνηλσληθά ππεχζπλνη θαη εζηθά επαίζζεηνη είλαη απηφο ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (http://research-ethics.net/topics/social-responsibility/#discussion). Οη 

θνηηεηέο είλαη απαξαίηεην λα απνθηήζνπλ ελεκεξφηεηα ζρεηηθά κε ηηο εζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο, αιιά θαη ηε θνηλσληθή επζχλε πνπ ζπλνδεχεη 

ην επάγγεικα ηνπ εξεπλεηή, κε απνηέιεζκα λα είλαη έηνηκνη λα αληηκεησπίδνπλ ηα εζηθά 
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δεηήκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαη λα απνθεχγνπλ πηζαλνχο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο. Με βάζε 

ηα πξναλαθεξφκελα, ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ν ξφινο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή θαη 

ηελ εθαξκνγή εζηθψλ αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

2. Ζ ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηαπαηδαγψγεζε εζηθά 

επαίζζεησλ θαη θνηλσληθά ππεχζπλσλ εξεπλεηψλ 

Οη αξρέο ηεο εζηθήο θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηάο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο, ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο ζπλνιηθά, νθείινπλ λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ επηζηεκφλσλ (Hansen, 2006). Έηζη, ηα Παλεπηζηήκηα ζπληζηνχλ 

ηα πιένλ αξκφδηα ηδξχκαηα γηα λα δηδάμνπλ ζηνπο ελ δπλάκεη εξεπλεηέο απηέο ηηο αξρέο θαη ε 

επζχλε ηνπο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Ζ παλεπηζηεκηαθή εκπεηξία πνπ απνθνκίδνπλ νη 

θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηε ζηάζε ησλ 

θαζεγεηψλ απέλαληη ζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ απφ ηα αληίζηνηρα 

καζήκαηα εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ έξεπλα ζα αζθήζνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα. ε 

απηφ ην πιαίζην, ε ζπκβνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε εζηθά επαίζζεησλ θαη 

θνηλσληθά ππεχζπλσλ εξεπλεηψλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο θαη νθείινπλ ηδηαίηεξα ζηα 

κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ λα θέξλνπλ ηνπο λένπο 

εξεπλεηέο αληηκέησπνπο κε ακθηιεγφκελα εζηθά δεηήκαηα, πνπ ίζσο αληηκεησπίζνπλ 

κειινληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα, εκθπζψληαο ηνπο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο (https://www.upf.edu/pcstacademy/_docs/cosce_en_02.pdf).  

Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, λα αλαπηχμνπλ νη λένη επηζηήκνλεο, κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο, έλα επαξθέο γλσζηηθφ ππφβαζξν ζηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ζσζηήο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο απηψλ ησλ αξρψλ. Αλ θαη 

φινη νη άλζξσπνη αλαγλσξίδνπλ θάπνηεο θνηλέο εζηθέο αξρέο, ηηο εξκελεχνπλ δηαθνξεηηθά 

αλάινγα κε ηηο αμίεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ. Σα εζηθά δεηήκαηα είλαη ηφζν πεξίπινθα 

θαη ζχλζεηα ψζηε νη αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ θάζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνθχςεη. 

Έηζη, νη λένη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ λα ιακβάλνπλ ηηο νξζέο απνθάζεηο θαη λα 

δξνπλ εζηθά ζε θάζε πεξίζηαζε (Resnik, 2015). 

Δπηπξνζζέησο, ηα Παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ εζηθά 

ηνπο λένπο εξεπλεηέο ψζηε λα κελ δηαπξάηηνπλ επηζηεκνληθέο παξαβάζεηο, θαζψο απηέο νη 

πξαθηηθέο βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ αμηψλ θαη κπνξνχλ λα 

ππνλνκεχζνπλ θαη λα βιάςνπλ ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν (European Commission, 2013). Ζ 

επηζηεκνληθή παξάβαζε «πεξηιακβάλεη ηελ απφ ακέιεηα ή ζθφπηκε θαηαζθεπή (δεκηνπξγία 

δεδνκέλσλ ή απνηειεζκάησλ), ηελ πιαζηνγξάθεζε (αιιαγή ή εζθαικέλε αλαθνξά 

δεδνκέλσλ ή ηνλ αθαηάιιειν ρεηξηζκφ  ησλ πεηξακάησλ) θαη ηε ινγνθινπή (ρξήζε ηδεψλ θαη 

ιέμεσλ ρσξίο επαξθείο αλαθνξέο)» (φ.π.:2). Δπίζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο, εθηφο απφ 
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αληηεπηζηεκνληθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ, ζπληζηνχλ θαη αλήζηθε πξάμε, ε 

νπνία κπνξεί λα επηθέξεη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία, κεηψλνληαο ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο θνηλήο γλψκεο ζηελ επηζηήκε θαη θαηαζπαηαιψληαο αδίθσο ρξφλν θαη 

ρξήκαηα (Resnik, 2015).  

πλ ηνηο άιινηο, νη ελ δπλάκεη εξεπλεηέο ζεηηθφ ζα ήηαλ λα εθπαηδεχνληαη παξάιιεια 

ζρεηηθά κε ηηο «εζσηεξηθέο» θαη ηηο «εμσηεξηθέο» ηνπο επζχλεο, θαζψο ζπρλά απηέο 

ζπγθξνχνληαη θαη νη λένη εξεπλεηέο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη λα 

ζέηνπλ ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο πάλσ απφ ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

θαξηέξαο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνθηήζνπλ ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε ζηελ παγθφζκηα 

δηάζηαζε ηεο επηζηήκεο θαη λα επηδηψθνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ (Pain, 2013).  

Πνιιά Παλεπηζηήκηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο Ζ.Π.Α. δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εζηθή ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ζηελ Δπξψπε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ ηδέα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ εξεπλεηψλ ψζηε λα 

εηζάγνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ εζηθή ελεκεξφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

επηζηεκφλσλ (Bird, 2014). Μάιηζηα, ζηνλ Δπξσπατθφ Υψξν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο δίλεηαη 

έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ εξεπλεηψλ θαη νη Τπνπξγνί Παηδείαο 

θαινχλ ηα Παλεπηζηήκηα λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Δπίζεο, νη Τπνπξγνί Παηδείαο 

δεηνχλ, ζρεδφλ εδψ θαη δχν δεθαεηίεο, απφ ηα παλεπηζηήκηα λα απμήζνπλ ηε ζπλάθεηα ηεο 

έξεπλαο κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαζψο θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 

(Berlin Communiqué, 2003). πλάκα, ζην Αλαθνηλσζέλ ηνπ Μπέξγθελ ηνλίδεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ εξεπλεηψλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ θαη γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Bergen Communiqué, 

2005). Παξαηεξείηαη, ζπλεπψο, φηη πξνσζείηαη ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ κε 

γλψκνλα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη επεκεξία.  

Υξεηάδεηαη, δειαδή, εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε γηα ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα είλαη επαξθψο 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζχλζεηα εζηθά δηιήκκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ην ξφιν ηνπο ζηελ 

θνηλσλία σο επαγγεικαηίεο αιιά θαη σο πνιίηεο. Σα Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο θαη ησλ 

Ζ.Π.Α έρνπλ εηζάγεη γηα ην ζθνπφ απηφ εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα εζηθήο θαη θνηλσληθήο 

επζχλεο ζηελ έξεπλα, εθηφο απφ απηά πνπ αθνξνχλ ακηγψο ηελ επηζηήκε, ψζηε νη λένη 

εξεπλεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κειινληηθήο 

δνπιεηάο ηνπο (Bird, 2014).  

Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ παξαηίζεληαη ζην ζεκείν απηφ παξαδείγκαηα Παλεπηζηεκίσλ 

πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα εζηθήο ζηελ έξεπλα, ζπλήζσο δηεπηζηεκνληθά, γηα ηελ εζηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ. πγθεθξηκέλα, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge 

πξνζθέξεη ην κάζεκα «Research ethics» γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξέο πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο ζηελ έξεπλα θαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε εζηθά 

δηιήκκαηα θ.α. (https://www.training.cam.ac.uk/course/ssrmc-resethcs). Δπίζεο, ην 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 69 of 263 

Παλεπηζηήκην ηνπ Rochester πξνζθέξεη ην κάζεκα «Ethics and Professional Integrity in 

Research» γηα ηνπο πξσηνεηείο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηνπο κεηαδηδαθηνξηθνχο 

ππφηξνθνπο (https://www.urmc.rochester.edu/education/graduate/professional-

development/research ethics/research-course.aspx). πλάκα, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan 

πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηελ ππεχζπλε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε πξνπηπρηαθφ, 

κεηαπηπρηαθφ θαη κεηαδηδαθηνξηθφ επίπεδν, αιιά θαη αληίζηνηρα δηαδηθηπαθά καζήκαηα γηα 

ηνπο εξεπλεηέο (http://research-compliance.umich.edu/responsible-conduct-research-rcr-

training). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνηηεηέο φισλ ησλ επηζηεκψλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ νιηζηηθή 

εθπαίδεπζε θαη λα γλσξίζνπλ ηφζν ηηο «εζσηεξηθέο» φζν θαη ηηο «εμσηεξηθέο» ηνπο επζχλεο.  

πλεπψο, ν ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε δεκηνπξγία εζηθψλ θαη 

θνηλσληθά ππεχζπλσλ εξεπλεηψλ είλαη θαζνξηζηηθνί. Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, νη λένη 

εξεπλεηέο απνθηνχλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ 

πνξεία ηεο θαξηέξαο ηνπο (http://research-ethics.net/introduction/why/#knowledge) θαζψο θαη 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπγθξνχζεηο ησλ «εζσηεξηθψλ» θαη «εμσηεξηθψλ» ηνπο επζπλψλ. 

Δπίζεο, ζα είλαη ηθαλνί λα πξνβιέπνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

ηνπο, λα βάδνπλ φξηα ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, αλ θξηζεί απαξαίηεην, θαη λα ειέγρνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ εζηθψλ αξρψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, εληζρχεηαη ε 

θνηλσληθή ηνπο ζπλείδεζε, ε αθεξαηφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο έξεπλαο. Απνθεχγνληαη νη 

επηζηεκνληθέο παξαβάζεηο, ε αξλεηηθή ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη νη 

δξάζεηο πνπ αληηηίζεληαη ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Οη 

πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ απαηηνχλ νη 

λέεο γεληέο εξεπλεηψλ λα είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλεο θαη ηα Παλεπηζηήκηα νθείινπλ, απφ 

ην ξφιν ηνπο ζηελ θνηλσλία, λα αλαιάβνπλ λα εθπιεξψζνπλ επηηπρψο απηή ηελ απνζηνιή. Ζ 

εζηθή θαη θνηλσληθά ππεχζπλε δηαπαηδαγψγεζε ησλ εξεπλεηψλ αγγίδεη θαη ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο απνζηνιήο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο: ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πξνο ηελ θνηλσλία. 

3. πκπεξαζκαηηθέο θξίζεηο 

ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε άκεζε επίδξαζε πνπ έρεη ε πξφνδνο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηε δσή καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα εζηθά 

δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ επηηάζζνπλ ηελ εθαξκνγή εζηθψλ αξρψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

θαη ε δηνρέηεπζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο ζηελ ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ε 

απηφ ην πιαίζην, νη εξεπλεηέο φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπλ, κέζσ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο 

ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη λα εθπιεξψλνπλ επζπλεηδήησο ηελ θνηλσληθή ηνπο απνζηνιή.  

Ζ εζηθή θαη θνηλσληθά ππεχζπλε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο 

παξάκεηξνη, θαζψο απνηεινχλ δείθηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 
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αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηηο επηζηεκνληθέο παξαβάζεηο, φζν θαη γηα ηελ αξλεηηθή 

ρξήζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ αλζξσπφηεηα.  

Οη εξεπλεηέο, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ην νπνίν έρεη άκεζε 

επίπησζε ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, νθείινπλ λα ζπλδπάδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

«εζσηεξηθέο» κε ηηο «εμσηεξηθέο» ηνπο επζχλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ζε πξνζηάηεο 

ηεο αλζξψπηλεο αμίαο θαη φρη ζε κε επηηπρεκέλνπο δηαρεηξηζηέο ηεο, νξκψκελνη απφ ηδηνηειή 

θίλεηξα. Σα Παλεπηζηήκηα απνηεινχλ ηνλ πιένλ αξκφδην ζεζκφ γηα λα εκθπζήζνπλ ζηνπο 

λένπο εξεπλεηέο ηελ αμία, ηηο κεζφδνπο θαη ηα νθέιε ηεο εζηθήο θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.  

πλεπψο, ε επηζηεκνληθή γλψζε έρεη κεγάιε δχλακε θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ηαπηφρξνλα 

πνηθίια νθέιε θαη πνιινχο θηλδχλνπο ζηελ αλζξσπφηεηα. Ζ εζηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ην 

θχξην αληίβαξν απέλαληη ζε δπλεηηθνχο θηλδχλνπο θαη θαηαιπηηθφ κέζν εμαλζξσπηζκνχ ηεο 

επηζηήκεο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Russell- Finstein (1955) νη 

εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα ζπκνχληαη ηελ αλζξσπηά ηνπο θαη ηίπνηα άιιν. Ο Hansen πξνζζέηεη 

(2006:84) φηη «αλ ην επηηχρνπλ, ηφηε κπξνζηά ηνπο ζα αλνηρζεί έλαο λένο παξάδεηζνο, ελψ αλ 

απνηχρνπλ, ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηνλ θίλδπλν ηνπ παγθφζκηνπ ζαλάηνπ». Ζ εζηθή 

νθείιεη πάληνηε λα είλαη ην αζθαιέο θαηαθχγην ηεο επηζηήκεο.  

Δλ θαηαθιείδη, ε εζηθή ζπληζηά έλλνηα απνιχησο ζπκβαηή κε απηή ηεο έξεπλαο θαη, κάιηζηα, 

ε εθαξκνγή ησλ εζηθψλ αξρψλ θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο απηήο απνηειεί 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο έξεπλαο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

πνηφηεηάο ηεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο εξεπλεηηθήο αξηζηείαο (European Commission, 2013). 

Πξνο ηνχην «ε εζηθή ζηελ επηζηήκε ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη κε ηελ ίδηα αθαδεκατθή 

απζηεξφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη ζάξξνο, φπσο ζηα ππφινηπα επηζηεκνληθά πεδία» (Evers, 

2001:89) δηφηη νη πξνεθηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ρψξν αιιά έρνπλ επξχ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία θαη θαη‟ επέθηαζε ζε θάζε 

κέινο απηήο.  
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Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε επηξξνή ηεο ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. 

The modern teacher‟ο professional identity and its influence at the formation of the 

school culture. 

Θενδψξα-Μαξία Νάηζηνπ, ΠΔ02 Φηιόινγνο, M.Ed., natsioudora@gmail.com 

Theodora-Maria Natsiou, Teacher, M.Ed., natsioudora@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: This paper is a theoretical study on issues that have occupied and are still 

occupying many researchers and scholars over the time and are related to concerns, 

discussions and attempts to explain the meaning of teachers‟ professional identity and the 

culture of the school unit. At this study, at first, we will try to explain the meaning of modern 

teacher‟s professional identity and then we will look into the factors that contribute to its 

formation. Afterwards, we will try to explain the meaning of school culture and we will make 

an attempt to find out those futures of the teacher‟s professional identity that influence the 

formation of the culture of the school unit. Finally, after having tried to explain the meaning 

of the modern teacher‟s professional development, we will make suggestions about the ways 

that can contribute to the continuous improvement and development of his role as well as his 

personality. 

Keywords: teacher, professional identity, school culture, professional development 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ, πνπ έρνπλ 

απαζρνιήζεη θη αθφκε απαζρνινχλ πνιινχο εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο ζε βάζνο ρξφλνπ θαη 

ζρεηίδνληαη κε πξνβιεκαηηζκνχο, ζπδεηήζεηο θαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  φζν θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ην παξφλ πφλεκα, αξρηθά ζα 

γίλεη κία πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ φξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαηφπηλ ζα επηρεηξεζεί ε δηεξεχλεζε ησλ  παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζή ηεο. ηελ ζπλέρεηα, ζα γίλεη κία απφπεηξα  ελλνηνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

εληνπίζνπκε εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο πνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σέινο, 

αθνχ επηρεηξεζεί κία ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη 

αλέιημεο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα αθνινπζήζνπλ πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο  

ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαξθή βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηφζν ηνπ 

ξφινπ ηνπ φζν θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  
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 Λέμεηο θιεηδηά: εθπαηδεπηηθφο, επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, ζρνιηθή θνπιηνχξα, 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε/αλέιημε 

Δηζαγσγή 

Αλακθίβνια, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή 

ηνπνζεηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελψπηνλ λέσλ απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ (Day, 

2000). Σαπηφρξνλα, ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία αλαγλσξίδεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν απφ ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο, κε απνηέιεζκα ηελ δηαξθή εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε αιιαγψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην (Day, φπσο αλαθέξεηαη ζην Eyrodice, 1997). 

Χζηφζν, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο απηέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο, πνπ 

πξνσζνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηελ ηππηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Day, 2000). Σν γεγνλφο απηφ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζπρλά βηψλνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν 

πεξηζζφηεξν αηζζήκαηα επηβίσζεο παξά επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηελ αίζζεζε 

πιήξνπο επηζεψξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Day, 2000). Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ  αιιαγέο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 

ζηνηρείν πνπ ηνπο νδεγεί ζε θξίζε (Bolivar & Domingo, 2004) θαη πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ 

εμαηξεηηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο ζηελ ζχγρξνλε επνρή (Φσηνπνχινπ, 

2008). 

Αξρηθά, αθνχ επηρεηξεζεί ε αλάδεημε ηεο πνιχπιεπξεο θαη πνιχπινθεο έλλνηαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην παξφλ πφλεκα δηεξεπλά ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ. Έπεηηα, 

επηρεηξεί λα εληνπίζεη εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πνπ ζπκβάιινπλ πνηθηινηξφπσο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο.  Σέινο, ζα 

ππνδεηρζνχλ ζπκβαηνί, κε ηελ παξνχζα ζπγθπξία, ηξφπνη αλέιημεο ησλ ελεξγψλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ, ηαπηφρξνλα, ιεθζεί ππφςε ν ηξφπνο πξφζιεςήο ηνπο. 

1. Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ: κηα απφπεηξα 

ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

Αλακθίβνια, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαδεηθλχεη 

φηη ε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί 

δχζθνιν εξεπλεηηθφ εγρείξεκα (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004) ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηελ ζηνηρεηνζεηνχλ θαη δηεθδηθνχλ κεξίδην ζηνλ νξηζκφ ηεο  (Beauchamp & 

Thomas, 2009).  
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Χζηφζν, ζε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο, ν Μαηζαγγνχξαο (2005) ππνζηεξίδεη 

φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ελφο  εθπαηδεπηηθνχ
1
 ή ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ εαπηφ αθνξνχλ «ζην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ, αμηψλ, γλψζεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ, πξνηεξαηνηήησλ, ξφισλ, αλαγθψλ, πεπνηζήζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη 

δεμηνηήησλ, πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ζε θάζε θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο» 

(ζει. 72-73). Παξάιιεια, θάζε θνξά πνπ  πξνζηίζεηαη κηα επαγγεικαηηθή ή πξνζσπηθή 

εκπεηξία ην ζχλνιν απηψλ ησλ ζηνηρείσλ αλαδεχεηαη θη αλαζπληίζεηαη, θαζψο βξίζθεηαη ζε 

κηα δηαξθή εμειηθηηθή δηαδηθαζία (Μαηζαγγνχξαο, 2005· Flores & Day, 2006· Sachs, 2001a, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Φσηνπνχινπ, 2013, ζει.144). Δπηπξφζζεηα, ζε κηα πξνζπάζεηα 

νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν Beijaard (Beijaard, 2000, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Φσηνπνχινπ, 2008, ζει.44) θαη νη Day, Kington, Stobart & Sammons (2006) 

ηεο απνδίδνπλ ηξία βαζηθά γλσξίζκαηα: ν εθπαηδεπηηθφο σο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε ζέκαηα 

δηδαθηηθήο. 

Υξνλνινγηθά ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο μεθηλά απφ ηελ πξψηε επαθή ηνπ κεηέπεηηα 

εθπαηδεπηηθνχ κε ην ζρνιείν σο καζεηήο απφ ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ θαη νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ αθππεξέηεζή ηνπ (Μαπξνγηψξγνο, 2005). ην καθξχ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξλά 

απφ δηαδνρηθά εμειηθηηθά ζηάδηα, φπνπ ην θαζέλα πξνεηνηκάδεη νκαιά ηελ κεηάβαζε ζην 

επφκελν (Ξελίηεο, 2012). Αλακθίβνια, ε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε φιε ηεο ηελ δηάξθεηα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2005· Μαπξνγηψξγνο, 2005). 

πλεπψο, ζπλνςίδνληαο, ζα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη σο επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξίδεηαη ε αληίιεςε πνπ δηακνξθψλεη ν ίδηνο γηα ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν αιιά θαη ε εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο άιινπο σο επαγγεικαηίαο 

(Ξελίηεο, 2012,  ρ.ζ. · Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2016, ρ.ζ.). 

2. Άμνλεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

Αλακθίβνια, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο (Αλζνπνχινπ, 1999α· Αλζνπνχινπ, 1999β· 

Hargreaves & Fullan, 1995· Καηζνπιάθεο, 1999· Μαπξνγηψξγνο, 1999α· Μαπξνγηψξγνο, 

2005· Neave, 2001· Παπαλανχκ, 2005· Φσηνπνχινπ, 2013) ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηακφξθσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βαζίδεηαη ζε έλα πνιπζχλζεην 

ζπλνλζχιεπκα παξαγφλησλ, πνπ δξνπλ, αιιειεπηδξνχλ θαη επηδξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, 

θαζψο νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν παξάγνληα επηδξά πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν θαη ζηνπο ππφινηπνπο (Μαπξνγηψξγνο, 1999α, ζει.100-101). 

Αλαιχνληαο, ινηπφλ, ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, νη 

κειεηεηέο θάλνπλ ιφγν  γηα ηελ  άηππε «καζεηεία» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην επάγγεικα, ηελ 

                                                
1 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην 

Μαηζαγγνχξαο (2005), Ξελίηεο (2012), Φσηνπνχινπ (2008), Φσηνπνχινπ (2013).  
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βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε, ην ζχζηεκα δηνξηζκψλ, ηελ ππνδνρή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζπλαδέιθνπ 

ζην ζρνιείν, ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ (Αλζνπνχινπ, 1999α· Αλζνπνχινπ, 1999β· 

Μαπξνγηψξγνο, 1999α· Neave, 2001· Ξελίηεο, 2012). Παξάιιεια, αλαθέξνληαη ζηελ 

εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο, ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο θαζψο θαη ζην δηεπζπληηθφ ζηπι 

εγεζίαο (Αλζνπνχινπ, 1999α· Καηζνπιάθεο, 1999· Μαπξνγηψξγνο,1999α· Ξελίηεο, 2012· 

Φσηνπνχινπ, 2013). Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

επηκφξθσζεο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ελψ, ηέινο, θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο δηαδξακαηίδεη ε αέλαε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ε θηινζνθία ηνπ γηα ηελ δσή (Ξελίηεο, 2012· Φσηνπνχινπ, 2013). 

Αξρηθά, πξνθεηκέλνπ  λα αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο απηνί, ζα επηρεηξεζεί κηα άηππε 

νκαδνπνίεζή ηνπο, βαζηζκέλε ζηηο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ  εθπαηδεπηηθψλ (Ξελίηεο, 2012). Οη θάζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο 

αθφινπζεο: 1) Απφ ηελ ζρνιηθή ειηθία κέρξη ηνλ δηνξηζκφ, 2) Δπαγγεικαηηθή ελζσκάησζε 

θαη 3) Τπφινηπε ζεηεία κέρξη ηελ αθππεξέηεζε, νη νπνίεο θαη είλαη δηαδνρηθέο. Σέινο,  ε 

ηέηαξηε θάζε, δειαδή ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, αλέιημε θαη πνξεία απηνγλσζίαο εθηείλεηαη 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Ξελίηεο, 2012). 

εκεησηένλ φηη ζην παξφλ πφλεκα ζα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο πνπ εθηηκήζεθαλ σο νη ζεκαληηθφηεξνη γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

2.1.1. Απφ ηελ ζρνιηθή ειηθία κέρξη ηνλ δηνξηζκφ 

Ζ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ μεθηλά σο  κηα άηππε 

δηαδηθαζία καθξφρξνλεο «καζεηείαο» ηνπ ζην επάγγεικα (Μαπξνγηψξγνο,1999α).  Απφ πνιχ 

λσξίο, ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ θαη γηα πνιιά ρξφληα (12-14 ρξφληα), ν κειινληηθφο 

εθπαηδεπηηθφο εθηίζεηαη ζε επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

άπηνληαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Μαπξνγηψξγνο,1999α· Μαπξνγηψξγνο, 2005· 

Μαπξνγηψξγνο, 2007). ε απηφ ην πιαίζην, ζρεκαηίδεη ηηο πξψηεο ηνπ εηθφλεο θαη αληηιήςεηο 

γηα ηελ θχζε ηνπ επαγγέικαηνο, νη νπνίεο κειινληηθά ζα ηνλ ελζαξξχλνπλ ή ζα ηνλ 

απνηξέςνπλ ζηηο φπνηεο απνθάζεηο ηνπ (Μαπξνγηψξγνο,1999α). 

Καηφπηλ, ν κέιισλ εθπαηδεπηηθφο εηζέξρεηαη ζην παλεπηζηήκην, φπνπ γηα  4-5 ρξφληα, 

ιακβάλεη ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ζην επάγγεικα (Μαπξνγηψξγνο,1999α). Δδψ 

πξνεηνηκάδεηαη, ψζηε λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ςπρνπαηδαγσγηθέο 

γλψζεηο, αιιά θαη λα εμαζθεζεί πξαθηηθά ζε απηφ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Ξελίηεο, 2012, ρ.ζ.). Χο εθ ηνχηνπ, ε βαζηθή εθπαίδεπζε νθείιεη  λα θαιχςεη 

επαξθψο ηα αλσηέξσ δεηνχκελα, αληαπνθξηλφκελε ζηελ ζχγρξνλε δηεζλή αληίιεςε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο εμεηδηθεπκέλνπ επαγγεικαηία ζηνλ ρψξν ηνπ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Ξελίηεο, 2012, ρ.ζ.). 
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2.1.2.  Ζ θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ελζσκάησζεο 

Καζνξηζηηθή είλαη ε πεξίνδνο ησλ πξψησλ εηψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην 

ζρνιείν, θαζψο απνηειεί ηελ  γέθπξα κεηάβαζήο ηνπ απφ ην ζξαλίν ζηελ έδξα (Γθφηνβνο & 

Μαπξνγηψξγνο, 2000). Χο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ππνδνρήο ησλ 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ  νκαιά ζην ζρνιείν 

(Αλζνπνχινπ,1999α). Ο  λενδηφξηζηνο  εθπαηδεπηηθφο έρεη αλάγθε απφ ζπκπιεξσκαηηθή 

ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ψζηε λα γλσξίζεη ηνλ ρψξν ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ θαη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, λα επηιχζεη ηηο απνξίεο ηνπ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, 

παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη  λα αηζζαλζεί ηελ 

ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ δεζηαζηά φηη αλήθεη ζην ζρνιείν (Αλζνπνχινπ,1999α). Δπηπξφζζεηα, 

ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα (ζπκβνχινπ), ελφο ψξηκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλαδέιθνπ, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα  θαζνδεγήζεη θαη λα ππνζηεξίδεη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά 

ηνλ λενδηφξηζην ζπλάδειθν είλαη αλακθίβνια εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο 

(Αλζνπνχινπ,1999α· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001, φπσο αλαθέξεηαη ζην Ξελίηεο, 2012, ρ.ζ.).  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ παίμεη θαη ε θνπιηνχξα, δειαδή  ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηαθξίλνπλ έλα 

εθπαηδεπηήξην, ζπλζέηνληαο ηελ αηκφζθαηξα, ην θιίκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ 

(Αλζνπνχινπ,1999α), ην νπνίν θάπνηνο αληηιακβάλεηαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ πεξλά ην 

θαηψθιη ηνπ (Ξελίηεο, 2012). Σελ θνπιηνχξα ελφο ζρνιείνπ ζπλζέηεη  ηφζν ε εμσηεξηθή ηνπ 

δηάζηαζε, δειαδή ν ρψξνο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, αηζζεηηθή, αλέζεηο), φζν θαη ε εζσηεξηθή 

ηνπ δηάζηαζε, πνπ αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ζθέςεηο, ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα, 

δηακνξθσκέλεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο) κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ, πνπ απνηειεί ηελ θηλεηήξηα 

δηακνξθσηηθή δχλακε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ (Αλζνπνχινπ,1999α). πλεπψο, 

νη θηιηθέο θαη αλζξψπηλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε εθηίκεζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ 

δηεπζπληή πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο, ην ηζρπξφ αίζζεκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε πξνζπάζεηα γηα δηαξθή εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ ραξαθηεξίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ ζρνιηθή ηνπ θνπιηνχξα θη επεξεάδνπλ 

θαηαιπηηθά ηφζν ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα φζν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Αλζνπνχινπ,1999α). Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ε θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη 

απφ φζνπο θηλνχληαη ζην ρψξν ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ, αιιά ηαπηφρξνλα  νη αληηιήςεηο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα, εθφζνλ θνπιηνχξα θαη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο 

(Αλζνπνχινπ,1999α).  

2.1.3. Ζ ππφινηπε ζεηεία κέρξη ηελ αθππεξέηεζε 

Αλακθίβνια,  ε επηκφξθσζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ βηνγξαθία ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζα ζηνλ ρξφλν θαζψο θαη κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο  

θαη πνιηηηθέο αιιαγέο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία (Μαπξνγηψξγνο, 2000). Απηή θαηέρεη 

θεληξηθή ζέζε ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, θαζψο 
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επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν αιιά  θαη ηελ 

επηζηεκνληθή, επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε θαη εμέιημε 

(Μαπξνγηψξγνο,1999α·  Μαπξνγηψξγνο, 2000· Ξελίηεο, 2012). 

Χο  επηκφξθσζε νξίδεηαη: ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ ζχιιεςε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή  εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ σο 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

αθαδεκατθψλ, ζεσξεηηθψλ ή πξαθηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ, 

ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο (Μαπξνγηψξγνο,1999α, ζει.101) 

Αλακθίβνια, ε επηκφξθσζε έξρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ πξνυπάξρνπζα 

βαζηθή εθπαίδεπζε, ηεο νπνίαο απνηειεί ζπλέρεηα, ιεηηνπξγψληαο ζπρλά σο επαλεθπαίδεπζε 

εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ θαη αλεπαξθεηψλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (Μαπξνγηψξγνο,1999α). 

Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο εηζέξρεηαη χζηεξα απφ 

πξνζσπηθή θη ειεχζεξε βνχιεζε, πνπ εθθξάδεηαη άηππα κε ηελ κειέηε επηζηεκνληθψλ 

άξζξσλ θαη βηβιίσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ ή ζπιινγηθά, σο 

νξγαλσκέλνο ζεζκφο ζε ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ επίπεδν (Γθακπξέιαο, 2014· 

Μαπξνγηψξγνο, 1999α).  Αλακθηζβήηεηα,  πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή δηαδηθαζία, πνπ 

δηαηξέρεη φιε ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηαπηηδφκελε κε ηελ έλλνηα ηεο 

«δηα βίνπ εθπαίδεπζεο» ηνπ παξέρεη ακέηξεηεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο (Μαπξνγηψξγνο,  1999α). Χο εθ ηνχηνπ, ε επηκφξθσζε, απνηειψληαο αλαγθαίν, 

απηνλφεην θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηφζν ηελ δηακφξθσζε θαη εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο φζν θαη ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλέιημε ζε φιε ηνπ 

ηελ δσή (Μαπξνγηψξγνο,1999α, ζει.101). 

2.1.4. Πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη πνξεία απηνγλσζίαο. Ο ξφινο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο 

Κάζε άηνκν πνξεχεηαη ζηελ δσή ηνπ κέζα απφ κηα δηαξθή δηαδηθαζία πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο, ζηνρεχνληαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο (Ξελίηεο, 2012). ηελ πεξίπησζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη αιιειέλδεηεο θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη, ζπληειψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο (Ξελίηεο, 2012· Φσηνπνχινπ, 2013). Ο βαζκφο θαηάθηεζεο ηεο 

απηνγλσζίαο ζηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη 

αλακθίβνια ηελ δηδαζθαιία ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επζπλεηδεζία (Ξελίηεο, 2012). 

ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο (Hargreaves & Fullan, 1995· Λαλάξεο, 2005· 

Μαπξνγηψξγνο, 2005· Παπαλανχκ, 2005) εμαίξνπλ ηελ ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

θαη ηεο απηνγλσζίαο ηφζν γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο φζν θαη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλακθηζβήηεηα, ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη κε 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θη φρη κε φ, ηη θάλεη ή ιέεη (Λαλάξεο, 2005· Παπαθσλζηαληίλνπ, 

2000, φπσο αλαθέξεηαη ζην Ξελίηεο, 2012).  
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Παξάιιεια, ζεκαληηθφ βαζκφ επηξξνήο ζηελ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο παίδνπλ νη πξνζσπηθέο θη επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, θαζψο θαη νη πεπνηζήζεηο 

θαη νη αμίεο, ζηηο νπνίεο πξεζβεχεη ν εθπαηδεπηηθφο (Φσηνπνχινπ, 2008). Ζ πθηζηάκελε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ βησκαηηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπ γηα ηελ δσή 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηνλ «ηχπν» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ν θαζέλαο επηζπκεί λα 

ελζαξθψζεη (Sachs, 2001). Σέινο, ε ίδηα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηα ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηά ηεο (αθεξαηφηεηα, ππεπζπλφηεηα, ηαπεηλφηεηα, απνθαζηζηηθφηεηα) θαη ηα 

πηζηεχσ, νη αμίεο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ (πάζνο, δέζκεπζε, ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία, 

εθηίκεζε) γηα ηελ δσή,  επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2016). 

3. ρνιηθή θνπιηνχξα: κία απφπεηξα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

Αξρηθά, θξίλεηαη απαξαίηεην λα απνδνζεί ν νξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Αλακθηζβήηεηα, πνιινί εξεπλεηέο  έρνπλ δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ νξηζκφ ηεο 

θνπιηνχξαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε, πνιχπινθε θαη πνιπζπδεηεκέλε έλλνηα, πνπ 

ζπρλά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλψλπκε ηνπ θιίκαηνο, γηαηί ην θιίκα είλαη νπζηαζηηθά ε 

εξκελεία ηεο θνπιηνχξαο (Kowalski & Reitzug, 1993). Χζηφζν, άιινη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνπιηνχξα δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ην θιίκα, θαζψο ην θιίκα 

αλαθέξεηαη ζηελ «πξνζσπηθφηεηα» ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ε θνπιηνχξα αθνξά ζηελ 

«αηκφζθαηξα», πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008, ζει.214). 

Αξρηθά, ινηπφλ, ν Mintzberg (1989) ραξαθηήξηζε ηελ θνπιηνχξα «σο ηελ ηδενινγία ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ, πνπ ηνλ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ άιινπο νξγαληζκνχο» (ρ.ζ). Δπίζεο, ν Robbins (1998) ηελ νξίδεη σο «έλα 

ζχζηεκα θνηλψλ αληηιήςεσλ πνπ μερσξίδεη ηνλ έλα νξγαληζκφ απφ ηνλ άιιν» (ρ.ζ). 

Σαπηφρξνλα, ε Αλζνπνχινπ (1999α) ππνζηεξίδεη φηη ε θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη απφ  ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηαθξίλνπλ έλα εθπαηδεπηήξην, ζπλζέηνληαο ηελ αηκφζθαηξα, ην θιίκα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ, ην νπνίν θάπνηνο αληηιακβάλεηαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ 

πεξλά ην θαηψθιη ηνπ (Ξελίηεο, 2012). Σελ θνπιηνχξα ελφο ζρνιείνπ ζπλζέηεη  ηφζν ε 

εμσηεξηθή ηνπ δηάζηαζε, ν ρψξνο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, αλέζεηο), φζν θαη ε εζσηεξηθή ηνπ 

δηάζηαζε, δειαδή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζπλαηζζήκαηα, δηάζεζε) 

(Αλζνπνχινπ,1999α· Αζαλαζνχια-Ρέππα,1999). Δπνκέλσο, ε θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη 

απφ ηα άηνκα, πνπ θηλνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά ηαπηφρξνλα  νη αληηιήςεηο ηνπο, 

ε ζπκπεξηθνξά θαη ε ζηάζε ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα πνπ θπξηαξρεί, εθφζνλ 

θνπιηνχξα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη 

(Αλζνπνχινπ,1999α).  

Απφ ηα αλσηέξσ ηεθκαίξεηαη φηη ε θνπιηνχξα ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα 
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ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Kowalski & Reitzug, 1993). πλεπψο, ζηα απνηειεζκαηηθά 

ζρνιεία, νη παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

θνπιηνχξα ηνπο θαη ηνλ βαζκφ, ζηνλ νπνίν απηή είλαη πγηήο (Παζηαξδή,ρ.ρ). 

3.1.1.Σα επίπεδα ηεο θνπιηνχξαο 

Αξρηθά, νη Sergiovanni θαη Strarratt (1998) θαη ν Schein (1992,1999) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα νξίζνπλ ηελ θνπιηνχξα, θάλνπλ αλαθνξά ζηα επίπεδά ηεο, κε ηνπο Sergiovanni θαη 

Strarratt (1998) λα κηινχλ γηα ηέζζεξα επίπεδα: ην πξψην αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα 

δεκηνπξγήκαηα ηεο θνπιηνχξαο (κχζνη, ηζηνξίεο, ζχκβνια), ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηηο 

πξννπηηθέο ησλ αλζξψπσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ην ηξίην ζηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη, ηέινο, ην ηέηαξην ζηηο παξαδνρέο γηα ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ο Schein (1992,1999), ηψξα, δηαθξίλεη ηξία επίπεδα θνπιηνχξαο: ην πξψην πεξηιακβάλεη 

νξαηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη λφξκεο 

ζπκπεξηθνξάο. ην δεχηεξν, ηνπνζεηεί έλα ζχζηεκα αμηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νη 

επηδηψμεηο ηνπ νξγαληζκνχ (ζπλεξγαζία, εκπηζηνζχλε, αλνηθηή επηθνηλσλία) ελψ ζην 

βαζχηεξν επίπεδφ ηεο ηνπνζεηεί ζπιινγηθέο παξαδνρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε 

θχζε, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηελ αιήζεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 

3.1.2. Ζ ηππνινγία ηεο θνπιηνχξαο 

χκθσλα κε ηνπο Cameron θαη Quinn (Παζηαξδήο, 2004· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2016) ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο μερσξηζηνί ηχπνη θνπιηνχξαο: ε ηεξαξρηθή θνπιηνχξα, φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

ζηαζεξφηεηα, ηνλ έιεγρν, ηελ πξνβιεςηκφηεηα θαη ηελ αξκνλία θαη ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί 

γξαθεηνθξαηηθά, εζηηάδνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Αθνινπζεί ε θνπιηνχξα 

ηεο αγνξάο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ δηαθνξνπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ αληαγσληζκφ  θαη ε νπνία ζπλαληάηαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία. 

Έπεηαη ε θνπιηνχξα ηεο «παξέαο», φπνπ ζπλαληψληαη αμίεο, φπσο ε ζπλεξγαζία, ε 

ζπκκεηνρηθφηεηα, ε ζπλνρή θαη ε αθνζίσζε θαη ζπλαληάηαη ζηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ. 

Σέινο, ε θνπιηνχξα ησλ ζπλζεθψλ ζηνρεχεη ζηελ δηάθξηζε, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην 

ξίζθν, φπνπ νη νξγαληζκνί απνβιέπνπλ ζηελ αλάιεςε θαηλνηνκηψλ θαη ηελ δηαξθή αλάπηπμε 

θαη βειηίσζή ηνπο. 

3.2. ηνηρεία ηεο Δπαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηακφξθσζε 

ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Αλακθίβνια,  νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, 

θαζψο νη αμίεο ηνπο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ελψ παξάιιεια είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ, ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηειηθά ζηελ 

βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο (Θεξηαλφο, 2006). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε 

Υαηδεπαλαγηψηνπ (2008), πνπ ζεσξεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ επίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο 
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ηνπ ζρνιείνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, θαζψο απηή δηακνξθψλεηαη κέζσ ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν. Μέζα απφ ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πιεζψξα πιηθψλ,  δηδαθηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ θαη εγρεηξηδίσλ, κε απψηεξν ζηφρν λα ελζαξξχλνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ 

ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα, εθηηκνχλ θη επαηλνχλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο  (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). 

πλεπψο, κέζσ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φζν θαη ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). 

Δπηπξφζζεηα, ε θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο εληζρχεηαη κέζα απφ ηηο 

θνηλέο αμίεο, ηηο λφξκεο θαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). Έηζη, λφξκεο ζπκπεξηθνξάο φπσο ε πηνζέηεζε  θνηλψλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε πςειψλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ θαη  ε ζπλππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηελ κάζεζε 

εμαζθαιίδεη ηφζν ζηνπο ζπλαδέιθνπο κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζηνπο καζεηέο κηα 

πξνδηαγξακκέλε  ζπλεξγαηηθή ζρέζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε θαη ηελ πξφνδν 

εθαηέξσζελ (Παζηαξδή, ρ.ρ). Δπηπιένλ,  ε πνιπεπίπεδε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαπηχζζεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο 

αιιειεμάξηεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηδίσμε εθ κέξνπο ηνπο 

ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο θαη κάζεζεο  (Παζηαξδή, ρ.ρ). Σέινο, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη ε 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε αιιεινυπνζηήξημή ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

φπνησλ πξνβιεκάησλ, ε αλαγλψξηζε θαη ε εθηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  

καζεηψλ αιιά θαη ε εηιηθξηλήο θαη αλνηθηή επηθνηλσλία ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Παζηαξδή, ρ.ρ). 

Έλα επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ επεξεάδεη 

απνθαζηζηηθά ηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο είλαη ε αλάγθε θαη ε δεμηφηεηά 

ηνπο γηα επηθνηλσλία κε ηνλ δηεπζπληή, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο 

θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο γηα δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο (Παπαζάββαο, ρ.ρ). Αλακθίβνια,  έλα αλνηθηφ ππνζηεξηθηηθφ 

επηθνηλσληαθφ θιίκα δεκηνπξγεί ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ αζθάιεηα, ειεπζεξία απφςεσλ θαη 

θηλήζεσλ, ζπλεξγαζία, αιιεινθαηαλφεζε, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ (Παπαζάββαο, ρ.ρ). Δπηπξφζζεηα, κεηαμχ ησλ πξσηαξρηθψλ 

κειεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε γλήζηα επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπο 

κε ζηφρν ηελ επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ θαη αθνινχζσο ηελ επίηεπμε ησλ κέγηζησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηάμε ηνπο (Ρεο & Βαξζακίδνπ, 2006). Σέινο, ε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο θαη ε ζπκκεηνρή θαη  εκπινθή ησλ ηειεπηαίσλ 

ζην ζρνιηθφ «γίγλεζζαη» επηδξά ζεηηθά ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθνχ 

επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο ζε κηα ζρνιηθή νκάδα, θαζψο θαη απηνί ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά 

θαη απφ θνηλνχ ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ (Ρεο & Βαξζακίδνπ, 2006). 

 Σέινο, δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο είλαη ν πνιπζρηδήο 

ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο 
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θνηλφηεηαο θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφ δηακνξθσηή ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

(Γθίλεο, 2009· Ρεο & Βαξζακίδνπ, 2006· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). ην πιαίζην ηνπ ξφινπ 

ηνπ, ινηπφλ, ζεκαληηθφηεξν θαζήθνλ ηνπ ίζσο απνηειεί ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημή ηνπο κέζα απφ  ηελ ζπλερή ελζάξξπλζή ηνπο 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ε πξνζσπηθή ηνπο κφξθσζε θαη ε 

δηαξθήο θαη πνιχπιεπξε αλαβάζκηζή ηνπο (Καηζνπιάθεο,1999). 

Δπηπιένλ, είλαη ππεχζπλνο πξσηίζησο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη αθνινχζσο γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο, πξνσζψληαο 

ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο (Γθίλεο, 2009). Κηλνχκελνο ζε απηφ ην πιαίζην, 

αλαγλσξίδεη ηελ αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνσζεί ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ, νδεγψληαο 

ηνπο έηζη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε (Γθίλεο, 2009). ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε θαη ηνπ δηεπζπληή 

ζπλππάξρνπλ ζε έλα θαη ην απηφ πξφζσπν (Φαλαξηψηεο,1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γθίλεο, 

2009, ζει. 47), πνπ ελεξγεί σο θάξνο, θαζνδεγψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξαγκάησζε 

ηνπ ζπκπεθσλεκέλνπ θνηλνχ νξάκαηνο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ (Κνληαμή, 2008). 

4.Πξνηεηλφκελνη ηξφπνη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο/αλέιημεο ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Αλακθηζβήηεηα, ην ζχζηεκα δηνξηζκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ - είηε κέζσ ηεο επεηεξίδαο είηε 

κε ηνλ αληαγσληζκφ κέζσ γξαπηψλ εμεηάζεσλ - απνηειεί ηελ δηαδηθαζία επηινγήο εθείλσλ, 

πνπ ηειηθά  ζα ζηειερψζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θη αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθφζνλ ην θάζε ζχζηεκα 

παξνπζηάδεη εκθαλή πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα
2
 (Αλζνπνχινπ,1999β· 

Μαπξνγηψξγνο,1999α· Neave, 2001). 

Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη  δελ πθίζηαηαη έλαο νξγαλσκέλνο κεραληζκφο ππνδνρήο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε δηαπίζησζε φηη ε πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή  αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο ηνκέαο ηειείσο μεραζκέλνο 

(Αλζνπνχινπ,1999β) απφ πιεπξάο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία ραξάζζεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηεο πνιηηηθή, αδηαθνξψληαο γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο (Μαπξνγηψξγνο,1999β), πεξηνξίδνπλ ηηο φπνηεο πξννπηηθέο γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν δηεπζπληήο, σο θηλεηήξηνο 

κνριφο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, σο ζπλαξσγνί νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ απφ 

κφλνη ηνπο ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο (Ξελίηεο, 2012)  ζην πιαίζην ηεο δπλαηφηεηαο ράξαμεο κηαο «εζσηεξηθήο» 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ παξέρεη ε ζρεηηθή απηνλνκία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζρνιηθή 

κνλάδα, φπνπ αλήθνπλ (Μαπξνγηψξγνο,1999β).  

                                                
2 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηνξηζκνχ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο  ζην Αλζνπνχινπ (1999α), Μαπξνγηψξγνο (1999α), 

Neave  (2001). 
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Πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ ηξφπνη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αξρηθά, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε απφπεηξα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ. 

Αλακθίβνια, ε πξνζπάζεηα απηή απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα (Φσηνπνχινπ, 2013), εθφζνλ 

ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πνπ ηφζν ε θαηαλφεζε φζν 

θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπληζηνχλ κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία (Avalos, 2011). 

Καηφπηλ κειέηεο πιεζψξαο νξηζκψλ
3
, ζην παξφλ πφλεκα ε έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα νξηζηεί «σο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ απηνκφξθσζεο θαη 

ελδνζρνιηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα αλαδείμνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, λα βειηηψζνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ελδνζρνιηθέο θαη δηαζρνιηθέο ζπλεξγαζίεο» (Hargreaves & 

Fullan,1993· Day, 2003· Μπαγάθεο, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ). 

πλεπψο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δελ ζπλδέεηαη κε ηελ εθκάζεζε απνπιαηζησκέλσλ 

δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία (Παπαλανχκ, 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ). 

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη ζα αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη 

πξννπηηθέο αλέιημεο ηνπ ελεξγνχ εθπαηδεπηηθνχ. Γειαδή, εθείλνπ πνπ έρεη εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε, πνπ εθδειψλεη εζηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπ (καζεηέο θαη γνλείο), πνπ 

ζπλεξγάδεηαη, πνπ είλαη επαγγεικαηηθά δεζκεπκέλνο απέλαληη ζε απηφ πνπ θάλεη, πνπ έρεη 

απνθηήζεη ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, πνπ είλαη απηφλνκνο σο πξνο ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη πνπ 

πξνζπαζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε επκελψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (Sachs, 2001· 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2016). 

Αξρηθά, ν ζεζκηθφο ξφινο ηνπ ζπληνληζηή ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρηεί θπξίαξρνο ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γθακπξέιαο, 2014· Γξαίθνο, 2014), θαζψο ε 

θείκελε λνκνζεζία ηνπ παξέρεη ην δηθαίσκα νξγάλσζεο εκεξίδσλ, δίσξσλ ζπλαληήζεσλ, 

εμαηνκηθεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ (Γξαίθνο, 

2014). ε απηέο ηηο δηνξγαλψζεηο, ν ζπληνληζηήο, ζπδεηψληαο κε λεφηεξνπο θαη παιαηφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα ππαξθηά πξνβιήκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ ζην επηζηεκνληθφ ηνπο έξγν, 

ζπκβάιιεη κε ηελ ππνζηήξημε, ηελ ελζάξξπλζε, ηνλ ζεβαζκφ, ηνλ ιφγν, ηελ θξίζε θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Γθακπξέιαο, 2014). Δμίζνπ ζεκαληηθφο 

αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ηνπ κέληνξα (ζπκβνχινπ) ηφζν γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο φζν θαη 

γηα ηνπο παιαηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ κέζσ ηεο  πνιπεπίπεδεο επηζηεκνληθήο, 

παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, θαζνδήγεζεο θη εληαηηθήο ζπκβνπιήο δηακνξθψλεη 

κηα δεζηή, επνηθνδνκεηηθή ζρέζε δσήο καδί ηνπο (Αλζνπνχινπ, 1999α). 

Δπηπιένλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ηφζν ζηελ 

βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φζν θαη ζηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Γθακπξέιαο, 2014). Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο, απνθηνχλ ηελ επρέξεηα λα θνηλνπνηνχλ θαη λα κνηξάδνληαη 

γλψζεηο, πξνβιεκαηηζκνχο, ζθέςεηο, απφςεηο θαη εκπεηξίεο θαη, κέζσ απηήο ηεο 

                                                
3 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην Φσηνπνχινπ (2013). 
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ζπκκεηνρηθφηεηαο, πεηπραίλνπλ λα αθνκνηψλνπλ θαη λα ελζσκαηψλνπλ ηα λέα ζηνηρεία πνπ 

απνθνκίδνπλ (Birman, Desimone, Porter & Garet,  2000). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

ιεηηνπξγεί θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, πνπ βνεζά ζηελ ηαρχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ (Γθακπξέιαο, 2014). Σέινο, ε ελ γέλεη 

θαιιηέξγεηα απφ ηνλ δηεπζπληή ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ νπζηψδε, αηνκηθή, εμειηθηηθή πνξεία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Γθακπξέιαο, 2014). 

Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηρηφ 

επηθνηλσληαθφ θιίκα (Αζαλαζνχια-Ρέππα, Αλζνπνχινπ, Καηζνπιάθεο & 

Μαπξνγηψξγνο,1999), πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ (Φσηνπνχινπ, 

2013). ε απηφ ην πεξηβάιινλ, ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά εμεηδηθεπκέλε γλψζε, βηψλεη 

ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα σο απφξξνηα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ληψζεη γηα φ, ηη θάλεη, 

ελψ ηαπηφρξνλα θηλεηνπνηείηαη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηελ ηάμε ηνπ (Borko, Elliot & Uchiyama, 

2000). 

Έλαο επηπξφζζεηνο ηξφπνο αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν επίπεδα: 1) σο απνηέιεζκα πξνζσπηθήο, 

αηνκηθήο επηινγήο 2) σο ζπζηεκαηηθφο ζεζκφο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ επίπεδν (Γθακπξέιαο, 2014). ε πξνζσπηθφ, ινηπφλ, θαη αηνκηθφ 

επίπεδν είλαη άηππε  θαη ζπλδέεηαη κε ηελ κειέηε επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, ηελ ζπκκεηνρή ζε άηππεο ζπδεηήζεηο θαη ηελ ζπλεξγαζία κε 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, ζπλαδέιθνπο. Τπφ ην πξίζκα απηφ είλαη δηαξθήο θη εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηεο «δηα βίνπ» εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Γθακπξέιαο, 

2014). ε φ, ηη αθνξά ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, ε επηκφξθσζε ζπληειείηαη κέζσ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή ζπλεδξηάζεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ κε γλψκνλα πάληα ηηο ελδνζρνιηθέο 

αλάγθεο θαη πξνηάζεηο. εκαληηθή είλαη εδψ θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ «θνηλνηήησλ πξαθηηθήο 

θαη κάζεζεο», (Lave & Wenger, 1991· Wenger,1999, φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, 

ρ.ζ) φπνπ νη ζπλεξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο αληαιιαγήο πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

επεμεξγαζκέλεο γλψζεο πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξαθηηθέο αλάγθεο, πνπ 

πξνθχπηνπλ ζην ζρνιείν ηνπο (Γξαίθνο, 2014). Σέινο, ζε εμσζρνιηθφ επίπεδν, ε επηκφξθσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο θαη 

ηδξχκαηα πινπνίεζεο (Μαπξνγηψξγνο, 1999α). 

Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή εμππεξεηεί θπξίσο ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε επξχηεξε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή 

ζπιιακβάλεηαη, πξνγξακκαηίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη  απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ρσξίο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κεηαηξέπνληαη, 

σο εληνινδφρνη, ζε απινχο εθηειεζηέο θαη εξγαιεία απηήο (Μαπξνγηψξγνο, 1999α). 
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Αλακθίβνια, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ 

πξφνδν θαη ηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ (Φσηνπνχινπ, 2013), θαζψο ε αλάιπζε ησλ 

επηπηψζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνφδνπ ηνπο ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά σο πξνο 

ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θη έρεη αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

(Hunzicker, 2011· Kedzior, 2004, φπσο αλαθέξεηαη ζην Φσηνπνχινπ, 2013).  Κηλνχκελνο 

ζην ίδην πιαίζην,  ν εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεηαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, 

ζπιινγηδφκελνο ζηνραζηηθά επί ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πνπ 

αθνινπζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη λέεο γλψζεηο θαη ζηάζεηο γηα ηα δηδαθηηθά ηνπ 

θαζήθνληα θαη ηνπο καζεηέο ηνπ (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Φσηνπνχινπ, 2013, ζει.227). Αζθαιψο, πξφθεηηαη, γηα ηνλ ζπλεηδεηνπνηεκέλν θη 

αλαζηνραζηηθφ εθπαηδεπηηθφ, πνπ πξνζπαζεί ζπλερψο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ βειηίσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπ επζχλεο (Γξαίθνο, 2014). 

Δπηπξφζζεηα, ε ζεκηηή αμηνιφγεζε, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
4
, 

ζπκβάιιεη ζηελ αλέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο απνηειεί  δηαδηθαζία, πνπ νδεγεί ζηελ 

απηνγλσζία θαη  ππνβνεζά ηνλ δηδάζθνληα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα εκβαζχλεη ζηηο 

πηπρέο ηνπ ξφινπ ηνπ θαη λα αληηιεθζεί ηνπο ηνκείο, φπνπ ρξήδεη βειηίσζεο (Γθακπξέιαο,   

2014). Θεσξεηηθά, ε κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ βνεζά πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε απηναμηνιφγεζε, πνπ εκπεξηθιείεη ηελ απηνθξηηηθή, ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ απηναπνηίκεζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηα επαγγεικαηηθά 

ηνπ θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη πνπ νπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

αλέιημε (Γθακπξέιαο, 2014). 

πκπεξάζκαηα  

Δίλαη γεγνλφο φηη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή 

ηνπνζεηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελψπηνλ λέσλ απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ (Day, 

2000), κε απνηέιεζκα ηελ δηαξθή εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζθήλην (Day, φπσο αλαθέξεηαη ζην Eyrodice, 1997), νη νπνίεο, σζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Day, 2000). Κάησ απφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ  αιιαγέο θαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ε νπνία, σο εθ ηνχηνπ, θαηαδεηθλχεηαη εμαηξεηηθήο 

ζπνπδαηφηεηαο ζηελ ζχγρξνλε επνρή (Φσηνπνχινπ, 2008), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα 

πνπ «αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ, αμηψλ, γλψζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, πξνηεξαηνηήησλ, 

ξφισλ, αλαγθψλ, πεπνηζήζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ζε θάζε 

θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο» (Μαηζαγγνχξαο (2005, ζει. 72-73) θαη 

ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2005· 

Μαπξνγηψξγνο, 2005).  

Δπίζεο, απνηειεί θνηλφ ηφπν ε δηαπίζησζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηφζν κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα φζν θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο 

                                                
4 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο 

εηεξναμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην Γθακπξέιαο (2014). 
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ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, θαζψο νη αμίεο ηνπο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ (Θεξηαλφο, 2006). Δπνκέλσο, κε ηελ παξνπζία 

ηνπο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ ζχλζεζε ηεο θνπιηνχξαο ελφο ζρνιείνπ, ε νπνία 

δηακνξθψλεηαη ηφζν απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπ δηάζηαζε, δειαδή ηνλ ρψξν φζν θαη απφ ηελ  

εζσηεξηθή ηνπ δηάζηαζε πνπ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Αλζνπνχινπ, 1999· 

Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1999). ην ζεκείν απηφ επηβάιιεηαη λα ηνληζηεί φηη δσηηθήο ζεκαζίαο 

ζηελ δηακφξθσζή ηεο είλαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο θαη 

απνηειεί ηνλ βαζηθφ δηακνξθσηή ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Γθίλεο, 2009· Ρεο  

& Βαξζακίδνπ, 2006· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).   

Δπηπξφζζεηα, νη κειεηεηέο εμαίξνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ απηνκφξθσζεο θαη ησλ ελδνζρνιηθψλ 

δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, λα βειηηψζνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ελδνζρνιηθέο θαη δηαζρνιηθέο ζπλεξγαζίεο (Hargreaves & Fullan,1993· Day, 

2003· Μπαγάθεο, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ), ζπλεηδεηνπνηψληαο ηνλ 

ζπνπδαίν ξφιν πνπ θαινχληαη  λα παίμνπλ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία (Παπαλανχκ, 2005, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ). ε απηφ ην ζεκείν ζεκαληηθφο αλαδεηθλχεηαη ν 

ξφινο ηεο επηκφξθσζεο ηφζν σο απνηέιεζκα πξνζσπηθήο θαη αηνκηθήο επηινγήο φζν θαη σο 

ζπζηεκαηηθφο ζεζκφο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζρνιηθφ επίπεδν (Lave & 

Wenger, 1991· Wenger, 1999, φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ). Σέινο, ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα ηφζν κε ηελ πξφνδν θαη ηελ 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ (Φσηνπνχινπ, 2013) φζν θαη κε ηελ  ζεκηηή αμηνιφγεζε 

αιιά θαη ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ (Γθακπξέιαο, 2014). 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε κία αηζηφδνμε πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ, ησλ βαζηθψλ 

αμφλσλ πνπ ηελ δηακνξθψλνπλ, εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ αλέιημεο ησλ ελεξγψλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Abstract: International literature argues that a student's course in the subject of statistics is 

influenced by their experiences with the mathematics lesson.Thus, the aim of this paper is to 

design an innovative teaching intervention for students attending a Statistics course which 

seeks to reduce students' anxiety about basic mathematical concepts in order to address their 

potential bias for the lesson and ultimately understand the students' basic statistical 

concepts.The teaching intervention based on the implementation tutorial math courses with 

innovative activities and support materials for designing mathematical concepts.The results 

showed that the teaching intervention led students in understanding basic mathematical 

concepts only difficulty with the concept of probability. In conclusion, the creation of positive 

experiences with mathematics helped to reduce students' anxiety about learning statistical 

concepts and reducing the prejudice they had for this, which functioned as self-fulfilling 

prophecy. 

Keywords: Anxiety for Statistics, teaching math, STEM education 

Πεξίιεςε:Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ε πνξεία ελφο θνηηεηή ζην κάζεκα ηεο 

ζηαηηζηηθήο επεξεάδεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Έηζη, 

ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο θαηλνηφκνπ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

γηα θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ έλα κάζεκα ηαηηζηηθήο, ε νπνία επηδηψθεη ηε κείσζε ηνπ 

άγρνπο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ε πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηειηθά 

νη θνηηεηέο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε βαζίδεηαη ζηελ πινπνίεζε 

θξνληηζηεξηαθψλ καζεκαηηθψλ καζεκάησλ κε θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα καζεκαηηθέο έλλνηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε νδήγεζε ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ κε κφλε δπζθνιία ζηελ έλλνηα ησλ πηζαλνηήησλ. πκπεξαζκαηηθά, ε δεκηνπξγία 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ κε ηα καζεκαηηθά βνήζεζε ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ 

εθκάζεζε ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ θαη ζηε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο πνπ είραλ γηα απηφ, ε 

νπνία ιεηηνπξγνχζε σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία.    

Λέμεηο θιεηδηά: Άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή, δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ, εθπαίδεπζε STEM 
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Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπκβεί κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο ηαηηζηηθήο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. χκθσλα κε ηνπο Onwuegbuzie&Wilson (2003), νη 

πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξεί λα βηψζνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε 

εθκάζεζε εηζαγσγηθψλ ελλνηψλ ηεο ηαηηζηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, σο 

απνηέιεζκα ηνπ άγρνπο ηνπο απέλαληη ζηε ηαηηζηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο φρη κφλν 

θαλεξψλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο αιιά θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην κάζεκα ηεο 

ηαηηζηηθήο (Γθατληαηδή&Σζηπίδνπ, 2013∙ Γεκεηξηάδνπ & Φσκηάδνπ, 2013∙ 

Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015). 

Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, λα αλαδεηήζεη θαλείο ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ θαη εληζρχνπλ 

ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή, γηα λα επηηεπρζεί θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ 

θαλεξψζεη φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν άγρνο είλαη νη 

εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ κε ηα Μαζεκαηηθά (Zeidner, 1991). Καηά ζπλέπεηα, δεκηνπξγείηαη 

έλα άγρνο γηα ηα καζήκαηα ηεο ηαηηζηηθήο πξηλ έξζνπλ νη θνηηεηέο ζε επαθή κε απηά θαη 

εκθαλίδνπλ κία πξνθαηάιεςε πνπ ιεηηνπξγεί ηειηθά σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία 

(Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015).   

Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηα καζήκαηα ηαηηζηηθήο ζεσξνχληαη 

απφ ηα πην απαηηεηηθά καζήκαηα γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ απφ θνηηεηέο ΠΣΓΔ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηιεγφκελα καζήκαηα ηαηηζηηθήο είλαη κηθξή (Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 

2015), δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ κίαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, έηζη 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηειηθά νη θνηηεηέο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην άγρνο γηα ηε 

ηαηηζηηθή θαη νη επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο πνπ βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. Αθνινπζεί, έπεηηα, ε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο.  

1.ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή 

Πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δείγκαηα θνηηεηψλ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο, έδεημαλ πςειά επίπεδα άγρνπο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζην 

κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο (Γθατληαηδή&Σζηπίδνπ, 2013∙ Γεκεηξηάδνπ & Φσκηάδνπ, 2013∙ 

Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015). Μάιηζηα, θαηά ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ θάλεθε φηη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ην 

ηξνθνδνηνχλ είλαη ην άγρνο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Βξέζεθε φηη ε 

αληηιακβαλφκελε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή 

(Rounds&Hendel, 1980). Αλ θαη ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή δηαθέξεη απφ ην άγρνο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά (Rounds&Hendel, 1980, Zeidner, 1991), ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη δχν απηέο 

κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη (Onwuegbuzie&Daley, 1997). Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζεσξνχλ 

φηη ε ηαηηζηηθή ηαπηίδεηαη κε ηα Μαζεκαηηθά, ρσξίο λα έρνπλ γλψζεηο ηεο πξψηεο θαη ηνπο 

δεκηνπξγείηαη ν θφβνο πνπ ήδε πξνυπάξρεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. Δπίζεο, 

παξφιν πνπ ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη γηα ηε ηαηηζηηθή απνηεινχλ δηαθξηηέο έλλνηεο, 

θαίλεηαη φηη ζε απηέο εκπιέθνληαη «παξφκνηα» ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ηξφκνπ ή αλεζπρίαο 

(Cruise &Wilkins, 1980), θαζψο θαη ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζψκα θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηα Μαζεκαηηθά (Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015). 

1.2 Θεσξεηηθέο βάζεηο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε, πνπ εθαξκφζηεθε ζηε παξνχζα εξγαζία, έρεη θαηλνηφκα 

ζηνηρεία, θαζψο επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη ηηο έλλνηεο κε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη νη θνηηεηέο, φπσο ε πεηξακαηηθή δηδαζθαιία. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζε κία κέζνδν απφ ην ρψξν ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Απηή ε κέζνδνο πξνυπνζέηεη 

εζηίαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ «πειάηε» (πνηνο είλαη θαη ηη αληίιεςε έρεη), δειαδή ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ θνηηεηή, αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ θαη ζρεδηαζκφ κηαο 

ππεξεζίαο πνπ λα θαιχπηεη ή λα ππεξθαιχπηεη ηα «ζέισ» θαη ηηο αλάγθεο ηνπ (Lam&Zhao, 

1998). Δπεμεγεκαηηθά, ε κέζνδνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο κίαο ππεξεζίαο (Quality 

FunctionDeployment- QFD) θαηαγξάθεη πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο θαη ηηο κεηαθξάδεη ζε 

θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα παξαρζνχλ (Chan θαη Wu, 2002). ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαηακεηξνχληαη πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ηεο, κε ην ζρεδηαζκφ ελφο 

αθαδεκατθνχ καζήκαηνο λα είλαη κηα απφ απηέο (Hwarng&Teo, 2001). 

εκεηψλεηαη φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξέκβαζεο απνηειεί ε δηεμαγσγή ηνπ 

θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο γηα ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο ζπκβαδίδεη σο έλα βαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε STEM 

(Γηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Μεραληθήο θαη ησλ 

Μαζεκαηηθψλ). Ζ εθπαίδεπζε STEM είλαη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο/ 

θνηηεηέο εμεξεπλνχλ, εθεπξίζθνπλ, αλαθαιχπηνπλ κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη θαηαζηάζεσλ (PCAST 2016). Δλζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία ζπλδπάδνληαο ηηο 

επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο/ θνηηεηέο λα θάλνπλ λέεο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη κεξηθέο θνξέο βνεζά ζηε δεκηνπξγία εληειψο λέσλ θιάδσλ. 

Δπίζεο, πξνσζεί έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ψζηε νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ φρη κφλν 

δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα, αιιά θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο 

δεμηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα αμηνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ 

δπλαηφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο STEM γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ησλ 
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καζεκαηηθψλ θαη ησλ ζηνραζηηθψλ καζεκαηηθψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sheffield (Mathematics&StatisticsHelp - MASH, 

2016), ζηνλ Van de Walle (2005) θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Α‟ Λπθείνπ (Αλδξεαδάθεο, 

Καηζαξγχξεο, Παπαζηαπξίδεο, Πνιχδνο & βέξθνο, 2015).   

2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

2.1 Γείγκα θαη πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο παξέκβαζεο  

Σν δείγκα ηνπ πνζνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 60 θνηηεηέο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΓΠΘ πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην 

κάζεκα ηνπ 4νπ έηνπο Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη δήισζαλ φηη 

δπζθνιεχνληαη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη εκθάληδαλ άγρνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα. Δλψ, ηνπ πνηνηηθνχ κέξνο απνηέιεζε έλαο θνηηεηήο πνπ δήισζε φηη δπζθνιεχεηαη 

ζηα καζεκαηηθά, είρε παξαθνινπζήζεη ην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο θαη είρε κειεηήζεη ηα βνεζεηηθά θχιια. εκεηψλεηαη φηη ν 

θνηηεηήο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ αξθεηά ελεξγφο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Έηζη, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε κέζσ ηειεθψλνπ κεηά απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, 

πνπ ήηαλ ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2017. Γεληθά, ε παξέκβαζε δηεμήρζε απφ 03/10/2016 έσο 

16/03/2017. 

2.2 θνπφο θαη εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο αλακέλεηαη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πνπ 

δήισζαλ φηη δπζθνιεχνληαη ζηα καζεκαηηθά λα έρνπλ βειηηψζεη ηηο ζηάζεηο ηνπο σο πξνο 

απηά θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ηε ζηάζε ηνπο γηα ην κάζεκα Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Αλάιπζε 

Γεδνκέλσλ. Αθφκε, αλακέλεηαη νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ ελλνηνινγηθά θαη δηαδηθαζηηθά 

ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ιακβάλεη ππφςε ε παξέκβαζε, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην 

άγρνο ηνπο γηα ηε ηαηηζηηθή, λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ζηνραζηηθψλ 

καζεκαηηθψλ θαη λα επηηχρνπλ ηειηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα απφ απηέο πνπ 

πξνζδνθνχζαλ. 

2.3 Μέζνδνο ηεο παξέκβαζεο  

Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν έξεπλαο ηεο παξέκβαζεο πξφθεηηαη γηα κεηθηή κέζνδν 

(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή), θαζψο ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα θχιια 

αμηνιφγεζεο (βι. Παξάξηεκα), ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο.   
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2.4 Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θξνληηζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ πάλσ ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ζπλήζσο δπζθνιεχνπλ ηνπο θνηηεηέο 

κε καζεκαηηθψλ ηκεκάησλ, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο 

γηα ηα δεδνκέλα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ θπξίσο επηθξαηνχλ πην παξαδνζηαθέο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Αθφκε, ζηελ παξέκβαζε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα επηπξφζζεηε 

βνήζεηα ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Οη καζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ 

επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ είλαη ε αξηζκεηηθή, ε άιγεβξα, ηα θιάζκαηα, νη δεθαδηθνί 

αξηζκνί, ηα πνζνζηά, ηα κέηξα ζέζεο θαη βαζηθέο έλλνηεο πηζαλνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηφζν θαηά ηα καζήκαηα φζν θαη ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ βαζίδνληαη 

ζηελ αλαθαιππηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία θαη 

έρνπλ ζηφρν λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο θνηηεηέο. Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ ζε ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο, φπσο ε Καλνληθή Καηαλνκή, ψζηε λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη 

θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα βειηίσζαλ ηε ζηάζε ηνπο σο πξνο 

απηφ.    

2.5 ηάδηα ηεο παξέκβαζεο: 

1. Γλσξηκία κε ηνπο θνηηεηέο 

2. Παξαθνινχζεζε-θαηαγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ηνπο θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπο, 

αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

3. Πξαγκαηνπνίεζε θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο  

4. πκπιήξσζε θπιιαδίνπ αμηνιφγεζεο 

5. Έιεγρνο ησλ θπιιαδίσλ αμηνιφγεζεο θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  

6. Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ 

7. Πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα (π.ρ. 

θαλνληθή θαηαλνκή, ζπζρέηηζε), γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

παξέκβαζεο 

8. Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

9. Αμηνιφγεζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ζπλέληεπμεο κε έλαλ 

θνηηεηή 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο θαη ηε ζπλέληεπμε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. Αξρηθά, πξνέθπςε φηη νη θνηηεηέο δπζθνιεχηεθαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

έλλνηαο ησλ πηζαλνηήησλ. ηελ εξψηεζε 4 ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο, πνπ αθνξνχζε ηηο 

πηζαλφηεηεο, πέληε θνηηεηέο άθεζαλ ηελ εξψηεζε εληειψο αλαπάληεηε θαη νξηζκέλεο άιιεο 

απαληήζεθαλ ιαλζαζκέλα (π.ρ. θνηηεηήο 24). Μειεηψληαο ηελ απάληεζε ηνπ θχιινπ 

αμηνιφγεζεο κε αξηζκφ 24 παξαηεξήζεθε φηη ν θνηηεηήο απάληεζε ζαλ ζσζηφ ηνλ ηχπν κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλάςεη (Σχπνο 3) θαη φρη κε ηηο ιηγφηεξεο πνπ δεηνχζε ε 

εξψηεζε. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ν θνηηεηήο λα κελ θαηαλφεζε ηελ έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο σο 

έλα ζχλνιν κε πηζαλά ελδερφκελα θαη απφ ην φιν (ηε κνλάδα) λα αθαηξέζεη ην πνζνζηφ ησλ 

ππξνηερλεκάησλ πνπ δελ άλαςε.  

Παξάιιεια, φκσο, απφ άιια ζεκεία ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο πξνέθπςαλ θαη ζεηηθά 

ζηνηρεία σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο, π.ρ. γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ θιαζκάησλ.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηαλφεζεο ηεο 

απινπνίεζεο θαη ηεο ηζνδπλακίαο ησλ θιαζκάησλ, αιιά θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπο λα 

αμηνπνηνχληαη ζηελ πξάμε απνηειεί ε απάληεζε ηνπ θχιινπ 34 ζηελ εξψηεζε 5 ζηελ νπνία ν 

θνηηεηήο γηα λα εθηειέζεη ηελ πξάμε (22*6)/4 απινπνίεζε πξψηα κε ηνλ θνηλφ παξάγνληα ην 

2 ηνπο αξηζκνχο 6 θαη 4.  

Σέινο, κία αθφκε εξψηεζε πνπ δπζθφιεςε ηνπο θνηηεηέο θαη απαληήζεθε ζηελ 

πιεηνςεθία ηεο ιαλζαζκέλα ήηαλ ε 14, κε κφλν 11 ζσζηέο απαληήζεηο. Ζ εξψηεζε δεηνχζε 

ε απάληεζε λα εθθξαζηεί θαη ζε ψξεο θαη ζε ιεπηά θαη απφ ηηο 11 απαληήζεηο πνπ 

ζεσξήζεθαλ ζσζηέο κφλν νη δχν ην εμέθξαζαλ θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, ην θχιιν 18 θαη ην 

33, νη ππφινηπνη απάληεζαλ θπξίσο ζε ψξεο. Πνιινί απφ ηνπο θνηηεηέο βξήθαλ ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νδεγήζεθαλ ζηε ζσζηή απάληεζε αιιά δελ 

κπφξεζαλ λα εξκελεχζνπλ ην απνηέιεζκα.  

ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε γεληθέο γξακκέο θάλεθε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

ζπκβαδίδνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία (Mathematics&StatisticsHelp - MASH, 2016∙ Van de Walle, 

2005), θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο κέζσ 

ησλ θπιιαδίσλ αμηνιφγεζεο, αιιά θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θχιισλ γηα 

ηα Μαζεκαηηθά κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηαλφεζαλ ηηο 

έλλνηεο, έθηνο απφ ηελ έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο ηελ νπνία ηελ θαηαλφεζαλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

αληηιήθζεθαλ ηελ έλλνηα ηνπ θιαζκαηηθνχ αξηζκνχ, αιιά θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

απινπνίεζεο ησλ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηηο πξάμεηο κε κεγαιχηεξνπο 

αξηζκνχο. Σν παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ κέζα απφ ηα θπιιάδηα αμηνιφγεζεο φπνπ αξθεηνί 
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θνηηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ απινπνίεζε ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο (22*6)/4, δειαδή νη 

θνηηεηέο έθαλαλ ηελ ζχλδεζε θαη αμηνπνίεζαλ ηελ λέα γλψζε ηνπο, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ν 

λνπο ηνπο ήηαλ ελεξγφο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο (Slavin, 

2007). Ζ θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ γλψζεο θαίλεηαη θαη κέζα απφ ην κάζεκα ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο φπνπ νη θνηηεηέο ηελ αμηνπνίεζαλ απηνβνχισο γηα λα εθηειέζνπλ ηηο πξάμεηο γηα 

ηε κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ζε ηππηθέο ηηκέο. Δπίζεο, γηα ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο εθάξκνζαλ θαη γλψζεηο αξηζκεηηθήο, πνζνζηψλ 

θαη πηζαλνηήησλ. ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη θαλεξή ε ζχλδεζε απηψλ ησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ κε ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο, πξάγκα ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηηο ηδέεο πνπ 

πξνηείλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sheffield (Mathematics&StatisticsHelp 

- MASH, 2016). 

Παξάιιεια, κέζα απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε νη θνηηεηέο θαηαλφεζαλ ηα κέηξα 

ζέζεο. Παξαηεξήζεθε φηη ηα άηνκα πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα 

ζπκκεηείραλ πην ελεξγά ζε ζρεηηθφ κάζεκα ηνπ δηδάζθνληα κε εχινγεο απνξίεο ή 

απαληνχζαλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο. Δπνκέλσο, θάλεθε φηη νη παξαπάλσ γλψζεηο είραλ 

εληαρζεί ζηα ππάξρνληα λνεηηθά ζρήκαηα ησλ θνηηεηψλ.  

Αθφκε, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε βνήζεζε ηνπο θνηηεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα θιάζκαηα, ζηνπο 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη ζηα πνζνζηά, κέζα απφ ηε κεηαηξνπή ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ ζε 

θιάζκαηα θαη ζε πνζνζηά θαη ην αληίζηξνθν. εκεηψλεηαη φηη νη θνηηεηέο δήισζαλ φηη 

παιαηφηεξα ζεσξνχζαλ απηέο ηηο έλλνηεο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ζεκεία πνπ δελ θαηαλνήζεθαλ απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ, φπσο ε έλλνηα ησλ πηζαλνηήησλ, ε νπνία δελ θαηαλνήζεθε σο έλα 

ζχλνιν κε πηζαλά ελδερφκελα. Έηζη, παξφια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαθαιχπηηθα 

πεηξάκαηα γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε, ε έλλνηα δελ έγηλε αληηιεπηή ζε βάζνο θαη απηφ 

θαίλεηαη κέζα απφ ηηο απνξίεο ησλ θνηηεηψλ θαη απφ ηα θπιιάδηα αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, 

ζην ζεκείν απηφ ε δηδαθηηθή παξέκβαζε δελ ζπκβαδίδεη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ 

πξνηείλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα βαζηά θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ 

πηζαλνηήησλ (Mathematics&StatisticsHelp - MASH, 2016∙ Van de Walle, 2005). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη αξθεηνί θνηηεηέο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ παξαπάλσ έλλνηα απφ ην 

κάζεκα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο, κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα πνζνζηά 

ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο γηα ηελ πηζαλφηεηα έλαο καζεηήο λα εληαρζεί ζε 

θαζεκία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ (π.ρ. κεηαμχ ησλ ηππηθψλ ηηκψλ +1 θαη -1).   

πκπεξαζκαηηθά, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζε γεληθέο γξακκέο, αληαπνθξίζεθε ζηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο θαη νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαίλεηαη φηη άιιαμαλ ηε ζηάζε ηνπο 

γηα ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη θαηαλφεζαλ ηφζν ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο φζν 

θαη ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο. Παξφια απηά, ζεκεηψλεηαη φηη ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο 

δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηεο, φπσο ν εληνπηζκφο θαηλνηφκσλ δξαζηηθνηήησλ γηα θνηηεηέο, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο ηεο Άιγεβξαο. 
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνηείλεηαη ζην κέιινλ 

λα κειεηεζεί θαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζηαηηζηηθήο κε άιιεο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε απηέο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 

Mock Paper 

Foundation Programme Maths & Stats 

Γηάξθεηα: 30 Λεπηά 

Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο: 

Απαληήζηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζην δηαζέζηκν ρξφλν, γξάθνληαο ηελ 

ηειηθή ζαο απάληεζε ζην αληίζηνηρν θνπηί.  

Δπίζεο, ζην δηαζέζηκν ρψξν θάησ απφ θάζε εξψηεζε λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Ζ ρξήζε αξηζκνκεραλήο δελ επηηξέπεηαη. 

 

1. Έλα ηξέλν θεχγεη απφ έλα ζηαζκφ ζηηο 10:42 θαη θάλεη 37 ιεπηά γηα λα θηάζεη ζηνλ 

επφκελν ζηαζκφ. Ση ψξα ζα θηάζεη ην ηξέλν ζην δεχηεξν ζηαζκφ; 

 

2.  Πφζα είλαη ηα 3/5 ησλ 40€; 

 

3. Να ππνινγίζεηε ηελ αθφινπζε πξάμε: 4
2
 + 2

2
 

 

4.  

 

ην παξαπάλσ ξαβδφγξακκα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά απνηπρίαο πνπ είραλ δηάθνξνη 

ηχπνη ππξνηερλεκάησλ. ε θάζε ηχπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100 ππξνηερλήκαηα θαη θάζε 

ξάβδνο δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππξνηερλεκάησλ πνπ δελ άλαςαλ. Πνηνο ηχπνο έρεη ηε 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα αλάςεη επηηπρψο;    

 

 

5. Αλ 4 εηζηηήξηα θνζηίδνπλ 22€. Πφζν ζα θνζηίδνπλ 6 εηζηηήξηα ίδηαο ηηκήο; 

 

6. Τπνινγίζηε ηελ αθφινπζε πξάμε: 1/3 + 1/4 

0 2 4 6 8 10 12 14

Τφποσ 1

Τφποσ 2

Τφποσ 3

Τφποσ 4

Ποςοςτά αποτυχίασ των πυροτεχνημάτων
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7. Τπνινγίζηε ηελ αθφινπζε πξάμε: -4 + 3 * 2 

 

8. Έλα θαηάζηεκα έρεη εθπηψζεηο. Κάζε κέξα νη ηηκέο κεηψλνληαη θαηά 15% απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα. Σελ πξψηε εκέξα ησλ εθπηψζεσλ, ε ηηκή ελφο θνκνδίλνπ είλαη 100€. 

Πφζν ζα θνζηίδεη ην θνκνδίλν ηε δεχηεξε εκέξα; 

 

9. Ζ ζεξκνθξαζία πέθηεη απφ ηνπο + 30 ° C ζηνπο -4 ° C. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή κεηαβνιή 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε βαζκνχο Κειζίνπ; 

 

10. Αλ 4x – 2 = 42, πνηα ε ηηκή ηνπ x;  

 

11. Έλα ηξίγσλν έρεη ζπλνιηθά 180
ν 
κνίξεο. Αλ νη δχν γσλίεο ηνπ έρνπλ 30

ν
 θαη 95

ν
 

αληίζηνηρα ε θαζεκία, πφζν ζα είλαη ε ηξίηε γσλία; 

 

12.  Να απινπνηήζεηε ηελ αθφινπζε παξάζηαζε: 5s +2t +2s – t   

 

13. Σα απνηειέζκαηα κηαο νκάδαο δέθα θνηηεηψλ ζε κία δνθηκαζία παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα:  

2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 

Να ππνινγίζεηε ην κέζν βαζκφ ησλ θνηηεηψλ. 

 

14. Έλα απηνθίλεην ηαμηδεχεη κε 50 km/ ψξα. Πφζε ψξα ζα θάλεη γηα λα δηαλχζεη κία 

απφζηαζε 120 km; (Απαληήζηε ζε ψξεο θαη ζε ιεπηά) 

 

15. Να αλαπηχμεηε θαη λα απινπνηήζεηε ηελ αθφινπζε αιγεβξηθή παξάζηαζε: (x – 4)(x + 2) 
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Σν ζρνιηθφ θιίκα θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ: αληηιήςεηο, ελδνηαζκνί θαη αληηζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

The school climate and its evaluation: notions, hesitations and resistances of primary 

school teachers 

Κνθθηλέιε Κπξηαθή, Δθπαηδεπηηθόο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Med Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Αμηνιόγεζε ζηελ 

Δθπαίδεπζε, Med Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, kiriaki_kokkineli@yahoo.gr  

Kokkineli Kiriaki, Teacher of Preschool Education, Med Organization, Administration and Evaluation in 

Education, Med Special Education, kiriaki_kokkineli@yahoo.gr  

 

 

 

 

Abstract: School climate is a key component of shaping school reality and contributes 

significantly to the smooth and efficient functioning of the school. Therefore, its evaluation is 

an imperative and urgent process, since there is no school-related field that is not intimately 

linked to the evaluation process. The aim of the present study is to highlight the notions, 

hesitations or potential resistances of the teachers of Primary Education regarding the 

significance of the school climate and its evaluation. The article is structured in two parts. In 

the first part the subject is approached theoretically through the conceptual definition of the 

school climate, its distinction from the school culture and the reference to the categories, 

dimensions and factors of its formation. Then, with the aid of relevant literature, reference is 

made to the necessity of evaluating the educational process, resulting in the evaluation of the 

school climate. The second part attempts to empirically document the subject through a 

succinct reference to the methodology of the research, to the most important findings and to 

the conclusions and proposals in which we result based on the findings. 

Keywords: School climate, Evaluation, Teacher, Effective school  

Πεξίιεςε: Σν ζρνιηθφ θιίκα απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα δηακφξθσζεο ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. Άξα, ε αμηνιφγεζή ηνπ απνηειεί κηα επηηαθηηθή θαη επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία, 

θαζψο δελ ππάξρεη ηνκέαο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ λα κελ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα 

αλαδείμεη ηηο αληηιήςεηο, ελδνηαζκνχο ή ελδερφκελεο αληηζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ. Σν άξζξν δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε, ζην κελ πξψην επηρεηξείηαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ηεο ελλνηνινγηθήο νξνζέηεζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο, ηεο δηάθξηζήο ηνπ απφ ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ηεο αλαθνξάο ζηηο θαηεγνξίεο, 

ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζήο ηνπ. Αθνινχζσο, κέζα απφ ηελ 

παξάζεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαηαιήγνληαο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. ην δεχηεξν 

κέξνο επηρεηξείηαη ε εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ κηαο επζχλνπηεο αλαθνξάο 

ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ζηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα, ζηηο ζπκπεξαζκαηηθέο 

δηαπηζηψζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαιήγνπκε βάζεη ησλ επξεκάησλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθφ θιίκα, Αμηνιφγεζε, Δθπαηδεπηηθφο, Απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν 

Δηζαγσγή 

Σν ζρνιείν, σο θνηλσληθφο νξγαληζκφο, απνηειείηαη απφ ελδνγελείο θαη εμσγελείο 

παξάγνληεο πνπ ζπιιεηηνπξγνχλ, δηακνξθψλνπλ ην θιίκα ηεο κνλάδαο θαη δξνπλ θαηαιπηηθά 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη 

πξνθείκελνπ λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο. Δπίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ καο ελδηαθέξνληνο ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ε 

ζρνιηθή κνλάδα
5
, ε νπνία ζεσξείηαη ην θχηηαξν αλαπαξαγσγήο θαη εμέιημεο ησλ αξρψλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε «αξέλα» φπνπ νη 

δηαδηθαζίεο, νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνληαη αιιειεπηδξνχλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ην γεληθφ θιίκα (ΤΠΔΠΘ/Π.Η., 2008:16). ην πιαίζην ηεο νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηαο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηελ πνιηηεία ν παξάγσλ «ζρνιηθφ 

θιίκα» απνηέιεζε, γηα πξψηε θνξά, έλαλ απφ ηνπο επηά βαζηθνχο ηνκείο, πνπ θαιχπηνπλ ην 

ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηε κειέηε ηεο Απηναμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ην 

Π.Γ. 152/2013. Μηα πξνζπάζεηα ε νπνία αξρηθά εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζηε ζπλέρεηα κε 

ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο πνηέ, φκσο, κε θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή θαη απνδνρή.  

Χζηφζν, ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επαλέξρεηαη ζην 

πξνζθήλην, θαζψο κε βάζε ηεο δηαθεξπγκέλεο δηαβνπιεχζεηο πξφζεζε ηεο πνιηηείαο είλαη ε 

δηακφξθσζε ελφο λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο, Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ 

Ησαλλίλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ηεο κνλάδαο ηνπο. Άιισζηε, 

ζεσξνχκε φηη θάζε απφπεηξα εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο, σο βαζηθή ζπληζηψζα δηακφξθσζεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νθείιεη 

πξσηίζησο λα βαζίδεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο  ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ελδνηαζκψλ 

θαη ελδερνκέλσο ησλ αληηζηάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ζθνπφ, ηελ 

αλαγθαηφηεηα, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπ θαη ηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζήο ηνπ, φπσο 

απηνί αλαδεηθλχνληαη απφ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

  

                                                
5 ηελ παξνχζα εξγαζία ν φξνο «ρνιηθή κνλάδα» ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ «ρνιείν». 
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1. ρνιηθφ θιίκα 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ε 

εθπαηδεπηηθή εγεζία, νη πςειέο πξνζδνθίεο, ε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία, ε κέηξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο - 

ζρνιείνπ θαη ην ζρνιηθφ θιίκα (Παζηαξδή, 2001: 22). Σν ζρνιηθφ θιίκα έρεη αλαγλσξηζηεί 

σο κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα ησλ επηηπρεκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ, θαζψο 

ζπλδέεηαη κε πνιιέο φςεηο ηεο νξγαλσηηθήο δσήο ζηα ζρνιεία. Ζ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη 

ζπλεπψο ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζρεηίδεηαη κε ην θιίκα πνπ ππάξρεη εληφο 

απηήο. 

1.1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε θαη δηάθξηζε απφ ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα 

Ζ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, νη παξάγνληεο πνπ ην θαζνξίδνπλ, θαζψο θαη ε επίδξαζή 

ηνπ έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθά. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε πνιιέο νλνκαζίεο γηα 

ηελ έλλνηα ηνπ θιίκαηνο, φπσο: αηκόζθαηξα, πλεύκα, ηδενινγία, ήζνο, πνιηηηζκόο, θνπιηνύξα 

θ.ά., πνπ απνδίδνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο ησλ δηάθνξσλ εξεπλεηψλ 

θαη επηζηεκφλσλ (αΐηεο, 2008
β
: 30). Πνηθίιεο θαη νη απφπεηξεο νξηζκνχ ηνπ, νη 

πεξηζζφηεξεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη πξφθεηηαη γηα ηελ «αηκφζθαηξα» θάζε ζρνιείνπ, ε νπνία 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, 

θπζηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη ςπρνινγηθψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Hoy θαη Miskel (1996: 141), ην ζρνιηθφ θιίκα αληηθαηνπηξίδεη «ηελ 

πνηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, ε νπνία βηώλεηαη από καζεηέο θαη δαζθάινπο, 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο». Γηα πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, αμίεο θαη ηδέεο 

θάλνπλ ιφγν ζε έλαλ πην πξφζθαην νξηζκφ νη Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral (2009: 

10) γηα απηνχο ην ζρνιηθφ θιίκα νξίδεηαη σο «ε πνηόηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο, όπσο βηώλεηαη από ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη αληαλαθιά πξόηππα, ζηόρνπο, 

αμίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο πξαθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο». 

Γηα «ζρεηηθά δηαξθήο πνηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ελόο ζρνιείν» θάλεη ιφγν ζηε 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή θαη ν Γνπξλαξφπνπινο (2007: 40).  

Ζ ακθίδξνκε ζρέζε ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ επηζεκαίλεηαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο «ην ζρνιηθό θιίκα αληηθαηνπηξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ε ζπκπεξηθνξά απηή επεξεάδεηαη από ην 

θιίκα κέζα ζηελ ηάμε» (Oliva, 1993: 227). Τπφ ηελ έλλνηα απηή ην ζρνιηθφ θιίκα κπνξεί λα 

εθιεθζεί θαη σο «ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ», δειαδή φ,ηη είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ζην 

άηνκν είλαη ην θιίκα ζηελ ζρνιηθή νξγάλσζε (Halpin, 1966∙ Hoy & Miskel, 1987:226). 

Μέζα απφ ηε γεληθή απηή ελλνηνινγηθή ζεψξεζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ζρνιηθφ 

θιίκα πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο θνηλέο αληηιήςεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ζπκκέηνρνη ηεο 

ζρνιηθήο πξάμεο θαη δηαδηθαζίαο γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Σν θιίκα 

επεξεάδεηαη θαη ζπλεπψο, δηακνξθψλεηαη απφ ηέζζεξηο παξάγνληεο, α) ηελ ηππηθή ζρνιηθή 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 105 of 263 

δνκή, β) ηελ άηππε νξγάλσζε, γ) ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ 

θαη δ) ην ζηπι δηνίθεζεο (Μηρφπνπινο, 1998:169). 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «ζρνιηθφ θιίκα» θαη 

«ζρνιηθή θνπιηνχξα», θαζψο πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη νη δχν έλλνηεο έρνπλ άκεζε 

ζπζρέηηζε. Δίηε αληηιακβάλνληαη ηηο δπν έλλνηεο σο ηαπηφζεκεο, είηε ζεσξνχλ ην θιίκα, σο 

ηελ εξκελεία ηεο θνπιηνχξαο. ην επίπεδν ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, ε ζρνιηθή θνπιηνχξα 

κπνξεί λα λνεζεί σο ε εηθφλα πνπ δίλεη ην ζρνιείν πξνο ηα έμσ, είλαη νη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο, νη αμίεο, ηα ζχκβνια, νη παξαδνρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηελ δηαθξίλνπλ απφ φιεο ηηο άιιεο (Παζηαξδήο, 2004:150-151). χκθσλα κε ηελ 

Τθαληή (2011:169), «ε δπλακηθή ηεο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο είλαη ηζρπξή θαη επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ πινπνίεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο». Όκσο, ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ 

πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα ελζαξξχλεη ηηο αιιαγέο, ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο θαηλνηνκίεο 

θαη λα παξνηξχλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα βξίζθεη θαηλνχξγηνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, έζησ θη αλ απηνί πεξηθιείνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ (Παζηαξδήο, 

2004:162).  Χο εθ ηνχηνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη κηα ζηελή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη νη δχν έλλνηεο 

απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο ζηελ ελζάξξπλζε θαη δεκηνπξγία αιιαγήο, ζηελ εμέιημε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. «Ζ θνπιηνύξα δηακνξθώλεη αμίεο θαη πηζηεύσ γηα 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αιιαγή θαη ην θιίκα ελζαξξύλεη εξκελείεο ηεο θνπιηνύξα πνπ 

κεηαθξάδνληαη ζε επηζπκεηέο ελέξγεηεο» (Παζηαξδήο, 2004:162).  

πλνςίδνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο 

θαη αλαθνξέο, ην ζρνιηθφ θιίκα: α) είλαη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθεη θάζε 

ζρνιηθφ νξγαληζκφ, ηνλ δηαθξίλεη απφ άιινπο θαη ηνπ πξνζδίδεη δηάξθεηα, β) λνείηαη σο ε 

πξνζσπηθή, μερσξηζηή αηκφζθαηξα θάζε ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

φζνπο εκπιέθνληαη ζε απηή, γ) επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δξνπλ θαη θηλνχληαη ζε απηφλ, ην δηδαθηηθφ 

ηνπο έξγν, ην αίζζεκα απηνεθηίκεζεο δαζθάισλ θαη καζεηψλ, θαζψο θαη ηε κάζεζε θαη ηε 

γεληθφηεξε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη δ) επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηνλ ηξφπν άζθεζεο 

ηεο εγεζίαο, ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο επηδηψμεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καηζαξνχ, 

Πηηζηάβαο & Κάθθνο, 2016:171∙ Παζηαξδή, 2001∙ αΐηεο, 2008
β
:32). Σέινο, θάζε ζρνιείν 

έρεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα θαη ην δηθφ ηνπ θιίκα θαη νη δχν παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη 

πεξηνξίδνληαη ζην κηθξνεπίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

1.2.Καηεγνξίεο, δηαζηάζεηο θαη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

Ζ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απαζρφιεζε πνιινχο 

κειεηεηέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, απηφ είρε σο ζπλέπεηα ην ζρνιηθφ θιίκα λα κειεηεζεί, λα 
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πεξηγξαθεί θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα 

ησλ Halpin θαη Croft (1963, φπ. αλαθ. ζε Μηρφπνπινο, 1998: 170-171∙ Παζηαξδήο, 2004:165-

166∙ αΐηεο, 2008
α
: 160-161∙ αΐηε & αΐηεο, 2012: 233-234), ζρεηηθά κε ηνλ ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηνπ θιίκαηνο εξγαζίαο ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ έμη θαηεγνξίεο ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

Σν αλνηθηό θιίκα: αλήθνπλ ηα ζρνιεία πνπ ν δηεπζπληήο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ζπλεξγάδνληαη ζηελά θαη αξκνληθά, ν δηεπζπληήο ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο ηεο νκάδαο 

δίλνληαο ν ίδηνο ην παξάδεηγκα ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ. Σν απηόλνκν θιίκα αλαθέξεηαη ζε 

ζρνιεία πνπ δηαθξίλνληαη απφ απηελέξγεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη πςειφ πλεχκα 

νκαδηθφηεηαο. Σν ειεγρόκελν θιίκα: έρεη σο δηαθξηηηθφ ηνπ γλψξηζκα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

θαζήθνληνο, ν δηεπζπληήο δίλεη έκθαζε ζηελ παξαγσγή θαη πηνζεηεί απξφζσπε 

ζπκπεξηθνξά. Σν νηθείν θιίκα: θπξηαξρνχλ νη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη 

ηθαλνπνηνχλ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. Σν 

παηεξλαιηζηηθό θιίκα: ν δηεπζπληήο ζεσξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απνηέιεζκα ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ ζηάζεο, δελ ππάξρεη νκαδηθφ πλεχκα θαη ν δηεπζπληήο έρεη ηελ ηάζε λα 

πξνβάιεη ηεο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Σν θιεηζηό θιίκα: θπξηαξρείηαη απφ ςπρξέο θαη ηππηθέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ρακειφ βαζκφ νκαδηθνχ πλεχκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Halpin θαη 

Croft (1963, φπ. αλαθ. ζην Γνπξλαξφπνπινο, 2007: 41), ζηελ πεξίπησζε απηή ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο δελ εμαζθαιίδνπλ νχηε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο αλαγθψλ, 

νχηε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο.  

Οη Hoy θαη Clover (1986) αλαζεσξψληαο ηελ ηππνινγία ησλ Halpin θαη Croft (1963) 

πξνηείλνπλ ηέζζεξηο ηχπνπο ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ζηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη ν ζπλδπαζκφο 

επαγγεικαηηθήο ζπλαδειθηθφηεηαο, νηθεηφηεηαο θαη απνζηαζηνπνίεζεο κε ην ππνζηεξηθηηθφ, 

θαζνδεγεηηθφ θαη πεξηνξηζηηθφ ζηπι εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή (Παζηαξδή, 2001:28), απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ απηφ πξνθχπηεη ε αθφινπζε ηππνινγία: Κιεηζηό θιίκα, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αδηαθνξνχλ ζηελ θαηεπζπληήξηα ζηάζε ηνπ εγέηε ηνπο. Αλνηρηό θιίκα, φηαλ ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηεξίδνληαη απφ έλαλ δεκνθξαηηθφ 

εγέηε. Κιίκα απνζηαζηνπνίεζεο, φηαλ ν δηεπζπληήο θαη ην πξνζσπηθφ απιά ζπκβηψλνπλ 

ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα επαθή θαη ζπλεξγαζία. Κιίκα ελεξγνύο εκπινθήο, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιία γηα δξάζε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ, αγλνψληαο ηελ 

θιεηζηή ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ. 

Ζ Καβνχξε (1998) ρξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Γηαζηάζεσλ ηνπ 

Οξγαλσηηθνχ Κιίκαηνο ησλ Hoy θαη Clover θαη πξφηεηλε κηα δηαθνξεηηθή ηππνινγία, ηελ 

νπνία πηνζεηήζακε ζηελ έξεπλά καο. Ζ έξεπλα ηεο Καβνχξε είλαη ε πξψηε ζπζηεκαηηθή 

έξεπλα γηα ην νξγαλσηηθφ θιίκα ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Απφ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηεο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ηέζζεξα είδε ζρνιηθνχ θιίκαηνο: Αλνηρηό 

ζρνιηθό θιίκα: δηαθξίλεηαη απφ αξκνληθή ζπλεξγαζία, κε έληνλν αίζζεκα επαγγεικαηηθήο 

επζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν δηεπζπληήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ βαζκφ θαηεπζπληηθήο 

ηάζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ. Κιεηζηό ζρνιηθό θιίκα: νη εθπαηδεπηηθνί 
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αδηαθνξνχλ θαη επηιέγνπλ ηελ απνκφλσζε, ν δηεπζπληήο ραξαθηεξίδεηαη γηα θαηεπζπληηθή 

θαη πεξηνξηζηηθή ζηάζε, παξά γηα ελζαξξπληηθή θαη ππνζηεξηθηηθή. Κιίκα ζπκκεηνρήο ή 

αθνζίσζεο: oη δηεπζπληέο είλαη απζηεξνί, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελσκέλνη, έρνπλ πςειφ 

αίζζεκα επζχλεο, εζηηάδνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη αγλννχλ ηνλ δηεπζπληή. Κιίκα απνρήο 

ή απνθπγήο: νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαη πςειφ βαζκφ 

απάζεηαο, νη δηεπζπληέο ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. 

Σέινο, απφ ηνλ Παζηαξδή (2004:171-172) θαη ηελ Παζηαξδή (2000) πξνηείλεηαη κηα 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ν βαζηθφο άμνλαο θαηεγνξηνπνίεζήο 

ηνπο είλαη ε ηζνξξνπία πνπ επηηπγράλεηαη αλάκεζα ζηελ αλεπίζεκε θαη ηελ επίζεκε 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, πξνηείλνληαη νη αθφινπζνη ηξεηο ηχπνη 

θιίκαηνο: Σν ηππηθό – απξόζσπν θιίκα πνπ ζπληεξείηαη ζηηο απζηεξά νξγαλσκέλεο 

γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο. Σν άηνλν θιίκα, ζην νπνίν ηα άηνκα δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο θαη απηφ βαίλεη εηο βάξνο ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη 

γεληθά ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ηππηθό – πξνζσπηθό θιίκα είλαη απηφ πνπ αξκφδεη 

ζε δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα, θαζψο κπνξεί λα βνεζήζεη φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ παξνπζίαζε πνπ πξνεγήζεθε ην ζρνιηθφ θιίκα παξφιν 

πνπ ζπληζηά αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζπλερίδεη λα εμεηάδεηαη 

θαη λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη εμαηηίαο ηεο πνιχπηπρεο δηάζηαζήο ηνπ θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

επηδξάζεψλ ηνπ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μειεηψληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

αλάινγε αζπκθσλία δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δηαζηάζεσλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην θιίκα θάζε ζρνιηθήο νξγάλσζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Εαβιαλφ (1990:95), ε αζπκθσλία απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θιίκα έρεη κειεηεζεί ζε 

εζσηεξηθά πεξηβάιινληα πνπ δελ είλαη φκνηα κεηαμχ ηνπο, άξα είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε φιεο ηηο νξγαλψζεηο. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ηνλ Μηρφπνπιν 

(1998:170-171) επηκεξίδνληαη ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηδαζθφλησλ 

θαη ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Οη κελ πξψηεο 

είλαη: i. H απνκάθξπλζε από ην θαζήθνλ, δειαδή θάζε δάζθαινο αθνινπζεί ηνλ δηθφ ηνπ 

ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. ii. Ζ αλαζηνιή, δειαδή θάζε δάζθαινο επηρεηξεί 

λα παξεκπνδίζεη θάζε απφπεηξα ηνπ δηεπζπληή λα ηνπο αλαζέζεη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηειθπζηίλδα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ θαη ηνπ δηεπζπληή. iii. Σν 

νκαδηθό πλεύκα, δειαδή ε δηακφξθσζε ηνπ εζηθνχ ησλ δαζθάισλ, φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη 

θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. iv. Ζ νηθεηόηεηα, δειαδή ε έθηαζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη δάζθαινη κεηαμχ ηνπο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ είλαη: i. Ζ απόζηαζε: ε κνξθή 

ησλ επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο δαζθάινπο θαζνξίδεηαη απφ έλα πιήζνο 

ηππηθψλ θαη απξφζσπσλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. ii. Ζ έκθαζε ζηελ παξαγσγή: ε ηάζε ηνπ δηεπζπληή λα δείρλεη 
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πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πξάγκα ην 

νπνίν ηνλ σζεί λα επηβιέπεη ζηελά ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. iii. Ζ παξώζεζε: ε 

ηάζε ηνπ δηεπζπληή λα ελεξγνπνηεί – δξαζηεξηνπνηεί ηνπο δαζθάινπο φρη κέζα απφ ηελ 

άκεζε επίβιεςε, αιιά κέζα απφ ηε δηθή ηνπ ελεξγνπνηεκέλε πξνζπάζεηα θαη ηέινο iv. H 

δηαθξηηηθόηεηa, όηαλ ν δηεπζπληήο δείρλεη έλα αλζξσπηζηηθφ ζηπι δηνίθεζεο θαη ελδηαθέξεηαη 

γηα ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο.  

Σν ζρνιηθφ θιίκα επεξεάδεηαη θαη ζπλεπψο, δηακνξθψλεηαη απφ έλα ζχλνιν ελδνγελψλ 

θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ. Ύζηεξα απφ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη παξάγνληεο απηνί δελ είλαη θνηλνί γηα φινπο ηνπο εξεπλεηέο θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ν θάζε εξεπλεηήο εζηηάδεη θαη κειεηά. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ εζηηάδεη ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 Ζ δνκή, ππνζηεξίδεηαη φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ηππνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο 

πνπ αλαηίζεληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ζε θάζε άηνκν μερσξηζηά, ηφζν πην απζηεξφ θαη 

απεηιεηηθφ γίλεηαη ην θιίκα εξγαζίαο (αΐηεο, 2007:181-182∙ αΐηεο, 2008
α
:162). ε 

έλα ζρνιηθφ ζχζηεκα ν ζρεδηαζκφο ηεο δνκήο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη δάζθαινη θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, λα επλνείηαη 

ε ζπλεξγαζία θαη λα βειηηψλεη ε δηδαζθαιία (Εαβιαλφο, 1998: 196). 

 Σν κέγεζνο, γηα ηνλ Handy (1981) ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην θιίκα ηεο. Απφ ζρεηηθέο έξεπλεο 

πξνθχπηεη φηη ζηηο κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο επηθξαηεί πην αλνηθηφ θιίκα ζε ζχγθξηζε 

κε ηα κεγάια ζρνιεία (αΐηεο, 2007:182∙ αΐηεο 2008
α 

:162). Καζψο, νη νιηγνκειείο 

νκάδεο έρνπλ ηελ ηάζε λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπλνρή, γηαηί δηεπθνιχλεηαη ε 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη γλσξηκία ησλ κειψλ ηνπο (Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 1995: 

165). 

 Σν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ θ.ά.), επηδξά θαηά δπλακηθφ ηξφπν 

ζηε δνκή θαη ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, άξα ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ πνπ ζέηεη ην 

ζρνιείν εμαξηάηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ φρη κφλν απφ ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Εαβιαλφο, 1998: 95∙ αΐηεο, 2007:182∙ αΐηεο 2008
α
: 162), αιιά θαη απφ ηε ζρέζε 

πνπ έρνπλ νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. ζχιινγνη γνλέσλ) θαη νξγαληζκνί κε ηα 

κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ (αΐηεο, 2005 φπ, αλάθ. ζην Γνπξλαξφπνπινο, 

2007:46-47) . 

 Οη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αλζξώπσλ. Σν ζρνιείν απνηειείηαη απφ άηνκα κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε ειηθία θ.ά., ζπλεπψο, νη ςπρηθέο 

δηαζέζεηο ησλ αηφκσλ απηψλ κέζα ζην ζρνιείν επηδξνχλ ζην θιίκα πνπ επηθξαηεί 

(αΐηεο, 2007:182∙ αΐηεο 2008
α
:162). Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ 

έρνπκε θάπνηεο νκνηφηεηεο κεηαμχ δχν αηφκσλ, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ίδην εξγαζηαθφ ρψξν, ππάξρνπλ ζηνηρεία ςπρνινγηθά θαη γλσζηνινγηθά πνπ 

δηαθέξνπλ (Μπνπξαληάο, 2001: 236). πλεπψο, ην ζρνιηθφ θιίκα «δηακνξθώλεηαη 
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από ηηο ςπρνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο δηαζηάζεηο, ην θνηλσληθό ζύζηεκα, ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο θ.ά.» (Καβνχξε & Γεσξγίνπ, 2004: 33). 

 Άιινη παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο θαη δελ 

εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο είλαη ν αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο ελήιηθεο θαη ηνπο καζεηέο, νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ή ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, ηα αθαδεκατθά 

επηηεχγκαηα, ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ηα αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ 

γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Marshall, 2007). 

Τπάξρνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ην ζρνιηθφ θιίκα 

θαζνξίδεηαη θαη απνηππψλεηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο παξακέηξνπο: α) ηελ επηθνηλσλία πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζην ζρνιείν, β) ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, γ) ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη δ) ηνπο καζεηέο (Παζηαξδή, 

2001:41-65∙ Παζηαξδήο, 2004: 169-170). πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδεηαη θαη ζπλδηακνξθψλεηαη 

απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ. Ζ δπλακηθή θαη ε ηζρχο ηνπ θιίκαηνο δεκηνπξγεί κέζα ζηα 

ζρνιεία επράξηζηα θαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαη, θαη‟ 

επέθηαζε, ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ζπλεπψο, είλαη 

θαζνξηζηηθφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη βξίζθεηαη ζε 

αιιειεμάξηεζε κε ην είδνο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο. 

1.3. Ο ξφινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

Ζ ζρνιηθή εγεζία απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ 

θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, αθνχ απηή είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. ην ζχγρξνλν ζρνιείν ν 

δηεπζπληήο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πνιχπιεπξν ξφιν «εγεηηθό, παξσζεηηθό, 

ζπλεξγαηηθό, επηθνηλσληαθό θαη αλαλεσηηθό» (Μπάθαο, 2006: 118), ε ηθαλφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ζηνπο ξφινπο πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη βαζηθνί ζπληειεζηέο 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

Ο δηεπζπληήο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ επεξεάδεη ηα 

ινηπά κέιε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηαπηφρξνλα επεξεάδεηαη απφ απηά. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο πνπ πξνάγεη ηελ ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία θαη ηε γφληκε ζπλεξγαζία, κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Hoy and Miskel, 1996:126-170). χκθσλα κε ηνλ 

Sergiovanni (1984:4), ν δηεπζπληήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο επηδηψθεη κε θάζε ζεκηηφ θαη 

πξφζθνξν κέζν λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ «ηζηνξία» θαη λα αθήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

ζθξαγίδα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. πλεπψο, ε δεκηνπξγία θαιήο αηκφζθαηξαο εξγαζίαο ζην 
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ζρνιείν εμαξηάηαη πξσηίζησο θαη θαηαιπηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή λα ρεηξηζηεί 

ζσζηά ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ιηγφηεξν απφ ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο. 

Γειαδή, ε κεγαιχηεξε επηξξνή ζην θιίκα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαίλεηαη λα αζθείηαη απφ 

ην ζχζηεκα εγεζίαο θαη ηδίσο απφ ηελ πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηνλ ξφιν ηνπ 

εγέηε (Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006: 34∙ αΐηεο, 2007: 185).  

Ο ξφινο ηεο ζρνιηθήο δηεχζπλζεο ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν 

θαίλεηαη λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ (ηεο) δηεπζπληή/-ηξηαο ζε ηξεηο 

ηνπιάρηζηνλ βαζηθνχο άμνλεο (αΐηεο, 2007: 186): i. ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ii. ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη iii. ηεο 

επηθνηλσλίαο - ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. Χο πξνο ηνλ πξψην άμνλα, θχξην 

κέιεκά ηνπ δηεπζπληή είλαη ε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο πνπ πξνάγεη ηελ ειεχζεξε 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ εγεζία θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα δίλεη έκθαζε ζηνλ έπαηλν θαη ηελ ελζάξξπλζε, ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηελ εθηίκεζή ηνπο, ζπκβάιινληαο, έηζη, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπο 

(Εαβιαλφο, 1990:42∙ Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006: 34). Αλαιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ 

θαζνδεγεηή, ζπληνλίδεη, ζπδεηά, βνεζά, θαη παξέρεη ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε θαη 

απαηηνχκελε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ (Roueche & Baker, 1986:89-91). Ο δηεπζπληήο 

δίλεη ζεκαζία ζηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πξνσζεί ηε βειηίσζή 

ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα. ε έλα θαιφ ζρνιηθφ θιίκα ζπκβάιιεη θαη είλαη εγγχεζε 

επηηπρίαο ν δίθαηνο θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη αλάινγνο κε ηελ 

ηδηαίηεξε θιίζε ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Μπάθαο, 2002: 263). 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζε απηή ππάξρνπλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ δηεπζπληή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά. Απηά είλαη ην 

ελδηαθέξνλ, νη παηδαγσγηθέο γλψζεηο, ε θαηαλφεζε ηνπ παηδηθνχ ςπρηζκνχ, ν ζεβαζκφο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, ε ηθαλφηεηα ειηγκψλ, ε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο, ε δίθαηε 

αληηκεηψπηζε θ.ά. (αΐηεο, 2007: 254). Χο πξνο ηνλ ηξίην άμνλα επηθνηλσλίαο, ε ζπρλή 

επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ κε ηνλ δηεπζπληή θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Ζ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ -

νηθνγέλεηαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ 

(Thompson, 1998: 9-24), αθνχ ε ζσζηή θαη έγθαηξε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ 

πξνιακβάλεη ηε δεκηνπξγία πξνζηξηβψλ θαη αληεγθιήζεσλ.  

Ση πξέπεη, φκσο, λα θάλεη ν δηεπζπληήο - εγέηεο, γηα λα επηηχρεη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ; Ο δηεπζπληήο - εγέηεο νθείιεη (Γνπξλαξφπνπινο, 

2007:43∙ Εηαλίθαο, 1996:166-16∙ Μπάθαο, 2006: 121): 

 Nα ελζαξξύλεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία 

θνηλνχ νξάκαηνο.  
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 Nα θξνληίδεη, ψζηε λα θπξηαξρεί πλεχκα ζπλαδέιθσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 Nα αλαπηύζζεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ελζαξξύλεη ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο αλζξψπηλνπ θιίκαηνο. 

 Να έρεη ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά, πξνθείκελνπ λα δεκηνπξγεζεί θιίκα αζθάιεηαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. ε ζηαζεξφηεηα είλαη βαζηθφο παξάγνληαο ζηγνπξηάο θαη αζθάιεηαο. 

 Nα κεηαδίδεη ελζνπζηαζκφ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ν ίδηνο λα απνηειεί παξάδεηγκα.  

 Να αλαπηύζζεη ζε απηνχο ην αίζζεκα ηεο επζχλεο, θαζηζηψληαο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ην 

έξγν ηνπο. 

 Nα βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα επηδνθηκάδεη θάζε ζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπο. 

 Nα επαηζζεηνπνηεί, λα ππνθηλεί, λα παξνηξύλεη ηα άηνκα πνπ ππνηίζεηαη φηη κπνξνχλ λα 

δξνπλ δεκηνπξγηθά. 

 Να ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε θαη δηαηήξεζε ελφο θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ην 

νπνίν δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

 Nα παξέρεη θίλεηξα ζηνπο εξγαδόκελνπο (εθπαηδεπηηθνύο) θ.ά. . 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη δξάζεο ηνπ απέλαληη ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο είλαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ 

ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, πνπ επεξεάδεη 

θαηαιπηηθά ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηε κνλάδα θαη ηε ζρνιηθή κάζεζε.  

2. Απφ ηε Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ Αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο 

Ο φξνο «εθπαηδεπηηθφ έξγν» έρεη πξνζιάβεη θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ζεκαζίεο, αλάινγα κε ην 

νπηηθφ πξίζκα πνπ ν θάζε επηζηήκνλαο επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Απφ ηηο 

αλαθνξέο ηνπ φξνπ «εθπαηδεπηηθό έξγν» ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη δελ 

ππάξρεη νκνθσλία γηα έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ 

νξηζκψλ δηαπηζηψλεηαη φηη ν φξνο «εθπαηδεπηηθφ έξγν» ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο δηαδηθαζία, 

είηε σο απνηέιεζκα, ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, β) ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, γ) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηαηνπίδνληαο ην ελδηαθέξνλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, σο απηφλνκν ζπληειεζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην ζπλνιηθά 

παξαγφκελν απνηέιεζκα (Νηνιηνπνχινπ & Γνπξγηψηνπ, 2008:42).  

Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα κηα πνιχπιεπξε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία 

επεξεάδεηαη απφ έκςπρνπο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θ.ά.) θαη άςπρνπο παξάγνληεο (ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά.), νη νπνίνη δελ κπνξνχλ νχηε λα αγλνεζνχλ, νχηε λα 

απνκνλσζνχλ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά ε επίδξαζή ηνπο (Αζαλαζίνπ, 2000:274∙ 
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Κσλζηαληίλνπ, 2000). Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

είλαη επηηαθηηθή θαη επηβεβιεκέλε, γηαηί κέζσ απηήο απνηηκψληαη φινη νη παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ή θαη ζπκβάιινπλ ζ' απηφ (Αλδξένπ, 1999:188). Μέζσ 

ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ πξνθχπηεη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελεκεξψλνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδεηθλχνληαη ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη νη δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη αλαγθαίεο λα αθνινπζεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζπληζηά ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Με ηνλ φξν «Αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο» ελλννχκε αθελφο ηελ 

απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, αθεηέξνπ ηελ απφδνζε 

αμίαο ζην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηξφπσλ βειηίσζήο ηνπ 

(Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008:137). Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ 

αμηνιφγεζε δηακνξθψλνληαη δχν βαζηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο, ε εμσηεξηθή θαη ε 

εζσηεξηθή. Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, αληίζηνηρα, δηαθξίλεηαη ζε ηεξαξρηθή εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε θαη ζε ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ή απηναμηνιφγεζε. 

Ζ ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ή απηναμηνιφγεζε, απνηειεί κηα «εθ ησλ έζσ» 

δηαδηθαζία, δειαδή δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζή ηεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία «απηνθξηηηθήο» ηεο (MacBeath, 1999∙ MacBeath, 

2001). ηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο). ηφρνο ηεο απηναμηνιφγεζεο 

είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλαθφινπζε ιήςε 

απνθάζεσλ. Ζ απηναμηνιφγεζε είλαη έλα εγγελέο θαη απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (MacBeath, 2001∙ MacBeath θαη ζπλ., 2005: 155∙ νινκψλ, 

1999:19). 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κέρξη πξφζθαηα, απνηεινχζε παξαγθσληζκέλε 

παξάκεηξν ηεο αμηνιφγεζεο ζηε ρψξα καο, θαζψο ην βάξνο έπεθηε, ζπλήζσο, ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Με ην Π.Γ.152/ 

2013 επηρεηξήζεθε επίζεκα απφ ηελ πνιηηεία ε αμηνιφγεζή ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο ζηφρεπε: i. ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ, ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζή ηνπ, ii. ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη iii. ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

3. Παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ (δάζθαινη θαη εθπαηδεπηηθνί 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 113 of 263 

εηδηθνηήησλ) ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα ππεξέηεζήο ηνπο. Ζ κέζνδνο πνπ επειέγε, σο ε πιένλ θαηάιιειε, γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο είλαη ε επηζθφπεζε. Χο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο 

νξίζηεθε ην ζχλνιν ησλ 885 εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ 

Ησαλλίλσλ, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία, γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη δείγκα κε πηζαλνηήησλ, 

απνηειείηαη απφ 263 εθπαηδεπηηθνχο θαη πξνέθπςε απφ «βνιηθή δεηγκαηνιεςία». 

Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε θαηφπηλ ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο αληίζηνηρεο ειιεληθήο 

θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηεξίρζεθε, θπξίσο, ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο 

ηνπο εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο. Απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο δεδνκέλεο απάληεζεο, δειαδή, 

εξσηήζεηο ελαιιαθηηθήο ή δηρνηνκηθήο απάληεζεο. εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, 

εξσηήζεηο κε δηαβαζκηζκέλε πεξηγξαθηθή θιίκαθα ηεξάξρεζεο (ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert). 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε, ην πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζπγθξνηνχλ ην πξνθίι 

ηνπ δείγκαηνο. ην δεχηεξν κέξνο δηεξεπλψληαη: ε έλλνηα, ε αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπφο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ε ηππνινγία ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, νη δηαζηάζεηο ηνπ 

νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία θαη νη παξάκεηξνη δηακφξθσζήο ηνπ. Γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο εξσηήζεηο απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ 

θαζεγεηή Hoy ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Ζγεζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Οράην, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ζηελ έξεπλα ηνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ Οξγαλσζηαθνχ 

θιίκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (2010) θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο Παζηαξδή (2000) κε ην νπνίν δηεξεχλεζε ην ζρνιηθφ θιίκα ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ. 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 θαη 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο θπξίσο έξεπλαο έγηλε ην ρξνληθφ δηάζηεκα Μάηνο – Ηνχληνο 2017. 

Καηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζηαηηζηηθφο 

έιεγρνο Υ
2
 θαη αμηνπνηήζεθε ν έιεγρνο student t-test ή ν έιεγρνο Mann-Whitney ζηελ 

πεξίπησζε κεηαβιεηψλ δηάηαμεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαηαθηηθψλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ ν έιεγρνο Kruskal-Wallis. Σέινο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ δπν 

δηαηαθηηθψλ κεηαβιεηψλ αμηνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αθνινχζεζε post 

hoc θαη αμηνπνηήζεθε ην θξηηήξην Bonferroni θαη ην θξηηήξην Tukey HSD. 

3.1. Δπξήκαηα - πδήηεζε επί ησλ επξεκάησλ 

H πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο θαη απφ κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

ειηθία απφ 41 έσο θαη κεγαιχηεξε ησλ 50 εηψλ θαη κε έηε ππεξεζίαο απφ 11 έσο θαη 

πεξηζζφηεξα ησλ 30 εηψλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ είλαη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο λα 

θαηέρνπλ θάπνηα ζέζε επζχλεο, ελψ ζπκκεηείραλ θαη 9 πξντζηάκελνη, 13 ππνδηεπζπληέο θαη 

35 δηεπζπληέο. Τπήξμε αλαινγηθή αληηπξνζψπεπζε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο εηδηθφηεηεο πνπ 
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ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη δελ έρνπλ θάπνην 

άιιν πηπρίν πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ηνπο, ελψ αξθεηνί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ θάλεη 

θάπνηα κεηεθπαίδεπζε, είραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ιίγνη νη έρνληεο δεχηεξν 

πηπρίν θαη δηδαθηνξηθφ. ηελ έξεπλα καο ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο ηχπνη ζρνιείσλ, Γεληθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν, Πξφηππν Πεηξακαηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, Δηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη 

Γηαπνιηηηζκηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν.  

Σν 63,1% (166 εθπαηδεπηηθνί) αληηιακβάλεηαη ην ζρνιηθφ θιίκα σο  «ηελ αηκόζθαηξα πνπ 

επηθξαηεί ζην ζρνιείν (ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή δηάζεζε)», ελψ 222 εθπαηδεπηηθνί, 

πνζνζηφ 84,4%, ζεσξνχλ φηη ε έλλνηα «ζρνιηθφ θιίκα» δελ ηαπηίδεηαη ελλνηνινγηθά κε «ηε 

ζρνιηθή θνπιηνύξα». Οη ελ ιφγσ ζέζεηο επηβεβαηψλνληαη απφ αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Hoy θαη Miskel, 2008∙ Κπζξαηψηεο, 2006∙ 

Παζηαξδή, 2001∙ Παζηαξδήο, 2004∙ Sergiovanni & Starratt, 1998). πλερίδνληαο ηελ 

απφπεηξα ελλνηνινγηθήο νξνζέηεζεο ηνπο ζρνιηθνχ θιίκαηνο, νη ζέζεηο νη νπνίεο 

πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ έξεπλά καο είλαη φηη ηη ζρνιηθφ θιίκα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη αξθεηά έσο θαη πνιχ (86,7%) ηελ «πνηόηεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ – δηεπζπληώλ». Σν 

παξαπάλσ εχξεκα επηβεβαηψλεηαη θη απφ άιινπο κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο ηνπ ζέκαηνο, νη 

νπνίνη επηζεκαίλνπλ ηνλ ξφιν ηεο πνηφηεηαο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009∙ Γνπξλαξφπνπινο, 2007∙ 

Hoy θαη Miskel, 1996). 

Ο ξφινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο αλαδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο, ην 88,3% αμηνινγεί κε αξθεηά θαη πνιχ ηνλ βαζκφ επίδξαζεο ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο 

ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηε δηακφξθσζή ηνπ θαη ην 84,8% πηζηεχεη φηη ην ζρνιηθφ θιίκα 

κπνξεί λα αιιάμεη εχθνια κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή (Cheng, 1991
α
∙ Cheng,  

1991
b
∙ Γνπξλαξφπνπινο, 2007∙ Εαβιαλφο, 1990:92∙ Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006∙ 

Μηρφπνπινο, 1998∙ Μπάθαο, 2006∙ αΐηεο, 2008
β
) θαη (Forehand & Gilmer, 1964 φπ. αλάθ, 

ζην Μηρφπνπινο, 1998). Δπίζεο, θξίλνπκε ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ην ζεηηθφ ζρνιηθφ 

θιίκα ιεηηνπξγεί σο εζσηεξηθφ θίλεηξν ζηελ επηινγή ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ην 82,8% ησλ 

εξσηεζέλησλ άπνςε ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη ζεσξεηηθά απφ ηνπο αΐηε & αΐηεο (2012) θαη 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Παζηαξδή (2001). 

Αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

αλαδεηθλχνληαη πξσηίζησο ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη δεπηεξεπφλησο ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θέζε ε νπνία ζηεξίδεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο, 

ππνδηεπζπληέο θαη πξντζηακέλνπο.  Ζ πιεηνλφηεηα δηάθεηηαη αξλεηηθά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζρνιηθνχ ζχκβνπινπ, ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εμσηεξηθνχ θνξέα 

ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Δλδερνκέλσο, ιφγσ ηεο ηζρπξήο 

πξνθαηάιεςεο απέλαληη ζηνλ δπζιεηηνπξγηθφ ζεζκφ ηνπ επηζεσξεηή, θαζψο ε εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη απηφκαηα ζηελ ζπλείδεζε πνιιψλ κε ηελ επηζεψξεζε θαη σο 

δηαδηθαζία απνθηά ειεγθηηθφ θη φρη αλαηξνθνδνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Κσλζηαληίλνπ & 

Κσλζηαληίλνπ, 2017). Απφ ηελ ηνπνζέηεζε απηή αλαδεηθλχεηαη θαη ε επηζπκία γηα εκπινθή 
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ησλ ηδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα 

πηνζεηνχλ ην αλζξσπηζηηθφ - πινπξαιηζηηθφ κνληέιν ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα 

θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, απφ ηα επξήκαηα 

εληζρχεηαη πξσηίζησο ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πνπ είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν θαη 

δεπηεξεπφλησο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο αλ θαη είλαη κνλνπξφζσπν 

φξγαλν είλαη κέινο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη γλσξίδεη ηελ εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ έκςπρσλ θαη άςπρσλ ζηνηρείσλ πνπ 

ηελ ζπγθξνηνχλ σο εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.  

Σν ζρνιηθφ θιίκα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. πλεπψο, πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη γηαηί δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο δήισζε ζε αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ην 94,3% ηνπ δείγκαηφο καο. Σν ζεηηθφ ζρνιηθφ 

θιίκα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη ππεπζπλφηεηαο ηφζν ζε καζεηέο φζν θαη 

ζε εθπαηδεπηηθνχο δήισζε ζε αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ην 93,2% θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ 

ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά θαη βειηησηηθά γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ππνζηήξημε ζε αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ ην 87,8%. Σα επξήκαηα επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Εκπάηλνο & Γηαλλαθνχξα, 2010∙ Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008∙ 

Κσλζηαληίλνπ, 2015∙ Κσλζηαληίλνπ & Κσλζηαληίλνπ, 2017∙ MacBeath, 2001∙ MacBeath θαη 

ζπλ., 2005∙ Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006∙ Παζηαξδή, 2001∙ νινκψλ, 1999) θαη απφ ηηο 

αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ ζπλαληψληαη θαη νη ηέζζεξηο ηχπνη ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Καβνχξε (1998). Σν 71,5% 

ησλ εξσηεζέλησλ (188 εθπαηδεπηηθνί) ραξαθηεξίδεη σο «Αλνηρηφ» ην θιίκα πνπ επηθξαηεί 

ζην ζρνιείν ηνπ, εθφζνλ εθεί θπξηαξρεί ε ακνηβαία ζπλεξγαζία, ν δηεπζπληήο δηαθξίλεηαη 

απφ ρακειφ βαζκφ θαηεπζπληηθήο ηάζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ. 

Δχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιινπο λνκνχο ζην παξειζφλ (Καβνχξε, 1998∙ Σζνιαθίδεο, 2010). ε 

έιεγρν ζπζρέηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαπηζηψζεθε, φπσο αλακελφηαλ, φηη ζηα ζρνιεία 

πνπ επηθξαηεί θιεηζηφ θιίκα ν δηεπζπληήο ζέηεη απζηεξνχο, θαλφλεο, επνπηεχεη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη είλαη απφιπηνο ζηηο ζέζεηο ηνπ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη ζηα ζρνιεία 

πνπ επηθξαηνχλ νη άιινη ηχπνη ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Δπίζεο, φζν πην αλνηθηφ είλαη ην θιίκα 

ηφζν πεξηζζφηεξν δίλεη ην παξάδεηγκα ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο δνπιεχνληαο ν ίδηνο 

ζθιεξά, ηνπο επηβξαβεχεη, ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ηνπο ελεξγνπνηεί θαη ηνπο δξαζηεξηνπνηεί. 

Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε νξγαληθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δεισζέληνο ηχπνπ 

θιίκαηνο, απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο (1/ζ-3/ζ) 

δειψζεθε κφλν ην αλνηρηφ ζρνιηθφ θιίκα, γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη βηβιηνγξαθηθά. Σν 

κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο, θαζψο 

ζηα κηθξφηεξα ζρνιεία νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ είλαη πην ηζρπξέο 
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θαη έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλνρή, γηαηί ην πξνζσπηθφ έρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία (αΐηεο, 2007∙ αΐηεο 2008
α
∙ Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 1995). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 107 εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ 

φηη αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ  παξεθθιίλνληαο ιίγν 

έσο θαζφινπ. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα δχλαηαη λα έρεη δηηηή εξκελεία. Δλδερνκέλσο, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα δεζκεχνληαη απφ ηελ πεξηνξηζηηθή θαη θαηεπζπληηθή ζηάζε ηνπ δηεπζπληή 

(θιεηζηφ θιίκα, θιίκα ζπκκεηνρή ή αθνζίσζεο) ή απφ ηνλ απζηεξφ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

εθηέιεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κσλζηαληίλνπ 

(2015: 58-61), ηα ειάρηζηα πεξηζψξηα επειημίαο πνπ αθήλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ πνπ απνηειεί βαζηθή 

ζπληζηψζα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα, απφ ηελ πιεζψξα ηεο 

δηδαθηέαο χιεο, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ηελ πίεζε γηα επίδνζε θαη ηελ ηππνιαηξία - 

θνξκαιηζκφ πνπ απνηεινχλ γλσξίζκαηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ζπλάκα δείγκαηα 

απφθιηζεο απφ ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ. 

Ζ παξάκεηξνο επηθνηλσλία δηαπηζηψζεθε φηη επεξεάδεη ηε δφκεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο παξακέηξνπο ζπλεξγαζία θαη νκαδηθφ πλεχκα, ελψ ηειεπηαία 

θαηαηάζζεηαη ε παξάκεηξνο νηθεηφηεηα. Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ην 

νξγαλσηηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδεηαη πξσηίζησο απφ ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αλζξψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

ζρνιείν θαη απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ αμηνινγείηαη σο 

επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ έρνπλ θεληξηθή ζέζε ζε 

νηηδήπνηε ιακβάλεη ρψξα ζην ζρνιείν, νη δηδάζθνληεο πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ ζηνλ 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ θαη ε δηνίθεζε εθδειψλεη έκπξαθηα θαη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνπο καζεηέο.  

πκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηψζεηο – Πξνηάζεηο 

ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα επξήκαηα θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζε εξεπλεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ κειινληηθά κε 

ηε κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, φπσο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη αξκφδηνπο θνξείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψζεθε φηη δηάθεηληαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ έξεπλά καο, επηπιένλ αλαδεηθλχεηαη ε επηζπκία ηνπο 

λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε 

ζεζκνζέηεζε θαη ε θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ζε 

ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Άιισζηε 

είλαη θνηλή παξαδνρή φηη ε επηκφξθσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη 

ε αμηνιφγεζε ηνπ ίδησλ ησλ αμηνινγεηψλ εκπλέεη εκπηζηνζχλε γηα έλα έγθπξν, αμηφπηζην θαη 

αληηθεηκεληθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ πνιηηεία, κέζα απφ ηελ εθθξαδφκελε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα ζεζκνζεηήζεη έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν δελ ζα έρεη ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα παξέρεη νπζηαζηηθή 

ελεκέξσζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Θα ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά θαη 

βειηησηηθά γηα ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε 

βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ‟ απηή, κφλν, ηελ πεξίπησζε ζα ιεθζεί 

ζεηηθά απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ζα πξνρσξήζεη νκαιά ε εθαξκνγή ηεο. 

Ζ αλάδεημε ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζηπι δηνίθεζεο καο νδεγεί ζηελ πξφηαζε γηα ζεζκνζέηεζε 

θαη πινπνίεζε απφ πιεπξάο ηνπ Τπνπξγείνπ παηδείαο πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαηάξηηζεο 

θαη επηκφξθσζεο λπλ δηεπζπληψλ θαη ππνςήθησλ, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο επξχηεξα. Σν πξφγξακκα, 

εηδηθά γηα ηνπο δηεπζπληέο, ζα πξέπεη λα παξέρεη πέξαλ ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ 

ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξεο γλψζεηο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, ιήςεο απνθάζεσλ, 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, πξνγξακκαηηζκφο ζηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθφ δίθαην θ.ά. . 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε κειέηε θαη ε εμέηαζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο κε φκνηα, παξαπιήζηα, δηαθνξεηηθά ή ζπλδπαζηηθά εξεπλεηηθά 

εξγαιεία. Οη κειέηεο απηέο ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε, ζηελ αμηνιφγεζε θη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε ην θιίκα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα 

παξακέλεη ειθπζηηθφ, επράξηζην, θηιηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη επλντθφ γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε. 
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Abstract: This article aims to investigate the motivation for participation of women prisoners 

in the SCS of the Eleonas Thebes detention facility. The individual semi-structured interview 

was used as research tool, while content analysis was selected as a method of analyzing and 

processing data. The sample of the survey consisted of nine trainees attending the Elena 

Thebes SCS and the psychologist of the SCS. The results of the survey showed that the 

trainees‟ motives to participate in the educational process are  mainly their educational 

development for their future rehabilitation, personal empowerment, avoiding the suffering of 

the imprisonment and their appropriate socialization. The beneficial calculation of the penalty 

is not recorded as a key incentive, and the intention to continue their studies after release is 

basically positive in relation to the exogenous conditions they will face after serving their 

sentence. 

Key Words:  Adult Education, Prison Education,Second Chance School, Women Prisoners. 

Πεξίιεςε: ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη  λα δηεξεπλεζνχλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο 

θξαηνχκελσλ γπλαηθψλ ζην ΓΔ ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο Διεψλα Θεβψλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε αηνκηθή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ελψ σο 

κέζνδνο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ  ελλέα εθπαηδεπφκελεο έγθιεηζηεο πνπ θνηηνχλ ζην ΓΔ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζηνλ Διεψλα Θεβψλ, θαζψο θαη ε ςπρνιφγνο ηνπ ΓΔ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο νη θξαηνχκελεο εθπαηδεπφκελεο έρνπλ σο θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θπξίσο ηε κνξθσηηθή ηνπο αλάπηπμε γηα ηε 

κειινληηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε, ηελ απνθπγή απφ ηα δεηλά ηνπ 

εγθιεηζκνχ θαη ηελ θαηάιιειε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Ο επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο 
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πνηλήο δελ θαηαγξάθεηαη σο βαζηθφ θίλεηξν, ελψ ε πξφζεζε ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

κεηά ηελ απνθπιάθηζε είλαη θαηά βάζε ζεηηθή, ζε ζπλάξηεζε φκσο κε ηηο δηακνξθσζείζεο 

εμσγελείο ζπλζήθεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, εθπαίδεπζε θξαηνπκέλσλ, ΓΔ θπιαθψλ, θίλεηξα, 

γπλαίθεο θξαηνχκελεο. 

Δηζαγσγή  

Ζ εθπαίδεπζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αηφκνπ ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Σν 

δηθαίσκα ζηε κφξθσζε απνηειεί έλα αλαθαίξεην δηθαίσκα γηα ην άηνκν θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηνπο θξαηνχκελνπο ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ, ηε ζηηγκή πνπ ε  ζχγρξνλε ζσθξνληζηηθή 

πνιηηηθή, ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ επαλαθνηλσληθνπνίεζε, αλαγλσξίδεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νκαιή επαλέληαμε ησλ εγθιείζησλ ζηελ θνηλσλία. ηα ζσθξνληζηηθά 

θαηαζηήκαηα  ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη κέζα απφ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αιιά 

θαη κέζα απφ ηε ζεζκνζέηεζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), ηα νπνία  παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ γηα φζνπο δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηε γπκλαζηαθή ηνπο εθπαίδεπζε.  

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο, ζηελ νπνία δηεξεπλψληαη ηα 

θίλεηξα θνίηεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ΓΔ πνπ ιεηηνπξγεί ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο 

ζηνλ Διεψλα Θεβψλ. Πξφθεηηαη γηα γπλαηθείεο θπιαθέο. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζην ζεζκφ 

ησλ ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θπιαθέο ζηε ρψξα καο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε 

ζηνηρεία γηα ην ΓΔ Διεψλα Θεβψλ. Ζ επφκελε ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζην ζπδήηεζε γηα 

ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Καηφπηλ, παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Αθνινπζεί ε ελφηεηα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηά ηεο. Σν άξζξν  νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

1. Σα ΓΔ ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο  

χκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο,  νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ζηε θπιαθή πξέπεη λα είλαη φκνηνη κε απηνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ ηίζεληαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο θπιαθήο κε έκθαζε ζην 

δηθαίσκα γηα κάζεζε φισλ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ην νπνίν απνηειεί  θιεηδί γηα ηελ 

αλζξψπηλε αλάπηπμή ηνπο (Council of Europe, 1990, ζει. 11). 

ε απηήλ ηελ νπηηθή θηλείηαη θαη ν ηζρχσλ σθξνληζηηθφο Κψδηθαο ησλ θπιαθψλ ηεο 

ρψξαο καο ζηα άξζξα 34 θαη 35 γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο (ΦΔΚ Α 

291/24/12-1999). Με βάζε ην άξζξν 35 παξάγξαθν 1 ηνπ .Κ, κάιηζηα, «ε εθπαίδεπζε ησλ 

θξαηνπκέλσλ απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε ή ζπκπιήξσζε εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζή ηνπο» (φπ.π.). 
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Σν πξψην ΓΔ ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο ιεηηνχξγεζε ζηε Γηθαζηηθή θπιαθή Λάξηζαο 

ην 2004 θαη κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 11 ΓΔ ζηηο θπιαθέο φιεο ηεο ρψξαο 

(Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Νεφηεηαο, 2017). πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 

ηα ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ησλ Γηαβαηψλ Θεζζαινλίθεο, 

Νηγξίηαο, Γξεβελψλ, Σξηθάισλ, Λάξηζαο, Διεψλα  Θεβψλ, Γνκνθνχ, Μαιάλδξηλνπ, Πάηξαο, 

Υαλίσλ, Κνξπδαιινχ θαζψο θαη έλα ηκήκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν Κξάηεζεο ηνπ 

Κνξπδαιινχ (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Γεληθή Γξακκαηεία Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Νεφηεηαο / Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 2017). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ηεο ρψξαο δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ απηήλ 

ησλ ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο πιαηζίνπ θπιαθήο. Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο, ην σξνιφγην 

πξφγξακκα, νη γξακκαηηζκνί πνπ δηδάζθνληαη, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη νη επξχηεξνη 

ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηεινχλ θνηλνχο ηφπνπο γηα ηα ΓΔ αλεμάξηεηα 

ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη πεξηνξηζκνί 

πνπ απνξξένπλ απφ ην ηδηαίηεξν πεδίν ηεο θπιαθήο θαη δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ ζε απηφ ην ρψξν.  

Έηζη, ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε θνίηεζε ζην ΓΔ, εθηφο απφ ηα ηππηθά 

θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ησλ ΓΔ, πξνζηίζεηαη θαη ην  Πεληακειέο 

πκβνχιην Δξγαζίαο Κξαηνπκέλσλ ηεο θπιαθήο (ΦΔΚ Α 291/24-12-1999, άξζξν 41, παξ. 

3), ηε ζηηγκή πνπ ε θνίηεζε ζην ΓΔ  ηπγράλεη επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ εκεξψλ πνηλήο (1 

εκέξα θνίηεζεο ηζνδπλακεί κε 2 κέξεο πνηλήο) (ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Καηαζηήκαηνο 

Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ, ρ.ρ.). Δπηπιένλ, ηα καζήκαηα γίλνληαη θαηά ηηο πξσηλέο-θαη φρη ηηο 

απνγεπκαηηλέο, φπσο ζηα ππφινηπα ΓΔ- ψξεο θαη ππάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί ιφγσ ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο θπιαθήο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φπσο απαγφξεπζε ρξήζεο 

Γηαδηθηχνπ ή δπζθνιία ζηελ εχξεζε γλσζηηθνχ πιηθνχ. 

Παξφια απηά, ηα ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ θπιαθψλ δηακνξθψλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζε εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά αιιά θαη πνιηηηζηηθά πεδία, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα επαλεληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν βειηηψλνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζή ηνπο (Βεξγίδεο, 2008).  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ζηνηρεία γηα ην ΓΔ Διεψλα Θεβψλ. 

1.1 Σν ΓΔ ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο Διεψλα Θεβψλ 

Σν ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο  ηνπ Διεψλα ιεηηνχξγεζε ζηε Θήβα Βνησηίαο 

ην 2008 γηα πξψηε θνξά θαη αθνξά απνθιεηζηηθά γπλαίθεο θξαηνχκελεο, ελήιηθεο θαη 

αλήιηθεο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί 

λαξθσηηθψλ, γηα εγθιήκαηα ηδηνθηεζίαο, νηθνλνκηθά, αιιά θαη θαηά ηεο δσήο. Γπλαίθεο 

δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη εζληθνηήησλ, κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο, αιιά θαη ζσκαηηθήο πγείαο, 

άγακεο ή έγγακεο, κε παηδηά πνπ είηε έρνπλ αθήζεη πίζσ ηνπο είηε κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ 

εηψλ κέλνπλ καδί ηνπο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο 
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θπιαθήο. ηνπο δχν θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ ΓΔ δελ ππάξρεη ζηαζεξφο αξηζκφο θνηηνπζψλ 

γπλαηθψλ νχηε θαηά ηελ έλαξμε νχηε θαηά ην πέξαο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ιφγσ ησλ 

κεηαγσγψλ ή ησλ απνθπιαθίζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θξαηνχκελσλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη γπλαίθεο αιινδαπέο ειηθίαο 

κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ κε ζεκαληηθή αλνκνηνγέλεηα ζην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. Οη 

πεξηζζφηεξεο βηψλνπλ έληνλν άγρνο ζε φ, ηη αθνξά ζηηο καζεζηαθέο απαηηήζεηο είηε ιφγσ 

παξειζνληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ είηε ιφγσ ρακειήο απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο 

(Κνιέζηαο, Ρνππάθα & Διιεληθνχ (2017). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα 

(Επγνγηάλλε, 2014), ζρεδφλ φιεο ζεσξνχλ θαζνξηζηηθφ θαη ζεηηθφ ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο νη εθπαηδεπηέο επηρεηξνχλ λα εθαξκφζνπλ πην 

ειθπζηηθέο ηερληθέο γηα λα εληζρχζνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε, αιιά θαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ απηναληίιεςή ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Κνιέζηα (2016), ην ζρνιείν αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

θξαηνχκελεο δεκηνπξγψληαο επηπιένλ θίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζή 

ηνπ. Αξθεηέο θξαηνχκελεο εθπαηδεπφκελεο κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ηε ζηήξημή ηνπο απφ πκβνχινπο Φπρνιφγνο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ λα ζπλερίζνπλ ζε 

ιπθεηαθά ηκήκαηα, λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο 

αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Πνιιέο κάιηζηα, ζεσξνχλ πσο 

κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηε κειέηε ηνπο φηαλ απνθπιαθηζηνχλ θαη ζε 

πεξηφδνπο δηαθνπψλ ζηελαρσξηνχληαη πνπ ζηακαηάεη ην ζρνιείν, δεηψληαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ην 

ρξφλν ηνπο. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ ίδηα έξεπλα, δεκηνπξγνχληαη θαη πξνβιήκαηα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο αξθεηέο εθπαηδεπφκελεο κπνξεί λα έρνπλ ήδε 

δηακνξθσκέλεο αξλεηηθέο ζρέζεηο ιφγσ ηεο δηαβίσζήο ηνπο ζηε θπιαθή, ηηο νπνίεο 

θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαρεηξηζηνχλ, έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Δπίζεο, πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηέξσλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο απηέο αλαγθάδνληαη λα έρνπλ καδί 

ηνπο ηα παηδηά ηνπο, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο ηκήκα απαζρφιεζεο 

ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ (Κνιέζηαο, 2016). 

Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε γηα ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

2. Σν δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνλ σθξνληζηηθφ Κψδηθα πξνβιέπεηαη πσο «φινη νη θξαηνχκελνη έρνπλ δηθαίσκα 

ζηελ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο κφξθσζε, άζιεζε θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, θαζψο θαη 

ζηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Ν. 2776/1999,άξζξν 34, παξ. 1). Με βάζε ην άξζξν 35 

ηνπ .Κ. παξ.1, ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο θξαηνχκελνπο απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε 

ή ζπκπιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπο. Ο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ απνθηηέηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ηεο θπιαθήο  

είλαη ηζφηηκνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ηεο ίδηαο βαζκίδαο εθηφο θπιαθήο (άξζξν 35, 
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παξ.3) ρσξίο λα αλαγξάθεηαη φηη απνθηήζεθε κέζα ζην ρψξν ηεο θπιαθήο γηα λα απνθεπρζεί 

ν νπνηνζδήπνηε ζηηγκαηηζκφο ηνπ έγθιεηζηνπ (Πηηζειά, 1999).  Σν ίδην άξζξν, κάιηζηα,  ηνπ 

.Κ. πξνβιέπεη πσο ζε πεξίπησζε κεηαγσγήο δελ αλαζηέιιεηαη ε εθπαίδεπζε, ελψ ε θνίηεζε 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηαγσγήο, έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη 

θαη δηαθφπηεηαη ε ξνή ηεο (άξζξν 35, παξ.9). Δπηπξφζζεηα, ζην άξζξν 46 ηνπ .Κ. 

πξνβιέπεηαη πσο ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, αλ έρεη νινθιεξσζεί ν θχθινο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ ππάξρεη ε επεξγεηηθή δηάηαμε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ εκεξψλ 

(κηα εκέξα εθπαίδεπζεο αληηζηνηρεί ζε δχν εκέξεο έθηηζεο πνηλήο). 

Γηεζλείο εηζεγήζεηο, θαλφλεο, αιιά θαη ζπζηάζεηο νξγαληζκψλ θαηνρπξψλνπλ ην 

δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ έγθιεηζησλ αηφκσλ ζηηο θπιαθέο. πγθεθξηκέλα, ε εηζήγεζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο Νν R(89) 12 (1989) γηα ηελ «Δθπαίδεπζε ζηηο Φπιαθέο»  

πξνέβιεπε βαζηθέο ζπζηάζεηο γηα ηα θξάηε-κέιε, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ζχλδεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηε ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή. Απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν αιθαβεηηζκφο ησλ 

έγθιεηζησλ, ελψ απαξάβαην δηθαίσκά ηνπο είλαη ε αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθή, αζιεηηθή, δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζε 

νπνηαδήπνηε δξάζε θαιιηεξγεί ην πλεχκα ηνπο θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα  ηα .Γ.Δ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΡΔΑ (2008) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζε πεδία πνπ 

αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο (ζεαηξηθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο), ζε εθδφζεηο πεξηνδηθψλ θαη 

εθεκεξίδσλ, ζε ζπλεξγαζίεο κε άιια ζρνιεία ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, απνηειψληαο έλα ελζαξξπληηθφ κήλπκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο θπιαθέο.  

Χζηφζν, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηεζλή θείκελα, αιιά θαη ηνλ 

σθξνληζηηθφ Κψδηθα ηεο Διιάδαο, δε ζεκαίλεη πσο ηίζεηαη θαη ζε εθαξκνγή κε απφιπηε 

αθξίβεηα. Σν βέβαην, φκσο,  είλαη φηη ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε σο βαζηθή αλαγθαηφηεηα ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζπληνληζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο γηα λα ην δηαζθαιίζεη θαη 

έκπξαθηα. Καηά ηνλ Σζηάθαιν (2004), σζηφζν, απαηηείηαη πξνζπάζεηα θαη αγψλαο ζε 

θνηλσληθφ πεδίν ψζηε «λα δηακνξθσζεί ε απαξαίηεηε πνιηηηθή βνχιεζε» (ζ.183). 

ηελ επφκελε ππνελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν ηεο θπιαθήο. 

2.1. Απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν ηεο θπιαθήο 

Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο  ζηνλ ρψξν ηεο θπιαθήο  θαζίζηαηαη επηηαθηηθφο, θαζψο 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα κέζα γηα ηελ πγηή επαλέληαμε ηνπ έγθιεηζηνπ ζηελ 

θνηλσλία. Ζ επαλαθνηλσληθνπνίεζε ηνπ έγθιεηζηνπ απνηειεί έλαλ επξχηεξν ζηφρν ηεο 

ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη πινπνηείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν βαζκφ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Με ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο αιιά θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 
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νπηηθψλ ηνπο, νη έγθιεηζηνη κέζσ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ηνπνζεηνχλ ηηο βάζεηο γηα 

κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θφζκνπ ζε φια ηα επίπεδα κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. Γη 

απηφ ζα πξέπεη ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα λα απνηειεί έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα επλνεί ηε 

ζεηηθή αιιαγή θαη ηελ αλζξψπηλε εμέιημε (Muñoz,2009). 

Σνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο πξνυπφζεζε γηα κηα θαιχηεξε πνξεία θαη πξννπηηθή 

ηνπ αηφκνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηνλίδεη θαη ν Lejins (1971), επηζεκαίλνληαο πσο 

επηβάιιεηαη ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο θπιαθέο, ψζηε λα παξέρεηαη 

ζηνπο έγθιεηζηνπο κηα δεχηεξε ξεαιηζηηθή επθαηξία γηα ηε δσή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθή 

επαλαθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία. Μάιηζηα θαηά ηνλ Parker (1990), νη έγθιεηζηνη 

ζπκκεηέρνληεο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλαπηχζζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη 

βειηηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ληψζνληαο ρξήζηκνη θαη ηθαλνί. 

Πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο ζην δηεζλή αιιά θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έρνπλ αλαδείμεη 

ηελ εθπαίδεπζε κέζα ζηε θπιαθή σο θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δεηλψλ ηνπ εγθιεηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα έθηηζεο ηεο πνηλήο ησλ έγθιεηζησλ φζν θαη γηα 

ηε κεηαζηξνθή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε κείσζε ηεο ππνηξνπήο ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζε 

ηνπο (Βεξγίδεο θ.ά, 2007 ·Κνπηκηδή, 2011·Παπαζαλαζίνπ, 2010 · Bhatti, 2010 · Ζιηνπνχινπ, 

2011 ∙  Όξιεο, 2013∙ Υξπζηθνπνχινπ 2015). 

Ζ επφκελε ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηα 

θίλεηξα ησλ θξαηνπκέλσλ φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

3. Κίλεηξα θξαηνπκέλσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

Καηά ηνλ Spector (2000), ηα θίλεηξα απνηεινχλ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαζνδεγνχλ θάησ απφ ηελ επηξξνή 

αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ. Με ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηα άηνκα ζπλδένληαη θαη ηα θίλεηξα, 

νδεγψληαο ζε κηα  αλαδπφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ επηθέξεη δξάζε (Spector, 2000). Καηά ηνπο 

Ryan and Deci (2000), ηα θίλεηξα ρσξίδνληαη ζε ελδνγελή, φηαλ ππάξρεη δξάζε γηα 

ηθαλνπνίεζε θάπνηαο εζσηεξηθήο αλάγθεο θαη ζε εμσγελή, φηαλ ππάξρεη ζχλδεζε ηεο δξάζεο 

κε θάπνην αλακελφκελν απνηέιεζκα πνπ αθνινπζεί απηήλ. 

Οη Manger, Eikeland, Diseth, Herland & Asborjornsen (2010) δηαρσξίδνπλ ηα θίλεηξα 

πνπ νδεγνχλ ζε απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζε δχν θαηεγνξίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θίλεηξα πνπ «σζνχλ» ην άηνκν λα ιάβεη ηελ απφθαζε θαη ζηα θίλεηξα 

πνπ ην «έιθνπλ» ζηελ απφθαζε απηή (ζ.536). ηελ πξψηε πεξίπησζε  ππεηζέξρνληαη 

παξάγνληεο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ζπλεηδεηά ζην άηνκν,  ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε  ππάξρεη 

πην ζπλεηδεηή δξάζε πνπ ελεξγνπνηείηαη θπξίσο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Οη ίδηνη 

εξεπλεηέο, κειεηψληαο ηα θίλεηξα ησλ έγθιεηζησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο θπιαθέο, έρνπλ δηαπηζηψζεη πσο παξάγνληεο φπσο ε 

θαηαγσγή, ε ειηθία, ε δηάξθεηα έθηηζεο ηεο πνηλήο, αιιά θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν  

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζή ηνπο (Manger et al, 2010,ζ.544). Ζ ίδηα 
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έξεπλα αλέδεημε πσο  έγθιεηζηνη κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είραλ σο θίλεηξν ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελψ έγθιεηζηνη κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν είραλ 

σο θίλεηξν ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. Χζηφζν, ζηελ έξεπλα 

απηή αλαδείρηεθαλ θαη θίλεηξα θνηλά γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο έγθιεηζηνπο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο, ζηελ αίζζεζε ηνπο φηη γεκίδνπλ 

παξαγσγηθά θαη δεκηνπξγηθά ηνλ ρξφλν ηνπο ζηε θπιαθή, θαζψο θαη ζηελ απνθπγή άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πην δχζθνισλ, φπσο  π.ρ. ε εξγαζία (φπ.π., ζ. 537).  

Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αλαδεηθλχνπλ σο ζεκαληηθά 

θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ έγθιεηζησλ ζηα  ΓΔ  ηε κείσζε ηεο πνηλήο, ηελ απφθηεζε 

απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ, ηελ απφθηεζε πνηθίισλ δεμηνηήησλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλίαο 

ζηε θπιαθή, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε (Βεξγίδεο θ.ά. 2007·Κνπηκηδή, 

2011·Παπαζαλαζίνπ,2010¨Παπαησάλλνπ, 2015). ηελ έξεπλα ησλ  Βεξγίδε θ.ά. (2007) 

επηζεκαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο θξαηνχκελεο εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επηζπκία 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ θαη ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ην λα βνεζνχλ ζηα καζήκαηά ηνπο ηα παηδηά ηνπο ή ηα εγγφληα ηνπο. 

ηελ έξεπλα ηνπ Παπαζαλαζίνπ (2010) επηβεβαηψλνληαη σο θίλεηξα ηφζν ε απφθηεζε 

ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ θχθισλ ζην ΓΔ φζν θαη ν 

επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ησλ εκεξψλ έθηηζεο ηεο πνηλήο γηα ηνλ έγθιεηζην. Δπηπξφζζεηα, ε 

θαιιηέξγεηα ησλ γισζζηθψλ θαη θνηλσληθψλ  δεμηνηήησλ γηα ηνπο αιινδαπνχο έγθιεηζηνπο 

ζπληζηά έλα βαζηθφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ΓΔ, θαζψο ηνπο βνεζά ζηελ αληαπφθξηζή 

ηνπο ζε θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. 

Παξάιιεια, έλα απφ ηα ζεκαληηθά θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

ΓΔ είλαη θαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο θπιαθήο ζπλπθαζκέλε  κε ηε 

δηαθπγή απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο θπιαθήο. Ζ επαλαζχλδεζε ησλ έγθιεηζησλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί ζεηηθά, θαζψο απνθηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 

έξρνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα θαη δέρνληαη εξεζίζκαηα γηα θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο (Γεκεηξνχιε, Θεκειή & Ρεγνχηζνπ, 2006). Ζ δηαθπγή απφ 

ηελ θνπιηνχξα ηεο θπιαθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο, αιιά 

θαη ηελ απνθπγή ηεο κεηαγσγήο ζπληζηνχλ θίλεηξα πνπ επηζεκαίλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Κνπτκηδή (2011). 

Δλ θαηαθιείδη, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθά θίλεηξα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο πνηλήο, ε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε ησλ 

έγθιεηζησλ αηφκσλ, ε πξνζσπηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπο, ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ «λεθξνχ» ρξφλνπ ηεο θπιαθήο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηελ εξεπλεηηθή καο κεζνδνινγία. 
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4.Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. 

4.1 Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ ην εμήο: 

Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ ζην ΓΔ πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

θαηάζηεκα θξάηεζεο ζηνλ Διεψλα Θεβψλ;  

Γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ έγηλαλ επηπιένλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ: α) 

ηε ζχλδεζε ηνπ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο πνηλήο κε ηα θίλεηξα θνίηεζεο θαη β) ζηελ 

πξφζεζε ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ  κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. 

4.2.Γείγκα-πεξηνξηζκνί 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 

ελλέα γπλαίθεο- έγθιεηζηεο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Διεψλα Θεβψλ πνπ θνηηνχζαλ ζην 

ΓΔ ηεο θπιαθήο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, θαζψο θαη ηελ ςπρνιφγν ηνπ 

Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο. Οη θξαηνχκελεο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ  απφ 19 εηψλ κέρξη 52 εηψλ. 

Σξεηο ήηαλ έγγακεο, ηξεηο δηαδεπγκέλεο, δχν άγακεο θαη κηα ρεξεπφκελε. Οη έμη είραλ 

ειιεληθή ππεθνφηεηα, δχν ήηαλ απφ ηε Βνπιγαξία θαη κία απφ ηε Γεσξγία. Σξεηο έγθιεηζηεο 

αλήθαλ ζην Β θχθιν ζπνπδψλ, ελψ νη ππφινηπεο έμη ζηνλ Α θχθιν ζπνπδψλ ηνπ  ΓΔ. Σν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηφζν ηνπ παηέξα φζν θαη ηεο κεηέξαο ηνπο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ρακειφ 

–έμη δήισζαλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ είραλ νινθιεξψζεη ην Γεκνηηθφ θαη κία φηη δελ είραλ 

πάεη ζρνιείν- ελψ κία έγθιεηζηε αλέθεξε γπκλαζηαθφ επίπεδν θαη κία άιιε παλεπηζηεκηαθφ. 

Σν φηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζε έλα ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο, παξνπζηάδεη απφ κφλν 

ηνπ αξθεηέο δπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ,  ε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπληζηά πεξηνξηζηηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ απηήο.  

4.3 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε  πνηνηηθή κεζνδνινγία. Καηά ηνλ Creswell (2003), ε 

πνηνηηθή έξεπλα είλαη έλα είδνο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο βαζίδεηαη ζε 

απφςεηο ζπκκεηερφλησλ κε εξσηήκαηα κεγάινπ εχξνπο, ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα πνπ 

απαξηίδνληαη θπξίσο απφ ιεθηηθά ζχλνια ηα νπνία θαη επηρεηξεί λα ηα αλαιχζεη 

αλαδεηθλχνληαο ζέκαηα κε έλαλ ηξφπν πην ππνθεηκεληθφ θαη κεξνιεπηηθφ. Θεσξείηαη, 

άιισζηε, ε θαηαιιειφηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Denzin Lincoln, 2003, ζ. 18-29), αιιά θαη γηα ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

φπνπ ν εξεπλεηήο ζηεξίδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Creswell, 2008) θαη δηεξεπλά 
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ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζπγθεληξψλνληαο ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα πνιιέο πηπρέο ησλ ππφ 

δηεξεχλεζε δεηεκάησλ (Κπξηαδή,1999, ζ. 52).  

ηε  ζπγθεθξηκέλε έξεπλα,  ε πνηνηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο θξίζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε, αξρηθά δηφηη ε έξεπλα αθνξά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ νη πνηνηηθέο 

αλαιχζεηο ελδείθλπληαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη γηαηί ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ νπηηθέο ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα δηεξεχλεζεο θαη ε δηθή ηνπο νπηηθή είλαη 

απηή πνπ νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζηελ έξεπλα.  

Χο εξεπλεηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αηνκηθή ζπλέληεπμε εκηδνκεκέλεο 

κνξθήο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο πην ειεχζεξεο έθθξαζεο  ζηηο ζπλεληεπμηαδφκελεο, 

γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη απηέο, σο θξαηνχκελεο, αλήθνπλ ζε 

επάισηε θνηλσληθή νκάδα. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Robson (2007), ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ νξίδεηαη 

σο «κηα θσδηθνπνηεκέλε θνηλή ινγηθή, κηα εθιέπηπλζε ησλ ηξφπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ νη 

απινί άλζξσπνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ 

πηπρέο ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη» (ζ. 418). Δπηιέγεηαη σο κηα απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο 

ηερληθέο γηα ηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ εξεπλψληαο θαη αλαιχνληαο ηελ θνηλσληθή 

επηθνηλσλία κε φιεο ηηο πηπρέο θαη ζπλέπεηεο ηεο (Ησζεθίδεο, 2008).  

5.Απνηειέζκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα θίλεηξα θνίηεζεο ηνπο ζην ΓΔ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ θηλήηξσλ κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο 

θαζψο θαη ε πξφζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο.  

5.1.Κίλεηξα θνίηεζεο ζην ΓΔ ηνπ θαηαζηήκαηνο Κξάηεζεο 

Σα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

κέζα ζην ρψξν ηεο θπιαθήο πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηα εμήο: κνξθσηηθή αλάπηπμε θαη 

κειινληηθή επέλδπζε γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, πξνζσπηθή ελδπλάκσζε, απνθπγή 

απφ ηε δεηλή εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ, νκαιή θνηλσληθνπνίεζε. 

Οη πεξηζζφηεξεο έγθιεηζηεο ζεσξνχλ πσο ην ΓΔ απνηειεί κηα κεγάιε επθαηξία γηα 

απηέο, επεηδή ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ, λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, 

αιιά  θαη ηηο εθνδηάδεη κε γλψζεηο πνπ ηνπο αλνίγνπλ ην δξφκν γηα θάηη θαιχηεξν ζην 

κέιινλ. Δηδηθφηεξα: 

Ζ Δ1,δειψλνληαο πσο «Γηα ην απνιπηήξην. Να ζπλερίζσ ηε δσή κνπ κεηά», ζεσξεί 

πσο ην ΓΔ απνηειεί ην θιεηδί γηα ην κέιινλ ηεο. Παξφκνηα άπνςε έρεη θαη ε Δ4, ε νπνία 

δειψλεη σο θίλεηξν ηελ επέλδπζε γηα έλα θαιχηεξν  κέιινλ: «Να απνθηήζσ εθόδηα, λα κελ 
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είκαη αγξάκκαηε». ην ίδην πιαίζην αλήθεη θαη ε δήισζε ηεο φπσο Δ8 «Σα γξάκκαηα είλαη ε 

επθαηξία κνπ». Σε κνξθσηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ζεσξνχλ σο 

βαζηθφ θίλεηξν θαη ε Δ6  θαη ε Δ7  πνπ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηάο ηνπο αλαδεηνχλ 

ζην ΓΔ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ Διιεληθά ηε ζηηγκή πνπ πιένλ δνπλ ζηε ρψξα απηή: «Σώξα 

κέλσ ζηελ Διιάδα. Έηζη πξέπεη λα κάζσ λα δηαβάδσ θαη λα γξάθσ Διιεληθά. Σν ζρνιείν απηό 

είλαη κεγάιε επθαηξία γηα κέλα» (Δ6), «Να καζαίλσ πνιύ θαιά ειιεληθά, λα ζπκεζώ παιηέο 

γλώζεηο αιιά θαη θαηλνύξηεο θαη λα έξρνκαη ζε θαιύηεξν πεξηβάιινλ» (Δ7). Μάιηζηα, ε 

ηειεπηαία ζεσξεί θαη σο άιιν θίλεηξν ηελ πγηή ζπλαλαζηξνθή θαη θνηλσληθνπνίεζε. Απηή 

ηε ζέζε πηνζεηεί θαη ε Δ9 πνπ ζεσξεί πσο ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη πγηή πξφηππα πνπ ηελ επεξεάδνπλ ψζηε λα γίλεηαη πην θνηλσληθή κέζσ  ηεο 

κάζεζεο αιιά θαη ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηεο κε απηά  «Βξίζθνκαη κε θόζκν ζσζηό. Γίλνκαη πην 

θνηλσληθή θαη καζαίλσ. Δίλαη επθαηξία γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε».  

Γχν απφ ηηο έγθιεηζηεο πξνβάιινπλ σο βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζή ηνπο, ζηνηρείν πνπ ζα ηηο 

νδεγήζεη ηφζν ζηελ δηθή ηνπο βειηίσζε φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή ηνπο απνδνρή. 

Δηδηθφηεξα, ε Δ3 δειψλεη πσο «Θέισ λα θάλσ θάηη γηα κέλα., λα κπνξώ λα κηιήζσ θαη λα 

γλσξίζσ ζσζηό θόζκν» θαη ε Δ5  ζπλδέεη ηε κάζεζε κε ηελ πξνζσπηθή ηεο ελδπλάκσζε: 

«Γηαηί ζέισ λα κάζσ λα δηαβάδσ θαη λα γξάθσ ειιεληθά θαη είλαη επθαηξία.  Θα κε θάλνπλ 

πην δπλαηή». 

Ζ απνθπγή απφ ηηο δεηλέο ζπλζήθεο ηνπ εγθιεηζκνχ απνηέιεζε έλα θεληξηθφ θίλεηξν. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε αλαθνξά: «Σν λα θεύγσ από ηελ πηέξπγά κνπ θαη λα 

πεγαίλσ ζην ζρνιείν είλαη σξαία» (Δ8). ηελ παξαζηαηηθή ηεο αλαθνξά ε Δ2 ζεσξεί φηη  ε 

θνίηεζή ηεο  ζην ζρνιείν απνηειεί κηα ηδαληθή δηέμνδν απφ ηε κηδέξηα ηεο θπιαθήο, 

ζπλπθαζκέλε βέβαηα θαη κε ηελ κνξθσηηθή εκπεηξία. «Γηαηί ζέισ λα θεύγσ από ηελ πηέξπγα 

θαη λα καζαίλσ θάηη θαιό. Γελ κπνξώ ηα θνπηζνκπνιηά θαη ηελ ηξέια». 

Οη ζέζεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηελ ςπρνιφγν ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο ζηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ απηή έρεη κε ηηο έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο 

σζνχλ ζηε θνίηεζε ζην ζρνιείν παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληηζηνηρία κε ηα ιεγφκελα ησλ ίδησλ 

ησλ έγθιεηζησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο: «Ο πξώηνο ιόγνο πνπ πξνβάιινπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην ΓΔ είλαη ε θαιύηεξε κνξθσηηθή απαξηίσζε,  ώζηε λα  ηύρνπλ θαιύηεξεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Δπίζεο επηζεκαίλνπλ όηη έρνπλ ζπλαλαζηξνθή κε άιια πγηή 

άηνκα (ηνπο εθπαηδεπηηθνύο)  πνπ απνηεινύλ  πξόηππν ηαύηηζεο  γηα ηηο ίδηεο θαη όηη παξάιιεια 

αμηνπνηνύλ επνηθνδνκεηηθά ην ρξόλν θξάηεζήο ηνπο». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ 

απφζπαζκα, ε ςπρνιφγνο πξνηάζζεη σο θχξην ιφγν ηελ θαιχηεξε κνξθσηηθή ηνπο 

απαξηίσζε γηα κειινληηθή απνθαηάζηαζε αιιά θαη ηελ πγηή ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εγθιείζησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ θηλήηξσλ κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ θνίηεζεο 

ζηελ πνηλή ηνπο.  
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5.2 χλδεζε θηλήηξσλ κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ζηελ πνηλή 

Καη νη ελλέα έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη ζα ζπλέρηδαλ ηε 

θνίηεζή ηνπο ζην ΓΔ αλεμάξηεηα απφ ηελ επλντθή δηάηαμε ησλ «κεξνθάκαησλ» γηα ηελ 

έθηηζε ησλ πνηλψλ ηνπο. Αλέθεξαλ πσο ην ζρνιείν ηνχο πξνζθέξεη ηφζν πγηείο θαηαζηάζεηο, 

φπσο φκνξθεο θηιηθέο ζρέζεηο, γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο παξνρέο, αιιά θαη κηα αίζζεζε 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ειεπζεξίαο κέζα ζην δχζθνιν θαη δεηλφ πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο. 

Έηζη, ρσξίο πεξηζηξνθέο δήισζαλ πσο αθφκα θαη ρσξίο κεξνθάκαηα, ζα επέιεγαλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ζην ζρνιείν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δ1 αλαθέξεη πσο «ζα ζπλέρηδα λα παξαθνινπζώ ηα καζήκαηα 

ζην ζρνιείν γηαηί κε θάλεη θαη θεύγσ από ηελ πηέξπγά κνπ θαη γίλνκαη πην θνηλσληθή κε ηα 

ππόινηπα θνξίηζηα θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ», ελώ ε Δ2 πξνρσξά αθφκα παξαπέξα 

δηαηππψλνληαο θαη ηελ πξφηαζε λα ιεηηνπξγνχζε ην ζρνιείν θαη θαηά ην δηάζηεκα ηνπ 

θαινθαηξηνχ: «Φπζηθά θαη ζα εξρόκνπλα. Γηα κέλα ην ζρνιείν είλαη κηα κεγάιε παξέα. Μέζα 

ζην ζάιακν κνπ δελ κηιάσ πνιύ. Δδώ έρσ θίινπο. Μαθάξη λα ήηαλ αλνηθηό θαη ην θαινθαίξη».  

Ζ Δ8 δειψλεη πσο εθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ απνθηά έρεη θαη φθεινο ζηε δηαγσγή ηεο «Θα 

ην ζπλέρηδα γηαηί καζαίλσ πνιιά αιιά βνεζάεη θαη ζηε δηαγσγή», ελψ ε Δ5 δίλεη κηα πην 

πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ζηε θνίηεζή ηεο, πξνβάιινληαο σο πξσηαξρηθφ ην αίζζεκα ηεο 

ειεπζεξίαο πνπ βηψλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηεο: «Ναη ζα ζπλέρηδα ην ζρνιείν γηαηί 

όηαλ πεγαίλσ εθεί αηζζάλνκαη ειεύζεξε. Δδώ βιέπεηο ππάξρνπλ παξάζπξα πνπ κπνξείο λα δεηο 

ηνλ ήιην θαη ηνλ νπξαλό. Έηζη ληώζεηο ειεύζεξε».  

Θεηηθέο ήηαλ θαη νη πξνζεγγίζεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη απφ ηηο ππφινηπεο 

έγθιεηζηεο, νη νπνίεο πξνέηαμαλ σο βαζηθά θίλεηξα ηελ κνξθσηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ 

απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ,  αιιά θαη ηελ γφληκε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηεο 

θπιαθήο.  Έηζη, ε Δ4 απαληά ζεηηθά θαη θαηεγνξεκαηηθά φηη δε ζα ζηακάηαγε ηε θνίηεζή 

ιφγσ ηνπ κε επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ ιέγνληαο πσο «Ναη ζα ην ζπλέρηδα γηαηί ζέισ λα 

απνθηήζσ εθόδηα θαη λα κάζσ πξάγκαηα.». Σε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ηνλίδεη θαη ε Δ6, ε 

νπνία πξνζζέηεη φηη ηα κεξνθάκαηα ιφγσ απηνχ δελ απνηεινχλ θίλεηξν  «Ναη ζα ζπλέρηδα γηα 

λα θεύγσ από ηελ πηέξπγα κνπ θαη γηα λα κάζσ γξάκκαηα θαη αλ ήζεια κεξνθάκαηα ζα 

έβξηζθα ηξόπν θαη λα δνπιέςσ». ην ίδην πιαίζην, θαη ε Δ7 δειψλεη φηη σζείηαη  

απνθιεηζηηθά απφ ην θίλεηξν ηεο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ  «Έρσ βάιεη ζηόρν λα πάξσ ην 

απνιπηήξην κνπ. Έηζη δε ζα ζηακάηαγα ην ζρνιείν», φπσο θαη   ε Δ9   πνπ ζεσξεί πσο 

επηπιένλ πσο θαη  ε πξνζσπηθή επραξίζηεζε θαη ραξά πνπ βηψλεη απφ ηελ θνίηεζή ηεο είλαη 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο επηινγήο ηεο «Πεξλάσ ηόζν σξαία. Μαζαίλσ ηόζα πξάγκαηα. Οπόηε 

ζα ζπλέρηδα γηα λα πάξσ ην απνιπηήξην». Μφλν ε Δ3 παξαδέρηεθε πσο ηα κεξνθάκαηα 

βνεζάλε, αιιά θαη ε κφξθσζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα απηήλ «Θα ζπλέρηδα αιιά ζίγνπξα  

βνεζάεη ζηα κεξνθάκαηα καο αιιά καζαίλνπκε θαη πνιιά πξάγκαηα».  

Ίζσο ην φηη  δελ αλαθέξζεθε απφ ηηο έγθιεηζηεο ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο 

πνηλήο θξάηεζεο σο θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή  ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ελδερνκέλσο βέβαηα 

λα νθείιεηαη ζε πηζαλή δηθή ηνπο ζπζηνιή ιφγσ ηνπ σθειηκηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θηλήηξνπ.  
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ηελ επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θξαηνπκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. 

5.3 Πξφζεζε ζπλέρηζεο ζπνπδψλ κεηά ηελ απνθπιάθηζε 

Σέινο, ηέζεθε ην εξψηεκα ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ κεηά ηελ θνίηεζε ζην ΓΔ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Πέληε  εθπαηδεπφκελεο  ζπλέδεζαλ ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο κε ηελ εξγαζία πνπ ζα βξνπλ «αλ βέβαηα κνπ ην επηηξέπεη θαη ε δνπιεηά πνπ ζα βξσ» 

(Δ1), «Αλάινγα κε ηε δνπιεηά πνπ ζα βξσ» (Δ2), «Δμαξηάηαη από ηε δνπιεηά.»(Δ8), «Ναη αιιά 

ίζσο ππάξμεη πξόβιεκα ιόγσ δνπιεηάο» (Δ5), «Μάιινλ δε ζα πξνιαβαίλσ κε ηελ δνπιεηά. Γελ 

κπνξώ λα ζνπ πσ αθόκα γηα κεηά» (Δ6), νη ηέζζεξηο εθδειψλνληαο ηελ επηζπκία ηνπο λα 

ζπλερίζνπλ, ελψ ε Δ6 ήηαλ πην επηθπιαθηηθή. Γχν  απφ απηέο απάληεζαλ θαηεγνξεκαηηθά 

πσο ζα ζπλερίζνπλ (Δ4,Δ7)  ελψ άιιεο δχν είπαλ πσο ζα ζπλδπάζνπλ  ηε κφξθσζε κε ηε 

δνπιεηά ηνπο «Ναη, ζα πξνζπαζήζσ λα ζπλδπάζσ κόξθσζε θαη δνπιεηά» (Δ9), «Θα ήζεια λα 

ζπλερίζσ γηα λα κε βνεζήζεη ζηε δνπιεηά.» (Δ3).  

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο απφςεηο ηνπο θαίλνληαη πην δηζηαθηηθέο,  ίζσο ιφγσ ηνπ φηη δεηήζεθε θάηη πνπ 

αθνξά ζην κέιινλ ηνπο  θαη εμαξηάηαη απφ εμσγελείο θαη αζηάζκεηεο  παξακέηξνπο,  φπσο 

π.ρ. νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο «έμσ» δσήο. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, 

δηαθαίλεηαη φηη ην θίλεηξφ ησλ πεξηζζνηέξσλ γηα κάζεζε δείρλεη ηζρπξφ. 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο είλαη αθηεξσκέλε ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. 

πκπεξάζκαηα 

Με ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε αλαδείρηεθε, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε ΓΔ ζσθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ, ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

θπιαθή σο βαζηθήο παξακέηξνπ γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζή ηνπο, αιιά θαη ηελ νκαιή 

επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία.  

Σα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα 

ζην ρψξν ηεο θπιαθήο πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηα εμήο: 

 κνξθσηηθή αλάπηπμε θαη κειινληηθή επέλδπζε γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε,  

 πξνζσπηθή ελδπλάκσζε,  

 απνθπγή απφ ηε δεηλή εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ,   

 πγηήο θνηλσληθνπνίεζε. 

Χο πξσηαξρηθφ θίλεηξν θνίηεζεο ζην ΓΔ θάλεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα λα είλαη ε 

κνξθσηηθή ηνπο αλάπηπμε κε ηελ επηδησθφκελε απφθηεζε ηίηινπ ζπνπδψλ, έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη κηα  θαιχηεξε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε κεηά ηελ απνθπιάθηζε. Καη ζηελ έξεπλα 

ησλ Papaioannou, Anagnou & Vergidis (2018) φπνπ επηρεηξήζεθε κηα ζπζηεκαηηθή 
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αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ζπιινγή ησλ πνξηζκάησλ ησλ κειεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ 2006-2016 ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, παξνπζηάδεηαη έλα πςειφ πνζνζηφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ίδηνθίλεηξν γηα ηελ εθπαίδεπζε (22%). 

Σν θίλεηξν απηφ ζπλπθαίλεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε θαη βειηίσζε αιιά θαη 

ηελ αλάγθε γηα πγηείο ζπλαλαζηξνθέο κε αλζξψπνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ ππνθνπιηνχξα ηεο θπιαθήο. Οη πεξηζζφηεξεο έγθιεηζηεο 

εθπαηδεπφκελεο θάλεθε λα ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα 

βειηησζνχλ πξνζσπηθά, αιιά θαη λα απνθηήζνπλ γλσζηηθά εθφδηα ρξήζηκα γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Παξφκνηα, νη Skaalvik, Finbak θαη Pettersen (2003) 

πξνζδηφξηζαλ σο ην κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα ηνπο θξαηνχκελνπο ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο. Παξεκθεξή ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη 

απφ ηηο έξεπλεο ησλ Βεξγίδε θ.ά. (2007) θαη  Γθαζνχθα (ρ.ρ), φηη δειαδή νη θξαηνχκελνη κε 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε θάπνηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ή ζηελ απφθηεζε 

θάπνηαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ψζηε λα ππάξμεη επαγγεικαηηθή, αιιά θαη θνηλσληθή 

επαλέληαμή ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. ηελ  παξνχζα έξεπλα δελ  θαηαγξάθεθε, 

ηνπιάρηζηνλ σο δεισζέλ άκεζν θίλεηξν, ν  επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο πνηλήο, πνπ 

απαληάηαη σο θίλεηξν ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν ησλ 

θπιαθψλ (Βεξγίδεο θ.ά., 2007· Irwin, 2008· Bhatti, 2010· Manger et al, 2010· 

Παπαζαλαζίνπ, 2010· Ζιηνπνχινπ, 2011· Κνπτκηδή, 2011).  

Ζ απνθπγή ησλ δεηλψλ ηνπ εγθιεηζκνχ, επίζεο,  θαηαγξάθεηαη σο θίλεηξν θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο, θαζψο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο δίλεηαη ε επθαηξία ζηηο έγθιεηζηεο  λα μεθχγνπλ 

απφ ην απνπληθηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο, λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ην λεθξφ ρξφλν 

ηνπο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία (Βεξγίδε θ.ζπλ, 2007· Bhatti, 2010·  

Ζιηνπνχινπ, 2011· Κνπτκηδή,2011). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλδεζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο απνζπλδένπλ ηελ παξαθνινχζεζε ζην ΓΔ κε ηα «κεξνθάκαηα», 

εθηφο απφ κία  πνπ ζεσξεί  ηε θνίηεζή ηεο  σο  ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαγσγή ηεο, 

εχξεκα πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο  Κνπτκηδή (2011), ελψ θάπνηα άιιε 

απνδέρεηαη ηε ζεκαζία ηνπ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ σο πιενλέθηεκα, αιιά θαη απηή 

πξνθξίλεη ηελ αμία ηεο κφξθσζεο. ε απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη ηα επξήκαηα λα ζπκθσλνχλ 

κε απηά πνπ αλαδείρηεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηεο Υξπζηθνπνχινπ (2015), φπνπ δελ αλαθέξεηαη 

σο θίλεηξν ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο πνηλήο. 

Σέινο, νη εθπαηδεπφκελεο θξαηνχκελεο ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη κεηά ηε θνίηεζε ζην ΓΔ, ππφ ηελ αίξεζε, σζηφζν, ηεο 

χπαξμεο εμσγελψλ θαη αζηάζκεησλ παξαγφλησλ, φπσο νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο «έμσ» δσήο. ε απηφ ην ζεκείν δηαπηζηψζεθε έλα θνηλφ εχξεκα κε ηελ 

έξεπλα ηνπ Όξιε (2013), ελψ ππήξμε κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε κε ηελ έξεπλα ηεο 

Ζιηνπνχινπ (2011) πνπ θάλεθε ε θπξίαξρε ηάζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ κεηά ηελ 
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απνθνίηεζε απφ ην ΓΔ αλεμάξηεηα ζπλζεθψλ, αιιά θαη ηεο Κνπηκηδή (2011) φπνπ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ έγθιεηζησλ εθπαηδεπφκελσλ ηάρζεθε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο κεηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην ΓΔ. 

Καηαιήγνληαο, δηαθαίλεηαη θαη απφ απηήλ ηελ έξεπλα ν πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έρεη 

γηα ηνπο θξαηνχκελνπο θαη ηηο θξαηνχκελεο ε εθπαίδεπζε. Σν ΓΔ απνηειεί, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, κία «φαζε» κέζα ζην 

αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο θαη κία δεχηεξε επθαηξία γηα πξνζσπηθή βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε, αιιά θαη γηα νκαιή θνηλσληθή επαλέληαμε.  
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Abstract: Education constitutes a long term investment on  Human Resources and a primary 

pillar of both financial and social growth. Within this framework, the quest of implementing 

quality in Education  in the Hellenic territory is  of primary importance.  Since 2002 there 

have been a number of efforts to include  procedures of evaluating the educational outcome in 

schools and promote the quality of  educational services.  The 2013-2014 school year was 

when school-self-evaluation procedures commenced  and with the latest n.4547 Law of 2018  

a new framework on scheduling and validating educational procedures is being implemented.  

The present essay aims at investigating into the new framework as seen  through the total 

Quality Management Principles. Initially, a delimitation of the concepts of Quality and Total 

Quality Management is being attempted. The Deming Theory is further examined as well as 

its‟ implementation on Education and School Self-Evaluation.  

The concept of Quality in the Hellenic Educational System is being examined  and alternative  

procedures of importing evaluation and self-evaluation techniques are further considered 

under the TQM theories. 

Keywords: educational evaluation, self-evaluation, Total Quality Management (TQM) 

Πεξίιεςε: Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη  

βαζηθφ ππιψλα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε 

αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη γηα ηε ρψξα 

καο. Απφ ην 2002 θαη κεηά έγηλαλ πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε ην λ. 4547/2018 εηζάγεηαη έλα λέν πιαίζην γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Ζ παξνχζα  εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  θαζψο θαη ηελ 

εμέηαζή ηνπ κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). Αξρηθάγίλεηαη 
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νξηνζέηεζεησλ ελλνηψλ πνηφηεηα θαη ΓΟΠ. Αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία ηνπ Deming , ε 

εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Δπίζεο δηεξεπλάηαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

πξνηείλνληαη νη δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ηεο απνηίκεζεο - απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΓΟΠ.  

Λέμεηο θιεηδηά:Απνηίκεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ , απηναμηνιφγεζε , Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο 

1. Δηζαγσγή 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ξαγδαίεο αιιαγέο ζην ηερλνινγηθφ , νηθνλνκηθφ , θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ , κέζα 

απφ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο θαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Απφ ην 2002 έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

εηζαγσγήο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο - απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζε κηα 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν 

ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζε παλειιαδηθή θιίκαθα 

εαπηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ζ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ζεζκνζεηεκέλε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 152/2013) πξνθάιεζε 

ηξηβέο, αλαηαξάμεηο θαη έληνλε θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ κεζνδνινγία 

εθαξκνγήο ηεο, είηε εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή απηναμηνιφγεζεο– απνηίκεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε σο αμηνιφγεζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  

θαζψο θαη ηελ εμέηαζή ηνπ κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). 

2. Ζ αμηνιφγεζε – απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ σο παξάκεηξνο ηεο 

πνηφηεηαο – Ννκνζεηηθφ πιαίζην 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο εκθαλίδεηαη αξρηθά ην 1998 

Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α Γ2/1938/26-2-1998), φπνπ νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ σο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζην Νφκν (Ν. 2986/2002) , νξίδεηαη εθ λένπ φηη 

ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηδηψθεηαη  ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο, ε ζπλερήο βειηίσζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζπκβάιεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. ην Ν.3848/2010 νξίδεηαη φηη ζην 

ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ε ζρνιηθή κνλάδα ζπληάζζεη έθζεζε κε ηελ νπνία 
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αμηνινγνχληαη: α) ε απφδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζχλνιφ ηεο, β) ε επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ζην πξφγξακκα δξάζεο θαη γ) νη επηηπρίεο, νη 

αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

Με ηελ ίδηα έθζεζε δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Με 

ηελ Τ.Α 30972/Γ1/15-3-2013 γηα Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο – Γηαδηθαζία Απηναμηνιφγεζεο, νξίδεηαη πάιη φηη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη 

ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε θνπιηνχξαο 

αμηνιφγεζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηελ ίδηα Τ.Α θαζνξίδνληαη νη ηνκείο θαη νη δείθηεο πνηφηεηαο πνπ 

αθνξνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ , ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα.  

Με ην Ν. 4142/2013 ηδξχεηαη ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ) θαη ε απνζηνιή ηεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

1 είλαη « Ζ δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε... αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ….».  

Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 κε ηελ αξηζκ. Γ1/1900089/10-12-2013 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο  ηέζεθε  ζε εθαξκνγή γηα πξψηε θνξά ζε παλειιαδηθή θιίκαθα  ην  πξφγξακκα  ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δίραλ πξνεγεζεί επηκνξθψζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηε εγθχθιην αλαθέξεηαη 

φηη «θνπφο ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ … είλαη ε εηζαγσγή ηνπ πλεχκαηνο 

ηεο απηναμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα». ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο  

ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ είραλ ηελ 

παηδαγσγηθή επζχλε ησλ ζρνιείσλ ηνπο θαη δηαλεκήζεθε ην πιηθφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Παζηάο, Λάκληαο, Μαηζαίνπ, Γεκφπνπινο, Παπαρξήζηνο, Μεξθνχξεο, 

2012α , 2012β , 2012γ , 2012δ).  

Με ην Ν. 4547/2018ζεζκνζεηείηαη κε ην άξζξν 47 εθ λένπ ν πξνγξακκαηηζκφο  θαη ε 

απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Κπξίαξρν φξγαλν ζηελ φιε 

δηαδηθαζία είλαη πιένλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο πξνγξακκαηίδεη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ηελ γλψκε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ 

(δηδάζθνληεο , ζχιινγνο γνλέσλ , καζεηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη εθπξφζσπνο δήκνπ - ζρνιηθήο επηηξνπήο). ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πάιη ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλπξνβαίλεη ζε απνηίκεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ηηο δπζθνιίεο, ηα 

πξνβιήκαηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. Οη εθζέζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ππνβάιινληαη ζην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ( ΠΔ.Κ.Δ.) γηα κειέηε απφ ηνπο ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ πνπ έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή επζχλεθαη ηηο δηαηππψλνπλ παξαηεξήζεηο ηνπο. Σα 
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ΠΔ.Κ.Δ. κε ηε ζεηξά ηνπο ππνβάιινπλ ζπλνιηθέο ζπκπεξαζκαηηθέο εθζέζεηο ζην Ηλζηηηνχην 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ( Η.Δ.Π) πνπ κπνξεί λα εηζεγεζεί ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο , ηξφπνπο 

βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη 

νη ζεκαηηθνί άμνλεο αλαθνξάο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ (δείθηεο πνηφηεηαο ) ζα θαζνξηζζνχλ κε ππνπξγηθή απφθαζε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Η.Δ.Π. 

3. Οξηνζέηεζε ησλ ελλνηψλ πνηφηεηα θαη  Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) 

ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη απφ ηε θχζε ηεο ππνθεηκεληθή θαη ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ 

αθξηβή νξηζκφ ηεο. Μπνξεί λα αθνξά έλα πξντφλ ή κηα παξερφκελε ππεξεζία θαη 

πξνυπνζέηεη φπσο ζα εμεγεζεί παξαθάησ, ηελ χπαξμε πειαηψλ είηε εζσηεξηθψλ, είηε 

εμσηεξηθψλ (θαηαλαισηψλ). Όπσο αλαθέξεη ν Εαβιαλφο (2003, ζ.27), ππάξρνπλ δηάθνξνη 

νξηζκνί ηεο πνηφηεηαο φπσο, «Πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε - Juran», 

«Πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε - Crosby» θαη 

«Πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε - Deming». 

Ζ νιηθή πνηφηεηα μεθίλεζε απφ ηελ επηηπρία ηεο ηαπσληθήο βηνκεραλίαο ηελ δεθαεηία ηνπ 

‟50. Σα απνηειέζκαηααλέδεημαλ ηελ νιηθή πνηφηεηα σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. Μέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζή ηεο σο ηξφπνπ δσήο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ. Ζ 

ΓΟΠ ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ κε ηελ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη :  ε χπαξμε πειαηψλ 

(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) , ε ζρέζε πειάηε – πξνκεζεπηή θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαξθνχο 

βειηίσζεο σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ή 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνηειεί ε δέζκεπζε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε θηινζνθία ηεο θαη ε χπαξμε ελφο καθξνπξφζεζκνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο απαηηεί φξακα, 

δέζκεπζε απφ φινπο θαη ρξφλν γηα λα επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα. 

ην ρψξν ηε εθπαίδεπζεο ε νιηθή πνηφηεηα είλαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (δηνίθεζε, εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ, θνηλσλίαο) γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Γηα λα 

έρεη απνηέιεζκα απαηηείηαη δέζκεπζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ψζηε  λα 

δηακνξθσζεί απφ θνηλνχ φξακα θαη πνιηηηθή πνηφηεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.  

4. Ζ ζεσξία ηνπ Deming θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Οη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ βαζίδνληαη ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εηδηθψλ ηεο 

πνηφηεηαο φπσο  είλαη νη Deming, Juran θαηGrosby. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ 
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Deming κηαο θαη ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο επηζηήκνλαο ζε φηη αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηεο 

θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ. Ο Deming έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ν ζεκειησηήο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο 

ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο» (Ρνχζε, 2007, ζ.15) θαη ε θηινζνθία ηνπ γηα 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πεξηθιείεηαη ζηα «14 ζεκεία 

γηα ην κάλαηδκελη» (Deming, 2002). Γελ αξθείηαη απιά ζηε ιχζε κηθξψλ ή κεγάισλ 

πξνβιεκάησλ, αιιά απνδεηά ην ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Σα 14 ζεκεία ηνπ Deming(Αεδφλεο, 2014, ζζ.10-11), 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζζνχλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε (Ρνχζε, 2007,ζζ. 38-44, Εαβιαλφο, 2003). 

εκαληηθφηεξα είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε πηνζέηεζε 

ηεο λέαο θηινζνθίαο απφ ηε δηνίθεζε, απνηειεζκαηηθή εγεζία, ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία , ε επηβξάβεπζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο θαη απηνβειηίσζεο γηα φιν ην πξνζσπηθφ  θαη ηέινο ε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ 

πινπνίεζε ηεο λέαο θηινζνθίαο. 

Ο Καηζαξφο (2008) πξνηείλεη νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο ΓΟΠ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο « Ζ δηακφξθσζε νξάκαηνο , απνζηνιήο 

θαη πνιηηηθήο πνηφηεηαο. Γέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ σο ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή ζηελ λννηξνπία 

ησλ δηνηθνχλησλ θαη  ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ. Έκθαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (καζεηψλ, γνλέσλ, παλεπηζηεκίσλ, κειινληηθψλ εξγνδνηψλ, 

θξάηνπο θαη θνηλσλίαο). Γέζκεπζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

θηινζνθία ηεο ΓΟΠ. πλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, σο 

κέξνο ηεο ίδηαο ηεο ππφζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Έκθαζε ζηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ησλ ιαζψλ πνπ νδεγνχλ ζε  απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ».   

Ζ ΓΟΠ ελζσκαηψλεη πνιιέο απφ ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο κε έκθαζε ζην 

ζπλεξγαηηθφ-ζπκκεηνρηθφ πξφηππν δηνίθεζεο. ηελ ρψξα καο βέβαηα ππάξρνπλ ζεκαληηθνί 

πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο: Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

απνπζία ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν, νη δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ , ε 

έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνηφηεηαο θαηε έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο θαη 

αλάπηπμεο ζηειερψλ θαη  εθπαηδεπηηθψλ (Καηζαξφο, 2008, ζζ.135-136).   

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη σο αλαγθαηφηεηα εεθαξκνγή πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ έκθαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηειεί δεηνχκελν ζηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

θξηηηθήο απνηίκεζεο ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο πξνηείλεηαη ζην λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (2018),  ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Όπσο αλαθέξακε , ε κφλε αιιαγή πνπ 

πξνηείλεηαη ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, είλαη ε ππνβνιή 

ησλ εθζέζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ 
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κνλάδσλ πνπ ζα ζπληάζζνληαη θάζε έηνοζην ΠΔ.Κ.Δ.,πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπληάζζεη 

ζπλνιηθή έθζεζε γηα ην Η.Δ.Πθαη φρη απεπζείαο ζηελ Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.  

5. Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

Ζ απηναμηνιφγεζε (εζσηεξηθή αμηνιφγεζε) ή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ , είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ απηήλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα 

δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ παξερνκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ (Καηζαξνχ &Γεδνχιε, 2008, ζζ.137-140). Ζ απηναμηνιφγεζε - απνηίκεζε είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

πφξνπο θαη λα πξνζδηνξίδεη ζρέδηα δξάζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

(Γηαλληάο& θαθηαλάθε, 2014, ζ.201). Οη ηνκείο ελδηαθέξνληνο , νη δείθηεο θαη ηα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ή ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο απφ δηεζλή 

βξαβεία πνηφηεηαο ή δεκνζηεπκέλεο κειέηεο (νινκψλ,1999, ζζ.62-127).Ζ απηναμηνιφγεζε 

- απνηίκεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο ελφο νξγαληζκνχ θαη 

ραξάζζεη κηα πνξεία πξνο ηελ αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ ίδην γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη 

επηπιένλ δείρλεη κηα σξηκφηεηα εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ ( Γηαλληάο& θαθηαλάθε, 2014, 

ζ.202). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο - απνηίκεζεο είλαη δπλακηθή θαη ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ 

βνεζάεη ζηελ απηνγλσζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εκπιέθεη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

έξεπλα δξάζεο θαη ηειηθά θαιιηεξγεί θνπιηνχξα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Απαηηεί ζπιινγηθή δέζκεπζε θαη είλαη ζηελ νπζία έλαο δξφκνο ρσξίο 

ηέινο, αθνχ ζθνπφο ηεο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη κηα απιή δηεθπεξαησηηθή δηαδηθαζία 

ρσξίο νπζηαζηηθφ λφεκα. 

6. Ζ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο – απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, ζεσξεηηθά ππνζηεξίρηεθε απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ έξγνπ κε ην πιηθφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ( ηέζζεξηο ηφκνπο ). ηνλ ηφκν Η ηνπ πιηθνχ πεξηγξάθεηαη ην βαζηθφ πιαίζην 

(θηινζνθία)  ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σνλίδεηαη φηη 

επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία θαη θαζηεξψλεη:α) 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο κέζα απφ νκάδεο εξγαζίαο, β) απφ «θάησ» πξνο ηα «πάλσ» 

αμηνιφγεζε, γ) έξεπλα δξάζεο θαη δ) ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε (Παζηάο, θ.ζπλ, 2012α, 

ζζ.11-12). ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά : ε αλάδεημε ησλ δπλαηψλ θαη ε 

επηζήκαλζε ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε αλάιεςε δξάζεσλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε αξηηφηεξε δηνίθεζε, ε απνηειεζκαηηθή 
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αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ε αλαηξνθνδφηεζε γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θ.ά. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ 

επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο απηναμηνιφγεζεοηίζεληαη ηα παξαθάησ έμη θξίζηκα εξσηήκαηα: α) πνχ 

βξηζθφκαζηε , β) πνπ ζέινπκε λα θζάζνπκε, γ) ηη ρξεηάδεηαη θαη πψο πξέπεη λα θζάζνπκε 

εθεί πνπ ζέινπκε, δ) ηη πξφνδν θάλακε, ε) πφζν θαη πψο σθειεζήθακε σο άηνκα απφ ηε 

δηαδηθαζία θαη ζη) ζε πνηνπο ηνκείο βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε 

εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ (Παζηάο, θ.ζπλ., 2012α, ζ.14). 

Βαζηθφο ππιψλαο ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζεσξείηαη ην ζρήκα 

Π-Δ-Α-Δ-Α (Πξνγξακκαηηζκφο – Δθαξκνγή – Αμηνιφγεζε / Αλαηξνθνδφηεζε- Δθαξκνγή–

Αμηνιφγεζε/Αμηνπνίεζε). Κάζε ζρνιηθή κνλάδα πξνγξακκαηίδεη θαη ζρεδηάδεη ζηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ησλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηελ Δηήζηα Έθζεζε  Αμηνιφγεζεο  ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη  δξάζεηο  απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ζε επίπεδν ηάμεσλ ή ηκεκάησλ. Ζ ζρνιηθή κνλάδα θαζνξίδεη 

επίζεο σο πξνο ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο,αλαηξνθνδφηεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ  

ηνππξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο. ηε ζπλέρεηα πινπνηνχληαη νη δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ  

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πνπζπληάζζεηαη κε ηελ έλαξμε θάζε λένπ 

ζρνιηθνχ έηνπο.Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο αμηνινγείηαη ε πξφνδνο ησλ ζρεδίσλ  

δξάζεο (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε) θαη γίλνληαη νη απαξαίηεηεο αλαπξνζαξκνγέο, φηαλ  

απηφ απαηηείηαη. Ζ ζρνιηθή κνλάδα αλαπηχζζεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ιακβάλνληαο ππφςε, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο θαη ηξνπνπνηψληαο ηνλ αξρηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε φπνπ 

απνηηκψληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ πνπ αλαπηχρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπ θαη απηά ιακβάλνληαη ππφςε ζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Δδψ 

ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη  ην ζρήκα Π-Δ-Α-Δ-Α (Παζηάο, θ.ζπλ., 2012α, ζ.15) 

παξαπέκπεη έκκεζα ζηνλ θχθιν ηνπ Deming, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά επαλαιακβαλφκελα ζηάδηα κε ζπληνκνγξαθία PDSA. 

Σα ζηάδηα είλαη : Plan (πξνγξακκαηηζκφο / ζρεδηαζκφο κηαο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα 

βειηησζεί)  – Do (Γξάζε Δθαξκνγή ηνπ ρεδηαζκνχ ζε κηθξή θιίκαθα) – Study (Μειεηψ – 

αμηνινγψ ηε δξάζε γηα δηαπίζησζε απνθιίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ - Act (Δλεξγψ – 

πινπνίεζε κηαο πην απνηειεζκαηηθήο ιχζεο κεηά ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ). Με ηε 

δηαδηθαζία ηνπ θχθινπ ππάξρεη ζπλερήο πνηνηηθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο ηέινο 

(Γηαλληάο& θαθηαλάθε,2014, ζ.60, Εαβιαλφο,2003, ζζ.148-151,Αεδφλεο,2014, ζζ.10-11, 

Αληδνπιάθνο, 2008, ζζ.4-6,Καιιηψξαο, 2011 , ζζ.15-19, Μπξίληα, 2008, ζζ. 271-272). 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη ε πξφζεζε ηεο  πνιηηείαο γηα εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνηφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν ζε επίπεδν λνκηθψλ θεηκέλσλ, φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κέζα 

απφ ηελ πηνζέηεζε βαζηθψλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ Deming.  
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7. Σν νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη νη 

δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ηνπ 

Ζ πξφζεζε ηεο πνιηηείαο φπσο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

απηναμηνιφγεζεο – απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νδεγεί ζε πηνζέηεζε  βαζηθψλ 

αξρψλ ηεο ΓΟΠ.εκαληηθφ παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ην λέν νξγαλσηηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο θαη ην θαηά πφζν ζα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε ηνπ 2013-2014. Οη δηαδηθαζίεο 

εηζαγσγήο ηεο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα πξνηεηλφκελα βήκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΓΟΠ. 

Οη Γηαλληάο& θαθηαλάθε (2014) θαη ν Εαβιαλφο (2003) αλαθέξνπλ σο βαζηθάβήκαηα γηα 

ηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε : 

α) ηελ δέζκεπζε ηεο εγεζίαο, 

β)ηελ δεκηνπξγία ζπκβνπιίνπ πνηφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Ο δηεπζπληήο, 

αλαθέξνπλ, είλαη ν κεγαιχηεξνο αξσγφο ζηελ πνξεία γηα αιιαγή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην 

ζπκβνχιην πνηφηεηαο δηακνξθψλεη ηελ απνζηνιή, ην φξακα, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη εηιηθξηλήο αθνζίσζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο νκάδεο 

εξγαζίαο (πνηφηεηαο), 

γ)ε εθπαίδεπζε – επηκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο αξρέο ηεο, θαζψο θαη ε επηκφξθσζε φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελεθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο θαη 

θεδεκφλεο), 

δ) εαπνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο δει. ε εχξεζε ηνπ 

«πνπ είκαζηε», 

ε) ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνηφηεηαο θαη ε ζηαδηαθή αλαδηνξγάλσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, 

ζη) ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ, κέηξεζεο θαη νξηνζέηεζεο 

ζηφρσλ. ην ηξίην ηφκν ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο– Μεζνδνινγία θαη 

Δξγαιεία Γηεξεχλεζεο(Παζηάο, θ.ζπλ., 2012γ), πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά δείθηεο 

πνηφηεηαο θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζήο ηνπο,Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ εμαξηάηαη 

απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη θηλνχληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε 

θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, 

δ) ε δεκηνπξγία νκάδσλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ κειέηε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο, 

ε)Τηνζέηεζε ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο , αληαπφδνζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη δηαξθήο επηθνηλσλία καδί ηνπο γηα ηελ απνδνρή ηεο 

αλαζεσξεκέλεο δνκήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, 
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ζ) πξσηνβνπιίεο γηα επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ , αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θ.ά., 

η) δηαξθήο αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ , ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο , αλαζεψξεζε – 

ηππνπνίεζε ζρεδίσλ. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ απνθπγή λα θαηαιήμεη ε φιε πξνζπάζεηα ζε κηα 

γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ δηαδηθαζία,κε ειάρηζηε πξνζηηζέκελε αμίαφπσο ζπλέβε θαη ζην 

παξειζφλ(Καδαληδήο, 2015,ζζ.87-95). 

8. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηε ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

θαίλεηαη φηη  ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο – απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αληαπνθξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ  ζηηο αξρέο ηεο 

ΓΟΠ.Οη φπνηεο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα πξνηεηλφκελα 

βήκαηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΓΟΠ. 

Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απαηηεί πξνζήισζε ηεο 

εγεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ, ζεκείν πνπ δελ έηπρε ηεο αλάινγεο 

πξνζνρήο κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο ζρεδηαζηέο αλάινγσλ πξνγξακκάησλ, (ΗΔΠ, Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ 

, ΤΠ.Π.Δ.Θ).  

Σν πξψην βήκα πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

ΓΟΠ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε ζεσξεηηθή ππνδνκή γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ 

ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.ην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. 

Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη, ν ζεζκφο ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ,ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, θηλείηαη ζηεζσζηή θαηεχζπλζε, αξθεί λα παξακείλεη κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα ζηεξηρζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε  ζπλερνχο βειηίσζεο θαη εμέιημεο. 
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Απφςεηο θαη ζηάζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δνκή ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

View points and attitudes of School Principals in Primary Level Education towards the 

ability of exercising leadership, based on the current legal framework and the structure 

of the Greek Educational system 

Μαξία Σεθηνλνπνχινπ, Γηδάθηνξαο Παηδαγσγηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ ηνπ Γ.Π.Θ. κε εηδίθεπζε ζηελ 
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Maria Tektonopoulou,PhD in Pedagogical Sciences of Department of Primary Level Education of DUTH, with 

specialization in Educational Psychology, School principal,martekton@gmail.com 

 

 

 
 

Abstract: This research attempts to assist in identifying the need of redefinition  of the legal 

framework as regards the duties of a primary school principal, so that they can offer more 

than simply  be “managerial instruments” . The Greek model of organization and 

administration in Education, the skills of management / leadership and the limitations of the 

legal framework have been examined. For a more efficient conduct of this research the 

qualitative approach was chosen, as the most appropriate to reveal the viewpoints and 

perceptions of the ten respondents -school principals on the research question which was 

posed using the interview technique. It has been observed that five out of ten school principals 

believe that although they consider themselves able to exercise leadership they do not manage 

to do so, due to the structure of the current legal framework in the field of education and at the 

same time the majority of them believe that the current legal framework as well as the 

organization and structure of the educational system are characterized by centralization, 

rigidity, lack of modern spirit, strict adherence to formalities and rules, patronage and rigid 

bureaucracy, which prevents the distinction and development of school principal-leaders. 

Keywords: management / leadership, school unit principal, legal framework, structure of the 

Greek educational system 

Πεξίιεςε:Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλίρλεπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη 

κέζσ ηεο εγεζίαο θαη λα κελ απνηειεί απιά δηαρεηξηζηηθφ φξγαλν. Δμεηάζηεθε ην ειιεληθφ 

πξφηππν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη εδηεχζπλζε/εγεζία, θαζψο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ελψ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε σο ε πην θαηάιιειε γηα λα απνθαιχςεη ηηο απφςεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο δέθα εξσηψκελσλ δηεπζπληψλ γχξσ απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε κέζσ 
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ηεο ηερληθήο ηεο ζπλέληεπμεο. Παξαηεξήζεθε φηη πέληε ζηνπο δέθα δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη, 

παξφιν πνπ πηζηεχνπλ πσο έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα αζθήζνπλ εγεζία, εληνχηνηο δελ ηα 

θαηαθέξλνπλ εμαηηίαο ηεο δνκήο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθηηκνχλ φηη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε 

νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεληξσηηζκφ, 

δπζθακςία, έιιεηκκα ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο, απζηεξή πξνζήισζε ζε ηχπνπο θαη ζε θαλφλεο, 

πειαηεηαθέο πξαθηηθέο θαη άθακπηε γξαθεηνθξαηία, πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάδεημε θαη 

αλάπηπμε δηεπζπληψλ-εγεηψλ ζηα ζρνιεία.  

Λέμεηο θιεηδηά: δηεχζπλζε/εγεζία, δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζεζκηθφ πιαίζην, δνκή 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Δηζαγσγή 

Ζ εγεζία σο θαηλφκελν θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο είλαη νπζηαζηηθά εμαξηψκελα απφ ηηο 

πεγέο εμνπζίαο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ζε έλα ηεξαξρηθφ-γξαθεηνθξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν νξηνζεηεί ηε λνκηκνπνηεκέλε δχλακε θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 

εγέηε. Ζ δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε 

ή ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ. Μηα αθαηάιιειε δνκή ζπλδέεηαη ζπρλά κε πξνβιήκαηα, φπσο ε 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ, νη αλαπνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο, ε ρακειή ππνθίλεζε θ.α. Σν 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη έληνλα γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ 

δηαζέηεη ηεξαξρηθή δνκή εμνπζίαο. Δμαηηίαο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ζπληεξείηαη κηα 

δπζθίλεηε θαη αλειαζηηθή γξαθεηνθξαηία πνπ δελ επλνεί ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

δπζρεξαίλεη δε, ηε δηακφξθσζε ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

θαη έρεη ηελ ηάζε λα απνδπλακψλεη ηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ άθακπηε ηεξαξρηθή 

γξαθεηνθξαηία πνπ αλαπηχζζεηαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ άζθεζε επηξξνήο ιφγσ ζέζεο, δηφηη δελ έρνπλ πιήξσο 

απνζαθεληζκέλεο αξκνδηφηεηεο, δε δηαζέηνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηα κέζα, ε εμνπζία ηνπο δε 

ζπκβαδίδεη κε ηελ επζχλε ηνπο θαη παξακέλνπλ απιά φξγαλα παξαθνινχζεζεο 

πξναπνθαζηζκέλσλ ελεξγεηψλ. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαηάιιειε εγεζία ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, ελψ ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αλίρλεπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα έρεη πξαγκαηηθά 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη κέζσ ηεο εγεζίαο θαη λα κελ απνηειεί απιά δηαρεηξηζηηθφ 

φξγαλν ησλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.Σν πιαίζην θαη ε δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ζσζηά ε Ζγεζία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, σο έλαο «θξίθνο» 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε θνξέα ην Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ρξεηάδεηαη λα 

εμεηαζηεί κέζα ζην πιαίζην θαη ζην ζχλνιν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπζρέηηζε ησλ κεξψλ ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ απηφ.  

1.1.Σν ειιεληθφ γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

ε θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην δήηεκα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θαηέρεη θπξίαξρε 

ζέζε, φρη κφλν επεηδή κέζα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ θαιιηεξγεί πξνζδίδεη ζε απηφ πςειφ βαζκφ 

απνδνρήο, αιιά θαη επεηδή ην θαζηζηά παηδαγσγηθά ιεηηνπξγηθφ θαη νξγαλσηηθά απνδνηηθφ 

θαη απνηειεζκαηηθφ (Φαζνπιήο, 2011: 23). Όπσο θάζε θνηλσληθφ ζχζηεκα ή νξγαληζκφο, 

έηζη θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη σο βάζε ηνπ ηε δνκή ηνπ. Καηά ηνλ Mintzberg (1979: 

2) ε νξγαλσηηθή δνκή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηξείηαη ην έξγν ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

δηαθξηηά θαζήθνληα θαη επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ, ελψ θαηά ην 

Μηρφπνπιν (1998α: 34) είλαη έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ, εξγαζίαο, ινγνδνζίαο θαη εμνπζίαο 

κέζα ζην νπνίν πξαγκαηψλνληαη νη εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην νπνίν 

νξίδεη κε πνην ηξφπν ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Σν ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Fayol ηεο «ηεξαξρηθήο θιίκαθαο» θαη ηεο 

«ελφηεηαο ηεο δηεπζχλζεσο» (αΐηεο, 1992 
. 

Εαβιαλφο, 1998). Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε 

εξγαδφκελνο ππφθεηηαη ζε έλαλ κφλν πξντζηάκελν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηα 

αλψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηππηθή δηνηθεηηθή δνκή ππνδειψλεη ηνλ 

ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ ξφισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ή 

πην απιά θαζνξίδεη πνηνο θάλεη ηη, πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηη, πνηνο απνθαζίδεη ηη, πνηνο 

αλαθέξεηαη ζε πνηνλ (Μπνπξαληάο, 2005: 113). Ζ δνκή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ή 

ηε δπζιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο. Μηα αθαηάιιειε δνκή ζπλδέεηαη ζπρλά κε πξνβιήκαηα, 

φπσο ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, νη αλαπνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο, ε ρακειή ππνθίλεζε θ.α. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν ζρεδηαζκφο ηεο είλαη πνιχπινθε θαη δχζθνιε ππφζεζε. ηελ πεξίπησζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, ην νξγαλσηηθφ ηεο ζρήκα, φπσο απηφ έρεη δηαξζξσζεί θαη ιεηηνπξγεί 

ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2817/2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 

2986/2002, δηαθξίλεηαη ζηα εμήο επίπεδα: α) εζληθό, φπνπ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα αζθεί ε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία θαη απνηειεί ηελ έδξα θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

αθνξά δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, β) πεξηθεξεηαθό, φπνπ θάπνηεο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο 

αζθνχληαη απφ ηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, πνπ εδξεχνπλ ζηηο έδξεο θάζε κηαο απφ ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο 

Πεξηθέξεηεο, γ) λνκαξρηαθό, φπνπ θαιχπηνληαη ζέκαηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ λνκνχ απφ ηηο 58 Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ εδξεχνπλ 
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ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ αληίζηνηρσλ λνκψλ θαη λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ θαη δ) ηνπηθό, 

φπνπ θαιχπηνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Γξνχιηα & 

Πνιίηεο, 2008: 160). 

Μειεηψληαο ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαπηζηψλνπκε ηα εηδηθά 

γλσξίζκαηα ή δηαζηάζεηο ηεο δνκήο ηνπ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη ηελ απφδνζή ηνπ 

(Μηρφπνπινο, 1998α: 36). Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη έληνλα 

γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Ηνξδαλίδεο, 2002: 59-70 
.
 Μηραιφπνπινο, 1987), αθνχ 

δηαζέηεη ηεξαξρηθή δνκή εμνπζίαο ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ν Τπνπξγφο θαη ε 

θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ελψ ηεξαξρηθά δηαβαζκίδνληαη πξνο ηα θάησ νη 

ζέζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ, ησλ Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ, ησλ Γηεπζπληψλ 

θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ ρνιείσλ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Σα δηνηθεηηθά θαζήθνληα 

αθνινπζνχλ έλα γξακκηθφ δηαρσξηζκφ θαη  παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή κηαο ππξακίδαο 

(Αλδξένπ θαη Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 138 
.
 αΐηεο, 2005: 209). Ζ δηεχζπλζε θαηαλέκεηαη 

ζε φιε ηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε θάζε βαζκίδα αλάινγα κε 

ην βαζκφ εμνπζίαο. Κάζε ζέζε ζπλνδεχεηαη απφ έλα βαζκφ εμνπζίαο πνπ δίλεη ην δηθαίσκα 

ζε φπνηνλ ηελ θαηέρεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο, ε ζεκαζία ησλ νπνίσλ θιηκαθψλεηαη φζν 

ςειφηεξα βξίζθεηαη ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ελψ θάζε ζέζε απνθηάηαη κε δηνξηζκφ απφ κηα 

αλψηεξε εμνπζία  (αΐηεο, 2005: 209 
. 
Καηζαξφο, 2008: 32). ε ηνπηθό επίπεδν, ππάγνληαη νη 

Γηεπζπληέο θαη νη Τπνδηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην έξγν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ-ζπλαδέιθσλ ηνπο, θαζψο θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ. χκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ην Ν. 1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167/30-9-1985, η. Α΄), ηελ 

θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο αζθνχλ ν Γηεπζπληήο θαη ν Τπνδηεπζπληήο σο 

κνλνκειή φξγαλα θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ σο πνιπκειέο φξγαλν. ην άξζξν 11 ηνπ 

παξαπάλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη ν Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ 

ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, πνπ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

θαζνξίδνληαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.353.1/324/105657/Γ1 (ΦΔΚ 

1340/16-10-2002, η.Β΄), φπνπ ζην άξζξν 27, παξ.1 αλαθέξεηαη πσο ν Γηεπζπληήο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο 

αιιά θαη επηζηεκνληθφο-παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζηνλ ρψξν απηφ.  

Φαίλεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο: α) ην Τπνπξγείν Παηδείαο παίξλεη φιεο ηηο απνθάζεηο, 

ελψ νη ελδηάκεζεο εμνπζίεο έρνπλ ειάρηζηεο αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο, β) κηα πιεζψξα λφκσλ, 

δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία δε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απφθαζεο 

ή παξέθθιηζεο ζηνπο πθηζηακέλνπο, γ) ν δηνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ 

απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ζπλεπάγεηαη ηελ απφιπηε εμάξηεζή ηνπο θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο 

γηα εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1994). Ζ εμνπζία πεγάδεη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη θαηαιήγεη 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 153 of 263 

ζην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ην λνκηθφ πιαίζην ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηα ηέζζεξα 

επίπεδα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ πξάμε, απηφ ζεκαίλεη φηη ν βαζκφο ηεο δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο ζηελ εθπαίδεπζε εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε ηνπ ηεξαξρηθά ππεξθείκελνπ 

πξνζψπνπ πνπ εθθξάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ φιεο ή νη 

πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ιίγα άηνκα ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο 

ππξακίδαο, νη νξγαλψζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο (Αλδξένπ θαη 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994 
. 
Κνπηνχδεο, 1999 

.
 Μηρφπνπινο, 1998α 

.
 αΐηεο, 1992). Φαίλεηαη 

φηη, φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φιε ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία αζθείηαη απφ ην θέληξν ή κε φξγαλα πνπ νξίδνληαη απφ απηφ. Σν θξάηνο ξπζκίδεη 

ην δηνηθεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (επηινγή γηα θάιπςε δηδαθηηθψλ 

θελψλ, αλαπιήξσζε απφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα), ην δηδαθηηθφ 

πεξηερφκελν, ηε ρξήζε δεκφζησλ πφξσλ ιακβάλνληαη θεληξηθά (Eurydice, 2007: 17-38 
. 

Δπξπδίθε-Eurostat, 2012: 50). Δμαηηίαο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ζπληεξείηαη κηα δπζθίλεηε θαη 

αλειαζηηθή γξαθεηνθξαηία πνπ δελ επλνεί ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Γπζρεξαίλεη δε, ηε δηακφξθσζε ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο ζπγθεληξσηηζκφο δηαπιέθεηαη ζηελά κε ηελ πειαηεηαθή παξάδνζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έρεη ηελ ηάζε λα απνδπλακψλεη ηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, εληζρχνληαο ην πνιηηηθφ επίπεδν θαη ηηο εμσζεζκηθέο 

δηαδηθαζίεο (παλνχ, 1996: 41
.
 παλνχ, 2001:170, 172, 184). Οη παξακνξθψζεηο θαη νη 

αληηλνκίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζπλαξηψληαη εθ ησλ αλσηέξσ κε ην 

πνιηηηθφ πιαίζην, ηηο αδπλακίεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Ζ παξσρεκέλε δηνηθεηηθή 

θνπιηνχξα εκθαλίδεη έληνλα ακπληηθή ζηάζε θαη παγηψλεη δπζιεηηνπξγηθά θαηλφκελα. Μέζα 

ζηελ θξίζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζην αλνξζφδνμν δηνηθεηηθφ 

πξάηηεηλ, ε εκκνλή ζηελ νκνηνκνξθία ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ 

ππνδειψλεη έιιεηςε δηαβάζκηζεο πνηφηεηαο (Καξαγηάλλεο, 2014: 68-69, 71). 

1.2.Ζ δηεχζπλζε-εγεζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   

Γηεχζπλζε είλαη ε ιεηηνπξγία κέζσ ηεο νπνίαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα πιηθά θαη ηα 

ινηπά κέζα ηα νπνία ζπλζέηνπλ έλαλ νξγαληζκφ, θηλεηνπνηνχληαη, δηαηεξνχληαη ζε δηαξθή 

εγξήγνξζε θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ 

(Κακπνπξίδεο, 2002: 103). Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο 

εγεζίαο θαη αθνξά ηελ ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο δξάζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Καηζαξφο, 2008:76). Ζ ρνιηθή Γηεχζπλζε είλαη ε πξψηε 

βαζκίδα δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

ζρνιείν απνηειεί νξγαλσηηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ θξάηνπο πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ (κνξθσηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο) αζθψληαο δεκφζηα εμνπζία (αΐηεο, 

2008:17). Ο Γηεπζπληήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο επηδηψθνληαο ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη 
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απνθεχγνληαο ηελ εθαξκνγή απηαξρηθψλ αληηιήςεσλ, παξέρεη δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ηνπο ππνθηλεί θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε, είλαη ν εκςπρσηήο φισλ, φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ ζηηο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ εληφο θαη 

εθηφο ρνιείνπ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πξφνδν θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (ηξαβάθνπ, 2003: 27-28). 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη απφςεηο πνπ δίλνπλ αλάινγε έκθαζε ζην δηαρεηξηζηηθφ ξφιν ηεο 

Γηεχζπλζεο, κε ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη θαη έλα ηερληθφ κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο  θαη κε πξαθηηθά δεηήκαηα εμαζθάιηζεο 

ησλ θαηάιιεισλ θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ ή ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ζρνιείν ή 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (Dean, 1995: 105 
.
 Σχπαο, 1999: 293). Ζ Γηεχζπλζε 

ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο εθηφο απφ ην ρεηξηζκφ ησλ αλζξψπσλ σο αηφκσλ πεξηιακβάλεη θαη ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ. Ο Γηεπζπληήο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ ζηε ρνιηθή Μνλάδα – Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, 

ρνιηθφο χκβνπινο, χιινγνο Γηδαζθφλησλ, χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ – 

επηιέγνληαο κηα ιεπηή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη ην θαζέλα απφ ηα 

παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα  (Κακπνπξίδεο, 2002:125). Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο 

ρνιηθήο Μνλάδαο δηεπθνιχλεηαη φηαλ ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ Γηεπζπληή θαη 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαιή επηθνηλσλία ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ν 

παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζπκβάιιεη πξσηίζησο ε εγεζία 

ηεο (ηξαβάθνπ, 2003: 26).  

1.3.Πεξηνξηζκνί ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξνζδηνξίδεηαη λνκνζεηηθά (Ν. 1566/85, Τ.Α. Φ.353.1./324/105657/Γ1/16-10-2002) κέζα 

απφ αλαθνξέο ζην θαζνδεγεηηθφ έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ σο δηεπζπληήο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην, σζηφζν, φηη ελψ νη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ δηαζαθελίδνληαη πιήξσο ζηα άξζξα 28, 29, 30, 31, 32 ηεο παξαπάλσ ππνπξγηθήο 

απφθαζεο,  νη αλαθνξέο ζηνλ παηδαγσγηθφ θαη επηζηεκνληθφ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ είλαη 

ιηγφηεξεο θαη πην αζαθείο. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 28,  φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε 

ελζάξξπλζε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ειεχζεξσλ, δεκνθξαηηθψλ θαη 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ, απφ ηηο δψδεθα επηκέξνπο πξνηάζεηο πνπ δηαζαθελίδνπλ ην 

ξφιν απηφ, νη έληεθα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε δηνηθεηηθέο-δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

κφλν κία αλαθέξεηαη ζηελ «παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην 

ζρνιείν θαη γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 
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θνηλφηεηαο». Δπίζεο, ζηα άξζξα 29, 30, 31 θαη 32 πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά ζαξάληα ηξεηο 

πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο νη ηξηάληα ελλέα αθνξνχλ ζε ακηγψο δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Οη 

ππφινηπεο ηέζζεξηο αλαθέξνληαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν γηα ηελ 

αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ πξνψζεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαζνδήγεζε λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε θηιηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ. 

 Όιεο νη παξαπάλσ αλαθνξέο ζε φ,ηη αθνξά ζην θαζνδεγεηηθφ έξγν θαη ηελ απνζηνιή 

ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο παξακέλνπλ γεληθφινγεο. χκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ θαη 

Παπαθσλζηαληίλνπ (1994), ε άθακπηε ηεξαξρηθή γξαθεηνθξαηία πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ άζθεζε επηξξνήο ιφγσ ζέζεο, δηφηη δελ έρνπλ πιήξσο 

απνζαθεληζκέλεο αξκνδηφηεηεο, δελ είλαη επαξθψο παξαθηλεκέλνη, δε δηαζέηνπλ ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηα κέζα, ε εμνπζία ηνπο δε ζπκβαδίδεη κε ηελ επζχλε ηνπο θαη έηζη 

παξακέλνπλ απιά φξγαλα παξαθνινχζεζεο πξναπνθαζηζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ (Καηζαξφο, 2008: 79). Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξεηηθέο απφςεηο (Αλδξένπ & 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, Kotter, 2001, Μπνπξαληάο, 2005) ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε ηεξαξρηθή 

θαη γξαθεηνθξαηηθή θαηαλνκή ζηνπο νξγαληζκνχο εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ 

ζηειερψλ. ηνπο γξαθεηνθξαηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο νη ζρνιηθέο κνλάδεο, φπνπ ππάξρεη 

ηεξαξρία εμνπζίαο, ηππνπνίεζε, θαηακεξηζκφο έξγνπ θαη έλα απζηεξφ πιαίζην ιεηηνπξγηθψλ 

θαλφλσλ δελ επηηξέπεηαη ζηα άηνκα λα αλαπηπρζνχλ, λα ειέγμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη 

λα εμειηρζνχλ κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθνληαη ζπλήζσο νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο (Kotter, 

2001).  

ε απηφ ην πιαίζην ε δηεπζπληηθή ιεηηνπξγία πεξηνξίδεηαη ζηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθήο 

εξγαζίαο, επηθεληξσκέλεο θπξίσο ζηελ ηήξεζε θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ 

βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο, ζηελ πξνκήζεηα 

αλαιψζηκνπ πιηθνχ, ζηελ αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ζηελ θαηαλνκή ηάμεσλ, ζηελ θαηαλνκή 

εμσδηδαθηηθνχ  έξγνπ, ζηε θξνληίδα γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζηε κέξηκλα γηα ηελ θαιή ρξήζε, ηε ζπληήξεζε θαη αζθαιή απνζήθεπζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ην μεπέξαζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

απαηηείηαη ε πιήξεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, ε αλάπηπμε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ε ζαθήο αληίιεςε ηνπ νπζηαζηηθνχ ξφινπ ηνπο σο παξαγφλησλ 

πξσηνβνπιίαο, αλάπηπμεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (Καηζαξφο, 2008: 

79-80). Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα επηινγήο ζηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέρξη πξφζθαηα δελ ππάξρεη ζηε λνκνζεζία θακία πξφβιεςε 

δηνηθεηηθήο θαηάξηηζεο σο πξνυπφζεζεο επηινγήο ηνπο. Ζ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη νη 

φκνξεο δεμηφηεηεο ησλ δηνηθνχλησλ δελ επηθαηξνπνηνχληαλ επαξθψο δηαρξνληθά κε 

ζηνρεπκέλε θαη απνδνηηθά ζρεδηαζκέλε επηκφξθσζε πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη 

εγεζία θαη ζηα εηδηθά ζέκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο ζέζεσλ. ε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ηα ζηειέρε δελ ππνρξενχληααη ζε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε νχηε πξηλ ηε 
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δηαδηθαζία επηινγήο, νχηε κεηά απφ απηήλ. Σα ιηγνζηά δηαζέζηκα επηκνξθσηηθά παθέηα ζην 

ζεκαηηθφ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ή ηεο εγεζίαο αθνζηψλνληαη ζε ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηνίθεζεο θαη αζπάδνληαη κηα νκνηφκνξθε θαλνληζηηθή, νξζνινγηθή θαη δηαρεηξηζηηθή 

πξνζέγγηζε. Γελ αθηεξψλνληαλ ζε ζπληζηψζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο φπσο ε 

θνπιηνχξα, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε δέζκεπζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ, ε 

νκαδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε πξναγσγή θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ε εζηθή, ε αλάιπζε 

θαη εηζθνξά αξεηψλ θαη αμηψλ, ε δηαρείξηζε αιιαγψλ, ην ρηίζηκν νξάκαηνο, ε θξηηηθή ζθέςε, 

ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Δπηπξφζζεηα, δελ έρνπλ ηελ επειημία λα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη 

δελ ιάκβαλαλ ππφςε ηηο ηνπηθέο θαη θαηαζηαζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε νκάδαο 

σθεινχκελσλ (Καξαγηάλλεο, 2014: 123).  

ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν σο 

επηζηεκνληθφ φζν θαη σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν, δηαηεξεί εμαξρήο κηα εηζαγφκελε 

ζεκαηνινγία θαη έλαλ εηζαγφκελν πξνβιεκαηηζκφ, ε πξνζαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα είλαη αλχπαξθηε θαη ηαπηίδεηαη κε πνιηηηθέο αλαιχζεηο ξπζκίζεσλ ηεο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εηζαγσγή ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο (leadership), ε νπνία, αλαπηπγκέλε ζηε 

βξεηαληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πξφζθαησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, εηζάγεηαη ζηελ 

ειιεληθή πξνβιεκαηηθή παξαβιέπνληαο φηη είλαη απνιχησο αζχκβαηε κε ην δηνηθεηηθφ 

πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ην πιαίζην απηφ, ν 

δηεπζπληήο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ έρεη ειάρηζηα πεξηζψξηα πνιηηηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ελψ ε έλλνηα ηεο εγεζίαο πξνυπνζέηεη ηελ απηνλνκία ηεο δξάζεο 

ηνπ δηεπζπληή, απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επηδξά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

επίηεπμε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ (Γηαλλαθνπνχινπ, 2008: 84-85).  

2. θνπφο ηεο έξεπλαο 

Ζ εγεζία απνηειεί κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο 

έλλνηεο ζηε ζεσξία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, θαζψο ζεσξείηαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ άζθεζε εγεηηθνχ 

ξφινπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Σα 

απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ (Buch, 2005: 

97-100 
.
 Παζηαξδήο, 2004: 135-136). Πξφζσπα-θιεηδηά ζηελ άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ είλαη  

νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο έγθεηηαη ζηε ζέζε ηελ νπνία 

θαηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ 

(Μπισλά, 2005: 45). Οη ζπλερείο θαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο 

αζθνχλ αλακθίβνια κεγάιε επηξξνή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο νη λέεο γεληέο 

αλακέλεηαη λα δήζνπλ ζε έλα θφζκν πνπ θπξηαξρεί ν αληαγσληζκφο. Ο ρψξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπσο θαη νιφθιεξε ε θνηλσλία, βηψλεη ξαγδαίνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, ζπλερείο 

«θαηλνηνκίεο» θαη έληνλε αληαγσληζηηθφηεηα κε έκθαζε ζηελ απφδνζε. Ζ ζρνιηθή εγεζία 

αληηκεησπίδεηαη σο θεληξηθφο κνριφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ην ελδηαθέξνλ 
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γη‟ απηήλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δπλακηθή ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο γηα 

ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ (Harris, 2005: 73). 

 Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαηάιιειε εγεζία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ, ελψ ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλίρλεπζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα έρεη πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξεη κέζσ ηεο εγεζίαο θαη λα κελ απνηειεί απιά δηαρεηξηζηηθφ φξγαλν ησλ 

θαηαζηάζεσλ. Μειεηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εγεζία θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζεσξνχκε φηη ε εγεζία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θεθάιαην γηα λα εθζπγρξνληζηεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

γλσξίδνπκε ηηο απφςεηο-ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο εθ κέξνπο ηνπο ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε 

βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

3.Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1. Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

Αλ επεθηείλνπκε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ κέζνδνο, ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο κεζφδνπο 

ηεο θαλνληζηηθήο έξεπλαο, αιιά θαη απηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην εξκελεπηηθό 

παξάδεηγκα - ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, παίμηκν ξφισλ, κε θαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμε, 

γεγνλφηα θαη αθεγήζεηο (Cohen&Manion, 1997: 66). Ζ πξψηε θαηεγνξία πξνζεγγίζεσλ 

ζπλήζσο νλνκάδεηαη «πνζνηηθή έξεπλα», ελψ ε δεχηεξε «πνηνηηθή» θαη είλαη γλσζηέο νη 

δηαθσλίεο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ ππεξνρή ηεο κηαο έλαληη ηεο άιιεο. χκθσλα κε ηνπο 

Bird et al. (1999), ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε βαζχηεξε αλάιπζε θαη εξκελεία 

θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ελψ, ζχκθσλα κε ηνπο Faulkner et al. (1999), 

ηε ραξαθηεξίδεη επειημία θαη κπνξεί λα δψζεη φιν ην θάζκα ησλ απαληήζεσλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο θάπνησλ πηπρψλ, νπηηθψλ ή παξαγφλησλ πνπ δελ είραλ πξνιεθζεί 

(Κεδξάθα, 2008: 43).Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζπρλά ρεηξίδεηαη πεξηπηψζεηο, είλαη επαίζζεηε 

ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηελ εκπεηξία. Πιεζηάδεη εγγχηεξα ην 

εξεπλψκελν αληηθείκελν θαη ζηνρεχεη ζηελ νιηζηηθή θαη βαζηά θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. Δλζσκαηψλεη ηελ θαηαζηαζηαθή αληίιεςε ησλ δξψλησλ θαη απνηηκά ηηο ζρέζεηο, ηηο 

έλλνηεο θαη ηα λνήκαηα πνπ ζπλάπηνπλ νη άλζξσπνη θαη ηα ζπλδέεη κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. 

Αληί λα αληηπαξαβάιιεη δεδνκέλα κνληέισλ ή ππνζέζεσλ, αλαπηχζζεη γλψζεηο απφ ηνπο 

ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ. Σα δείγκαηα είλαη ζρεηηθά κηθξά θαη επεξεάδνληαη απφ ζεσξεηηθέο 

ζθέςεηο θαη φρη απφ πηζαλφηεηεο. Οη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ απαζρνιεί είλαη πνιπδηάζηαηεο, 

φρη ηδηαίηεξα ηππνπνηεκέλεο, επέιηθηεο γηα κεγάιν εχξνο θαηαζηάζεσλ θαη ζθνπψλ, πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη λα εηζρσξνχλ ζην ζέκα απφ 

ηε ζθνπηά ησλ θαηλνκέλσλ θαη φρη κφλν απφ ηνπ ζπγγξαθέα. Δμαηηίαο ηεο απζεληηθφηεηαο 
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θαη ηεο επειημίαο πνπ θέξεη, ηαηξηάδεη ζηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ θαη ζχλζεησλ 

πεξηζηαηηθψλ, θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ελέρεη ε δηνίθεζε (Καξαγηάλλεο, 2014: 334).  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηα παξαπάλσ, επηιέμακε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, αθξηβψο δηφηη ζεσξήζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε γηα λα απνθαιχςεη ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ 

(Σζνπξβάθαο, 1997) γχξσ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη θαη γεληθφηεξα 

ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηελ εγεζία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

φπσο ηε βηψλνπλ ζηελ πξάμε, σο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ελψ πξνηηκήζεθε σο 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπλέληεπμεο 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα είλαη άκεζνο, λα θαηαλνεί πιεξέζηεξα θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη 

λα αληιεί πιεξνθνξίεο ζε βάζνο (Ησζεθίδεο, 2003). Ζ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε έρεη νξηζηεί  

σο ζπδήηεζε δχν αηφκσλ, πνπ αξρίδεη απφ ηνλ ζπλεληεπθηή, κε εηδηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα πιεξνθνξηψλ, θαη επηθεληξψλεηαη απφ απηφλ {…} ζε πεξηερφκελν 

θαζνξηζκέλν απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή, πξφβιεςε ή 

εξκελεία (Cannell&Kahn, 1968). Πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ ηεο άκεζεο 

ιεθηηθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ αηφκσλ. Με απηήλ ηελ έλλνηα δηαθέξεη απφ ην εξσηεκαηνιφγην, 

φπνπ δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα θαηαγξάςεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηηο απαληήζεηο ηνπ ζε 

εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη. (Cohen, Manion&Morrison, 2007: 452-453).  

Ζ κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ 

δηεξεπλψληαη απφςεηο θαη ζηάζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε 

δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο: πξψηνλ, 

εμαζθαιίδεη ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ζπγθέληξσζε εκπεηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηηξέπεη λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ νη απνθξηλφκελνη. Γεχηεξνλ, 

θαηαζηεί εθηθηή ηελ θαηάζεζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη καξηπξηψλ πνηνηηθήο θχζεο γηα 

ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Άιισζηε, ζηε βηβιηνγξαθία έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ κε ζπλέληεπμε δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα 

(Τθαληφπνπινο & Νηθνιαΐδνπ, 2008: 44). 

3.2.Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ήηαλ ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο – δέθα δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ - είλαη 

ζρεηηθά κηθξφ, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε πνηνηηθέο έξεπλεο, αιιά θαη απνιχησο 

θαηάιιειν. Δμαηηίαο ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο νξγάλσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, 

κεγαιχηεξν κέγεζνο δείγκαηνο ζα κπνξνχζε λα απνβεί δπζθίλεην θαη λα θαηαιήμεη ζε ξερή 

πξννπηηθή (Creswell, 2005: 207). Αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο πνπ επηιέγεθαλ, νη δχν ήηαλ 

γπλαίθεο, ελψ νη ππφινηπνη άληξεο. Απηή, ίζσο, είλαη κηα αλαινγία πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπεηδή, φκσο, ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο 

είλαη κηθξφ, δελ έρεη ηε ζεκαζία πνπ ζα είρε ζε κηα πνζνηηθή έξεπλα κε κεγάιν πιήζνο 
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ππνθεηκέλσλ. ρεηηθά κε ηελ ειηθία,  φινη νη δηεπζπληέο είλαη άλσ ησλ πελήληα εηψλ, ελψ σο 

πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο έρεη 

22 έσο 30 έηε  ππεξεζίαο. ε φ,ηη αθνξά ηελ πξνυπεξεζία ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ζε ζέζε 

επζχλεο, δηαπηζηψζακε φηη ηελ πεξίνδν 2014-2015 νη δχν κφλν απφ απηνχο θαηέρνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε απφ 4 έσο 8 ρξφληα θαη θαλείο πάλσ απφ 8 ρξφληα. Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε, κφλν δχν δηεπζπληέο είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, δχν δηεπζπληέο είλαη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ θαη έλαο δηαζέηεη 

θαη ηξίην πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Οη επηά απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο 

καο είλαη θάηνρνη μέλσλ γισζζψλ ζε επίπεδν Β2 θαη δχν απφ απηνχο ζε επίπεδν αλψηεξνπ 

ηνπ Β2. Δπίζεο, φινη νη δηεπζπληέο δηαζέηνπλ ηελ πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο (ΣΠΔ Α΄ επηπέδνπ) θαη ηξεηο απφ απηνχο ηελ πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε 

αλψηεξνπ επηπέδνπ (ΣΠΔ Β΄ επηπέδνπ). Γχν απφ απηνχο δηαζέηνπλ ηίηιν δηδαζθαιείνπ 

εθπαίδεπζεο, ελψ θαλέλαο δηεπζπληήο δε δηαζέηεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα νχηε κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.     

Γηα ηελ άληιεζε ηνπ δείγκαηνο επηιέρζεθε νη λνκνί Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο ηεο 

πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ επηινγή ηεο πεξηνρήο απηήο έγηλε επεηδή 

ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο 

νπνίεο πξνΐζηαληαη νη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο καο πξνέξρνληαη απφ κηα γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη κηα θνηλή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δπίζεο, ε αξθνχλησο 

εθηεηακέλε πξνπαξαζθεπή ηεο έξεπλαο θαη ε πςειή εζηίαζε ζην δεηνχκελν θαηέζηεζαλ 

ιηγφηεξν αλαγθαία ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο. Πξνηηκήζεθε ε ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία (purposivesampling) έρνληαο ππφςε φηη φινη νη εξεπλεηέο εμαξηψληαη απφ ηελ 

θαιή ζέιεζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη φηη ζα ήηαλ κάιινλ δχζθνιν γηα έλα 

εξεπλεηή πνπ δνπιεχεη κηα εξγαζία κηθξήο θιίκαθαο λα βξεη έλα πξαγκαηηθά ηπραίν δείγκα 

(Bell, 1997: 132).  

4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Σν επηηφπην πιηθφ ζπγθεληξψζεθε πξαγκαηνπνηψληαο επηζθέςεηο ζε ηδησηηθφ ρψξν ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο ζην ρψξν 

απαζρφιεζήο ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (ζχληαμε σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ θιπ). Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα 

θνηλσληθή, δηαπξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη φρη απιά θαη κφλν κηα άζθεζε ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ Φίιηα (1997: 81), ε ζπλέληεπμε γηα λα είλαη έγθπξε ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχζηνηρε κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, λα αθνινπζεί ηηο αλάγθεο ησλ εξσηψκελσλ, λα 

είλαη ζην επίπεδφ ηνπο, λα ηνπο ελδηαθέξεη, λα κελ ηνπο πξνζβάιιεη θαη λα δεκηνπξγεί κηα 

αηκφζθαηξα επλντθή. Ο Kvale (1996) ππνζηεξίδεη φηη κηα ζπλέληεπμε αθνινπζεί έλα άγξαθν 

ζελάξην γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο, νη λφκνη ηνπ νπνίνπ αλαδχνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαβηαζηνχλ. πλεπψο, ν ζπλεληεπθηήο πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε ψζηε λα δηεμάγεη ηε 

ζπλέληεπμε πξνζεθηηθά θαη κε επαηζζεζία. Πξνζζέηεη, επίζεο, φηη θαζψο ν ζπλεληεπθηήο 

είλαη ν ίδηνο ην εξεπλεηηθφ φξγαλν, ν απνηειεζκαηηθφο ζπλεληεπθηήο δελ είλαη κφλν γλψζηεο 
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ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη εηδήκσλ ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Ο 

ζπλεληεπθηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα, ψζηε ν ζπκκεηέρσλ λα 

ληψζεη αζθάιεηα θαη λα  κηιήζεη κε ειεπζεξία (Cohen, Manion&Morrison, 2007: 470). Γη‟ 

απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, φιεο νη επαθέο ήηαλ αηνκηθέο. Γφζεθε δπλαηφηεηα θαη ρξφλνο ζηνπο 

δηεπζπληέο λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο, πεξηγξαθέο θαη εξκελείεο. ηηο επαθέο καδί 

ηνπο ηεξήζεθε πξσηφθνιιν αλσλπκίαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ πιεπξά ησλ 

απνθξηλφκελσλ έλα αίζζεκα άλεζεο θαη ειεπζεξίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη θαηεπλάζηεθε 

ε αλεζπρία ηνπο γηα ηηο δηαηππψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο.  

ηηο ζπλεδξίεο έγηλε ρξήζε θαηαγξαθέα θσλήο, ψζηε λα απνζεθεπηεί ην ζχλνιν ηεο 

πιεξνθνξίαο κε αθξίβεηα, ελψ γηα θάζε ζπλεδξία ζπκπιεξψζεθε κηα θφξκα παξαηεξήζεσλ. 

Όκσο, δχν απφ ηνπο δέθα δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο δε δέρηεθαλ ηε καγλεηνθψλεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, γεγνλφο πνπ καο πξνβιεκάηηζε γηα ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρέζεηο 

εμνπζίαο αλάκεζα ζηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηεξαξρηθήο ππξακίδαο. Βέβαηα, κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απεηιεηηθή ε απνπζία κεραληθψλ 

κέζσλ θαηαγξαθήο ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα βαζηζηεί 

ζηε κλήκε ηνπ ζπλεληεπθηή. Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε γη‟ απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο 

δηεπζπληψλ ήηαλ λα θξαηήζνπκε  ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, γεγνλφο, 

φκσο, πνπ ζα κπνξνχζε λα απνβεί εμαηξεηηθά απσζεηηθφ γηα ηνπο απαληψληεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο Cohenetal. (2007: 473). Όκσο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, αθνχ 

νδήγεζε ζηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ελφο «απεηιεηηθνχ» πεξηβάιινληνο, πνπ ζα εκπφδηδε ην 

πιηθφ ηεο ζπλέληεπμεο λα αλαδπζεί.Σα ειεθηξνληθά ερεηηθά αξρεία θαηαγξαθήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ (ηχπνπ mp3), νη ζεκεηψζεηο, θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκέλεο θφξκεο 

παξαηεξήζεσλ απνηέιεζαλ ην πιηθφ ηεο έξεπλαο. 

Ο ζπλεληεπθηήο θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο επηθνηλσλνχλ  κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ 

ζψκαηνο θαη φρη κφλν κε ιέμεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηρηνχλ νη δηαπξνζσπηθέο, 

αιιειεπηδξαζηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πιεπξέο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Οπσζδήπνηε, νη εθθξάζεηο, νη ρεηξνλνκίεο, νη αληηδξάζεηο θαη ε θίλεζε ησλ ζηειερψλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ρψξν ηνπο είλαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ δελ έπξεπε λα κείλνπλ απαξαηήξεηεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε ζπλέληεπμε λα έρεη ζπλερή ξνή θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο λα είλαη ν 

αλακελφκελνο απφ ην ζπκκεηέρνληα κε ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο (Kvale, 1996, ζην Cohen, Manion&Morrison, 2007: 

471). Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ηηο εθδειψζεηο θάζε είδνπο ηηο θαηαγξάςακε ρσξηζηά θαη ηηο 

εθκεηαιιεπηήθακε παξαγσγηθά, ηνπνζεηψληαο ηεο ζηα γεληθφηεξα ζπκθξαδφκελα. Οη 

παξαηεξήζεηο θαη νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο δαθηπινγξαθήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηζθέςεσλ κε φζν ην δπλαηφ πην πιήξε ηξφπν, ελψ ακέζσο κεηά ηελ θάζε ζπλεδξία, 

απνδειηηψλακε ηε θφξκα παξαηεξήζεσλ θαη ζπληάζζακε ηα θχξηα ζεκεία, γηα λα 

εθκεηαιιεπηνχκε πιήξσο ην εχξνο εγγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ.  

Ζ αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εξσηψκελσλ θαη ε δηαίξεζή ηνπ ζε 

θαηεγνξίεο έγηλε κέζα απφ κία δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο, έρνληαο σο άμνλα ελδηαθέξνληνο ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα «Απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 161 of 263 

δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο ζην ζρνιείν κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δνκή 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο»θαη κεηαβάιινληαο ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζε ζπλνπηηθά επξήκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνδφζεθαλ κε πνηνηηθνχο 

φξνπο. Οη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κεηαγξάθεθαλ φρη κφλν νη θπξηνιεθηηθέο 

δειψζεηο, αιιά θαη ε κε ιεθηηθή, παξαγισζζηθή επηθνηλσλία, έηζη ψζηε λα ζπιιάβνπκε ηα 

λνήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πεξηειάκβαλε ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε γξαπηφ ιφγν-θείκελν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα, 

επεμεξγαζηήθακε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Κεδξάθα, 2008: 49). ηελ νπζία 

πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν ζπζηεκαηηθήο πεξηγξαθήο θη εμήγεζεο θεηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 

θνηλσληθή αλάγλσζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δξάζεο ησλ αηφκσλ. Ζ κέζνδνο απηή  ζεσξείηαη 

ε πιένλ θαηάιιειε γηα λα αλαιπζνχλ πιεξνθνξίεο γξαπηψλ ηεθκεξίσλ, δειαδή γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε κελπκάησλ ζηνλ έληππν ιφγν, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ πξνθαηαιήςεηο (Verma&Mallick, 2004: 224). Πξνζπαζήζακε λα εηζέιζνπκε 

ζηνλ θφζκν ηνπ «κνλαδηθνχ αηφκνπ πνπ εξσηάηαη» (Hycner, 1985) θαη λα θαηαλνήζνπκε 

φζα ιέεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζηε ζπλέληεπμε θαη φρη απηά πνπ πεξηκέλακε φηη ζα πεη. Χο 

κνλάδα ηαμηλφκεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ επηιέρζεθε ε θξάζε,επεηδή ζεσξήζεθε φηη ζηηο 

θξάζεηο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, παξνπζηάδεηαη θαιχηεξα ε νπζία ησλ απφςεσλ πνπ 

παξέζεζαλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

4.1.Απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο εγεζίαο ζην ζρνιείν κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δνκή 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Ο εξεπλεηηθφο απηφο άμνλαο πεξηιακβάλεη δχν εξσηήκαηα. ην πξψην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηελ άπνςε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε εγεζίαο εθ κέξνπο ηνπο. ηε γεληθή εξψηεζε «αζθείηε, σο 

δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, εγεζία ζην ζρνιείν ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ζαο;» 

ιάβακε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο:  

«Ναη, αζθώ εγεζία ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κνπ… Δλζαξξύλσ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο κέζσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ππνθηλώ θαη ππνζηεξίδσ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ, ηε βειηίσζε ηνπο ζε ζέκαηα δνπιεηάο, δηδαζθαιίαο… Έρνπκε ηνλ ίδην 

ελζνπζηαζκό γηα πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε… Έρνπκε από θνηλνύ 

δηακνξθώζεη ηελ θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ θαη παιεύνπκε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ καο… 

Νηώζσ πσο ζε κεγάιν βαζκό ηνπο έρσ θηλεηνπνηήζεη λα θάλνπκε πξάμε ην όξακά καο γηα ην 

ζρνιείν. Ννκίδσ πσο ηνπο εκπλέσ… » (1
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Όρη, δελ αζθώ εγεζία… Σνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζεσξώ όηη δελ είκαη ην άηνκν 

πνπ επεξεάδεη κηα νκάδα αηόκσλ, ώζηε λα κε αθνινπζνύλ πξόζπκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θάπνησλ ζηόρσλ… Καη απηό δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ ή ηηο ηθαλόηεηεο κνπ 

λα επεξεάζσ θάπνηνπο αλζξώπνπο. Έρεη λα θάλεη κε ην δηνηθεηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

εξγάδνκαη, ηόζν θνξκαιηζηηθό, ηόζν ζπγθεληξσηηθό… Σώξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ πξέπεη λα 
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πηνζεηνύκε  όινη νη δηεπζπληέο κηα απξόζσπε ζηάζε απέλαληη ζηνπο ζηόρνπο, λα ηζνξξνπνύκε 

πάλσ ζε έλα ηελησκέλν ζρνηλί κε αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα… Από ηε κηα κεξηά ε ππεξεζία 

κε ηηο νινέλα θαη πην απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο θαη από ηελ άιιε νη ζπλάδεξθνη εθπαηδεπηηθνί 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο λννηξνπίεο ηνπο… Nνκίδσ πσο δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζώξηα λα 

αζθήζσ εγεζία ζην ζρνιείν κνπ, έηζη όπσο έρνπλ ηα πξάγκαηα… Απηό πνπ λνκίδσ όηη αζθώ 

πεξηζζόηεξν είλαη δηνίθεζε θαη κόλν δηνίθεζε, πέξα από νξάκαηα θαη πςειέο πξνζδνθίεο… » 

(2
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ναη, πηζηεύσ πσο αζθώ εγεζία… Έρσ απηή ηε ζέζε επζύλεο από ην 2011 θαη δηνηθώ απηό 

ην ζρνιείνκέζσ ηεο εμνπζίαο πνπ κνπ δίλεη ν λόκνο… Σν νξγαλώλσ, ην ζπληνλίδσ, αζθώ 

έιεγρν θαη επνπηεία, δηαρεηξίδνκαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Πξνζπαζώ λα εμαζθαιίδσ ηελ θαιή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζε όια ηα επίπεδα… Οη ζπλάδεξθνη; Με ππαθνύλ… » (3
νο

 

Γηεπζπληήο) 

«Αζθώ εγεζία από ηε ζηηγκή πνπ έρσ αλζξώπνπο λα κε αθνινπζνύλ γηα ηελ επίηεπμε 

θάπνησλ ζηόρσλ, ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ εξγάδνληαη πξόζπκα καδί κνπ γηα ηελ 

επεκεξία ησλ καζεηώλ, πνπ κε εκπηζηεύνληαη…» (4
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Όρη. ίγνπξα όρη. Καη δελ αζθώ εγεζία επεηδή δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα θάηη 

ηέηνην… Ναη, ζαθώο είρα θαη έρσ έλα όξακα γηα ην ζρνιείν κνπ. Γη‟ απηό άιισζηε θαη έγηλα 

δηεπζπληήο, γηαηί ήζεια λα θνηλσλήζσ ηα όλεηξά κνπ γηα κηα θαιύηεξε εθπαίδεπζε ζην 

δεκνηηθό καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Καη ήζεια θαη ζέισ λα πινπνηήζσ απηνύο ηνπο ζηόρνπο. 

Πώο, όκσο, λα παξαθηλήζεηο ηνπο άιινπο, πώο λα  θαιιηεξγήζεηο πξνζδνθίεο γηα κηαλ 

εθπαίδεπζε «πςειήο απόδνζεο», όηαλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα είλαη ηόζα πνιιά, νη 

απαηηήζεηο ηεο δηεύζπλζεο επηηαθηηθέο θαη ν ξόινο καο, δπζηπρώο, θαζαξά δηεθπεξαησηηθόο; 

Γηα λα αζθήζεηο εγεζία πξέπεη λα έρεηο ρξόλν λα αζρνιεζείο κε ηνπο άιινπο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, λα ηνπο αθνύζεηο, λα αθνπγθξαζηείο ηηο αλάγθεο ηνπο, 

ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηα «ζέισ» ηνπο… Πώο ζα ηνπο θάλσ λα κε αθνινπζήζνπλ ζην όξακά κνπ 

γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ, όηαλ από ηελ πνιιή γξαθεηνθξαηία δελ πξνιαβαίλσ νύηε λα ηνπο δσ, 

πόζν κάιινλ λα ηνπο αθνύζσ… Δίκαη έλα απιό όξγαλν πνπ παξαθνινπζώ πξναπνθαζηζκέλεο 

ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη απιά δηεθπεξαηώλσ…» (5
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Από ηε ζηηγκή πνπ είκαη δηεπζπληήο ζρνιείνπ, ηόηε, λαη… Αζθώ εγεζία, γηαηί δηεπζύλσ κηα 

ζρνιηθή κνλάδα θαη απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ εγεζία… Γειαδή, θαζνδεγώ ην δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ, δηαρεηξίδνκαη όια ηα πξαθηηθά 

δεηήκαηα, θξνληίδσ  γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία όισλ, εμαζθαιίδσ ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο, 

ειέγρσ όζν κπνξώ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο… »  (6
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Όρη, δελ πηζηεύσ όηη αζθώ εγεζία, λνκίδσ όηη είλαη πνιύ δύζθνιν απηό…. Μνπ παίξλεη 

πνιύ ρξόλν θαζεκεξηλά γηα λα θαηνξζώζσ έζησ θαη ηα αλαγθαία… Θα πξέπεη λα παζρίδεηο 

θαζεκεξηλά λα αλακεηξεζείο κε δηιήκκαηα, κε αληηθαηηθόηεηεο, κε πάξα πνιιά παξάδνμα κέζα 

ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερώο αιιάδεη… Καη δελ είζαη θαη πξνεηνηκαζκέλνο γη‟ απηό… 

Καλείο δελ ζε έρεη εθπαηδεύζεη λα αζθείο εγεζία… Δλ πάζε πεξηπηώζεη, λνκίδσ πσο νη 

ζπλάδειθνη κε αθνινπζνύλ γηαηί έρσ θαηαθέξεη λα ηνπο θηλεηνπνηήζσ, ώζηε  λα ζπκβάιινπκε 
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όινη καδί  ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνύ έξγνπ. Αιιά δελ δηεπθνιύλνκαη θαζόινπ από ην όιν 

ζύζηεκα γηα λα θάλσ θάηη ηέηνην… Πνιιέο θνξέο θεύγσ πέληε θαη έμη ε ώξα ην απόγεπκα από 

ην γξαθείν. Δίλαη ηόζεο πνιιέο νη γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ ηέινο. Καη πάιη δε 

ληώζσ όηη έρσ θαηνξζώζεη λα νηθνδνκήζσ απηό πνπ έρσ νξακαηηζηεί γηα ην ζρνιείν κνπ… »   

(7
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Πξνζπαζώ θαζεκεξηλά λα αζθώ εγεζία, αιιά ζηηο κέξεο καο δελ είλαη εύθνιν πξάγκα… 

Καηαξρήλ είρα ηελ αλάγθε, όηαλ δελ ήκνπλ αθόκε δηεπζύληξηα ζρνιείνπ, γηα επηηεύγκαηα, γηα 

αλαγλώξηζε θαη είρα θαηαθέξεη λα θηλεηνπνηήζσ έλα  κεγάιν αξηζκό ζπλαδέιθσλ πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε λα θάλνπκε πξάγκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη ζεκαληηθό ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ καο… Σώξα πνπ έγηλα (δηεπζύληξηα) ν ελζνπζηαζκόο κνπ λα θάλνπκε έξγν έρεη βξεη 

απνδέθηεο πνιιά κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, όρη κόλν εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη γνλείο. Έρσ 

θαηαθέξεη λα επηθνηλσλήζσ κε όινπο απηνύο θαη έρσ νηθνδνκήζεη έλα δίθηπν ζρέζεσλ πνπ κε 

βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ… Πηζηεύσ όηη πνιινί ζπλάδεξθνη έρνπλ 

ππνθηλεζεί αξθεηά από εκέλα ώζηε λα απνθεύγνπκε ηηο ζπγθξνύζεηο, λα ρεηξηδόκαζηε ηηο 

δηαθνξέο κε επνηθνδνκεηηθό ηξόπν, λα επηθνηλσλνύκε, λα παίξλνπκε πξσηνβνπιίεο, λα 

πινπνηνύκε αιιαγέο… Ννκίδσ πσο θαηάθεξα ζε θάπνην βαζκό λα αλαπηύμσ ζε αξθεηνύο, 

ηδίσο ζηνπο λεόηεξνπο, ηε δηάζεζε γηα δνπιεηά, γηα επηκόξθσζε, γηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, γηα πξνώζεζε θνηλώλ πξνγξακκάησλ, γηα άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Όκσο, παξόιε ηελ θηλεηνπνίεζε, θαζεκεξηλά βξίζθσ ηνίρνπο από ηε δηνίθεζε πνπ 

κε εκπνδίδνπλ λα θάλσ έζησ θαη ηα απηνλόεηα… »   (8
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ναη, αζθώ εγεζία. Καη αζθώ εγεζία γηαηί θαηαξρήλ έρσ θαηαθέξεη λα εκπλέσ 

εκπηζηνζύλε ζηνπο ζπλαδέξθνπο κνπ. Ύζηεξα κε ζέβνληαη, κε εθηηκνύλ. Αιιά θαη εγώ ηνπο 

εκπηζηεύνκαη, ηνπο βνεζώ, ηνπο ελζαξξύλσ, δίλσ πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ηνπο, ηνπο αθνύσ… 

Απηό έρεη αληίθηππν θαη ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο καζεηέο θαη κε ηνπο γνλείο. Έρνπκε εθθξάζεη 

από θνηλνύ θάπνηνπο ζηόρνπο θαη απηνί νη ζηόρνη πξνζπαζνύκε λα πινπνηεζνύλ θαη λα 

νινθιεξσζνύλ…»   (9
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Υκ… Ση εξώηεζε! Ννκίδσ πσο όρη. Γελ κπνξώ λα αζθήζσ εγεζία ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

δε κνπ επηηξέπεη λα θάλσ θάηη ηέηνην… Κη όηαλ ιέσ πεξηβάιινλ δελ ελλνώ ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

αιιά ην άθακπην ηεξαξρηθό ζύζηεκα. Απηό είλαη πνπ πεξηνξίδεη ηηο δπλαηόηεηέο κνπ λα 

αλαιάβσ πξσηνβνπιίεο, λα επεξεάζσ ηνπο άιινπο, λα ηνπο παξαθηλήζσ, λα ηνπο εκπλεύζσ. 

Γελ έρνπκε νύηε ηηο αξκνδηόηεηεο νύηε ηα κέζα γηα θάηη ηέηνην, νύηε θαλ ηελ θαηάξηηζε.Οη 

αξκνδηόηεηέο καο δελ είλαη πιήξσο απνζαθεληζκέλεο, ε εμνπζία καο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ 

επζύλε καο. Τπάξρεη έιιεηκκα εγεζίαο ζηα ζρνιεία καο. Όρη γηαηί δελ ππάξρνπλ εγέηεο, αιιά 

γηαηί ε δηνίθεζε ζην ρώξν καο έρεη θαηαληήζεη δύζθακπηε, απηαξρηθή. Αζθπθηηνύκε θάησ από 

ηηο πξνζεζκίεο, ηε ζρνιαζηηθόηεηα, ηελ πξνζθόιιεζε ζε θαλόλεο… Ναη, εκπλέσ ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο ζπλαδέιθνπο, λαη, ηνπο θηλεηνπνηώ λα αιιάμνπκε ηνπο ηξόπνπο δξάζεο ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, λα έρνπκε πςειέο πξνζδνθίεο από ηνπο καζεηέο καο θαη από εκάο ηνπο 

ίδηνπο. Καη, κεηά, ηη; Ση κπνξνύκε λα πινπνηήζνπκε πξαγκαηηθά από όια απηά; ρεδόλ, ηίπνηα! 

Γηα λα επηδηώμεηο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή πξέπεη λα έρεηο θαη ηελ αλάινγε απηνλνκία. 

Κη απηό δελ ην δηαζέηνπλ ηα δεκνηηθά ζήκεξα…»   (10
νο

 Γηεπζπληήο) 
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ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ άμνλα «ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε δνκή 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάδεημε 

θαη αλάπηπμε δηεπζπληψλ-εγεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ;» νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ απάληεζαλ σο εμήο:  

«Ννκίδσ πσο λαη, πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα κε θάπνην βαζκό δπζθνιίαο, βέβαηα, 

γηαηί ζήκεξα δελ είλαη όια εύθνια, αιιά, λαη, ηελ πξνζθέξνπλ… Απηή ηε ζηηγκή πινπνηνύληαη 

ζε πνιιά ζρνιεία θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο… Δλλνώ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, 

πνιηηηζκνύ, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο… Θέισ λα πσ κε απηό πσο ην ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην κνπ επηηξέπεη σο εγέηε λα παξαθηλήζσ ηνπο ζπλαδέξθνπο λα αλαιάβνπλ θαηλνηόκεο 

δξάζεηο, λα δηακνξθώζνπκε από θνηλνύ κηα θνηλή θνπιηνύξα γηα ην ζρνιείν…»   (1
νο

 

Γηεπζπληήο) 

«Καη βέβαηα όρη! Σν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα απαηηεί πάλσ από όια δηεθπεξαησηέο-

δηεπζπληέο θαη όρη εγέηεο-δηεπζπληέο… ε πνην ζρνιείν είδαηε εζείο λα κπνξεί ν δηεπζπληήο λα 

αλαπηύμεη ην όξακα ηνπ; Να κπνξεί λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο; Να κπνξεί λα πξνσζήζεη 

αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο; Κη όρη ζαλ απηέο ηηο «θαηλνηόκεο δξάζεηο» πνπ επηθαινύληαη νη 

ππεύζπλνη ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηέο είλαη «θελνηόκεο» δξάζεηο…Όρη. Δγώ ελλνώ θάηη 

άιιν… Σν εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα είλαη ηόζν ηππνπνηεκέλν, ηόζν ζπγθεληξσηηθό πνπ δελ 

επηηξέπεη ηελ αλάδεημε εγεηώλ ζηα ζρνιεία. Δδώ δελ πξνιαβαίλνπκε θαιά θαιά λα ζεθώζνπκε 

θεθάιη από ηηο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο… «θαη θάλε απηόλ ηνλ πίλαθα κε ηα ζηαηηζηηθά κέρξη ηηο 

10», «θαη εηνίκαζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα κέρξη ηηο 12»… Ο εγέηεο αλνίγεη 

νξίδνληεο, πξνθαιεί ην θαηεζηεκέλν. Δδώ ηα πάληα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη πνιηηηθνπνηεκέλα, 

πάλσ από όια νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο… Γηα παξάδεηγκα, αλ είκαη αξεζηόο ζηε δηνίθεζε ζα έρσ 

γπκλαζηέο ζην ζρνιείν κνπ θαη πιεξνθνξηθάξηνπο, εηδάιισο δελ ζα έρσ…Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη 

απηό; Όηη πάεη πεξίπαην ην όξακα από ηε ζηηγκή πνπ νη ζπλάδεξθνη ζα αλαγθαζηνύλ λα θάλνπλ 

ππεξσξίεο…»   (2
νο

 Γηεπζπληήο) 

«αθώο θαη πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα… Ζ νξγάλσζε, ν έιεγρνο, ν ζπληνληζκόο 

είλαη ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην… ην δεκνηηθό 

ζρνιείν κπνξνύλ λα αλαδεηρηνύλ ζήκεξα εγέηεο… Καηαξράο, ππάξρνπλ νη ζηόρνη ηνπ θεληξηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ηνπο θέξεη εηο πέξαο… Έπεηηα, ζπκβνπιεύεη θαη 

θαζνδεγεί ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό γηα ηελ πινπνίεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ, δίλεη πιεξνθνξίεο 

θαη ζπκβνπιέο, ώζηε όινη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο…» (3
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Καη λα ζέιεηο δελ κπνξείο… Κνηηάμηε… ε θάπνηα ζρνιεία πηζηεύσ πσο νη δηεπζπληέο 

αλέιαβαλ απηή ηε ζέζε γηαηί είραλ ζηόρνπο, είραλ θάπνην όξακα γηα ην ζρνιείν… Καη είραλ θαη 

ηηο ηθαλόηεηεο γηα θάηη ηέηνην… Από θεη θαη πέξα, αθόκε θη αλ θάπνηνο δηεπζπληήο θαηαθέξεη 

λα θάλεη ηνπο άιινπο λα εξγαζηνύλ πξόζπκα θαη ηνπο θάλεη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ ζε απηό ην 

όξακα, ζηελ πνξεία ζα ζπλαληήζεη εκπόδηα πνπ δελ μεπεξληνύληαη εύθνια… Ση ζέισ λα πσ… 

Καη λα ζέιεηο λα θάλεηο πξάγκαηα ζην ρώξν ζνπ δελ έρεηο ηα κέζα θαη ηελ εμνπζία γηα θάηη 

ηέηνην… Αθόκε θαη γηα ηελ είζνδν ελόο δηαθεθξηκέλνπ επηζηήκνλα, κηαο νκάδαο αζιεηώλ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο, ζέιεηο ηελ άδεηα από ηε δηνίθεζε, ηνλ ζρνιηθό ζύκβνπιν… ε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο θαη από ηνπο γνλείο… Γελ ππάξρεη απηνλνκία ζηα δεκνηηθά… Τπάξρνπλ 
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πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ από ην δηεπζπληή… Καη δηεπζπληήο πνπ 

δελ κπνξεί λα πάξεη πξσηνβνπιίεο, πνπ δελ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ αιιαγή θαη ησλ δνκώλ 

θαη ησλ αλζξώπσλ γύξσ ηνπ, δελ είλαη εγέηεο…» (4
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Όρη, δελ πξνζθέξνπλ κηα ηέηνηα δπλαηόηεηα… ε θακία πεξίπησζε… Γηα λα αλαδεηρηεί 

ζήκεξα έλαο εγέηεο ζα πξέπεη λα έρεη ην ρξόλν γηα θάηη ηέηνην… Πνιιέο θνξέο δελ θαηαθέξλσ 

νύηε λα βγσ από ην γξαθείν κνπ γηα λα δσ ηνπο ζπλαδέξθνπο… Όιε ηελ εκέξα εθηεινύκε 

εληνιέο ηεο δηεύζπλζεο… Πνπ θαη εθείλε εθηειεί ηηο εληνιέο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεύζπλζεο… 

Καη εθείλε πάιη εθηειεί εληνιέο ηνπ ππνπξγείνπ… Καηαιάβαηε πσο πάεη; Δίλαη κηα απζηεξά 

ηεξαξρηθή δνκή, έλαο ζπλερήο έιεγρνο… κηα εμάξηεζε από ηελ θεληξηθή εμνπζία πνπ δε ζνπ 

επηηξέπεη λα ζηεξίμεηο ηε δεκηνπξγηθόηεηα… λα ζηεξίμεηο ην όξακα, ηε θαληαζία… Σν 

ππνπξγείν κε ζέιεη  κόλν manager, δηαρεηξηζηή ηεο όιεο θαηάζηαζεο… Αθήζηε πνπ θαη απηό 

είλαη πνιύ δύζθνιν… Ζ αζάθεηα ησλ λόκσλ, ε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, ε ζπκπίεζε 

ηνπ θόζηνπο ηεο παηδείαο… Όια απηά δε κνπ επηηξέπνπλ λα έρσ νπζηαζηηθή εμνπζία θαη 

επζύλε… » (5
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ναη, ηελ πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα από ηε ζηηγκή πνπ ζην εθπαηδεπηηθό καο 

ζύζηεκα ν ξόινο ησλ δηεπζπληώλ πξνζδηνξίδεηαη λνκνζεηηθά κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο… 

Τπάξρνπλ, δειαδή, αλαθνξέο ζην θαζνδεγεηηθό έξγν ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη 

ηνπο δίλεηαη ε εμνπζία λα εγνύληαη ησλ ζπλαδέξθσλ…»   (6
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ννκίδσ πσο όρη. Αθόκε θη αλ θάπνηνο δηεπζπληήο είλαη εγέηεο θαη έρεη θαηαθέξεη λα 

εκπλεύζεη ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ λα δξάζνπλ… λα γίλνπλ θνξείο αλαλέσζεο, λα γίλνπλ θνξείο 

αιιαγήο… είλαη ηόζα πνιιά ηα εκπόδηα πνπ ζα ζπλαληήζεη, πνπ δύζθνια ζα θάλεη ην όλεηξό 

ηνπ πξάμε… Γηα λα εμεγνύκαη… Θεσξώ όηη ζην δηθό καο ηεξαξρηθό ζύζηεκα, εθηόο από ην 

ζπγθεληξσηηζκό θαη ηε γξαθεηνθξαηία, ππάξρεη θαη έιιεηκκα ζύγρξνλνπ πλεύκαηνο… Μπαίλνπλ 

ζπλερώο εκπόδηα θαη θξαγκνί ζηελ εγεζία… ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, ζηα πεξηζώξηα 

δξάζεο… Ζ δπζθακςία, ε απζηεξή πξνζήισζε ζε ηύπνπο, ζε θαλόλεο, ε έιιεηςε πόξσλ, νη 

πειαηεηαθέο πξαθηηθέο, όια απηά εκπνδίδνπλ ηελ αλάδεημε εγεηώλ ζηα ζρνιεία…» (7
νο

 

Γηεπζπληήο) 

«Όρη, δελ ηελ πξνζθέξνπλ… Μαθάξη λα γηλόηαλ θάηη ηέηνην… Αιιά ζε έλα εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα ζαλ ην δηθό καο, πνπ αθόκε βαζηιεύνπλ νη αγθπιώζεηο, κε κηα δηνίθεζε ηεξαξρηθή, 

πνπ είλαη επηθαλεηαθά ζπκκεηνρηθή, ηη πεξηκέλεηο… Οη δηεπζπληέο δελ ππνθηλνύληαη λα 

αλαιάβνπλ εγεηηθό ξόιν, αθόκε θαη αλ δηαζέηνπλ θαη ηα πξνζόληα θαη ηηο ηθαλόηεηεο… Κη όζν 

πην πνιιέο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο έρεη θάπνηνο, ηόζν πην πνιύ δπζθνιεύεηαη ζε απηό ην ζύζηεκα… 

Σν απνηέιεζκα είλαη ζηειέρε πνπ μεθίλεζαλ κε θάζε θαιή πξναίξεζε λα θάλνπλ πξάγκαηα, λα 

βειηηώζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αμίεο ηεο εθπαίδεπζεο, λα έρνπλ θαηαληήζεη απινί 

δηεθπεξαησηέο…απιά όξγαλα πνπ παξαθνινπζνύλ ηα ηεθηαηλόκελα, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα λα 

δξάζνπλ απνθαζηζηηθά σο εκπλεπζηέο θαη θνξείο ηεο αλαλέσζεο… Σα θαζήθνληά καο 

πεξηνξίδνληαη ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο πάζεο θύζεσο… ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε 

εγεζία δελ επλνείηαη…» (8
νο

 Γηεπζπληήο) 
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«Μπα… Με ηίπνηα… Αθόκε θη όζνη έρνπκε θαηαθέξεη λα θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε ησλ 

ζπλαδέξθσλ, ηελ εθηίκεζή ηνπο, δύζθνια ηα θαηαθέξλνπκε… Γηαηί ζα πξέπεη λα καο ζηεξίμνπλ 

θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο πνπ είλαη πην πάλσ από εκάο… Καη ε δηνίθεζε πεξηζζόηεξν καο βάδεη 

εκπόδηα παξά καο δηεπθνιύλεη…» (9
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ννκίδσ πσο όρη. Σν εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα ραξαθηεξίδεηαη από άθακπηε 

γξαθεηνθξαηία, πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε εγεηώλ ζηα ζρνιεία. Γηα λα ζεσξείζαη εγέηεο 

πξέπεη λα επηδηώθεηο ηελ θαηλνηνκία, ηελ αιιαγή. Γηα λα επηδηώθεηο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

αιιαγή πξέπεη λα έρεηο ηελ αληίζηνηρε απηνλνκία ζαλ ζρνιείν. πκβαίλεη θάηη ηέηνην; Όρη… 

Όια είλαη πξναπνθαζηζκέλα από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Σν ηνπίν είλαη ζνιό, νη ζηόρνη 

αθαζόξηζηνη από ην ππνπξγείν. Τπάξρεη κηα αλεπάξθεηα θαη κηα δπζθακςία ζηα πεξηζώξηα 

δξάζεο. Λππάκαη πνπ ην ιέσ, αιιά νη αλώηεξνη δηνηθεηηθά δε καο ππνζηεξίδνπλ ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ…»(10
νο

 Γηεπζπληήο) 

πκπεξάζκαηα - πδήηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ 

Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επηηειέζηεθε εληνπίδνληαο ηα δεδνκέλα ζε έλαλ δπλακηθφ 

εξκελεπηηθφ θχθιν, πνπ ρξεζηκνπνίεζε δεκηνπξγηθά ελλνηνινγήζεηο θαη ζεσξία καδί κε ηελ 

πξάμε. Δπεηδή ε πξσηνγελήο έξεπλα ζρεδηάζηεθε, αθνχ είραλ εθπνλεζεί ε ηζηνξηθή έξεπλα 

θαη ε ζεζκηθή δηεξεχλεζε θαη είραλ επηζθνπεζεί ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ε βηβιηνγξαθία θαη 

επξεία θιίκαθα ζπλαθψλ εξγαζηψλ, ζεσξνχκε φηη ε δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

εγεζία ζηελ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη ζρεηηθά αζθαιήο θαη νπδεηεξνπνηνχληαη 

ηθαλνπνηεηηθά ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο ζχκθπηεο κε κία κέζνδν ή πεγή.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο ζηα ζρνιεία, παξαηεξήζεθε φηη πέληε ζηνπο δέθα δηεπζπληέο 

ζεσξνχλ φηη, παξφιν πνπ πηζηεχνπλ πσο έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα αζθήζνπλ εγεζία ζην ρψξν 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, δελ ηα θαηαθέξλνπλ, εμαηηίαο ηεο δνκήο ηνπ ηζρχνληνο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο: «…θαη απηό δελ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ ή ηηο ηθαλόηεηεο κνπ λα επεξεάζσ θάπνηνπο αλζξώπνπο, έρεη 

λα θάλεη κε ην δηνηθεηηθό  πιαίζην κέζα ζην νπνίν εξγάδνκαη… ηόζν θνξκαιηζηηθό, ηόζν 

ζπγθεληξσηηθό…» ή «πώο λα παξαθηλήζεηο ηνπο άιινπο, πώο λα  θαιιηεξγήζεηο πξνζδνθίεο γηα 

κηαλ εθπαίδεπζε «πςειήο απόδνζεο», όηαλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα είλαη ηόζα πνιιά, νη 

απαηηήζεηο ηεο δηεύζπλζεο επηηαθηηθέο θαη ν ξόινο καο θαζαξά δηεθπεξαησηηθόο;» ή «ζα 

πξέπεη λα παζρίδεηο θαζεκεξηλά λα αλακεηξεζείο κε δηιιήκαηα, κε αληηθαηηθόηεηεο, κε πάξα 

πνιιά παξάδνμα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερώο αιιάδεη… θαη δελ είζαη θαη 

πξνεηνηκαζκέλνο γη‟ απηό… θαλείο δελ ζε έρεη εθπαηδεύζεη λα αζθείο εγεζία…» ή «παξόιε ηελ 

θηλεηνπνίεζε, θαζεκεξηλά βξίζθσ ηνίρνπο από ηε δηνίθεζε πνπ κε εκπνδίδνπλ λα θάλσ έζησ 

θαη ηα απηνλόεηα… » ή  «ην άθακπην ηεξαξρηθό ζύζηεκα είλαη απηό πνπ πεξηνξίδεη ηηο 

δπλαηόηεηέο κνπ λα αλαιάβσ πξσηνβνπιίεο, λα επεξεάζσ ηνπο άιινπο, λα ηνπο παξαθηλήζσ, 

λα ηνπο εκπλεύζσ… Γελ έρνπκε νύηε ηηο αξκνδηόηεηεο νύηε ηα κέζα γηα θάηη ηέηνην… » ή «είκαη 

έλα απιό όξγαλν πνπ παξαθνινπζώ πξναπνθαζηζκέλεο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη απιά 
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δηεθπεξαηώλσ…» ή«νη αξκνδηόηεηέο καο δελ είλαη πιήξσο απνζαθεληζκέλεο, ε εμνπζία καο 

δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ επζύλε καο, ππάξρεη έιιεηκκα εγεζίαο ζηα ζρνιεία καο όρη γηαηί δελ 

ππάξρνπλ εγέηεο, αιιά γηαηί ε δηνίθεζε ζην ρώξν καο έρεη θαηαληήζεη δύζθακπηε, απηαξρηθή… 

Αζθπθηηνύκε θάησ από ηηο πξνζεζκίεο, ηε ζρνιαζηηθόηεηα, ηελ πξνζθόιιεζε ζε θαλόλεο…». 

Γηαθξίλνληαο αθφκε θαη ζπκφ ζηα ιφγηα ηνπο, νη παξαπάλσ απαληήζεηο κάο ψζεζαλ ζηε 

δηαηχπσζε ηνπ επφκελνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, πνπ αθνξά ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο θαη αλάπηπμεο εγεηψλ ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο, νη εξσηψκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθηηκνχλ φηη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε 

νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπγθεληξσηηζκφ, δπζθακςία, έιιεηκκα ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο, απζηεξή πξνζήισζε ζε 

ηχπνπο θαη ζε θαλφλεο, έιιεηςε πφξσλ, πειαηεηαθέο πξαθηηθέο  θαη άθακπηε γξαθεηνθξαηία, 

πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάδεημε θαη αλάπηπμε δηεπζπληψλ-εγεηψλ ζηα ζρνιεία. Οη αξκνδηφηεηεο 

πνπ έρεη ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ αλάδεημε εγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

απαηηείπάλσ απφ φια δηεθπεξαησηέο-δηεπζπληέο θαη φρη εγέηεο, δελ ππάξρεη απηνλνκία ζηα 

δεκνηηθά, ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ απφ ην δηεπζπληή 

θαη κηα εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία πνπ δελ  επηηξέπεη ηε ζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ νξάκαηνο. Σν ππνπξγείν ζέιεη ην δηεπζπληή  κφλν manager, 

δηαρεηξηζηή ηεο φιεο θαηάζηαζεο. Σν δνζκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην δίλεη ιίγα πεξηζψξηα ζην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα αζθήζεη εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, αθνχ ν απζηεξφο θαζνξηζκφο ηνπ 

έξγνπ ηνπ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία δελ ηνπ δίλεη πεξηζψξην ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, 

ζρεδηαζκνχ δξάζεο θαη δηακφξθσζεο νξάκαηνο γηα ην ζρνιείν, ελψ ε πνιππινθφηεηα θαη ε 

πιεζψξα λφκσλ θαη εγθπθιίσλ δελ επηηξέπνπλ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο παξαπνίεζεο ηεο θεληξηθήο βνχιεζεο. Ζ αζάθεηα 

ησλ λφκσλ, ε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, ε ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο παηδείαο δελ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα έρεη νπζηαζηηθή εμνπζία θαη επζχλε. ρεδφλ φινη παξαδέρηεθαλ φηη νη 

δηεπζπληέο δελ ππνθηλνχληαη λα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν, αθφκε θαη αλ δηαζέηνπλ θαη ηα 

πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη φηη ζηειέρε πνπ μεθίλεζαλ κε θάζε θαιή πξναίξεζε λα 

βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αμίεο ηεο εθπαίδεπζεο, έρνπλ θαηαληήζεη απινί 

δηεθπεξαησηέο, απιά φξγαλα πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ηεθηαηλφκελα, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα 

δξάζνπλ απνθαζηζηηθά σο εκπλεπζηέο θαη θνξείο ηεο αλαλέσζεο: «ηα θαζήθνληά καο 

πεξηνξίδνληαη ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο πάζεο θύζεσο», «νη αλώηεξνη δηνηθεηηθά δε καο 

ππνζηεξίδνπλ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ», «ε δηνίθεζε πεξηζζόηεξν καο βάδεη εκπόδηα 

παξά καο δηεπθνιύλεη…», «ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε εγεζία δελ επλνείηαη».  

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ δελ 

είλαη απζηεξά νξηνζεηεκέλεο, κε απνηέιεζκα λα δηαθπβεχεηαη ε εμνπζία ηνπ πξψηνπ. Ο 

Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ εηζήγεζε θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ελψ ε βαξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ επαπμάλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

πξνεδξεχεη ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ πιιφγνπ 
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Γηδαζθφλησλ. Δγθισβίδεηαη, φκσο, ζπρλά κέζα ζηνλ θινηφ ηνπ ραξηνβαζηιείνπ ηεο ζρνιηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη θαηαηξίβεηαη κε αλνχζηεο δηεθπεξαησηηθέο ιεπηνκέξεηεο. χκθσλα κε ηα 

ζεζκηθά θαζήθνληά ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ, εθφζνλ απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, αθφκε θη αλ 

ν ίδηνο έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε θαη νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αζθεί εμνπζία απφ θνηλνχ 

κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. Αλ θαη ε έλλνηα ηνπ εγέηε είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ έλλνηα ηεο 

επηξξνήο πνπ ζπλεπάγεηαη θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο απφ ηνλ δηεπζπληή, ζην 

ζρνιείν ζρεδφλ φινη νη ζηφρνη θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ ζηνλ ίδην 

δίλεηαη κφλν εθηειεζηηθή εμνπζία, ρσξίο λα κπνξεί λα ζέζεη θαη λα κεηαδψζεη δηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο θαη ηδέεο. Ζ επηξξνή ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε φζνλ αθνξά ζηα θίλεηξα πνπ κπνξεί λα 

δψζεη, ελψ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λνκνζεηηθά 

ζεζκνζεηεκέλα θαη πέξα απφ θάπνηεο επηβξαβεχζεηο, δηεπθνιχλζεηο, επηπιήμεηο ή ην 

δηθαίσκα γηα παξαπνκπή ζηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ 

έρεη άιιε εμνπζία πάλσ ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994). 

Ζ παξαθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη απφ ηηο 

πην δχζθνιεο δηεπζπληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηφηη νη δηεπζπληέο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη γηα ηε δηακφξθσζε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο θηλήηξσλ ζηηο ζρνιηθέο νξγαλψζεηο ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο (Καηζαξφο, 2008: 80). Άιισζηε, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο απηνλνκίαο 

ηεο δξάζεο ελφο δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηνλ Cuban (1998) θαη ηνλ Yukl 

(2002), απνηειεί ε αλάιεςε επζπλψλ θαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ (Γηαλλαθνπνχινπ, 

2008: 84-85).  

Ζ δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη ε επαγγεικαηηθή απηνλνκία ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ επηηείλεηαη καθξνπξφζεζκα απφ ηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ ξφινπ ηνπο. Κηλείηαη, 

φκσο, εληφο αζθπθηηθψλ θαη πεξηνξηζκέλσλ νξίσλ δηνηθεηηθήο δξάζεο, άξα δε ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη πξνζαξκνγή (Μαθξπδεκήηξεο-Μηραιφπνπινο, 2000: 501). Οη 

δηνηθνχληεο  απνιακβάλνπλ ιίγεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε  κε ρψξεο φπνπ νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ή ζε απνθεληξσκέλεο ηεξαξρίεο. Γε ζπλάδεη ε 

εθρψξεζε επζπλψλ κε αληίζηνηρε εθρψξεζε εμνπζίαο, θαζηζηψληαο αλαπνηειεζκαηηθή ηελ 

άζθεζε επζχλεο. Δπίζεο, φπσο ζρνιηάδεηαη θαη ζηελ έθζεζε επηηξνπήο Μ. Γεθιεξή 

«Διιεληθή Γηνίθεζε, 2000, Πξψην Πξφγξακκα Γηνηθεηηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ 1992-1995» 

(Τπνπξγείν Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, Δζληθφ Σππνγξαθείν, 1992), ε ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αλππαξμία δηνηθεηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη θηινζνθίαο πνπ λα 

εκπλέεη θαη λα θαζνδεγεί (Μαθξπδεκήηξεο-Μηραιφπνπινο, 2000: 685). Ζ αζάθεηα ησλ 

ζηφρσλ, ε αφξηζηε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε αλεπάξθεηα θαη ε δπζθακςία ησλ πεξηζσξίσλ 

δξάζεο, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ αληακνηβψλ θαη ε ειιηπήο ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ιεηηνπξγνχλ απνζαξξπληηθά ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη πεξηζηέιινπλ ηελ επηξξνή ησλ 

δηνηθνχλησλ. Σα ζηειέρε, ζηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ ππνθηλνχληαη επαξθψο θαη δε 

δηεπθνιχλνληαη λα πηνζεηήζνπλ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά σο 

απνθαζίδνληεο, εκπλεπζηέο θαη θνξείο αιιαγήο. Καη ε άζθεζε ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ 

απνδπλακψλεηαη. Σεθκαίξεηαη φηη ε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο εγεζίαο είλαη αζζελήο θαη δελ 
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πξνζθέξνληαη νη δένπζεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελάζθεζή ηεο 

(Καξαγηάλλεο, 2014: 113-116).  Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηνίθεζεο θαη ε ράξαμε 

ηεο πνιηηηθήο νινθιεξσηηθά απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία «πλίγεη» βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εγέηε, φπσο ε ηφικε ζηηο αιιαγέο θαη ε πξσηνπνξία.  
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Abstract: Playing is directly interwoven with the human existence. It constitutes an internal 

need, a psychosomatic momentum of the body, which plays an important role in the physical, 

mental and social development of the individuals-children. As a process, it activates their 

personality from every aspect, it organizes and accompanies it in its course towards maturity, 

preserving simultaneously all the properties of a tool of learning. For this reason, it is 

proposed that playing should be used in the learning-teaching process. This paper endeavors a 

literature review on the topic of playing during the educational process and, more specifically, 

it focuses on the role of playing as an educational tool and its effect on the learning process. 

The research records mixed findings about its learning efficiency compared to other methods, 

with most surveys showing that using games are more efficient.  

Key words: playing, learning, teaching, educational games, educational process, review 

Πεξίιεςε: Σν  παηρλίδη  είλαη  άκεζα  ζπλπθαζκέλν  κε  ηελ  αλζξψπηλε  χπαξμε. Απνηειεί 

κηα εζσηεξηθή αλάγθε, κηα ςπρνζσκαηηθή νξκή ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζσκαηηθή, ςπρν-πλεπκαηηθή, θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ-

παηδηνχ. Χο δηαδηθαζία, ελεξγνπνηεί oιφπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ , ηελ νξγαλψλεη θαη 
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ηελ πιαηζηψλεη ζηελ πνξεία πξνο ηελ σξηκφηεηα , δηαηεξψληαο ζχγρξνλα φιεο εθείλεο ηηο 

ηδηφηεηεο ελφο εξγαιείνπ κάζεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζηε 

καζεζηαθή-δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ  παξνχζα  εξγαζία  επηρεηξεί βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ  ζέκαηνο  ηνπ  παηρληδηνχ  ζηελ εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία  θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ξφιν πνπ απηφ δηαδξακαηίδεη κέζα ζ‟ απηή σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, 

εζηηάδνληαο ζηελεπίδξαζή ηνπ ζηε κάζεζε.Ζ έξεπλα θαηαγξάθεη κηθηά επξήκαηα ζρεηηθά κε 

ηε καζεζηαθήαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο λα ζηξέθνληαη ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο παηρληδηψλ ηνλίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: παηρλίδη, κάζεζε, δηδαζθαιία, εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη,εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αλαζθφπεζε  

Δηζαγσγή 

To παηρλίδη θαληάδεη σο µηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εθ θχζεσο εθδειψλνπλ ηα φληα ηνπ δσηθνχ 

βαζηιείνπ θαη ελέρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηελέξγεηαο, ηεο εζσηεξηθήο παξψζεζεο  θαη  

επηζπκίαο,  ηεο  ηέξςεο  θαη  ηεο  βηνινγηθήο  εμέιημεο  (Γηακαληφπνπινο, 2009:36). 

Σαπηνρξφλσο, απνηειεί ην κέζν επίηεπμεο ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, ηεο ζσκαηηθήο 

επεμίαο, ηεο έμαςεο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο ςπρηθήο αξκνλίαο,  ηεο  

θνηλσληθνπνίεζεο  θαη  ηεο  θξηηηθήο  ζθέςεο  (Κάππαο,  2005:27,28).   

Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ, ην νπνίν 

εληζρχεη ηελ ελεξγφ µάζεζε θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο πξνο ηελ απηνβειηίσζε (θνπµπνπξδή, 

2015:20). Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη βαζίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία   ζηνλ   

θνλζηξνπθηηβηζµφ,   ηελ   αλαθαιππηηθή   µάζεζε   θαη   ηελ   έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ πξνο ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Γελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί,  νπνηαδήπνηε  άιιε  

ελέξγεηα  πέξαλ  ηνπ  παηρληδηνχ,  σο  ηδαληθφηεξε  γηα  ηελ πξαγκάησζε  ηνπ  επηδησθφκελνπ  

ζρνιηθνχ  ζηφρνπ.  Ζ  αλαγθαηφηεηα  έληαμεο  ηνπ  ζηελ εθπαίδεπζε  απνηειεί  µηα  

δηαπίζησζε,  ε  νπνία  επαλέξρεηαη  ζπλερψο  ζε  µειέηεο, έξεπλεο, ζρέδηα θαη πξαθηηθέο 

βειηίσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Hunt &Valsiner, 2014:15). 

Γηα    πνιιά    ρξφληα    ην    παηρλίδη    θαη    ε    εθπαίδεπζε    ζεσξνχληαλ    δχν 

αζπκβίβαζηεο κεηαμχ ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (Barab, Warren, & Ingram-Goble,2008). Αλ θαη ε 

κάζεζε ζπλδέεηαη  κε  ηνλ  θφπν,  ηελ  πξνζπάζεηα  θαη  ηελ  ζπγθέληξσζε  ελψ  ην  παηρλίδη 

κε  ηελ  ειεπζεξία,  ηελ  μεγλνηαζηά  θαη  ηελ  ραξά,  έρνπλ  αξθεηά  θνηλά  ζηνηρεία. Έλα  απφ 

ηα θνηλά  ζηνηρεία  είλαη  φηη  ε κάζεζε φπσο θαη  ηα  παηρλίδηα  είλαη  κία δηαδηθαζία  

αιιειεπίδξαζεο  θαη  κία  πξφθιεζε  ζηελ  νπνία  ππάξρνπλ  θαλφλεο γηα ην πψο λα 

θαηαθηήζεηο ηελ γλψζε θαη λα θηάζεηο ζην επηδησθφκελν ζηφρν (Breuer&Bente, 2010). Ο 

Prenky (2007, φπσο αλαθ. ζην Breuer&Bente, 2010) επηζεκαίλεη  φηη  φπνηνο  «δηαρσξίδεη  ην  

παηρλίδη  απφ  ηελ  κάζεζε  δελ  γλσξίδεη ηίπνηα  γηα  θαλέλα  απφ  ηα  δχν»  επηζεκαίλνληαο  

φηη  ε  ελαζρφιεζε  κε  θάπνην παηρλίδη ζπλδέεηαη κε ηελ κάζεζε.   
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη απνδεθηή, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ε ζεηηθή 

επηξξνή ηνπ παηρληδηνχ  ζηε  δηδαθηηθή  θαη  καζεζηαθή  δηαδηθαζία  εθφζνλ  εληζρχεη  ηελ  

επηζπκία  ησλ  παηδηψλ  γηα ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη µάζεζε 

(Απγεηίδνπ, 2001; Bennett, Wood & Rogers, 1997; Kamii&DeVries, 1980; Hanline, 

Milton&Phelps, 2008; Ρεθαιίδνπ, 2004; Scrafton&Whitington, 2015). 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο κάζεζεο, είλαη ε απηελεξγφο κάζεζε, ε νπνία βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξσηνβνπιίαο θαη δξάζεο ηνπ καζεηή (Μεηνρηαλάθε, 2008). Ζ απηνκφξθσζε πεξηέρεη 

ηξία ζηάδηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην παηδί αθνινπζεί κηα πνξεία πξνο ηε κάζεζε. ην πξψην 

ζηάδην, ρξεζηκνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ζην δεχηεξν γίλεηαη ε επεμεξγαζία κέζσ ηεο 

δηαλφεζεο θαη ζην ηξίην αθνινπζεί ε αμηνπνίεζε θαη ε ρξήζε φζσλ έρεη κάζεη ζηε δσή. Σν 

παηρλίδη ελεξγνπνηεί ζθαηξηθά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ηελ νξγαλψλεη θαη ηελ 

πιαηζηψλεη ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ σξηκφηεηα, δηαζέηνληαο φιεο ηηο ηδηφηεηεο ελφο 

εξγαιείνπ κάζεζεο θαη ιεηηνπξγψληαο σο «θπζηθφ παηδαγσγηθφ κέζν» (Υαηδεθακάξε, 

2004). 

Γχξσ απφ απηή ηε θηινζνθία αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο – θάπνηεο απφ απηέο 

απνηέιεζαλ κέξνο ηεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο θαη βξήθαλ εθαξκνγή ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. χκθσλα κε ηνπο Clνckel (1992) θαη Einsiedler (1997) (ζην Κνζζπβάθε, 2003) ην 

παηρλίδη δέρζεθε κηα απζηεξή θξηηηθή θαη κηα έληνλε ακθηζβήηεζε σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο. Παξ‟φια απηά ζήκεξα θαηέρεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζηε 

καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη εκθαλίδεηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο: α) σο 

θεληξηθφ κέζν 

δηδαζθαιίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαζθαιία π.ρ. κε ηε κνξθή ηεο δξακαηνπνίεζεο), β) 

σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο (δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο) θαη γ) ην παηρλίδη σο 

κνληέιν δηδαζθαιίαο (δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία). Ζ επαθή 

ηνπ καζεηή κε ην παηρλίδη αιιά θαη ν ζθνπφο ηνπ, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

εθπαηδεπηηθφο ην ελζσκαηψλεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ έληαμε ηνπ παηρληδηνχ ζην 

κάζεκα βνεζά ην καζεηή λα πξνζιάβεη ηε λέα γλψζε εχθνια θαη γξήγνξα. 

Ζ  εκπινθή  ησλ  καζεηψλ  ζε  δηαζθεδαζηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο  πνπ  έρνπλ λφεκα γηα ηνπο 

ίδηνπο αλαγλσξίδεηαη σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ κάζεζε νπνηνπδήπνηε  γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ  (Crawford,  1997).  Σν παηρλίδη  απνηειεί βαζηθφ  θνκκάηη  ηεο  δσήο  ησλ  

παηδηψλ  εθηφο  ηεο  ζρνιηθήο  αίζνπζαο  θαη  ε εκπινθή ηνπο ζε απηά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ελδηαθέξνλ, απμεκέλε θηλεηνπνίεζε θαη  δηαζθέδαζε.  Αληηζέησο,  εληφο  ηεο  ζρνιηθήο  

αίζνπζαο  γίλεηαη  εκθαλήο ζπρλά ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απέλαληη ζην πεξηερφκελν πνπ 

δηδάζθεηαη απφ ηνλ  εθπαηδεπηηθφ.  Όπσο  ραξαθηεξηζηηθά  αλαθέξεη  ν  Pivec  θαη  νη  

ζπλεξγάηεο ηνπ (2003), «ν ιφγνο πνπ πνιιά παηδηά δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν 

είλαη γηαηί  είλαη  „βαξεηφ‟».  Απηφ  ην  θαηλφκελν  έρεη  πξνβιεκαηίζεη  ηελ  εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα  ε  νπνία  αλαδεηά  ζπλερψο  λένπο  ηξφπνπο  λα  θηλεηνπνηήζεη  ηνπο καζεηέο    

ψζηε    λα    λνηψζνπλ    πεξηζζφηεξν    ελδηαθέξνλ    γηα    ηελ    κάζεζε γεληθφηεξα.  Πίζσ  

απφ  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηψλ  γηα  εθπαηδεπηηθνχο  ζθνπνχο θξχβεηαη  ε  επηζπκία  λα  

εθκεηαιιεπηνχκε  ηελ  θηλεηνπνίεζε  πνπ  ελδέρεηαη  λα πξνθαινχλ ηα παηρλίδηα έηζη ψζηε ε 
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κάζεζε λα είλαη πην επράξηζηε (Kirriemuir &McFarlane,   2004).   Δίλαη   εκθαλήο,   ινηπφλ,   

ε   ηάζε   ηα   παηρλίδηα    λα αλαγλσξηζηνχλ  σο  έλα  κέζν  γηα  ηελ  θηλεηνπνίεζε  θαη  

ζπλεπψο  ηε  κάζεζε (Kordaki, 2010). 

Ο ρόλος ηοσ παιτνιδιού ζηο Στολείο  

To παηρλίδη θαζίζηαηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε άζθεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ λνπ. Οη αξραίνη 

Έιιελεο δίδαζθαλ ηνπο λένπο µε ηε θξάζε “Ννπο πγηήο ελ ζψκαηη πγηεί”, ππνζηεξίδνληαο 

ηελ άξξεθηε ζρέζε ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο µε ηελ εθγχκλαζε ηνπ ζψµαηνο (Herder, 

1967:280). Ο άλζξσπνο απφ ηελ έλαξμε ηεο δσήο ηνπ επηδίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο µε 

παηγληψδε ραξαθηήξα εληζρχνληαο ηε ζέζε γηα ηελ έκθπηε ξνπή ηνπ πξνο ην παηρλίδη. 

πλήζεο είλαη ε εηθφλα ηνπ µσξνχ λα ρξεζηκνπνηεί ηα µέιε ηνπ ζψµαηφο ηνπ σο παηρλίδηα, 

ψζηε λα αλαθαιχςεη ηνλ θφζµν πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη, θαη ζηαδηαθά λα παίδεη µε ηα 

αληηθείκελα γχξσ ηνπ (Παλίδνπ, 2001:61).   

Ζ  ελεξγφο  ζπκκεηνρή  ησλ  παηδηψλ  ζηα  θηλεηηθά  παηρλίδηα  πξνζθέξεη  ηελ επθαηξία  ηεο  

ζσκαηηθήο  αλάπηπμεο  θαη  παξάιιεια  ηεο  γλσζηηθήο  θαη ςπρνζπλαηζζεµαηηθήο, κηαο θαη 

ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο θίλεζεο είλαη απνηέιεζκα ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ελψ 

παξάιιεια εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Balakrishan & Rengasamy & Salleh, 

2011:202,203).Μέζσ  απηνχ  ηα παηδηά παξαθηλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ µε ραξά ζε ελέξγεηεο 

γηα ηελ εθγχκλαζε ηνπ ζψµαηφο  ηνπο,  αληηιακβάλνληαη  ηε  ζεκαζία  ησλ  θαλφλσλ  θαη  

ηεο  ηήξεζήο  ηνπο, καζαίλνπλ  λα  δηαρεηξίδνληαη  µε  ζηξαηεγηθφ  ηξφπν  ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο,  αιιά  θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο (αληαγσληζηηθέο θαη  µε).   

Σν παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηε ζσκαηηθή πγεία θαη ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ(Fontana, 1995: 71), 

θαζψο αζθεί επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ αλαπλνή, ζηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ζηελ πέςε 

θαη ζηε ζξέςε, ζην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ζε φιεο γεληθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θαλεξή κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ κπψλ θαη 

θπξίσο ησλ θπζηνινγηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο, φπσο ε ζπζηαιηηθφηεηα, ε ειαζηηθφηεηα, ε 

ηνλνηηθφηεηα θαη ε αηζζεηηθφηεηα. Οη δεμηφηεηεο ηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ζχιιεςεο κηθξψλ θαη κεγάισλ αληηθεηκέλσλ, 

εμαζθψληαο έηζη ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ ηνπ. (Αλησληάδεο, 1994: 51). 

ε φ,ηη αθνξά ην αλαπλεπζηηθφ θαη θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, κειέηεο παξαηήξεζαλ φηη ηα 

γπκλαζκέλα παηδηά κε παηγληψδεηο αζθήζεηο ζπάληα εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο ζθπγκψλ θαη 

πίεζεο, θαζψο θαη φηη ε ηθαλφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο, φζνλ αθνξά ηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

είλαη κεγαιχηεξε. Δπίζεο, απνδείρζεθε ε ηαρχηαηε κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ απφ ηνπο 

πλεχκνλεο ζηνπο κπο εμ‟ αηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αλαπλνψλ θαη ησλ 

θαξδηαθψλ ζπζηνιψλ, θαζψο θαη ε ηειεηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθξάγκαηνο, πνπ 

νθείιεηαη ζηελ ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ ζηνπο ζσξαθηθνχο θαη θνηιηαθνχο κπο (Αλησληάδεο, 

1994: 52). 
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Σν  παηρλίδη  σο  παηδαγσγηθή  δξαζηεξηφηεηα,  σο  µέζνδνο  αγσγήο  θαη µέζνδνο  

παξαηήξεζεο  ησλ  παηδηψλ  έρεη  παγησζεί  ζηηο  πεξηζζφηεξεο  ρψξεο  ηνπ θφζκνπ,  σο  

αλαπφζπαζην  κέξνο  ή  αθφκε  θαη  σο  ζχλνιν  ηνπ  θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο  ησλ  

πξνζρνιηθψλ  ηδξπκάησλ,  ελψ  ζε  πνιιέο,  θπξίσο,  δπηηθέο ρψξεο  έρεη  εηζαρζεί  σο  

ζεκαληηθφ  κέξνο  ηνπ  αλαιπηηθνχ  πξνγξάκκαηνο  ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα ησλ 

πξψησλ ηάμεσλ ηνπ.   

ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ελδείθλπηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ  θηλεηηθνχ  παηρληδηνχ  θαηά  ηε  δηδαθηηθή  ψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελΠξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηε κπτθή άζθεζε, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. 

άκηιια, ζπλεξγαζία, νκαδηθφ πλεχκα) ησλ παηδηψλ. Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα 

εληζρπζνχλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα αηνκηθά (π.ρ. 

αζιήκαηα ζηίβνπ, θνιχκβεζε φπνπ ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο), νκαδηθά (π.ρ. αζινπαηδηέο: 

θαιαζνζθαίξηζε, πνδφζθαηξν, πεηνζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε) θαη παξαδνζηαθά (π.ρ. 

παξαδνζηαθνί ρνξνί, θπλεγεηφ, ηα κήια) (Π.Η., 2018). 

Σύνηομη αναζκόπηζη 

Ο  πξψηνο  ηνκέαο  πνπ  αμηνπνηήζεθαλ  ηα  παηρλίδηα  κε  εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο   ήηαλ   

ζηελ   εθπαίδεπζε   ζηειερψλ   ηνπ   ζηξαηνχ   θαη   αξγφηεξα   ζηελ εθπαίδεπζε    ζηειερψλ    

δηνίθεζεο    επηρεηξήζεσλ,    δειαδή    μεθίλεζε    απφ    ηελ εθπαίδεπζε  ελειίθσλ  

(Ellington,  1981,  ζει.  21).  Σα  ηειεπηαία  ηξηάληα  ρξφληα έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη ε 

θχζε ησλ παηρληδηψλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εκπινθή ησλ  παηδηψλ,  ηα  θίλεηξα,  ηελ  

θηλεηνπνίεζε  θαη  ην  ελδηαθέξνλ  ηνπο  θαζψο  θαη  ηελ ζπγθξάηεζε ησλ απνθηεζέλησλ 

δεμηνηήησλ (Filsecker &Hickey, 2014, ζει. 138).   

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ ηηο απφςεηο θαη γλψκεο ζπγγξαθέσλ θαη 

αξζξνγξάθσλ πνπ αζρνιήζεθαλ θαη κειέηεζαλ ην παηρλίδη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

άκεζα ή έκκεζα. 

Ο Trooster θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2017) ζε άξζξν ηνπο γηα ηελ πξνζνµνίσζε θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, παξνπζηάδνπλ ην LINGO Game, έλα Online ειεθηξνληθφ παηρλίδη  

πνπ  απνζθνπεί  ζηελ  εθµάζεζε  ηεο  μέλεο  γιψζζαο.  Σνλίδνπλ  ηδηαίηεξα  ηελ πξνζθνξά  

ηνπ  σο  πξνο  ηελ  εμνηθνλφµεζε  δηδαθηηθνχ  ρξφλνπ,  ηελ  βειηίσζε  ηεο πξνθνξάο  ησλ  

µαζεηψλ,  ηελ  απηνλνµία  σο  πξνο  ηε  δηαδηθαζία  µάζεζεο  θαη  θαη‟ επέθηαζηλ ηελ 

ζπµβνιή ηνπ ζηε γλσζηηθή-λνεηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ηε γισζζηθή. 

O  Hamari  θαη  νη  ζπλεξγάηεο  ηνπ  (2016)  εξεχλεζαλ  ηελ  επίδξαζε  ηνπ ειεθηξνληθνχ  

παηρληδηνχ  ζηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο  µάζεζεο  ζε  134  ζρνιεία  ησλ Ζ.Π.Α. Απφ ηελ 

έξεπλα πξνέθπςε φηη ηα βηληενπαηρλίδηα ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ηελ ελεξγφ ζπµµεηνρή 

ησλ µαζεηψλ µε ηε µνξθή πξφθιεζεο. Απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη  εμαζθνχληαη  νη  

δεμηφηεηεο  ηνπο.  Ο  ζρεδηαζκφο  ησλ  παηρληδηψλ  ζηεξίδεηαη  ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη θαη 
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µπνξεί λα αλαπηχμεη έλα παηδί. Γηα απηφ ην ιφγν, ε εκπινθή µε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

είλαη πξνζνδνθφξα θαη ειθπζηηθή.   

Ζ Selepe θαη ε Moll (2016) µειέηεζαλ ην θνηλσληθφ παηρλίδη θαηά ηηο αξρέο ηνπ  Vygotsky.  

Ζ  εκπεηξία  ηνπ  θνηλσληθνχ  παηρληδηνχ  θέξεη  ην  παηδί  µπξνζηά  ζηε γλψκε,  ηα  

ελδηαθέξνληα,  ηηο  ζηάζεηο  θαη  ηηο  ζπκπεξηθνξέο  ησλ  ζπλαλζξψπσλ  ηνπ, απνηειψληαο 

ηελ πξψηε γλψζε γηα ηνλ θφζµν. Μαζαίλεη, ινηπφλ, ηελ αιιειεπίδξαζε, νκαινπνηείηαη µε 

ηελ ηδέα ηεο ζπλχπαξμεο θαη µεηαµνξθψλεηαη ζε θνηλσληθφ νλ. 

Ζ  κεηαλάιπζε  εξεπλψλ  ζρεηηθψλ  κε  ηα  παηρλίδηα  θαη  ηελ  κάζεζε  απφ  ηνπο Jabbar   

&Felicia   (2015)   θαηέδεημε   φηη   νη   πεξηζζφηεξεο   έξεπλεο   κειέηεζαλ   ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ θπξίσο παηρληδηψλ ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. 

Ο  Sadler  θαη  νη  ζπλεξγάηεο  ηνπ  (2015)  πξαγκαηνπνίεζαλ  έξεπλα  ζηελ  νπνία 

αμηνπνηήζεθε  έλα  ςεθηαθφ  παηρλίδη  γηα  ηελ  πξνζέγγηζε  ελλνηψλ  ηεο  βηνινγίαο  ζε 

καζεηέο Λπθείνπ. Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα 

καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  θαη  ζηελ  αμηνιφγεζε  ηεο  παξέκβαζεο  κεηά  απφ  ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ θαη ηελ δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηελ δηάιεμε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ κάζεζε. 

Ζ Kougiourouki  (2014)  ζε  άξζξν  ηεο  παξνπζηάδεη  ηηο  απφςεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Κνκνηελήο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ  εθπαηδεπηηθή  

δηαδηθαζία.  Οη  δάζθαινη  αλαγλσξίδνπλ  ηε  ζπµβνιή  ηνπ  ζηελ θνηλσληθή  αλάπηπμε,  κηαο  

θαη  εληζρχεηαη  ε  απηνπεπνίζεζε  θαη  ε  απηνεθηίκεζε  ηνπο, αιιά θαη ηε γισζζηθή, θαζψο 

ηα ηξαγνχδηα θαη ηα ινγνπαίγληα νμχλνπλ ηνλ λνπ ησλ µαζεηψλ. 

Μία  επίζεο έξεπλα  πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε  κεδείγκα   καζεηέο   ηεο   πξσηνβάζκηαο   

εθπαίδεπζεο   θαη   αμηνπνηήζεθαλ   ςεθηαθά παηρλίδηα  έδεημε  θαιχηεξα  απνηειέζκαηα  ζηα  

post-tests  ησλ  καζεηψλ  θαζψο  θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο (Sun & Gao, 2014). 

Ο   Castellar   θαη   νη   ζπλεξγάηεο   ηνπ   (2014)   πξαγκαηνπνίεζαλ   έξεπλα   ζε 

ζπνπδαζηέο  αμηνπνηψληαο  ζηελ  κία νκάδα  έλα επηηξαπέδην  εκπνξηθφ  παηρλίδη  ζην νπνίν  

εκπιέθνληαη  καζεκαηηθέο  έλλνηεο  θαη  δεμηφηεηεο.  Σα  απνηειέζκαηα  ηνπο έδεημαλ ζεηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ. 

Ο Pérez, ε Ortega θαη ε López (2013) ζε άξζξν ηνπο επεμεγνχλ φηη ην παηρλίδη  είλαη  

απαξαίηεην  ζηνηρείν  ηεο  θνηλσλίαο  µέζσ  ηεο  ζεσξίαο  ηνπ  αηαβηζµνχ  ή δηαθνξεηηθά ηεο 

ζεσξίαο ηεο αλαθεθαιαίσζεο. Ο λένο άλζξσπνο δηαζέηεη θιεξνλνµηθά ζηνηρεία θαη θχηηαξα 

κλήκεο απφ ηηο παιαηφηεξεο γεληέο, ηα νπνία εθδειψλνληαη µέζσ ηνπ  παηρληδηνχ.  

Δπηηξέπνληαο,  ινηπφλ,  ην  παηρλίδη  γίλεηαη  θαλεξή  ε  ηζηνξία  ηεο αλζξσπφηεηαο θαη 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε πξφνδνο ηεο θνηλσλίαο.   

Ο Bragg (2012) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε καζεηέο 10-12 ρξφλσλ αμηνπνηψληαο έλα   

παηγληψδεο   πεξηβάιινλ   γηα   ηελ   πξνζέγγηζε   καζεκαηηθψλ   ελλνηψλ   θαη επηζεκαίλεη  

σο  πηζαλέο  ζεηηθέο  επηδξάζεηο  απφ  ηελ  αμηνπνίεζε  εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ  ηελ  

αχμεζε  ηεο  ζπκκεηνρήο  θαη  πξφθιεζε  ηνπ  ελδηαθέξνληνο  ησλ καζεηψλ,  ηελ  ζεηηθφηεξε  
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ζηάζε  θαη  απφςεηο  απέλαληη  ζην  γλσζηηθφ  αληηθείκελν, ηελ  αχμεζε  ηεο  θηλεηνπνίεζεο  

ησλ  καζεηψλ  θαζψο  θαη  ηελ  αλάπηπμε  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  Χζηφζν  ηα  

απνηειέζκαηα  δελ  έδεημαλ  ζεηηθή  επίδξαζε  ζηελ  κάζεζε. 

Οη  Taratori  θαη  ε  Kougiourouki  (2011),  µειεηψληαο  ηε  ρξήζε  ηνπ παηρληδηνχ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, εληνπίδνπλ σο βαζηθή δπζθνιία εθαξµνγήο ηελ έιιεηςε ρξφλνπ. Ζ νγθψδεο 

χιε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάµµαηνο δελ επηηξέπεη ηελ εµπινθή ζε παηγληψδεηο αζρνιίεο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ ρξφλν θαη θαζπζηεξνχλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΟΠαπαδφπνπινο (2010)ζην βηβιίν ηνπαλαθέξεηαη ζηηο ζεσξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ην 

παηρλίδη θαζψο επίζεο ζηηο αξρέο, ζην πεξηερφκελν θαη ζηα γλσξίζκαηά ηνπ σο αλαγθαία γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη κάζεζε ηνπ παηδηνχ. Αθφκε, 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε σο δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη πξνηείλνληαη βαζηθέο ζεαηξηθέο- παηδαγσγηθέο κέζνδνη πξνο 

αμηνπνίεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Ζ έξεπλα ηεο Papastergiou(2009) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο ιπθείνπ, ζχγθξηλε  κία  

παξέκβαζε  κε  ηελ  ρξήζε  ςεθηαθνχ  παηρληδηνχ  θαη  κία  πνξεία δηδαζθαιίαο  πνπ  

βαζηδφηαλ  ζηελ  δηάιεμε.  Σα  απνηειέζκαηα  ηεο  έξεπλαο  έδεημαλ ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

πξψηεο παξέκβαζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ δεχηεξε  αλαθνξηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

αιιά θαη ηηο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ. 

Ζ έξεπλα ησλ Jaipal & Figg (2009) ππνδεηθλχεη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ 

γηα ηελ πξνζέγγηζε κία έλλνηαο θπζηθψλ επηζηεκψλ κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά  καζεζηαθά  

απνηειέζκαηα.  Δηδηθφηεξα,  ζε  απηή  ηελ  έξεπλα  αμηνπνηήζεθε έλα ςεθηαθφ παηρλίδη γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ φπσο ην «θχηηαξν», ν «ηζηφο», ην «φξγαλν» θαη ην «ζχζηεκα». Απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη φηη ην παηρλίδη  ήηαλ  απνηειεζκαηηθφ  θαζψο  

ζπλέβαιε  ζηελ  βειηίσζε  ηεο  επίδνζεο  ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ 

κειεηήζεθαλ.  

Ζ   έξεπλα   ηνπ   Barab   θαη   ησλ   ζπλεξγαηψλ   ηνπ   (2008)   αμηνπνηψληαο   έλα 

πεξηβάιινλ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ έδεημε φηη κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. 

H  Gros  (2007)  έρεη  σο  θεληξηθή  ηδέα  ηνπ  άξζξνπ  ηεο  ηελ  εθπαίδεπζε βαζηζκέλε  ζηα  

ειεθηξνληθά  παηρλίδηα.  Ζ  θξαηαίσζε  ηεο  γλψζεο  νθείιεηαη  ζηελ επεμεξγαζία,  ηελ  

πξαθηηθή  άζθεζε  θαη  ηελ  επαλάιεςε  ηεο  µέζα  απφ  ελέξγεηεο  πνπ νμχλνπλ  ηελ  

παξαηεξεηηθφηεηα  θαη  δηεπξχλνπλ  ηα  επηζηεκνληθά  εξεζίζκαηα.  ηε ζπλέρεηα  

παξνπζηάδεη  αλαιπηηθά  ηα  είδε  ηνπ  ειεθηξνληθνχ  παηρληδηνχ  (δξάζεο, πεξηπεηεηψδε,  

µαρεηηθά,  ξφισλ,  εξεζηζµάησλ,  αζιεηηθά  θαη  ζηξαηεγηθήο)  θαη  ηα  ρξήζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.   

Τπάξρνπλ,    ινηπφλ,    έξεπλεο    ζηηο    νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ παηρλίδηα γηα ηελ πξνζέγγηζε 

γηα παξάδεηγκα καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ κάζεζε. Απηφ εθηζηά ηελ πξνζνρή  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  γηα  ηελ  αμηνπνίεζε  ησλ  
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παηρληδηψλ  (ςεθηαθψλ  ή  κε) (Klawe, 1999; Rosas, Nussbaum, Cumsille, Marianov, Correa, 

Flores, &Rodriguez, 2003; Ke&Grabowski, 2007). 

Οη   εθπαηδεπηηθνί   ζηελ   έξεπλα   ησλ   Kirriemuir   &   McFarlane   (2004)   πνπ 

πξνζπάζεζαλ  λα  αμηνπνηήζνπλ  παηρλίδηα  (θπξίσο  ςεθηαθά)  εληφο  ηεο  ζρνιηθήο 

αίζνπζαο   γηα   εθπαηδεπηηθνχο   ζθνπνχο   ζπλάληεζαλ   νξηζκέλα   εκπφδηα   θαη δπζθνιίεο.  

Γηα  παξάδεηγκα  αλαθέξνπλ  φηη  δπζθνιεχηεθαλ  λα  εληνπίζνπλ  γηα πνηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο λα αμηνπνηήζνπλ ηα παηρλίδηα, λα πείζνπλ ηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν (π.ρ. γνλείο) γηα ηα νθέιε ηεο αμηνπνίεζεο παηρληδηψλ  ζηελ  ηάμε  θαζψο  

ηα  παηρλίδηα  απέρνπλ  πνιχ  απφ  ηηο  απαηηήζεηο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, 

ήηαλ αξθεηά δχζθνιν λα πξνζαλαηνιίζνπλ θαη θξαηήζνπλ  ηνπο  καζεηέο  εληφο  ησλ  

ζηνηρείσλ  ηνπ  παηρληδηνχ  πνπ  παξνπζηάδνπλ θάπνηα δηδαθηηθά νθέιε θαη ε ελαζρφιεζε κε 

ηα παηρλίδηα ζήκαηλε θαη πεξηνξηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. 

Ο  Pivec  θαη  νη  ζπλεξγάηεο  ηνπ  πξαγκαηνπνηψληαο,  επίζεο,  κία  αλαζθφπεζε εξεπλψλ  

ζρεηηθά  κε  ηα  καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  ηεο  αμηνπνίεζεο  παηρληδηψλ αλαθέξνπλ φηη νθηψ 

απφ ηηο έληεθα έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ παξνπζίαδαλ απμεκέλα καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  

φηαλ  αμηνπνηήζεθε  ε  παηγληψδεο  κάζεζε  ελψ  νη  ηξεηο δελ  παξνπζίαζαλ  θάπνηα  

ζεκαληηθή  δηαθνξά.  Δπηπιένλ,  νη  επηά  απφ  ηηο  νθηψ έξεπλεο   έδεημαλ   φηη   νη   

εθπαηδεπφκελνη   παξνπζίαζαλ   απμεκέλν   ελδηαθέξνλ. Χζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη 

ππάξρνπλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε αμηνπνίεζε ηεο παηγληψδνπο 

κάζεζε έρεη πςειή καζεζηαθή αμία. Οη ηνκείο απηνί εκπιέθνπλ δεμηφηεηεο φπσο ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ζε νκάδεο, ηελ ρξήζε επηρεηξεκάησλ θαη ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ (Pivec,Dziabenko, & Schinnerl, 2003). 

Οη Randel, Morris, Wetzel & Whitehill (1992) πξαγκαηνπνηψληαο κεηαλάιπζε 68 εξεπλψλ 

αλαθέξνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα  απφ  

ηελ  αμηνπνίεζε  ηνπ  παηρληδηνχ  αιιά  θαη  ζεηηθή  επίδξαζε  ζην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηεπνκέλσλ. 

Μεζνδνινγία 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε ε αλαζθφπεζε ηφζν μελφγισζζσλ φζν θαη 

ειιελφγισζζσλ επηζηεκνληθψλ έξγσλ, δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ,άξζξσλ, δηπισµαηηθψλ 

εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, ζηα νπνία παξαζέηνληαη νη µειέηεο ρξφλσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ σο εθπαηδεπηηθφ κέζν. 

Γηαηελαλαδήηεζερξεζηκνπνηήζεθαληαζπλέδξηα ΔΣΠΔ, 

θαηνηβάζεηοAmericanAcademyofPediatrics, Elsevier, Eric, Scholar, Journals.co.za, 

Pasificu.edu, ResearchGate, SpringerLink, um.edu.my, UniversityofNebraska, Lincoin, ΔΚΣ, 

CiteSeerX, SageJournals, ScienceDirect, WileyOnlinelibrary, Hal, HealLink, Dspace, 

Ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην ΠΘ, Ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην ΔΑΠ, Ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ζαλαδήηεζε απέδσζε 152  δεκνζηεχζεηο απφ ηηο νπνίεο 

αλαιχζεθαλ νη 69 σο ζρεηηθέο κε ην ζέκα.  Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
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είλαη: παηρλίδη, κάζεζε, δηδαζθαιία, εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη,εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

αλαζθφπεζε.  

Απνηειέζκαηα 

Σα επξήκαηα ηεο αλαζθφπεζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Δηδηθφηεξα: 

Θεηικά (ζημανηικά) μαθηζιακά αποηελέζμαηα:Trooster, Goei, &Cai, 2017;Dunkan, 

2016;Enyedy (2016);Greenberg, Lau, & Lau, 2016; Hamari, 2016; Henricks, 2016; Selepe, &  

Moll, 2016; Riley, & Jones, 2016;Jabbar, &  Felicia, 2015; Kleinknecht,&Glimore, 

&Vanderzanden, 2015; Romero, Usart, & Ott, 2015; Sun,  & Gao, 2015; Tsai, Wen, Chang & 

Kang, 2015;Castellar, Van Looy, Szmalec, & De Marez, 2014; Filsecker, & Hickey, 2014; 

Hunt, & Valsiner, 2014; Kougiourouki, 2014;  Pérez, Ortega & López, 2013; Balakrishan, 

Rengasamy& Salleh, 2011;Treher, 2011; Aderson, Liarokapis, & Petridis, 2010;Kordaki, 

2010; Jaipal,  &  Figg, 2009; Klopfer, Osterweil, & Salen, 2009;Swan, & Marshall, 2009; 

Barab, Warren, & Ingram-Goble, 2008; Barab, & Dede, 2007; Ginsburg, 2007; Gros, 

2007;Papastergiou, 2009; Broadhead, 2006;Pivec, Dziabenko, & Schinnerl, 2003;Hergeth, & 

Jones, 2003; Machado, Brna, & Paiva, 2001;Crawford, 1997; Randel,  Morris, Wetzel, & 

Whitehill,  1992; Κπξηαδήο, & Εαραξηάο, 2015; Μηραειίδνπ, & Πέηξα, 2015; θνπµπνπξδή, 

2015; ηεθαλνπνχινπ, 2015; Μαξθνχδεο & Φεζάθεο, 2014;  Γξεγνξάθε, Πεξάθε & Πνιίηε, 

2013; Παπαδφπνπινο, 2010;Cordova, &  Lepper, 1996. 

Μη θεηικά (αζήμανηα) μαθηζιακά αποηελέζμαηα:Sadler, Romine, Menon, Ferdig, & 

Annetta, 2015; Bragg, 2012; Ke, & Grabowski, 2007; Kirriemuir, & McFarlane, 2004; Rosas, 

Nussbaum, Cumsille, Marianov, Correa, Flores, & Rodriguez, 2003;Garvey, 1990. 

Μικρόηερα μαθηζιακά αποηελέζμαηα ζε ζτέζη με άλλες μεθόδοσς και μέζα:Taratori, 

&Kougiourouki, 2011; Breuer, & Bente, 2010; Pivec, Dziabenko, & Schinnerl, 2003. 

πκπεξάζκαηα 

Ζ  παξνχζα  εξγαζία,  επηρεηξεί  κηα  βηβιηνγξαθηθή  αλαζθφπεζε  ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κάζεζεο. Σα επξήκαηά ηεο 

ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εζηηάδνληαο ζηε 

καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

Απφ  ηελ  αλαζθφπεζε  ηεο  βηβιηνγξαθίαο  δηαπηζηψζεθε  αληηθαηηθφηεηα δεδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο παηρληδηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο. Οη εξεπλεηέο θάλεθαλ δηραζκέλνη θαζψο ζε αξθεηέο έξεπλεο   δηαπηζηψζεθε   φηη   

δελ   ππάξρεη   ζεκαληηθή   δηαθνξά   αλάκεζα   ζηα καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  κηαο  

δηδαζθαιίαο  κε  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηψλ  ζε ζχγθξηζε κε κία άιιε κε ηελ ρξήζε 
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παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά  έξεπλεο  ζηξάθεθαλ  ππέξ  ηεο  αμηνπνίεζεο  

παηρληδηψλ ηνλίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

Σα ζηνηρεία έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνηεξεπλεηέο  ππνζηεξίδνπλ  ηελ  αμηνπνίεζε  ηνπ  

παηρληδηνχ  γηα εθπαηδεπηηθνχο    ζθνπνχο   θαζψο    παξαηεξνχλ    φηη    φηαλ   ηα    παηδηά    

παίδνπλ παξνπζηάδνπλ  κία  πξνζήισζε,  επηκνλή,  ιήςε  πξσηνβνπιηψλ  θαη  απνθάζεσλ, 

ζηνηρεία πνπ θξίλνπλ φηη ζα έπξεπε λα πξνσζνχληαη εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο.Τπάξρνπλ 

επίζεο,  αξθεηέο  έξεπλεο  πνπ  επηζεκαίλνπλ  φηη  ε  αμηνπνίεζε  ελφο πεξηβάιινληνο  

κάζεζεο,  πνπ  θηλεηνπνηεί  ηνπο  καζεηεπφκελνπο,  επεξεάδεη  ζεηηθά ηα   καζεζηαθά   

απνηειέζκαηα. 

Χζηφζν,  εθηφο  απφ  ηηο έξεπλεο  πνπ  επηζεκαίλνπλ  ηελ  ζεηηθή  επίδξαζε  ηεο  αμηνπνίεζεο 

ηνπ παηρληδηνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ππήξμαλ θαη νη έξεπλεο, αλ θαη ιηγφηεξεο, απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ θάλεθε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ  

εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία  κε  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηψλ  θαη  ζε  απηή  κε  ηελ ρξήζε   

παξαδνζηαθψλ   κεζφδσλ   δηδαζθαιίαο.   Γηαπηζηψζεθε,   ινηπφλ,   φηη   ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο παηρληδηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο   

ζθνπνχο   είλαη   αληηθαηηθά   θαη   νη   εξεπλεηέο   παξνπζηάδνληαη δηραζκέλνη.    Τπήξμαλ,    

έξεπλεο    ζηηο    νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ παηρλίδηα γηα ηελ πξνζέγγηζε γηα παξάδεηγκα 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ κάζεζε. 

Απηφ εθηζηά ηελ πξνζνρή  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  γηα  ηελ  αμηνπνίεζε  ησλ  παηρληδηψλ  

(ςεθηαθψλ  ή  κε). 

Σέινο ππάξρνπλ θαη εξεπλεηέο νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη δελ είλαη φια ηα είδε παηρληδηνχ 

θαηάιιεια γηα λα   επηθέξνπλ   καζεζηαθά   απνηειέζκαηα   ή   φηη εάλ   πξνζζέζνπκε   

παηγληψδε ραξαθηήξα ζηελ κάζεζε ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη εγγπεκέλα.Ζ αμηνπνίεζε 

παηρληδηψλ ελδέρεηαη λα κελ έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ κάζεζε ζε  ζρέζε  κε  ηελ  

αμηνπνίεζε  άιισλ  κεζφδσλ  θαη  κέζσλ.  Ζ  αμηνπνίεζε  ησλ παηρληδηψλ  ζηελ  δηδαζθαιία  

δελ  απνηειεί  ην  αλψηεξν  κέζν  δηδαζθαιίαο  θαη  ηα καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  πνπ  

κπνξεί  λα  επηηεπρζνχλ  δελ  είλαη  αθφκα  ζαθή,  αλ θαη ηα παηρλίδηα ελδέρεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο   ζην   εθάζηνηε   

γλσζηηθφ   αληηθείκελν.   Ζ αμηνπνίεζε  ηνπ  παηρληδηνχ  κε  εθπαηδεπηηθνχο  ζηφρνπο  δελ  

είλαη  κία  εχθνιε δηαδηθαζία,  απαηηεί  κία  ηζνξξνπία  αλάκεζα  ζην  παηρλίδη  θαη  ηελ  

κάζεζε  θαη  δελ πξέπεη λα πέζνπκε ζηελ παγίδα ηεο απινπνίεζεο. 

Απφ   ηελ   αλαζθφπεζε   ινηπφλ   ηεο   βηβιηνγξαθίαο   δηαπηζηψζεθε   φηη   νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο  αλαθνξηθά  κε  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηψλ  γηα  ηελ  επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ  

ζηφρσλ  επηζεκαίλνπλ  ηε  ζεηηθή  επίδξαζε  ζηε  κάζεζε. Χζηφζν, έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο 

κειεηψλ επηζεκαίλεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ην ελδηαθέξνλ αιιά φρη ζηε 

κάζεζε θαη ιίγεο έξεπλεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα δηαθνξά. 

Ο ηνκέαο  ηεο  αμηνπνίεζεο  παηρληδηψλ  κε  εθπαηδεπηηθνχο  ζηφρνπο  πξνηείλεηαη  λα 

κειεηεζεί  πην  ζπζηεκαηηθά  θαη  ε  έξεπλα  λα  ζηνρεχζεη  ζηελ  ηεθκεξίσζε  ησλ ζεηηθψλ  
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απνηειεζκάησλ  απφ  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηψλ  (ςεθηαθψλ  ή  κε) παξέρνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο. 

ηελ   επηζήκαλζε   απηή   ζηεξίδεηαη   ε   βαζηθή   πηζαλή κειινληηθή   επέθηαζε   ηεο   

εξγαζίαο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ κειινληηθέο έξεπλεο λα εζηηάζνπλ ζηε δηακφξθσζε 

θξηηεξίσλ (ζαθείο ζηφρνη, άκεζε αλαηξνθνδφηεζε, πξφθιεζε, πεξηέξγεηα, ζπλαγσληζκφο, 

θαληαζία, ζπλεξγαζία, ζχλδεζε κε ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο) γηα ηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ παηρληδηψλ γηα απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πιαηζίνπ. 
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«Presentation of a teaching scenario of digital literacy in infant school education» 
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Abstract: The present teaching scenario was implemented in an infant school in Komotini in 

the context of the general working plan with shapes and designs. The aim of the scenario is 

that the children get to know the art of painting with shapes through the computer software 

and that then they proceed to comparisons to the conventional way of painting and drawing. 

We have mainly pursued both the enrichment of knowledge of the kids involved, the 

development of their cooperation in groups and the development of critical thinking along 

with an innovative and creative way to approach learning. The aim and the objectives were 

achieved. The kids have been familiarized with the potentials of ICT tools and software and 

the become better in using the former. They constructed knowledge in a cooperative manner 

and they had fun in the process. 

Keywords: Kindergarden school, teaching scenario, arts, ICTs, maths 

Πεξίιεςε: Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηήζεθε ζε λεπηαγσγείν ζηελ Κνκνηελήζηα 

πιαίζηα γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο γηα ηα ζρήκαηα. θνπφο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ λα 

γλσξίζνπλ ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο κε ζρήκαηα κέζσ ησλ ινγηζκηθψλ ηνπ ππνινγηζηή θαη 

λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν δσγξαθηθήο. Δπηδηψμακε,θπξίσο, ηφζν ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ησλ λεπίσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο, ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο φζν θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο δεκηνπξγηθά, κε θαηλνηφκν ηξφπν.Ο 

ζθνπφο θαη νη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ. Σα παηδηά εμνηθεηψζεθαλ κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ινγηζκηθψλ θαη βειηηψζεθαλ ζηε ρξήζε ηνπο. Οηθνδφκεζαλ ηε γλψζε ζπλεξγαηηθά θαη 

δηαζθέδαζαλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Νεπηαγσγείν, Γηδαθηηθφ ελάξην, Δηθαζηηθά, Σ.Π.Δ., Μαζεκαηηθά  

Δηζαγσγή  

Ζ εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε κέζα απφ ηελεθαξκνγή ηνπ 

Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..)γηα ην Νεπηαγσγείν  

(2003) απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο.πγθεθξηκέλα ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ (2011) ππνζηεξίδεηφηη ε αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή (Ζ/Τ) ζε 

θαηάιιειανξγαλσκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα εληζρχζεη ηφζν ηελ 

αλάπηπμεαιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, φζν θαη  ηελ 

επειημία ηεο ζθέςεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο 

γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε &Μπαζαγηάλλε, 2006). Γηεζλείο έξεπλεο 
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(Tsitouridou&Vryzas, 2001; Haugland&Wright, 1997) ππνζηεξίδνπλ φηη ε εηζαγσγή ηνπ 

Ζ/Τζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθκάζεζε 

δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ελψ εηδηθφηεξα νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ  

νπζηαζηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΑΠ) ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (Plowman&Stephen, 

2003; Brooker&Siraj-Blatchford, 2002). 

Σν παξφλ ζελάξην απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθή ειηθίαο (λήπηα-πξνλήπηα). ηεξίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky 

(Μπαιθίδαο,2008). Δπηπιένλ, είλαη ζπκβαηφ κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ γηα ην λεπηαγσγείν, 

ελψ αθνξά ηηο αθφινπζεο γλσζηηθέο πεξηνρέο : γιψζζα, καζεκαηηθά, κειέηε πεξηβάιινληνο, 

εηθαζηηθά, ΣΠΔ. Μέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ ηαπαηδηά γλσξίδνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ Ζ/Τ θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ.  Θα πξέπεη λα θαηέρνπλ βαζηθέο γλψζεηο  γηα 

ηα  γεσκεηξηθά ζρήκαηα απφ πιεξνθνξίεο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ, ην δηδαθηηθφ ζελάξην ζηεξίδεηαηζηελ πξφηαζε 

λαδεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ κε πνηνπο πξνηηκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαην 

εθπαηδεπηηθφο/εξεπλεηήο λα πάξεη ηελ ηειηθή απφθαζεεπηδηψθνληαο ηε δηακνίξαζε ησλ 

ηθαλφηεξσλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο νκάδεο(Walvoord,1986).  

1. θνπφο θαη ζηφρνη 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ είλαη ε γλσξηκία κε ηε δσγξαθηθή κέζσ ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ην λα πξνβνχλ νη καζεηέο ζε ζπγθξίζεηο κε ηνζπκβαηηθφ ηξφπν  δσγξαθηθήο.  

1.1. Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ αλά ζεκαηηθή 

θαηεγνξία. Όπσο θαηαδεηθλχεηαη ην ζελάξην άπηεηαη φισλ ησλ ζεκαληηθψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.  

1.1.1 Χο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Γιψζζα 

Χο πξνο ηε γιψζζα νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο γισζζηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ καο: 

 Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ ζηνηρεηψδε επηρεηξεκαηνινγία.  

 Να αλαπηχμνπλ ηε ζρεηηθή ηερληθή νξνινγία θαηά ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ. 

 Να εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαηνινγία ησλ ζρεκάησλ . 

 Να ελεξγνπνηήζνπλ, κέζα απφ εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, αηνκηθέο γλψζεηο θαη  

 αληηιήςεηο. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν ζπλεξγαζίαο. 

1.1.2 Γηδαθηηθνί ζηφρνη: Μαζεκαηηθά 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη σο πξνοηελ θαιιηέξγεηα ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζην 

πιαίζην ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο/δεμηφηεηεο: 
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 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα. 

 Να δηαθξίλνπλ ηα ζρήκαηα απφ ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά. 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο. 

 Nα αζθεζνχλ ζηελ πνιχπιεπξε θαη πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθάζηνηε  

 καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 Να γίλνπλ ηθαλά ζηε δηαρείξηζε ηεο επαγσγηθήο ζθέςεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ.  

1.1.3 Γηδαθηηθνί ζηφρνη: Μειέηε πεξηβάιινληνο 

Χο πξνο ηε κειέηε πεξηβάιινληνο, έκθαζε ζα δνζεί ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε δσγξαθηθή, πξνθεηκέλνπ νη κηθξνί καο καζεηέο λα επηηεινχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Να εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο σο πξνο ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ  πξνζηηζέκελε αμία ηεο ρξήζεο ησλ ινγηζκηθψλ ζηελ 

ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε λέα κέζα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κε 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 Να ελεξγνπνηήζνπλ, κέζα απφ εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, αηνκηθέο γλψζεηο θαη  

 αληηιήςεηο. 

 Να  έξζνπλ ζε επαθή κε θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο κέζσλ φπσο ε θσηνγξαθηθή κεραλή. 

1.1.4 Γηδαθηηθνί ζηφρνη: Δηθαζηηθά  

Χο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο ζηα εηθαζηηθά θαη ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε, 

νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ λένπο ηξφπνπο λα ζθηηζάξνπλ, λα δσγξαθίδνπλ, λα καζαίλνπλ γηα 

ηα ρξψκαηα θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπο θαη λα πεξηεγνχληαη ζην δηαδίθηπν γηα λα δνπλ έξγα 

άιισλ, ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηα εηθαζηηθά νη καζεηέο καο κπνξνχλ:  

 Να αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία ηνπο. 

 Να πεηξακαηηζηνχλ. 

 Να εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζην δηαδίθηπν καδί κε ηνλ/ηε λεπηαγσγφ ηνπο γηα λα δνπλ έξγα 

ηέρλεο. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 

1.2. Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

Όζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νη καζεηέο καο ζα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο 

καζεζηαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε κε βησκαηηθφ ηξφπν. 

 Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο δηεθπεξαίσζεο πνηθίισλ εξγαζηψλ . 
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 Να ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ θνηλνχο  ζηφρνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ, νη καζεηέο καο αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ 

πεξαηηέξσ δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ κέζα 

ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ κε απψηεξν ζηφρν:  

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεοιεπηήο θηλεηηθφηεηαο.   

 Να  αθνινπζνχλ  πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη λα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε πνηθίισλ  

 ινγηζκηθψλ.   

 Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ελεξγεηηθφ ηξφπν.   

 Να γλσξίζνπλ ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο θαη δηαζηάζεηο ησλ ΣΠΔ. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ. 

2. Καηεγνξία ινγηζκηθψλ – πλδπαζκφο θαηεγνξηψλ  

ε ζρέζε κε ηα ινγηζκηθά πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ κε βάζε ην πξνηεηλφκελν ζελάξην 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ζα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ παξαθάησ ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ, ψζηε λα 

εληζρπζεί ν ςεθηαθφο εγγξακκαηηζκφο ησλ κηθξψλ καζεηψλ καο: 

Kidspiration: Λνγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, αλνηρηνχ ηχπνπ, γηα ηε δεκηνπξγία 

εκηδνκεκέλνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Θα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ 

πξφηεξσλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ, αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ. 

PowerPoint: Σν πξφγξακκα παξνπζίαζεο PowerPoint είλαη έλα πνιπκεζηθφ εξγαιείν  

αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ ησλ παηδηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κε επέιηθην ηξφπν θαη δεκηνπξγηθά γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ζε κνξθή video.  

Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ WORD: Λνγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ δηαζέηεη 

πνιιαπιέο ιεηηνπξγηθέο ρξήζεηο, φπσο ε ρξήζε πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ, ε απνζήθεπζε θαη ε 

εθηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ.ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πιεθηξνιφγεζε κηαο ιέμεο ζηα ειιεληθά.  

RevelationnaturalArt:  Λνγηζκηθφ αλάπηπμεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη έθθξαζεο, αλνηρηνχ 

ηχπνπ. Γηαζέηεη έλα φκνξθν θαη δηαηζζεηηθφ πεξηβάιινλ δσγξαθηθήοθαη πνιιέο ιεηηνπξγίεο 

δσγξαθηθήο γηα ηνπο κηθξνχο καο καζεηέο, πνπ κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ θαη λα 

κπνγηαηίζνπλ ζρήκαηα, λα αιιάμνπλ ηηο εηθφλεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζηάκπεο θ.ιπ. 

Jigshawplanetpuzzle:  Δθαξκνγή δηαδηθηχνπ. Γηαζέηεη  πξνζηηφ  ηξφπν  δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθνχ παδι, δε ράλνληαη ηα θνκκάηηα, φπσο ζηα ζπκβαηηθά παδι θαζηζηψληαο ηα 

αλαιινίσηα  ζην ρξφλν. Δίλαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παηγληψδεο γηα ηνπο 

κηθξνχο καο καζεηέο.  

Δθαξκνγή δηαδηθηχνπ  δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο πηλαθνζήθεο Artsteps: Γίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηε ζπκκεηνρή ζε κηα νκαδηθή ςεθηαθή  έθζεζε θαη ζηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ ηνπο ζηα ίδηα 

θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. Ζ βαζηθή εθαξκνγή είλαη δσξεάλ θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κηαο «κφληκεο δηαδηθηπαθήο έθζεζεο». 

3. Γηάξθεηα  
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Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ είλαη 8 δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ  δηδαθηηθή ψξα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θπκαίλεηαη απφ 20‟-25‟. Ζ ζπλνιηθή ηνπ δηάξθεηα κπνξεί λα απμεζεί ή λα 

κεησζεί αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν πινπνίεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

4. Οξγάλσζε ηάμεο θαηαπαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή  

Σν ζελάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ Ζ/Τ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηάμε θαη αθνχ 

πξνεγνχκελα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα ινγηζκηθά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. εκεηψλεηαη 

φηην εθηππσηήο βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηεο πξντζηακέλεο. Θα γίλεη ρξήζε ςεθηαθήο 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο ή θηλεηνχ κε πςειήο αλάιπζεο θάκεξα.Σα παηδηά εξγάδνληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή ζε αλνκνηνγελείο, σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία, νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ νη 

νπνίεο δε κέλνπλ ζηαζεξέο θαη ζε άιιεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δεπγάξηα. Τπάξρνπλ 

θαη νξηζκέλεοδξαζηεξηφηεηεο, πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νινκέιεηα. Σα ππφινηπα παηδηά 

εξγάδνληαη ζηηο γσληέο-θέληξα ελδηαθέξνληνο  ή ζηα ηξαπεδάθηα κε ζρεηηθέο πξνο ην ζέκα 

ζπκβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο παδι, θνιιάδ, δσγξαθηθή, ηάλγθξακ κε μχιηλα  θνκκάηηα. 

Σα παηδηά πξηλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ νξγαλψλνπλ ρξνλνδηάγξακκα πφηε θαη γηα πφζε ψξα ζα κπνξεί ε θάζε νκάδα λα 

δνπιέςεη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηη ζα θάλνπλ, παξάιιεια, νη άιιεο νκάδεο, ψζηε λα 

απαζρνινχληαη δεκηνπξγηθά.Ζ λεπηαγσγφο ππνζηεξίδεη, θαζνδεγεί θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Δλδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρνπλ φινη ζηε δηαδηθαζία, ηνπο παξαθηλεί, 

ζηέθεη βνεζφο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

5. Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ 

5.1. 1ε Γξαζηεξηφηεηα  

ηφρνο:  Αλίρλεπζε ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ/ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ησλ παηδηψλ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή. Σα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα ζε 

νκάδεο ησλ ηξηψλ.Με ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ επηιέγνπκε 

ην ινγηζκηθφ «kidspiration», ψζηε θάζε νκάδα λα θηηάμεη έλαλ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ 

ράξηε. ην «kidspiration» έρεη δεκηνπξγεζεί απφ πξηλ κηα βηβιηνζήθε πνπ πεξηέρεη εηθφλεο 

ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ζ/Τ. Χζηφζν, θάπνηεο είλαη άζρεηεο. Ζ λεπηαγσγφο έρεη 

αλνίμεη απφ πξηλ έλαλ θάθειν, πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηνχλ νη αξρηθνί ελλνηνινγηθνί 

ράξηεο ησλ παηδηψλ δηφηη ζην ηέινο ζα ηνπο ζπγθξίλνπλ κε ηνπο ηειηθνχο ράξηεο.Με ηε 

βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ δεκηνπξγείηαη έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ 

ππάξρεη ε θεληξηθή έλλνηα, δειαδή ε εηθφλα ηνπ Ζ/Τ. Γχξσ απφ ηελ θεληξηθή έλλνηα 

ηνπνζεηνχληαη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ κε εηθφλεο θαη έηζη θηηάρλεηαη ν αξρηθφο ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο.Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ελεπηαγσγφο αλνίγεη ηε ζειίδα, φπνπ εκθαλίδεηαη ζην 

πιάη αξηζηεξά ε βηβιηνζήθε κε ζρεηηθέο εηθφλεο, θαζψο θαη έλαο ράξηεο κε ηελ εξψηεζε: «Ση 

μέξνπκε γηα ηνλ Ζ/Τ», ε εηθφλα ηνπ Ζ/Τ θαη δηαθιαδψζεηο κε άδεηα πιαίζηα. ηε ζπλέρεηα 

δίλεη ηελ αθφξκεζε γηα έξεπλα κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ π.ρ. «Ση γλσξίδεηε φηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηνλ Ζ/Τ;».Απφ ηε βηβιηνζήθε επηιέγνπλ ηελ εηθφλα πνπ ζεσξνχλ 

φηη αληαπνθξίλεηαη ζε κία ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Τ. Κάλνληαο θιηθ, κε ζχξζηκν θαη ελαπφζεζε 

βάδνπλ ηελ εηθφλα ζε έλα πιαίζην ηνπ ράξηε. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζπλερίδνπλ.Όηαλ 
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ηειεηψζνπλ γξάθνπλ ηα νλφκαηά ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ απνζεθεχνπλ ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε ηνπο ζε θάθειν πνπ ε λεπηαγσγφο έρεη αλνίμεη απφ πξηλ.  

 

Δηθφλα 1. Αλίρλεπζε πξφηεξσλ γλψζεσλ. Αξρηθφο εκηδνκεκέλνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο. 

5.2. 2ε Γξαζηεξηφηεηα 

ηφρνο:Να αλαγλσξίζνπλ, λα νλνκάζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ ηα ζρήκαηα.Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή. Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ δχν 

γηαπεξίπνπ 15 ιεπηά.Σα δεπγάξηα ησλ λεπίσλ βιέπνπλ ζηελ παξνπζίαζε PowerPoint πνπ έρεη 

εηνηκάζεη ε λεπηαγσγφο πίλαθεο δσγξαθηθήο κεγάισλ θαιιηηερλψλ εκπλεπζκέλνπο απφ 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Παξαηεξνχλ, αλαθαιχπηνπλ, ζπδεηνχλ. Καινχληαη λα  εληνπίζνπλ θαη 

λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα κέζα ζε απηνχο θαηφπηλ λα ηα αλαπαξάγνπλ κε ηελ ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ ηνπ PowerPoint. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: απφ ηελ εηζαγσγή –ζρήκαηα ηα παηδηά 

θάλνπλ θιηθ πάλσ ζηε κπάξα θαη  ζην ζρήκα πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη θαη νλνκάζεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ελαπνζέηνπλ πάλσ ζηελ δηαθάλεηα ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα.ην ηέινο, θάζε 

δεπγάξη απνζεθεχεη ηε δνπιεηά ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή.  

 

Δηθφλα 2. Αλαγλψξηζε ζρεκάησλ απφ θχιιν παξνπζίαζεο 

5.3. 3ε Γξαζηεξηφηεηα  
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ηφρνο:Απψηεξνο ζηφρνο γηα ηα παηδηά είλαη λαζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ παξνπζίαζε 

θαιιηηερληθνχ έξγνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή.Αθνχ 

ην δεπγάξη έρεη παξαθνινπζήζεη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ 

ζρεκάησλ, έρεη κειεηήζεη θαη εληνπίζεη ζρήκαηα ζε πίλαθεο δσγξαθηθήο  κεγάισλ 

θαιιηηερλψλ θαιείηαη ζηε θάζε απηή λα παξάγεη ην δηθφ ηνπ έξγν δσγξαθηθήο κε ζέκα «Σα 

ζρήκαηα» κε ην ινγηζκηθφ αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο RevelationNaturalArt. Σα 

ππφινηπα παηδηά παίδνπλ ζηηο γσληέο, φπσο έρεη ήδε ζρεδηαζηεί βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ έρεη νξγαλψζεη ε λεπηαγσγφο. Όζα παηδηά επηιέγνπλ ηε γσληά εηθαζηηθψλ  

ρξεζηκνπνηνχλ θάλζνλ θαη αθξψδεο πιηθφ  πνπ ππάξρεη επάλσ ζην ηξαπέδη, ςαιίδηα  γηα λα 

θηηάμνπλ θνιάδ κε ζρήκαηα. ην ηέινο, θάζε δεπγάξη απνζεθεχεη ην έξγν δσγξαθηθήο ζηνλ 

ππνινγηζηή.  

 

 

Δηθφλα 3. Έξγν δσγξαθηθήο ζηνλΖ/Τ κε ην ινγηζκηθφ αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

RevelationNaturalArt 

5.4. 4ε Γξαζηεξηφηεηα 

ηφρνο:Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο.Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο θαη ηνπ ππνινγηζηή.Αθνχ φια ηα 

παηδηά έρνπλ παξαηεξήζεη ηνπο πίλαθεο κε ζρήκαηα κεγάισλ δσγξάθσλ ηφζν κέζα απφ ην 

ινγηζκηθφ ηνπ PowerPoint φζν θαη εθηππσκέλνπο ζην ραξηί, θαινχληαη λα δνπιέςνπλ σο 

εμήο: εθάζε νκάδα (επηινγή ησλ κειψλ πξνθχπηεη απφ θιήξσζε) θαιείηαη λα δσγξαθίζεη ζε 

ραξηί Α3 ηνλ δηθφ ηεο πίλαθα κε ηε ρξήζε ησλ ζρεκάησλ πνπ επηζπκνχλ. Σν ζέκα είλαη 

ειεχζεξν. Ζ λεπηαγσγφο πξνκεζεχεη ζε θάζε νκάδα ηα απαξαίηεηα πιηθά, φπσο ραξηί θαη 

καξθαδφξνπο θαη πξνηξέπεη ηα παηδηά ζε δεκηνπξγία. «Υξεζηκνπνηψληαο φπνηα ζρήκαηα 

ζέιεηε, δσγξαθίζηε παξέα κε ηα άιια παηδηά έλα ζέκα πνπζέιεηε», «Όηαλ ηειεηψζεηε ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζεηε πνηνο ζα θσηνγξαθίζεη ην έξγν ηεο νκάδαο ζαο». Σα παηδηά 

ζπδεηνχλ, απνθαζίδνπλ ην ζέκα θαη πξνζπαζνχλ λα κνηξάζνπλ ηηο εξγαζίεο. Αθνχ 

ηειεηψζνπλ θσηνγξαθίδνπλ ηα έξγα ηνπο θαη ε  λεπηαγσγφο ζπλδέεη ηε θσηνγξαθηθή κεραλή 

κε ηνλ ππνινγηζηή, θνξηψλεη ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη δεκηνπξγεί έλα 

θάθειν.Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ πνπ δείρλεη ηνλ ηξφπν αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο 

ηα παηδηά απνζεθεχνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ Ζ/Τ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

ςεθηαθή πηλαθνζήθε. Έηζη, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη ηφζν κε ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 

θσηνγξαθηθήο, φζν θαη κε ηνπο ηξφπνπο απνζήθεπζεο ησλ θσηνγξαθηψλ κε ηηο απιέο 

εληνιέο ζηνλ Ζ/Τ.  
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Δηθφλα 4. Σα παηδηά θσηνγξαθίδνπλ ηα έξγα ζην ραξηί κε ηελ ςεθηαθή κεραλή. 

5.5. 5ε Γξαζηεξηφηεηα  

ηφρνο:Να δηαζθεδάζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εθαξκνγή jigsawplanet, πνπ είλαη κηα 

δεκηνπξγηθή εθαξκνγή γηα θαηαζθεπή παδι. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

γσληά ηνπ ππνινγηζηή.Σo δεπγάξη επηιέγεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δσγξαθηά θαη ηελ κεηαθέξεη 

ζηελ εθαξκνγή jigsawplanet. Γεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ παδι δηαιέγνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνκκαηηψλ θαη ην ζρήκα ηνπο γξάθνληαο ηα νλφκαηά ηνπο θαη ην ζπλζέηεη.ην ηέινο, ην  

παδι απνζεθεχεηαη. 

 

Δηθφλα 5. Παδι ζηελ εθαξκνγή jigsawplanet (έξγν δσγξαθηθήο παηδηνχ ζηνλ Ζ/Τ). 

5.6. 6ε Γξαζηεξηφηεηα  

ηφρνο: Να εμνηθεησζνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηεο ςεθηαθήο πηλαθνζήθεο Artsteps.Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή.Ζ λεπηαγσγφο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηα δσκάηηα ηεο ςεθηαθήο πηλαθνζήθεο ζηελ εθαξκνγή. Σα παηδηά δνπιεχνληαο 

ζε δεπγάξηα αλεβάδνπλ κε ηελ  βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ  ηα έξγα ηνπο ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο 

αίζνπζεο. ηελ πξψηε ηα έξγα ηεο ςεθηαθήο ηνπο δεκηνπξγίαο θαη ζηελ δεχηεξε ηα έξγα πνπ 

δσγξάθηζαλ θαη θσηνγξάθηζαλ κε καξθαδφξνπο. Δπηιέγνπλ ηηο ζέζεηο πνπ ζα ηα 

ηνπνζεηήζνπλ ζηνπο ηνίρνπο ηεο πηλαθνζήθεο. Γηαιέγνπλ ηνλ ηχπν ηεο θνξλίδαο θαη ην 

ρξψκα ηεο.Σέινο, καζαίλνπλ λα πεξηεγνχληαη ζηηο αίζνπζεο. 
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Δηθφλα 6. Φεθηαθή πηλαθνζήθε έξγσλ              Δηθφλα 7. Φεθηαθή πηλαθνζήθε έξγσλ ζηνλ Ζ/Τ 

                                                                               ζην ραξηί. 

5.7. 7ε Γξαζηεξηφηεηα 

ηφρνο: Να ζπγθξίλνπλ ράξηεο θαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή θαη ζπλαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή. Σα παηδηά 

είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ κειψλ.Με ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ επηιέγνπκε ην ινγηζκηθφ kidspiration. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηνπ 

ηειηθνχο ηνπο εκηδνκεκέλνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. ην kidspiration έρεη δεκηνπξγεζεί απφ 

πξηλ κηα βηβιηνζήθε πνπ πεξηέρεη εηθφλεο ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ζ/Τ. Χζηφζν, 

θάπνηεο είλαη άζρεηεο. Ζ λεπηαγσγφο έρεη αλνίμεη απφ πξηλ έλα θάθειν πξνθεηκέλνπ λα 

απνζεθεπηνχλ νη ηειηθνί ελλνηνινγηθνί ράξηεο ησλ παηδηψλ.Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ 

δεκηνπξγείηαη έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε θεληξηθή έλλνηα, 

δειαδή φπσο πξναλαθέξζεθε ε εηθφλα ηνπ Ζ/Τ. Γχξσ απφ ηελ θεληξηθή έλλνηα 

ηνπνζεηνχληαη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ κε εηθφλεο θαη έηζη θηηάρλεηαη ν ηειηθφο ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο.Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Ζ λεπηαγσγφο αλνίγεη ηε ζειίδα φπνπ εκθαλίδεηαη ζην 

πιάη αξηζηεξά ε βηβιηνζήθε κε ζρεηηθέο εηθφλεο, θαζψο θαη έλαο ράξηεο κε ηελ εξψηεζε: «Ση 

κάζακε γηα ηνλ Ζ/Τ;», ε εηθφλα ηνπ Ζ/Τ θαη δηαθιαδψζεηο κε άδεηα πιαίζηα. Απφ ηε 

βηβιηνζήθε επηιέγνπλ ηελ εηθφλα πνπ ζεσξνχλ φηη αληαπνθξίλεηαη ζε κία ιεηηνπξγία ηνπ 

Ζ/Τ. Κάλνληαο θιηθ, κε ζχξζηκν θαη ελαπφζεζε βάδνπλ ηελ εηθφλα ζε έλα πιαίζην ηνπ 

ράξηε. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζπλερίδνπλ. Όηαλ ηειεηψζνπλ γξάθνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζην 

πιαίζην πνπ ππάξρεη απφ πξηλ δηακνξθσκέλν ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Με ηε βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ απνζεθεχνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ηνπο ζε θάθειν πνπ ε λεπηαγσγφο έρεη 

αλνίμεη απφ πξηλ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαζψο ζπγθξίλνπλ ηνπο αξρηθνχο κε 

ηνπο ηειηθνχο εκηδνκεκέλνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. 
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Δηθφλα 8. Σειηθφο εκηδνκεκέλνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο. 

5.8. 8ε δξαζηεξηφηεηα 

ηφρνο: Να εμνηθεησζνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word.ηε 

γσληά ηνπ ππνινγηζηή ζα δνπιεχνπλ αηνκηθά ζε έλα λέν πεξηβάιινλ εγγξακκαηηζκνχ, ην 

ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word.ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word ε 

λεπηαγσγφο έρεη δεκηνπξγήζεη απφ πξηλ έλα πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ. Σα λήπηα θαινχληαη λα 

ςεθίζνπλ πνηνο ηξφπνο δσγξαθηθήο ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν βάδνληαο  +  ζηελ πξνηίκεζή 

ηνπο. Κάζε παηδί κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ θαιείηαη  λα αλαγλσξίζεη ην φλνκα ηνπ κέζα απφ 

ηε ιίζηα θαηεβαίλνληαο κε ηε κπάξα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπηάθη πνπ επηζπκεί 

θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ, ζηε ζπλέρεηα λα βάιεη ην ζχκβνιν (+) πηέδνληαο ηαπηφρξνλα ηα 

πιήθηξα shift ,+ . Όια απηά ηα δείρλεη ε λεπηαγσγφο, αθνχ βάιεη θαη σο παξάδεηγκα ην δηθφ 

ηεο φλνκα. ηελ νινκέιεηα κεηξνχλ ηα ζχκβνια ζε θάζε πξνηίκεζε θαη γξάθνπλ ζην ζχλνιν 

ηνλ αξηζκφ. πδεηνχλ θαη ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

 

Δηθφλα 9: Σα παηδηά ςεθίδνπλ.                                  Δηθφλα 10: Πίλαθαο ςεθνθνξίαο ζηνλ 

                                                                                    επεμεξγαζηή θεηκέλνπ  Word.  
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6. πδήηεζε – πξνηάζεηο  

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ ππήξρε κηα δηαξθήο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ, ηνππνζνζηνχζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ, ηνπ είδνπο 

ηεο δξάζεο πνπ αλέπηπμαλ, ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ Σ.Π.Δ θαη ηεο πξνβιεπφκελεο 

δηάξθεηαο. Παξάιιεια, πξνζθεξφηαλππνζηήξημε κε αλαηξνθνδφηεζε θαη πιεξνθφξεζε, 

φπνπ ρξεηαδφηαλ.Παξαηεξήζεθε φηη ηφζν ν γεληθφο ζθνπφο φζν θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη 

επηηεχρζεθαλ.  

εκεηψλεηαη φηη ζην λεπηαγσγείν δε δίλνληαη θχιια εξγαζίαο. Οη νδεγίεο δίλνληαη 

πξνθνξηθά θαη επίζεο, φηη νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ήηαλ ζπλδπαζκφο 

επίδεημεο θαη δηεξεχλεζεο. Οη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σα παηδηά έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ην νπνίν δηαηεξήζεθε ακείσην 

ζε φιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο 

πηλαθνζήθεο εληππσζίαζε ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο. Σν ινγηζκηθφ RevelationNaturalArt  

επηιέρηεθε γηαηί έρεη πεξηζζφηεξα εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο θαληαζίαο ηνπο. Μπνξείο λα έρεηο 

φγθν εηθφλσλ ζηηο ζηάκπεο. Δίλαη νηθνλνκηθφο ηξφπνο δσγξαθηθήο γηαηί δελ ρξεηάδνληαη 

ραξηηά, καξθαδφξνη θ.α. Εσγξαθίδνπλ θαη ζβήλνπλ πην εχθνια.Ο ζρεδηαζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ν ραξαθηήξαο ησλ αμηνπνηνχκελσλ ινγηζκηθψλ επλφεζαλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ. Βειηηψζεθε ε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαιιηεξγήζεθε δεφλησο εηδηθά κε ηε ρξήζε κε ηνπ Ζ/Τ. Σα παηδηά 

έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ςεθηαθά κέζα παξάιιεια, φπσο ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, ηε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, ηα νπνία εληάζζνληαη ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο 

κειέηεο ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ εγγξάκκαηνπ ςεθηαθνχ καζεηή (multiliteracy). 

Δπηπιένλ, ε παξαγσγή θνηλνχ έξγνπ δηεπθφιπλε ηε ζπκκεηνρή φισλ, αθφκε θαη ησλ 

πην αδχλακσλ θαη ζπλεζηαικέλσλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο. Σν ζελάξην έγηλε αθνξκή αιιειεπίδξαζεο,αιιά απνηέιεζε θαη επθαηξία 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ε ηερλνινγία ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη έηζη, πξνζπάζεζαλ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΔ πην 

ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαδεηψληαο θάζε θνξά φιν θαη 

πην ζχλζεηεο εθαξκνγέο. 

πλαθφινπζα, πξνέθπςε αξγφηεξα ε αλάπηπμε eTwinningέξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

10
ν
Νεπ/γείν Κνκνηελήο κε ζέκα «Αο θηηάμνπκε καδί κηα πηλαθνζήθε δηαθνξεηηθή». H 

ςεθηαθή πηλαθνζήθε artsteps θαη ε δεκηνπξγία πάδι ζην Jigsawplanet ηειηθά 

δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηνπο γνλείο θαη ζηα άιια ηκήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηα παηδηά 

ράξεθαλ ηδηαίηεξα. πκπεξαζκαηηθά, ππνζηεξίδεηαη φηη επηηεχρζεθε ην «άλνηγκα» ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, θαζψο ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζέδσζε ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή δεκφζην ραξαθηήξα 

 Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ζηελ πξψηε φζν θαη ζηελ φγδνε δξαζηεξηφηεηα φπνπ 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα 

εξγάδεηαη θάζε παηδί κφλν ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ αηνκηθνχ ηνπ θχιινπ ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο γηα ζαθέζηεξε απνηχπσζε ησλ πξφηεξσλ θαη ηειηθψλ γλψζεσλ θάζε παηδηνχ 

θαη απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Οπφηε, ην πξνηεηλφκελν κνληέιν δχλαηαη λα παξαιιαρζεί θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν νκαδηθή φζν θαη αηνκηθή εξγαζία. Πεξαηηέξσ ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

θηηάμνπλ έλα ςεθηαθφ βηβιίν ζηελ εθαξκνγή utellstory θαη λα κνηξαζηεί ε URL δηεχζπλζε 

ζηνπο γνλείο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηνχλ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία θαη λα νπηηθνπνηεζνχλ κέζα απφ ξαβδνγξάκκαηα ή πίηεο. Μπνξνχλ αθφκε λα 
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παίμνπλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Ζ ηάμε κνπ». Σειηθά, ην πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ 

ζελάξην είλαη δεθηηθφ παξαιιαγψλ θαη ηδηαίηεξα επέιηθην θαη πξνηείλεηαη αλεπηθχιαθηα, 

θαζψο ππήξμε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ θαη ελδηαθέξνλ θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ.  
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Abstract: This study investigates visual arts‟ contribution to the teaching of physical concepts 

in pre-school age. The learning objectives set out compiled the forthcoming activities in order 

to familiarize children with water as a solvent. In particular, our aim was to: 

1. Study the behavior / effect of water on solid and liquid materials used as visual art media. 

2. Approach contrasting concepts of color (transparent-opaque, fluid-dry, dark-light) using 

different amounts of water as a solvent. 

The present case study conducted at a public day kindergarten in Athens with 17 

preschoolers.Our research tools were participatory observation and the portfolio of children. 

In addition, significant supplementary material was provided by videotapes photographs 

depicting children's behavior. 

According to our findings, learning is promoted through adult-child interaction and 

collaboration, and visual media can be used in science didactics. At the same time, it is 

confirmed that arts‟ material can enhance and improve preschoolers‟ previous knowledge of 

water as a solvent in solids and liquids. 

Keywords: visual arts, natural sciences, preschool age, concepts, transformation 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζπκβνιή ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε δηδαζθαιία θπζηθψλ ελλνηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ο ζρεδηαζκφο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζδηνξίζηεθε κε άμνλα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ εηέζεζαλ θαη 
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είραλ απψηεξν ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην λεξφ σο δηαιχηε. Δηδηθφηεξα, 

θηλεζήθακε ζε δχν επίπεδα: 

1. Να κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά/επίδξαζε ηνπ λεξνύ ζε ζηεξεά θαη πγξά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο εηθαζηηθά κέζα. 

2. Να γίλεη πξνζέγγηζε ζε αληηζεηηθέο έλλνηεο ησλ ρξσκάησλ (δηαθαλή-αδηαθαλή, ξεπζηό-

ζηεγλό, ζθνύξν-αλνηρηό) ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο λεξνύ σο δηαιπηηθό 

κέζν.  

Ζ έξεπλα αθνξά κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ δηελεξγήζεθε ζε έλα δεκφζην βξεθνλεπηαθφ 

ζηαζκφ ηεο Αζήλαο. πκκεηείραλ 17 πξνλήπηα, ελψ γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, σο 

εξεπλεηηθά εξγαιεία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ην portfolio ησλ 

παηδηψλ. πνπδαίν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πξνζέθεξαλ νη βηληενζθνπήζεηο θαη πνηθίιν 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο εθδεισζείζεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ.   

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνλεπίσλ πνπ κειεηήζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε κάζεζε πξνσζήζεθε  

κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ελειίθσλ-παηδηψλ θαη φηη ηα εηθαζηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Παξάιιεια, 

επηβεβαηψζεθε φηη ην πινχζην πιηθφ ησλ Σερλψλ κπνξεί λα εληζρχζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο 

πξφηεξεο γλψζεηο ησλ λεπίσλ φζνλ αθνξά ην λεξφ σο δηαιπηφ κέζν ζε ζηεξεά θαη πγξά. 

Λέμεηο θιεηδηά: εηθαζηηθέο ηέρλεο, θπζηθέο επηζηήκεο, πξνζρνιηθή ειηθία, έλλνηεο, 

κεηαζρεκαηηζκφο 

Δηζαγσγή 

Ζ καθξαίσλε πνξεία ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ηεο επηζηήκεο απνδεηθλχνπλ φηη απνηεινχλ 

ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο. Οη απφςεηο γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε 

δηίζηαληαη. Ζ κεξίδα ηνπ ιένληνο επηβεβαηψλεη ηελ ηζρπξή επηθνηλσλία ηνπο, ή αλαγλσξίδεη 

θάπνην είδνο επαθήο αλάκεζά ηνπο. ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη εθείλνη πνπ ακθηζβεηνχλ ηε 

ζπκβαηφηεηά ηνπο. 

Χζηφζν, ε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηερλψλ θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη 

άξξεθηε θαη ακθίδξνκε, θαζψο ε δνκή ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ πξνζθέξεη ηελ πξψηε χιε θαη 

ηα βαζηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία νη ηέρλεο αθελφο κεηαδίδνπλ ηα κελχκαηά ηνπο θαη αθεηέξνπ 

ηα κεηαζρεκαηίδνπλ κε ηξφπν ψζηε λα παξαπέκπνπλ ζε λέα κελχκαηα (Νέν Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα, 2011).  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ εηθαζηηθή έθθξαζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

επνκέλσο ε θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ο θπζηθφο θφζκνο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία 

δηδαζθαιίαο θαη κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη ηελ εμάζθεζε ηα παηδηά λα 

αληηιεθζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην θάζε ζηνηρείν. Αθφκα θαη 

κηα θειίδα ρξψκαηνο απνηειεί ζεκείν γηα ηελ εηθαζηηθή γιψζζα. Καζψο ν καζεηήο έξρεηαη 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 203 of 263 

αληηκέησπνο κε έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ, δνθηκάδεη ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζήο ηνπ πάλσ 

ζηα δηάθνξα πιηθά θαη δηαπηζηψλεη ηα πνηθίια απνηειέζκαηα (Βάνο, 2008). Ο πεηξακαηηζκφο 

σζηφζν κε ηα πιηθά δελ αλαθέξεηαη ζε έλαλ ζπλερή απηνζρεδηαζκφ. Αλαθέξεηαη ζε κηα 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία παξαηεξεί, δνθηκάδεη, πεηξακαηίδεηαη, δηνξζψλεη, επηιέγεη θαη 

πινπνηεί, επηρεηξψληαο λα νπηηθνπνηήζεη κηα ηδέα ηνπ.  Απψηεξνο ζηφρνο ηεο δξάζεο ηνπ 

καζεηή είλαη αθελφο ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαη αθεηέξνπ ε 

ζπγθξφηεζε κηαο εξεπλεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην θπζηθφ θφζκν, ηα ρξψκαηα, ηα πιηθά θαη 

ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. 

Σα κηθξά παηδηά είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πεξίεξγα θαη έηνηκα γηα αλαδεηήζεηο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ θφζκν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πξέπεη λα έρνπλ ηε κνξθή 

παηρληδηνχ. Να έρνπλ πξνθχςεη απφ πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηα 

θηλεηνπνηνχλ λα βξνπλ ηε ιχζε ζε θάηη πνπ ηα απαζρνιεί. ε έλα ηέηνην πιαίζην δξάζεο 

ελεξγνπνηνχληαη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη πξνζσπηθέο κλήκεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνλ 

θφζκν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ γλψζε βηψλεηαη θαιχηεξα κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ηελ 

άκεζε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα αληηθείκελα πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Σν παηδί εμνηθεηψλεηαη κε έλα αληηθείκελν, έλα θαηλφκελν, φηαλ ην 

βηψζεη κε φιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο θαη φηαλ δξάζεη επάλσ ζε απηφ, παξαηεξψληαο ηηο αιιαγέο 

πνπ ζεκεηψλνληαη σο απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηνπ ελεξγεηψλ. Όπσο νη επηζηήκεο, έηζη θαη νη 

ηέρλεο έρνπλ κία ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε κάζεζε.  

Οη δηάθνξεο εθθάλζεηο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηδαθηηθά 

εξγαιεία ζηηο ππφινηπεο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απνηέιεζκα ηε ζθαηξηθή 

θαη εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ππφ κειέηε αληηθεηκέλνπ. Παξφηη ην ζεκείν εθθίλεζεο είλαη 

δηαθνξεηηθφ γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε, ε θάζε κία ζπκβάιιεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε 

γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο επηζηήκνλαο παξαηεξεί, δηαηππψλεη ππνζέζεηο θαη 

επηδηψθεη λα απνδείμεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεψλ ηνπ κέζα ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην 

νπνίν έρεη νξηζηεί απφ ηελ απαξρή ηνπ έξγνπ ηνπ. Ο θαιιηηέρλεο αληίζηνηρα, απφ ηε δηθή ηνπ 

νπηηθή δηακνξθψλεη ηελ θνζκναληίιεςή ηνπ θαη ηελ παξνπζηάδεη κέζα απφ ηα έξγα ηνπ ζηελ 

θνηλσλία ζπκβάιινληαο ζηελ εμέιημή ηεο. Καη ηα δχν πεδία, άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηε 

γλψζε, ζπλεηζθέξνπλ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ. 

Αλάινγε είλαη θαη ε θηινζνθία πνπ δηαπλέεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ην παηδί 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θαη απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο. 

Δηδηθφηεξα, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη δηάρπηε ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γλσζηηθέο θαηαθηήζεηο απφ ηε ζχκπξαμε ησλ δχν πεδίσλ. 

Γεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην κάζεζεο πξνζνδνθφξν, εηδηθά γηα ηα λήπηα, θαζψο 

δεκηνπξγνχληαη δίνδνη επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε κε ηελ 

εηθαζηηθή απφιαπζε. Οη δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο Σέρλεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα λήπηα λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο λα απνηειέζνπλ 

εθαιηήξην γηα θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο (Καδέια & Καθαλά, 2014). πγθεθξηκέλα, ε 

ζπκβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ζεκαληηθή, 
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θαζψο πξνζθέξεη πινχζην πιηθφ ζην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ, νη νπνίεο βνεζνχλ 

ηα λήπηα λα κπεζνχλ ζην θπζηθφ θφζκν. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζπκβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε 

δηδαζθαιία θπζηθψλ ελλνηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δπηρεηξείηαη κέζσ εηθαζηηθψλ 

εξγαιείσλ λα αληηιεθζνχλ ηα λήπηα ην λεξφ σο δηαιπηφ κέζν ζηα ζηεξεά θαη πγξά. 

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Ο θπζηθφο θφζκνο, πνπ απνηειεί αλεμάληιεηε πεγή νπηηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ εξεζηζκάησλ, 

είλαη ηαπηνρξφλσο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο αιιά θαη εθθίλεζεο ηφζν γηα ηελ επηζηήκε φζν 

θαη γηα ηελ ηέρλε (Βάνο, 2001).  «Κη ελώ ηα πεξηζζόηεξα κηθξά παηδηά νύηε ελδηαθέξνληαη 

νύηε είλαη έηνηκα γηα επίζεκε αθαδεκατθή εξγαζία, όπσο είλαη ε αλάγλσζε, ζρεδόλ όια ηα 

παηδηά ελδηαθέξνληαη θαη είλαη έηνηκα γηα θαιιηηερληθή εξγαζία» (Schirrmacher,1998). Απηή ε 

ζέζε ηζρπξνπνηεί ην επηρείξεκα φηη ηα εηθαζηηθά σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο κπνξεί λα 

επλνήζεη ηελ εθκάζεζε δηαθφξσλ ελλνηψλ θαη δε θπζηθψλ. Γηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο Σέρλεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηδαθηηθά κέζα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ινγνηερλία, ε 

δσγξαθηθή, ην ζέαηξν, ε κνπζηθή, ε γιππηηθή. Βαζηθνί αξκνί, ηφζν ζηελ Σέρλε φζν θαη ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, είλαη ε αλαθάιπςε θαη ν πεηξακαηηζκφο. Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο 

δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν κε εξσηήζεηο, φπσο: «Πξνζπάζεζε λα ζθεθηείο ..» 

(Schirrmacher,1998). 

Οη δηαδηθαζίεο παξαηήξεζεο, θαηαγξαθήο θαη δεκηνπξγηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη ηα 

ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ Σέρλε θαη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Πνιινί επηζηήκνλεο θαη 

θαιιηηέρλεο ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηέρλεο θαη επηζηήκεο λνεκαηνδνηεκέλε. Ο 

Root-Bernstein (2000) επηζεκαίλεη παξαδείγκαηα θαιιηηερλψλ πνπ ηα έξγα ηνπο είραλ 

αληίθηππν ζηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Γηα παξάδεηγκα, δσγξάθνη, φπσο ν Seraut, επηλφεζαλ 

ηε δηαδηθαζία ζπαζίκαηνο κηαο εηθφλαο ζε δηαθξηηέο πεξηνρέο ηνπ ρξψκαηνο (pixel) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηερλνινγία (π.ρ. νζφλεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) (Poldberg, 

Trainin&Andrzejczak, 2013). 

       Ο Gardner (1993) επηζεκαίλεη φηη ν ππξήλαο θάζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ έρεη σο 

βάζε ηεο ηηο Σέρλεο πξέπεη λα είλαη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ, ρξεζηκνπνίεζεο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ζπκβφισλ, αληηθεηκέλσλ θαη αλαπαξαζηαηηθψλ  

ζπζηεκάησλ. Σν παηδί, δειαδή πξέπεη λα ζθέθηεηαη θαη καδί θαη δηακέζνπ ησλ αληηθεηκέλσλ 

κέζα ζε έλα πιαίζην θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Όηαλ κάιηζηα νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνιππξηζκαηηθή νπηηθή ηεο αηζζεηεξηαθήο δηδαζθαιίαο θαη 

ελζσκαηψλνπλ ηηο Σέρλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο, νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα 

θίλεηξα εκπινθήο (Ξαλζάθνπ, 1998). 

Φπζηθή απφξξνηα ησλ πξνεγνχκελσλ αλαθνξψλ είλαη ε ζχλδεζε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε 

ηηο θπζηθέο επηζηήκεο σο γλσζηηθά πεδία ηνπ δηαζεκαηηθνχ πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
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ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σν πεξηερφκελν ησλ ηειεπηαίσλ ελδείθλπηαη γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ 

ελλνηψλ θαη λνεκάησλ δηα κέζνπ ησλ εηθαζηηθψλ εξγαιείσλ (Καδέια & Καθαλά, 2014). 

Καηφπηλ ζρεηηθήο επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζηεθαλ έξεπλεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο Σέρλεο σο δηδαθηηθά εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία 

θπζηθψλ ελλνηψλ θπξίσο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Οη Καδέια θαη Καθαλά (2014) αμηνπνίεζαλ ηηο Σέρλεο γηα λα κπήζνπλ ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην θαηλφκελν ηεο δηαιπηφηεηαο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 25 λήπηα 

ηεο 56εο πεξηθέξεηαο πξνζρνιηθήο αγσγήο Αηηηθήο. Ζ δηδαθηηθή πξαθηηθή αλαπηχρζεθε κε 

βάζεη ηνπ κχζνπ ηνπ Αηζψπνπ «Ο γατδνπξάθνο θαη ην αιάηη». Ζ αθφξκεζε πεξηειάκβαλε 

ρξήζε ηερληθψλ αθήγεζεο, θνπθινζέαηξνπ θαη εκςχρσζεο θνχθιαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζαλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ θαη 

άιιεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Σέρλε, φπσο δξακαηνπνίεζε θαη ζεαηξηθφ παηρλίδη. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο αλέδεημαλ ηελ επίηεπμε ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ 

λεπίσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο  δπλακηθνχ θαη επράξηζηνπ 

πεξηβάιινληνο κε πινχην εξεζηζκάησλ, ηα νπνία ηξνθνδφηεζαλ ηε ζθέςε θαη έδσζαλ 

έκπλεπζε ζηα παηδηά. 

Οη Βαιαθψζηα θαη Υξεζηίδνπ (2010) παξνπζίαζαλ κία έξεπλα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ καγλεηηζκνχ ζε 

25 παηδηά πξνζρνιηθή ειηθίαο. ηελ έξεπλα έγηλε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ 

κέζσ κηαο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  πνπ ελζσκάησλε δξαζηεξηφηεηεο 

δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη δηήγεζεο ηζηνξηψλ. Αθνινχζεζε κεηα-έιεγρνο γηα λα 

αμηνινγεζνχλ νη ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά, θαζψο ππήξμε βειηίσζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. 

Οη Pantidos, Spathi θαη Vitoratos (2001) κειέηεζαλ ηε δνκή ηνπ «TheBlegdamsvejFaust» θαη 

ηε ζρέζε ηνπ κε ην θιαζηθφ παηρλίδη Φάνπζη ηνπ Γθαίηε. O «BlegdamsvejFaust» είλαη έλα 

ζεαηξηθφ έξγν πνπ γξάθηεθε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Bohr ην 1932, 

εκπλεπζκέλν απφ ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο Φπζηθήο ζε απηά ηαξαρψδε ρξφληα. 

Πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο βαξχηεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ.  Ζ κειέηε απηή δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο 

φηη νη λέεο ηδέεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γίλνληαη  πην πξνζηηέο, θαηαλνεηέο θαη νηθείεο 

κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε.  

ε ζπλάξηεζε κε ηα πξνεγνχκελα, ε παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηάζεη κία δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ζρεδηαζκέλε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ην λεξφ σο 

δηαιπηφ κέζν ζε ζηεξεά θαη πγξά. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εηθαζηηθά εξγαιεία θαη πιηθά, φπσο ηέκπεξεο 

πγξέο θαη ζε ζθφλε, θηκσιίεο, καξθαδφξνη, ραξηφληα, ραξηηά Α4, πηλέια, πειφο θαη αικπξφ 

δπκάξη, άρξεζην πιηθφ, πιαζηηθά κηθξά δνρεία γηα ηελ αλάκεημε ξεπζηψλ ρξσκάησλ, 

θαιακάθηα, θειινί, κπαηνλέηεο, ςαιίδηα, κηθξέο νδνληφβνπξηζεο θαη ξνιά βαςίκαηνο, 
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ζθνπγγάξηα, θφιιεο, θ.ά. Σα παηδηά ζε απηήλ ηελ ειηθία βξίζθνληαη ζηελ πξνελλνηνινγηθή 

πεξίνδν ζθέςεο. Ζ ζθέςε ηνπο ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα κφλν ζηνηρείν κηαο θαηάζηαζεο θαη 

αγλνεί άιινπο εμίζνπ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Όζνλ αθνξά ην θαηλφκελν ηεο δηαιπηφηεηαο 

ηα λήπηα εζηηάδνπλ ζηε δηαιπκέλε νπζία εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φηη «θεχγεη», 

«εμαθαλίδεηαη» θαη ζπλδένπλ ην θαηλφκελν ηεο δηάιπζεο κε ηελ ηήμε (Ραβάλεο, 1999). Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: 

1) Σα εηθαζηηθά εξγαιεία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δηδαθηηθά κέζα ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο; 

2) Σν πινύζην πιηθό ησλ Σερλώλ κπνξεί λα εληζρύζεη θαη λα βειηηώζεη ηηο πξόηεξεο γλώζεηο 

ησλ λεπίσλ όζνλ αθνξά ην λεξό σο δηαιπηό κέζν ζε ζηεξεά θαη πγξά; 

2. Μεζνδνινγία 

Καζψο ε θχζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο είρε πνηνηηθφ ραξαθηήξα θαη βαζηθφ ξφιν θαηείρε ε 

αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ειηθία ηνπο, ε κεζνδνινγία πνπ 

επηιέρζεθε, θξίζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηεξεπλεηηθνχ καο 

ζθνπνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ δηελεξγήζεθε ζε κία ηάμε πξνλεπίσλ, 

φπνπ ζπκκεηείραλ 17 αγφξηα θαη θνξίηζηα απφ έλα δεκφζην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ηεο 

Αζήλαο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ήηαλ 4 εηψλ.  

Γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, σο εξεπλεηηθά εξγαιεία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κε ηελ θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ θαη ην portfolio ησλ παηδηψλ. 

πνπδαίν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνζέθεξαλ νη 

βηληενζθνπήζεηο θαη πνηθίιν θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο εθδεισζείζεο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηψλ.  Σν έλαπζκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε (Δηθφλα 1) δφζεθε απφ θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ζε κηα δξαζηεξηφηεηα δσγξαθηθήο, φηαλ ηπραία ιίγεο 

ζηαγφλεο λεξνχ ζην ραξηί πξνθάιεζαλ αιιαγέο ζην έξγν ηνπο.  Σα παηδηά αλ θαη έξρνληαη 

πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή αληηκέησπα κε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ 

ζπγθξνηεκέλε γλψζε γηα λα εμεγήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ. 
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Σα παηδηά επαλαιακβάλνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία, φπσο ζπλέβε θαη ζην „αηχρεκα‟, απηή ηε θνξά φκσο 

θαηφπηλ ζρεδηαζκνχ.Εσγξαθίδνπλ ζε θίιηξα θαθέ κε καξθαδφξνπο θαη ηνπο δεηείηαη λα πξνβιέςνπλ 

ηη ζα ζπκβεί, εάλ πέζεη λεξφ επάλσ.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα ζπδήηεζε γηα ην λεξφ σο δηαιχηεο θαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα απηή κέζα ζηελ ηάμε. 

Δηθφλα 1. Σν λεξφ σο δηαιχηεο………. Ζ αθνξκή 

Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ βησκαηηθψλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηε ζθέςε  ηνπο, ζηηο 

πξνυπάξρνπζεο δειαδή ηδέεο ηνπο. Οη ηδέεο απηέο δχζθνια εγθαηαιείπνληαη. Ζ απφξξηςε ηεο 

πξψηκεο ηδέαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κεηά απφ γλσζηηθή ζχγθξνπζε, φηαλ δειαδή ην παηδί 

αηζζαλζεί φηη ε άπνςή ηνπ είλαη αλεπαξθήο (Κνιηφπνπινο, 2002). ηελ παξνχζα κειέηε 

αθνινπζήζεθε απηή ε ζηξαηεγηθή, θαζψο πξνζθέξζεθαλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα ειέγμνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο, λα ηηο επηβεβαηψζνπλ ή λα ηηο αλαδνκήζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ απφςεηο 

πιεζηέζηεξεο ζην επηζηεκνληθφ πξφηππν.  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζδηνξίζηεθε κε άμνλα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ 

εηέζεζαλ θαη είραλ απψηεξν ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην λεξφ σο δηαιχηε. 

Δηδηθφηεξα, θηλεζήθακε ζε δχν επίπεδα: 

1) Να κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά/επίδξαζε ηνπ λεξνύ ζε ζηεξεά θαη πγξά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο εηθαζηηθά κέζα. 

2) Να γίλεη πξνζέγγηζε ζε αληηζεηηθέο έλλνηεο ησλ ρξσκάησλ (δηαθαλή-αδηαθαλή, ξεπζηό-

ζηεγλό, ζθνύξν-αλνηρηό) ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο λεξνύ σο δηαιπηηθό 

κέζν.  

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν θάζεηο κε ζεκείν εθθίλεζεο ηελ 

αλίρλεπζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην αξρηθφ επίπεδν 

ζπιινγηζκψλ ηνπο. Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηνχληαλ νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη ε θάζε 

πεηξακαηηζκνχ ψζηε ηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ, λα θάλνπλ ππνζέζεηο, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα 

παξαηεξήζνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ 

ζπδεηήζεηο. ηε δεχηεξε θάζε, νξγαλψζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηε 
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ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο νηθνδφκεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ 

εθαξκνγήο ηνπο. 

2.1. 1ε Φάζε 

Γηα λα αληρλεπζνχλ θάζε θνξά νη ηδέεο ησλ παηδηψλ εζηηάδακε ζε πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ζην εηθαζηηθφ ηνπο εγρείξεκα θαη πξνζαλαηνιίζακε ηηο δξάζεηο πξνο 

κηα αλάινγε θαηεχζπλζε. Δπηδηψθακε  θάζε θνξά λα δνχκε πψο ζθέθηνληαη, ηα ελζαξξχλακε 

λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη θαηφπηλ λα πεηξακαηηζηνχλ, λα παξαηεξήζνπλ, λα πξνβνχλ ζε 

εκπεηξηθή εμαθξίβσζή ησλ ηδεψλ ηνπο θαη λα νδεγεζνχλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο.  Οη εξεπλεηέο αιιειεπηδξνχζαλ κε ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη αλάινγα 

κε ηηο απαληήζεηο πνπ δέρνληαλ πξνζπαζνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηε ζθέςε ηνπο πξνο ηε θπζηθή 

ηδηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηε ρξήζε ηνπ σο δηαιχηε. Παξάιιεια, ζηηο ζπδεηήζεηο καο 

αλαθεξφκαζηαλ ζηελ φιε δηαδηθαζία εηζάγνληαο λέεο έλλνηεο θαη ηελ αλάινγε νξνινγία.   

Δπηρεηξήζακε κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα 

νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε δξψληαο επάλσ ζηα αληηθείκελα θαη ηα πιηθά θαη λα αμηνπνηήζνπλ 

ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο. Σν επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε είρε σο ζηφρν 

λα απνζηαζεξνπνηήζνπκε ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ θαη λα ηα σζήζνπκε ζε 

κηα ελλνηνινγηθή αιιαγή.  

2.2. 2ε Φάζε 

ηε θάζε απηή, αθνινπζήζεθε ε ίδηα πνξεία φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ρσξίο σζηφζν λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ίδηα πιηθά. ε έλα δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πιαίζην, ζρεδηάζηεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα παηδηά έπξεπε λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ην εηθαζηηθφ ηνπο εγρείξεκα.  Οη δξάζεηο εκπεξηείραλ 

δεηήκαηα επηινγήο πιηθψλ θαη εηδηθφηεξα έπξεπε λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ λεξνχ σο δηαιχηε ζηα ρξψκαηα, ζηεξεά θαη κε.   

3. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδσζαλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ θαη 

λα επηθνηλσλήζνπλ αλαθαιψληαο πξνεγνχκελεο ηδέεο θαη εκπεηξίεο ηνπο. ηα πιαίζηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ ηα παηδηά πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, 

φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη αηηηνινγήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεξνχ σο 

δηαιχηε ήηαλ αλεπαξθείο. πγθεθξηκέλα, φηαλ δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα πξνβιέςνπλ ηη ζα 

ζπλέβαηλε αλ ηνπνζεηνχζακε ηηο θηκσιίεο (Δηθφλα 2) θαη ηηο ηέκπεξεο ζε ζθφλε κέζα ζην 

λεξφ, νξηζκέλα παηδηά θάλεθε πσο δελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ πσο ην λεξφ κε θάπνην 

ηξφπν ζα επηδξάζεη ζην άιιν πιηθφ, ελψ θάπνηα άιια ελδερνκέλσο λα αληηιακβάλνληαλ ζε 

θάπνην βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεξνχ σο δηαιχηε [απαληήζεηο γηα ηηο 1) θηκσιίεο: 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 209 of 263 

«ηίπνηα», «ζα βξαρνύλ», «ζα γίλνπλ θνκκάηηα», 2) ηέκπεξεο ζε ζθφλε: «ζα ιηώζεη», «ζα 

καιαθώζεη».  

 

Δηθφλα 2. Σν λεξφ σο δηαιχηεο ζε ζηεξεέο νπζίεο (θηκσιία) 

ην αληίζηνηρν εξψηεκα γηα ηηο  πγξέο ηέκπεξεο (Δηθφλα 3) ηα παηδηά έδσζαλ απαληήζεηο πην 

επαξθείο [«ζα γίλεη όπσο ην λεξό», «πην λεξνπιή»], ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ βέβαηα ην 

θαηάιιειν ιεμηιφγην, θαζψο απνπζίαδε απφ ην ιφγν ηνπο ε ρξήζε ελλνηψλ, φπσο πγξφ, 

ζηεξεφ, ξεπζηφ, αξαηφ, θηι.  

ηε θάζε πεηξακαηηζκνχ ησλ παηδηψλ, δηαηππψζεθαλ παξφκνηεο εξσηήζεηο απφ ηνπο 

εξεπλεηέο θάλνληαο ρξήζε φκσο λέσλ ελλνηψλ θαη φξσλ, φπνπ δεηνχληαλ απφ ηα παηδηά λα 

ηνπο πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν πνπ παξαηεξνχζαλ. ην ζεκείν απηφ, νη απαληήζεηο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθέο, γεγνλφο πνπ κάιινλ νθείιεηαη ζηελ άκεζε παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ θαη 

ζηελ επίδξαζε ηεο πξφζθαηεο ρξήζεο ηνπ ιεμηινγίνπ. Σα παηδηά δελ κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα θαη λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο, θάηη πνπ 

ζπλάδεη κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην. Ζ βειηίσζε ησλ ζπιινγηζκψλ ζε 

απηή ηελ θάζε δελ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα πσο είλαη ε επηζπκεηή.  

Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνζέγγηζε αληηζεηηθψλ 

ελλνηψλ ησλ ρξσκάησλ (Δηθφλα 4), ηα παηδηά ζηηο αξρηθέο ηνπο δηεξεπλήζεηο αληηκεηψπηζαλ 

δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ, θαζψο νη έλλνηεο απηέο δελ είραλ παξνπζηαζηεί μαλά ζηα 

παηδηά σο δεχγε ζε αληηπαξάζεζε. 

Δηθφλα  3. Σν λεξφ σο δηαιχηεο ζε πγξά (ηέκπεξεο) 
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Αμηνπνηνχκε ηελ ηερληθή ηνπ Pollock&                   Φπζάκε κε ην θαιακάθη 

Δηθφλα 4. Οη αληίζεηεο έλλνηεο ρξσκάησλ „ζθνχξν-αλνηθηφ‟. Σν λεξφ σο δηαιχηεο 

Παξφηη είραλ αληηκεησπίζεη μαλά ζην παξειζφλ αλάινγα πξνβιήκαηα, δελ είραλ νξγαλσζεί 

νη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα παξαηεξήζνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηε δξάζε ηνπο επάλσ ζηα πιηθά. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα παηδηά κεηά ηηο παξεκβάζεηο ησλ εξεπλεηψλ 

(εηζαγσγή ελλνηψλ αλά πεξίπησζε) θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ησλ ίδησλ. Σα παηδηά βαζηδφκελα 

ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ζε απηφ πνπ παξαηεξνχζαλ, κπνξνχζαλ λα αηηηνινγήζνπλ 

επαξθψο ηελ αιιαγή θαηάζηαζεο ησλ ρξσκάησλ (Δηθφλεο 5, 6), θαζψο δήισλαλ φηη ην λεξφ 

είλαη ην πιηθφ πνπ επηδξά θαη ηα θάλεη πην δηαθαλή, πην αλνηρηά θαη πην ξεπζηά. Καη ζε απηή 

ηε θάζε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε αληηζεηηθψλ ελλνηψλ θάλεη ηα 

απνηειέζκαηα πην εκθαλή γηα ηα παηδηά, ελψ θαη ε άκεζε ρξήζε ησλ φξσλ εληζρχεη ηηο 

ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ. 

 

 

 

Υξήζε γθνθξέ γηα πην δηάθαλν 

ρξψκα 

 

 

Δηθφλα 5. Οη αληίζεηεο έλλνηεο ρξσκάησλ „δηαθαλή-αδηαθαλή‟. Σν λεξφ σο δηαιχηεο 
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………τέμπερεσ ςε 

ςκόνη        &       με 

το νερό παίρνουν 

υγρή μορφή 

Δηθφλα 6. Οη αληίζεηεο έλλνηεο ρξσκάησλ „ξεπζηφ-ζηεγλφ‟. Σν λεξφ σο δηαιχηεο 

Ζ γλσζηηθή πξφνδνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά ειέγρζεθε ζηε 2
ε
 θάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηά απφ αξθεηέο εκέξεο, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά βξέζεθαλ 

αληηκέησπα κε εηθαζηηθά δεηήκαηα ζηα νπνία έπξεπε λα αλαδεηήζνπλ ηηο ιχζεηο. Όπσο 

δηαπηζηψζεθε, ε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ έδσζαλ απαληήζεηο πξνηείλνληαο ηδέεο θαη ιχζεηο 

αλάινγεο κε απηέο πνπ είραλ εθθξαζηεί θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 1
ε
 θάζε. Οη καζεηέο 

έθαλαλ ρξήζε νξηζκέλσλ ελλνηψλ πνπ είραλ εηζαγάγεη νη εξεπλεηέο, ρσξίο σζηφζν λα 

αλαθέξνπλ ηνλ φξν δηαιύηεο, αιιά πξνηάζεηο φπσο: «γηα λα δηαιπζεί ην ρξώκα» (Δηθφλα 7), 

«λα βάινπκε λεξό γηα λα ην θάλνπκε πην αλνηρηό» (Δηθφλα 8), «είλαη ζηεγλό», «κε ην λεξό 

κπνξνύκε λα ην θάλνπκε αξαηό» (Δηθφλα 9). 

Οη ηέκπεξεο ζηα θππειάθηα είραλ μεξαζεί απφ ηνλ αέξα….. 

Δηθφλα 7. Σν λεξφ σο δηαιχηεο ζε πγξέο (ηέκπεξεο) & ζηεξεέο νπζίεο 

Οη αληηζεηηθέο έλλνηεο ρξσκάησλ „ξεπζηφ-ζηεγλφ‟ 
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Δηθφλα 8. Οη αληηζεηηθέο έλλνηεο ρξσκάησλ „ζθνχξν-αλνηθηφ‟ 

 

 

 

 

Σερληθή κε νδνληφβνπξηζεο….. φηαλ 

είλαη πην αξαηή ε κπνγηά κπνξνχκε λα 

πηηζηιίζνπκε πην εχθνια 

Δηθφλα 9. Σν λεξφ σο δηαιχηεο ζε πγξά (ηέκπεξεο) 

Γίλεηαη εκθαλέο απφ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκψλ ησλ πιηθψλ θαη ηηο γλψκεο πνπ δηαηχπσζαλ σο 

ιχζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εηθαζηηθψλ ηνπο έξγσλ, φηη ηα παηδηά δελ ζπγρένπλ ηνπο 

φξνπο θαη έρνπλ παξνπζηάζεη πξφνδν ζην ζπιινγηζκφ ηνπο θαη ζηελ θαηαλφεζε, σο έλα 

βαζκφ, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ λεξνχ σο δηαιχηε. Ζ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ εηθαζηηθή πξάμε 

έρεη πξνζθέξεη ακέηξεηεο επθαηξίεο γηα λα εξγαζηνχλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ην λεξφ σο 

πιηθφ. Ζ ζπζηεκαηηθή φκσο ελαζρφιεζε θαη ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξήζεθε 

ελίζρπζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπγθξφηεζε επαξθψλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.   

πκπεξάζκαηα 

Σν αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ  παηδηψλ θαη ε γλσζηηθή ηνπο εηνηκφηεηα παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη έλλνηεο φπσο δηαιπηφηεηα θαη δηαιχηεο. ηελ 

πεξίπησζε κάιηζηα ησλ πξνλεπίσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη 

ε κάζεζε πξνσζήζεθε  κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ελειίθσλ-παηδηψλ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ ηα εηθαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελεπιεθφκελα ζε θαηαζηάζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ λεπίσλ. 
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Απαληάηαη επνκέλσο ην πξψην καο εξεπλεηηθφ εξψηεκα, θαζψο ηα εηθαζηηθά κέζα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

 Ζ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ε νξγάλσζε θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ησλ παηδηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην επίθεληξν βξίζθεηαη ην παηδί κε ηα δηθά ηνπ 

εξσηήκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ θαηαζθεπέο γηα ηνλ θφζκν. Καηά ζπλέπεηα, απαληάηαη θαη 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα. Σν πινχζην πιηθφ ησλ Σερλψλ κπνξεί λα εληζρχζεη θαη 

λα βειηηψζεη ηηο πξφηεξεο γλψζεηο ησλ λεπίσλ φζνλ αθνξά ην λεξφ σο δηαιπηφ κέζν ζε 

ζηεξεά θαη πγξά. 
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Abstract: The reason for this study was the abolition of the institution of the School Advisor, 

which began with the best intentions in 1982 and closed its historical cycle in 2018 after a 

long period of depreciation and deconstruction. It will be attempted to record the course of the 

institution of the School Advisor and to systemize the public debate for the 36 years of its 

operation in the educational system through contemporary original sources. The approach that 

is attempted is historic. Studying these historical sources, emerge six successive periods that 

have determined the course and outcome of this institution. The first period is the 

construction of the new institution in the early 80's. Its idealization follows, as he appeared, 

almost, as the solution to all the problems of education. However, the period of idealization 

was followed by a long period of abandonment and at the same time the search for 

direction. Since it was not possible to find a direction acceptable by both the State and the 

teachers, a long period of depreciation and deconstruction was followed. So, in 2018, we 

were led to the abolition of the institution, what we call rebuilding here, and the 

establishment, among other institutions, of the new institution that will replace it, that of the 

Educational Work Coordinator. 

Keywords: School Advisor, Educational Work Coordinator, supervision, coaching 

Πεξίιεςε: Αθνξκή γηα ηελ παξνχζα κειέηε απνηέιεζε ε θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ (εθεμήο ) πνπ μεθίλεζε κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο ην 1982 θαη 

έθιεηζε ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ θχθιν ην 2018 κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν απαμίσζεο θαη 

απνδφκεζήο ηνπ. Θα επηρεηξεζεί λα θαηαγξαθεί ε πνξεία ηνπ ζεζκνχ ηνπ  θαη λα 

ζπζηεκαηνπνηεζεί ε δεκφζηα ζπδήηεζε ηα 36 ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κέζα απφ πεγέο ηεο επνρήο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη είλαη ηζηνξηθή. 

Μειεηψληαο ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, δηαθξίλνληαη έμη δηαδνρηθέο πεξίνδνη πνπ θαζφξηζαλ ηελ 

πνξεία θαη ηελ θαηάιεμε απηνχ ηνπ ζεζκνχ. Πξψηε πεξίνδνο είλαη ε δφκεζε ηνπ λένπ 

ζεζκνχ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80. Αθνινπζεί ε κπζνπνίεζή ηνπ, θαζψο εκθαλίζηεθε, 

πεξίπνπ, σο ε ιχζε ζε φια ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ηελ πεξίνδν ηεο 

κπζνπνίεζεο αθνινχζεζε ε καθξά πεξίνδνο ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηαπηνρξφλσο ηεο 

αλαδήηεζεο θαηεχζπλζεο.  Δθφζνλ δελ έγηλε θαηνξζσηφ λα βξεζεί θαηεχζπλζε απνδεθηή 

απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθνινχζεζε κηα καθξά πεξίνδν απαμίσζεο θαη 

απνδφκεζήο ηνπ. Έηζη, νδεγήζεθε ην 2018 ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ, απηφ πνπ 
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νλνκάδνπκε εδψ αλαδφκεζε θαη ζηε ζέζπηζε, αλάκεζα ζε άιινπο ζεζκνχο, ηνπ λένπ ζεζκνχ 

πνπ ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, απηφλ ηνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθφο χκβνπινο, πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, επνπηεία, 

θαζνδήγεζε 

Δηζαγσγή 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ γξαθεηνθξαηία θαη ζπγθεληξσηηζκφ. 

Ηζηνξηθά, απηή ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ην έρεη θαηαζηήζεη απφιπηα ειεγρφκελν (Καδακίαο, 

1993, ζζ 174–5)θαζψο ην Τπνπξγείν Παηδείαο ξπζκίδεη ζρνιαζηηθά θαη ειέγρεη θάζε πιεπξά 

ηνπ. Σν έξγν ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ είρε αλαηεζεί απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ζηνλ Δπηζεσξεηή, ζην καθξνβηφηεξν ζεζκφ ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο απνηεινχζε ηνλ πνιηηηθντδενινγηθφ θξαηηθφ κεραληζκφ 

ειέγρνπ ηεο θπβέξλεζεο. Σν πιαίζην ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Δπηζεσξεηή ήηαλ 

πάληνηε πηεζηηθφ, αιιά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο έγηλε ηδηαίηεξα αζθπθηηθφ θαη 

θαηαπηεζηηθφ(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζζ 242–3).Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ πνπ 

κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε δηαηππψζεθε έληνλε θξηηηθή ζην ζεζκνχ ηνπ Δπηζεσξεηή (ελδεηθηηθά 

κφλν, ΓΟΔ, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, ΟΛΜΔ, 1975, 1978), ηνλ νπνίν αλαθέξνπλ σο 

«δαζθαινθχιαθα» (ΓΟΔ, 1981), ηνλίδνπλ ηε «βεβαξπκκέλε θιεξνλνκηθφηεηα» ηνπ θαη ηνλ 

θαηαγγέιινπλ σο απαξάδεθηε ελζάξθσζε ηνχ πλεχκαηνο ηεο απηαξρηθήο πνιηηείαο, ηεο 

αζηπλφκεπζεο θαη ηεο αιινηξίσζεο(ΓΟΔ, 1980). Σν αίηεκα γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

επηζεσξεηή  ζπλδέζεθε κε ηα αηηήκαηα γηα εθδεκνθξαηηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, ηζνλνκία θαη αμηνθξαηία. Τπνζηεξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα πσο ν πξνηεηλφκελνο, 

απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο, δηαρσξηζκφο ηεο δηνίθεζεο απφ ηελ θαζνδήγεζε κε ην 

ζεζκφ ηνπ  είλαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν έθθξαζε θαη πξαγκάησζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο 

δεκνθξαηίαο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο (ΓΟΔ, 1980, ζ 2). 

Γφκεζε 

Σν αίηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ επηζεσξεηψλ είλαη αξθεηά παιηφ. Γηα 

πξψηε θνξά ηέζεθε ζε αλψηαην επίπεδν απφ ηνλ ίδην ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γεψξγην 

Παπαλδξένπ, ζην πλέδξην ησλ Δπηζεσξεηψλ ην 1930 φπνπ ππνζηεξίρηεθε ν δηαρσξηζκφο ην 

δηνηθεηηθνχ θαη θαζνδεγεηηθνχ έξγνπ. Σέζεθε, επίζεο, ζην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ηνπ 

επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ην 1949 επί ππνπξγίαο Κσλ. 

Σζάηζνπ (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζζ 270–1). Καηά ηε κεηαπνιίηεπζε ν 

δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ απνηέιεζε βαζηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Με ππνκλήκαηα, αθφκα θαη απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνηείλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Δπηζεσξεηή απφ ην  δηφηη 

ν φξνο «Δπηζεσξεηήο είλαη αλαρξνληζηηθφο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη εηο ην έξγνλ ην νπνίνλ 

δένλ λα επηηειεί νχηνο, εηο κίαλ εθζπγρξνληζκέλελ παηδείαλ»(ΓΟΔ, 1978, ζ 3). Ο ζεζκφο ηνπ 
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Δπηζεσξεηή ηαπηίζηεθε ζηα ρξφληα πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπ κε ηελ πην αλαγλσξίζηκε σο 

ηφηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. Σελ επφκελε πεξίνδν νη 

ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ηφζν απφ ηε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο (ΓΟΔ) φζν θαη 

απφ ηελ Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Μέζε Δθπαίδεπζεο(ΟΛΜΔ) είλαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. Με ηελ άλνδν ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία ην 1981 ηθαλνπνηείηαη απηφ ην 

επηηαθηηθφ θαη πάγην αίηεκα ησλ νκνζπνλδηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο ΓΟΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ. 

Με ηνλ Ν. 1304/82 (ΦΔΚ Α΄144) θαηαξγείηαη ν ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή, δηαρσξίδνληαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπ, θαη ζεζπίδνληαη δπν λένη ζεζκνί, ν  πνπ αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία θαη 

θαζνδήγεζε θαη ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο -θαη Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο- πνπ αλαιακβάλεη 

ηε δηνίθεζε. Αμίδεη εδψ λα επηζεκαλζνχλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δπηζεσξεηή. Καηαγξάθεηαη ινηπφλ φηη, ε ζπλχπαξμε 

ηφζν δηνηθεηηθψλ φζν θαη θαζνδεγεηηθψλ θαζεθφλησλ έρεη νδεγήζεη ζηελ θπξηάξρεζε ηεο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ-ειεγθηηθνχ ξφινπ κε ηελ πιεζψξα θαη ηελ πηεζηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζεκάησλ θαη ζηελ εμαζζέληζε σο εθκεδέληζε ηνπ δεχηεξνπ, ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ – 

θαζνδεγεηηθνχ ξφινπ. «Ζ κνλνκέξεηα απηή θαη ην όιν ππεξεζηαθό θιίκα βαζκηαία 

θαιιηεξγνύζε ηελ ηόζν γλώξηκε θαη ζπγρξόλσο αληηπαζεηηθή ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ θιεηζηνύ ζην δηάινγν απηαξρηθνύ πξντζηακέλνπ- ελόο βαζηθνύ 

γλσξίζκαηνο αξλεηηθνύ γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηδίσο ηνπ θαζνδεγεηηθνύ 

αιιά θαη ηνπ ζσζηνύ δηνηθεηηθνύ ξόινπ». Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε θπβέξλεζε έξρεηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ην πάγην αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο «επί πνιιά ρξόληα νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη ησλ δύν βαζκίδσλ, δηα ησλ ζπιινγηθώλ ηνπο νξγάλσλ, επίκνλα επηζήκαηλαλ ηελ πιήξε 

αλεπάξθεηα ηνπ ζεζκνύ […] θαη δεηνύζαλ κηα δξαζηηθή αιιαγή» (Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 

1304/82). Μειεηψληαο ηελ αηηηνιφγεζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε θξηηηθή εζηηάδεη ζηνλ απηαξρηζκφ, ηελ αληηδεκνθξαηηθή επηθνηλσλία θαη 

ηελ εζσζηξέθεηα ηνπ ζρνιείνπ. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Απ. Αλδξένπ θαη Γ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ,δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, πσο κέζα απφ ηηο 

δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ επηζεσξεηψλ αζθνύληαη θαη εληζρύνληαη νη παηδαγσγηθέο 

αξκνδηόηεηεο ζηελ θαηεύζπλζε επηβνιήο κηαο νκνηόκνξθεο πινπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο, 

πνπ επηηξέπεη ηελ εγράξαμε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε θάζε δηαθνξεηηθήο 

πξννπηηθήο(1994, ζζ 290–1). εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ λένπ ζεζκνχ απνηειεί ε 

κεηαθιεηφηεηά ηνπ, θαζψο ε ζεηεία ηνπ είλαη ηεηξαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί αθφκα δχν 

θνξέο. χκθσλα κε ηνλ λέν Νφκν 1304/82 (ΦΔΚ Α΄144) θαη ην Π.Γ. 214/84 (ΦΔΚ Α‟77) ν 

ξφινο ηνπ  πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επηκόξθσζε 

θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Μπζνπνίεζε 

Ζ ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ πάγηνπ αηηήκαηνο θαη ε ζέζπηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ  δεκηνχξγεζε 

πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ πξννπηηθή ηεο παηδείαο. Ο ηφλνο δφζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ επνπηηθψλ 

απφ ηηο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαη ε αλάζεζή ηνπο ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ηνπο 
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νπνίνπο κάιηζηα ηνπο ραξαθηεξίδεη «θσηηζκέλνπο νδεγνύο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ», ζα αλαβαζκίζεη ην επίπεδν ηεο παηδείαο. ε άιιν ζεκείν, ηνλίδεηαη πσο ην 

ζεκαληηθφηεξν λέν ζηνηρείν απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ν ζεζκφο ηνπ , σο ζηειέρνπο: α) 

επηθνξηηζκέλνπ απνθιεηζηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνδεγνχλ θαη πξνάγνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, β) πνπ επηιέγεηαη κε απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα θαηάξηηζεο, 

ηθαλνηήησλ, εκπεηξίαο θαη πξνζσπηθφηεηαο γηα επηηπρή αληαπφθξηζε απηνχ, αθξηβψο, ηνπ 

έξγνπ θαη γ) πνπ ππεξεηεί ην έξγν απηφ κε ζεηεία, φζν ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη ζηνλ 

απαηηνχκελν πςειφ βαζκφ επσθειήο(ΤΠΔΠΘ, 1982). Ζ ηθαλνπνίεζε ήηαλ εκθαλήο θαη ζηε 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπνπ κέζα απφ ζπλερή δεκνζηεχκαηα ησλ δχν νκνζπνλδηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ ΟΛΜΔ, ζε κία απφ ηηο ζπλερείο αλαθνξέο ηνλίδεη πσο ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ , 

πνπ απνηεινχζε παιηφ θαη επίκνλν αίηεκα ηνπ θιάδνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί κέρξη ζηηγκήο ε 

κεγαιχηεξε ζεζκηθή θαηάθηεζε. Ο λένο ζεζκφο έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη κηα αλακθηζβήηεηε 

αλάγθε ηεο ζρνιηθήο δσήο, κε ηελ εηζαγσγή λένπ πλεχκαηνο ζηηο ζρέζεηο ησλ θνξέσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αγσγήο θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. 

[…] Πηζηεχνπκε φηη ζα θαηαζηήζεη ην ζρνιείν πεξηζζφηεξν απνδνηηθφ, ηφζν απφ πιεπξάο 

αγσγήο, φζν θαη απφ πιεπξάο γλψζεσλ(ΟΛΜΔ, 1983, ζζ 16–7).ην ίδην ζεηηθφ θιίκα ε ΓΟΔ 

ηφληδε φηη πξέπεη «λα ζεσξήζνπκε ην  θίιν, ζπλεξγάηε, θαη ζπλαγσληζηή ζην κεγάιν αγώλα 

πνπ δίλνπκε θαζεκεξηλά γηα ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ ιανύ καο» εληζρχνληαο εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηελ απνδνρή θαη δεκηνπξγψληαο πξνζδνθίεο γηα ην (ΓΟΔ, 1982, ζ 1).Ο 

πξφεδξνο ηεο ΓΟΔ, Μελ. Παπαρξίζηνο, ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθ. Διεπζεξνηππία (22-12-1983) 

κε ηνλ ηίηιν: «Ο ρνιηθφο χκβνπινο έλαο ζεζκφο ιανγέλλεηνο», δειψλεη φηη ν ζεζκφο 

απηφο γελλήζεθε κέζα απφ ηα αηηήκαηα θαη ηνπο αγψλεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη 

δελ επηβιήζεθε απφ πάλσ, απφ ηελ θπβέξλεζε. Μέζα απφ απηφ ην άξζξν, επηρεηξεί λα δψζεη 

απαληήζεηο ζηηο αηηηάζεηο θάπνησλ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη «άζπνλδνπο θίινπο», νη νπνίνη 

αλαξσηηνχληαη πψο ζα ζηαζεί ν  θαζψο είλαη απνγπκλσκέλνο απφ θάζε εμνπζία. 

Τπνζηεξίδεη ινηπφλ φηη ε δύλακή ηνπ είλαη ε απνδνρή θαη ε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

όρη νη δηνηθεηηθέο εμνπζίεο, νη νπνίεο θηλνύληαη πέξα θαη έμσ απ' ηε ινγηθή θαη ηελ 

αλαγθαηόηεηα πνπ επέβαιαλ ην λέν ζεζκό. Ζ νπηηθή ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο ΓΟΔ ήηαλ πνιχ 

αηζηφδνμε θαζψο ππνζηήξηδε πσο ε ζέζπηζε ηνπ  ήξε ηελ θαηαπίεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έθθξαζή ηεο θαη απειεπζέξσζε ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπ δαζθάινπ. «Με ηελ άξζε 

απηνύ ηνπ θαηαπηεζηηθνύ ζεζκνύ, απηήο ηεο δακόθιεηαο ζπάζεο, από ην θεθάιη ηνπ δαζθάινπ, 

θαη παξάιιεια κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ . εκείο βιέπνπκε όηη αλνίγνληαη πξννπηηθέο, γηα έλα 

δεκνθξαηηθό αλνηρηό ζηελ θνηλσλία ζρνιείν, όπνπ ην ζρνιείν απηό, δελ ζα είλαη πηα 

κεραληζκόο αλαπαξαγσγήο ηεο ηδενινγίαο, ηεο άξρνπζαο ηάμεο»(Παπαρξίζηνο, 1983, ζ 14).  

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 1
νπ

 Παλειιήληνπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 

29 Μαΐνπ 1983, θαηαγξάθνληαη νη πξνζδνθίεο απφ ην  ελ φςεη ηεο ζηειέρσζεο ηνπ λένπ 

ζεζκνχ. Δθεί ινηπφλ ηνλίδεηαη, αλάκεζα ζε άιια, πσο ν ζεζκφο ηνπ  απνηειεί βαζηά 

αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ζα κπνξέζεη λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκό ηνπ ρνιείνπ σο πεξηερόκελν, νξγάλσζε δσή θαη ιεηηνπξγία ηε δηακόξθσζε 
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ειεύζεξσλ, ππεύζπλσλ, δεκνθξαηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ αλζξώπσλ θαη πνιηηώλ θαη 

ζπλαθφινπζα ζηνλ εθδεκνθξαηηζκό, ην κεηαζρεκαηηζκό θαη ηελ πξνθνπή ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Τπνζηεξίδεηαη, κάιηζηα, πσο κπνξεί λα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηε κνξθσηηθή-

πνιηηηζηηθή-θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ιανύ καο. Καη θαηαιήγεη ηνλίδνληαο πσο 

ν ζεζκφο ηνπ  ζεκαίλεη αιιαγή ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ ρνιείνπ, ησλ ιεηηνπξγώλ 

θαη ησλ καζεηώλ ηνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη ζπλεξγαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο θαη ησλ έξγσλ ηνπ νκαδηθνύ δεκνθξαηηθνύ πλεύκαηνο(ΓΟΔ, 1983, ζ 

43). 

Οη ειπίδεο θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο είλαη δηάρπηεο ζε φια ηα θείκελα ηεο επνρήο. Γελ ζα 

ήηαλ ππεξβνιή λα εηπσζεί βέβαηα πσο ζε θάζε αλαθνξά παξνπζηάδεηαη θαη κηα αθφκα ζεηηθή 

δηάζηαζε ηνπ λένπ ζεζκνχ θαη κάιηζηα πξηλ αθφκα ζηειερσζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Σν 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ζέινληαο λα εληζρχζεη ην θχξνο ηνπ λένπ ζεζκνχ απνδίδεη ζηνπο 

ρνιηθνχο πκβνχινπο ην βαζκφ ηνπ παξέδξνπ κε ζεηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαηαβάιινληαο ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο (Ν. 1566/85, ΦΔΚ Α‟ 

167, άξζξν 57 παξ. 2) ν νπνίνο είλαη αλψηεξνο ζηελ ηεξαξρία ηεο δηνίθεζεο. 

Με ηνλ Ν 1566/85 (άξζξν 29, παξ. 2) νξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ  ζην δηδαθηηθφ, 

παηδαγσγηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λεντδξπζέλησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ 

Κέληξσλ (ΠΔΚ) επηρεηξψληαο λα δνζεί ψζεζε ζηνλ επηκνξθσηηθφ ηνπ ξφιν.  

Καη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν νη πξνζδνθίεο ήηαλ πνιχ πςειέο. Οη εθηηκήζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαλ ήηαλ πσο ε έιεπζε ηνπ  ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

θπκαηνζξαύζηεο πνπ ζ‟ αλαθόςεη ηελ ελδερόκελε θξαηηθή απζαηξεζία απέλαληη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό, αιιά θαη ηελ απζαηξεζία αηόκσλ ή νκάδσλ ηεο θνηλόηεηαο απέλαληη ζην 

δάζθαιν θαη ηνλ θαζεγεηή(Σδάλε, 1986, ζ 25)ζα απειεπζέξσλε ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ζα αληηκεηψπηδε απφ 

θνηλνχ κε ην δάζθαιν φια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ζα 

αλαβάζκηδε ηελ εθπαίδεπζε ζπλνιηθά(Αλδξένπ, 1986; Καθξηδήο, 1983; Ξαλζάθνπ-Νίθα, 

1985; Παπαληθνιάνπ, 1983; Σξηιηαλφο, 1986; Φξάγθνο, 1983). Ο Υξ. Φξάγθνο ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ επεζήκαλε ηνλ ππαξθηφ θίλδπλν λα κελ κπνξέζεη ν λένο ζεζκφο λα πξνζθέξεη ηα 

αλακελφκελα ηδίσο ζηελ πξνζρνιηθή θαη δεκνηηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ νπνία πεξλνχλ 

ππνρξεσηηθά φια ηα παηδηά ηνπ ιανχ καο θαη φπνπ δηακνξθψλνληαη νη βαζηθέο ςπρηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζηάζεηο αλ απιψο γίλεη κχζνο ή έλα απιφ ζχκβνιν (1983, ζ 262). 

Δγθαηάιεηςε 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1983 νινθιεξψλνληαη νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ λέσλ ζηειερψλ πνπ 

ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ Ν. 1304/82 (κε ηελ πξάμε 16/1983 ηνπ ΑΚΤΓΔ) θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ην 1
ν
 εηζαγσγηθφ ζεκηλάξην ηξηψλ εβδνκάδσλ γηα ηνπο λένπο  απφ 9 έσο 27 Ηαλνπαξίνπ 

1984. Μεηά απφ απηήλ ηελ πξψηε πεξίνδν επθνξίαο αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο απξαμίαο θαη 

αηνικίαο. Οη αηζηφδνμεο πξνζδνθίεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ λένπ ζεζκνχ δελ ζπλνδεχηεθαλ 
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απφ δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη ππνζηήξημήο ηνπ. Αληηζέησο, ηα ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζεζκνχ εκθαλίζηεθαλ πνιχ λσξίο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί εμαξρήο φηη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο είλαη έλα εληειψο 

δηαθνξεηηθφ δήηεκα απφ ηε δηακφξθσζε θαη ηε λνκνζεηηθή ηεο έθθξαζε(Hill & Hupe, 2009, 

ζ 7; O‟Toole, 1995; Van Meter & Van Horn, 1975, ζ 447; Κειεζίδεο, 2015, ζζ 81–91). Δίλαη 

ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζεί έλα, πξνθεηηθφ ίζσο, απφζπαζκα απφ ην Γηδαζθαιηθφ Βήκα 

(ΓΒ) πνπ είρε δεκνζηεπηεί καδί κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ην 1982.  Θεσξεί φηη ε ζέζπηζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ  είλαη κεγάιε θαηάθηεζε, αιιά δελ θηάλεη κφλν ε ζεζκνζέηεζή ηνπ.  Καη 

ζπλερίδεη, ππνζηεξίδνληαο πσο όζν θη αλ ζεσξεηηθά ν λένο ζεζκόο είλαη άξηζηνο, ε επηηπρία 

ηνπ ζα θξηζεί από ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε(ΓΟΔ, 

1982). Σν ίδην επηζεκάλζεθε απφ ηνλ Υξ. Φξάγθν, ζην 1ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθφ 

πλέδξην ηεο ΓΟΔ, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ ηφληζε πσο ηα λνκνζεηήκαηα δελ απνηεινύλ παξά 

αξρή πξάμεο θαη όρη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σν λνκνζέηεκα γηα λα γίλεη πξάμε θαη λα έρεη 

απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνιιέο αιιαγέο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν 

(Φξάγθνο, 1983, ζ 263).Αιιαγέο πνπ απ‟ φηη θαίλεηαη δελ έγηλαλ. 

Δλάκηζη ρξφλν κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ ζεζκνχ θαη έμη κήλεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ησλ 

 δεκνζηεχηεθε ην ΠΓ 214/1984 (ΦΔΚΑ‟ 77) πνπ εμεηδηθεχεη ηα θαζήθνληα ηνπο. Σα 

θαζήθνληα απηά αλαπηχζζνληαη ζηηο 13 παξαγξάθνπο ηνπ ΠΓ θαη ζπλνςίδνληαη ζηελ 

ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζηελ επηκφξθσζε θαη ζηελ επηζηεκνληθή-

παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ επνπηεία  ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζεζκνχ, παξά ηε ζεξκή ππνδνρή, δελ ήηαλ αλέθειε νχηε ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Ζ δπαξρία ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνχξγεζε ηξηβέο θαζψο είλαη αδχλαην λα 

ππάξμεη δηαθξηηή δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ηεο επνπηείαο θαη ηεο δηνίθεζεο. Απηέο νη δπν 

ιεηηνπξγίεο δελ είλαη απηφλνκεο, αιιά αιιεινεμαξηψκελεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο 

(Γηνθαξίλεο, 2000, ζζ 30–31). To ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο θαηεμνρήλ 

ζπγθεληξσηηθφ, δπζθνιεχεηαη λα επηηξέςεη ηε ιεηηνπξγία δνκψλ πνπ δελ ειέγρνληαη 

απνιχησο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο ξφινο ηνπ  ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπζρεηίδεηαη κε 

ηε δηνίθεζε θαη είλαη, ζχκθσλα κε ηελ Υξ. Παπαβαζηιείνπ, έλαο δεπηεξεχσλ, έλαο 

«εηεξνθαζνξηδφκελνο» ξφινο (2008, ζζ 170–2). ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ηεο Γ.Ο.Δ., ην 

Γηδαζθαιηθφ Βήκα θαηαγξάθνληαη αλαθνξέο γηα θαηλφκελα «ρξήζεο εμνπζίαο», πνπ 

παξαηεξήζεθαλ απφ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε «ηελ 

απαίηεζε ηνπ θιάδνπ λα κείλεη θαη λα αλαπηπρζεί ν λένο απηόο ζεζκόο ζηε βάζε ηνπ 

απειεπζεξσηηθνύ ραξαθηήξα»(ΓΟΔ, 1986) φηαλ αλαιάκβαλε θάπνηεο πξσηνβνπιίεο. Απηήλ 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα επεζήκαλε ν Απ. Αλδξένπ ππνζηεξίδνληαο πσο γηα λα απειεπζεξσζεί ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη λα αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ηεο παηδείαο, ψζηε λα πάςεη λα αλαπαξάγεη 

ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, ζα πξέπεη λα γίλνπλ επξχηεξεο αιιαγέο θαη νπσζδήπνηε λα 

ηξνπνπνηεζεί ν ξπζκηζηηθφο θαη παξεκβαηηθφο ξφινο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Σν ππάξρνλ 

δηνηθεηηθφ  ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο απνβιέπεη ζηελ νκνηνγέλεηα φισλ ησλ ζρνιηθψλ 
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κνλάδσλ θαη δπζθνιεχεη ηε δηαθνξνπνίεζε. Σν λνκηθφ απηφ πιαίζην κέζα απφ νξηζκνχο θαη 

πεξηνξηζκνχο ζέιεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ εθηειεζηή ησλ νδεγηψλ ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ, ρσξίο 

θακηά δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο ή επηινγήο (Αλδξένπ, 1983, 1984). Σν θαινθαίξη ηνπ 

1982εθδίδνληαη λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα  (ΠΓ 583/82 – ΦΔΚ Α‟ 107) θαη θπθινθνξνχλ 

ηα λέα βηβιία ηα νπνία καδί κε ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θαηεπζχλνπλ ην δάζθαιν ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ. Ζ εγθχθιηνο ηνπ Τθ. Παηδείαο, Π. Μψξαιε, πνπ εθδφζεθε ζηηο 11-10-82 

ππελζπκίδεη ην δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ. Αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλα πσο «ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ λένπ Α.Π. κε βάζε ην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη νδεγό 

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ είλαη κηα απηνλόεηε απαίηεζε. Μόλν έηζη είλαη δπλαηόλ λα ειεγρζνύλ 

ζηελ πξάμε, από ηε ζπλνιηθή εηθόλα ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο 

ρώξαο…»(Βνπγηνχθαο, 1985, ζ 23). Ο ίδηνο ν Αξ. Βνπγηνχθαο κε κηα δφζε ππεξβνιήο ηνλίδεη 

«ηδηαίηεξα ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ην έρνπλ  αλ είλαη δπλαηόλ θάησ 

από ην πξνζθέθαιό ηνπο θαη λα ην ζπκβνπιεύνληαη ζπλέρεηα» (φ.π. ζ 22). ε άιιε ζπλέληεπμή 

ηνπ μεθαζαξίδεη πσο «ε θπβέξλεζε ραξάζζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή. Σν ππνπξγείν 

παηδείαο πινπνηεί απηή ηελ πνιηηηθή κε κηα ζεηξά ζεζκηθά κέηξα. […] Σα βηβιία ηνπ δαζθάινπ, 

πνπ ηα ζπλνδεύνπλ, δίλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζην 

ζύλνιό ηνπ, θαη έπεηηα παξαθνινπζνύλ βήκα πξνο βήκα ην βηβιίν ηνπ καζεηή, ππνδεηθλύνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη καζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά ζηόρνπ» (Βνπγηνχθαο, 1983). Καζψο ινηπφλ νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη ε επνπηεία βαζίζηεθε ιεπηνκεξψο ζηα βηβιία εμέιηπε ν απζηεξφο 

θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπ Δπηζεσξεηή θαζηζηψληαο ην  ζηνλ ηνκέα ηεο επνπηείαο θαη 

θαζνδήγεζεο κε απαξαίηεην. Απηφ αθξηβψο ηφληδε εθείλε ηελ πεξίνδν ν Γ. Μαπξνγηψξγνο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο θνξείο άζθεζεο ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη πιένλ πξφζσπα νχηε πξνθχπηεη ν 

έιεγρνο απηφο απφ ηελ ηεξαξρηθή δηάθξηζε ησλ ζέζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο 

ηερληθφο έιεγρνο ελζσκαηψλεηαη ζηελ ίδηα ηελ ηάμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί 

απφ «εηδηθνχο» ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ. Παξ‟ φιν ινηπφλ πνπ θαηαξγήζεθαλ νη 

απηαξρηθέο θαη ζπκκνξθσηηθέο πξαθηηθέο ηνπ Δπηζεσξεηή κε ηνπο απζηεξνχο ειέγρνπο θαη 

ηελ θαηαγξαθή ηεο «πνξείαο» δηδαζθαιίαο, «δξαζηεξηνπνηήζεθε ν ηερληθόο έιεγρνο 

ελζσκαησκέλνο ζηα ίδηα ηα βηβιία, πην απνηειεζκαηηθόο θαη πην ζπκκνξθσηηθόο» 

(Μαπξνγηψξγνο, 1985, ζζ 30–1). Δθφζνλ ινηπφλ ν επνπηηθφο-θαζνδεγεηηθφο θαη ζπλάκα 

απειεπζεξσηηθφο ξφινο ηνπ  θαηέζηε ζηα κάηηα ησλ δαζθάισλ κε απαξαίηεηνο, πψο ζα 

κπνξνχζε ν λένο ζεζκφο λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφο θαη πνηα ζηνηρεία απφ ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπ ζα ηνλ θαζηζηνχζαλ ρξήζηκν ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1987, ιίγν πξηλ νινθιεξσζεί ε πξψηε ζεηεία δηνξγαλψζεθε εκεξίδα κε 

πξσηνβνπιία ηεο ΓΟΔ θαη ηίηιν «Πξνβιήκαηα  - Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο» 

ζηελ νπνία θιήζεθαλ νη ρνιηθνί χκβνπινη λα εθθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. ηε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Ο ίδηνο ν πξφεδξνο ηεο ΓΟΔ, Υξηζη. 

Κνξπθίδεο, ππνζηήξημε ζηελ αξρηθή ηνπ ηνπνζέηεζε πσο ν ζεζκφο αληηκεησπίδεη εκπφδηα 

θαη φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζρέζεηο  θαη δαζθάισλ ραξαθηεξίδνληαη 
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απαξάδεθηεο απφ ηελ Οκνζπνλδία. Απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ  αλαδείρηεθαλ κηα ζεηξά 

απφ ππαξθηά πξνβιήκαηα ηα νπνία ππνβαζκίδνπλ ην λέν ζεζκφ. Σα πξνβιήκαηα απηά 

κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζηήξημε απφ ηελ 

Πνιηηεία(Κειεζίδεο, 2015, ζζ 447–450): 

 Σν δήηεκα ηεο ζηέγαζεο. Σέζζεξα ρξφληα κεηά θαη ππήξραλ αθφκα ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη πνπ δελ είραλ γξαθείν ή «θηινμελνχληαλ» ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο ή 

«ζηνηβάδνληαλ» ζε αθαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ ηνπο παξαρσξνχζαλ νη Πξντζηάκελνη 

Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο κεηά απφ ηθεζίεο. 

 Σν δήηεκα ηεο γξακκαηεηαθήο θαη πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 Σν δήηεκα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, κε ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη απνθάζεηο ζε πνιιά 

ζέκαηα ιακβάλνληαλ ρσξίο ηελ άπνςε ησλ  αθφκα θαη γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. Τπήξραλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ δέρνληαλ ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο ζηελ ηάμε ηνπο ή δίδαζθαλ κε ηα παιηά βηβιία. 

 Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο, γηα ην νπνίν πνιινί ρνιηθνί χκβνπινη δήηεζαλ λα 

εθδνζνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. 

 Άιια ππεξεζηαθά ζέκαηα (κεηαζέζεηο, ηνπνζεηήζεηο, κεηαθηλήζεηο θιπ) (ΓΟΔ, 1987) 

Έλα ζέκα πνπ επηζεκάλζεθε απφ πνιινχο ρνιηθνχο πκβνχινπο ήηαλ φηη ζε φια ηα ζέκαηα 

πνπ αλέθππηαλ κεηαμχ  θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε ζηάζε ηεο ΓΟΔ ήηαλ κεξνιεπηηθή ππέξ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη θαηά ησλ (ελδεηθηηθά κφλν Βαιζακφπνπινο, 1987; Παπαδάθεο, 1987; 

Σδαλαθάθεο, 1987; Υνπξζνχηνγινπ, 1987; Υξηζηάθεο, 1987). Τπνζηεξίρζεθε δε, απφ 

θάπνηνπο, φηη αθφκα θαη ε ΓΟΔ θαη ηα πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα, παξά ηελ 

αξρηθή ζηήξημε, εγθαηέιεηςαλ θαη δελ ζηήξημαλ απνηειεζκαηηθά ην ζεζκφ ηνπ  απηήλ ηελ 

πξψηε θαη θξίζηκε πεξίνδν(Κνηζηψλεο, 1987; Πάληνο, 1987). Απηφ πνπ δηαθάλεθε ηειηθά 

απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο είλαη φηη ν  ζπλζιίβεηαη αλάκεζα ζηηο ζπκπιεγάδεο πέηξεο, ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ηνπ πλδηθαιηζκνχ (Παπαδάθεο, 1987, ζ 23). Όια απηά ηα πξψηα ρξφληα έγηλε 

απφ ηε κία κεξηά πξνζπάζεηα ζηήξημεο θαη  ελίζρπζεο ηνπ δηνηθεηηζκνχ θαη απφ ηελ άιιε 

κεξηά πξνζπάζεηα παξαγθσληζκνχ θαη  δνιηνθζνξάο ηνπ  ηφζν απφ ην Τπνπξγείν φζν θαη 

απφ ηελ Οκνζπνλδία (Βαιζακφπνπινο, 1987, ζ 35; Γιέλεο, 1987, ζ 62; Μπαιάλνο, 1987, ζ 

15; Σδαλαθάθεο, 1987, ζ 18; Υνπξζνχηνγινπ, 1987, ζ 20).Απηφ πνπ δηαθαίλεηαη ινηπφλ είλαη 

φηη ηα ηέζζεξα απηά πξψηα ρξφληα ν  ζηεξίρζεθε ζε αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

ιεηηνχξγεζε κε απηνζρεδηαζκνχο θαη κέζα ζηελ εγθαηάιεηςε (Μπαιάλνο, 1987, ζ 13; 

Παπαδάθεο, 1987, ζ 22). 

Απηήλ ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο «παζεηηθήο» εγθαηάιεηςεο ηελ αθνινχζεζε ε πεξίνδνο ηεο 

«ελεξγεηηθήο» απαμίσζεο (1990-92) φπνπ θαηαγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά απφςεηο γηα 

θαηάξγεζε ή αιιαγή ηνπ ζεζκνχ. Ο πξψηνο ππνπξγφο παηδείαο ηεο θπβέξλεζεο ηεο «Νέαο 

Γεκνθξαηίαο» (1990‐ 1993), Β. Κνληνγηαλλφπνπινο αξρηθά επηρείξεζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ζεζκνχ, φπσο είρε δειψζεη κέζα ζηε Βνπιή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνλ 
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Οθηψβξην ηνπ 1982. Αθνινχζσο πξφηεηλε αιιαγή ηνπ ζεζκνχ πηνζεηψληαο ηελ νλνκαζία 

«Δθπαηδεπηηθφο χκβνπινο» αληί ηνπ «ρνιηθνχ πκβνχινπ» πνπ ζπκβφιηδε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, ηνπνζεηψληαο ηνλ σο βαζηθφ ζηέιερνο ησλ Κέληξσλ Τπνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (Κ.Τ.Δ.Δ.)(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζζ 315–16). Σειηθά 

νη  δελ θαηαξγήζεθαλ αθνχ ν δηάδνρνο ηνπ Γ. νπθιηάο, πνπ αλέιαβε ηνλ Απξίιην ηνπ 

1990 ελ κέζσ κεγάιεο αλαηαξαρήο, επέιεμε γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο λα ζπλερίζεη ην ζεζκφ γηα 

λα θαζεζπράζεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, αθνχ ε δηειθπζηίλδα εμνπζίαο κεηαμχ 

Τπνπξγείνπ θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο δε ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη ηελ επηζηξνθή ζην 

παξσρεκέλν ζρήκα ηνπ επηζεσξεηηζκνχ. Χζηφζν, θαη ζην ζεζκηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο δφζεθε ην πξψην κήλπκα απαμίσζεο. Σε ζηηγκή πνπ ε 

ίδηα θπβέξλεζε θαηαξγεί ηε δπλαηφηεηα επαλάθξηζεο θαη ζπλέρηζεο ηεο ζεηείαο ησλ 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ (άξζξν 8 ηνπ Ν. 1966/1991), ζεζπίδεη δηαδηθαζίεο κνληκνπνίεζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κεηά απφ ηξηεηή επηηπρή παξακνλή ζηε ζέζε ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα 

πξναγσγήο κφληκνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο (άξζξα 3, 4 θαη 5 ηνπ 2043/1992). 

Αλαδήηεζε θαηεχζπλζεο 

Δθφζνλ δελ θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο θαη ν θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα αμηνπνηεζεί ν επνπηηθφο ηνπ ξφινο. Δπηρεηξείηαη, αλεπηηπρψο, ηξεηο 

θνξέο απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ε έθδνζε ΠΓ γηα ηελ αμηνιφγεζε, ην 1984 

(Γηδαζθαιηθφ Βήκα 957/Ννέ.84 Έθηαθηε έθδνζε), ην 1985 (Γηδαζθαιηθφ Βήκα 

969/επη.85) θαη ην 1988  (Γηδαζθαιηθφ Βήκα 1005/επη.88). Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο 

είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν έξρεηαη θαη επαλέξρεηαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Σειηθά ην 1993 

εθδίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ην ΠΓ 320/93 (ΦΔΚ Α‟ 138) ην νπνίν 

ξπζκίδεη ην εθθξεκέο δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο. Γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

επηζεσξεηή ζεζπίδεηαη λα αλαιάβεη ν  ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αληίζεηεο κε 

απηήλ ηελ πξννπηηθή εκθαλίζηεθαλ ηφζν ε ΓΟΔ (1990, 1991) φζν θαη ε ΟΛΜΔ (1993a, 

1993b), ραξαθηεξίδνληαο ηελ, «θαηαζηξεπηηθή γηα ην ζεζκφ ηνπ » δηφηη  «ν ζεζκφο ηνπ  

ράλεη ηνλ παηδαγσγηθφ-επηζηεκνληθφ-ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν θαη κεηαηξέπεηαη ζε ειεγθηή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ». Έηζη θη αιιηψο ε ζέζε ηνπ  ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δελ ήηαλ ηζρπξή, σζηφζν, θάζε θνξά πνπ επηρεηξνχληαλ λα ζπλδεζεί κε ηελ 

αμηνιφγεζε απνδπλακψλνληαλ θη άιιν.  

Αξγφηεξα γηα άιιε κηα θνξά ζεζπίδεηαη, απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ απηή ηε θνξά, ε 

αμηνιφγεζε κε ηνλ Ν. 2525/97 (ΦΔΚ Α‟ 188) φπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ. 4, ν  

έπξεπε λα ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

ζηε δηδαθηηθή επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε νδήγεζαλ 

ζε απνδηνξγάλσζε θαη ζχγρπζε ζηελ εθπαίδεπζε, παξά ηελ πξφζεζε λα εληζρπζεί ν ξφινο 

ησλ ζηειερψλ θαη λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ , αθνχ ζα αμηνινγνχζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

(Παλαγφπνπινο, 2012, ζζ 60–1).  Χζηφζν, θαη απηέο νη ξπζκίζεηο δελ εθαξκφζηεθαλ θαη 

θαηαξγήζεθαλ απφ ηνλ Ν. 2986/2002 (ΦΔΚ Α‟ 24) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπνληαλ ε 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 224 of 263    

αμηνιφγεζε ηνπ «εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

Με ηνλ ίδην λφκν πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά επίζεκα γξακκαηεηαθή ζηειέρσζε ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ , πξνζθέξνληαο ζηήξημε ζηελ νξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Σν ΠΓ 201/98 

(ΦΔΚ Α‟ 161) θαζφξηδε κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ηηο επηκνξθσηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ  

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, αλαβαζκίδνληαο ηνλ επηκνξθσηηθφ ηνπ ξφιν. Λίγν αξγφηεξα 

εθδίδεηαη θαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.353.1/324/105657/Γ1/02 (ΦΔΚ Β‟ 1340/16-10-02), 

γλσζηή σο θαζεθνληνιφγην, κε ηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη, ίζσο, νη πην απηέο πξνζπάζεηεο λα 

απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν ν ζεζκφο θαη λα βξεη ηε ζέζε ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Φαίλεηαη φκσο φηη δελ ήηαλ αξθεηέο, θαζψο ρξεηάζηεθαλ 20 ρξφληα γηα λα ξπζκηζηνχλ 

δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα γίλνπλ απφ ηελ αξρή.  

Έηζη, εθείλε ε αξρηθή αλεπηθχιαθηε ππνζηήξημε ζηνλ  έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηελ 

ακθηζβήηεζε, ηελ θξηηηθή θαη ηελ απνγνήηεπζε πνπ θαηαγξάθεθε σο «θξίζε» ηνπ ζεζκνχ 

απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν φηη ν ζεζκφο δελ ιεηηνχξγεζε φπσο ηνλ 

δεκηνχξγεζαλ νη εκπλεπζηέο ηνπ έγηλε θαλεξφ απφ ηα πξψηα ρξφληα. Ο Θεφθξαζηνο Γέξνπ 

(1989), απφ ηνπο πξσηεξγάηεο, ππνζηήξημε φηη ν ζεζκφο πεξλά θξίζε. Καη επέξξηςε ζε φινπο 

αλεμαηξέησο ηηο επζχλεο: ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηηο νιηγσξίεο, ζηνπο Τπνπξγνχο γηα 

πξνζσπηθή πνιηηηθή, ζηνπο δηνηθεηηθνχο πξντζηακέλνπο πνπ εχθνια βξήθαλ ηα γλψξηκα 

«κνλνπάηηα», νη ίδηνη νη  πνπ δελ εθηίκεζαλ φζν έπξεπε ηελ αιιαγή θαη εγθαηέιεηςαλ ηελ 

πξνζπάζεηα, αιιά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κε ην σθειηκηζηηθφ πλεχκα πνπ ηνπο 

θαηέρεη, δηέθξηλαλ ακέζσο πνηνο ηνπο ρξεηάδεηαη άκεζα, πνηνλ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε 

αλάκεζα ζηνπο δχν. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ ηα ζπκπηψκαηα ηεο «θξίζεο» εθθξάζηεθαλ κε 

ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηνπ θιίκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηε ζεζκηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο, αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πξνο ηε 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηαπηφρξνλε ππνρψξεζε ζε δεηήκαηα θαζνδήγεζεο (Βειηηζφο, 

2016, ζ 58). Έηζη ζε πνιιέο έξεπλεο νη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ θξηηηθή ζηε δνκή, ηε 

θηινζνθία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ (Βαγελάο, 2001; Κφπηζεο, Μεηξνπνχινπ, & 

Λαινχηζνπ, 2005; Πακνπθηζφγινπ, 2000).  

Απαμίσζε 

Ζ απαμίσζε ηνπ ζεζκνχ απφ ηελ Πνιηηεία ιεηηνχξγεζε σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία. 

Αθελφο ε ρξφληα εγθαηάιεηςε θαη έιιεηςε ππνζηήξημεο ζην παηδαγσγηθφ θαη επηκνξθσηηθφ 

ηνπ έξγν θαη αθεηέξνπ ε έιιεηςε ζαθνχο θαηεχζπλζεο ιεηηνχξγεζαλ αξλεηηθά γηα ην θχξνο 

ηνπ ζεζκνχ. Ζ επαλαιακβαλφκελε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο λα 

ιεηηνπξγήζεη ν  σο αμηνινγεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνδπκάκσλε ην ξφιν ηνπ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ε θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα ν  απαμηψλνληαλ, σο ππνζηεξηθηηθφο ζεζκφο, θαζψο 

επαλέξρνληαλ νη κλήκεο ηνπ «επηζεσξεηηζκνχ». Ζ πην πξνσζεκέλε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο 
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πινπνηήζεθε κε ην ΠΓ 152/2013 (ΦΔΚ Α‟ 240) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αμηνιφγεζε ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ  ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ελψ μεθίλεζε 

θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εκπιέθνληαλ ηφζν ν δηνηθεηηθφο φζν θαη ν παηδαγσγηθφο πξντζηάκελφο ηνπ, 

δειαδή ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο θαη ν  αληίζηνηρα, νη νπνίνη είραλ ηελ επζχλε 

πινπνίεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ελεξγεηψλ δηνξγαλψλνληαο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ρνιείσλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014. ε απηέο ηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο 

αληέδξαζαλ, φπσο ζπλέβαηλε δηαρξνληθά, ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα θαη ελ ηέιεη κεηά ηελ 

θπβεξλεηηθή αιιαγή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ζηακάηεζε ε δηαδηθαζία. Μηα δηαδηθαζία πνπ ε 

απνηπρία ήηαλ  ήδε πξνδηαγεγξακκέλε (Καηζαξφο, Κειεζίδεο, Κειεζίδεο, & Μαλάθε, 2014) 

θαη ε θαηάξγεζή ηεο είρε αλαθνηλσζεί πξνεθινγηθά απφ ΤΡΗΕΑ, ην θφκκα πνπ ήηαλ πξψην 

ζηηο δεκνζθνπήζεηο (esos, 2014).Σν γεγνλφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ , καδί κε ηνπο 

Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, ζηηο πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο ηεο αμηνιφγεζεο θιφληζε έληνλα ην 

ζεζκφ ηνπ  ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζρφιηα ηεο επνρήο
6
. ρφιηα 

φκσο πνπ δελ είραλ απνδέθηεο ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο γεγνλφο πνπ εμεγείηαη ζχκθσλα 

κε ηελ εξκελεία γηα ηελ σθειηκηζηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Θ. Γέξνπ 

αξθεηέο δεθαεηίεο λσξίηεξα (1989).  

Όιν ην κνηίβν εκπινθήο ηνπ  ζηελ αμηνιφγεζε, πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ, θαλεξψλεη 

φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνηέ δελ έπαςε λα πξνζπαζεί λα αλαζέζεη ζε απηφ ην ζηέιερνο 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γείρλεη 

θαζαξά φηη αλ δελ εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληα ηεο επνπηείαο-αμηνιφγεζεο δελ κπνξεί λα έρεη 

ηδηαίηεξν ξφιν ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο εθπαίδεπζεο. Αληηζέησο νη εθπαηδεπηηθνί, δηα ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο ελψζεσλ, ππνζηήξηδαλ πσο δελ κπνξεί λα είλαη απνδεθηφο ν 

επνπηηθφο-αμηνινγηθφο ηνπ ξφινο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 84
εο

 Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΓΟΔ 

ππνζηεξίδεηαη πσο πξέπεη  λα επαλεθηηκεζεί θαη λα ζπδεηεζεί ν ξφινο ηνπ , γηα λα δνχκε 

πξαγκαηηθά αλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη αλ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρεη ζήκεξα, ηα νπνία δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ραξαθηεξηζηηθά 

επηζεσξεηηζκνχ (Αλζφπνπινο, 2015, ζ 50). Με άιια ιφγηα, αλ ε Πνιηηεία επηκέλεη λα 

πξνζζέζεη θαη ηνλ επνπηηθφ-αμηνινγηθφ ξφιν ζην ζεζκφ, ηφηε δε γίλεηαη απνδεθηφο θαλέλαο 

ξφινο ηνπ. 

Ζ απνδφκεζε φκσο έγηλε θαη κε άιινπο ηξφπνπο.  

Ζ ζπρλή θαη επαλαιακβαλφκελε αιιαγή ησλ λφκσλ επηινγήο κε ηα θξηηήξηα ησλ ζηειερψλ 

ζε θάζε λέα ζεηεία, γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ «θαιχηεξσλ θαη πην άμησλ» δεκηνχξγεζε ηελ 

                                                
6 «Καιό είλαη ε ΓΟΔ θαη ε ΟΛΜΔ λα θαηαζέζνπλ καδηθέο αγσγέο θαηά ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο 

νλνκαζηηθά, γηαηί ππάξρεη θαη ην πνηληθό θνκκάηη ζηελ ππόζεζε. ' απηήλ ηελ ρώξα κόλν ηα δηθαζηήξηα κπνξνύλ 

λα καο ζώζνπλ!» (ζρφιην ζην esos, Αμηνινγνχκελνο, 23 Απγ 2014 09:48, https://www.esos.gr/arthra/axiologisi-

ekpaideytikon-daskalon-kauhghton-protobathmias-deyterobathmias-ekpaideysis/sygxysh-epikratei-sthn-

ajiologhsh-stelexvn-ths-ekpaideyshs)  

«Αο κελ μερλάκε όηη νη ζρ ζύκβνπινη ήηαλ παλέηνηκνη λα αμηνινγήζνπλ, επηκνξθσζήθαλ ζρεηηθά, θαη ζα 

αμηνινγνύζαλ ηνπο 4 από ηνπο 5 ηνκείο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ». (ζρφιην ζην esos, geo, 16 Απξ 2015 

17:46, https://www.esos.gr/arthra/37859/parateinetai-i-thiteia-ton-sholikon-symvoylon) 
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εληχπσζε φηη  θάζε θνξά απηή πνπ επηιέγνληαλ ήηαλ θίια πξνζθείκελνη πξνο ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε, νπφηε δελ ήηαλ απνδεθηνί. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ επηινγή ησλ  έρεη αιιάμεη, ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, δεθαηξείο (13) θνξέο
7
 θαη άιιεο ηξεηο

8
 έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο 

ζε επηκέξνπο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο κέρξη θαη ην 2018!  ε 

ζρεηηθή έξεπλα, ηα θξηηήξηα επηινγήο ραξαθηεξίδνληαη πνιηηηθά-θνκκαηηθά γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηελ επηινγή ηνπ αλαμηνθξαηηθή κε άκεζε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ θχξνπο ηνπ θαη 

θπζηθά ηε κείσζε ηεο  δπλαηφηεηαο πξνζθνξάο βνήζεηαο ζην δάζθαιν (Κφπηζεο, 2006). 

Αιιά θαη νη παξαηάζεηο ηεο ζεηείαο ηνπο  θαίλεηαη λα επηδξνχλ αξλεηηθά ζην θχξνο ηνπ 

ζεζκνχ. Ζ ζεηεία ησλ  πνπ επειέγεζαλ ην 2012, θαη έιεμε ην θαινθαίξη ηνπ 2015, 

παξαηάζεθε επαλεηιεκκέλσο κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο
9
 πιήηηνληαο ην θχξνο ηνπ

10
, εηδηθά 

θαζψο κεζνιάβεζε κηα δηεηήο ζεηεία ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Πξνθαλψο 

βεβαίσο νη παξαηάζεηο ήηαλ πνιηηηθή επηινγή ηεο θπβέξλεζεο θαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηνπο ίδηνπο. ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ε επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Αθφκα θαη θάπνηεο ζπκβνιηθέο, αιιά πνιχ νπζηαζηηθέο πξάμεηο ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ιεηηνχξγεζαλ απαμησηηθά. Ο λπλ Τπνπξγφο Παηδείαο, Κ. Γαβξφβινπ, δελ 

ζπλαληνχζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο ησλ (ΠΔ) γηα πνιινχο 

κήλεο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, εηδηθά κάιηζηα πνπ, θαηά ηελ νθηάκελε σο 

ηφηε ζεηεία ηνπ, ζπλαληήζεθε «αθόκα θαη κε ηνλ πην κηθξό ύιινγν. Σνπο κόλνπο πνπ δελ έρεη 

δερζεί κέρξη ηώξα είλαη ε Παλειιήληα Έλσζε  (ΠΔ), πνπ είλαη θαζ‟ ύιε αξκόδηα λα 

εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηεο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ» (Φνπξηνχλεο, 2017). 

ηελ απνδπλάκσζή ηνπ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε ξχζκηζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζ.22 ηνπ λφκνπ 

2470/97 (ΦΔΚ Α‟ 40), απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ πνπ ίδξπζε ην ζεζκφ, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, απφ ηελ 1.1.1997, νη ρνιηθνί χκβνπινη ελψ δηαηεξνχλ ην βαζκφ ηνπ παξέδξνπ
11

 

κε ζεηεία ηνπ Π.Η. ακείβνληαη κε ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη γηα πξψηε θνξά 

ηνπο θαηαβάιιεηαη επίδνκα ζέζεο ίζν κε απηφ ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Αξγφηεξα, κε ηνλ 

Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ Α‟ 226) ππνβαζκίδεηαη θαη κηζζνινγηθά ν , ζε ζρέζε κε ηνλ 

                                                
7 Ν. 1304/1982 (ΦΔΚ Α‟ 144), ΠΓ 277/1984 (ΦΔΚ Α‟ 104), Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ Α‟ 167), ΠΓ 2/1988 (ΦΔΚ Α‟ 

1), Ν. 1966/1991 (ΦΔΚ Α‟ 147), ΠΓ 398/1995 (ΦΔΚ Α‟ 223), Ν. 2413/1996 (ΦΔΚ A' 124),  Ν. 2817/2000 

(ΦΔΚ Α‟ 78), ΠΓ 25/2002 (ΦΔΚ Α‟ 20), Ν. 2986/2002 (ΦΔΚ Α‟ 24), Ν. 3467/2006 (ΦΔΚ Α‟ 128), Ν. 

3848/2010 (ΦΔΚ Α‟ 71), Ν 4547/2018 (ΦΔΚ Α‟ 102) 
8 Ν. 2188/1994 (ΦΔΚ Α‟ 18), Ν. 2266/1994 (ΦΔΚ Α‟ 218), Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ Α‟ 94). 
9 Ν.4327/2015 (ΦΔΚ Α‟ 50) άξζξν 28 παξ.3, Ν.4403/2016 (ΦΔΚ Α‟ 125) άξζξν 39 παξ. 3 θαη Ν. 4473/2017 

(ΦΔΚ Α‟ 78) άξζξν 25. 

10 «Καιύηεξα λα θαηαξγεζεί ηειείσο ν ζεζκόο θαη λα επαλέιζνπλ ζηελ ηάμε νη θ.θ. ζρνιηθνί ζύκβνπινη "έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο λέσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο", δελ λνκίδεηε;»  
(ζρφιην ζην esos  απφ ην ρξήζηε Διεύζεξνο, 22 Ηνπλ 2016 20:23, https://www.esos.gr/arthra/44738/tropologia-

paratasi-sti-thiteia-ton-sholikon-symvoylon-eos-28-2-17) 
11 Σειηθά απηή ε ξχζκηζε, πξαθηηθψο αλελεξγή φιν απηφ ην δηάζηεκα, θαηαξγείηαη ην 2018, βι. Πίλαθα 

Σξνπνπνηνχκελσλ Καηαξγνχκελσλ Γηαηάμεσλ ζην ρέδην Νφκνπ γηα ηελ «Αλαδηνξγάλσζε ησλ Γνκψλ 

Τπνζηήξημεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ 

Α‟ 102) 
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Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο ην επίδνκα ζέζεο ηνπ είλαη γηα πξψηε θνξά ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν απφ απηφλ (400€ έλαληη 500€). πλερίδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο κηζζνινγηθήο 

ππνβάζκηζεο ζην επφκελν κηζζνιφγην φηαλ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή, απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ 

ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, δελ ππήξρε θαλέλα επίδνκα γηα ην , δελ αλαθέξνληαλ θαλ ζηα ζηειέρε 

ηεο εθπαίδεπζεο. Σειηθά κε ηξνπνινγία ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ςεθίζηεθε ζηνλ Ν. 

4354/2015 (ΦΔΚ Α‟ 176) επίδνκα ζέζεο ηεο ηάμεο ησλ 300€, κηθξφηεξν θαη απφ ην 

Γηεπζπληή Λπθείνπ. 

Σέινο, εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ζπκβνιηθέο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη θάπνηεο 

ιεθηηθέο αλαθνξέο ηεο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο γηα ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο. Ζ 

πξψηε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Ν. Φίιε ν νπνίνο ζηηο 3.3.2016 θαηά ηε ζπδήηεζε  γηα ηε 

ζηειέρσζε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο  ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηφληζε πσο είλαη «θνηλή δηαπίζησζε, όηη δελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη 

ζήκεξα κε ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύλ νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη»(Φίιεο, 2016). Αιιά θαη ν 

επφκελνο Τπνπξγφο Παηδείαο, Κ. Γαβξφγινπ, ζηηο 22-9-2017 ζε ζχζθεςε ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κξήηε ππνζηήξημε φηη «πνιινί ρνιηθνί ύκβνπινη δελ δνπιεύνπλ»(esos, 

2017b)ελεξγνπνηψληαο, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα θνηλσληθά αληαλαθιαζηηθά θαη πνιιά 

αξλεηηθά ζρφιηα
12

.  

Καηάξγεζε 

Ζ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, απφ ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, μεθηλψληαο απφ ηε 

ζέζε φηη ν ζεζκφο ηνπ  δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ, έρεη απαμησζεί θαη δελ 

απνιακβάλεη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεη ζε εηδηθή εκεξίδα πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017 ην  ζρέδηφ ηεο γηα ηελ 

θαηάξγεζή ηνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ (ΠΔΚΔ). Οη ηξεηο θνξείο πνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκεξίδα, ε 

ΓΟΔ, ε ΟΛΜΔ θαη ε Παλειιήληα Έλσζε  (ΠΔ) δηα ησλ πξνέδξσλ ηνπο  εμέθξαζαλ ηελ 

αληίζεζή ηνπο ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ (esos, 2017a). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη, απφ ηα 

ζρφιηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζε δηάθνξα fora,ε θξηηηθή ησλ ρξεζηψλ επηθεληξψλεηαη ζην 

δήηεκα ησλ αιιεπάιιεισλ παξαηάζεσλ ηεο ζεηείαο
13

 θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνζψπσλ
14

.  

                                                
12 Απφ ηα πην ήπηα ζρφιηα είλαη απηφ: «Γελ ρξεηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, λνκίδσ, νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη. Γηα 

δηνηθεηηθή ελεκέξσζε έρνπκε ηνλ δ/ληή εθπαίδεπζεο. Γηα βειηίσζε ησλ δηδαθηηθώλ καο κεζόδσλ έρνπκε ηηο 

δηαθξηηηθέο αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ καο θαη Γηα παηδαγσγηθή ελεκέξσζε έρνπκε ζπλδπαζκό ησλ δύν παξαπάλσ 
κε δηάζεζε γηα απηνεπηκόξθσζε ε νπνία δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε ην δόξη από ην ζρνιηθό ζύκβνπιν» ζρφιην 

απφ ρξήζηε 23 επ 2017 11:48, https://www.esos.gr/arthra/52916/dilosi-vomva-ypoyrgoy-polloi-sholikoi-

symvoyloi-den-doyleyoyn. 
13Φπζηθά θαη πάιη ιέμε δε γξάςαηε όηη είζηε ζηνλ ηξίην ρξόλν παξάηαζεο ηεο ζεηείαο ζαο θαη λα δεηήζεηε άκεζα 

επηινγέο, ζρφιην απφ ηνλ ρξήζηε ΜΑΚ, 24 Οθη 2017 12:58, https://www.esos.gr/arthra/53611/oi-protaseis-tis-

pess-gia-thesmo-ton-sholikon-symvoylon-kai-gia-zitimata-paideias 

αο παξαθαιώ λα κε πιεξνθνξήζεηε πόηε ε ΠΔ εμέδσζε δηαβήκαηα, όπσο γξάθεηε, πόζα θαη πνύ 

δεκνζηεύηεθαλ θαη αθνξνύζαλ ην αίηεκα ηεο γηα άκεζεο επηινγέο ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη ζε πνηνπο 

απεπζύλνληαλ γηαηί από όζν μέξσ επηηαθηηθά θαη ζπλερώο δελ ην δήηεζε πνηέ. ζρφιην απφ ηνλ ρξήζηε 
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Παξάιιεια, ε ΠΔ θαηαζέηεη ηηο δηθέο ηεο πξνηάζεηο
15

 γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ησλ ζρνιείσλ, πξνηάζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί 

θαη ζηνλ πξνεγνχκελν Τπνπξγφ Παηδείαο, Ν. Φίιε, ελάκηζε ρξφλν πξηλ. Ζ απαμίσζε ηνπ 

ζεζκνχ, ε νπνία ήηαλ εκπξφζεην απνηέιεζκα πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Πνιηηείαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα σο επηρείξεκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Λεηηνχξγεζε δειαδή σο 

απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία. Σν ζρέδην λφκνπ αλαξηάηαη γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε απφ ηηο 

16 έσο 26 Μαξηίνπ 2018. ηελ Έθζεζε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο
16

 πνπ θαηαηέζεθε καδί κε 

ην ζρέδην λφκνπ ζηε Βνπιή ηνλίδεηαη φηη νη απφςεηο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ, ζην 

άξζξν 17 γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ , κνηξάδνληαη ηφζν ππέξ φζν θαη θαηά ηεο δηαηήξεζεο 

ηνπ ζεζκνχ. Καηαγξάθνληαη εθεί θάπνηεο απφςεηο ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ζεζκνχ ζε κηα 

παξάγξαθν ελψ γηα ηα ζρφιηα πνπ ήηαλ ππέξ ηεο θαηάξγεζε ρξεζηκνπνηνχληαη δπν 

παξάγξαθνη(ΤΠΠΔΘ, 2018b, ζ 8). Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έθηαζε ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ 

δηφηη ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ζρνιίσλ αλαδεηθλχεη κηα άιιε εηθφλα. ε πνζνηηθφ επίπεδν, 

γηα ην ζεζκφ ηνπ  ππνβιήζεθαλ 128 ζρφιηα, απφ απηά ηα 102 ζρφιηα ηάζζνληαη 

αλεπηθχιαθηα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ , πνιιά απφ απηά πξνηείλνληαο ηελ 

απηνλφεηε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκνχ θαη κφλν ηα 26 ηάζζνληαη ππέξ ηεο θαηάξγεζεο 

ηνπ ζεζκνχ. Μειεηψληαο πην πξνζεθηηθά ηα 26 ζρφιηα πνπ δεηνχλ ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ , δηαπηζηψλεηαη φηη ηα 14 είλαη ηνπ ίδηνπ δηαβνπιεπφκελνπ, 4 δεχηεξνπ 

δηαβνπιεπφκελνπ θαη 2 ηξίηνπ δηαβνπιεπφκελνπ (Κινπβάηνο, 2018). Γειαδή απφ ηα 26 

αξλεηηθά ζρφιηα, ηα 20 ήηαλ ηξηψλ (3) αηφκσλ. Καη ε πνηνηηθή αλάιπζε φκσο αλαδεηθλχεη 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. Σα ζρφιηα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ζεζκνχ αλαθέξνληαλ ζηελ 

αλαγθαηφηεηά ηνπ ζην ζεζκηθφ επίπεδν
17

ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ελψ απηά πνπ ήηαλ 

                                                                                                                                                   
ΔΡΧΣΖΜΑ 14 Ννε 2017 02:59, https://www.esos.gr/arthra/53990/i-prosfora-toy-thesmoy-ton-sholikon-

symvoylon-sti-syghroni-elliniki-paideia 

14Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνρσξήζεη θάηη κε ηνπο . Ζ θσιπζηεξγία ησλ 'αξκνδίσλ' πνπ (δελ) παίξλνπλ 

απνθάζεηο ζε απηό ην ππνπξγείν είλαη πξσηνθαλήο, ΄θαηλνηόκα' ζα ηνικήζσ λα πσ. Πάλε γηα έβδνκν ρξόλν νη  

από ην Γελάξε ηνπ 2018...Καη κε ρεηξόηεξα! ζρφιην απφ ηνλ ρξήζηε εβαζηή, 23 Οθη 2017 16:38, 
https://www.esos.gr/arthra/53582/imerida-expres-gia-thesmo-ton-sholikon-symvoylon-apo-grafeio-toy-

ypoyrgoy-paideias 

15https://www.esos.gr/arthra/53611/oi-protaseis-tis-pess-gia-thesmo-ton-sholikon-symvoylon-kai-gia-zitimata-

paideias 

16 Έθζεζε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-

aebdc768f4f7/10742819.pdf (πξφζβαζε ζηηο 11-6-2018) 

17 Δλδεηθηηθά: 22 Μαξηίνπ 2018, 09:44 | Βαζίιεηνο Οξθαλφπνπινο, «Φπζηθά θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ν ζεζκόο 

ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ. Δίλαη νη κόλνη αξκόδηνη γηα: 

1) Ζζηθή ππνζηήξημε ζηε δηδαζθαιία ησλ λενδηόξηζησλ θαζεγεηώλ. 

2) Δπαγγεικαηηθή ππνζηήξημε/ππνζηήξημε δξάζεο όισλ ησλ θαζεγεηώλ, λενδηόξηζησλ θαη κε. 

3) Έιεγρν ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κάιηζηα αμηνιόγεζε όζσλ θαζεγεηώλ ζέινπλ λα αλαιάβνπλ 

ζέζεο επζύλεο (π.ρ., δηεπζπληώλ) ή ησλ θαζεγεηώλ πνπ επηδηώθνπλ κεηάζεζε ζε Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά 
ζρνιεία. 

4) Έιεγρν ηεο πξνόδνπ δηδαζθαιίαο ηεο ύιεο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. 

5) Έιεγρν ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ησλ ελδνζρνιηθά εμεηαδνκέλσλ θαη έιεγρν ηεο ζπκβαηόηεηαο ησλ Θεκάησλ 

εμέηαζεο κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε εμεηαζηέα ύιε. 

6) Παηδαγσγηθή ππνζηήξημε καζεηώλ πνπ αηζζάλνληαη αδηθεκέλνη από όινπο ηνπο δηδάζθνληεο ελόο ζρνιείνπ θαη 

εηζήγεζε γηα αιιαγή ηαθηηθήο ηνπ ζρνιείνπ όπνπ απηό ζεσξεζεί απαξαίηεην. 
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ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ήηαλ επηθξηηηθά θαη ππνηηκεηηθά γηα ηα πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ην 

ζεζκφ
18

.  

ην ζεζκηθφ-ζπιινγηθφ επίπεδν, φινη νη ζπλδηθαιηζηηθνί θαη επηζηεκνληθνί θνξείο θαη φια ηα 

θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο εληφο θαη εθηφο Βνπιήο δηαηχπσζαλ ζέζεηο ππέξ ηεο 

δηαηήξεζεο θαη επηπιένλ ππνζηήξημεο ηνπ ζεζκνχ (ελδεηθηηθά κφλν:ΓΟΔ, 2017, 2018b, 

2018a; ΔΔΦ, 2018; ΔΔΥ, 2018; ΔΜΔ, 2018; ΔΦΔ, 2018; ΟΛΜΔ, 2017, 2018b, 2018a; 

ΠΑΤΚΑΓΑ, 2018; ΠΔ, 2017, 2018b, 2018a; ΠΔΦ, 2018, αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ). Αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ πξνέδξσλ ηνλ δχν 

νκνζπνλδηψλ ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ ζηε Βνπιή πνπ δήισζαλ φηη γηα ην ζεζκφ ηνπ  δφζεθαλ 

αγψλεο θαη επ΄ νπδελί ιφγν δελ ηνπνζεηήζεθαλ ελαληίνλ ηνπ ζεζκνχ ησλ , αιιά αληηζέησο 

δεηνχλ ηε ζηήξημή ηνπ θαζψο ζα ιείςεη ε θαζνδήγεζε απφ ηα ζρνιεία (esos, 2018).Παξά ηε 

ζχζζσκε αληίζεζε φισλ ησλ θνξέσλ, ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνρσξά ζηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ  θαη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ (ΔΔ) κε βαζηθφ επηρείξεκα φηη δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη παηδαγσγηθή θαη 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Ζ πξαθηηθή απηή ηεο δηνίθεζεο, λα πξνρσξά ζηελ θαηάξγεζε ελφο ζεζκνχ κε απψηεξν 

ζηφρν λα απνκαθξχλεη ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ, δελ είλαη λέα. Δίρε επηζεκαλζεί σο έλαο 

ηξφπνο γηα λα αιιάδεη ε ζηειέρσζε δηνηθεηηθψλ, δηεπζπληηθψλ θαη επνπηηθψλ ζέζεσλ, φηαλ 

απηή δελ είλαη αξεζηή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Έηζη ε δηνίθεζε απαιιάζζεηαη απφ απηνχο θαη 

ηα ζηειέρε απηά επηζηξέθνπλ ζηα ζρνιεία(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζ 333). 

Απηφ αθξηβψο ππνζηήξημε εκκέζσο ν ίδηνο ν Τπνπξγφο Παηδείαο ζηε Βνπιή ηνλίδνληαο φηη 

δελ κπνξεί λα γίλνπλ αλεθηέο πξνηάζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ κία ηδηφκνξθε ηζνβηφηεηα, κία 

ηδηφκνξθε αίζζεζε φηη φινη φζνη ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα είλαη αλαληηθαηάζηαηνη (Γαβξφγινπ, 

2018).Έηζη ινηπφλ ην λέν επηρείξεκα είλαη λα αλαιάβνπλ θαηλνχξηα πξφζσπα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο θαη θαζνδήγεζεο θαζψο ε δηνίθεζε απνηειεί ηνλ πξψην ζηφρν. Οη 

ρνιηθνί χκβνπινη απνηεινχζαλ ζπλήζσο έλα ζψκα ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα ειεγρζεί 

πιήξσο θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ν  Α. Κνληαμήο (2017) απηφ πξνθαλψο δελ είλαη θαιφ γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία 

αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνδεηρζεί ζσηήξην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο 

καζεηέο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ ηα επηζηεκνληθά πξνζφληα απνθηνχζαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηηο επηινγέο 

ησλ .  

                                                                                                                                                   
7) ύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε άιια ζρνιεία θαη εξκελεία λέσλ δηαηάμεσλ (π.ρ., απηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο 

Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο) έηζη ώζηε θάζε ζρνιηθή κνλάδα λα ελεξγεί ζε αξκνλία κε ηηο ππόινηπεο. 
Γηα όια απηά (θαη ελδερνκέλσο θαη άιια) νη ρνιηθνί ύκβνπινη είλαη απαξαίηεηνη!» 

(http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3856&cpage=1#comments). 

18 Δλδεηθηηθά: 22 Μαξηίνπ 2018, 10:53 | Κψζηαο «Οη ζρνιηθνί ζύκβνπινη δελ εξγάδνληαλ. Απιά θαζόληνπζαλ 

ζηα ζπίηηα ηνπο θαη έπαηξλαλ ηνλ κηζζό ηνπο θαη όηαλ βαξηόληνπζαλ έθαλαλ θακηά βόιηα ζηα ζρνιεία γηα λα 

παίξλνπλ ηα νδνηπνξηθά» (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3856&cpage=1#comments). 
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Σν Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρσξά ζηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ, 

ςεθίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ζηηο 7 Ηνπλίνπ θαη γίλεηαη λφκνο ηνπ θξάηνπο ζηηο 

12 Ηνπλίνπ 2018 (Ν. 4547/2018 ΦΔΚ Α‟ 102). Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε 

(ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 7) ηνπ λφκνπ ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλάγεηαη ζε πνιύπιεπξε ππνζηήξημε ε νπνία δε ζα αζθείηαη πιένλ αηνκηθά αιιά 

ζην πιαίζην ησλ λεντδξπφκελσλ Κέληξσλ απφ ηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΔΔ), 

ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαγθαία ζπιινγηθή θαη δηεπηζηεκνληθή ζπλέξγεηα, θαζψο θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Παξαθάησ ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε 

αλαθέξεηαη φηη νη ζύλζεηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθπώλ 

θαζεθόλησλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο (επηζηεκνληθήο θαη 

παηδαγσγηθήο) ππνζηήξημεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, από ππνζηεξηθηηθέο δνκέο 

πνπ αιιεινζπλδένληαη θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη, νη νπνίεο  ιεηηνπξγνύλ ζπρλά κε ηξόπν 

δηαθνξεηηθό από απηό κηαο θιαζηθήο δεκόζηαο ππεξεζίαο κε απζηεξή ηεξαξρία(ΤΠΠΔΘ, 

2018a, ζζ 1–2). Απφ απηήλ ηελ αλαθνξά, πνπ αηηηνινγεί ηελ αλαγθαηφηαηα ησλ αιιαγψλ, 

δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη ν λένο ζεζκφο ηείλεη λα ζπγθιίλεη  πάιη ηελ επνπηεία κε ηε 

δηνίθεζε ζην πξφζσπν ηνπ ΔΔ θαζψο ην ΠΔΚΔ πεξηγξάθεηαη σο κηα δνκή πνπ ζα 

ζπληνλίδεη ηηο άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (ΚΔΤ, ΚΔΑ).πγθεθξηκέλα ηνλίδεηαη πσο έρεη 

σξηκάζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ην αίηεκα γηα ηελ άζθεζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

παηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηξόπν δηεπηζηεκνληθό 

θαη ζπλεξγαηηθό(ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 13). Απηή ε ππνζηήξημε ζχκθσλα κε ηελ απνηχπσζε 

ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη απφ ην θέληξν κε ην ζπληνληζκφ θνξέσλ θαη 

δνκψλ παξαρσξψληαο παηδαγσγηθή ειεπζεξία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 2). 

Χζηφζν, αζθείηαη θξηηηθή ζε απηφ ην ζεκείν, φηη εθφζνλ νη ΔΔ ζα ιεηηνπξγνχλ ζε 

ζπγθεληξσηηθέο δνκέο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη απνκαθξπζκέλεο 

απφ ηα ζρνιεία πεξηνρέο, εθ ησλ πξαγκάησλ, ζα παξαθνινπζνχλ εθ ηνπ «καθξφζελ» ηα 

δξψκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Έηζη, νπζηαζηηθά αθήλνληαη αβνήζεηνη ηφζν ην ζρνιείν 

φζν θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε, κε ζπλέπεηα λα  απνδπλακψλνληαη νη δπλαηφηεηεο 

ζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δληζρχεηαη, δειαδή, αθφκα 

πεξηζζφηεξν ν ζπγθεληξσηηζκφο ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο απνθέληξσζεο(Κσλζηαληίλνπ, 

2018). 

Δπηπιένλ, ηα ΠΔΚΔ ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ 

ηνπ ζπιινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο αλαηξνθνδνηηθήο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ (ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 7). Αλαθνξά πνπ αλαδεηθλχεη κηα άιιε πηπρή ηνπ λένπ ζεζκνχ, 

απηήλ ηνπ εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή θαζψο ζα είλαη ν απνδέθηεο ησλ εθζέζεσλ απνηίκεζεο ηηο 

νπνίεο ζα κειεηά ζπζηεκαηηθά θαη κε βάζε απηέο ζα κπνξεί λα παξεκβαίλεη ππνζηεξηθηηθά 

(άξζξν 4 ηνπ Ν. 4547/2018). Παξά ηε ζπγθαιπκκέλε ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ ηεο 

απνηίκεζεο, γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά φηη δελ πξνβιέπεηαη ζχζηεκα αηνκηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 5), ζηνλ λέν λφκν ξπζκίδνληαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην Γ‟ νη δηαηάμεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζηειερψλ. Πάλησο κέζα ζηε Βνπιή  

αλαθέξζεθε απφ ηνλ εηζεγεηή ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο φηη ε θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ 
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ησλ  γίλεηαη εθδηθεηηθά κφλν θαη κφλν γηαηί νη θνξείο ηνπ ζηήξημαλ ηελ αμηνιφγεζε ζην 

παξειζφλ θαη βεβαίσο, αμηνινγήζεθαλ θαη νη ίδηνη (Αλδξηαλφο, 2018). 

πκπεξάζκαηα 

Ζ ζέζπηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ  ζηε ζέζε ηνπ Δπηζεσξεηή ήηαλ έλα πάγην αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (κέζα ζηηο ςεθηζκέλεο ζέζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ)θαη εθπιήξσζε έλα 

φξακα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ έηζη φπσο εθθξάδνληαλ απφ ηα ζπιινγηθά ηνπο φξγαλα. ε 

ηέηνην βαζκφ κάιηζηα πνπ ζρεδφλ κπζνπνηήζεθε θαη πξνβιήζεθε σο παξάγνληαο 

αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ είλαη φηη δελ 

ππάξρνπλ ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο νχηε αξλεηηθέο αλαθνξέο γηα ην , είηε 

ζε ζπιινγηθφ είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξά κφλν απφ ηνπο ελ 

ελεξγεία Δπηζεσξεηέο.  

Χζηφζν, δελ ππήξμε πνηέ ε ζεζκηθή νινθιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα εθπιεξψλνληαλ νη πξνζδνθίεο. Αληηζέησο, αξρηθά 

εγθαηαιείθζεθε δηφηη ε θαζνδήγεζε πινπνηνχληαλ ζε πνιχ ιεπηνκεξέζηεξν βαζκφ απφ ηα 

λέα βηβιία, ελψ ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο νη αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο λα νξηνζεηεζεί θαη λα 

απνζαθεληζζεί ν επνπηηθφο ηνπ ξφινο απνδείρζεθαλ φρη κφλν αιπζηηειείο αιιά θαη 

απαμησηηθέο γηα ηνλ ίδην ην ζεζκφ. Ο κφλνο ξφινο πνπ αλέιαβε κε ζαθήλεηα ηειηθά ήηαλ ν 

επηκνξθσηηθφο. Οη πνιηηηθέο επηινγέο ησλ θπβεξλήζεσλ κε ηηο ζπρλέο λνκνζεηηθέο αιιαγέο 

ηφζν ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ήζειαλ γηα ην ζεζκφ φζν θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο φρη κφλν δελ 

ηνλ αλαβάζκηδαλ αιιά αληηζέησο απαμίσλαλ θαη ππνβάζκηδαλ ηηο θαζνδεγεηηθέο θαη 

δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ζ δηειθπζηίλδα γηα ηνλ επνπηηθφ-αμηνινγηθφ ηνπ ξφιν 

αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

θαηέζηεζε εθηθηφ λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκνχ έηζη φπσο ηα 

νξακαηίζηεθαλ νη ζρεδηαζηέο ηνπ. Οη παξαηάζεηο ηεο ζεηείαο απαμίσζαλ θαη απνδπλάκσζαλ 

ην ζεζκφ ζηα κάηηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ άιια ζηειέρε νδεγήζεθαλ ζε 

πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο επηινγήο.  

Απηφ αθξηβψο ζπλέβε θαη ην 2018.Αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ λένπ ζεζκνχ 

ηνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, ν  απαμηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία 

θαη αζθείηαη δεκφζηα θξηηηθή απφ κεκνλσκέλα άηνκα θαη αλψλπκα. 

Παξ‟ φια απηά, ε θαηάξγεζε ηνπ  θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΔΔ δε δεηήζεθε απφ 

θαλέλα ζπιινγηθφ φξγαλν, ελψ εθθξάδνπλ ηε δηαθσλία ηνπο θαη δεηνχζαλ νπζηαζηηθή 

ζηήξημε φιεο νη ζπιινγηθέο ελψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν νη ζπλδηθαιηζηηθέο φζν θαη νη 

επηζηεκνληθέο. Σα αξλεηηθά ζρφιηα γηα ην  δηαηππψλνληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν απφ 

κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη βαζηθή επηδίσμε ήηαλ ε 

αιιαγή πξνζψπσλ θαη γηα θαηαζηεί εθηθηφ απηφ θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο, κηα γλψξηκε 

πξαθηηθή. 
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Σν ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηε δηάηαμε πνπ ππήξρε απφ ηελ πξψηε 

δεκνζηνπνίεζε ηνπ λφκνπ σο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη φξηδε ηελ απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ΔΔ ησλ πξνζψπσλ πνπ είραλ ήδε δχν ζεηείεο ζε ζέζεηο , κηα 

δηάηαμε πνπ άιιαμε κε ηξνπνινγία ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Ζ δηαθνξά αληηκεηψπηζεο είλαη 

πην εκθαηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία θαηάξγεζεο ηνπ Δπηζεσξεηή 

θαζψο ηφηε δφζεθε ε  δπλαηφηεηα ζε φινπο ρσξίο απνθιεηζκνχο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία (άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ Ν1304/82), παξά ηε κνληκφηεηα ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη ηελ 

πνιπεηή ππεξέηεζε ζηε ζέζε εθείλε θαη παξά ηελ άπνςε πνπ επηθξαηνχζε ηφηε, ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία, φηη γηα λα εθδεκνθξαηηζηεί ε εθπαίδεπζε 

έπξεπε λα απαιιαγεί φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα απφ ηνπο επηζεσξεηέο σο ζεζκφ θαη σο 

πξφζσπα (Κειεζίδεο, 2015, ζ 183).ηελ επφκελε δε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

αλαθέξεηαη κάιηζηα πσο φζνη ππνβάιινπλ δήισζε επηινγήο γηα ρνιηθνί χκβνπινη θαη δελ 

επηιεγνχλ, αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα δηεπζπληψλ ζρνιείσλ δηαηεξψληαο ην βαζκφ θαη ην 

κηζζφ ηνπο (άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 1304/82). Όπσο επηζεκαίλεη ε Εακπέηα, απφ ην ζψκα 

ησλ Δπηζεσξεηψλ, ην νπνίν γεληθά αληηηάρζεθε ζ‟ απηή ηελ πνιηηηθή, δηαθνξνπνηήζεθαλ 

γχξσ ζηνπο 50 Δπηζεσξεηέο (νη νπνίνη ππέβαιιαλ θαη ζρεηηθή δήισζε ζηε Γ.. ηεο Έλσζεο 

Δπηζεσξεηψλ Γ.Δ. ζηηο 4.12.1981). Απηνί έβαιαλ ππνςεθηφηεηα γηα ρνιηθνί χκβνπινη. Οη 

ππφινηπνη, εθείλνη πνπ είραλ πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο θαη κπνξνχζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ, 

ζεψξεζαλ φηη εμαλαγθάζηεθαλ ζε παξαίηεζε (Εακπέηα, 1994, ζ 247) ελψ θάπνηνη άιινη 

ειάρηζηνη άζθεζαλ δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην ζρνιείν. Μπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα 

εδψ φηη ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε ην πξφβιεκα ήηαλ ν ζεζκφο θαη φρη ηα πξφζσπα, παξά ηελ 

ηζρπξή θξηηηθή πνπ είρε εθθξαζηεί γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, ελψ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ηα πξφζσπα. 

Έρνληαο μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηνλ λέν ζεζκφ 

ηνπ ΔΔ, αλακέλεηαη λα εθδνζνχλ ηα εηδηθά θαζήθνληα γηα λα δηαθαλεί ν ξφινο ηνπ σο πξνο 

ηε δπλαηφηεηα παηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαζνδήγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζα θξηζεί απφ ηελ 

ηαρχηεηα νινθιήξσζεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, ηε ζαθήλεηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απφ ην βαζκφ 

απνδνρήο ή ηεο ζχγθξνπζεο πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Matland, 

1995). 
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Abstract: Educational organizations, and in particular school units, have become complex 

organizations in recent years, with many problems in their operation, and educational 

leadership has to be systematically, methodically and scientifically based. Those who are 

candidates for leadership should therefore be adequately prepared scientifically. The choice of 

school unit deputies follows the choices of executives in education, which are constantly 

changing with every change in government policy. Over the past twelve years, four changes 

have been made with legislative provisions and with different prerequisites and procedures, 

while the last twenty-three more. From the analysis and study of the different laws, together 

with the general framework of the competencies of the Deputy Chiefs of Schools, will be 

noted the will of the State for the "kind" of the persons to be selected. 

Keywords: Legislative framework, executive choices, deputy director, responsibilities 

Πεξίιεςε: Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θαη εηδηθφηεξα νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρνπλ γίλεη ζχλζεηνη νξγαληζκνί, κε αξθεηά πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ε εθπαηδεπηηθή εγεζία νθείιεη λα αζθείηαη ζπζηεκαηηθά, κεζνδηθά θαη λα βαζίδεηαη ζε 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Όζνη επνκέλσο είλαη ππνςήθηνη λα αλαιάβνπλ ζέζεηο εγεζίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη επηζηεκνληθά. Ζ επηινγή ησλ Τπνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθνινπζεί ηηο επηινγέο ησλ ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίεο 

αιιάδνπλ ζπλερψο κε θάζε αιιαγή θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Σα ηειεπηαία δψδεθα ρξφληα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο αιιαγέο κε λνκνζεηηθά δεκηνπξγήκαηα θαη κε δηαθνξεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο, ελψ ηα ηειεπηαία είθνζη ηξία πνιχ πεξηζζφηεξεο. Απφ ηελ 

αλάιπζε θαη κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφ πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα επηζεκαλζεί ε βνχιεζε ηεο 

Πνιηηείαο γηα ην «είδνο» ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα επηιεγνχλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: Ννκνζεηηθφ πιαίζην, επηινγέο ζηειερψλ, Τπνδηεπζπληήο, αξκνδηφηεηεο 

Δηζαγσγή 

Με δεδνκέλν ην πνιχκνξθν, κνλαδηθφ θαη παηδαγσγηθά πνιπδηάζηαην πεξηβάιινλ θάζε 
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ζρνιηθήο κνλάδαο, θαιείηαη ε εγεζία ηεο λα αληηκεησπίζεη ην πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

λα αληαπνθξηζεί ζηελ επεκεξία ηεο. Ζ πνηφηεηα ησλ εγεηηθψλ ηεο ζηειερψλ, απφ ηελ επηινγή 

ηνπο κέρξη ηελ απνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπο, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο.  

Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή θαη ε θξηζηκφηεηα ηεο ζέζεο ηνπ, φπσο απηή έρεη κειεηεζεί εθηελψο, 

καο πξνβιεκαηίδεη γηα ην ξφιν θαη ηε ζέζε θάζε Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη ν θάζε εγέηεο έρεη αλάγθε απφ άμηνπο, ηθαλνχο ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα 

ζπκπιένπλ καδί ηνπ ζε θάζε ζηφρεπζε θαη επηδίσμε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ. Δπεηδή ζεσξείηαη πιένλ θνηλά 

απνδεθηφ φηη ν Γηεπζπληήο απνηειεί ην πξφζσπν πνπ επεξεάδεη θαη κεηακνξθψλεη ηε 

ζρνιηθή κνλάδα κέζσ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, ζα πξέπεη κε ζπκπαξαζηάηε ην κέινο 

ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ηνλ Τπνδηεπζπληή, λα ηθαλνπνηεί ηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηή ε 

αλάγθε θαηαγξαθήο ηεο επηινγήο ηνπ Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ξφινπ πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη, κε βάζε ηελ βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία επηινγψλ ζηειερψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κειέηε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ επηινγήο Τπνδηεπζπληή 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθήο παηδείαο. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ην 1995 σο ην ηξέρνλ έηνο 2018, νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ, ε 

ζηφρεπζή ηνπο θαη ην απνηέιεζκα ησλ επηινγψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ 

είλαη ην πξνθίι ηνπ Τπνδηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ 

εηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο απνηέιεζε ν εληνπηζκφο ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ 

ησλ λφκσλ, ψζηε λα δνζεί ε αλάινγε ζεκαζία ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Τπνδηεπζπληψλ θαη λα εληνπηζηεί επί ηεο νπζίαο ν ξφινο πνπ επηιέγεη ε Πνιηηεία θαη πνηα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε επηινγή κε ην βέιηηζην απνηέιεζκα (Παζηαξδήο 2004). 

Καηαγξάθνληαη σο θαηεγνξίεο ηεο επηινγήο Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, νη 

πξνυπνζέζεηο, ηα επηκέξνπο φξγαλα επηινγήο, ηα θξηηήξηα, ην φξγαλν ηνπνζέηεζεο θαη ηε 

ζεηεία ησλ ελ ιφγσ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξφζθαηε επηινγή 

θαη δεχηεξνπ Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη νη ζπλέπεηεο 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ιφγσ ησλ πνιιψλ πξφζθαησλ αιιαγψλ ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ. 

Κπξίσο ζέκα ηνπ άξζξνπ  

1. Ννκνζεηηθφ πιαίζην επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 1995-2018 

1.1. Γεληθά 

Ζ επηινγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζεζκνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 398/ 1995 (ΦΔΚ 

Α` 223/31 Οθησβξίνπ 1995): «Καζνξηζκφο πξνζφλησλ, θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζίαο επηινγήο 
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ησλ ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.», ην νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν. 2413/1996 (ΦΔΚ Α' 124/1996 «Ζ ειιεληθή παηδεία 

ζην εμσηεξηθφ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.» γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο. 

 Αθνινχζεζε ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Γ. 25/2002 (ΦΔΚ η. Α'20 7.2.2002): 

«Αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ θαη θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ζηειερψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο απηψλ.» 

 Σν πξναλαθεξφκελν Π.Γ. θαηαξγήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3467/2006 (ΦΔΚ 

128 η.Α΄ /12-6-2006): «Δπηινγή ζηειερψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», 

γηα πξψηε θνξά ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 Αθνινχζεζε ε ζέζπηζε ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71 η. Α΄ /19-5-2010) : 

«Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη 

αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη Λνηπέο δηαηάμεηο.». Καη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

παξαπάλσ  εθδφζεθε ε  Τ.Α. 451//2011 (ΤΑ 45143/Γ2 ΦΔΚ η. Β΄582/13-4-2011): 

«Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ θαη 

Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.». 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4327/2015 (ΦΔΚ 50 η. Α΄ /14-5-2015) : «Δπείγνληα κέηξα 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.», ζεζπίδεηαη δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή Τπνδηεπζπληψλ, ε 

νπνία αλαηξέπεη ηα δεδνκέλα. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηξνπνπνίεζαλ ην 

Ν.3848/2010 θαη ζεσξήζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο, σο πξνο ηελ επηινγή Γηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 865/2016 ηκ. Γ΄ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

 πλέπεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο, είλαη ε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1 παξ. 5,γ ηνπ Ν. 4473 /2017 (ΦΔΚ Α 78 30.5.2017) : « Μέηξα γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο», πνπ δηαθνξνπνηεί ηε 

δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηελ επηινγή Τπνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα εθδφζεθε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

αξηζκφ Φ. 361.22/68/136657/Δ3 (ΦΔΚ Β 2908/23.8.2017) κε ζέκα: « Καζνξηζκφο 

ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ.». 

 Καηαιήγνληαο, νη επηινγέο ζηειερψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ηζρχνληα ζήκεξα 

Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ 102 η.Α΄ /12-6-2018): «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.», επηινγήο ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε 
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ζρεηηθή δηάηαμε. ε απηφλ πεξηιακβάλνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επηινγήο 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη ελ πξνθεηκέλσ ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά πξνβιέπεηαη φηη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 120 καζεηέο ζα έρνπλ ζέζε 

Τπνδηεπζπληή, θαζψο θαη ζε απηέο πνπ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 270 καζεηέο ζα 

έρνπλ θαη δεχηεξε ζέζε Τπνδηεπζπληή. 

Απφ ηελ παξαπάλσ λνκνζεηηθή παξάζεζε θαη ζηε δηάξθεηα είθνζη ηξηψλ ρξφλσλ 

παξαηεξνχληαη πνιπάξηζκεο αιιαγέο ζηελ επηινγή ζηειερψλ. Σελ αιιαγή ησλ θπβεξλήζεσλ  

ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ νη αιιαγέο ζην ζχζηεκα επηινγήο  θαη θαηά ζπλέπεηα αιιαγέο 

πξνζψπσλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

1.2. Πξνυπνζέζεηο επηινγψλ 

1.2.1. χκθσλα κε ην Π.Γ. 398/1995 (αξ.. 15) νη πξνυπνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

● ρνιηθή κνλάδα απφ δεθαζέζην θαη πάλσ 

● Κιάδνο ΠΔ 70 δαζθάισλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

● Βαζκφο Α΄  

● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα επηινγήο (αξ. 16 παξ. 1) 

1.2.2. χκθσλα κε ην ΠΓ. 25/2002 (αξ. 3 παξ. 1 θαη αξ. 22 παξ.1) 

● ρνιηθή κνλάδα απφ δεθαζέζην θαη πάλσ  

● ησλ θιάδσλ δαζθάισλ  θαη Δθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο γιψζζαο, Μνπζηθήο θαη 

Φπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε νθηαεηή εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία 

● Βαζκφο Α΄  

● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα επηινγήο  

1.2.3. χκθσλα κε ην Ν. 3467/2006 (ηνπ άξ.7 θεθ. Γ΄  παξ.1, θεθ. Γ΄) σο εμήο: 

● ζηα νπνία αζθνχληαη ηξηαθόζηνη ηνπιάρηζηνλ καζεηέο 

● ησλ θιάδσλ δαζθάισλ  θαη Δθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο γιψζζαο, Μνπζηθήο θαη 

Φπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

● ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε νπνία νξίδεηαη ζε δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 

● νθηψ ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ζέζε κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ 

● επί κία ηεηξαεηία, ηνπιάρηζηνλ, δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε ζρνιεία ηεο νηθείαο 

βαζκίδαο. 

● Βαζκφο Α΄  
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● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα επηινγήο  

1.2.4. χκθσλα κε ην Ν. 3848/2010 (αξ. 11 παξ. 5) σο εμήο:  

● ζηα νπνία αζθνχληαη ηξηαθόζηνη ηνπιάρηζηνλ καζεηέο 

● Δθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο 

● πλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε νπνία νξίδεηαη ζε νθηώ έηε ηνπιάρηζηνλ. 

Αλ δελ ππάξρεη ππνςήθηνο κπνξεί θαη κε κηθξφηεξν ρξφλν 

● Βαζκφο Α΄  

● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαηά ην ρξφλν επηινγήο 

1.2.5. χκθσλα κε ην Ν. 4327/2015 (αξ. 17 παξ. 3), φπσο ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 

3848/2010 θαη σο εμήο: 

● Δθπαηδεπηηθνί  

● πλνιηθή δηδαθηηθή ππεξεζία, ε νπνία νξίδεηαη ζε νθηώ έηε ηνπιάρηζηνλ. Αλ δελ 

ππάξρεη ππνςήθηνο κπνξεί θαη κε κηθξφηεξν ρξφλν 

● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαηά ην ρξφλν επηινγήο 

1.2.6. χκθσλα κε ην Ν. 4473/2017 (αξ. 1), φπσο ηξνπνπνίεζε ην αξ. 17 ηνπ Ν. 4327/2015 

θαη απηφ ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3848/2010 θαη σο εμήο: Ηζρχνπλ φζα θαη ζηνλ Ν. 

4327/2015 

1.2.7. χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Ν. 4547/2018 νξίδνληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

● Ζ θαηνρή ηνπ βαζκνχ Α΄( αξ. 22 παξ. 1) 

● ε νθηαεηήο ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή εκπεηξία (άξζξν 22 παξ. 7)  

● Να ππεξεηνχλ κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ αθνξά ε ζέζε 

Τπνδηεπζπληή (άξζξν 22 παξ. 7 θαη αξ. 27 παξ.3) 

● λα ζπκπιεξψλεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ ππνδηεπζπληή ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα φπνπ έρεη επηιεγεί (αξ. 27 παξ. 3, ε) 

● Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(Σ.Π.Δ.) Α` επηπέδνπ (αξ. 22 παξ.1) 

● Αλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο νθηαεηνχο δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ή ηεο πηζηνπνηεκέλεο 

γλψζεο Σ.Π.Δ. Α` επηπέδνπ, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί κε 

κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο ή ρσξίο πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σ.Π.Δ., αληίζηνηρα. 

( αξ. 22 παξ. 7 εδ. 5) 

● Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο πιήξσλ 

δηδαθηηθψλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο επηινγήο ζηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή 

ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε 
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ππνςεθηφηεηαο. 

1.3. Όξγαλα επηινγήο 

1.3.1.  χκθσλα κε ην Π.Γ. 398/1995 φξγαλν επηινγήο Τπνδηεπζπληή είλαη (αξ. 16): 

α) Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζε ζπλεδξίαζή ηνπ 

απφ ηελ νπνία απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη πίλαθα κε ηξηπιάζην αξηζκφ, 

αηηηνινγψληαο κε πξαθηηθφ ηε γλψκε ηνπ. 

β)  Σα ΠΤΠΔ πνπ αμηνινγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

αθνχ ιάβνπλ ππφςε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ πξνηείλνπλ 

ηελ ηνπνζέηεζε ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.   

1.3.2.  χκθσλα κε ην Π.Γ. 25/2002 φξγαλν επηινγήο Τπνδηεπζπληή είλαη (αξ. 3 παξ. 2,4): 

 α) Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεδξίαζή ηνπ απφ 

ηελ νπνία απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη πίλαθα ππνςεθίσλ ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζε ηξηπιάζην αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, αηηηνινγψληαο ηε γλψκε ηνπ 

κε ζρεηηθή πξάμε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνδηεπζπληέο, ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. 

β) Σα ΠΤΠΔ αμηνινγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ πξνηείλνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

1.3.3. χκθσλα κε ην Ν. 3467/2006,  σο φξγαλν επηινγήο Τπνδηεπζπληή είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 5, φπσο νξίδεηαη θαη ζην λνκνζέηεκα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

1.3.4. χκθσλα κε ην Ν. 3848/2010 (αξ. 23 παξ. 1 -3, αξ. 15), σο φξγαλν επηινγήο 

Τπνδηεπζπληή νξίδεηαη  σο εμήο:  

● Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ, απφ ηελ 

νπνία απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε πξφηαζε επηινγήο 

ππνδηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15. Ζ ίδηα 

δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ 

ελφο ππνδηεπζπληέο ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. 

● Ζ πξφηαζε καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ δηαβηβάδνληαη 

ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (Π.Τ..Π.Δ.) ην νπνίν, κεηά απφ έιεγρν ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεη ηελ ηνπνζέηεζε. 

● Αλ ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ παξαιείςεη λα ππνβάιεη ηελ πξφηαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ , ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ 
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ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15. 

1.3.5. χκθσλα κε ην Ν. 4327/2015 (αξ. 20 παξ.3, 25 παξ.), σο φξγαλν επηινγήο 

Τπνδηεπζπληή νξίδεηαη  σο εμήο: Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ, πξνβαίλεη ζε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ζπληάζζεη 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε επηινγήο ππνδηεπζπληή. 

● Σν αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (Π.Τ..Π.Δ.), ην νπνίν, κεηά απφ έιεγρν ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο ηεο απφθαζεο, επηθπξψλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηειερψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

● Αλ ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ παξαιείςεη λα ππνβάιεη ηελ απφθαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

● ε πεξίπησζε πνπ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην δελ εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη πιήξσο ηελ απφθαζή ηνπ 

απηή πξνο ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηελ 

ηειηθή απφθαζε. 

1.3.6. χκθσλα κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 4473/2017 (αξ. 7, δ) εθδφζεθε ε Τπνπξγηθή 

απφθαζε Φ.361.22/68/136657/Δ3 (ΦΔΚ Β 2908/23.8.2017) «Καζνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ…». Απφ ην άξ. 2 ηεο σο άλσ απφθαζεο νξίδεηαη σο φξγαλν επηινγήο 

Τπνδηεπζπληή σο εμήο:  

● Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε ζπλεδξίαζή ηνπ, 

πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία δηαηχπσζεο γλψκεο κέζσ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο θαη 

ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε επηινγήο Τπνδηεπζπληή 

● Σν νηθείν ΠΤΠΔ ην νπνίν κεηά απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ, 

θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο απφθαζεο, επηθπξψλεη κε 

πξάμε ηνπ ηελ ηνπνζέηεζε 

● ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν ΠΤΠΔ δελ εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη πιήξσο ηελ απφθαζή ηνπ απηή πξνο ηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο παίξλεη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε. 

1.3.7. χκθσλα κε ην Ν. 4547/2018 (αξ. 25 παξ.4, 26 παξ.1, 30 παξ.6) 

▪ Με απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, 

ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 

(λ. 2690/1999, Α` 45), θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί 

▪ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν, χζηεξα απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο 

ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο 
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πξφηαζεο 

▪ Αλ ζε ζρνιηθή κνλάδα πξνβιέπεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο, ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ πξνηείλεη θαη ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δχν ππνδηεπζπληψλ 

(ππνδηεπζπληήο Α΄ θαη Β΄) 

▪ Αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ δηαηππψζεη πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ησλ 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη ησλ 

ππεπζχλσλ Δ.Κ. ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ, απνθαζίδεη 

ζρεηηθά ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 

▪ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κεηέρεη επηπιένλ έλαο (1) πληνληζηήο 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθεία βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη 

έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο κε δεθαπεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία 

ζηελ ίδηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ππεξεηεί κε νξγαληθή ζέζε ζηελ νηθεία 

Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. 

1.4. Κξηηήξηα επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ 

1.4.1 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 398/1995 φξγαλν δελ ππήξραλ 

θξηηήξηα επηινγήο γηα ηνπο Τπνδηεπζπληέο. Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 παξ.7 ηνπ 

Ν. 2413/1996 αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 6 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 

ζεσξψληαο σο θξηηήξηα επηινγήο απηά πνπ νξίδνληαη ζην άξ. 12 γηα ηνπο Γηεπζπληέο 

ζρνιείσλ φπσο παξαθάησ. 

ε θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα πνπ κνξηνδνηνχληαη θαη θξηηήξηα πνπ 

ζπλεθηηκψληαη απφ ην πκβνχιην Δπηινγήο, σο εμήο: 

  Α` Δπηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ζπγθξφηεζε 

  Β` Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

Δπίζεο ζπλεθηηκψληαη θαη κνξηνδνηνχληαη: 

▪ Ζ γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ  3 κνλάδεο     

▪ Ζ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ γλψζεσλ (επηζηεκνληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ)  2κ. 

▪ Δθπαηδεπηηθφ έξγν-πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε απηφ 2κ. 

▪ Ζ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο 

ζχγρξνλεο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο 2 κ. 

▪ Ζ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ, ηνπο καζεηέο θαη 

ην ζχιινγν γνλέσλ   4 κ.                

▪ Ζ απνδνηηθφηεηα ζην δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν, ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ. 4κ.               

▪ Ζ ηθαλφηεηα νξγάλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεηαη 
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κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, αιιά θαη ζε 

ζέκαηα παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά.  4κ.     

▪ Ζ νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ κέζα θαη έμσ απφ ην 

ζρνιείν, ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ε ηθαλφηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ, ψζηε ην ζρνιείν λα κεηαηξέπεηαη ζε πλεπκαηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο ηνπ.  4κ.         

▪ Δθινγή ζε Γ.. επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ.  2κ.     

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 9 ηνπ Ν. 2413/1996 πεξηγξάθεηαη φηη ε βαζκνινγία θάζε 

κέινπο ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο ζηα ζπλεθηηκεκέλα θξηηήξηα θαηά θαηεγνξία 

θαηαηίζεηαη αηηηνινγεκέλα θαη ελππφγξαθα. Σν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςήθηνπο ην ζχλνιν ησλ αμηνινγηθψλ κνλάδσλ 

ησλ κνξηνδνηνχκελσλ θξηηεξίσλ θαηά θαηεγνξία πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηάζζεη ζε 

απηνχο εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ πξνβνιή αληηξξήζεσλ, νη νπνίεο εμεηάδνληαη απφ 

ην ζπκβνχιην 

1.4.2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2, 4 ηνπ ΠΓ. 25/2002 πεξηγξάθεηαη ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεδξίαζή ηνπ απφ ηελ 

νπνία απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη πίλαθα ππνςεθίσλ ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ηξηπιάζην αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, αηηηνινγψληαο ηε γλψκε ηνπ 

κε ζρεηηθή πξάμε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνδηεπζπληέο, ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. 

Σα νηθεία ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα αμηνινγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ πξνηείλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Οη επηινγέο Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ αθνινπζνχλ ζην παξφλ ζεζκηθφ 

πιαίζην απηέο ησλ άιισλ ζηειερψλ. Με ηε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο κφλν, νη 

ππνςήθηνη ηίζεληαη ζηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ν νπνίνο ζα ιάβεη 

ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 4 ηνπ παξφληνο κε ηα γεληθά θξηηήξηα. Απηά κπνξνχλ λα 

είλαη ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαζψο θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ απνδεηθλχεη ηελ επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή, ππεξεζηαθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα απηψλ, θπξίσο απφ ηελ παξνπζία ηνπ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα πνπ ππεξεηεί. 

Σν νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην αθνινπζεί θαηά ζπλήζε πξαθηηθή ηελ επηινγή ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Όηαλ δελ ππάξρεη μεθάζαξα αηηηνινγεκέλε θξίζε απφ ην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαηά ζπλέπεηα ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην αθνινπζεί θαηά ηελ 

θξίζε ησλ κειψλ ηνπ ηα πεξηερφκελα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξ. 4 ηνπ παξφληνο Π.Γ. κε 

ηα γεληθά θξηηήξηα επηινγήο ζηειερψλ. 
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1.4.3 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΦ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3467/2006 

πεξηγξάθεηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Κξηηήξην επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ηδίσο ε πξνζσπηθφηεηα 

θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο απνηηκάηαη ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε γ΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη σο εμήο:  

Πξνζσπηθφηεηα θαη γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη εηδηθφηεξα:   

1. ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο,  

2. λα επηιχεη πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.), 

3. λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη  

4. λα εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

1.4.4 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 15 ηνπ Ν. 3848/2010 πεξηγξάθεηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ: Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ είλαη ηδίσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη 

θπξίσο: 

● λα επηιχεη πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.) 

● λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ 

● λα εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ε γλψζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: 

➢ α) ηελ επηζηεκνληθή -παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη θπξίσο 

ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ χπαξμε 

ζπνπδψλ ή επηκνξθψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη Σ.Π.Δ. θαη 

➢ β) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ αιιά θαη ηελ 

πξνυπεξεζία ζε άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ ή ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ 

κέληνξα. 

Καη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ κε έλα άξζξν εθδφζεθε ε  Τ.Α. 451/2011 

(ΦΔΚ η. Β΄582/13-4-2011): «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.». χκθσλα κε απηφ 

θαζνξίζηεθαλ ηα ππνβιεηέα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο θαη γηα 

ηνπο ππνςεθίνπο Τπνδηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη σο εμήο: Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ 

ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, 

ηίηισλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, απνδεηθηηθά 

γλψζεο μέλσλ γισζζψλ, πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ., ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη α) ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη 
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θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/2007), β) δελ ζπληξέρνπλ ηα 

θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ θψδηθα. 

1.4.5 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 20 ηνπ Ν. 4327/2015 πεξηγξάθεηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ, φπσο θαη ζηνλ Νφκν ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ κε κηθξή δηαθνξνπνίεζε: Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ είλαη ηδίσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη 

θπξίσο: 

● λα επηιχεη πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.) 

● λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ 

● λα εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ε γλψζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: 

➢ α) ηελ επηζηεκνληθή -παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη θπξίσο ην 

επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ χπαξμε ζπνπδψλ ή 

επηκνξθψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη Σ.Π.Δ., πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, 

επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, θνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, 

ζπκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ή ζε φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο θαη 

➢ β) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ αιιά θαη ηελ 

πξνυπεξεζία ζε άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ. 

1.4.6 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 1 παξ. 5, α΄ ηνπ Ν. 4473/2017, φπσο 

αληηθαηέζηεζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 46 ηνπ Ν. 2413/2015, πνπ ηξνπνπνίεζε ην εδάθην 

γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3848/201 πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ Τπνδηεπζπληψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ,  φπσο πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία δηαηχπσζεο γλψκεο απφ ηνλ νηθείν ζχιινγν δηδαζθφλησλ  θαη σο εμήο:  

● Ζ ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζέζεηο 

ζηηο νπνίεο έρεη ππεξεηήζεη 

● ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ απνηηκψληαη 

Σα νπζηαζηηθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν. 

4547/2018  είλαη: 

● Γεληθή θαη επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε 

● Γηδαθηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία 

● Ηθαλφηεηα λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 
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● πλεξγαηηθφηεηα θαη ζπλεηζθνξά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο 

● Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

● Οη ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο 

● Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ή παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ. 

1.5. Σνπνζέηεζε – ζεηεία 

1.5.1. χκθσλα κε ην Π.Γ. 398/1995 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη κε 

απφθαζε Ννκάξρε, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ Π.Τ..Π.Δ. θαη ε ζεηεία 

Τπνδηεπζπληή είλαη ηεηξαεηήο (αξ.16) 

1.5.2. χκθσλα κε ην Π.Γ. 25/ 2002 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη κε 

απφθαζε Γηεπζπληνχ Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Π.Τ..Π.Δ. 

θαη ε ζεηεία Τπνδηεπζπληή είλαη ηεηξαεηήο (αξ. 3 παξ. 4, 5) 

1.5.3. χκθσλα κε ην Ν. 3467/2006 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη κε 

απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

Π.Τ..Π.Δ. θαη ε ζεηεία Τπνδηεπζπληή είλαη ηεηξαεηήο (αξ. 5 ΚΔΦ. Γ΄, Δ΄) 

1.5.4. χκθσλα κε ην Ν. 3848/2010 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη φπσο κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ε ζεηεία Τπνδηεπζπληή είλαη 

ηεηξαεηήο (αξ. 16 παξ. 10, αξ. 23 παξ.2 θαη 25 παξ.1) 

1.5.5. χκθσλα κε ην Ν. 4327/2015 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη φπσο κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

Π.Τ..Π.Δ. θαη ε ζεηεία Τπνδηεπζπληή είλαη δηεηήο (αξ. 21 παξ.9, αξ. 27).  

1.5.6. χκθσλα κε ην Ν. 4473/2017 ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο (αξ. 4 ηεο σο παξαθάησ Τ.Α.) 

θαη ε ηνπνζέηεζε Τπνδηεπζπληψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

Τ.Α.  Φ. 361.22/68/136657/Δ3 (ΦΔΚ Β΄ 2908/23.8.2017) γηα ηνλ « Καζνξηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ.» απφ 

ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ 

1.5.7. χκθσλα κε ην Ν. 4547/2018 ε ζεηεία ησλ Τπνδηεπζπληψλ, φπσο φισλ ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, είλαη ηξηεηήο. (αξ. 30 παξ. 1) θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ (αξ. 29 παξ. 7) 
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2. πγθξηηηθά ζηνηρεία λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ επηινγήο Τπνδηεπζπληή 

2.1.  Αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηινγήο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηινγήο πξνθχπηεη φηη: (βι. Πίλαθα 2.1) 

● Απφ ην 2002 θαη ππνςήθηνη Τπνδηεπζπληέο κπνξνχλ λα είλαη φιεο νη εηδηθφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη φρη κφλν 

δάζθαινη. 

● Μέρξη ην 2006 ε δπλαηφηεηα ζέζεο Τπνδηεπζπληή δίλεηαη ζε ζρνιεία απφ 

10ζέζηα θαη πάλσ αλεμαξηήησο αξηζκνχ καζεηψλ. Απφ ην 2006 σο ην 2015 

επηιέγνληαη Τπνδηεπζπληέο ζηα ζρνιεία κε 300 καζεηέο θαη άλσ. Απφ ην 2015 

θαη κεηά δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην δπλακηθφ ησλ ζρνιείσλ ελψ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο θαηαξγήζεθαλ απφ αληηθαηαζηάζεηο ηζρπφλησλ άξζξσλ 

κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 3848/2010.( ην αξ. 17 ηνπ Ν. 4327/2015 αληηθαηέζηεζε ην 

αξ. 11 ηνπ Ν. 3848/2010, ην νπνίν θαηήξγεζε ηνπο πξνγελέζηεξνπο λφκνπο. 

● Απφ ην 1995 ππνςήθηνη Τπνδηεπζπληέο κπνξνχλ λα είλαη δάζθαινη αλεμαξηήησο 

πξνυπεξεζίαο. Απφ ην 2002 σο απαηηνχκελε πξνυπεξεζία ππνινγίδεηαη ε 8εηήο 

εθπαηδεπηηθή. Απφ ην 2015 δηαθνξνπνηείηαη ε απαηηνχκελε πξνυπεξεζία 

ππνςεθίσλ ζε 8εηή δηδαθηηθή. Παξαιείπεηαη ν βαζκφο δηφηη είλαη δεδνκέλνο 

εθφζνλ ππάξρεη ε ειάρηζηε νθηαεηήο δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε ζέζε κνλίκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

● Με ηνλ ηειεπηαία ηζρχνληα Νφκν απαηηείηαη γηα θάζε ππνςήθην ζε ζέζε 

Τπνδηεπζπληή ε απνδεδεηγκέλε γλψζε Ζ/Τ, ΣΠΔ Α΄ επηπέδνπ θαη ζπκπιήξσζε 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηεο ζέζεο γηα ππνςεθηφηεηα. Σν 

ηειεπηαίν απαηηνχκελν απέθιεηζε, απφ ηελ ππνςεθηφηεηα δεχηεξνπ 

Τπνδηεπζπληή Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φζεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ 

είλαη δάζθαινη, δηφηη ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζρνιηθέο κνλάδεο. 

● Απφ ην 2010 θαη κεηά νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο κε ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (αίηεζε, βηνγξαθηθφ, ηίηινη ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθφ 

ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, βεβαηψζεηο θαη ηεθκήξηα δξαζηεξηφηεηαο) 

● Ζ λέα πξνυπφζεζε πνπ εηζάγεη ν λφκνο 4547/2018 σο πξνυπφζεζε θαη 

απνθιεηζκφ ηαπηφρξνλα είλαη φηη εθπαηδεπηηθφο κεηά ηηο δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο 

ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή δελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

πξνβιέπεηαη θαη φηη αλ δελ ππάξρεη άιινο ππνςήθηνο ζα κπνξεί λα αίξεηαη ην 

απνθιεηζκφο. Άιισζηε ζε πεξίπησζε απνπζίαο ππνςεθίνπ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη 

πιένλ ξεηά ζην λφκν, ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ζα πξνηείλεη  απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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2.2. Αλάιπζε ησλ νξγάλσλ επηινγήο  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ νξγάλσλ ηεο επηινγήο ησλ Τπνδηεπζπληψλ πξνθχπηεη φηη: (βι. Πίλαθα 

2.2) 

● Δίλαη αμηνζεκείσην φηη πξηλ ην 2010 δελ είρε πξνβιεθζεί ε απνπζία γλψκεο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Με ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Ν. 3848 πξνβιέπεηαη φηη ε 

ζρεηηθή πξάμε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε απνπζία έθθξαζεο γλψκεο, 

εμνπζηνδνηεί ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ζε νπζηαζηηθή απφθαζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε παξέκεηλε θαη ζε επφκελεο επηινγέο Τπνδηεπζπληψλ, δηφηη 

παξαηεξείηαη απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ. Τπήξρε ζρεηηθή 

πξφβιεςε ην 1995 γηα ηελ απνπζία αηηήζεσλ Τπνδηεπζπληψλ, πνπ απνθάζηδε ην 

Π.Τ..Π.Δ. κεηαμχ ησλ δαζθάισλ ηεο ηδίαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

● Απφ ην 2017 κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Ν. 4373 ζεκεηψλεηαη ιχζε ζηε δηαθσλία 

ηεο γλψκεο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαηά ηε δηαηχπσζε γλψκεο κε ηε 

θεξφκελε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή θαη άξλεζε ησλ 

κειψλ ηνπ λα εθθξάζνπλ γλψκε θαη θαηά ζπλέπεηα εμνπζηνδνηείηαη ν 

Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο λα απνθαζίζεη ηελ επηινγή Τπνδηεπζπληή. 

● Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ππήξμε ε ζεζκνζέηεζε ηεο 

κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ επηινγή Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ην 

2015, φπσο δηαθαίλεηαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα. Ζ ςήθνο ησλ κειψλ θξίζεθε σο 

αλαηηηνιφγεηε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη αθπξψζεθαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ κεηά απφ πξνζθπγή γηα ηελ επηινγή Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ. Σν 

ζθεπηηθφ φκσο ηεο απφθαζεο παξφηη ππήξμε ην ίδην θαη γηα ηε επηινγή 

Τπνδηεπζπληψλ, ε δηαδηθαζία επηινγψλ ηνπο, παξέκεηλε θαη ην 2017 ζηε 

δηαηχπσζε γλψκεο κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

● Σειηθά κε ηνλ ηζρχνληα Ν. 4547 θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε επηινγή Τπνδηεπζπληψλ κε δηαδηθαζία φπσο ην 2010 θαη κε ηε δηαθνξά φηη ζε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ ΠΤΠΔ κε ηε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ λα 

απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο. 

2.3. Αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ νξγάλσλ ηεο επηινγήο ησλ Τπνδηεπζπληψλ πξνθχπηεη φηη: (βι. Πίλαθα 

2.3) 

● Δίλαη εκθαλέο φηη ππάξρεη αλαιπηηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ζηνπο λφκνπο ηνπ 1995, ηνπ 2015 θαη ηνπ 2018, κε ηε δηαθνξά φηη ην 

1998 φια ηα θξηηήξηα κνξηνδνηνχληαη. Σν Π.Γ. εμαληιείηαη ζηα γεληθά θξηηήξηα 

ελψ αληίζεηα ν Ν. 3467/2006 κφλν ζηα εηδηθφηεξα, φπσο θαη ν Ν. 4327/2015 

αιιά ζε πεξηζζφηεξα θαη εμεηδηθεπκέλα. Ο Ν. 4377/2017 δίλεη έκθαζε ζηελ 
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παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν ηνπ. Δίλαη φκσο αμηνζεκείσηε ζην Ν. 4547/2018 ε θαιχηεξε θαηαλνκή ζε 

γεληθά θαη εηδηθφηεξα θξηηήξηα, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη σξηκφηεξε λνκνζεηηθά ε επηινγή ησλ θξηηεξίσλ. 

● Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα  απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ζε γλψζεηο θαη παξαηεξείηαη 

φηη γεληθφηεξα απαηηνχληαη ηα αλάινγα θξηηήξηα απφ ην 2010, θαηαιήγνληαο 

ζηνλ ηζρχνληα λφκν κε απαίηεζε γλψζεο ΣΠΔ Α΄ επηπέδνπ, σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνςεθηφηεηα. 

● ηνλ ηζρχνληα λφκν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2018 δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο 

ηθαλφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ιηγφηεξν δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ, παξφηη 

κε κνλαδηθή δηάηαμε αλαθέξνληαη ξεηά «νη ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο». Άιισζηε ηα 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα αλαηίζεληαη θπξίσο ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ε 

βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε είλαη φηη ν Τπνδηεπζπληήο βνεζά ην Γηεπζπληή ζην έξγν 

ηνπ. 

● Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ζηνπο λφκνπο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ απφ 

ην 2006 ζην 2010 θαη ζην 2015 ππάξρεη ζπκθσλία ζε ηξία εηδηθφηεξα θξηηήξηα 

επηινγήο, «λα επηιχεη πξνβιήκαηα, λα επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφηεηα θαη λα 

δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηα θαζήθνληά ηνπο». Σξία θξηηήξηα αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηξεηο 

ζηφρνη γηα θάζε «πγηή» ζρνιηθή κνλάδα, πνπ ηα κέιε ηεο επηζπκνχλ λα παξάγεη 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

● Μνλαδηθή θνξά ζην λφκν ηνπ 2010 έγηλε αλαθνξά ζην θξηηήξην ηεο άζθεζεο 

θαζεθφλησλ κέληνξα. Απηφ ην θξηηήξην είλαη δπλαηφ λα πξνθχπηεη θαη απφ άιια 

θξηηήξηα, ηα νπνία λα είλαη θαη θνηλψο απνδεθηά, αιιά ν ηίηινο ηνπ κέληνξα 

ζεσξήζεθε φηη δειψλεη εμνπζία θαη ππεξνρή κεηαμχ ίζσλ ζπλαδέιθσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη απνξξίθζεθε εληειψο ζηελ πξάμε.  

2.4. Αλάιπζε γηα ην φξγαλν ηνπνζέηεζεο Τπνδηεπζπληψλ θαη ηε ζεηεία ηνπο  

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο επηινγήο ηνπ νξγάλνπ ηνπνζέηεζεο θαη ηεο ζεηείαο ησλ 

Τπνδηεπζπληψλ πξνθχπηεη φηη: (βι. Πίλαθα 2.4) 

● Σν 1995 σο φξγαλν ηνπνζέηεζεο επηιέγεηαη δηνηθεηηθφ φξγαλν εθηφο 

εθπαίδεπζεο θαη πξντζηακέλε αξρή ηνπ παληνδχλακνπ Δπηζεσξεηή, ν Ννκάξρεο. 

● Σν 2006 επηιέγεηαη φξγαλν ηνπνζέηεζεο αλψηεξν ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε ζην ξφιν ηνπ Τπνδηεπζπληή, φπσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηελ απαηηνχκελε πξνυπεξεζία πνπ κε ηνλ ηζρχνληα λφκν απμήζεθε ζε 10εηή 

απφ 8εηή. Δπίζεο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3467 γηα ηελ επηινγή 

Τπνδηεπζπληή ζπλάγεηαη φηη ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην αθνινπζεί θαηά 
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ζπλήζε πξαθηηθή, ηελ επηινγή ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, φηαλ απηή ππάξρεη 

μεθάζαξα, φπσο θαη κεηαγελέζηεξα. 

● Ζ ζεηεία ησλ Τπνδηεπζπληψλ πνπ αθνινπζεί πάληα ηε ζεηεία ησλ Γηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ηεηξαεηήο σο ην 2015. Με ηνλ ηζρχνληα λφκν 4325/2015 

αθνινπζείηαη κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο επηινγήο ζηειερψλ ζρνιηθήο κνλάδαο, κε 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη απφ ην λνκνζέηε κηα κηθξή 

δηάξθεηα 2εηνχο ζεηείαο, ελψ γηα ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο επηιέγεηαη ε 

δηεηήο ζεηεία κε ήδε δεδνκέλε ηελ επφκελε παξάηαζή ηνπο. Ζ κπζηηθή 

ςεθνθνξία επηινγήο Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ δεκηνχξγεζε πιείζηεο 

δηαθσλίεο, θαηαιήγνληαο ζε αθχξσζή ηεο απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  

● Με ην Ν. 4473/2017 επηιέγεηαη γηα ηνπο Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ζρνιείσλ 

ε ηξηεηήο ζεηεία θαη κε ηελ ίδηα δηάζεζε ν λνκνζέηεο αθνινπζεί ηελ ηξηεηή 

ζεηεία θαη ζηνλ πξφζθαηα ηζρχνληα λφκν σο ζήκεξα. 

● Δίλαη θαλεξφ φηη απφ ην 2015 δελ ππάξρεη ε αλάινγε εκπηζηνζχλε ζηα 

επηιερζέληα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεηεία. Ζ 

ηζρχνπζα ηξηεηήο ζεηεία ζεκαηνδνηεί ηελ ηαρχηεξε πηζαλή αιιαγή πξνζψπσλ, 

εθφζνλ απηά δελ αμηνινγεζνχλ ζεηηθά απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα απνπζίαο 

ηεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

3. Δπηινγή Τπνδηεπζπληή ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηνλ Ν. 

4547/2018 

Καηά ηα πξφζθαηα δεδνκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε αξηζκφ κεγαιχηεξν ησλ 120 καζεηψλ θαη ε επηινγή δεχηεξνπ Τπνδηεπζπληή ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 270 καζεηέο. Όπνπ ππήξρε έλαο ππνςήθηνο ε 

δηαδηθαζία θχιεζε νκαιά, ρσξίο λα γίλεη έληνλε επηζήκαλζε θαη επηθέληξσζε ζηα θξηηήξηα 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξμαλ δχν σο θαη πέληε ππνςήθηνη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο νη ζχιινγνη 

δηδαζθφλησλ δπζθνιεχηεθαλ ή δελ θαηάθεξαλ λα πξνβνχλ ζηελ επηινγή Τπνδηεπζπληή, 

παξά παξέπεκςαλ ηελ επηινγή ζην αξκφδην Τπεξεζηαθφ ζπκβνχιην, σο λα κελ γλψξηδαλ ηα 

πξφζσπα , λα κελ ππήξραλ θξηηήξηα θαη ηα κέιε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ λα είραλ θάζε 

δπλαηφηεηα πνπ δελ είρε ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. 

πκπεξάζκαηα  

Απφ φζα εθηέζεθαλ αλαιπηηθά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αιιά θαη απφ ηελ πξνζεθηηθή 

κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη ην εχινγν εξψηεκα πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο 

Τπνδηεπζπληήο, πνηνλ επηιέγεη ε Πνιηηεία, πνηνλ επηιέγνπλ ηα φξγαλα επηινγήο ηνπο θαη 

πνηνλ επηιέγνπλ ηα κέιε ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
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Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ε θάζε ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη ε βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ Τπνδηεπζπληή ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεδφλ πιεζηάδνπλ, 

αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ γεληθφηεξε εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Όκσο ζπλέρεηα 

ππάξρεη ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ε γεληθή πεξηγξαθή ηνπο. Γελ 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ηεθκήξηα γηα φια ηα θξηηήξηα, αιιά ην κνλαδηθφ είλαη ε ζπλερήο 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν. Με απηή ηελ επηζήκαλζε, ζπλεπάγεηαη φηη ε 

Πνιηηεία επηηξέπεη ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ λα απνθαζίζεη ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη 

επαθξηβψο θαη λα κνξηνδνηεί ηνλ ηξφπν επηινγήο ζε κηα ζπλεδξίαζε, αιιά κφλν ππαγνξεχεη 

ηελ αηηηνιφγεζε ηεο γλψκεο ησλ κειψλ επίζεο γεληθά. Άιισζηε θαη ζην Ν. 398/1995 πνπ 

ζεζκνζεηνχζε ηε κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ, δελ δηαθαίλεηαη εχθνια δπλαηφηεηα γηα 

απφιπηε ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ.  

Απφ ηελ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ην φιν ζεζκηθφ πιαίζην δηαρξνληθά, 

ν λνκνζέηεο επηιέγεη γηα ηνλ ππνςήθην λα θαηέρεη εκπεηξία απφ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 

επαξθή θαη δηδαθηηθή. Ζ πξνζσπηθφηεηα, νη γλψζεηο, ε δηάζεζε γεληθφηεξα γηα πξνζθνξά 

ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν πξνζαλαηνιίδεη θάζε κειεηεηή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ επηινγψλ 

φηη ν Τπνδηεπζπληήο ζα πξέπεη λα είλαη ν θαζνδεγεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γεληθφηεξα θαη δεπηεξεπφλησο ν γξαθεηνθξαηηθφο βνεζφο ηνπ Γηεπζπληή 

(Κφθθνο 2000). Πξνέρνπλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα νη εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο, ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, ε νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

ζρνιείνπ γεληθφηεξα απφ ηηο απαξαίηεηεο αιιά δεπηεξεχνπζεο δηνηθεηηθέο – γξαθεηνθξαηηθέο 

αλάγθεο. 

Καηά ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαηά ηελ επηινγή Τπνδηεπζπληή 

κπνξεί θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε δηα ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γηεπζπληή λα ζέζεη κε μεθάζαξν ηξφπν 

ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθεη ν λφκνο, λα ηα εμεηδηθεχζεη θαη λα δερηεί ηελ ξεηή ζέζε θάζε 

ππνςεθίνπ επί απηψλ. Απηφ δελ κπνξεί λα είλαη ίδην ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, δηφηη ε 

θαζεκηά έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν λνκνζέηεο δελ επηιέγεη ηελ ίδηα κνξηνδφηεζε θαη δηαδηθαζία επηινγήο 

κε ηνπο Γηεπζπληέο. Δλψ ν Τπνδηεπζπληήο είλαη ελ δπλάκεη αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο, δελ 

αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία επηινγήο, παξά δίλεηαη νπζηαζηηθά ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ 

ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην «δηθφ ηνπ» πξφζσπν πνπ ζα βνεζήζεη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, σο λα εκπεξηέρεη εζσηεξηθά ζηνηρεία γηα ην 

θαιχηεξν (αΐηεο 2011) 

Θα πξέπεη λα ζεσξεζεί απηνπξνζβνιή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δελ επηιέγεη ηνλ 

Τπνδηεπζπληή ηεο, δηφηη ν λνκνζέηεο δηαρξνληθά θαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ ηνλ 

Τπνδηεπζπληή ρσξίο πξνζσπηθά θξηηήξηα, εθφζνλ απηφ ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα γίλεη κε 

αλάινγε αηηηνιφγεζε. Ζ Πνιηηεία θαιεί ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ππεπζπλφηεηα θαη 

επαγγεικαηηζκφ (αΐηεο 2000) λα επηιέμνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαδηθαζία απνδεθηή 

απφ φινπο αθφκα θαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο, λα επηιέμνπλ ην ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθφ γηα 

Τπνδηεπζπληή, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο 
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κνλάδαο. Άιισζηε γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν απνθεχρζεθε ε κπζηηθή ςεθνθνξία, δηφηη παξφηη 

ζεζκνζεηήζεθαλ θξηηήξηα, ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηινγήο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

επηινγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Δίλαη φκσο δπλαηφλ λα 

αληηκεησπηζηεί κε ζχλεζε θαη ππεπζπλφηεηα. Γηα φζα παξαπάλσ πεξηγξάθηεθαλ θαη γηα ην 

βέιηηζην απνηέιεζκα δηακέζνπ μεθάζαξεο αλνηρηήο δηαδηθαζίαο, απαηηείηαη θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμειίμεσλ, θαηάιιειεο γλψζεηο δηνίθεζεο θαη 

πξαθηηθή δηαπξαγκάηεπζεο. 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1 

 
Βαζκ
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ψλ 
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φ 
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λ 

Τπεξεζηα

θή 
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ε 

Χξάξην 
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ψλ 

Άιιεο 
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Ν. 
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5 
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ιφγσ 

έιιεηςεο 

ππνςεθίσλ 

Ν. 

4327/20

15 

 

8εηή 

δηδαθηηθή 

ππεξεζία 

θαη κε 

κηθξφηεξε 

ιφγσ 

έιιεηςεο 

ππνςεθίσλ 

Δθπαηδεπηηθνί 
Κακία 

αλαθνξά 
νξγαληθά  

Τπνβνιή 

θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηα

ο 

Ν. 

4373/20

17 

 

8εηή 

δηδαθηηθή 

ππεξεζία 

θαη κε 

κηθξφηεξε 

ιφγσ 

έιιεηςεο 

ππνςεθίσλ 

Δθπαηδεπηηθνί 
Κακία 

αλαθνξά 
νξγαληθά  

Τπνβνιή 

θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηα

ο 

Ν. 

4547/20

18 

Α΄ 

8εηή 

δηδαθηηθή 

ππεξεζία 

θαη κε 

κηθξφηεξε 

ιφγσ 

έιιεηςεο 

ππνςεθίσλ 

Δθπαηδεπηηθνί 

φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ 

ηεο 

Πξσηνβάζκηα

ο 

Δθπαίδεπζεο 

Κακία 

αλαθνξά 
νξγαληθά 

πκπιήξσζε 

σξαξίνπ ζηελ 

νξγαληθή ζέζε 

1.Τπνβνιή 

θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηα

ο 

2. Πηπρίν 

Σ.Π.Δ. 

Α΄ επηπέδνπ 

3. Απνπζία 

δχν 

ζπλερφκελσλ 

ζεηεηψλ 

Τπνδηεπζπληή 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2 

 
Ν. 

308/ 

ΠΓ. 

25 

Ν. 

3467/ 

Ν. 

3848/ 

Ν. 

4327/ 

Ν. 

4373/ 

Ν. 

4547/ 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 1, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 258 of 263    

1995 /2002 2006 2010 2015 2017 2018 

χιινγνο 

δηδαζθφλησ

λ 

Απνρή 

ππνςεθίσλ 

Γηαηχπσζε 

γλψκεο 

Αηηηνιφγεζε 

Πξάμε 

 

 

 

ΝΑΗ 

Πίλαθα κε 

ηξηπιάζηνπο 

ππνςεθίνπο 

απφ αξηζκφ 

ζέζεσλ 

 

 

ΝΑΗ 

Πίλαθα κε 

ηξηπιάζην

πο 

ππνςεθίν

πο απφ 

αξηζκφ 

ζέζεσλ 

 

 

ΝΑΗ 

Πίλαθα κε 

ηξηπιάζην

πο 

ππνςεθίν

πο απφ 

αξηζκφ 

ζέζεσλ 

 

 

ΝΑΗ 

κε 

θξηηήξηα 

αξ. 15 

 

 

Δθνξεπηηθή 

επηηξνπή 

ΜΤΣΗΚΖ 

ΦΖΦΟΡΟΡΗΑ 

Υσξίο 

αηηηνινγία 

 

 

Δθνξεπηηθή 

επηηξνπή 

Γηαηχπσζε 

γλψκεο 

 

 

 

ΝΑΗ 

Π.Τ..Π.Δ. 

Γλσκνδφηεζ

ε κε 

Πξφηαζε 

ηνπ 

ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησ

λ 

 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

Απνπζία 

πξφηαζεο 

ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησ

λ 

   

 

Με 

απφθαζε 

Π.Τ.Π.

Δ. 

 

 

Με απφθαζε 

Π.Τ.Π.Δ. 

 

 

Με 

απφθαζε 

Π.Τ.Π.Δ. 

 

 

Με 

απφθαζε 

Π.Τ.Π.

Δ. 

 

Απνπζία 

ππνςεθίσλ 

 

Με απφθαζε 

Π.Τ.Π.Δ. 

 

      

Αηηηνινγεκέ

λε Γηαθσλία 

Π.Τ..Π.Δ. 

κε πξφηαζε 

     

Πεξηθεξεηα

θφο 

Γηεπζπληήο 

Πεξηθεξ

εηαθφο 

Γηεπζπλη

ήο 
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ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησ

λ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.3 

  

Ν. 

398/ 

1995 θαη 

2413/199

6 

Π.Γ.

25/ 

2002 

Ν. 

346

7/ 

200

6 

Ν. 

384

8 

/201

0 

Ν. 

432

7 

/201

5 

Ν. 

437

7 

/201

7 

Ν. 

454

7 

/201

8 

Γ 

Δ 

Η 

Κ 

Α 

 

Κ 

Ρ 

Η 

Σ 

Ζ 

Ρ 

Η 

Α 

Δπηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή 

ζπγθξφηεζε 
ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ 

Τπεξεζηαθή θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία 
ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ   ΝΑΗ 

Άιιε δξαζηεξηφηεηα 

επαγγεικαηηθνχ έξγνπ 
 ΝΑΗ      

πλνιηθή παξνπζία ζηηο κνλάδεο 

πνπ ππεξεηεί θαη ππεξέηεζε 
 ΝΑΗ    ΝΑΗ  

Γεληθή ζπγθξφηεζε   ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ 

πκβνιή ππνςεθίνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 
     ΝΑΗ  

 

 

 

Δ 

Η 

πνπδέο, μέλεο γιψζζεο  θαη ΣΠΔ    ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ 

Ηθαλφηεηα ρξήζεο γλψζεσλ επηζη. 

θαη παηδαγσγηθψλ 
ΝΑΗ       

Άζθεζε θαζεθφλησλ κέληνξα    ΝΑΗ    

Να αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ΝΑΗ  ΝΑΗ    ΝΑΗ 

Γλψζε εθπαηδεπηηθψλ ΝΑΗ       
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Γ 

Η 

Κ 

Ο 

Σ 

Δ 

Ρ 

Α 

 

 

 

Κ 

Ρ 

Η 

Σ 

Ζ 

Ρ 

Η 

Α 

 

πξνβιεκάησλ 

Να επηιχεη πξνβιήκαηα ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ   

πλεξγαηηθφηεηα θαη λα 

δεκηνπξγεί θαηάιιειν 

παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ 

ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ 

Να εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηα θαζήθνληά ηνπο 
  ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ   

Ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο       ΝΑΗ 

Απνδνηηθφηεηα ζην δηνηθεηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 
ΝΑΗ       

Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 
    ΝΑΗ  ΝΑΗ 

πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ 

ΝΑΗ      ΝΑΗ 

Δθαξκνγή θαηλνηνκηψλ     ΝΑΗ   

Οξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ 

σο κνλάδα επηκφξθσζεο 
ΝΑΗ       

πκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, 

επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο 
    ΝΑΗ   

Κνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή 

δξάζε 
    ΝΑΗ   

πκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο 

επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ή ζε φξγαλα ιατθήο 

ζπκκεηνρήο 

ΝΑΗ    ΝΑΗ   

 

ΠΗΝΑΚΑ  2.4 

 Όξγαλν ηνπνζέηεζεο 
Θεηεί

α 

Ν. 308/1995 Ννκάξρεο 4εηήο 

ΠΓ. 

25/2002 
Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 4εηήο 
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Ν. 

3467/2006 

Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο 

Δθπ. 
4εηήο 

Ν. 

3848/2010 
Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 4εηήο 

Ν. 

4327/2015 
Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 2εηήο 

Ν. 

4373/2017 
Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 3εηήο 

Ν. 

4547/2018 
Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 3εηήο 
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