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Editorial 

In the 3rd issue of the 7th volume of the “educational circle‟‟, 18 new articles are presented, 

dealing with a wide range of subjects that cover the field of formal and non-formal education. 

Employees' satisfaction from their profession has been recognized as a contributing factor to 

the quality of their job results. The second article of this issue presents the results of a 

nationwide survey which examines teacher satisfaction in-depth. This is a survey conducted in 

all 13 prefectures of the country during the 2017-2018 school year, for public schools teachers 

of all grades. The survey was first presented in May 2019, in Drama. The results   address to 

teachers themselves, education executives and pupils' parents, indicating areas which, with the 

appropriate interventions, can help to improve the level of teacher satisfaction and thereby the 

quality of educational outcomes. 

The coexistence of different individuals from diverse social groups in the modern classroom 

covers a significant part of this issue. Diversity, heterogeneity, diversity are concepts that are 

encountered daily in the school environment, and this raises important questions about 

whether the modern teacher is well informed and educated enough to meet the demands of the 

new school. At the same time, the movements of large populations in the western mainland 

countries have brought about significant changes in the composition of their populations. 

These changes also touch the educational field. The student population presents a cultural 

diversity, often shaking perceptions based on its homogeneous national and cultural 

composition in many countries, including Greece. This new reality makes it imperative to 

manage this diversity, and it is in this context that teachers' views on cultural diversity 

become particularly important. At the same time, at the level of teaching approaches, 

differentiated teaching can provide important solutions, as it helps to motivate students, 

improve their performance, and develop more positive attitudes and beliefs of students and 

teachers. 

It is now generally accepted that  school can play a central role in promoting skills. This role 

can be addressed not only through the integration of appropriate interventions into the 

curriculum, but also through the implementation of non-curricula. An important element in 

this perspective is that schools have characteristics of a learning organization, and teachers 

perceive the need to transform  school into a learning organization for continuous evolution in 

accordance with new educational and social needs. At the same time, modern school should 

be able to make a decisive contribution to tackling the phenomena of student aggression and 

bullying, focusing on the characteristics of the perpetrator, the victim, as well as the role of 

teachers and parents, applying innovative ideas as well as time-resistant practices. 

Admittedly, in all cases, developed skills of cooperation are needed between all those 

involved in the learning process and especially at the level of school unit. In this context, an 

important factor for cooperation should exist between teachers of general  and those of special 

education. 
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In the perspective of formal education, there are also a number of contemporary issues 

concerning the recording of attitudes of Vocational High School teachers towards the 

institution of apprenticeship in the early stages of its implementation. At the same time, issues 

such as the conditions for applying mentoring in education are discussed, as well as going 

back to the past investigating processes and ways in which school camps in our country were 

designed, organized and practiced in the first half of the 20th century. 

In the field of teaching methodology some alternatives to teaching are presented: through 

antithesis in digital environments, through incorporation of new technologies into teaching 

process and the evaluation of the results of  an interdisciplinary approach to three distinct 

subjects as Computing, Geography and Modern Greek Literature. 

Finally, in the field of non-formal education the approach and definition of the concept of 

'adulthood' is attempted, not only on the basis of the criterion of age but through axes as: 

maturity, responsibility, experience, self-management, self-determination (self-perception), 

autonomy and a sense of social responsibility. The issue of leakage in Vocational Education 

Institutions is also being investigated, not only in cases where trainees are unable to combine 

study with work, but also in cases of dropouts due to frustration with teaching methods and 

practices. 

This issue completes the 7th volume of the “educational circle” and thus the magazine is 

headed to its 8th year of operation. This is a year which, in conjunction with the 3rd 

International Experiential Conference on Applied Teaching held in Drama in May 2020, 

aspires to contribute to the scientific dialogue which is constantly developing and evolving in 

relation to the current trends and perspectives of teaching and learning. 

Spiros Kioulanis 

 

Editorial 

ην 3ν ηεχρνο ηνπ 7νπ ηφκνπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ, παξνπζηάδνληαη 18 λέα άξζξα, ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε έλα επξχ πεδίν αληηθεηκέλσλ πνπ θαιχπηνπλ ην πεδίν ηεο ηππηθήο θαη 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην επάγγεικά ηνπο, έρεη αλαγλσξηζηεί σο παξάγνληαο 

πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. ην 2ν άξζξν απηνχ 

ηνπ ηεχρνπο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα παλειιαδηθήο έξεπλαο, κέζσ ηεο νπνίαο 

δηεξεπλάηαη δηεμνδηθά ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα 

έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο επηθξάηεηαο, ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, ζε 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη πνπ γηα πξψηε θνξά 

παξνπζηάζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2019 ζηε Γξάκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ σο 

απνδέθηεο ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη γνλείο καζεηψλ, 

ππνδεηθλχνληαο πεδία ηα νπνία κε ηηο αλάινγεο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ψζηε 
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λα βειηησζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζσ απηνχ ην επίπεδν 

πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ απφ πνηθίιεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηε ζχγρξνλε ηάμε, 

θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο χιεο απηνχ ηνπ ηεχρνπο. Ζ εηεξφηεηα, ε αλνκνηνγέλεηα, ε 

δηαθνξεηηθφηεηα είλαη έλλνηεο πνπ ζπλαληψληαη θαζεκεξηλά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά εξσηήκαηα γηα ην εάλ ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ζσζηά ελεκεξσκέλνο θαη παηδαγσγηθά θαηαξηηζκέλνο ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ λένπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια, νη κεηαθηλήζεηο κεγάισλ νκάδσλ πιεζπζκνχ ζηηο δπηηθέο 

θπξίσο ρψξεο επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Οη αιιαγέο 

απηέο αγγίδνπλ θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο καζεηηθφο πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηα 

πνιηηηζκηθή πνηθηιία, θινλίδνληαο ζπρλά αληηιήςεηο βαζηζκέλεο ζηελ νκνηνγελή εζληθά θαη 

πνιηηηζκηθά ζχλζεζή ηνπ, ζε πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Ζ λέα απηή 

πξαγκαηηθφηεηα θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο απηήο ηεο εηεξφηεηαο θαη ζην 

πιαίζην απηφ  ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ  εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Σελ ίδηα ζηηγκή ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ιχζεηο, θαζψο ζπκβάιιεη 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, θαη ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.  

ήκεξα είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην ζρνιείν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ. Απηφο ν ξφινο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί φρη κφλν κέζσ ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, αιιά θαη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εθηφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν σο πξνο 

απηή ηελ πξννπηηθή είλαη ηα ζρνιεία λα παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνχ κάζεζεο, 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί  λα αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ 

ζε καλζάλνληα νξγαληζκφ γηα δηαξθή εμέιημε ζχκθσλα κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο.Παξάιιεια ην ζχγρξνλν ζρνιείν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ψζηε 

λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο 

θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο, 

θαζψο  θαη ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, εθαξκφδνληαο θαηλνηφκεο ηδέεο 

θαζψο θαη πξαθηηθέο πνπ αληέρνπλ ζην ρξφλν. Βεβαίσο, ζε θάζε πεξίπησζε απαηηνχληαη 

αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. ην πιαίζην απηφ έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζπλεξγαζίαο είλαη απηφο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. 

ηελ πξννπηηθή ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θηλνχληαη θαη κία ζεηξά απφ ζχγρξνλα ζέκαηα, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ  θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ 

σο πξνο ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Παξάιιεια 

εμεηάδνληαη δεηήκαηα φπσο νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ mentoring ζηελ εθπαίδεπζε, 

αιιά θαη αλαδξνκέο ζην παξειζφλ φπσο ε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε, νξγαλψζεθε θαη αζθήζεθε ε πνιηηηθή γηα ηηο καζεηηθέο 

θαηαζθελψζεηο ζηε ρψξα καο ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα.  
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ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηδαθηηθήο εθηίζεληαη δηδαθηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία κέζσ ηεο αληηινγίαο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, ζηελελζσκάησζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλκηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηξηψλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ, ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

Σέινο, ζην πεδίν ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε θαη ε νξηνζέηεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο «ελειηθηφηεηαο», φρη κε βάζε κφλν ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο αιιά θαη κέζα απφ 

άμνλεο φπσο: ε σξηκφηεηα, ε ππεπζπλφηεηα, ε εκπεηξία, ε απηνδηαρείξηζε, ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο  (απηναληίιεςε), ε απηνλνκία θαη ε αίζζεζε θνηλσληθήο επζχλεο. 

Γηεξεπλάηαη επίζεο ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο ζηαΗδξχκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, 

φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αδπλαηνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηε θνίηεζε κε 

ηελ εξγαζία, αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο εμαηηίαο 

απνγνήηεπζεο ιφγσ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο. 

Με ην ηεχρνο απηφ νινθιεξψλεηαη ν 7νο ηφκνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ θαη έηζη ην 

πεξηνδηθφ θαηεπζχλεηαη πξνο ην 8ν έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε έλα έηνο φπνπ ζπλδπαζηηθά 

κε ην 3ν δηεζλέο βησκαηηθφ ζπλέδξην εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Γξάκα 

ηνλ Μάην ηνπ 2020, θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ ζπλερψο 

αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη αλαθνξηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

πχξνο Κηνπιάλεο 
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Abstract: This study presents the features and measured effects of an extra-curriculum 

program called “4thlabs: science magazine” which targets the promotion of important soft 

skills such as critical thinking, problem solving, communication and collaboration in high 

school students. Program‟s main features include project-based learning and the use of 

experiential activities. “4thlabs”was attended by 55 students (aged 14-15) of the 4th Junior 

High School of Aigaleo during school years 2016-2019. The YES 2.0 tool was used to firstly 

compare “4thlabs” students‟ program experience with their science courses experience during 

the same period and secondly with the science courses experience of a non-participants group 

of 49 students (aged 14-15) attending the same courses. Results show that “4thlabs” has a 

positive effect in promoting students‟ collaboration, responsibility, leadership, presenting 

information, creativity and communication skills. Moreover students enhanced aspects of 

their problem-solving and emotional regulation abilities. Finally “4thlabs” did not seem to 

affect diverse peer relationship, effort, goal-setting and time management skills. These results 

suggest the enhanced educational value and characteristics of targeted extra-curriculum 

programs in promoting students‟ soft skills along with science classroom courses. 

Keywords: soft skills, extra-curriculum, project-based, experiential 

Introduction 

The EU Skills Panorama glossary defines STEM skills as the “skills expected to be held by 

people with a tertiary-education level degree in the subjects of science, technology, 

engineering and maths”. These may include vital academic skills such as critical analysis of 

empirical data, understanding of scientific and mathematical principles, applying theoretical 

knowledge to practical problems, ingenuity, logical reasoning and practical intelligence (ICF 

& Cedefop, 2015). They also include important soft skills (also referred as 21st century skills) 

that “relate to personal competences (confidence, discipline, self-management) and social 

competences (teamwork, communication, emotional intelligence)” Soft skills are considered 

an important part of the training and practice of any STEM professional.  

In the first major attempt to define and categorize these soft skills, World Health Organization 

(1994) identified the following core life skills for the promotion of health and well-being of 

children and adolescent: decision making, problem solving, creative thinking, critical 

thinking, effective communication, interpersonal relationship skills, self-awareness, empathy, 

coping with emotions and coping with stress. A lot of efforts and approaches have been 

mailto:vasvour@sch.gr
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published since then, under the influence of different global and local factors and reflecting 

different needs. European Union (2006) proposed that these skills may also include digital 

competence, learning to learn skills, social and civic competences, sense of initiative and 

entrepreneurship, cultural awareness and expression. It is important to note that modern 

approaches emphasize the development and assessment of soft skills. A recent study by 

Cinque (2016) reviews some major frameworks which were presented and classifies soft 

skills in the following categories: People-related skills (including communication, 

interpersonal, teamwork), Conceptual/thinking skills (including collecting and organizing 

information, problem-solving, planning and organizing, learning-to learn skills, thinking 

innovatively and creatively, systems thinking), Personal skills and attributes (including being 

responsible, resourceful, flexible, able to manage own time, having self-esteem) and Skills 

related to the business world (including innovation skills, enterprise skills). 

A recent report from the European Union (ICF & Cedefop, 2015) points out that demand for 

STEM skills is anticipated to increase in the future. But although the numbers of STEM 

students and graduates are both increasing in the EU (Eurostat, 2014) these is a shortage of 

STEM professionals (Dobson, 2014). This fact is attributed, among other reasons, to a lack of 

„employability skills‟ and raises the general concern that students lack the right soft skills to 

work in the field. The report suggests that it is important for schools to undertake an active 

role in promoting skills such as critical thinking, problem solving, communication and 

collaboration while informing students about the realities of a rewarding career in STEM 

related occupations. 

Extra-curriculum students‟ programs operating during the non-school hours are considered 

important partners that work alongside with school courses in order to support learning and 

development. Most of these programs aim to develop “social-emotional” or “soft” skills that 

will help young people to be ready for college, work and life. Evidence shows that young 

people‟s participation in organized activities, including sports, arts, and other types of youth 

programs, is associated with positive outcomes, such as college achievement (Marsh, 1992) 

and interpersonal competence (Mahoney, Cairns & Farmer, 2003). During these programs 

students learn how to collaborate and communicate with their peers and teachers in ways 

different from their interactions in regular classrooms (Mahoney, Cairns & Farmer, 2003). 

Moreover school-based organized extracurricular activities seem to be more beneficial than 

out-of-school activities (Marsh & Kleitman, 2002). One of the most important types of extra-

curricular activities is STEM-related programs such as science clubs, visits to museums, 

planetariums, national parks, and natural settings, robotics and science fairs (Sahin, 2013). 

During these programs, students promote their scientific inquiry skills and develop scientific 

reasoning. They also practice teamwork, taking responsibility for their ideas and respecting 

other peer‟s opinions and contributions. Finally they have higher science achievement scores   

(Abernathy & Vineyard, 2001). According to Sahin, Ayar & Adiguzel (2013) STEM related 

activities that include collaboration, teamwork, problem solving and time management 

activities tend to help students learn from each other, develop important soft skills and shift 
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their interest toward STEM fields. Researchers conclude that the design and implementation 

of such after-school programs is important “in order to align schools with 21st century 

educational standards which will then help the young generation become lifelong learners.” 

In Greece, it is generally accepted that soft skills are really important for enhancing 

employability, personal fulfillment and social participation, especially by educational 

institutions. Nevertheless there is considerable confusion over how necessary soft skills 

should be defined and implemented.  At a national level there are not many initiatives that are 

dedicated to this problem and most of them are associated with European policy and 

European funds (Cinque, 2016). This study presents a Greek extra-curriculum educational 

program called “4thlabs: science magazine” as an example of dealing with the above situation 

at a school level. “4th labs” is a project based-learning program, which focuses on enhancing 

and promoting important soft skills through various pedagogical approaches and activities. 

Finally the success of the program‟s goals is measured using the Youth Experiences Survey 

(YES 2.0) after a three year implementation of the program at 4th Junior High School of 

Aigaleo. The ultimate goal of the program is to promote soft skills that include: 1. 

communication skills such as the ability to listen attentively and to participate productively in 

a debate, to present the necessary information when needed, to effectively coordinate and 

organize a discussion and to recognize and express personal emotions in a productive manner, 

2. teamwork skills such as such as mutual assistance, positive feedback and constructive 

criticism, to take initiatives, to manage disagreements and conflicts, time and resources 

management and 3. methodological skills for resource research (books, magazines, internet) 

such as composing and editing a questionnaire, searching, selecting and processing data. 

1. The program “4thslabs: science school magazine” 

1.1. Overview 

“4thlabs” is an extra-curriculum program, held for three consistent school years, during the 

period of September 2016 to May 2019, at the 4th Junior High School of Aigaleo. It was 

carried out as an approved “Program of School Activities” by the Greek Ministry of 

Education. It was attended voluntarily by a total of 55 third grade students aged 14-15 years 

and was organized by one science teacher. For every school year, the program was held 

during the period of November to May, and consisted of an average 30 meetings (1-2 

meetings per week). Meetings lasted for 1 hour and took place at the school‟s library, IT 

classroom and science lab. The main outcome of the project is the online publication of one 

science school magazine per school year. This science magazine is intended to be read by 

secondary education students and is available for free online at the project‟s blog: 

4thlabs.blogspot.com. 

One of the main features of the program is that it combines experiential activities and 

exercises (Archontaki & Filippou, 2010; Filippou & Karantana, 2010) along with Project-
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Based Learning (PBL) in order to promote students‟ soft skills. The purpose of experiential 

exercises is to motivate students emotionally, physically, and mentally in order to facilitate 

their path to self-awareness (Filippou & Karantana, 2010). It has been shown that PBL has a 

positive influence on students' soft skills development (Lapek, 2018). These skills mainly 

include collaboration, communication,  problem solving, creativity and self-direction, time 

management (Lapek, 2018; Meyer & Wurdinger, 2016; Wurdinger & Qureshi, 2014) Finally, 

the integration of experiential learning classroom activities to PBL programs seem to have 

positive effects in promoting students‟ interpersonal communication skills and creativity 

(Lubis, Lubis & Ashadi, 2018). 

1.2. Phase One 

During the first phase of the program (4-5 meetings) every meeting contains two sessions. 

The first and longer session is dedicated to experiential activities and exercises and the second 

and shorter session is dedicated to the preparation of students and teacher for editing and 

creating the magazine. The educational components of these sessions are described and 

explained below. 

Educational contract: The first activity is the creation of an educational contract which 

reflects the teacher‟s and student‟s expectations from each other and includes the rights and 

responsibilities of every member of the program (Matsagouras et al., 2011; Newbould, 2018). 

This contract also includes the code of contact between peers, especially during the online 

collaboration and communication (Saferinternet.gr, 2019). Finally, it is desirable that the 

contract reflects the expectation that all members and all teams will work effectively, in 

compliance with time limits and obligations to perform the highest possible quality of work 

(Matsagouras et al., 2011). 

Experiential exercises: Students work in group of 4-5 students (divided randomly and in 

different groups at every meeting) or as one whole group. Teacher acts as an animator and 

organizes experiential exercises that facilitate building trust, communication, bonding, mutual 

support and cooperation between students (Archontaki & Filippou, 2010, Filippou & 

Karantana, 2010). These exercises increase interactions and help the team dynamics and team 

spirit ην grow faster. In a personal level students learn to reduce their fears of interacting with 

peers and experiment on new attitudes. Moreover they give students opportunities to discover, 

understand and realize -in a positive way- invisible aspects of themselves, and possibly to 

change aspects of their attitude (Filippou & Karantana, 2010). Two typical examples of such 

exercise are described below: 

i. “Transfer the message” (getting to know, activation, communication goals): Students write 

their name on a piece of paper. Holding it, they move around freely and when they meet 

someone, they hand them the paper and tell them three things about themselves. The other 

student does the same. Soon after, they meet someone else and tell him/her their name. Here 

they show them the student whom they spoke to before, giving the paper and the information 
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as accurately as possible. They continue to meet as many students as they can. At the end, in a 

whole group circle, each student tries to present the student who his/her name is written on the 

paper he/she is holding (Archontaki & Filippou, 2010, p.101). 

ii. “Fairytale with two words” (self-knowledge, collaboration, creativity development goals): 

Students are divided into groups of 4 members. In each group, everyone says two words 

unrelated to each other. After all words are told, the first student begins to create a fairy tale 

using his first word, spontaneously saying what comes to his mind. As soon as he stucks, the 

second student continues from where the first one stopped using his/her own first word. So do 

the other group students. When all four students have spoken, they continue with their second 

word. The other groups are listening. With the same process, each team creates its own fairy 

tale. At the end of the exercise there is a discussion about students' impressions and the 

possible connection of fairy tales to their personality traits (Archontaki & Filippou, 2010, 

p.181). 

Presentation of key concepts and tools: During these sessions, teacher presents to the whole 

students group, basic concepts and tools that will help them during the editing period. 

Information may vary from year to year but they always aim to give students the appropriate 

minimum guidance in order to fully develop their initiative and skills in phase two of the 

program. Important information of this kind are the following: 

i. Teacher presents current and previous issues of “4thlabs” and explains the rules of 

retrieving and configuring information from trustworthy sources. Students sum up all sources 

available to them (internet, books, magazines, newspapers and others) through a 

brainstorming activity. Most importantly they become familiar with the idea of the “creative 

commons” licensing approach (Creative Commons, 2019) and with basic internet tools in 

order to retrieve free information. These tools may include sites such as google.com, 

wikipedia.org, commons.wikimedia.org, pixabay.com, britannica.com and other sources 

proposed by students. 

ii. Teacher presents the basic features and controls of asynchronous collaboration and 

communication tools which will be used by students during the program. In the scope of 

promoting digital skills, students learn basic controls and features of a wiki-based platform 

(such as wikipedia.com, google docs) in order to organize their material and collaborate with 

peers. They also become familiar with communication tools that are accessible in computers 

and/or smartphones (such as personal e-mails, remind, mailinator.com). 

iii. Students are let to organize a personal folder which will contain personal/team products 

during the program and their personal journal. Personal journal consists of separate 

answer/information sheets (1 sheet per meeting) which are completed at the end of every 

meeting. In these, students keep a record of the date, place and tools they used during the 

meeting. They also write down information on their activities, problems they encountered and 

solutions applied, comments, thoughts, observations, emotions, suggestions, judgments and 

experiences that took place during or prior to the meeting. Keeping a personal diary of this 
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content is considered an effective means of learning and developing positive attitudes, 

metacognition and reflection (Matsagouras et al., 2011). 

1.3. Phase two 

This is the main phase of the program (20-22 meetings) and includes the various tasks and 

activities that students undertake in order to edit the magazine. They work in teams at every 

meeting until the end of the program. Every meeting may include sessions of experiential 

team activities and exercises, polling and presentation activities, editing and presenting 

information material for the magazine‟s articles and other activities that are described below. 

Team formation and management: At the beginning of phase two, students are divided in 

teams of 4-5 after the implementation of a simple sociometric test: students indicate 3 

students with whom they would like to form a group and 3 students with whom they would 

not like to form a group. Teacher then constructs the appropriate sociometric chart (possibly 

using software like Group Dynamics
®
) and forms groups in which he tries to include two of 

the proposed peers for every student. This method provides heterogeneity to gender and social 

status and ensures the best possible inclusion of all students (Matsagouras 2011) One student 

undertakes the role of chief-editor of the team and holds responsible for various tasks: 

coordinating team‟s activities, assigning tasks to its members when necessary, representing 

the team, checking for team‟s productivity concerning time frames, ensuring adequate 

information for absent members after a meeting. The role of chief-editor is rotated and 

assigned at fixed intervals to all team members so that they all practice their responsibility, 

communication and leadership skills. Finally other members are assigned the role of editor 

and are let to agree upon the possible special role for each editor according to his/her 

preferences and talents. Assigning roles helps make each team's collective work more 

efficient and as active as possible for all of its members (Matsagouras 2011). 

Gathering, analyzing and editing article material: The main task of each team is to compose 

an article for the magazine. Teams propose 2-3 topics for an article after discussions. They 

present, during a session, the reasons and aspects of each topic that they find interesting and 

want to research. After one or two rounds of debate between the whole group, team members 

make their final decision about the article‟s topic. Sessions for gathering information using 

the internet, books and magazines are organized. From meeting to meeting a member of each 

team presents the team‟s findings, progress, problems that came up and the solutions applied 

by its members. It is important that all students of every team rotate in doing these 

presentations because this is considered a way of enhancing interdependence and teamwork 

(Matsagouras 2011). During this period, students collaborate in person at the meetings and 

alongside they store and edit their material online using a wiki-based platform. This 

asynchronous cooperation in writing the article is scheduled according to student‟s 

preferences at and between meetings.  

Survey Research: For every issue of the magazine, at least one simple social research is 
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organized by students as a separate activity. Every team is assigned to propose 2 theme-topics 

for research and presents its suggestions to the whole group during a session. After that, all 

suggestions are put into poll using an online tool like tricider.com which gives students the 

ability to vote for their favorite topic and comment upon their selection. After a certain time 

period of voting, 1 or 2 topics are finally selected. Then a second round of suggesting, 

presenting, voting and commenting takes place in order to choose the questions of the survey. 

The sample of the research are the students of 2nd and/or 3rd grade of 4th Junior High School 

of Aigaleo who answer the questions online during school hours using a questionnaire 

prepared by the program‟s students at monkeysurvey.com or Google Forms. The analysis of 

the results is assigned to all teams using appropriate software like LibreOffice Calc. Teams 

combine their results using the wiki platform and propose conclusions which are published to 

the magazine. 

Interviews of professionals: During phase two of the program, interviews of two science 

professionals are organized by the teacher and students. These interviews take place in school 

or preferably the workplace of the professional who may be parent of school‟s student, 

engaged in STEM fields. Interviewees answer questions about their educational and career 

pathway. Questions are prepared by students with a similar set of activities as others 

(proposing, commenting, voting online). Interviews are recorded and are transcribed as a 

separate activity by all teams using the wiki platform. This activity is vital because students 

may have difficulty imagining themselves as scientists as they cannot see that science 

professionals have a normal life, just like them. Having students interact with scientists in 

school influences positively the student‟s perceptions and helps them overcome stereotypic 

views about scientists (Bodzin & Gehringer, 2001; Finson, 2002; Wyss, Heulskamp & 

Siebert, 2012). 

Extra activities: Alongside with the above activities, students propose and organize extra 

activities that lead to publishable material for the magazine.  At the first three issues these 

activities include a science crossword, pages with science jokes, photography contest about 

nature, literary competition about science and others. These activities are carried out by all 

teams using a project-based approach via the wiki platform of the program. Visits to science 

museums and science-related workplaces are also organized (1-2 per year) and are usually 

combined with the magazine‟s interviews. Finally, on the occasion of one team‟s article about 

“science experiment with everyday materials” for the first issue of the magazine, a lab activity 

is organized by students in in order to perform the published experiments.  

Experiential exercises: Collaborative action is a complex and demanding form of action 

because it requires communication, collaboration and conflict management skills that students 

do not possibly possess. That is why, experiential exercises are also carried out during phase 

two at fixed intervals. These activities are chosen by the teacher in order to deal with possible 

problems and conflicts that arise among students. Students participate in these activities at 

their fixed teams and are encouraged to practice effective teamwork and communication. In 

any case, emerging problems can be prevented or satisfactorily addressed if the teacher 
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closely monitors and feedbacks the work of team groups, ensures interdependence and 

integrates student‟s interests and individual inclinations in teamwork (Matsagouras, 2011). 

1.4. Phase three 

This phase (4-5 meetings) is dedicated to the creation of the final product of the program, the 

magazine‟s issue. After the resource material is gathered in the wiki platform, all teams 

undertake separate activities in fixed time frames in order to edit their article and finalize their 

tasks for the research, the interview and other issue sections. One or two sessions for the 

collaborative creation of the cover of the issue are also organized. Students work in their 

formed teams but approve each final section of the issue as a whole group. Finally students 

undertake tasks in order to prepare a presentation for the issue at the school‟s annual programs 

presentation. They also publish their articles at the magazine‟s blog. During the last meeting 

students have the opportunity to express their feelings about their overall program experience 

via an experiential exercise and fill out the program‟s YES 2.0 questionnaire as described in 

the next sections of this study. 

2. The Yes 2.0 tool 

The YES 2.0 is the improved version of the Youth Experiences Survey (YES), an instrument 

that was created for research purposes as part of the Youth Development Experiences project  

(Hansen & Larson, 2002; Hansen & Larson, 2005). The tool is intended for middle school and 

high school-age youth and it is used to measure their developmental experiences after 

participating in a given organized activity. The survey is available in a paper/pencil format 

and youths are asked to rate their current or recent involvement in an activity via filling out 

the response format using a four-point Likert scale with 1 being “yes, definitely” and 4 being 

“not at all.” It takes about 20 minutes to complete and it is accessible for free online on the 

TYDE Project’s website ("Youth Development Research Project", 2019). 

Although the scales and items of the tool are selected to capture the developmental 

experiences that are salient in organized activities, for comparative purposes, the YES tool has 

also been used and tested to assess experiences in other youth settings, specifically school 

classes, leisure activities (Rathwell & Young, 2016; Hansen & Larson, 2007), sports 

(MacDonald, Côté, Eys & Deakin, 2012) and after-school extracurricular programs (Alfnifie, 

2012). The questionnaire includes 6 main scales addressing positive experiences (Cronbach's 

alpha ranging from .84 to .94) and 5 scales for negative experiences (Cronbach's alpha 

ranging from .75 to .94) and focuses on measuring experiences both of personal and 

interpersonal development. According to Wilson-Ahlstrom et al. (2014) the YES 2.0 tool 

includes 10 subscales that correspond to the following three 21st century soft skills areas:  

1. Relationships and Collaboration (skill area): Diverse Peer Relationships, Group Process 

Skills, Prosocial Norms, Feedback (YES 2.0 subscales) 
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2. Critical Thinking and Decision-making (skill area): Problem-Solving (YES 2.0 subscale) 

3. Initiative and Self-direction(skill area): Goal-Setting, Effort, Time Management, Emotional 

Regulation, Leadership and Responsibility (YES 2.0 subscales) 

3. Methodology 

3.1. Research questions and approach 

The research questions of this study are: 

1. to determine whether the implementation of the program “4thlabs” can affect students‟ 

soft skills or not and  

2. to determine which soft skills are affected and in what way if the first question is positive.  

For this purpose quantitative research was used. Questions are going to be addressed by 

researching the effect of the program in 10 scales of the YES 2.0 tool which correspond to 

the program‟s main desired outcomes. In order to research this effect, the student‟s 

experience measurement from the program (pr.exp.) is statistically compared against the 

experience from their science classroom courses (sc.exp.) in two levels: firstly the two 

experiences (pr.exp. and sc.exp.) of 4thlabs participants (PG) are compared and secondly the 

pr.exp. of 4thlabs participants is compared to the sc.exp. of non-participants students (NPG) 

of the same school (control group). 

3.2. Data sample 

Research data derive from the answers to the YES 2.0 questionnaire of 104 3rd grade Junior 

High School students who belong to two groups: 1. the 55 students (PG) of 4th Junior High 

School of Aigaleo (aged 14-15, 20 male, 35 female) who attended the “4thlabs” program 

during the three years of its implementation, and 2. The answers of 49 students (NPG) of the 

third grade of the same school (aged 14-15, 26 male, 23 female) and from three different 

school years who attended the same science classroom courses with 4thlabs-participants. 

Students of this group were selected using selective sampling as they were available to fill out 

the questionnaire the same day with 4thlabs participants. 

3.3. Research tools 

The main tool for measuring and evaluating student‟s experiences is the YES 2.0 

questionnaire translated in Greek. Students fill out the questionnaire in its original form and 

then only ten subscales for 21st century soft skills were processed for data analyses: Diverse 

Peer Relationships (DPR), Group Process Skills (GPS), Feedback (F), Problem-Solving (PS), 

Goal-Setting (GS), Effort (E), Time Management (TM), Emotional Regulation (ER), 
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Leadership and Responsibility (LR), Cognitive Skills (CS). The subscale for “ProSocial 

Norms” which addresses soft skills was excluded from analysis because it didn‟t correspond 

to the program‟s educational goals. In contrast the subscale “Cognitive Skills” was included 

because it addresses skills such as resource research, digital and communication skills. The 

IBM
® 

SPSS
® 

Statistics v.23.0 software was used for data descriptive statistics and statistical 

analyses (Roussos & Tsaousis, 2002; Field, 2009). 

3.4. Research procedure 

At the end of “4thlabs” program (15-30 May of every school year) and at the beginning of the 

last meeting, participant students fill out the YES 2.0 questionnaire, evaluating their 

experience during the program. The same day and during school hours, non-participant and 

participant students fill out the YES 2.0 questionnaire evaluating their experience during this 

year‟s science courses. The questionnaire ensures anonymity and is given to students after the 

written consent of their parents is assured. For this research, only questionnaires, which were 

fully answered by students, were used. Finally prior to the data analyses one questionnaire 

from the NPG was excluded because it was given the same answers to 95% of all questions.  

4. Results 

4.1. Descriptive statistics 

Descriptive statistics were computed from the samples. Table 1 presents the mean and 

standard error for each group of students. It should be noted that lower score is an indication 

of improvement in the corresponding set of skills. A review of the descriptive statistics 

suggests improvement in the mean score between pr.exp. and sc.exp. for scales GPS, F, PS, 

TM, ER, LR, CS providing initial evidence for the possible positive effect of “4thlabs” 

promoting student‟s skills. Mixed evidence are indicated for scales DPR and E and finally a 

negative indication is shown in scale GS. 

 

Table 1.  Mean (±St. Error) Score in YES 2.0 scales for three experience data. 

  DPR  GPS  F  PS  GS 

Group N Mean SE  Mean SE  Mean SE  Mean SE  Mean SE 

PG pr.exp. 55 2.52 0.10  1.71 0.07  1.96 0.09  2.24 0.08  2.20 0.09 

PG sc.exp. 55 2.66 0.12  2.19 0.09  2.19 0.11  2.60 0.10  2.12 0.10 

NPG sc.exp. 49 2.38 0.12  1.97 0.06  2.21 0.08  2.41 0.09  2.14 0.07 
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  E  TM  ER  LR  CS 

Group N Mean SE  Mean SE  Mean SE  Mean SE  Mean SE 

PG pr.exp. 55 2.17 0.09  2.07 0.10  2.38 0.10  1.79 0.08  2.09 0.08 

PG sc.exp. 55 2.15 0.10  2.18 0.09  2.48 0.10  2.80 0.12  2.21 0.09 

NPG sc.exp. 49 2.23 0.07  2.20 0.09  2.43 0.09  2.41 0.12  2.16 0.05 

 

The Kolmogorov–Smirnov test was implemented in order to check the normality of each scale 

scores for the three groups of data. Results are presented in Table 2. 

 

Table 2.  Results of the significance of the K-S test for  the10 scales in the 3 groups of data. 

Group df DPR GPS F PS GS E TM ER LR CS 

PG pr.exp. 55
a
 .200

b
 .001 .000 .007 .001 .003 .044 .033 .000 .029 

PG sc.exp. 55
a
 .200

b
 .062 .002 .004 .000 .200

b
 .029 .081 .000 .094 

NPG sc.exp. 49
a
 .200

b
 .005 .000 .002 ,002 .004 .006 .011 .200

b
 .065 

a. Degrees of freedom (df) are the same for every scale of the same student‟s group. 

b. This is a lower bound of the true significance. 

 

Most of the scales‟ data significantly differ from the normal distribution (p<0.05), so the use 

of non-parametric test is appropriate for the statistical comparison between them. In only one 

case, the data of scale DPR scale for PGpr.exp. and NPGsc.exp. are approximately normally 

distributed (p>0.05) and require running a test of homogeneity of variance since they 

represent independent samples (there is no need to test homogeneity of variance in samples of 

the same group).After the use of Levene‟s test, for DPR, the variances were equal for group 

data PGpr.exp. and NPGsc.exp., DPR(1.102) = 1.18, p>0.05. The independent t-test is used 

for the comparison of these two groups‟ data. 

4.2. Statistical analysis 

1. Comparison of DPR scale data 

Application of dependent t-test showed that 4thlabs participants did not have different 

experience in Diverse Peer Relationship scale between pr.exp.(M=2.52, SE=0.10) and sc.exp. 

(M=2.66, SE=0.12), t(54)=-0.915, p>.05, r=.01. 

Application of independent t-test showed that 4thlabs participants did not have different 

experience in Diverse Peer Relationship scale duringpr.exp.(M=2.52, SE=0.10) compared to 

non-participants sc.exp.(M=2.38, SE=0.12), t(102)=-0.841, p>.05, r=.08. 
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2. Comparison of GPS scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants had a significantly 

better experience in Group Processing Skills scale during pr.exp.(Mdn=1.60) than 

sc.exp.(Mdn=2.20), z=-3.75, p<0,001, r=-.35 (medium to large effect). Moreover this 

significantly better experience of 4thlabs was tested and confirmed in all GPS scale‟s 

questions: Q37, pr.exp. (Mdn=1.00) to sc.exp.(Mdn=2,00), z=-2.95, p=.001, r=-.28/Q38, 

pr.exp. (Mdn=2.00) to sc.exp.(Mdn=2.00), z=-1.68,p=.05, r=.16/Q39, pr.exp. (Mdn=2.00) to 

sc.exp.(Mdn=2.00), z=-3.73,p<.001, r=-.35/Q40pr.exp. (Mdn=2.00) to sc.exp.(Mdn=2.00), z=-

2.41, p<.05, r=-.22/Q41, pr.exp. (Mdn=1.00) to sc.exp.(Mdn=2.00), z=-2.45, p<.05, r=-.23 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants had a significantly better 

experience in Group Processing Skills scale during pr.exp.(Mdn=1.60) than non-participants 

during sc.exp.(Mdn=1.80), U=955.50, z=-2.57, p<.05, r=-.25 (small tomedium effect). This 

significantly better experience of 4thlabs was tested separately for the scale‟s questions and it 

was confirmed in three out of five of them: Q37, participants (Mdn=1,00) to non-participants 

(Mdn=2.00), U=1101.00, z=-1.84, p<.05, r=-.18 / Q39, participants (Mdn=2,00) to non-

participants (Mdn=2.00), U=1082.00, z=-1.84, , p<.05, r=-.18 / Q40, participants (Mdn=2.00) 

to non-participants (Mdn=2.00), U=1012.50, z=-2.28, p<.05, r=-.22 

 

3. Comparison of F scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants did not have 

different experience in Feedback scale during pr.exp. (Mdn=2.00) and sc.exp. (Mdn=2.00), 

z=-1.45, ns, r=-.13. Interestingly, when looking for differences in separate questions Q42 and 

Q43 of the YES 2.0 tool, 4thlabs participants improved significantly their ability to present 

information during the program (Mdn=2.00) than science courses (Mdn=2.00), z=-2.96, 

p<.05, r=-.28 but did not improve at attending presentations at program (Mdn=2.00) than 

science courses (Mdn=2.00), z=-.21, p<.05, r=-.28 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants had a significantly better 

experience in Feedback scale during pr.exp. (Mdn=2.00) than non-participants during sc.exp. 

(Mdn=2.00), U=1042.00, z=-2.03, p<.05, r=-.18 (small to medium effect). Interestingly, when 

looking for differences in separate questions Q42 and Q43 of the YES 2.0 tool, 4thlabs 

participants improved significantly their ability to present information during the program 

(Mdn=2.00) than non-participants in science courses (Mdn=3.00), U=916.50, z=-2.97, p<.05, 

r=-.29 but did not improve at attending presentations at program (Mdn=2.00) than non-

participants during science courses (Mdn=2.00), U=1311.50, z=-.24, p>.05, r=-.02. 

 

4. Comparison of PS scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants had a significantly 

better experience in Problem Solving scale during pr.exp. (Mdn=2.33) than sc.exp. 
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(Mdn=2.66), z=-2.55, p<.05, r=-.24 (small to medium effect). Moreover this significantly 

better experience of 4thlabs was tested and confirmed in all PS scale‟s questions (YES 2.0: 

Q13-15): Q13, pr.exp. (Mdn=3.00) to sc.exp. (Mdn=3.00), z=-1.77, p<.05, r=-.16 / Q14, 

pr.exp. (Mdn=2.00) to sc.exp. (Mdn=2.00), z=-1.93 p<.05, r=-.18 / Q15, pr.exp. (Mdn=2.00) 

to sc.exp. (Mdn=3.00), z=-2.44, p<.05, r=-.23 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants did not have different 

experience in Problem Solving scale during pr.exp. (Mdn=2.33) than non-participants during 

sc.exp. (Mdn=2.33), U=1230.50,z=-.77, p>.05, r=-.07. Interestingly only in Q13 of the YES 

2.0 tool, 4thlabs participants reported their significantly better ability to observe problem 

solution by other peers (Mdn=3.00) than non-participants during science courses (Mdn=3.00), 

U=1076.50, z=-1.86, p<.05, r=-.18 

 

5. Comparison of GS scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants did not have 

different experience in Goal Setting scale during pr.exp. (Mdn=2.20) and sc.exp. (Mdn=2.20), 

z=-0.79, ns, r=-.07 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants did not have different 

experience in Goal Setting scale during pr.exp. (Mdn=2.20) than non-participants during 

sc.exp. (Mdn=2.00), U=1293.50,z=-.35, p>.05, r=-.03.  

 

6. Comparison of E scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants did not have 

different experience in Effort scale during pr.exp. (Mdn=2.33) and sc.exp. (Mdn=2.00), z=-

0.58, ns, r=-.05 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants did not have different 

experience in Effort scale during pr.exp.(Mdn=2.20) than non-participants during sc.exp. 

(Mdn=2.33), U=1265.00, z=-.54, p>.05, r=-.05. 

 

7. Comparison of TM scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants did not have 

different experience in Time Management scale during pr.exp. (Mdn=2.00) and sc.exp. 

(Mdn=2.33), z=-0.79, ns, r=-.07 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants did not have different 

experience in Time Management scale during pr.exp. (Mdn=2.00) than non-participants 

during sc.exp. (Mdn=2.00), U=1203.50, z=-.94, p>.05, r=-.09. 
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8. Comparison of ER scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants did not have 

different experience in Emotional Regulation scale during pr.exp. (Mdn=2.25) and sc.exp. 

(Mdn=2.50), z=-0.46, ns, r=-.04. Interestingly only in Q20 of the YES 2.0 tool, 4thlabs 

participants reported that they became significantly better in dealing with fear and anxiety 

during program (Mdn=2.00) than science courses (Mdn=3.00), z=-1.72, ns, r=-.16. 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants did not have different 

experience in Emotional Regulation scale during pr.exp. (Mdn=2.25) than non-participants 

during sc.exp. (Mdn=2.25), U=1293.00, z=-.35, p>.05, r=-.03. Interestingly in two questions, 

Q20 and Q21 of the YES 2.0 tool, 4thlabs participants reported that they became significantly 

better in dealing with fear and anxiety during program (Mdn=2.00) than non-participants 

during science courses (Mdn=3.00), U=1064.50, z=-1.91, p<.05, r=-.18 and they reported that 

they became significantly better in handling stress during program (Mdn=2.00) than non-

participants during science courses (Mdn=3.00), U=1049.00, z=-2.04, p<.05, r=-.20. 

 

9. Comparison of LR scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants had a significantly 

better experience in Leadership and Responsibility scale during pr.exp. (Mdn=1.66) than 

sc.exp. (Mdn=3.00), z=-5.70, p<.001, r=-.54 (large effect). Moreover this significantly better 

experience of 4thlabs was tested and confirmed in all LR scale‟s questions: Q44, pr.exp. 

(Mdn=2.00) to sc.exp. (Mdn=3.00), z=-4.03, p<.001, r=-.38 / Q45, pr.exp. (Mdn=2.00) to 

sc.exp.(Mdn=3.00), z=-3.40p<.001, r=-.32 / Q46, pr.exp. (Mdn=1.00) to sc.exp. (Mdn=3.00), 

z=-5.66, p<.001, r=-.54 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants had a significantly 

different experience in Leadership and Responsibility scale during pr.exp. (Mdn=1.66) than 

non-participants in sc.exp. (Mdn=2.33), U=806.00, z=-3.55, p<.001, r=-.34 (medium to large 

effect).Moreover this significantly better experience of 4thlabs was tested and confirmed in all 

LR scales‟ questions: Q44, participants (Mdn=2.00) to non-participants (Mdn=2.00), 

U=1057.00, z=-1.98, p<.05, r=-.19 / Q45, participants (Mdn=2.00) to non-participants 

(Mdn=2.00), U=1101.00, z=-1.67p<.05, r=-.16 / Q46, participants (Mdn=1.00) to non-

participants (Mdn=2.00), U=685.50, z=-4.66, p<.001, r=-.45 

 

10. Comparison of CS scale data 

Application of Wilcoxon signed-rank test showed that 4thlabs participants did not have 

different experience in Competence Skills scale during pr.exp. (Mdn=2.20) and sc.exp. 

(Mdn=2.20), z=-1.13, ns, r=-.10. Interestingly when looking for differences in separate 

questions, in Q26 of the YES 2.0 tool, 4thlabs participants significantly improved their 

creativity skills during program (Mdn=2.00) than science courses (Mdn=3.00), z=-1.97, 
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p<.05, r=-.18 and inQ27, they significantly improved their communication skills during 

program (Mdn=2.00) than science courses (Mdn=2.00), z=-2.73, p<.05, r=-.26 

Application of Mann-Whitney test showed that 4thlabs participants did not have a different 

experience in Competence Skills scale during pr.exp. (Mdn=2.20) than non-participants in 

sc.exp. (Mdn=2.20), U=1268.50, z=-.51, p>.05, r=-.05. Interestingly when looking for 

differences in separate questions, in Q26, 4thlabs participants significantly improved their 

creativity skills during program (Mdn=2.00) than non-participants during science courses 

(Mdn=3.00), U=941.00, z=-2.74, p<.05, r=-.26 and in Q27, they significantly improved their 

communication skills during program (Mdn=2.00) than non-participants during science 

courses (Mdn=2.00), U=1086.50, z=-1.84, p<.05, r=-.18 

Discussion and Conclusion 

It is generally accepted that school can play a pivotal role in promoting soft skills (or 21st 

century skills) especially in the science field. This role can be addressed not only through the 

integration of appropriate interventions in the science curriculum but also through the 

implementation of extra-curriculum programs. The organization of such programs is a 

widespread practice in the Greek educational system via the annually official “Program of 

School Activities”. In this context, a recent European research (Cinque, 2016) pointed out the 

need for educators to focus on the definition and implementation of soft skills and organize 

targeted activities towards a better soft skills training of their students. This study presents the 

educational components of an extra-curriculum program called “4thlabs: science magazine” 

which focuses on the promotion of science soft skills. “4thlabs” is based on PBL and was 

designed to incorporate activities which target to give students the opportunity to practice and 

enhance their soft skills such as communication, teamwork, collaboration, digital competence, 

leadership and responsibility skills. One of its main features is the use of experiential 

exercises which help students to learn how to regulate their emotions and promote team 

dynamics and social skills. 

The influence of the program towards the promotion of soft skills was measured by evaluating 

students‟ experience using the YES 2.0 tool.  Their program experience was compared to their 

school‟s science courses experience during the same time period and was also compared to 

the science courses experience of students who did not participate in the program but attend 

the same classes with “4thlabs” participants. The contrasted results from these comparisons 

led to interesting conclusions as far the success of the program is concerned. In Relationships 

and Collaboration skill area (Wilson-Ahlstrom et al., 2014) “4thlabs” helped students 

promote their group processing skills as they became better at learning that working with 

peers requires compromising, becoming patient with other group members and evaluating 

how their emotions and attitude affect others. Moreover the program helped students to 

improve significantly their ability to present information but did not affect their ability to 

attend presentations. Students‟ diverse peer relationships (such as making new friends from 
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different backgrounds) were not affected. This finding may be explained by the fact that 

students who attended the program were already familiar with each other and had already 

formed these relationships. In Critical Thinking and Decision-making skill area (Wilson-

Ahlstrom et al., 2014) “4thlabs” enhanced students‟ ability to observe other peers during 

problem-solving activities and learn from them. On the contrary, it did not affect their ability 

to develop plans for solving problems, possibly because it did not provided more challenges 

(e.g. experiments) than science classroom courses towards this direction. In Initiative and 

Self-direction skill area (Wilson-Ahlstrom et al., 2014) students attending “4thlabs”reported 

that they became significantly better in dealing with fear and anxiety as far as their emotional 

regulation is concerned during their collaboration with peers. Moreover they significantly 

enhanced their leadership and responsibility skills: they had an opportunity to be in charge of 

a group of peers, in contrast with their classroom courses experience, and experienced the 

challenges of being a leader while others counted on them. The program did not affect 

students‟ effort and goal-setting abilities. In addition, although students‟ mean scores suggest 

an improvement in time management skills, this improvement was not statistically verified. 

Finally in the Cognitive Skills subscale of the YES 2.0 tool, “4thlabs” participants 

significantly enhanced their creative and communication skills in comparison with their 

science classroom courses.  

The methodological limitations of this study include: i) the implementation of the program 

only in one school and ii) the fact that both participants and non-participant students that were 

included in the study come from three separate school years, so their experience in the 

measured activities may vary. “4thlabs” program had the same features each school year with 

minor, but necessary variants (mainly in digital tools and types of experiential exercises). So 

in order to address the second limitation for the science courses experience, there was an 

effort to incorporate in the study, students with the same educators during the program‟s time 

period. Therefore, this study is not representative of the entire population in Greece. However, 

its findings may very well shed light on the potential characteristics of project-based after-

school programs targeting soft skills and their positive impact on developing students‟ 

communication, emotional regulation, presentation of information, leadership, responsibility 

and group processing skills. These skills will help them make better career choices and 

become professionally adequate to succeed especially if their choice involves the science 

field. 
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Abstract: Job satisfaction of employees has been recognized as a quality performance index. 

Drawing on this postulate, teachers‟ job satisfaction has been researched extensively. In the 

current study, an international scale for job satisfaction has been used, translated and validated 

in the Greek context. The purpose of the study is to investigate the job satisfaction level of 

Greek teachers in the current socio-economic context by means of extensive sampling, so as 

to determine the extent to which teachers‟ job satisfaction is affected by certain demographic 

factors and the extent to which job satisfaction is further associated with variables such as 

earnings and acknowledgement of teachers‟ work by parents and society.  

The results of the study address educators, executives in education and parents. Concerning 

the educators, an overview of their field is provided. As to the executives in education, fields 

are indicated where, should the appropriate interventions be planned, teachers‟ job satisfaction 

levels can improve, thus resulting in improved quality education and efficiency. 

Keywords: teachers, job satisfaction, state schools, Greece 

Πεξίιεςε: Ζ ηθαλνπνίεζε ελφο εξγαδφκελνπ απφ ην επάγγεικά ηνπ, έρεη αλαγλσξηζηεί σο 

παξάγνληαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ. ηε βάζε 

απηνχ ηνπ αμηψκαηνο, έρεη εξεπλεζεί δηεμνδηθά ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε εθδνρή δηεζλνχο θιίκαθαο 
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θαηαγξαθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

ζηαζκηζηεί ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη, κε κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

εθηεηακέλε δεηγκαηνιεςία, λα θαηαγξαθεί ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο δεδνκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, λα 

δηαπηζησζεί εάλ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη κε θάπνηεο 

επηπιένλ κεηαβιεηέο φπσο ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ηνλ βαζκφ αλαγλψξηζεο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο απφ ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλσλία.  

Σα απνηειέζκαηα έρνπλ ελδερφκελνπο απνδέθηεο ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο θαη γνλείο καζεηψλ. Χο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δίλνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα 

ηνπ θιάδνπ ηνπο ζε απηφ ην πεδίν, σο πξνο ηα ζηειέρε θαη ηελ πνιηηεία, ππνδεηθλχνπλ πεδία 

ηα νπνία κε ηηο αλάινγεο παξεκβάζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζσ απηνχ ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, δεκφζην ζρνιείν, Διιάδα. 

Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ σο επαγγεικαηία θαη απψηεξν ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

ζεκείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ην αλαβαζκίζνπλ. 

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην-πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

Απφ ηηο πξνζεγγίζεηο εξεπλεηψλ φπσο νη Schneider & Snyder, Vroom θ.α. (Κνπζηέιηνο, 

2014)  θαίλεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελφο εξγαδφκελνπ, πέξα απφ ηηο πιηθέο 

απνιαβέο απφ ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ κηα ππνθεηκεληθή 

εζσηεξηθή ςπρνινγηθή δηαδηθαζία θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε σο πξνο 

απηφ πνπ πξνζθέξεη θη απηφ πνπ ιακβάλεη (Λνπθάο, 2017). εκαληηθά ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ απφδνζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ελψ ν πνιπδηάζηαηνο 

ραξαθηήξαο ηνπ ζπλαξηάηαη κε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (Κάληαο, 1998). 

Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο, πέξαλ ησλ πιηθψλ απνιαβψλ, κπνξεί λα είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, νη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θ.ά. πνπ θη εδψ, ζε κεγάιν βαζκφ εκπεξηέρνπλ ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε. Ζ 

ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ζπγθπξία, ηα ππνθείκελα, ηηο 

επνρέο θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδέεηαη κε ηελ «πνηφηεηα» ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

«παξαγσγηθφηεηα», φπσο απηά θη αλ νξίδνληαη ζε θάζε επαγγεικαηηθφ ρψξν. 
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1.1. Πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ «επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε» ζηελ εθπαίδεπζε 

Λφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζε κηα θνηλσλία, νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηεξγαζηψλ έρνπλ 

απαζρνιήζεη ηφζν ηε δηεζλή φζν θαη ηελ εγρψξηα έξεπλα. ε ζρεηηθέο κειέηεο επηζεκαίλεηαη 

φηη o βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνπ απνιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ (Zigarelli, 1996), κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (Perie et 

al, 1997; Fenech, 2006) θαη θαη‟ επέθηαζε κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο (Maslach & 

Leiter, 1999). Οη ηθαλνπνηεκέλνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδεηαη φηη θξαηνχλ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, φηη είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ πην ζεηηθέο 

θαη ζπλεπείο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ απφδνζή 

ηνπο (Maslach & Leiter, 1999). Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο φπσο, επίζεο, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Smith & Ross, 2001). 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα παξαπάλσ, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ φπνπ εξγάδνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ (Tsigilis et al, 2006) θαη πνιινί κειεηεηέο έρνπλ 

ζπλδξάκεη ζηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ. Ο πην δηαδνκέλνο νξηζκφο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ Locke (1976), ν νπνίνο αξρηθά αλαδεηθλχεη 

ην ζπλαίζζεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπο 

σο κηα επράξηζηε ή/θαη ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ 

απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ ηνπο. Γεπηεξεπφλησο, ν Locke 

ζπζρεηίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην πξνζσπηθφ ζχζηεκα 

(εξγαζηαθψλ) αμηψλ πνπ έρεη ζέζεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ απνξξένπλ 

απφ απηφ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ινηπφλ, επηηπγράλεηαη φηαλ ε εξγαζία νδεγεί ζηελ 

πιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο καηαίσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο αμηψλ (ν.π.). Οκνίσο, κειέηεο 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην δηδαζθαιηθφ ηνπο έξγν 

θαζψο θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ απνδεηνχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζε απηφ πνπ 

ζεσξνχλ φηη ηειηθά ηνπο πξνζθέξεη (Zembylas & Papanastasiou, 2005; Παπαδφπνπινο & 

ηακαηφπνπινο, 2011).    

Οη εξεπλεηέο ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη λα αλαδεηθλχνπλ ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο απφ ηνπο 

νπνίνπο εμαξηάηαη ν βαζκφο ηεο (Perie et al, 1997; Κάληαο, 1998; Μαθξή-Μπφηζαξε & 

Μαηζαγγνχξαο, 2003). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη επηκέξνπο απηνί παξάγνληεο ηαπηίδνληαη 

κε ηα θίλεηξα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Maslow, 1970) θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: ηνπο εγγελείο θαη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο 

(Herzberg, 1968). Οη εγγελείο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε επίηεπμε, ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε 
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ππεπζπλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα αλέιημεο. Χο εμσγελείο παξάγνληεο ραξαθηεξίδνληαη νη 

απνδνρέο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε πνιηηηθή θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε επνπηεία  θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο (ν.π). Χζηφζν, ππνγξακκίδεηαη φηη ε 

επίδξαζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη θάζε έλαο απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ μερσξηζηά (Einar & Skaalvik, 2009).  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ 

απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (teacher self-efficacy), ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

δειαδή ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο επαγγεικαηίεο (απηναληίιεςε – απηνεθηίκεζε 

εθπαηδεπηηθψλ) θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλε εκπηζηνζχλε ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο δείρλνπλ κεγαιχηεξε δέζκεπζε ζηελ εξγαζία ηνπο, επελδχνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, πηνζεηνχλ πην εχθνια θαηλνηνκίεο, επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηνπο καζεηέο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, δειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Μαθξή-Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξαο, 2003; Tsigilis 

et al, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2010).  

1.2. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

Μειέηεο ηφζν ζην δηεζλή φζν θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έρνπλ θαηαγξάςεη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη 

άιινπο πνπ κεηψλνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Ζ κειέηε ησλ Rhodes, Nevill & Allan 

(2004) έιαβε ρψξα ζε κία απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Αγγιίαο θαη θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη Άγγινη εθπαηδεπηηθνί αληινχλ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο επηηπρίαο θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην 

ζρνιείν ηνπο αιιά θαη απφ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ν θφξηνο εξγαζίαο, ηα απμεκέλα 

δηνηθεηηθά θαζήθνληά ηνπο, ε αδπλακία εμηζνξξφπεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο 

δσήο ηνπο θαζψο θαη ε κεησκέλε αλαγλψξηζε πνπ απνιακβάλνπλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

είλαη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ Άγγισλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Οκνίσο, ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Zembylas & Papanastasiou (2006), έρνληαο 

σο δείγκα εθπαηδεπηηθνχο απφ 17 ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, επηθεληξψλνληαη ζηηο πεγέο 

ηθαλνπνίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηαιήγνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο, απφ ηελ αλάπηπμε 

νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη απφ ηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Αληίζεηα, πεγέο δπζαξέζθεηαο γηα ηνπο Κχπξηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηεινχλ ε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ην ζπγθεληξσηηθφ 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε απνπζία επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη νη πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλέιημήο ηνπο.   

Αληίζηνηρε έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ Απζηξαιία (Γπηηθφ ίδλευ) απφ ηνπο 

Dinham & Scott (1998), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε νθηψ (8) δηαθνξεηηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζεηηθά επηδξνχλ νη πςειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη νη 

επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ελψ αξλεηηθά επηδξνχλ ν θφξηνο 

εξγαζίαο θαη νη επηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, ε θνηλσληθή ζέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ηξφπνο επαγγεικαηηθήο εμέιημήο ηνπο. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Απζηξαιψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, φηαλ ζπζρεηίδεηαη κε 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο (παξάγνληεο φπσο ε 

εγεζία ηνπ ζρνιείνπ, ν ηξφπνο πνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θαη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, νη 

ππνδνκέο θαη ε θήκε ηνπ ζρνιείνπ).   

Δθηφο φκσο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ζηηο δνκέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

καζεηψλ θαη ζηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο θαη επεξεάδνπλ 

ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, άιιεο κειέηεο ππνγξακκίδνπλ 

ηνλ ξφιν ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Sari, 2004; Παπαλανχκ, 2003; Klassen & Chiu, 2010; 

Eliofotou-Menon & Athanasoula-Reppa, 2011).  

ηελ Διιάδα ν Κάληαο (Κάληαο, 1992) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα κε εθπαηδεπηηθνχο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ Διιήλσλ θαζεγεηψλ επεξεάδεηαη ζεηηθά θπξίσο απφ ηε θχζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. κε ζπλαδέιθνπο). Χζηφζν, 

εκθαλίδνληαη κε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο 

πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο. Ο βαζκφο δπζαξέζθεηαο ησλ Διιήλσλ 

θαζεγεηψλ σο πξνο ηελ ακνηβή ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο θαη πξναγσγήο θαζψο 

θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαίλεηαη φηη απμάλεηαη ζεκαληηθά 

θαηά ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Πνιπκεξνπνχινπ θ.α., 2015).  

ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε Saiti (2007) αλαθέξεη ζε 

ζρεηηθή κειέηε ηεο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: 1) ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζρνιηθφ θιίκα 2) ηηο ακνηβέο 

θαη ηηο πξννπηηθέο πξναγσγήο, 3) ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 4) 

ηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ, 5) ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δαζθάισλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη 6) ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο απηφο πνπ θαίλεηαη λα 

δίλεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνπο Έιιελεο δαζθάινπο είλαη ν πξψηνο πνπ αθνξά ζην ξφιν 

ηνπ δηεπζπληή θαη ηελ θνπιηνχξα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο (ν.π.). Σε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ 

Γηεπζπληή, ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ παίξλνληαη νη απνθάζεηο ζε θάζε 
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ζρνιηθή κνλάδα ζηε δηακφξθσζε ηνπο βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηβεβαηψλνπλ θαη άιιεο κειέηεο (Koustelios, 

2001; Μαθξή-Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξαο, 2003; Koutouzis & Malliara, 2017).  

Έξεπλεο πνπ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ πξνζρνιηθή/πξψηε ζρνιηθή ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη 

ηηο λεπηαγσγνχο ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη Διιελίδεο λεπηαγσγνί είλαη 

ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ πξντζηάκελν 

ππεξεζίαο θαη ηελ πξντζηακέλε ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελψ εκθαλίδνληαη δπζαξεζηεκέλεο απφ ην κηζζφ ηνπο θαη ηηο πξννπηηθέο 

πξναγσγήο θαη εκθαλίδνπλ πςειφ ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν εμάληιεζεο (Tsigilis et al, 2006, 

Σαξαζηάδνπ & Πιαηζίδνπ, 2009). Δπηπξνζζέησο, ζρεηηθή κειέηε ζπζρεηίδεη ζεηηθά ηα 

ηζρπξά θίλεηξα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηα νπνία θαίλεηαη 

φηη δηαθαηέρνληαη νη ειιελίδεο λεπηαγσγνί κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπο 

(Πιαηζίδνπ & Σαξαζηάδνπ, 2010).   

1.3. θνπφο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα, σο ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, δηελεξγείηαη κε ζηφρν λα επηθαηξνπνηήζεη 

θαη λα δηεπξχλεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαγξαθέο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ηνπ 

Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Γπλεηηθνί απνδέθηεο ησλ επξεκάησλ  είλαη εθπαηδεπηηθνί, 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ ή αθαδεκατθφ επίπεδν θαζψο ίζσο θαη 

γνλείο ησλ καζεηψλ. 

Δξεπλεηηθή ππφζεζε:  

 Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν.  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

 Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζπλδέεηαη κε 

αηνκηθνχο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο φπσο: ην επίπεδν ζπνπδψλ, ην θχιν, ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο, ηελ πεξηνρή εξγαζίαο θιπ.;  

 Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ εξγαζία ηνπ  ζπλδέεηαη κε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο: ην επίπεδν ησλ απνδνρψλ ηνπ, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ, 

ηηο δπλαηφηεηεο ππεξεζηαθήο εμέιημεο; 

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ έξεπλα είλαη πνζνηηθή κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, θνξκφο ηνπ νπνίνπ είλαη κηα εθδνρή 

ηνπ δηεζλνχο TSI (Teacher Satisfaction Inventory) κεηαθξαζκέλνπ θαη ζηαζκηζκέλνπ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνπο Κνπζηέιην-Γθφιηα (Κνπζηέιηνο, 2014). Ζ θχξηα θιίκαθα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πεξηέρεη 20 εξσηήκαηα θαη εκπινπηίζηεθε κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη κε θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο, 

ζεκαληηθέο θαηά ηελ άπνςε ησλ εξεπλεηψλ. Δπηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ήδε ππάξρνπζα 
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θιίκαθα ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δεδνκέλα ζπγθξίζηκα. ηηο επηπιένλ παξακέηξνπο 

δηεξεπλήζεθε κηα απιή ζπζρέηηζε κε ην θχξην ζθνξ.  

Πξηλ ηελ θχξηα εθαξκνγή πξνεγήζεθαλ 2 πηινηηθέο, κηα κηθξήο θιίκαθαο (πεξίπνπ 80 

εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ  εξγαδφκελνη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

(ΗΔΠ)) θαη κηα ζε 10 ζρνιεία ηεο Αηηηθήο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δηαθηλήζεθε ςεθηαθά, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ Lime Survey ελψ ηα 

δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ησλ Microsoft Excel, θαη IBM 

SPSS 23. 

2.1. Γεηγκαηνιεπηηθφ ζρέδην- θαηαλνκή - δηεμαγσγή 

 
 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία έρεη δηεμαρζεί ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο επηθξάηεηαο, ην ζρνιηθφ έηνο 2017-

2018, ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Γελ έγηλε δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ εηδηθήο-γεληθήο αγσγήο παξφηη θαλέλα είδνο ζρνιείνπ δελ απνθιείζηεθε απφ ην 

δείγκα. Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηεο 

πιαηθφξκαο MYSCHOOL. Ζ έθηαζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο επηδηψρζεθε λα είλαη επξεία ψζηε 

λα έρεη απμεκέλε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. ε θάζε πεξηθέξεηα ζρεδηάζηεθε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο αλαινγηθά. Πεξηιήθζεζαλ ζρνιεία φισλ ησλ ηχπσλ κε ηπραία 

επηινγή απφ ην ζχλνιν θάζε πεξηθέξεηαο (π.ρ. εηδηθά, κνπζηθά, θιπ) ρσξίο απηή ε 

πιεξνθνξία λα θαηαγξάθεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην. πκκεηείραλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξνη απφ 
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Γραφ. 1. Καηαγραθή Επαγγελμαηικής Ικανοποίηζης 
εκπαιδεσηικών ηοσ Ελληνικού Δημόζιοσ Στολείοσ                                                                                

(ποζοζηό εκπαιδεςηικών ανά βαθμίδα πληθςζμόρ/δείγμα - Ση.  Λήξηρ 
2016, ΕΛΣTAT)
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3500 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ ελψ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα θαη αμηνπνηήζηκα ήηαλ 

ηειηθά πεξίπνπ 2500 εξσηεκαηνιφγηα (71%). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο (Cronbach‟s a) γηα ηελ 

βαζηθή θιίκαθα ήηαλ αξθεηά πςειφο (0.911) ελψ φηαλ πεξηιήθζεθαλ θαη νη επηπιένλ 

πξνηεηλφκελεο κεηαβιεηέο απμήζεθε πεξαηηέξσ (0,920).  

3. Δπξήκαηα 

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε επηιέρηεθε πεληάβαζκε  Likert (1-5) ζε ζπκθσλία κε ηελ βαζηθή 

θιίκαθα. Γηα θαιχηεξε επνπηεία, ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε αλαγσγή θαη 

ζε εθαηνζηηαία θιίκαθα. ηε βαζηθή θιίκαθα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο φπνπ 

θαηαγξάθεθε ην ζπλνιηθφ ζθνξ (γίλεηαη ε παξαδνρή φηη είλαη απνδεθηφ λα εμαρζεί απφ ηηο  

ηεξαξρηθέο Likert κέζνο φξνο). Τπνινγίζηεθαλ 5 επηκέξνπο κέζνη φξνη  αλά νκάδα 

παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ  ηε βαζηθή θιίκαθα φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ 

ηελ κεηέθξαζαλ θαη ηε ζηάζκηζαλ. Έηζη ππάξρνπλ επί κέξνπο πεδία πνπ αθνξνχλ ηε θχζε 

ηεο εξγαζίαο, ηε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, ηε ζρέζε κε ηνλ δηεπζπληή, ηε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηηο γεληθφηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε - νκάδεο εξσηεκάησλ. Ζ γεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν (72,6%), γεγνλφο πνπ 

επαιεζεχεη ηελ αξρηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε. ηνπο επί κέξνπο παξάγνληεο θαίλεηαη φηη ε 

θχζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο είλαη ηα ζεκεία πνπ πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηνχλ επαγγεικαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Ληγφηεξν θαίλεηαη λα ηνπο ηθαλνπνηνχλ νη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (Πηλ. 1). 

 

Πίλαθαο 1. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                                                                                                         

πλνιηθό θαη επί κέξνπο ζθνξ ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ 

ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

(Μ.Ο.) 

ΣΤΠ. 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗ 

ΣΑ ΔΚΑΣΟ 

Φύζε Δξγαζίαο 4,08 1,13 81,60% 

Μαζεηέο 3,82 0,97 76,40% 

Γηεπζπληήο 3,63 0,97 72,60% 

πλάδειθνη 3,6 1,09 72,00% 

Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο 2,8 1,08 56,00% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

(γεληθό ζθνξ) 3,63 0,85 72,6% 
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Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – πςειφηεξν ζθνξ. Ζ βαζηθή θιίκαθα πεξηείρε 20 

εξσηήκαηα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη απηά πνπ εκθάληζαλ πςειφηεξν ζθνξ αλαινγηθά κε 

ηνπο ππφινηπνπο αιιά θαη κε ηνλ κέζν φξν ηεο θιίκαθαο. Φαίλεηαη φηη ηα ηξία πςειφηεξα ζε 

ζθνξ εξσηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο (πηλ. 2). 

 

 Πίλαθαο 2. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                        

Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο κε ην πςειόηεξν ζθνξ 

ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ  

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

(Μ.Ο.) 

ΣΤΠ. 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗ 

ΣΑ 

ΔΚΑΣΟ 

Β13. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ζεκαληηθόο 4,57 0,69 91,49% 

Β12. Η δνπιεηά κνπ είλαη δεκηνπξγηθή 4,04 0,95 80,77% 

Β14. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε βνεζά 

ζηελ πξνζσπηθή κνπ αλάπηπμε 
3,93 1,01 78,58% 

 Β7. Έρσ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 3,90 0,86 78,01% 

Β15. πλεξγάδνκαη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο 

καζεηέο κνπ 
3,89 0,81 77,80% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ            

(γεληθό ζθνξ) 
3,63 0,85 72,60% 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – ρακειφηεξν ζθνξ. Οη παξάγνληεο πνπ εκθάληζαλ 

ρακειφηεξν ζθνξ αλαινγηθά κε ηνπο ππφινηπνπο αιιά θαη κε ηνλ κέζν φξν ηεο θιίκαθαο. (ηα 

ηξία ρακειφηεξα ζθνξ) αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο (πηλ. 3). 

Πίλαθαο 3. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                                                                                                                                  

Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο κε ην ρακειόηεξν ζθνξ  

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

(Μ.Ο.) 

ΣΤΠ 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗ 

ΣΑ 

ΔΚΑΣΟ 

 Β2. Ο/Η δηεπζπληήο/ληξηα (πξντζηάκελνο/ε) κνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη δίθαηα 
3,53 1,20 70,51% 

Β9. Οη ζπλάδειθνί κνπ δνπιεύνπλ θαιά σο νκάδα 3,20 1,08 63,93% 

Β20. Ο πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη αζθαιήο 2,92 1,05 58,47% 

Β18. Ο πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη επράξηζηνο 2,91 1,13 58,22% 

Β19. Ο πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη θαηάιιεινο 2,77 1,11 55,31% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ   (γεληθό ζθνξ) 3,63 0,85 72,60% 
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Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Ζ θαηαγξαθή εκθαλίδεη σο πην 

επραξηζηεκέλνπο ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο (Ν=346, 77,77%) θαη ηνπο δαζθάινπο (Ν=750, 

73,88%) θαη ιηγφηεξν ηνπο θαζεγεηέο ΔΠΑΛ (Ν=223, 70,50%) θαη Γεληθψλ Λπθείσλ 

(Ν=502, 70,11%). Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(Sig.=0,00) ελψ κε ηελ αλάιπζε Scheffe εκθαλίδνληαη νη λεπηαγσγνί λα βξίζθνληαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο βαζκίδεο. 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά θχιν. Οη άλδξεο (Ν=811) εκθαλίδνληαλ ειαθξά πην 

επραξηζηεκέλνη (73%) απφ ηηο γπλαίθεο (Ν= 1682, 72,4%) αιιά ε δηαθνξά απηή δελ 

απνδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig= 0,289) 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά επίπεδν ζπνπδψλ. Καηαγξάθεθαλ δηάθνξα 

αθαδεκατθά πξνζφληα (δεχηεξν πηπρίν, Γηδαζθαιείν, Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ). Ζ 

αλάιπζε ηειηθά πεξηνξίζηεθε ζε 2 επίπεδα, εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ (Ν=1528) θαη 

δίρσο κεηαπηπρηαθφ (Ν=979) γηα λα ππάξμεη έλα εξκελεχζηκν απνηέιεζκα. Απηνί πνπ είραλ 

κεηαπηπρηαθφ εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο=3,68, 73,6%) απφ απηνχο πνπ 

δελ είραλ (Μ.Ο=3,54 70,8%, Sig.=0,00).  Τπήξραλ 63 δηδάθηνξεο πνπ δελ είραλ δειψζεη φηη 

έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθφ. Μεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο απφ ην δείγκα ην πνηνηηθφ απνηέιεζκα δελ 

άιιαμε. 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά εξγαζηαθή θαηάζηαζε. Δμεηάζηεθαλ 3 θαηαζηάζεηο, 

κφληκνη, αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη. Χξνκίζζηνη ζπκκεηείραλ κφλνλ 6. Απνθαζίζηεθε λα 

αθαηξεζνχλ γηα ιφγνπο αθξηβείαο θαη ε ζχγθξηζε έγηλε αλάκεζα ζε κφληκνπο (Ν=2191) θαη 

αλαπιεξσηέο (Ν=292). Αλ θαη ππήξρε κηθξή δηαθνξά κε πην επραξηζηεκέλνπο ηνπο κφληκνπο 

(Μ.Ο.=3,63, 72,6%) έλαληη ησλ αλαπιεξσηψλ (Μ.Ο.=3,59, 71,8%) ε δηαθνξά απηή δελ 

εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig=0,261) 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά έηε ππεξεζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρσξίζηεθαλ ζε 4 

νκάδεο αλαιφγσο ησλ εηψλ ππεξεζίαο (0-5, 6-15, 16-25, >25). Ζ θαηαγξαθή έδεημε κηα 

ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο  ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig.=0,00). Ζ αλάιπζε Scheffe δηαρψξηζε απφ ηηο άιιεο 

νκάδεο, σο ζεκαληηθά πην επραξηζηεκέλνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηζζφηεξα απφ 25 έηε 

ππεξεζίαο (Ν=649, 75,2%). Ληγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ φινπο εκθαλίζηεθαλ απηνί κε ηα 

ιηγφηεξα (0-5 έηε) ππεξεζίαο (Ν=134, 71,2%). 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά πεξηθέξεηα ππεξεζίαο. Ζ θαηαγξαθή έδεημε 

αθαλφληζηε αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ (Sig.=0,00) 

κε πην ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Ζπείξνπ (Μ.Ο.=3,84, 76,8%) θαη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνπο απηνχο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Μ.Ο.= 3,47, 69,4%) θαη ηεο Αηηηθήο 

(Μ.Ο= 3,55 , 71%). 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – πξφζζεηνη παξάγνληεο. Παξαθάησ εκθαλίδνληαη νη 

πξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ εξεπλήζεθαλ. ινη ζρεδφλ έρνπλ πεξηιεθζεί θαηά θαηξνχο ζε 

ειιεληθέο θαη δηεζλείο εξγαζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε, ηηο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο, ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 
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εμέιημεο. Ζ παξνχζα θαηαγξαθή έδεημε φηη φινη βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ ην γεληθφ ζθνξ 

ηθαλνπνίεζεο ελψ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ ζπλεξγαζία 

(Μ.Ο.=3,36, 67,2%) θαη ηελ αλαγλψξηζε (Μ.Ο.= 3,29, 65,8%) ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ 

ηνπο γνλείο θαη ιηγφηεξν απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο (Μ.Ο.=1,86, 37,2%) (πηλ. 4). 

 

Πίλαθαο 4. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                                                                                                                                  

Πξόζζεηνη Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο  

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ  

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

(Μ.Ο.) 

ΣΤΠ. 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΑ 

ΔΚΑΣΟ 

Γ4. πλεξγαζία κε γνλείο 3,36 0,94 67,19% 

Γ3. Αλαγλώξηζε από γνλείο 3,29 0,98 65,78% 

Γ5. Κνηλσληθή εθηίκεζε 3,07 1,08 61,42% 

Γ2. Γπλαηόηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο  2,11 0,94 42,23% 

 Γ1. Οηθνλνκηθέο  απνιαβέο    1,86 0,84 37,30% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ          

(γεληθό ζθνξ) 
3,63 0,85 72,60% 

 

Θεσξήζεθε ζθφπηκν λα εξεπλεζεί πσο ζπζρεηίδνληαη νη επηπξφζζεηνη παξάγνληεο (ηεξαξρηθή 

θιίκαθα) κε ην γεληθφ ζθνξ ηεο ηθαλνπνίεζεο (ζπλερήο θιίκαθα). Μεηαηξάπεθε ε 

πεληάβαζκε Likert ζε δίηηκε θαη αλαδεηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο point biserial ν 

νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα παξφκνηνπ είδνπο δεδνκέλα (Π. Ρνχζζνο-Γ. 

Σζανχζεο 2002). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εκθαλίδνπλ 

πνηνηηθά ζεηηθή ζπζρέηηζε κελ κε ην γεληθφ ζθνξ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αιιά 

πνζνηηθά ηδηαίηεξα ρακειή. Υακειφηεξε ζπζρέηηζε απφ φινπο εκθαλίδεη ε κεηαβιεηή ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαη πςειφηεξε ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο. Παξαθάησ 

θαίλεηαη ελδεηθηηθά ε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν θαη 

απηψλ πνπ είλαη ιηγφηεξν επραξηζηεκέλνη απφ ηηο απνιαβέο ηνπο, κε ην γεληθφ ζθνξ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. (πηλ 5, γξάθεκα 2) 

 

Πίλαθαο 5. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                                                                                                                                  

πζρέηηζε Πξόζζεησλ Παξαγόλησλ ηθαλνπνίεζεο κε γεληθό ζθνξ 

 ΔΠΑΓΓ 

ΗΚΑΝΟΠ 

ΑΠΟΛΑΒ

Δ 2 

ΔΠΑΓΓ 

ΔΞΔΛΗΞ2 

ΤΝΔΡΓΑ

ΓΟΝΔΗ2 

ΑΝΑΓΝΧΡ 

ΚΟΗΝΧΝ2 

ΔΠΑΓΓΗΚΑΝΟΠ 

Pearson Correlation 1 ,218** ,341** ,321** ,353** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 2507 2495 2497 2496 2499 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Γξαθ. 2.  Καηαγξαθή Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ ρνιείνπ  

πζρέηηζε ηθαλνπνίεζεο απφ νηθνλνκηθέο απνιαβέο κε γεληθφ ζθνξ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

 

4. χλνςε-πκπεξάζκαηα - πδήηεζε – Πξνηάζεηο 

Με ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη ηε βνήζεηα ζηαζκηζκέλνπ εξγαιείνπ, εμεηάζηεθε 

αλαινγηθφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

Σν γεληθφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθά πςειφ (72%). ηηο επί κέξνπο δηαζηάζεηο πνπ ην ζπλζέηνπλ εκθαλίδνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πην επραξηζηεκέλνπο απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο (81,6%) θαη ηε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο (76,40%) θαη ιηγφηεξν απφ ηηο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο (56%). Απηφ, φπσο δείρλνπλ θαη ηα παξαθάησ επξήκαηα, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

φηη κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέγνπλ ζπλεηδεηά ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη 

δελ ην αληηκεησπίδνπλ απνθιεηζηηθά σο πεδίν βηνπνξηζκνχ.  

ε αλάινγε έξεπλα ζε λεπηαγσγνχο ζηελ Κχπξν (Papanastasiou & Zembylas, 2006), 

θαίλεηαη φηη νη λεπηαγσγνί ηνπ δεκνζίνπ ζρνιείνπ επίζεο δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  πξάγκα ην νπνίν δε θαηαγξάθεηαη ηφζν έληνλν ζηηο λεπηαγσγνχο ησλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

 Δληφο ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, πην επραξηζηεκέλνη εκθαλίδνληαη νη λεπηαγσγνί 

(Ν=346, 77,77%) θαη νη δάζθαινη (Ν=750, 73,88%) θαη ιηγφηεξν νη θαζεγεηέο ΔΠΑΛ 

(Ν=223, 70,50%) θαη Γεληθψλ Λπθείσλ (Ν=502, 70,11%). Σα πςειά πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζπγθιίλνπλ κε ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Koustelios, 2001;  Μαθξή-Μπφηζαξε 

& Μαηζαγγνχξαο, 2003; Koutouzis & Malliara, 2017; Tsigilis et al, 2006; Σαξαζηάδνπ & 

Πιαηζίδνπ, 2009) θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ απφ 
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ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία (ν.π.). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνχκε πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη κε ηηο δπζθνιίεο ηεο θάζε 

ειηθίαο καζεηψλ θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε βαζκίδαο φπσο π.ρ. κε ηελ πίεζε πνπ 

δέρνληαη νη θαζεγεηέο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηε δνθηκαζία ησλ 

παλειιελίσλ θ.α. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο θαη κε ιηγφηεξα αθαδεκατθά 

πξνζφληα (απηέο νη δχν νκάδεο ζπκπίπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ) εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πην 

επραξηζηεκέλνη απφ απηνχο κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο θαη πεξηζζφηεξα πξνζφληα (εδψ 

ζπγθξίζεθαλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ). Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη θαη ζην φηη νη λεψηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί εηζέξρνληαη κε δπζκελέζηεξνπο  επαγγεικαηηθνχο φξνπο ζηελ εξγαζία αλ θαη 

θαηά θαλφλα δηαζέηνπλ απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα θαη πξνζδνθνχλ θάηη πεξηζζφηεξν. 

Γηαθνξά ζεκαληηθή ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ αλαπιεξσηψλ-κνλίκσλ δελ 

εκθαλίζηεθε. Αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Ληγφηεξν επραξηζηεκέλνη εκθαλίδνληαη φζνη εξγάδνληαη ζε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη 

Αηηηθή δειαδή ζε κεγάιν βαζκφ ζηα δχν κεγάια κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. Απηφ 

θαηά ηε γλψκε καο ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζε απηά ηα θέληξα εξγάδνληαη πνιινί λένη 

εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ζην φηη νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο είλαη δπζρεξείο.  

Σν εχξεκα επίζεο δειψλεη φηη ζην δηνηθεηηθφ πιαίζην κηαο πεξηθέξεηαο πηζαλφλ ππάξρνπλ ηα 

ππεξεζηαθά πεξηζψξηα γηα δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

Οη πξφζζεηεο παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ εκθάληζαλ επίπεδν ρακειφηεξν απηνχ ηεο 

γεληθήο ηθαλνπνίεζεο. Πην ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ 

ζπλεξγαζία (67,19%) θαη ηελ αλαγλψξηζε (65,78%) απφ ηνπο γνλείο. Ληγφηεξν 

επραξηζηεκέλνη εκθαλίζηεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο (37,2). Δπηρεηξψληαο 

ζπζρέηηζε κε ην γεληθφ ζθνξ ηεο ηθαλνπνίεζεο δηαπηζηψζακε γεληθά αδχλακε ζρέζε. 

Υακειφηεξε ζρέζε έρεη ε κεηαβιεηή ησλ απνιαβψλ. Απηφ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, 

παξφηη δελ εκθαλίδνληαη επραξηζηεκέλνη κε ηηο απνιαβέο ηνπο, δελ ην ζπλδένπλ ηδηαίηεξα κε 

ην γεληθφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Απνηειεί αθφκα κηα έλδεημε φηη ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ επηιέγεηαη κε θχξην θξηηήξην ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

πλέρεηα ηεο έξεπλαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεξεχλεζεο θηλήηξσλ/παξακέηξσλ 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα κπνξνχζε, ζε πιαίζην αλάινγνπ 

δείγκαηνο, λα απνηειέζεη ε ιεπηνκεξήο δηεξεχλεζε ησλ ίδησλ παξαγφλησλ ζε επίπεδν 

βαζκίδαο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα). Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα επηκεξηζηεί ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ζρνιείσλ θαζψο θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε πνπ δελ πεξηιήθζεθε ζην παξφλ 

δείγκα. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ζα κπνξνχζε λα γίλεη λέα αμηνιφγεζε παξαγφλησλ κε ζθνπφ 

δεκηνπξγία επηθαηξνπνηεκέλεο θιίκαθαο αθνχ ην εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ 

θηλνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλερψο ηξνπνπνηείηαη. ε πεξαηηέξσ αλάιπζε, ζεσξνχκε 

ζθφπηκν λα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη ζε έλα ζπλνιηθφ γξακκηθφ κνληέιν ψζηε λα 

εθηηκεζεί αθξηβέζηεξα ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζηελ εξκελεία ηεο γεληθήο κεηαβιεηφηεηαο. 
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Abstract: The movements of large population groups in western countries in particular, 

especially in the last decades, have made significant changes in the composition of their 

population. These changes also touched on the field of education. The student population 

presents a cultural diversity, often shaking the perceptions based on its homogeneous national 

and cultural composition, in many countries, including Greece. This new reality has made it 

imperative to manage this diversity. The purpose of this research was to investigate the views 

of primary school teachers in Attica on cultural diversity. For the effective conduct of the 

research, the quantitative approach was followed using a questionnaire in February and March 

2017. The sample consisted of 207 primary school teachers in Attica. The results showed that 

the teachers of sample: do not follow in a multicultural classroom personalized teaching, the 

use of language and culture elements of foreign / immigrant / student refugees as a strategy, 

do not create appropriate teaching materials for these pupils, while following the creation of 

mixed groups of children. 

Keywords: multiculturalism, interculturalism, diversity 

Πεξίιεςε: Οη κεηαθηλήζεηο κεγάισλ νκάδσλ πιεζπζκνχ ζηηο δπηηθέο θπξίσο ρψξεο 

ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο άγγημαλ θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο καζεηηθφο 

πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηα πνιηηηζκηθή πνηθηιία, θινλίδνληαο ζπρλά αληηιήςεηο βαζηζκέλεο 

ζηελ νκνηνγελή εζληθά θαη πνιηηηζκηθά ζχλζεζή ηνπ, ζε πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε Διιάδα. Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο απηήο 

ηεο εηεξφηεηαο. Ο ζθνπφο ηεο  παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη  ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. Αηηηθήο, ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, θαηά ηνλ Φεβξνπάξην θαη Μάξηην ηνπ 2017. Σν 

δείγκα απνηέιεζαλ 207 εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ λ. Αηηηθήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο: δελ 

αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ηε ρξήζε 

ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ/ κεηαλαζηψλ/ πξνζθχγσλ 
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καζεηψλ, σο ζηξαηεγηθή, δελ δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ  γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, ελψ αθνινπζνχλ ηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ παηδηψλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, εηεξφηεηα 

Δηζαγσγή 

To δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, ε αλζξσπφηεηα έγηλε κάξηπξαο καδηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

πιεζπζκψλ ζε παγθφζκην επίπεδν γηα νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θαη ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, 

πνπ πξνθάιεζαλ δηεζλψο κηα κεγάιε αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ ράξηε (Παξζέλεο & 

Φξαγθνχιεο, 2016). Ζ Διιάδα, βξίζθεηαη ζηε δίλε απηψλ ησλ εμειίμεσλ θαη βηψλεη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπο. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην παγθφζκην ζθεληθφ, αιιά θαη ε καδηθή κεηαθίλεζε 

πιεζπζκψλ ηφζν κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ φζν θαη απφ ηξίηεο πξνο ηελ Δπξψπε 

ρψξεο, έρνπλ νδεγήζεη ζε κεηαβνιέο ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ. Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ  απφ απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο, βηψλνληαη  έληνλα απφ  άηνκα θαη θνηλσληθέο 

νκάδεο φηαλ δεκηνπξγνχληαη ηάζεηο μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ (Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο, 

2016). Οη αιιαγέο απηέο άγγημαλ θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ν καζεηηθφο 

πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηα πνιηηηζκηθή πνηθηιία, θινλίδνληαο ζπρλά αληηιήςεηο βαζηζκέλεο 

ζηελ νκνηνγελή εζληθά θαη πνιηηηζκηθά ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα (Γθφβαξεο, 2004; Μάξθνπ, 2010). 

Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο απηήο ηεο εηεξφηεηαο 

θαη νδήγεζε ρψξεο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζην ζέκα απηφ, ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ 

πνιηηηθψλ (Γθφηνβνο, 2003). Οη δπζθνιίεο πνπ παξαηεξήζεθε, φηη αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηα 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ, 

πξνβιεκάηηζαλ θαη πξνβιεκαηίδνπλ έληνλα ηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  

Ζ βαζηθή πξφθιεζε πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζήκεξα νη πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηξφπν ψζηε λα κελ 

νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο, αιιά ζηε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ (Γθφβαξεο, 

2004). Ζ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απεηιή γηα ηα έζλε-θξάηε, αιιά, 

αληίζεηα, ε αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο εγγπάηαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ ελφηεηά 

ηνπο (Μάξθνπ, 2010). Ζ ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο έληαμεο ησλ ππνθεηκέλσλ αλαγλσξίδεηαη σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, έρνληαο ην 

ξφιν λα εθπαηδεχζεη φινπο ηνπο καζεηέο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, 

ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο πνιηηείαο ζηελ νπνία φινη ζα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ (Μάξθνπ 2010; Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο,2016). Αλαπάληεην παξακέλεη 

σζηφζν ην εξψηεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ πξέπεη λα ιάβεη ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ξαγδαίεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αιιαγέο (Παξζέλεο, 

2013).  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ελδπλάκσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο γξάθνπζαο (ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχ) θαη ηελ πξνζαλαηφιηζαλ, ψζηε λα αζρνιεζεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  
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1. Πνιππνιηηηζκηθφηεηα  θαη Γηαπνιηηηζκηθφηεηα 

Ο Μάξθνπ (2010), δηαθνξνπνηεί ελλνηνινγηθά ηνπο φξνπο «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» θαη   

«δηαπνιηηηζκηθφηεηα» θαη   ηνλίδεη φηη ε    «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» πεξηγξάθεη ζπλήζσο κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δηαδηθαζία εμέιημήο ηεο. 

Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» δειψλεη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε, ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ 

εζληθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ (Μάξθνπ, 2010). Πξφθεηηαη γηα κηα δηαιεθηηθή ζρέζε, 

κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ εζληθψλ - κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. Απνηειεί κία δπλακηθή  

νινθιήξσζε πνιηηηζκψλ πνπ είλαη πξφζπκνη λα ζπλαληεζνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, 

λα δαλεηζηνχλ ακνηβαίεο ιέμεηο, ηδέεο, ππνζέζεηο, νπηνπίεο θαη λα πξνζζέζνπλ ζηα νηθεία 

ζχκβνια άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (Μάξθνπ, 2010). 

χκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (2007), ν φξνο δηαπνιηηηζµηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηηµε 

ζπλάληεζε, αιιειεπίδξαζε, επηθνηλσλία θαη αιιεινεµπινπηηζµφ θνξέσλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζµψλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ εγθαηάιεηςε εζλνθεληξηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ απνδνρή ηεο 

πνιππνιηηηζµηθφηεηαο, φπνπ νη θνηλσλίεο αλαγλσξίδνπλ θαη ζέβνληαη  ηελ πνιηηηζµηθή 

εηεξφηεηα (∆αµαλάθεο, 2007). 

1.1.  Δηεξφηεηα 

Ζ ιέμε εηεξφηεηα νξίδεηαη σο ε έιιεηςε νκνηφηεηαο θαηά ην είδνο, ηε ζέζε, ηελ ηάμε θ.ι.π. 

(Μπακπηληψηεο, 1998). 

Ο φξνο εηεξφηεηα πέξα απφ ηε ιεμηθνινγηθή ηνπ εξκελεία, λνεκαηνδνηείηαη απφ ζεσξίεο 

θνηλσληνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο. Οη ζεσξεηηθνί ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζπζρεηίδνπλ 

ηελ εηεξφηεηα κε ηελ ηαπηφηεηα θαη επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζρέζε, εγψ θαη ν 

άιινο  (Υαηδεζαββίδεο, 2001). 

Ζ εηεξφηεηα κπνξεί λα εκθαλίδεη πνιιέο κνξθέο: κπνξεί λα αθνξά δηαθνξεηηθέο 

εζλνπνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο, θπιεηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, φπνπ ε εηεξφηεηα είλαη 

έθδειε θαη  πξνθαιεί ζπλήζσο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο απνθιεηζκνχ. Μπνξεί αθφκε λα 

αλαθέξεηαη ζε νκάδεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κηα θνηλσλία θαη δηαθνξνπνηνχληαη κφλν 

εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο, γηα κηα νκάδα πνπ δελ 

έξρεηαη απφ άιιε ρψξα, (π.ρ. Ρσζνπφληηνη), νχηε απφ άιιε εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα, φπσο νη 

Σζηγγάλνη ή νη Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο (Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο, 2016). 

Αλαθνξηθά κε ην ζεκεξηλφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ φηη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο κηαο θαη νη αιινδαπνί καζεηέο 

θέξνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηε γιψζζα ηνπο, ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο, ηελ 

ζξεζθεία ηνπο, ηηο ζπλήζεηέο ηνπο (Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο, 2016).   Με άιια ιφγηα ε 
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πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ απνηειεί ζήκεξα έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

1.2. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

Ζ  δηαπνιηηηζµηθή εθπαίδεπζε εµθαλίζηεθε απφ ηελ αλάγθε ησλ ζεµεξηλψλ θνηλσληψλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιππνιηηηζµηθφηεηα θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηή επέθεξε (Παξζέλεο & 

Φξαγθνχιεο, 2016). 

Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε παξαπέκπεη ζε δπν δηαθξηηά ζηάδηα. Σν πξψην 

αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππφ ηελ έλλνηα ησλ ξπζκίζεσλ αιιά θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ (πιηθνηερληθή ππνδνκή, πνηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ) ηεο 

θνηλσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Σν δεχηεξν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θαη 

ην απνηέιεζκα άζθεζεο αγσγήο κέζα ζην ζρνιείν. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο ν 

θαηεμνρήλ ζεζκφο ζηήξημεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, 

θαιείηαη λα θάλεη πξάμε ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ κέζα απφ ηε ζέζπηζε 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο (Μάξθνπ, 1997). 

χκθσλα θαη κε ηνλ επηθξαηέζηεξν νξηζκφ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο 

απάληεζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή κεηεμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε είλαη νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ 

εζλνπνιηηηζκηθψλ πξνειεχζεσλ (Μάξθνπ, 1997). 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε   αλαγλσξίδεη φηη νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί έρνπλ ηζφηηκε 

αμία θαη πξνζπαζεί λα πξνάγεη ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε φινπο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ ησλ καζεηψλ (Γακαλάθεο, 2007).  

1.3. Ζ δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία ρσξίο λα δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη ζεζκηθέο 

δνκέο κεηαηξάπεθε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ θαη πξνζθχγσλ, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα 

δηαρεηξηζηεί θαη ην δήηεκα ηεο έληαμεο θαη έηεξσλ νκάδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο 

«δηαθνξεηηθνί» (π.ρ. Ρνκά, Μνπζνπικάλνη Θξάθεο ή Πνκάθνη) (Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο, 

2016). 

Σν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηαηί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξέκβνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά κεηθηή ζχλζεζε ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα ζπλδένπλ ηε λέα κάζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. Γηα  λα δηαρεηξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί απνηειεζκαηηθά κηα 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. Πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθά παηδηά κπνξεί λα έρνπλ πξνεγνχκελεο 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ ηα πξνδηαζέηνπλ γηα κάζεζε κε ηξφπνπο πνπ ίζσο λα κελ είλαη 

ζπκβαηνί κε θάπνηεο θνηλψο εθαξκνζκέλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζε πνιιέο ηάμεηο. Γηα απηφ 

νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα πηνζεηήζνπλ κηα εληαμηαθή θαη επέιηθηε πξνζέγγηζε 

δηδαζθαιίαο, παξαηεξψληαο ηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ θαη πξνζαξκφδνληαο ηε 

δηδαζθαιία ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηελ 

ηάμε (Γακαλάθεο, 2007). 

Ο Banks (2004), πξνηείλεη λα πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κηα «δίθαηε παηδαγσγηθή» πνπ 

απνηειείηαη απφ ηερληθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα αθαδεκατθά 

επηηεχγκαηα παηδηψλ απφ πνιππνίθηιεο θπιεηηθέο θαη εζληθέο νκάδεο. 

1.4. Γηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα 

Δηνηκφηεηα, είλαη ε ηθαλφηεηα άκεζεο αληίιεςεο ησλ εξεζηζκάησλ θαη θαηάιιειεο 

αληηδξάζεσο ζε απηά, σο απνηέιεζκα ζπλήζσο θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο (Μπακπηληψηεο, 

1998). 

Ο δηαπνιηηηζκηθά έηνηκνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη: α) λα γλσξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ  κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, ηα αληίζηνηρα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο  γηα ηνπο αιινδαπνχο ηεο Διιάδαο αιιά 

θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηνπο νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ.  Δπίζεο λα γλσξίδεη ην 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, λα αληηκεησπίδεη ηα παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα θαη λα  

δηαρεηξίδεηαη κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε (Μάξθνπ, 1997), β) λα έρεη πινχζηα θαηαλφεζε ησλ 

αθαλψλ αιιά θαη ησλ νξαηψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

θαη έρεη ξεαιηζηηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ν εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα δηαζέηεη δηνξαηηθφηεηα, πνπ απνθηάηαη  κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο θαη ηεο 

ζηνραζηηθήο εκπεηξίαο (Κνζζπβάθε, 2002). 

Χο δηαπνιηηηζκηθή δηδαθηηθή εηνηκφηεηα νξίδεηαη ε ζεσξεηηθή γλψζε, νη δεμηφηεηεο θαη ε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δηαζέηεη γηα δεηήκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα εθαξκφδεη  ηε ζεσξία θαη λα 

επηηπγράλεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη (Κνζζπβάθε,2002). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαθηηθήο εηνηκφηεηαο είλαη ε πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ κε άιινπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ επηηξέπεη ηε 

ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πξνο φθεινο ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ. Δίλαη απαξαίηεηε ζηηο ζρνιέο θνίηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε δηδαζθαιία ηεο 

ρξήζεο θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη  ζηηο 
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πξνθιήζεηο θαη ζηα  δεδνκέλα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο (Κνζζπβάθε, 

2002). 

1.5. ∆ηαπνιηηηζµηθή επηθνηλσλία ζηελ εθπαίδεπζε 

Με ηνλ φξν δηαπνιηηηζµηθή επηθνηλσληαθή εηνηµφηεηα ελλνείηαη έλα ζχλνιν απφ 

ζπµπεξηθνξέο, ζηάζεηο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνµα λα 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζµαηηθά ζε δηαπνιηηηζµηθέο θαηαζηάζεηο (Fantini, 2006). 

Ζ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπµπεξηθνξψλ απφ ηα άηνµα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

εζλνπνιηηηζµηθέο νµάδεο επηηπγράλεηαη µέζσ ηεο δηαπνιηηηζµηθήο επηθνηλσλίαο  πνπ 

επηηξέπεη ζηα άηνµα λα αληαπνθξηζνχλ ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζµηθήο επαθήο (Καλαθίδνπ 

& Παπαγηάλλε, 1998). Ζ δηαπνιηηηζµηθή επηθνηλσλία πθίζηαηαη φηαλ ηα άηνµα επεξεάδνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζµηθέο  θνηλφηεηεο θαη δηαπξαγµαηεχνληαη θνηλέο έλλνηεο µε ζηφρν 

ηελ χπαξμε λνήµαηνο µέζα ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.  

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

2.1. θνπφο - ηφρνη- Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. Αηηηθήο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε 

δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ  εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. Αηηηθήο. 

ε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο ηα δηεξεπλεηηθά  εξσηήκαηα 

ηα νπνία θαη απνηέιεζαλ ηνπο επηκέξνπο άμνλεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ  ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, δηαηππψζεθαλ σο εμήο:  

1. Πνηα είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ λ. Αηηηθήο; 

2. Πνηα είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ λ. Αηηηθήο; 

2.2. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο ε 

θχζε ηεο έξεπλαο έιαβε ηε κνξθή επηζθφπεζεο θαη  απεπζχλζεθε ζε έλα κεγάιν αιιά φρη 

θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Ζ πίεζε ρξφλνπ δελ επέηξεςε ηελ επέθηαζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο θάλνληαο ρξήζε θαη ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, αληηιακβαλφκελνη βέβαηα ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ ( Cohen & Manion, 1997).  
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Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα θαη έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηεξίδεη ηελ επηζηεκνληθή ηεο εγθπξφηεηα ζηηο 

αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,  θαηαγξάθεη γεγνλφηα, πηζαλέο αηηίεο θαη έρεη  

παξαγσγηθφ  ραξαθηήξα (Cohen & Manion,1997). Δπηπιένλ ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

εθιακβάλεηαη σο πην αμηφπηζηε, θαζψο ν εξεπλεηήο ζεσξείηαη, φηη είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνο 

απφ ηα γεγνλφηα (Γεκεηξφπνπινο, 2004).  

2.3.  Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο εζηηάζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνχ, έρνληαο πιήξε 

επίγλσζε, φηη ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ. Ζ 

δεηγκαηνιεςία ήηαλ βνιηθή ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο πξφζβαζήο ηεο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο πιεζπζκφο αλαθνξάο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Αηηηθή. πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζρνιεία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, Ακαξνπζίνπ, Άλσ Ληνζίσλ, Αραξλψλ, 

Βξηιεζζίσλ, Κνξπδαιινχ, Μάλδξαο θαη Πεχθεο. πλνιηθά  δηαλεκήζεθαλ 210 

εξσηεκαηνιφγηα  απφ  ηελ εξεπλήηξηα, ηδηνρείξσο, ζε ζπλαδέιθνπο θαη  ζπγθεληξψζεθαλ  

207 ζσζηά. Ζ εξεπλήηξηα  επηζθέθζεθε ηνλ Φεβξνπάξην θαη Μάξηην 2017 ηα ζρνιεία ζηα 

δηαιείκκαηα, ελεκέξσζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη γηα ηελ 

αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,  παξέκεηλε ζην ζρνιείν γηα λα  ζπιιέμεη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

απζεκεξφλ. 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

 

Αλαθνξηθά κε ην θχιν, απφ ηνπο 207 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα νη 56 (27,1%) ήηαλ άλδξεο 

θαη νη 151 (72,9%) γπλαίθεο. 

 

Χο πξνο ηελ ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ,  πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 9,2% είρε ειηθία έσο 30 έηε, 

πνζνζηφ 25,6%, είρε ειηθία 31 έσο 40 έηε, κεγάιν επίζεο πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43,0% 

φπνπ θαη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εκθάληζε ειηθία 41-50 έηε θαη πνζνζηφ 22,3% δήισζε 

ειηθία απφ 51 έηε θαη άλσ. 

 

Χο πξνο ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ  πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 72,9% απηψλ πνπ απάληεζαλ 

δήισζαλ, φηη νη βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο ήηαλ ζε παηδαγσγηθφ ηκήκα, ελψ ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27,1% εκθαλίδνληαη νη πηπρηνχρνη απφ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία. ε 

ζρέζε κε ηελ θαηνρή δεπηέξνπ πηπρίνπ, ην 31,9% απηψλ πνπ απάληεζαλ εκθαλίδνληαη σο 

πηπρηνχρνη ΑΔΗ θαη ζε πνζνζηφ 13,20% σο πηπρηνχρνη ΣΔΗ. Χο πξνο ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20,3% απηψλ πνπ απάληεζαλ δήισζαλ, φηη θαηέρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 1,9% εκθαλίζηεθαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ ζηε Γηαπνιηηηζκηθή  Δθπαίδεπζε. Σέινο ζε ζρέζε κε 

δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3,9% απηψλ πνπ απάληεζαλ δήισζαλ, φηη 
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θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ελψ θαλείο δελ εκθαλίζηεθε κε δηδαθηνξηθφ ζηε 

Γηαπνιηηηζκηθή  Δθπαίδεπζε. 

2.4. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ έξεπλα ζηεξίρζεθε ζηε ζπγθέληξσζε, ηνπ πξνο δηεξεχλεζε πιηθνχ, ζην εξσηεκαηνιφγην 

θαη απνηειείηαη απφ ζχλνιν γξαπηψλ εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην εμεηαδφκελν 

δήηεκα ην νπνίν είλαη «νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. 

Αηηηθήο σο πξνο ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο». Με ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ επηηεχρζεθε ε ζπιινγή πνιιψλ πιεξνθνξηψλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζφδνπο π.ρ. παξαηήξεζε ή  ζπλέληεπμε 

(Cohen & Manion,1997). 

2.4.1. Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ 

Πξφθεηηαη γηα έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν αξρηθά, πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ειηθία, ζην 

θχιν θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν. Σα δεκνγξαθηθά απηά ζηνηρεία είλαη νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηδηφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηδξά ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2002).  

 

ην εξσηεκαηνιφγην, κεηά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αθνινπζνχλ δχν άμνλεο κε  θιεηζηέο 

εξσηήζεηο (ζε 4/βάζµηα θαη 5/βάζµηα θιίµαθα Likert) γηα εχθνιε θσδηθνπνίεζε, 

ζπκπιήξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ εξσηψκελνπ λα απαληά εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

εξσηήζεσλ.  

 

Ο 1
νο

 άμνλαο:  

 Πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο (ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ, δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη  δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ 

παηδηψλ). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζρνιηθή ηάμε 

(πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ, πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

πξνβιήκαηα ιφγσ πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ηνπο).Σέινο ηίζεληαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηνπο 

επηηπρία (αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηα παηδηά 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 3, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 51 of 307 

απηά, ε κε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο). 

Ο 2
νο

 άμνλαο:  

 Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, επηθνηλσλία θαη  επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

αξρηθά ηίζεληαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, αλαθνξηθά κε  

ηνπο αιινδαπνχο/κεηαλάζηεο/πξφζθπγεο καζεηέο (πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο  γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ελαιιαθηηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη 

θαηάιιειεο γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ρεηξηζκφο κε άλεζε θαη επρέξεηα 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηξεηο 

εξσηήζεηο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή  επηθνηλσλία (πνιπγισζζηθφο γξακκαηηζκφο, 

ζπλαηζζήκαηα αλεζπρίαο θαη ελνρήο σο πξνο ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα 

πνιηηηζκηθή κεηνλφηεηα, αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ απφ εηδηθνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο). Σέινο ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

εξσηήζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο (θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ ζεκάησλ, αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαζψο 

θαη ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο θαη ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε). 

2.5. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο εζηηάζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνχ θαη δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ. 

2.6. Δγθπξφηεηα 

Ζ εγθπξφηεηα (validity) είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  γηα ηελ 

χπαξμε απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο θαη γηα ηελ  εμαζθάιηζή ηεο : α) ζηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ δηαξξνήο β) ζηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ρξήζεο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπο, γ) ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο εζειεκέλε δηαζηξέβισζε, δηαηππψλνληαο ηζρπξηζκνχο 

πνπ πξνθχπηνπλ κφλν απφ ηα δεδνκέλα (Cohen & Manion, 1994). 

3. Απνηειέζκαηα 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην SPSS 21,0 (Statistical Package for Social 

Sciences). 

3.1. 1νο Άμνλαο: Πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 
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3.1.1. Υξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο θάλεθε λα αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε 

ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ 

καζεηψλ σο ζηξαηεγηθή, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 23,6% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή 

απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 76,4% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ 

«θαζφινπ» θαη «ιίγν»). 

Πίλαθαο 1 Υξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/ πξνζθχγσλ 

καζεηψλ 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Καζφινπ 37 17,9 17,9 17,9 

Λίγν 121 58,5 58,5 76,4 

Πνιχ 46 22,2 22,2 98,6 

Πάξα πνιχ 3 1,4 1,4 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Φάλεθε, επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

ηάμε, ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ  σο ζηξαηεγηθή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 28,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ»). 

Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

71,5%(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «θαζφινπ» θαη «ιίγν»). 

Πίλαθαο 2 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Καζφινπ 47 22,7 22,7 22,7 

Λίγν 101 48,8 48,8 71,5 

Πνιχ 52 25,1 25,1 96,6 

Πάξα πνιχ 7 3,4 3,4 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Αθφκε απφ ηελ έξεπλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αθνινπζνχλ ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηελ Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (π.ρ. γιψζζαο), σο ζηξαηεγηθή ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 36,2% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πνιχ» θαη 

«πάξα πνιχ»). Αληίζεηα, δελ πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 63,8% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «θαζφινπ» θαη «ιίγν»). 

Πίλαθαο 3 Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (π.ρ. γιψζζαο) 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Καζφινπ 38 18,4 18,4 18,4 

Λίγν 94 45,4 45,4 63,8 

Πνιχ 63 30,4 30,4 94,2 
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Πάξα πνιχ 12 5,8 5,8 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ζε 

ζρέζε κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηά ηνπο, ηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ παηδηψλ, σο 

ζηξαηεγηθή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 73% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ 

«πνιχ» θαη «πάξα πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «θαζφινπ» θαη 

«ιίγν»). 

Πίλαθαο 4 Γεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ παηδηψλ 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Καζφινπ 11 5,3 5,3 5,3 

Λίγν 45 21,7 21,7 27 

Πνιχ 97 46,9 46,9 73 

Πάξα πνιχ 54 26,1 26,1 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

3.1.2. Γπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζρνιηθή 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ πηλαθνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ δείγκαηφο καο αληηκεησπίδνπλ, ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

13,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 5 Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 9 4,4 4,4 4,4 

Πνιχ  74 35,7 35,7 40,1 

Αξθεηά  97 46,9 46,9 87,0 

Λίγν 25 12,1 12,1 99,0 

Καζφινπ 2 1,0 1,0 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Φάλεθε επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο 

ηε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 69,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ 

«πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα 
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ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6,3% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 6 Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 37 17,9 17,9 17,9 

Πνιχ  106 51,2 51,2 69,1 

Αξθεηά  51 24,6 24,6 93,7 

Λίγν 11 5,3 5,3 99,0 

Καζφινπ 2 1,0 1,0 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο θάλεθε, λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ αιινδαπψλ/πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 76,3% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα 

πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 7 Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 56 27,1 27,1 27,1 

Πνιχ  102 49,3 49,3 76,3 

Αξθεηά  46 22,2 22,2 98,5 

Λίγν 2 1,0 1,0 99,5 

Καζφινπ 1 ,5 ,5 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Δπηπξνζζέησο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, ιφγσ 

πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ησλ αιινδαπψλ/πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 72,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3,9% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 8 Πξνβιήκαηα ιφγσ πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ησλ αιινδαπψλ/πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ 

 πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 38 18,4 18,4 18,4 

Πνιχ  112 54,1 54,1 72,5 

Αξθεηά  49 23,7 23,7 96,1 

Λίγν 6 2,9 2,9 99,0 

Καζφινπ 2 1,0 1,0 100,0 
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χλνιν 207 100,0 100,0  

3.1.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ αιινδαπψλ 

πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

χκθσλα κε ηα  εξεπλεηηθά δεδνκέλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο 

ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ   

/πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 53,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» 

θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 16,9% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 9 Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 39 18,8 18,8 18,8 

Πνιχ  71 34,3 34,3 53,1 

Αξθεηά  62 30,0 30,0 83,1 

Λίγν 29 14,0 14,0 97,1 

Καζφινπ 6 2,9 2,9 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ 

αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ /πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε ζηάζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηα παηδηά απηά ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 66,7% (αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,4% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 10 Ζ ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηα παηδηά απηά 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 79 38,2 38,2 38,2 

Πνιχ  59 28,5 28,5 66,7 

Αξθεηά  33 15,9 15,9 82,6 

Λίγν 20 9,7 9,7 92,3 

Καζφινπ 16 7,7 7,7 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ 

αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε κε 

ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 68,6% (αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε 
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πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 8,7% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 11 Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 69 33,3 33,3 33,3 

Πνιχ 73 35,3 35,3 68,6 

Αξθεηά 47 22,7 22,7 91,3 

Λίγν 17 8,2 8,2 99,5 

Καζφινπ 1 ,5 ,5 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ 

αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ην βηνηηθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 62,3% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10,6% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 12 Σν βηνηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 53 25,6 25,6 25,6 

Πνιχ  76 36,7 36,7 62,3 

Αξθεηά  56 27,1 27,1 89,4 

Λίγν 21 10,1 10,1 99,5 

Καζφινπ 1 ,5 ,5 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

3.2. 2νο Άμνλαο: Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, επηθνηλσλία θαη επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ 

3.2.1. Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο αιινδαπνχο/ κεηαλάζηεο/ 

πξφζθπγεο πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή 

ηάμε 

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα,  νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη 

έρνπλ πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 34,3% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»).
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Πίλαθαο 13  Πξνζαξκνγή πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο  κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ  

ππφβαζξν 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 12 5,8 5,8 5,8 

Πνιχ  42 20,3 20,3 26,1 

Αξθεηά  82 39,6 39,6 65,7 

Λίγν 55 26,6 26,6 92,3 

Καζφινπ 16 7,7 7,7 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο θαηάιιεια δηακνξθσκέλα γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 27,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). 

Αληίζεηα, δελ πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 38,2%(αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 14 Υξήζε κνληέισλ δηδαζθαιίαο  δηακνξθσκέλσλ γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 13 6,3 6,3 6,3 

Πνιχ  44 21,2 21,2 27,5 

Αξθεηά  71 34,3 34,3 61,8 

Λίγν 59 28,5 28,5 90,3 

Καζφινπ 20 9,7 9,7 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Αθφκε νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη νη ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

κέζνδνη πνπ επηιέγνπλ είλαη νη θαηάιιειεο γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 24,2% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ»). Αληίζεηα δελ πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27,6% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 15 Γηδαθηηθέο κέζνδνη  θαηάιιεινη γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 7 3,4 3,4 3,4 

Πνιχ  43 20,8 20,8 24,2 

Αξθεηά  100 48,3 48,3 72,5 

Λίγν 50 24,2 24,2 96,6 

Καζφινπ 7 3,4 3,4 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  
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Σέινο  νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κε άλεζε 

θαη επρέξεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40,1% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα  δειψλεη 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 11,6% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 16 Θεσξείηαη, φηη κπνξείηε λα ρεηξηζηείηε κε άλεζε θαη επρέξεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα; 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 23 11,1 11,1 11,1 

Πνιχ  60 29,0 29,0 40,1 

Αξθεηά  100 48,3 48,3 88,4 

Λίγν 23 11,1 11,1 99,5 

Καζφινπ 1 ,5 ,5 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

3.2.2. Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο πξνσζνχλ ηνλ 

πνιπγισζζηθφ γξακκαηηζκφ ζην ζρνιείν, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 13,6% (αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα 

πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 46,1%. (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 17 Πξνσζψ ηνλ πνιπγισζζηθφ γξακκαηηζκφ ζην ζρνιείν 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 6 2,9 2,9 2,9 

Πνιχ  22 10,6 10,7 13,6 

Αξθεηά  83 40,1 40,3 53,9 

Λίγν 77 37,2 37,4 91,3 

Καζφινπ 18 8,7 8,7 100,0 

χλνιν 207 100,0   

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλνί γηα λα 

δνπιεχνπλ κε ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε πνιηηηζκηθή κεηνλφηεηα αλαδεηνχλ ζπκβνπιέο 

απφ εηδηθνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 29,6% (αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26,7% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 
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Πίλαθαο 18 Αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ απφ εηδηθνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 16 7,7 7,8 7,8 

Πνιχ  45 21,7 21,8 29,6 

Αξθεηά  90 43,5 43,7 73,3 

Λίγν 31 15,0 15,0 88,3 

Καζφινπ 24 11,6 11,7 100,0 

χλνιν 207 100,0   

Σέινο, θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43,7% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 15,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 19 Υξεζηκνπνίεζε δηάθνξσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 28 13,5 13,6 13,6 

Πνιχ  62 30,0 30,1 43,7 

Αξθεηά  84 40,6 40,8 84,5 

Λίγν 28 13,5 13,6 98,1 

Καζφινπ 4 1,9 1,9 100,0 

χλνιν 207 100,0   

3.2.3. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη κάζεζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί  δειψλνπλ, φηη έρνπλ ειιείςεηο ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα (πξνβιήκαηα κεηαλαζηψλ, ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θιπ), ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 71,9% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα, δειψλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 5,3%(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 20 Καηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 63 30,4 30,4 30,4 

Πνιχ  86 41,5 41,5 71,9 

Αξθεηά  47 22,8 22,8 94,7 

Λίγν 10 4,8 4,8 99,5 

Καζφινπ 1 ,5 ,5 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη 

έρνπλ ειιείςεηο ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ζε πνζνζηφ ηεο 
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ηάμεο ηνπ 65,2% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). 

Αληίζεηα, δειψλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 11,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 21 Αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 54 26,1 26,1 26,1 

Πνιχ  81 39,1 39,1 65,2 

Αξθεηά  49 23,7 23,7 88,9 

Λίγν 19 9,2 9,2 98,1 

Καζφινπ 4 1,9 1,9 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη έρνπλ ειιείςεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 53,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 19,8% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 22 Καιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 47 22,7 22,7 22,7 

Πνιχ 63 30,4 30,4 53,1 

Αξθεηά 56 27,1 27,1 80,2 

Λίγν 34 16,4 16,4 96,6 

Καζφινπ 7 3,4 3,4 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, 

φηη έρνπλ ειιείςεηο ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο θαη ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 52,7% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). 

Αληίζεηα, δειψλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26,1%(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 23 Θέκαηα δεκνθξαηίαο θαη ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

 πρλφηεηα Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Πάξα Πνιχ 45 21,8 21,8 21,8 

Πνιχ 64 30,9 30,9 52,7 

Αξθεηά 44 21,2 21,2 73,9 

Λίγν 38 18,4 18,4 92,3 

Καζφινπ 16 7,7 7,7 100,0 

χλνιν 207 100,0 100,0  
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4. πκπεξάζκαηα 

4.1. Σα ζπκπεξάζκαηα αλαπηχζζνληαη σο πξνο ηνπο δχν αξρηθνχο άμνλεο: ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη σο πξνο ηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε-

επηθνηλσλία   

4.1.1. 1νο Άμνλαο: Πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

4.1.1.1. Υξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη σο πξνο ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ δείγκαηφο καο: 

 δελ αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ / κεηαλαζηψλ / πξνζθχγσλ καζεηψλ, σο ζηξαηεγηθή, 

 δελ αθνινπζνχλ ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, 

 δελ αθνινπζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (π.ρ. γιψζζαο), 

  ελψ αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ 

παηδηψλ, σο ζηξαηεγηθή.  

4.1.1.2. Γπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε 

ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, σο πξνο ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα φπσο ηα 

παξαθάησ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ, φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

καζεηέο:  

 αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία  ζηελ 

ηάμεο ηνπο, 

 αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ,  

 αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, αιιά θαη ιφγσ πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ηνπο. 

4.1.1.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ 

ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

Χο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα, φπσο ηα παξαθάησ, θαζψο  νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο:  
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 ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα,  

 ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηα παηδηά απηά, 

 ηε κε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

 ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. 

4.1.2. 2νο Άμνλαο: Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, επηθνηλσλία θαη  επηκφξθσζε  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

4.1.2.1. Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

αιινδαπνχο/κεηαλάζηεο/ πξφζθπγεο καζεηέο πνπ αθνινπζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

πκπεξαίλεηαη φηη, νη εθπαηδεπηηθνί ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο: 

 δελ έρνπλ πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ πνιππνιηηηζκηθή 

ηάμε, 

  δελ ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο,  

 νη ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ επηιέγνπλ δελ είλαη νη θαηάιιειεο γηα 

πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη  

 ζεσξνχλ, φηη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κε άλεζε θαη επρέξεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

4.1.2.2. Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία  

πκπεξαίλεηαη φηη, νη εθπαηδεπηηθνί ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα: 

 δελ πξνσζνχλ ηνλ πνιπγισζζηθφ γξακκαηηζκφ ζην ζρνιείν,  

 δελ αλαδεηνχλ ζπκβνπιέο απφ εηδηθνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

 ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο (π.ρ. παξαηήξεζε, εξσηήζεηο αλνηθηνχ 

ηχπνπ θ. ά.), πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ επηθνηλσλία κέζα ζε δηαπνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. 

4.1.2.3. Δπηκφξθσζε  εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη 

κάζεζε 

πκπεξαίλεηαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο 

καο: 

 έρνπλ ειιείςεηο ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα,  

  ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο,  

  ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη  



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 3, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 63 of 307 

 έρνπλ ειιείςεηο ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο θαη ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε.  
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Abstract: The scope of this article is primarily to define the concept of “adulthood” and 

determine its range, not solely based on the age criterion, but also via the structural 

parameters identified in the theories of Malcolm Knowles (theory of Andragogy), Jack 

Mezirow (Transformative Learning theory) and Paulo Freire (Radical Humanism theory); 

maturity, responsibility, experience, self-management, self-definition (self-perception), 

autonomy and the sense of social responsibility. Additionally, it is examined whether there is 

evidence in the work of the aforementioned scholars demonstrating that “adulthood” emerges 

naturally or rather it is attained through the learning process. 

Key words:“adulthood”learning,Malcom Knowles, Jack Mezirow,  Paulo Freire 

Πεξίιεςε: ην παξφλ άξζξν επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε θαη ε νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

«ελειηθηφηεηαο», φρη κε βάζε κφλν ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο αιιά κέζα απφ πέληε άμνλεο: ηελ 

σξηκφηεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ εκπεηξία,ηελ απηνδηαρείξηζε, ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ(απηναληίιεςε), ηελ απηνλνκία θαη ηελ αίζζεζε θνηλσληθήο επζχλεο, σο 

δνκηθά ηεο ζηνηρεία ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηηο ζεσξίεο ησλ  Malcom Knowles (ζεσξία ηεο 

Αλδξαγσγηθήο), Jack Mezirow (ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο) θαη PauloFreire 

(ζεσξία Ρηδνζπαζηηθνχ Αλζξσπηζκνχ).Δμεηάδεηαη, αθφκα, αλ ζηα θείκελα ησλ παξαπάλσ 

κειεηεηψλ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ  φηη ε ελειηθηφηεηα είλαη δεδνκέλε ή 

θαηαθηηέηαη κέζα απφ ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. 

Λέμεηο-θιεηδηά: «ελειηθηφηεηα» κάζεζε, Malcom Knowles, Jack Mezirow,  Paulo Freire 

Δηζαγσγή 

Σν θξηηήξην επηινγήο ηεο έλλνηαο ηεο «ελειηθηφηεηαο» ήηαλ ε έιιεηςε εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη, ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ζα πξνζέζεηαλ λέα ζηνηρεία ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, 

mailto:mkaryotoy@gmail.com
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νδεγψληαο ζηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ηξφπνπ, πνπ πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη νη ελήιηθνη. Σν ππφ δηεξεχλεζε ζέκαεληάζζεηαη 

ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, φπνπ ε έλλνηα ηεο ελειηθηφηεηαο νξηνζεηείηαηκέζα απφ 

κηα ζεηξά παξαγφλησλ, εκπεηξηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ απέδσζαλ κειεηεηέο ζε απηή. 

Έρεη αλαπηπρζεί κεγάιε ζπδήηεζε, θαζψο ε θαηάθηεζή ηεο απφ ην άηνκν, νδεγεί ζηελ 

αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ ην 

άηνκν εθπαηδεχεηαη θαη καζαίλεη. Σέινο, ην άξζξν δνκήζεθε βαζηδφκελν ζηηο κειέηεο ηξηψλ 

ζπνπδαίσλ ζεσξεηηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ησλ: M. Knowles, J. Mezirow θαη P. 

Freire. 

1 Ζ ζεκαζία ηεο έλλνηαο «ελειηθηφηεηα», κέζα απφ ηηο ζεσξίεο ηξηψλ 

ζεκαληηθψλ κειεηεηψλ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ησλ Malcom Knowles,  

Jack Mezirow θαη  Paulo Freire 

ηελ ελφηεηα απηή, αξρηθά, ζα επηρεηξήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηα ζεκεία  πνπ απαληάηαη ε 

έλλνηα ηεο «ελειηθηφηεηαο», ζηηο ζεσξίεο  ηξηψλ  απφ ηνπο βαζηθνχο κειεηεηέο ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ησλ MalcomKnowles,  JackMezirow θαη  PauloFreire θαη ζα 

αλαδείμνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα, πνπ ζεσξεί ν θαζέλαο απφ ηνπο ηξεηο φηη απνηεινχλ δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηεο. Δπίζεο,ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ζεσξεί ν θαζέλαο ηνπο φηη ε ελειηθηφηεηα 

είλαη δεδνκέλε ή θαηαθηηέηαη κέζα απφ ηε καζεζηαθή δηεξγαζία.  

1.1 Οη απφςεηο ηνπ Malcom Knowles γηα  ηελ ελειηθηφηεηα κέζα απφ ηε ζεσξία 

ηεο Αλδξαγσγηθήο 

Ο Knowles ζηε ζεσξία ηεο αλδξαγσγηθήο, ππνζηεξίδεη φηη νη ελήιηθνη καζαίλνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά, γηαηί έρνπλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνθηνχλ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπο, δειαδή «έρνπλ: απηναληίιεςε, 

εκπεηξία, εηνηκφηεηα γηα κάζεζε, πξνζαλαηνιηζκφ ζηε κάζεζε θαη ηέινο, (πξνζηέζεθε 

αξγφηεξα) θίλεηξα» (Knowles, 1984, ζει.12). Ζ αλδξαγσγηθή είλαη  κηα δηαδξαζηηθή 

δηεξγαζία, κέζα απφ ηελ νπνία επέξρνληαη κφληκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, ζην 

ραξαθηήξα, ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ζηελ σξηκφηεηα θαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ ελήιηθνπ 

(Knowles, 1980;Rogers, 1999). χκθσλα κε ηνλ Knowles (φ.π.), ν ειηθηαθά ελήιηθνο κπαίλεη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ ελειηθηφηεηα κε ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θαζψο σξηκάδεη, αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη. ηε ζεσξία ηνπ 

Knowles γηα ηελ ελήιηθε κάζεζε ε σξηκφηεηα θαηέρεη ζεκαίλνπζα ζέζε θαη ηαπηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα  ηεο ελειηθηφηεηαο, ε νπνία είλαη φξνο πνιπδηάζηαηνο κε δεθαπέληε θχξηεο 

δηαζηάζεηο. Έηζη, ε πνξεία πξνο ηελ σξηκφηεηα- ελειηθηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ:  

απηνλνκία, ελεξγεηηθφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ, 

ππεπζπλφηεηα, αιηξνπηζκφ, απηνγλσζία, απηναπνδνρή, εζηίαζε ζηηο αξρέο πνπ ζπλδένπλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, πξσηνηππία, αληνρή ζηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, νξζνινγηζκφ θαη βαζηά γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ. Θεσξεί, 
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κάιηζηα, φηη ε σξηκφηεηα είλαη έλα ηδαληθφ, γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ν ελήιηθνο λα 

αγσλίδεηαη, κε ζηφρν ηελ απηνλνκία θαη ηελ αίζζεζε  θνηλσληθήο επζχλεο (Εαξίθεο, 2007-

2008). 

Ο Knowlesζπλδέεη ηελ ελειηθηφηεηα θαη κε ηελ απηναληίιεςε, θαζψο πηζηεχεη φηη νη 

ελήιηθνη έρνπλ, σο έλα βαζκφ,  αληίιεςε ηεο επζχλεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ ζηε 

δσή ηνπο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ε εηθφλα απηή γηα ηνλ εαπηφ λα βειηησζεί, αλ θαηά ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ηφζν ζηηο απνθάζεηο, φζν θαη ζηε δξάζε, ή 

ηνπο παξέρεηαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα απνζαθελίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Παπάλεο, 2010). Σελ ζπλδέεη, επίζεο, κε ηελ 

απηνδηαρείξηζε, δηφηη πνιινί ελήιηθνη νη νπνίνη είλαη κηθξνί ζηελ ειηθία θαη  δελ είραλ ηελ 

εκπεηξία ηεο απηνδηαρείξηζεο, ρξεηάδνληαη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη θηλεηνπνίεζε απφ 

ηνλ εθπαηδεπηή γηα λα ηελ απνθηήζνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε απηναληίιεςε βειηηψλεηαη 

ζηαδηαθά θαη παξάιιεια κε ηελ σξηκφηεηα, κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα εμειίζζεηαη απφ κηα 

εμαξηεκέλε πξνζσπηθφηεηα πξνο έλα απηνθαηεπζπλφκελν νλ.  

Ο Knowles (1970)ζπλδέεη ηελ ελειηθηφηεηα κε ηελ κάζεζε. Θεσξεί φηη  ελειηθηφηεηα 

θαζηζηά ην άηνκν ηθαλφ λα απηνδηαρεηξίδεηαη ηε κάζεζε -κε ή ρσξίο ηε ζχκπξαμε άιισλ,  λα 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα λα δηαγλψζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο, λα δηακνξθψλεη ηνπο 

καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο, λα αλαγλσξίδεη ηα πιηθά θαη κε- κέζα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κάζεζήο ηνπ, λα επηιέγεη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα απνηηκά ηα καζεζηαθά ηνπ 

απνηειέζκαηα. Καηαιήγεη, ιέγνληαο φηη απηή ε ελεξγεηηθή ηνπ ζηάζε είλαη δείγκα 

ελειηθηφηεηαο σο απφξξνηα, ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, φζν θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, κέζα  ζην νπνίν νινθιεξψλεηαη ε κάζεζε (Oliveira, 2010). 

Δπίζεο, ν Knowles, ζέινληαο λα πξνβάιιεη ην ζπζρεηηζκφ ησλ εκπεηξηψλ κε ηελ έλλνηα ηεο 

ελειηθηφηεηαο, ππνζηεξίδεη φηηαπηήαπνηππψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν 

δηαρεηξίδεηαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ (επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο, πξνζσπηθέο, εθπαηδεπηηθέο), νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα απνηειέζνπλ κηα απμαλφκελε πεγή κάζεζεο, 

αλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δνζεί ε δένπζα ζεκαζία θαη ν εθπαηδεπφκελνο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή (ελειίθσλ) θαηαθέξεη λα ηηο αμηνπνηήζεη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο 

ζηελ νκάδα (Smith,1999). εκεηψλεη πσο ε ελειηθηφηεηα αλαδχεηαη κε ηελ κνξθή 

εηνηκφηεηαο γηα κάζεζε, ε νπνία,φκσο, κπνξεί λα εληζρπζεί, θπξίσο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, φπσο  ηεο πξνζνκνίσζεο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπδήηεζεο, ηνπ 

παηρληδηνχ ξφισλ, ηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ θη ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο, ζεβαζκνχ, αιιεινβνήζεηαο θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, 

ηζρπξίδεηαη φηηε ελειηθηφηεηα πξνζαλαηνιίδεη ηνπο ελειίθνπο ζηε κάζεζε ζε  πξάγκαηα πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ηε δσή ηνπο. Γη απηφ ηνπο ελδηαθέξνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα  πνπ 

ζρεηίδνληαη αιιά θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο.  
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1.2 Οη απφςεηο ηνπ Jack Mezirow γηα ηελ ελειηθηφηεηα, κέζα απφ ηε ζεσξία ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο 

Oη ζέζεηο ηνπ Jack Mezirow γηα  ηελ ελειηθηφηεηα  δηαθαίλνληαη κέζα ζηε ζεσξία ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο  Μάζεζεο. Ζ ελειηθηφηεηα, ηφζν  κε ηελ δηάζηαζε ηελ ειηθηαθή, φζν 

θαη  κε απηή ηεο σξηκφηεηαο θαη εκπεηξίαο, ζεσξείηαη δεδνκέλε. Ο Mezirow (Mezirow& ζπλ, 

1990)κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, επηδηψθεη λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δνκείηαη ε ελήιηθε κάζεζε θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ηα πιαίζηα αλαθνξάο, κε βάζε ηα νπνία ην ελήιηθνάηνκν αληηιακβάλεηαη  

θαη εξκελεχεη.Ο Mezirow ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αλαπηχζζεη ην ζπιινγηζκφ ηνπ γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλζην άηνκν, βαζηδφκελνο ζε δηαπηζηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία, απφ ηελ παηδηθή ειηθία πξνο ηελ ελειηθηφηεηα. πγθεθξηκέλα, 

ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν  θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο αθνκνηψλεη 

πξφηππα θαη πηνζεηεί πξαθηηθέο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ, ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο, θαη φηη απηή ε δηαδηθαζία ζπληειείηαη βησκαηηθά  θαη 

ρσξίο θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παξαδνρψλ. Αληίζεηα, θαηά ηελ ελήιηθε θάζε επηζπκεί 

λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ βησκάησλ ηνπ θαη πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηηο θαηαζηάζεηο, 

βάζεη ησλ ζεσξήζεσλ πνπ δηαζέηεη (Ληληδέξεο, 2007). 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν πνπ έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο έρεη 

δηακνξθψζεη έλα αληηιεπηηθφ ζχζηεκα θαη θάπνηεο θαηαζθεπέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη 

νπνίεο κεηαζρεκαηίδνληαη, φηαλ νη ζεσξήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπδελ βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία κε ηηο λέεο ηνπ εκπεηξίεο. Οη παξαπάλσ  κεηαζρεκαηηζκνί, θαηά ηνλ Mezirow, 

επηηπγράλνληαη ράξε ζηελ ελ δπλάκεη ηθαλφηεηα ηνπελήιηθνπ αηφκνπγηα ζηνραζκφ, θξηηηθφ 

ζηνραζκφ, απηφ-ζηνραζκφ θαη ηέινο, αλαζηνραζκφ πάλσ ζηηο κέρξη ηψξα αληηιήςεηο θαη  

παξαδνρέο, ή θαη ζε νιηζηηθή επαλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνην ελήιηθνάηνκν 

αληηιακβάλεηαη, αηζζάλεηαη θαη δξα(Ληληδέξεο, 2007;Mezirow& ζπλ, 1990). Άιισζηε, ν 

Mezirow ζεσξεί πσο  κφλν ζε έλαλ ελήιηθν κπνξεί ν ζηνραζκφο λα έρεη νινθιεξσκέλε 

δηάζηαζε, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αιιαγή πνπ κπνξεί λα επέιζεη ζε απηφλ, είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπ γηα βαζχηεξε ζθέςε, πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζε κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. κσο, πξφθεηηαη απιψο γηα κηα δπλαηφηεηα. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη 

αλαγθαζηηθά φινη νη ελήιηθνη επηζπκνχλ ή κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δηεξγαζία ηεο 

ζηνραζηηθήο κάζεζεο (Κφθθνο, 2007). Δπηπιένλ, απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο, αξρηθά,νδεγεί 

ην άηνκν «ζηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ θφζκνπ, ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ 

ζα αθνινπζήζεη» (Εαξίθεο 2009, ζει. 26). Γηα λα είλαη,φκσο, απνηειεζκαηηθή ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ελειίθνπ ζηνλ θξηηηθφ δηάινγν θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ, απαηηείηαη απφ κέξνπο ηνπ 

«ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα - ζπλεηδεηνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε θαη 

απηνέιεγρν» (Mezirow, 2007, ζει. 50), απηά πνπ θαηά ηνλGoleman (1998) ζπληζηνχλ ηελ 

«ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε». Απνηέιεζκα φιεοαπηήο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε ρεηξαθέηεζήηνπ -ςπρνινγηθή(ζπλεηδεζηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο) θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθή (δξάζε ηνπ σο θνηλσληθνχ φληνο). 
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Ο Mezirow φηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ ειηθηαθά ελήιηθν εθπαηδεπφκελν,ζεσξεί φηη πξηλ εηζέιζεη 

ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία δελ είλαη ρεηξαθεηεκέλνο, φκσο, είλαη ππεχζπλνο θαη 

πνιηηηθνπνηεκέλνο.  Απηή ε ππεπζπλφηεηα ηνλ βνεζά αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ επζχλε ηεο 

επηινγήο θαηά ηε καζεζηαθήδηαδηθαζία θαη απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ζα ηνπ 

πξνζθέξεη ν εθπαηδεπηήο, λα επηιέμεη απηή πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί (Βαξζακίδνπ&Ρεο, 

2008).Αλαθνξηθά κε ηε ρεηξαθέηεζε, ν Mezirow(1990)ηελ αληηκεησπίδεη απφ δχν ζθνπηέο, 

απφ ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή, αιιά πάληα σο απφξξνηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε, ηε ζπλδέεη κε ην ζπλεηδεζηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ελήιηθνπ εθπαηδεπφκελνπ κε αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη φρη κε ηε δξάζε ηνπ σο θνηλσληθνχ φληνο. Αλαθνξηθά κε ηε  

δεχηεξε, ζεσξεί φηη ν ελήιηθνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπεη ζε δηαδηθαζία ρεηξαθέηεζεο, 

ζθεπηφκελνο θξηηηθά πάλσ ζηηο θπξίαξρεο ηδενινγίεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη κεγαιψλνληαο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθφ πιαίζην, νη νπνίεο ηνλθαηαδπλαζηεχνπλ θαη ηνλ νδεγνχλ ζε 

δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. Δμάιινπ, ν εθπαηδεπηήο απνδέρεηαη φηη ν ελήιηθνο δηαζέηεη εμ 

αξρήο ηε ζπλαηζζεκαηηθή πείξα θαη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ ελήιηθε δσή, νη νπνίεο 

θαη δηεπθνιχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ βησκάησλ ηνπ.ζνλ αθνξά 

ην θνκκάηη ηνλ εκπεηξηψλ o Mezirow ζεσξεί  φηη ζην άηνκν πνπ έρεη ελειηθησζεί,ην 

αληηιεπηηθφ ηνπ ζχζηεκα θαζίζηαηαη δπζιεηηνπξγηθφ, θαζψο δελ ηνπ επηηξέπεη  λα 

πηνζεηήζεη κε επθνιία εκπεηξίεο πνπ ζα πξνζαξκφδνληαλ εχθνια ζε απηφ. Απηφ απνηειεί 

εκπφδην ζην λα αλαπηχμεη θαη λα επαλεμεηάζεη θξηηηθά ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ηφζν γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ (απηνπξνζδηνξηζκφο), φζν θαη γηα ηηο ζρέζεηο  κε ηνπο γχξσ ηνπ (Mezirow, 1990).  

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ κειεηεηή είλαη φηη, ηειηθά, ν κεηαζρεκαηηζκφο  πνπ 

ζπληειείηαη θαηά ηελ ελειηθίσζε,αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη φρη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ δξάζε.Έρνληαο απηά σο βάζε, ν Mezirow αλαζεψξεζε ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ 

θπθιηθή πνξεία ηεο κάζεζεο θαη πξφηεηλε κηα δηαδηθαζία απφ δέθα ζηάδηα, απφ ηα νπνία 

δηέξρεηαη ε δηεξγαζία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο (Mezirow, 2000), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: 

 Πξνζδηνξηζκφ κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

 Απηνδηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ απηή πξνθαιεί 

 Κξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξαδνρψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη απνμέλσζε απφ απηή, ψζηε λα εμεηαζηνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο θαη 

ελαιιαθηηθέο εξκελείεο θαη ζηάζεηο 

 χλδεζε ηεο δπζθνξίαο κε ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ 

 Γηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα λένπο ηξφπνπο δξάζεο 

 Γηακφξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 

 Απφθηεζε γλψζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ  

 Πεηξακαηηζκφ κε ηνπο λένπο ξφινπο 
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 Οηθνδφκεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο φπνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο λένπο ξφινπο  

 Δλζσκάησζε ησλ παξαπάλσ ζηε δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

1.3 Οη απφςεηο ηνπ Paulo Freire γηα ηελ ελειηθηφηεηα κέζα απφ ηε ξηδνζπαζηηθή 

ζεσξία ηνπ γηα δξάζε θαη θνηλσληθή αιιαγή 

OPaulo Freire κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ αλζξσπηζκνχ αθήλεη λα δηαθαλνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν, ν νπνίνο έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο 

ελειηθηφηεηαο θαη είλαη:ειηθηαθά ελήιηθνο, ψξηκνο, έκπεηξνο, ππεχζπλνο, θξηηηθά 

ζθεπηφκελνο, πνιηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνο, απηφλνκνο, ηθαλφο, ελεξγφο θαη έηνηκνο γηα 

δξάζε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα αληηζηξαηεχεηαη ζε νπνηαδήπνηε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε πνπ 

ηνλ αληηκεησπίδεη σο παζεηηθφ δέθηε γλψζεσλ. Ο Freire ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε ηελ 

νλνκάδεη ηξαπεδηθή (Freire, 1977), γηαηί αλαγθάδεη ην ελήιηθν άηνκν  λα ηαμηλνκεί θαη λα 

απνηακηεχεη γλψζεηο, ρσξίο λα ηηο θηιηξάξεη θαη λα ηηο ζηνράδεηαη θξηηηθά. 

Ο Freire ππνζηεξίδεη φηη ν ειηθηαθά ελήιηθνοεηζέξρεηαη ζηελ καζεζηαθή δηεξγαζία κεηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, φκσο, ζπληεινχληαη θάπνηεο αιιαγέο κε ηελ εθαξκνγή θαη 

πηνζέηεζε θάπνησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. Οη αιιαγέο αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ελειίθνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ηνλ Freire, ην ελήιηθν άηνκν πξνηηκά 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζηε 

πξαγκαηηθή πξάμε ηεο γλψζεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα ζρεκαηίζεη ην ίδην άπνςε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα γίλεη θνηλσληθά ππεχζπλν.Απηφ ζα ην επηηχρεη κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο, κε ηελ νπνία ν Freire επηδηψθεη λα κεηαηξέςεη ην 

ελήιηθν άηνκνζε έλα πνιηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλν, ππεχζπλν θαη θξηηηθά ζθεπηφκελν νλ,πνπ 

θαηέρεη ηε δχλακε λα αληηζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε επηβνιή ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. 

Απηφ ζα ζπληειεζηεί κε ηελ δηαλνεηηθή εγξήγνξζε, ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δξάζε, ηε 

ζπληαχηηζε θαη ελαξκφληζε θαη ηε δηαλνεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ζηνηρεία πνπ ζα ην 

νδεγήζνπλ ζε ξεμηθέιεπζεο ηδέεο  θαη πξαθηηθέο (Μαηζαγγνχξαο& Υαηδεγεσξγίνπ, 2009). 

Δθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο ν Freire πξνηείλεη θαη άιιεο πξαθηηθέο, 

νη νπνίεο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαλαζηαηηθήο παηδαγσγηθήο, φπσο ν θξηηηθφο 

εγγξακκαηηζκφο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν ελήιηθνογηα λα πεηχρεη ηηο παξαπάλσ αιιαγέο. 

Ο Freireαλαγλσξίδεη φηη ν ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο έρεη βησκέλε εκπεηξία, πάλσ ζηελ νπνία 

ζα ζηεξηρηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε έλα 

«λέν άλζξσπν» κε επαλαζηαηηθή ζπλείδεζε. Ο Freire ζε κηα ξηδνζπαζηηθή ζεσξία πνπ 

αλέπηπμε γηα ηε γλψζε, πξνζθέξεη κηα δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε γηα ηνπ ηη είλαη θάπνηνο θαη 

ην ηη κπνξεί λα γίλεη, έρνληαο ζαλ δεδνκέλν, φηη σο ελήιηθνο έρεη ηελ εκπεηξηθή γλψζε,ηελ 

νπνία κπνξεί λα αλαβαζκίζεη κέζα απφ ηνλ δηαινγηθφ θξηηηθφ ζηνραζκφ (McLaren, 2001). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, ε δηαδηθαζία γηα ηνλ ελήιηθν εθπαηδεπφκελν δελ ζηακαηά κε ηελ 

θαηνρή ηεο γλψζεο πνπ κπνξεί  λα έρεη θαη πξηλ κπεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά 

ζπλερίδεη κε ηελ εμέηαζε θαη επαλεμέηαζή ηεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε γλψζε εκπεξηέρεη κηα 

δπλακηθή. Ο ελήιηθνο καζεηήο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ θφζκν κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 
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κέζα απφ ηελ πξαθηηθή θαη έηζη, κεηακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ γλψζε πξνζεγγίδεηαη 

κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο ηηο νπνίεο ν Freire νλνκάδεη «παξαγσγηθά  ζέκαηα». 

Ο Freire, νπζηαζηηθά, πηζηεχεη ζε έλα «κεηαζρεκαηηζκφ» ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ελήιηθνπ, 

πνπ φκσο επηηπγράλεηαη κε ηελ «πξάμε», ε νπνία είλαη ζηνραζκφο, βαζηά  θξηηηθή ζθέςε θαη 

δξάζε καδί, ηα νπνία θαηεπζχλνληαη ζηε δνκή, ε νπνία πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί (Freire, 

1968). Αλ απηή ε δνκή είλαη ν ελήιηθνο καζεηήο σο πξνζσπηθφηεηα, ηφηε απηφ πνπ ζα 

επηηεπρζεί είλαη πξσηίζησο, ν εμαλζξσπηζκφο ηνπ, πνπ ζεκαίλεη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θαη ε νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη δεπηεξεπφλησο, ε απειεπζέξσζή ηνπ απφ 

νηηδήπνηε ηνλ θαηαδπλαζηεχεη (Freire, 1977). ε πξψηε θάζε, ν ελήιηθνο ζα κπνξέζεη λα 

αλαθαιχςεη ηηο αηηίεο ηεο θαηαδπλάζηεπζεο (ζηνραζκφο).  Απηφ απνηειεί  βαζηθή επηδίσμε 

ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πέξα απφ ηε γλψζε, ρξεηάδεηαη λα βνεζήζεη ηνλ ψξηκν 

εθπαηδεπφκελν λα αλαπηχμεη θξηηηθή ζθέςε, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα  ιεηηνπξγήζεη 

κεηακνξθσηηθά, δεκηνπξγψληαο κηα λέα θαηάζηαζε πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ αλζξσπηζκφ 

(Freire, φ.π.). ε δεχηεξε θάζε,  ρξεηάδεηαη ε  θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ ελήιηθνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληειεζηνχλ νη αιιαγέο απηέο.  

Ο Freire, επίζεο, ζεσξεί φηη ν ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο κπαίλεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

έρνληαο ρακειφ επίπεδν επίγλσζεο ηνπ εαπηνχ θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη αζαθή αληίιεςε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπ. ηφρνο ηνπ, ινηπφλ, είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

ζε  έλαλ θξηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλν ελήιηθν, πνπ ζα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηηο πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληηθάζεηο, ζα εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ ζε θαηαζηάζεηο 

θαηαπίεζεο, ζα παιεχεη θαη ζα έρεη ηε δχλακε λα κεηαβάιεη ηνπο ζεζκνχο. Απηή ε 

κεηακφξθσζε πξνυπνζέηεη: ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, απηνθξηηηθή θαη ζπλεηδεηνπνίεζε. Απηέο νη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ελήιηθνπ, πξνβάιινπλ επηηαθηηθά, θαζψο, αλ δελ ζπληειεζηνχλ, ζα νδεγήζνπλ ζηε 

καδηθνπνίεζή ηνπ. Δπηπιένλ, ε αθχπληζε, σο παξάγσγν ηεο εκπινθήο ηνπ ελειίθνπ ζηε 

κάζεζε, ζα ηνλ βνεζήζεη λα αλαιχζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνθηήζεη αμηνπξέπεηα θαη 

αλζξψπηλε χπαξμε (Γέξνπ, 1977). Απηή ε δηαδηθαζία εμαλζξσπηζκνχ ηνπ ελήιηθνπ κπνξεί 

λα ηξνθνδνηεζεί κε ηε ζεσξία, φκσο, νινθιεξψλεηαη κε ηε δξάζε. ε απηφ ην ζηάδην ν 

εμαλζξσπηζκφο ζπληειείηαη ζηελ πξάμε θαη φρη ζηε ζεσξία. Ζ έλλνηα ηεο πξάμεο είρε κεγάιε 

ζεκαζία  γηα ηνλ Freire θαη ηνλ Σζε (McLaren, 2001). Ζ εθπαίδεπζε ζε απηφ ην πιαίζην 

απνηειεί κηα πνιηηηζηηθή δξάζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο, κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

άηνκα  ζα αλαδεηνχλ θαη ζα επηβεβαηψλνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπο θαη ζα 

απηνπξνζδηνξίδνληαη. 

Κιείλνληαο,ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηηζηε ξηδνζπαζηηθή ζεσξία ηνπ Freireδίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη θαηαθηήζεη ηελ ελειηθηφηεηα θαη 

επηδηψθεη έλακεηαζρεκαηηζκφ κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο αθνξά ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ν ελήιηθνο κεηαιιάζζεηαη ζ΄έλα άηνκν πνιηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλν, 

ηθαλφηεξν λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο πνπ ηνπ αζθνχληαη θαη έηνηκνο λα αληηδξάζεη 

θαη λα αιιάμεη κε ππεπζπλφηεηα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη (Βαζηινχ-Παπαγεσξγίνπ, 2004). 
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2 χγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ Malcom Knowles,  Jack Mezirow θαη  Paulo 

Freire ηελ ελειηθηφηεηα θαη πψο απηή επεξεάδεηαη απφ ηε κάζεζε 

ηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα πξνβάιιακε ηηο ζέζεηο ησλ ηξηψλ κειεηεηψλγηα ηελ 

ελειηθηφηεηα θαη ην βαζκφ πνπ απηήζεσξείηαη δεδνκέλε ή θαηαθηηέηαη κέζα απφ ηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζεκεία ζχγθιηζεο ή 

απφθιηζήο ηνπο γχξσ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

Ξεθηλψληαο απφ ηαζεκεία ζχγθιηζεο ησλ ζεσξηψλ ησλ ηξηψλ ζεσξεηηθψλ, ζα ιέγακε φηη  θαη 

νη ηξεηο δνκνχλ ηελ έλλνηα ηεο ελειηθηφηεηαο κε παξφκνηα ζηνηρεία φπσο, ηελ ειηθία, ηελ 

σξηκφηεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα (πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή), ηελ εκπεηξία, ηελ απηναληίιεςε, 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απηνλνκία. Δπίζεο ζπκθσλνχλ, φηη ε ρξνλνινγηθή ειηθία 

παίδεη θάπνην ξφιν ζηε θπζηθή εμέιημε  θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ λνεηηθψλ  ηθαλνηήησλ ησλ 

ελειίθσλ, δελ είλαη φκσο ε κφλε κεηαβιεηή πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζή ηνπο. 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο ηξεηο κειεηεηέο είλαη 

δηαθνξεηηθέο, ή θαη ζε θάπνηεο ζπκθσλνχλ, νη νπνίεο παίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ 

εμέιημή ησλ ελειίθσλ, φπσο ηα θνηλσληθά - πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νη πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο θ.α (Γνχθαο  & Γνχθα, n.d). 

Καη νη ηξεηο κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε εκπεηξία σο δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ελειηθηφηεηαο 

είλαη δεδνκέλε θαη φηη νη ελήιηθνη δνκνχλ ηε γλψζε πάλσ ζε πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο, ε 

επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε κηα απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε. Γηα ηνπο Freire θαη 

Mezirow ηα πξνβιήκαηα βξίζθνπλ επθνιφηεξα ιχζε, φηαλ ζπλδεζνχλ κε ηηο εκπεηξίεο. 

Δπίζεο, ν Knowles ηηο ζεσξεί σο ηε ζπνπδαηφηεξε πεγή κάζεζεο γηα ηνλ ελήιηθν 

εθπαηδεπφκελν. 

Οη απφςεηο ηνπο ζπγθιίλνπλ, επίζεο, ζηε ζέζε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ν  ελήιηθνο  εηζέξρεηαη 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία έρνληαο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά (φπσο ηελ νξίζακε εμ αξρήο 

ηνπο άμνλεο ηεο ελειηθηφηεηαο),ζηα νπνία επέξρνληαη θάπνηεο αιιαγέο ζηα Γηα παξάδεηγκα, ν 

Mezirow θαη ν Freire κηινχλ γηα αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ην ίδην θαη ν Knowles, κφλν 

πνπ νη αιιαγέο απηέο  γηα ηνλ Knowles είλαη κφληκεο. Δπίζεο,ππνζηεξίδνπλ φηη ν απψηεξνο 

ζηφρνο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ είλαη λα βνεζάεη ηνπο ελειίθνπο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο, λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν ρεηξαθεηεκέλνη, θνηλσληθά ππεχζπλνη θαη 

απηνδχλακνη σο εθπαηδεπφκελνη πνπ ζθέθηνληαη θα δξνπλ θξηηηθά. Δπίζεο, φηη ε κάζεζε έρεη 

αηνκηθφ θαη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα θαη νδεγεί ηνλ ελήιηθν ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ή αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Jarvis, 2004). 

Δπηπξνζζέησο, ζπκθσλνχλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο σο κηαο θαηά βάζε αλζξσπηζηηθήο 

ζεψξεζεο. Γηα ηνπο Mezirow θαη Knowles, ν ζθνπφο ηεο κάζεζεο είλαη ε πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε, ε ελδνζθφπεζε, ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ηνπ ελήιηθν. Γη απηφ θαη ζεσξνχλ φηη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ρξεηάδεηαη λα 

πξνσζεί ηε κάζεζε θαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο πξνζσπηθψλ εμεξεπλήζεσλ θαη εξκελεπηηθψλ 

ζηνραζκψλ. Ο Freire, επίζεο, αληηκεησπίδεη ηελ εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ αλζξσπηζηηθή ηεο 

πιεπξά θαη  ζεσξεί φηη ην καζεζηαθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλαλ εθπαηδεπηή 
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ελειίθσλ πνπ ηνλ δηαθξίλεηε ηαπεηλνθξνζχλε, ε αγάπε (θαηαγγειηηθή θαη καρεηηθή), ε 

θαινζχλε, ε έιιεηςε αιαδνλείαο,πνπ δηακνξθψλεηαλαιφγσο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ελήιηθνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ(Freire, 2006). 

Καη νη ηξεηο ζπκθσλνχλ ζηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπ ελήιηθνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ, φκσο, δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε ρεηξαθέηεζε. Ο 

Freire εμεηάδεη πην θξηηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξάμεο. Θεσξεί φηη, 

αξρηθά,  νη ελήιηθνη ζπκκεηέρνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

πνιηηηθή - ηδενινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο εμάξηεζε θαη απηνπξνζδηνξίδνληαη κέζα απφ 

θξηηηθή ζθέςε θαη ζηε ζπλέρεηα, πεξλνχλ ζε δξάζε πνπ νδεγεί ζηε ρεηξαθέηεζή ηνπο. Ο 

Μezirow πξνζεγγίδεη ηε ρεηξαθέηεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη πηζηεχεη φηη  απηή δελ 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δξάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά πφ ηνλ θξηηηθή ζηνραζκφ πάλσ 

ζηηο (δπζιεηηνπξγηθέο) παξαδνρέο ηνπο. Ο Knowles ζεσξεί φηη ν ελήιηθνο ρεηξαθεηείηαη 

θξαηψληαο κηα ελεξγεηηθή ζηάζε, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο θαη ιεηηνπξγψληαο 

ππεχζπλα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.Δλψ ν Knowles, «αγλνεί ηηο επηδξάζεηο πνπ 

δέρεηαη ην άηνκν απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ θαη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απηνλνκεζεί»,(Κφθθνο, 2005, ζει. 53),oη Freire θαη  Mezirow 

ζεσξνχλ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζεκαληηθφ παξάγνληα  επεξεαζκνχ 

δηεξγαζίαο ηεο ελήιηθεο κάζεζεο, αθνχ νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπφκελνη 

δνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα θνηλσληθν - πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, απηφ ηνπο επεξεάδεη 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπο άπνςεο. Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε δελ 

είλαη πνιηηηθά νπδέηεξε. Οη Freire θαη  Mezirow ζπκθσλνχλ  φηη  νη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη 

απινί ζεαηέο ζηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ, αιιά ζηνράδνληαη θξηηηθά πάλσ ζε απηά, ηα 

απνδέρνληαη ή ηα απνξξίπηνπλ. Ο Freire επεθηείλεη ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ ηνπ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη έηζη απφ ηνλ Mezirow, ππνζηεξίδνληαο  φηη «νη θξηηηθά ζθεπηφκελνη 

ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη άβνπια φληα, αληίζεηα,  είλαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε 

κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, επηδξνχλ ζε απηφ θαη ην κεηαζρεκαηίδνπλ» (Jarvis, 2003, 

ζει.35) θαη επηπιένλ, φηη νη ελήιηθνη κέζα απφ ηε κάζεζε απειεπζεξψλνληαη, αλαθαιχπηνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο, απνθηνχλ απηναληίιεςε θαη πεηπραίλνπλ θάηη παξαπάλσ απφ ηελ 

πιήξσζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (Γξφιιηνο, 2005), αλαπηχζζνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

δξάζε θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην θνηλσληθν- πνιηηηθφ γίγλεζζαη(Freire, 

1997). Αληίζεηα, ν Mezirow πηζηεχεη φηη απφξξνηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ είλαη κφλν  ν 

ζπλεηδεζηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ελήιηθνπ θαη νη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηά  ηνπ. 

Σέινο, αλαθεξφκελνη ζηνζεκαληηθφηεξν ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ηνπο, ζα ηζρπξηδφκαζηαλ 

φηη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ Knowles απφ ηνπο άιινπο δχν είλαη πσο ππνζηεξίδεη, φηη ν 

ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο απηνλνκείηαη, απνθηά αηνκηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, 

ηθαλφηεηα απηνδηαρείξηζεο θαη ηειηθά, σξηκφηεηα θαη πξνζσπηθή νινθιήξσζε, κέζα απφ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Δλ αληηζέζεη, νη Freire θαη  

Mezirow απνδέρνληαη φηη ν ελήιηθνο δηαζέηεη εμ νξηζκνχ φια ηα παξαπάλσ, θαζψο  

απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο ελειηθηφηεηαο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Mezirow κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε κεηαζρεκαηίδνληαη θαη εμειίζζνληαη. Ο Freire 

αληηκεησπίδεη εμ αξρήο ηνλ ελήιηθν εθπαηδεπφκελν σο απηφλνκν, δπλακηθφ, θαη πνιηηηθά 
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ζπλεηδεηνπνηεκέλν πνιίηε, ν νπνίνο, φηαλ εκπιαθεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, καζαίλεη 

λα ζηνράδεηαη θξηηηθά, ρεηξαθεηείηαη θαη πξνρσξά ζηε δξάζε γηα θνηλσληθή αιιαγή (Freire, 

1977). 

Δπίινγνο  

Καηαιήγνληαο, κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζέζεσλ ησλ Knowles, Mezirow  θαη Freire  

κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ελήιηθνη ζεσξνχληαη πσο έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ ελειηθηφηεηα, φηαλ 

έρνπλ  θηάζεη ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν σξηκφηεηαο,  ππεπζπλφηεηαο, απηνδηάζεζεο θαη 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, θπξίσο κέζα απφ ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπο πάλσ ζηηο παξαδνρέο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, εηδηθά αλ ζπλαηζζάλνληαη ηελ επζχλε ηνπο απέλαληη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. ια απηά επηδξνχλ ζεηηθά ζηε κάζεζή ηνπο. Καη νη ηξεηοκειεηεηέο ζεσξνχλ φηη 

νη ελήιηθνη δελ έρνπλ απηνλνκεζεί, νχηε φηη έρνπλ αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο ρεηξαθέηεζεο θαη 

απηνδηαρείξηζεο, αλ δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα φρη κφλνλ λα ζηνράδνληαη θξηηηθά, 

αιιά λα πξνρσξνχλ ζηε δξάζε γηα θνηλσληθή αιιαγή,  ζηνηρείν πνπ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ν 

Freire, ζεσξψληαο ην θαίξην γηα ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. 

Σν„θιεηδί‟ γηα κηα νπζηαζηηθή, απειεπζεξσηηθή θαη ζηνραζηηθή κάζεζε, θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο ελειηθφηεηαο, θαίλεηαη πσο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ν θξηηηθφο 

αλαζηνραζκφο, πνπ κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έρνληαο απηφ 

ζαλ γλψκνλα, o εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί καζεζηαθέο ζπλζήθεο πνπ ζα δίλνπλ 

ηελ επθαηξία ζηνπο ελήιηθνπο λα απηνλνκεζνχλ, λα ζηνραζηνχλ θξηηηθά θαη λα 

ρεηξαθεηεζνχλ, θαη γεληθφηεξα, λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία γηα ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο, ηεο 

δξάζεο θαη ηεο δσήο ηνπο (Mezirow, 1990).  
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Abstract: This assignment presents the evaluation and results of a cross-curricular approach 

of three distinct subjects, ICT, Geography and Modern Greek Literature. For two school years 

an informal pilot project was carried out aiming at the implementation of an alternative way 

of teaching beyond the traditional one, both in the classroom and the IT workshop, which was 

based on the integration of school knowledge through the cross-curricular organization of 

school subjects with the use of Information and Communication Technologies (ICT). The 

final goal was the acquisition of knowledge and the formation of opinion as defined by the 

relevant Unified Cross-Curricular Framework of Studies (UCCFS). After the completion of 

the project, the students with the help of a questionnaire, expressed their opinion on the 

implementation of this different teaching approach so that they could find out if it had a 

positive impact on them increasing their interest in the subjects and their active participation 

in them as well. 

Key-words: Cross-curricular, Geography, Modern Greek Literature, ICT  

Πεξίιεςε: ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηξηψλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ, ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο 

Γεσγξαθίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλία. Γηα δχν ζρνιηθέο ρξνληέο πινπνηήζεθε 

πηινηηθά έλα άηππν πξφηδεθη κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο, πέξαλ ηνπ παξαδνζηαθνχ, ηφζν κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, φζν θαη ζην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζηελ ελνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κέζα 

απφ ηε δηαζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ κε ηε ρξήζεΣερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο(ΣΠΔ). Σειηθφ δεηνχκελν ήηαλ ε απνθφκηζε γλψζεο θαη ε 

δηακφξθσζε άπνςεο θαη γλψκεο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην ζρεηηθφ ∆ηαζεµαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνζξάκκαηνο πνπδψλ (∆ΔΠΠ).  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο νη καζεηέο, 

κε ηε βνήζεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο δηαθνξεηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ απηή είρε ζεηηθφ 
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αληίθηππν ζε απηνχο, απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα καζήκαηα, αιιά θαη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαζεκαηηθφηεηα,  Γεσγξαθία, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, ΣΠΔ 

Δηζαγσγή 

Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (ΠΗ)  ηεο Διιάδνο  ζην πιαίζην  ηεο αλαλέσζεο θαη βειηίσζεο 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΑΠ), νδεγήζεθε ην 2003 ζηε ζχληαμε ηνπ 

∆ηαζεµαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξαµµάησλ πνπδψλ (∆ΔΠΠ) θάζε καζήκαηνο. ην 

λέν απηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, εηζήγαγε ηε δηαζεµαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

δηαηεξψληαο ηα δηαθξηηά καζήκαηα αιιά πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα ηξφπνπο ζπζρέηηζεο ηεο 

γλψζεο ζε δχν άμνλεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ηνλ θαηαθφξπθν (δηαζεκαηηθφ) θαη ηνλ νξηδφληην 

(εληαίν)  (ΓΔΠΠ 2003). Ο ιφγνο πνπ έγηλε απηφ ήηαλ φηη, ζην παξαδνζηαθφ ζρνιηθφ 

ζχζηεκα ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο γηλφηαλε ζε αλεμάξηεηα θαη δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο 

γλσζηηθά αληηθείκελα κε απζηεξή νξηνζέηεζε ησλ καζεκάησλ αλά αλαγλσζηηθφ αληηθείκελν 

(Υξπζαθίδεο, 1998). Απηή ε πνιπδηάζπαζε ησλ δηδαθηηθψλ πεξηερνκέλσλ ζε πνιινχο 

επηµέξνπο επηζηεκνληθνχο ηνµείο θαζηζηά ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ απνζπαζκαηηθή, 

αθεξεκέλε θαη άζρεηε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, κε απνηέιεζκα  λα παξαµέλνπλ αδηάθνξνη γηα 

ηε γλψζε απηήο ηεο κνξθήο, αιιά θαη αλίθαλνη λα αμηνπνηήζνπλ λέεο κνξθέο ζθέςεο θαη 

δξάζεο, θαζψο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπιιάβνπλ ηα θνηλά ζεκεία ησλ επηζηεµψλ, ηηο 

πξνεθηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζηνπο άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (Μαηζαγγνχξαο, 

2002). 

Ζ θχξηα ιχζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήµαηα πνιιψλ ρσξψλ γηα βειηίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο είλαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, δειαδή ε εμέηαζε 

ελφο ζέµαηνο απφ πνιιέο νπηηθέο-επηζηεµνληθέο γσλίεο θαη ε θαιιηέξγεηα ζρεηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ (Αιαρηψηεο, 2002). Ζ δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία είλαη κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ελνπνηνχληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο κάζεζεο ζε θάζε πεξηνρή (Coneetal., 1998). Ο Jacobs αλαθέξεη φηη ε 

δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζπλεηδεηά εθαξκφδεη ηε κεζνδνινγία θαη ηε γιψζζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηνρέο, γηα 

λα εμεηαζηεί έλα θεληξηθφ ζέκα, πξφβιεκα ή εκπεηξία (Jacobs, 1989). ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηα φξηα ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ κπνξεί λα είλαη αζαθή ή αθαλή. Οη καζεηέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα ζε κηα δηαδηθαζία απζεληηθήο θαη 

νιηζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ, ρσξίο λα εληάζζνπλ απαξαίηεηα ηηο δξάζεηο ηνπο 

ζε θάπνην επηζηεκνληθφ θιάδν θάζε θνξά (Κνχζνπιαο, 2004).  

ηε πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρψξα καο έρνπλ εθαξκνζηεί κε 

κεγάιε επηηπρία δηαζεκαηηθέο δηδαζθαιίεο. Παξάδεηγκα δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ελνπνίεζεο 

ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ζην Γεκνηηθφ εθαξκφζηεθε κέζσ ησλ καζεκάησλ ηεο Λνγνηερλίαο, ηεο 

Μνπζηθήο θαη ηνπ Θεάηξνπ. (Καξαγηάλλε, 2012). Γηαζεκαηηθή δηδαζθαιία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα καζήκαηα ησλ Αγγιηθψλ, Λνγνηερλίαο θαη Ηζηνξίαο Γπκλαζίνπ. 
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(Γφκβξνο, 2014),  ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο  Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. (Μπιψζεο, 

2006).  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ επηβεβαηψλεηαη απφ δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην εμσηεξηθφ  

(Lipsonetal., 1993; Pica&Short, 1999; Bartonetal., 2000) αιιά θαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

(Σζαπαθίδνπ θ.α., 2001; Εεξβνχ θ.α., 2004; Αιαρηψηεο&Καξαηδηά-ηαπιηψηε, 2006). 

1. Παξνπζίαζε ηνπ πξφηδεθη 

Σν πξφηδεθη πινπνηήζεθε ζην 1
ν
 Γπκλάζην Αιεμάλδξεηαο γηα δχν ζρνιηθέο ρξνληέο, αξρηθά 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο  2014-2015 θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιήθζεθε ην ζρνιηθφ έηνο 2016-

2017 κε δηάξθεηα εθαξκνγήο πεξίπνπ ζαξάληα εκέξεο αλά έηνο. Σελ πξψηε θνξά 

εθαξκφζηεθε ζε ηκήκα 25 καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη ηε δεχηεξε θνξά ζε ηκήκα 24 

καζεηψλ/καζεηξηψλ. Ζ επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ έγηλε ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο 

θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο πνπ παξνπζίαδαλ. 

2. θνπφο θαη ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξφηδεθη 

θνπφο ηνπ πξφηδεθη ήηαλ λα εμεηάζεη θαηά πφζν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο σο κία ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο. 

Οη ζηφρνη ηεο δξάζεο ήηαλ νη καζεηέο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηεο πξνζθπγηάο, λα κειεηνχλ ειεθηξνληθνχο θαη ζπκβαηηθνχο ράξηεο γηα λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη λα εληνπίδνπλ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πάλσ ζε απηνχο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε λέσλ 

εξγαιείσλ Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο(ΣΠΔ) θαη λα θηλνχληαη κε επρέξεηα 

ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο, λα ελζαξξχλεη θαη λα παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ 

καζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, φπσο θαη 

νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε κέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά λα ζπλεξγαζηνχλ, λα 

αληαιιάζνπλ ηδέεο,  λα δηαηππψζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο. 

3. Πεξηγξαθή ηνπ πξφηδεθη 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξφηδεθη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αθηεξψζεθε ζηε κειέηε θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δηαζεκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαλ ζε απηφ, θαζψο ζχκθσλα κε 

ηνλ Burton γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη 

ζσζηφο ζρεδηαζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο: ζθνπφο θαη αιιεινπρία, γλσζηηθή ηεξάξρεζε 

πνπ ελζαξξχλεη δεμηφηεηεο ζθέςεο, ζπκπεξηθνξηθνί δείθηεο αμηνιφγεζεο αιιαγψλ ζηηο 

ζηάζεηο θαη ζηηο πξνζέζεηο, εληαίν θαη αμηφπηζην ζρήκα αμηνιφγεζεο θαη ρξήζεο εκπεηξηψλ 

βαζηζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή πεξηνρή θαη δηαζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ κε ζθνπφ 

λα δηαηεξείηαη ε ηζρχο ησλ πξνγξακκάησλ (Burton, 2001).Σν πξφηδεθη πινπνηήζεθε ζε δχν 

θάζεηο. 
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ηελ πξψηε θάζε ηνπ πξφηδεθη, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθξηηή δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ, απφ ηνλ θάζε θαζεγεηή μερσξηζηά, ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηνπ. 

Ζ έλαξμε ηνπ πξφηδεθη έγηλε ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο «Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» Β΄ 

Γπκλαζίνπ, ζηελ ελφηεηα «Ζ απνδεκία-Ο θαεκφο ηεο Ξεληηηάο-Ο Διιεληζκφο έμσ απφ ηα 

ζχλνξα-Σα κηθξαζηαηηθά-Οη πξφζθπγεο», κε εθφξκεζε ηελ αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ «Γεκνηηθά Σξαγνχδηα Ξεληηηάο». Αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ «Ξέλνο», «Μεηαλάζηεπζε», «Πξνζθπγηά» θαη κέζσ θαηαηγηζκνχ 

ηδεψλ θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ηνπο. ην ηέινο κνηξάζηεθε ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν 

εξγαζίαο γηα λα γξάςεη ζε απηφ ην  γελενινγηθφ ηνπ δέληξνπ, ψζηε λα απνηππσζεί ν ηφπνο 

θαηαγσγήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Έπεηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαονη 

καζεηέο έκαζαλ ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ ραξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ράξηεο κε ζπληεηαγκέλεο 

θαη κέζσ παξαδεηγκάησλ έκαζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ θιίκαθα, ηελ εχξεζε 

ζπληεηαγκέλσλ ελφο ηφπνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζέζεο, ην γεσγξαθηθφ κήθνο, 

ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ν κεζεκβξηλφο θαη ν παξάιιεινο. ην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο, ζην 

ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

εξγαιείσλ Googleearth θαη Googlemaps θαζψο δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο απηψλ. 

ηε δεχηεξε θάζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

καζεκάησλ κέζσ ηεο ελνπνίεζεο απηψλ, σο εμήο:  Καηά ηε δηδαθηηθή ψξα ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο νη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, 

φπνπ παξαθνινχζεζαλ απνζπάζκαηα απφ ην ληνθηκαληέξ «Βξσκνέιιελεο».  Μέζα απφ 

ζπδήηεζε  απνζαθελίζηεθαλ νη φξνη «Ξέλνο», «Μεηαλάζηεπζε», «Πξνζθπγηά» θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία απφ ην γελενινγηθφ ηνπο δέληξν, 

ζπκπιεξψζαλ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη  ησλ παππνχδσλ ηνπο ζηηο 

θαηάιιειεο ζηήιεο ελφο ειεθηξνληθνχ πίλαθα. Σν επφκελν βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηδαθηηθή ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. χκθσλα κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

πίλαθα θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ, ζρεκαηίζηεθαλ νκάδεο καζεηψλ κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. Μνηξάζηεθε ζε θάζε νκάδα έλαο γεσγξαθηθφο παγθφζκην ράξηεο ζηνλ 

νπνίν νη καζεηέο θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ ηνλ ηφπν θαηαγσγή ηνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ζε 

νκαδηθφ θχιιν εξγαζίαο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε (ζπληεηαγκέλεο) ηεο  πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαλ 

ν ηφπνο θαηαγσγήο,  ηελ νλνκαζία θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο θνληηλφηεξεο πφιεο, ηε ρψξα 

πνπ αλήθε θαζψο θαη ηελ πξσηεχνπζα ηεο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ πξφηδεθη έγηλε ζην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο 

ζρεκάηηζαλ ηηο ίδηεο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηφπν θαηαγσγή ηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο  αλαδήηεζαλ κε ηελ εθαξκνγή Googleearth ηε ρψξα ζηελ 

νπνία αλήθε ν ηφπνο θαηαγσγήο ηεο, ηελ πξσηεχνπζα, ηελ θνληηλφηεξε πφιε θαζψο θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. Καηέγξαςαλ ηηο λέεο ζπληεηαγκέλεο, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη απφ ηνλ 

παγθφζκην ειεθηξνληθφ ράξηε θαη ηηο ζχγθξηλαλ κε απηέο πνπ είραλ θαηαγξάςεη απφ ηνλ 

ζπκβαηηθφ ράξηε.  Μέζσ δηαδηθηπαθψλ ραξηψλ (Googlemaps) εληφπηζαλ ηελ πιεζηέζηεξε 

πξνο ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο πφιε θαη κε ην εξγαιείν streetviewπεξηπιαλήζεθαλ κέζα 

ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, ιακβάλνληαο εηθφλεο απφ ην πεξηβάιινληα ρψξν, φπνπ απηφ ήηαλ 

εθηθηφ. 
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4. Παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά νθέιε  

 Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφηδεθη επέηξεςε ηελ αμηνπνίεζε γλψζεσλ 

απφ ηξία γλσζηηθά πεδία θαη ππνζηήξημε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ, ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ζπλνιηθή γλψζε γηα ην πξνζεγγηδφκελν ζέκα 

(Μαηζαγγνχξαο, 2002). Γηακφξθσζε έλα θιίκα δηδαζθαιίαο ζην νπνίν φινη νη καζεηέο είραλ 

ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο, επηηπρίαο θαη παξάιιεια αηζζάλνληαλ επράξηζηα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Coffieldetal., 2004). Έδσζε ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εδξαηψζνπλ 

πξφηππα ζθέςεο ή λνεηηθέο ζεηξέο πνπ ηνπο θαζνδεγνχζαλ ζηελ αλαδήηεζε ζπλδέζεσλ θαη 

ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ πεξηνρψλ κάζεζεο (Burton, 2001). Έθαλε ηε δηδαθηηθή πνξεία λα 

βαζίδεηαη ζηελ έκθπηε πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ γηα ηελ εχξεζε δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ 

(ζπληεηαγκέλσλ, ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ) θαη ζηελ απηελέξγεηά ηνπο (αλαδήηεζε θαη ρξήζε 

δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ), φπσο πξνηείλεη θαη ην ΓΔΠΠ ησλ καζεκάησλ. Σαπηίζηεθε κε ηελ 

άπνςε ηνπ Μαηζαγγνχξα κε ηελ νπνία δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

ζπγθξνηήζνπλ έλα εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κηα νιηζηηθή ελ πνιινίο αληίιεςε 

ηεο γλψζεο, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δηακνξθψλνπλ πξνζσπηθή άπνςε γηα ζέκαηα ησλ 

επηζηεκψλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2002). Δλνπνίεζε ηε ζρνιηθή γλψζε γχξσ απφ ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο, θαηαιχνληαο ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2002). Δπίζεο νδήγεζε ζε νξηδφληηα 

δηαζχλδεζε ησλ καζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο φπσο απαηηεί ην ΓΔΠΠ.  

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε γλψζεο, μεθεχγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα εθαξκφζεη ηε ζπλεξγαηηθή θαη αλαθαιππηηθή 

κάζεζε,  λα ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή γηα λα εκπιαθεί ζε δηαδηθαζίεο κέζα απφ ζπδήηεζε, 

θξηηηθή ζθέςε θαη πξνβιεκαηηζκφ κε ηηο νπνίεο ζα θαηαθηά ν ίδηνο ηε γλψζε. ια απηά 

ηαπηίδνληαη κε ηελ άπνςε ηνπ Αιαρηψηε, φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη µαζεηνθεληξηθφ, 

βησµαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ µε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ (δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνµέλνπο) 

ζπµµέηνρνπο, επίζεο λα είλαη  ρψξνο κάζεζεο, ραξάο θαη δσήο, θαιιηέξγεηαο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη φρη µφλν ζηεξεφηππεο δηδαζθαιίαο (Αιαρηψηεο, 2002). Οη  

καζεηέο βξίζθνληαλ ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, 

ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, αληάιιαμαλ απφςεηο θαη ηδέεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο 

θνηλνχ ζηφρνπ, δειαδή ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηφπν θαηαγσγή ηνπο. 

Αμηνπνηήζεθαλ έηζη νη αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο κεζφδνπ. Ζ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ν ελεξγεηηθφο θαη φρη ν παζεηηθφο ξφινο ηνπ καζεηή νδεγνχλ ζε 

κία καζεηνθεληξηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί θαη 

θαζνδεγεί ηηο νκάδεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, παίδνληαο ην ξφιν ηνπ 

παξαηεξεηή-δηεπθνιπληή (Καξθακάλεο&αιαβαζίδεο, 2014; Salmon, 2002). 
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5. Μεζνδνινγία θαη δείγκα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε εθαξκφζηεθε, κία θνξά θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015 κε 

ζπκκεηνρή 25 καζεηψλ/καζεηξηψλ  θαη επαλαιήθζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 κε 

ζπκκεηνρή24 καζεηψλ/καζεηξηψλ. Οη ζπλνιηθά ζαξάληα νρηψ καζεηέο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα έληππν εξσηεκαηνιφγην  δψδεθα 

αξηζκεκέλσλ εξσηήζεσλ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ νη εμήο, Δ1: ε ηη αλαθέξεηαη ε έλλνηα  

«Μεηαλάζηεπζε»; Δ2: ε ηη αλαθέξεηαη ε έλλνηα  «Πξνζθπγηά»; Δ3: ε πνηνλ αλαθέξεηαη ν 

φξνο «Ξέλνο»; Δ4: ε ηη κνλάδεο κεηξάκε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο; Δ5: Πνηεο είλαη νη 

ζπληεηαγκέλεο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Διιάδαο; Δ6: Ζ εθαξκνγή ηνπ πξφηδεθη βειηίσζε ηε 

ζπκκεηνρή κνπ ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο; Δ7: Ζ εθαξκνγή ηνπ πξφηδεθη βειηίσζε ηε 

ζπκκεηνρή κνπ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο; Δ8: Ζ εθαξκνγή ηνπ πξφηδεθη βειηίσζε ηε 

ζπκκεηνρή κνπ ζην κάζεκα ησλ Νενειιεληθψλ Κεηκέλσλ; Δ9: Σν πξφηδεθη αχμεζε ην 

ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο; Δ10: Σν πξφηδεθη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ κνπ 

γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο; Δ11: Σν πξφηδεθη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην 

κάζεκα ησλ Νενειιεληθψλ Κεηκέλσλ; Δ12: Ζ δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία πνπ 

παξαθνινχζεζα/ζπκκεηείρα ήηαλ ελδηαθέξνπζα; 

Γηα ηελ εμάιεηςε ιαζψλ δηαθφξσλ ηχπσλ, αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπέδνπ ηνπ «εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ»,  ην εξσηεκαηνιφγην πξηλ δνζεί ζηνπο καζεηέο 

ειέρζεθε γηα νξζνγξαθηθά, ζπληαθηηθά θαη λνεκαηηθά ιάζε, γηα αζαθείο ή δπζλφεηεο  

εξσηήζεηο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε παξνπζία θαη ησλ ηξηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε, ψζηε λα απαληεζνχλ πηζαλέο απνξίεο πνπ 

ελδερνκέλσο ζα πξνέθππηαλ. Μέζα απφ απηφ κειεηήζεθαλ δχν θεληξηθέο ππνζέζεηο. Ζ 

πξψηε ππφζεζε αθνξνχζε ην γλσζηηθφ θνκκάηη:  «Απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφηδεθη νη καζεηέο 

ζα κάζνπλ ηνπο φξνπο κεηαλάζηεπζε, πξνζθπγηά, μέλνο, ηε ρξήζε-κειέηε ραξηψλ, ηελ 

πινήγεζε ζην δηαδίθηπν». Ζ δεχηεξε ππφζεζε ήηαλ απηή πνπ εμέηαδε ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ: «Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηδεθη ζα κπνξέζεη λα επηδξάζεη ζεηηθά 

ζηνπο καζεηέο βειηηψλνληαο ηφζν ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, αιιά 

θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά». 

Βάζεη ησλ θχξησλ ππνζέζεσλ πξνέθπςαλ ηέζζεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σν εξψηεκα Ζ1: 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ  

«Μεηαλάζηεπζε», «Πξνζθπγηά» θαη «Ξέλνο»; Σν εξψηεκα Ζ2: Ζ εθαξκνγή ηεο 

δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ γεσγξαθηθψλ 

ζπληεηαγκέλσλ; Σν εξψηεκα Ζ3: Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο βειηίσζε ηε 

ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Νενειιεληθψλ 

Κεηκέλσλ; θαη ην εξψηεκα Ζ4: Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο βειηίσζε ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Νενειιεληθψλ 

Κεηκέλσλ. 
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6. Απνηειέζκαηα 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο Ζ1, πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

ηξηψλ πξψησλ εξσηεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  Δ1, «ε ηη αλαθέξεηαη ε έλλνηα  

κεηαλάζηεπζε;», Δ2, «ε ηη αλαθέξεηαη ε έλλνηα  πξνζθπγηά;» θαη Δ3, «ε πνηνλ αλαθέξεηαη 

ν φξνο μέλνο» θαη  απνηππψλεηαη ζηα ζρήκαηα 1 θαη 2 γηα θάζε κηα ρξνληά εθαξκνγήο. 

 

Απφ ην γξάθεκα ηνπ ζρήκαηνο 1, δηαπηζηψλνπκε φηη, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο, ην 

2014-2015, 10 καζεηέο πνζνζηφ 40% επί ηνπ ζπλφινπ,  απάληεζαλ φηη ε κεηαλάζηεπζε 

αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ιφγσ πνιέκνπ, ελψ 14 καζεηέο πνζνζηφ 56% 

επί ηνπ ζπλφινπ, απαληήζαλε φηη αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Αληίζηνηρα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ην 2016-2017, 8 καζεηέο, 

πνζνζηφ 33,3% επί ηνπ ζπλφινπ,  απάληεζαλ φηη ε κεηαλάζηεπζε αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή 

ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ιφγσ πνιέκνπ, ελψ 15 καζεηέο/καζήηξηεο, πνζνζηφ 52,5% επί ηνπ 

ζπλφινπ, απαληήζαλε φηη αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο. 

ζν αθνξά ηελ έλλνηα ηεο πξνζθπγηάο, δηαπηζηψλνπκε φηη θαηά ην 2014-2015,  9 καζεηέο, 

πνζνζηφ 36%, απάληεζαλ φηη ε πξνζθπγηά αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ελψ 15 καζεηέο, πνζνζηφ 60%, απαληήζαλε φηη αλαθέξεηαη ζηελ 

αιιαγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ιφγσ πνιέκνπ. Αληίζηνηρα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, 7 

καζεηέο, πνζνζηφ 29,16%, απάληεζαλ φηη ε πξνζθπγηά αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ελψ 16 καζεηέο, πνζνζηφ  66,66%, απαληήζαλε φηη 

αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ιφγσ πνιέκνπ. 

 

ρήκα 1:  Οη έλλνηεο «Μεηαλάζηεπζε» θαη Πξνζθπγηά» 
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ρήκα 2:  ε ηη αλαθέξεηαη ν φξνο «Ξέλνο» 

ην ζρήκα 2 βιέπνπκε φηη πςειφ ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ ηε ζσζηή 

απάληεζε, δειαδή φηη μέλνο είλαη απηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ άιινλ ηφπν θαη ζηηο δχν 

ζρνιηθέο ρξνληέο εθαξκνγήο ηεο δξάζεο,. πγθεθξηκέλα 14 καζεηέο  απφ ην ζχλνιν ησλ 25 

(πνζνζηφ  60%) ην 2014-2015 θαη 15 καζεηέο απφ ην ζχλνιν ησλ 24 (πνζνζηφ  62,5%)  ην 

2016-2017.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο Ζ2 πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηα εξσηήκαηα Δ4, «ε ηη κνλάδεο κεηξάκε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο;» θαη 

Δ5, «Πνηεο είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Διιάδαο;» νη νπνίεο απνηππψλνληαη 

ζηα ζρήκαηα 3 θαη 4. 

 

 

ρήκα 3:  ε ηη κνλάδεο κεηξάκε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

 

Γηαπηζηψλνπκε απφ ην ζρήκα 3 φηη, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ πξφηδεθη, νη 22 απφ ηνπο 

25 καζεηέο, πνζνζηφ 88%, απάληεζαλ ζσζηά, δειαδή φηη ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηηο 

κεηξάκε ζε κνίξεο, ελψ κφιηο 3 ζηνπο 25, πνζνζηφ 12%, απάληεζαλ ιαλζαζκέλα. Αληίζηνηρα 

ζηε δεχηεξε εθαξκνγή, 18 απφ ηνπο 25 καζεηέο, πνζνζηφ 75%, απάληεζαλ ζσζηά θαη 6 

(πνζνζηφ 25%) απαληήζαλε ιαλζαζκέλα. 
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ρήκα 4:Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Διιάδαο 

 

ην γξάθεκα ηνπ ζρήκαηνο 4 παξαηεξνχκε φηη, 18 ζηνπο 25 καζεηέο, πνζνζηφ 72%, βξήθαλ 

ηε ζσζηή απάληεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξφηδεθη θαηά ην ζρνιηθφ 2014-2015,  δειαδή φηη  ε 

Αζήλα βξίζθεηαη ζην ζεκείν κε βφξεην γεσγξαθηθφ πιάηνο 38 κνίξεο θαη αλαηνιηθφ 

γεσγξαθηθφ κήθνο 24 κνίξεο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ  γηα ην έηνο 

2016-2017 ήηαλ 70,83% πνπ αληηζηνηρεί ζε 17 καζεηέο. 

Αθνινχζσο, γηα ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα Ζ3 εμεηάζακε ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηα εξσηήκαηα Δ6, Δ7 θαη Δ8, ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχλ ηε 

βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα εκπιεθφκελα καζήκαηα. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζηε 

κνξθή «πκθσλψ», «Γηαθσλψ», «Οχηε Γηαθσλψ/Οχηε πκθσλψ». 

 

ρήκα 5:Σν πξφηδεθη βειηίσζε ηε ζπκκεηνρή ζηα εκπιεθφκελα κάζεκα. Δθαξκνγή θαηά ην ζρ. έηνο 
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Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα απφ ην ζρήκα 5, δηαπηζηψλνπκε φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ζην 

ζρνιηθφ έηνο 2014-2015, 20 καζεηέο, πνζνζηφ 84%, ζπκθσλνχλ φηη ην πξφηδεθη αχμεζε ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα καζήκαηα ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ήηαλ 72% (18 καζεηέο) θαη 48% (12 

καζεηέο). 

 

 

ρήκα 6:Σν πξφηδεθη βειηίσζε ηε ζπκκεηνρή ζηα εκπιεθφκελα κάζεκα. Δθαξκνγή θαηά ην ζρ. έηνο 

2016-2017 

 

Απφ ηελ εθαξκνγή  ηνπ πξφηδεθη ζην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 βιέπνπκε ζην ζρήκα 6 φηη, 17 

καζεηέο πνζνζηφ 70,83%, ζπκθσλνχλ φηη ην πξφηδεθη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα 

ηεο Γεσγξαθίαο, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα καζήκαηα ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ήηαλ, 70,83% (18 καζεηέο) θαη 58,33% (12 καζεηέο). 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ηειεπηαίνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο Ζ4 πξνήξζε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεκάησλ Δ9, Δ10, Δ11 θαη Δ12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ή φρη 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηα εκπιεθφκελα καζήκαηα. Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 

ηνπ ζρήκαηνο 7 πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξφηδεθη ζην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015, 

δηαπηζηψλνπκε, γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, 21 καζεηέο, πνζνζηφ 84%, ζπκθσλνχλ φηη 

ην πξφηδεθη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ, ελψ κφιηο 12% δηαθσλνχλ  Γηα ην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 20 καζεηέο, δειαδή 80%, ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ελψ δηαθσλεί κφιηο 1. Γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, 13 

καζεηέο, πνζνζηφ 52%, ζπκθσλνχλ φηη ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία αχμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα 

ην κάζεκα, ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη 10 καζεηέο, πνζνζηφ 40%, θξάηεζαλ 

νπδέηεξε ζηάζε, θαζψο δήισζαλ «νχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ». 
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ρήκα 7:Σν πξφηδεθη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα εκπιεθφκελα καζήκαηα. Δθαξκνγή θαηά ην ζρ. 

έηνο 2014-2015 

 

Οη απαληήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηα εξσηήκαηα Δ9, Δ10 θαη Δ11 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, απνηππψλνληαη ζην ζρήκα 8. Βιέπνπκε 

φηη, γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, 19 καζεηέο, πνζνζηφ 79,16%, ζπκθσλνχλ φηη ην 

πξφηδεθη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα καζήκαηα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο λα είλαη, 62,5% (15 καζεηέο) θαη 79,16% 

(19 καζεηέο). 

 

 

ρήκα 8:Σν πξφηδεθη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα εκπιεθφκελα καζήκαηα. Δθαξκνγή θαηά ην ζρ. 

έηνο 2016-2017 
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ην ζρήκα 9, βιέπνπκε φηη, ζην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 ην 72% ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

δειαδή 18 ζηνπο 25, ζεψξεζε φηη ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ  γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 ήηαλ 66,6% ( 16 ζηνπο 24 καζεηέο) 

 

 

ρήκα 9:  Ζ δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία πνπ παξαθνινχζεζα/ζπκκεηείρα ήηαλ ελδηαθέξνπζα 

7. πκπεξάζκαηα  

Ζ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο θαη ηηο δχν ζρνιηθέο ρξνληέο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ρσξίο λα παξνπζηαζηνχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.Έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν κηθξφο 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε θνξά εθαξκνγήο, φπσο επίζεο θαη ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν (εξσηεκαηνιφγην) ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν κεηά απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο δξάζεο κε 

απνηέιεζκα λα ζπιιερζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ κεηά ηελ 

πινπνίεζε απηήο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ιάβακε ππφςε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο είραλ γεληθφηεξε 

δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ φπσο «Μεηαλάζηεπζε», «Πξνζθπγηά», 

«Ξέλνο». Με απηφ ην δεδνκέλν ζεσξνχκε φηη ππήξμε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ ηεο έξεπλαο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

θαη ζηηο δχν εθαξκνγέο ηεο δξάζεο δειαδή ην 59,18%ησλ καζεηψλ(39 ζσζηέο απαληήζεηο 

ζπλνιηθά)θαηάθεξαλ λα δψζνπλ ηε ζσζηή εθδνρή ηνπ φξνπ «Μεηαλάζηεπζε»,  ην 63,26%  

(31 ζσζηέο απαληήζεηο) λα δψζνπλ ηε ζσζηή εθδνρή ηνπ φξνπ «Πξνζθπγηά»  θαη αληίζηνηρα  

ην 59,18% (39 ζσζηέο απαληήζεηο) λα απαληήζνπλ ζσζηά γηα ηνλ φξν «Ξέλνο».Δπίζεο 35 

απφ ηνπο 49 ζπλνιηθά καζεηέο, πνζνζηφ 71,42%, βξήθαλ ηηο ζσζηέο ζπληεηαγκέλεο ηεο 

πξσηεχνπζαο ηεο Διιάδαο, φπσο θαη 40 καζεηέο, πνζνζηφ 81,63%,η απάληεζαλ ζσζηά, φηη 

ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηηο κεηξάκε ζε κνίξεο. Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη 

νη καζεηέο θαηαλφεζαλ ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλραξηψλ, φπσο επίζεο φηη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζσζηά ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία Googlemaps θαη Googleearth. 

Χο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο  ζηα εκπιεθφκελα καζήκαηα, ε πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ εθθξάζηεθε ζεηηθά, θαζψο37 καζεηέο, πνζνζηφ 75,51%,  δήισζαλ φηη βειηηψζεθε 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ελψ, γηα ηα καζήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ Νενειιεληθψλ Κεηκέλσλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 55,10% (27 καζεηέο) θαη 75,51% 
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(37 καζεηέο). Θεηηθή επίζεο, ήηαλ ε άπνςε ησλ καζεηψλ ζην φηη ηνπξφηδεθη πνπ 

ζπκκεηείραλ βειηίσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο (πνζνζηφ 

81,63%), γηα ην κάζεκα ησλ Νενειιεληθψλ Κεηκέλσλ (πνζνζηφ 79,59%) θαη γηα ην κάζεκα 

ηεο Πιεξνθνξηθήο (πνζνζηφ 63,30%). Απφ φια ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

πψο ε εθαξκνγή ηεο ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξφηδεθη, θέληξηζε 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.  

Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δείρλνπλ φηη νη καζεηέο επηζπκνχλ λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε λέεο κνξθέο κάζεζεο θαη λα μεθχγνπλ απφ ηα ζηεξεφηππα ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, επηζπκψληαο παξάιιεια λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

ζε δηάθνξα καζήκαηα. 
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Μία κειέηε πεξίπησζεο 

Reasons dropout of adult education programs. 

A case study 

Όιγα Απέξγε, ΔΑΠ, Δθπαηδεπηηθφο Γ.ΗΔΚ, ΜΓΔ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ΔΑΠ, apergiolga@yahoo.gr 
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Abstract: This study addresses the phenomenon of student dropout from the Public 

Vocational Institute of Patras by taking into consideration the perspective of 14 students who 

have dropped out, and gives an overview of the reasons behind the interruption of their 

studies. The survey is based on personal semi-structured interviews. There are also additional 

interviews with 2 educators and 2 executives from Patras‟ institute. The data is organized 

systematically via the thematic analysis method, while the results are audited by triangulation. 

The empirical findings show that some people enroll in the programs without any intention of 

completing them. Trainees who have a job leak because they are unable to combine studies 

with work. However, there is also a number of people quitting vocational training because 

they are disappointed with the teaching methods applied by educators, and because they 

cannot be integrated into a group of learners mostly interested in simply acquiring a certificate 

rather than actual knowledge.  

Keywords: adult education, vocational training, dropout, IEK 

Πεξίιεςε: ην παξφλ άξζξν κειεηάηαη ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο ζην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο κέζα 

απφ ηελ νπηηθή 14 δηαξξεπζάλησλ θαηαξηηδνκέλσλ. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθέο εκη-

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Σα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο 

ζεκαηηθήο αλάιπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρνληαη κε ηξηγσληζκφ κε επηπιένλ 

ζπλεληεχμεηο 2 εθπαηδεπηψλ θαη 2 ζηειερψλ ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο. Σα εκπεηξηθά επξήκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη νξηζκέλα άηνκα εγγξάθνληαη ζηα ΗΔΚ ρσξίο ηελ πξφζεζε λα θνηηήζνπλ. 

Καηαξηηδφκελνη πνπ εξγάδνληαη εγθαηαιείπνπλ ηε θνίηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αδπλαηνχλ 

λα ζπλδπάζνπλ ηε θνίηεζε κε ηελ εξγαζία. Τπάξρεη φκσο θαη κία κεξίδα αηφκσλ πνπ 

εγθαηαιείπεη ηηο ζπνπδέο αθελφο γηαηί απνγνεηεχεηαη απφ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηέο θαη αθεηέξνπ δηφηη δελ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ νκάδα 

εθπαηδεπνκέλσλ κεγάιν κέξνο ηεο νπνίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ απφθηεζε ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ θη φρη ζηελ νπζηαζηηθή γλψζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εγθαηάιεηςε ζπνπδψλ, 

ΗΔΚ 
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Δηζαγσγή 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη νη αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ, φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο εξεπλεηέο (Freire, Knowles, Rogers θ.ά.), είλαη ζπλπθαζκέλε πεξηζζφηεξν 

κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε. Καζψο, φκσο, ε παγθνζκηνπνίεζε σζεί ηηο θξαηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο λα ιακβάλνπλ κέηξα πνπ επλννχλ πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη 

ιηγφηεξν ηελ αηνκηθή νινθιήξσζε, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε (ΓΒΜ) θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Boeren & Holford, 2016, ζ.121). 

ηελ Διιάδα, ε Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΑΔΚ) εθηφο ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά κε ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απαληάηαη κεηά ηελ ελειηθίσζε, 

ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ). Σα ΗΔΚ ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα απφ ην 

1992 (Νφκνο 2009/1992) σο αδηαβάζκεηνη, αλεμάξηεηνη απφ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (κε ηππηθή εθπαίδεπζε) θνξείο ΓΒΜ, δειαδή πξνζθέξνπλ «βαζηθέο 

επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζε εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο κε ζηφρν 

ηελ έληαμε, επαλέληαμε, επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα θαη αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε» ζε 

απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Νφκνο 3879/2010), αλεμαξηήηνπ ειηθίαο – αλ θαη 

κνξηνδνηείηαη ε εγγχηεηα ηεο θηήζεο ηνπ απνιπηεξίνπ ιπθείνπ (ΤΑ 5954/2014, άξζξν 12). 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΓΒΜ) επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Γ.ΗΔΚ ελψ 

ε νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε (πξφζιεςε θαη πιεξσκή εθπαηδεπηψλ, δαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

θαη πξνκήζεηαο πάγηνπ εμνπιηζκνχ θηι.) έρεη αλαηεζεί ζην Ίδξπκα Νενιαίαο & Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ). Ζ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ ησλ ΗΔΚ θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ & Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ). 

Ζ θνίηεζε ζηα ΗΔΚ δηαξθεί πέληε (5) εμάκελα εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) πεξηιακβάλνπλ 

καζήκαηα ελψ ην πέκπην απνηειεί Πξαθηηθή Άζθεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο. Οη ζπνπδέο πνπ 

πξνζθέξνπλ αληηζηνηρνχλ, κε βάζε ηε δηεζλή ηππνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ISCED (UNESCO, 2012), ζηελ θαηεγνξία 453 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα πξνγξάκκαηα εθείλα 

πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλήθνπλ ζηε κεηα-

δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο νινθιήξσζεο ηνπ 

επηπέδνπ, ρσξίο φκσο άκεζε πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ibid, ζ.45). ην 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) ε Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ 

ιακβάλνπλ σο ηίηιν νη θαηαξηηδφκελνη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ πέληε εμακήλσλ ζπνπδψλ 

αληηζηνηρεί ζην επίπεδν 4, δειαδή παξακέλνπλ ζην επίπεδν πξνζφλησλ ηεο εηζαγσγήο ηνπο 

(Απνιπηήξην Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ). Έρνπλ φκσο ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ 

κέξνο ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ δηελεξγεί ν ΔΟΠΠΔΠ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηνλ ηίηιν 

ηνπο ζε Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν EQF 5 

(CEDEFOP, 2015, ζ. 30). 
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Γηα δχν δεθαεηίεο, ε θαηάξηηζε ζηα Γ.ΗΔΚ είρε σο πξνυπφζεζε ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ αλά 

εμάκελν (Μαηνχζε, ακαξάο, & αξαθηληψηε, 2014, ζ.13-19). Απφ ην 2013 ε θαηάξηηζε ζηα 

Γ.ΗΔΚ παξέρεηαη δσξεάλ (Νφκνο 4186/2013, άξζξν 22, ζ.3125). 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Γ.ΗΔΚ ηεο Πάηξαο ζηεγάδεηαη ζε κεγάιν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ ηξία ΔΠΑΛ (δχν πξσηλά θαη έλα λπρηεξηλφ) θαη έλα Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν. Ζ 

δνκή θαηάξηηζεο ιεηηνπξγεί απφγεπκα, αλάκεζα ζηελ πξσηλή θαη λπρηεξηλή βάξδηα ησλ 

ζρνιείσλ. Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζρνιείσλ. Γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζρνιηθνί εξγαζηεξηαθνί 

ρψξνη θαη αξθεηά εμσηεξηθά εξγαζηήξηα (δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία, δεκνηηθνί 

παηδηθνί ζηαζκνί, ηδησηηθφ ζέαηξν, ηνπηθή εθεκεξίδα, ζρνιή ρνξνχ θ.ά.). 

Καηά ην εμάκελν θαηάξηηζεο 2017Β ιεηηνχξγεζαλ ζην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο 18 πξνγξάκκαηα ζε 

Α΄ θαη Γ΄ εμάκελν κε ζπλνιηθά 25 ηκήκαηα ζηα νπνία θνίηεζαλ 644 άηνκα. Σν εμάκελν 

2018Α ιεηηνχξγεζαλ ηα ίδηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία βξίζθνληαλ ζην Β΄ θαη Γ΄ εμάκελν 

αληίζηνηρα κε 23 ηκήκαηα θαη 496 άηνκα (Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Γ.ΗΔΚ - ΤΠΠΔΘ). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη 148 άηνκα (23%) δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο κεηαμχ ησλ δχν εμακήλσλ 

θαηάξηηζεο. 

Ζ δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζηα πξψηα εμάκελα απμάλεη ην θφζηνο ζηηο δνκέο θαηάξηηζεο θαζψο 

αιιάδεη ηελ αλαινγία εθπαηδεπηή-θαηαξηηδνκέλσλ θαη επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε 

αλαιψζηκα πνπ ζηελ πνξεία απνδεηθλχνληαη πεξηηηά. Πέξα, φκσο, απφ ηα πξνθαλή θφζηε 

πνπ δεκηνπξγεί, ε εκπεηξία ηεο δηαξξνήο κπνξεί λα βησζεί σο πξνζσπηθή ηξαγσδία (Balzer, 

Frey, & Ruppert, 2014) ή σο ζνβαξφ αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα (Beilmann & 

Espenberg, 2016 · Feixas, Gairin, Munoz, & Rodriguez-Gomez, 2015).  

ην παξφλ άξζξν απνηππψλεηαη ε πξνζπάζεηά καο λα εξκελεχζνπκε ηα αίηηα ηεο δηαξξνήο 

ζπνπδαζηψλ απφ ην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ δηαξξεπζάλησλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηψλ θαη ζηειερψλ. ηελ πξψηε ελφηεηα 

παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη ζηε δεχηεξε ε νξηνζέηεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο δηαξξνήο. Αθνινπζνχλ ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ηελ ηέηαξηε 

ελφηεηα αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ζηελ πέκπηε ηα απνηειέζκαηά ηεο γηα 

ηνπο ιφγνπο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ. Σν άξζξν νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη ηηο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

1. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο δηαξξνήο ζπνπδαζηψλ 

Πνιινί εξεπλεηέο, θπξίσο Ακεξηθαλνί, πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ έλα κνληέιν πνπ λα 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλαλ ελήιηθα 

ζηελ εγθαηάιεηςε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ν ίδηνο έρεη επηιέμεη. Οξηζκέλνη 

έδσζαλ έκθαζε ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδαζηψλ (Spandy, 1971), θάπνηνη ζηα 

θίλεηξα κάζεζεο θαη ηε «δέζκεπζε πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα» (Cullen & Tinto, 1973) 
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ελψ άιινη επηθεληξψζεθαλ ζηα εμσηεξηθά εκπφδηα (Bean & Metzner, 1985 · Donalson & 

Graham, 1999). 

Γηα ηε δηθή καο έξεπλα επηιέμακε σο ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην κνληέιν δηαξξνήο ηνπ 

Γεξκαληθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Έξεπλα ζηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε θαη ζηηο Δπηζηεκνληθέο 

πνπδέο (DZHW, 2014, φπ. αλαθ. ζηνλ Heublein 2014, ζ.504). Καηά πξψην ιφγν δηφηη 

απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Μειέηεο Φνηηεηψλ θαη φρη ελφο κφλν 

εξεπλεηή. Καηά δεχηεξν, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα θαη θαηά ηξίην, είλαη 

ην πην ζχγρξνλν, πνπ ζεκαίλεη φηη απνηππψλεη ηε γλψζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

πξνζθέξνληαο έηζη έλα ελλνηνινγηθφ θαη γισζζηθφ εξγαιείν γηα ηελ εξκελεία ηνπ πνιχ-

παξαγνληηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο δηαξξνήο. 

Βάζεη, ινηπφλ, ηνπ γεξκαληθνχ κνληέινπ, ε απφθαζε ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ 

απνηειεί ζπλέπεηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο (3) θάζεηο. ε θάζε κία απφ απηέο 

επηδξνχλ δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο. Ζ πξψηε θάζε εκπεξηέρεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνυπάξρνπλ ζην άηνκν, πξνηνχ μεθηλήζεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ. Σν ηζηνξηθφ ηνπ 

(θνηλσληθή πξνέιεπζε, εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν) επηδξά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ (εμσζηξέθεηα, ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, δηαλφεζε, πξνζήλεηα, 

επζπλεηδεζία) θαη ηα δχν απηά ζηνηρεία ζηελ θνηλσληθνπνίεζε πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο εθπαίδεπζήο ηνπ (ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην είδνο ηεο β/ζκηαο 

εθπ/ζεο πνπ έιαβε, ηπρφλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εξγαζία, ηα πηζαλά επηπιένλ 

πξνζφληα πνπ κπνξεί λα απέθηεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ). ια ηα 

πξνεγνχκελα θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ηνπ γηα ζπνπδέο (ην πξφγξακκα, ηνλ ηχπν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ απηέο).  

Ζ δεχηεξε θάζε αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ησλ ζπνπδψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ αηνκηθή πνξεία 

ζπνπδψλ –θαηά ηελ νπνία ζπλερίδνπλ λα επηδξνχλ φια ηα πξνεγνχκελα– θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, φπσο νη ζπλζήθεο ζπνπδψλ, ε πιεξνθφξεζε, 

νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ζ πνξεία ησλ ζπνπδψλ εκπεξηέρεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά (ελζσκάησζε, ζηηι κάζεζεο, δηαρείξηζε ρξφλνπ), ην θίλεηξν (φθεινο απφ ηε 

κειέηε, ηαχηηζε κε ην ζέκα, επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο), ηελ απφδνζε (ηθαλφηεηα θαη 

πξνζπκία γηα απφδνζε), ηα ςπρν-ζσκαηηθά αηνκηθά δεδνκέλα (απηελέξγεηα, αληίζηαζε ζην 

άγρνο, πγεία), φια αιιειν-επηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο εκπεξηέρνπλ θη 

απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο άιια δεδνκέλα πνπ κεηαβάιινπλ ηελ αηνκηθή πνξεία ζπνπδψλ (π.ρ. 

νηθνγέλεηα, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, απαηηήζεηο ζπνπδψλ, πνηφηεηα 

δηδαζθαιίαο θηι.). Ζ ηειεπηαία θάζε αθνξά ζηελ απφθαζε γηα ηε δηαθνπή ή ηε ζπλέρηζε 

ησλ ζπνπδψλ θαη εθξέεη κέζα απφ ην πξνζσπηθφ θίλεηξν γηα ηελ εγθαηάιεηςε ή κε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

2. Οξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαξξνήο ζηα ΗΔΚ 

Σα ΗΔΚ εληάζζνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θη έρνπλ σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ επηδίσμε θάπνηνπ ζθνπνχ εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
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«αλ δελ ηνλ επηηχρνπλ, αξγά ή γξήγνξα ζα δηαθφςνπλ ηελ παξαθνινχζεζε» (Rogers, 1999, 

ζ.25). Ζ έλλνηα ηεο δηαξξνήο νξίδεηαη κε βάζε ηελ νξνινγία ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο σο «Πξνζσξηλή ή κφληκε απφζπξζε απφ έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ» (Ohlsson, 1994, φπ. αλαθ. ζην CEDEFOP 2008, 

ζ.62). Οινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ησλ ΗΔΚ ζεκαίλεη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

απφδνζε ηνπ ηίηινπ Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

Ζ κφληκε απφζπξζε ραξαθηεξίδεη, ζπρλά, φζνπο δηαθφπηνπλ ηελ θαηάξηηζε ζηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ εμακήλσλ. Απηφ γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηφ αλ ζθεθηνχκε φηη θάζε ρξφλν, θάζε 

Γ.ΗΔΚ πξνθεξχζζεη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. Δπνκέλσο, θαηαξηηδφκελνο πνπ δηαθφπηεη ηε 

θνίηεζή ηνπ έρνληαο νινθιεξψζεη ην Α΄ εμάκελν ελφο πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη –φηαλ απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη ηελ θαηάξηηζε– ην Γ.ΗΔΚ εθείλν πνπ πξνζθέξεη 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, λα πεξηκέλεη λα νινθιεξσζεί ην Α΄ εμάκελν, θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ Β΄ εμακήλνπ λα θάλεη αίηεζε κεηεγγξαθήο, θη εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο 

ζέζεηο, λα εγγξαθεί ζην Β΄ εμάκελν πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ην πξφγξακκα. 

Ζ πξνζσξηλή απφζπξζε είλαη ζπλεζηζκέλε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γ΄ εμακήλνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη θαηαξηηδφκελνη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηα ηέζζεξα εμάκελα 

θνίηεζεο, δειαδή εθείλα πνπ πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα, θαη θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ή ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, δελ ζεσξνχλ φηη έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ΗΔΚ αιιά 

φηη ην έρνπλ δηαθφςεη γηα έλα δηάζηεκα. Σν πιήζνο ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

απηήλ ηε θάζε, κφιηο πξφζθαηα (22/05/2018) άξρηζε λα απνηππψλεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ησλ Γ.ΗΔΚ. 

3. θνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε βησκέλε εκπεηξία πξψελ 

θαηαξηηδφκελσλ ζε ΗΔΚ αλαθνξηθά κε ηελ απφθαζή ηνπο λα δηαθφςνπλ ηελ θαηάξηηζε. Σν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν απαληάηαη ζην παξφλ άξζξν είλαη ην εμήο: 

 Ση νδήγεζε ηνπο δηαξξεχζαληεο θαηαξηηδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο ζηελ απφθαζή ηνπο 

λα δηαθφςνπλ ηε θνίηεζε ζην ΗΔΚ; 

4. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

4.1. Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε – Δξεπλεηηθφ εξγαιείν 

Σν θχξην εξψηεκα ηεο έξεπλαο απαηηνχζε λα κάζνπκε γηα ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ (Creswell, 

2011, ζ.96), αθνξνχζε ζηελ εξκελεία ησλ απνθάζεσλ ησλ αηφκσλ λα δηαθφςνπλ ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο ζην ΗΔΚ. Ζ ίδηα, ινηπφλ, ε θχζε ησλ εξσηεκάησλ, «ην ππφ δηεξεχλεζε 

αληηθείκελν» (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζ.9) καο θαζφξηζε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ 

ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο (Cohen & Manion, 1994, ζ.373 · Robson, 2007, ζ.319) 

θαη σο εξγαιείν ζπιινγήο (Cohen & Manion, 1994, ζ.375) ή θαιχηεξα παξαγσγήο 
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δεδνκέλσλ επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε εμαηηίαο ηεο έληνλεο επηζπκίαο ηεο εξεπλήηξηαο 

λα γλσξίζεη ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηα ίδηα ηνπο ηα ιφγηα (Cicourel, 

1964, φπ. αλαθ. ζηνπο Cohen & Manion, 1994, ζ.379), κέζα απφ ην λφεκα πνπ πξνζδίδνπλ νη 

ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (King, 1994, ζ.16 φπ. αλαθ. ζηνπο Cohen & 

Manion, 1994, ζ.322). Δηδηθφηεξα, ε ζπλέληεπμε ήηαλ εκη-δνκεκέλε (Ίζαξε & Πνπξθφο, 

2015, ζ.97) κε κεγάιν βαζκφ επειημίαο. Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο ηεο πξνζθέξνπλ ην πιαίζην 

ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ ρσξίο λα δεζκεχνπλ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηνλ ηξφπν 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζεο (Kerlinger, 1970, φπ. αλαθ. ζηνπο Cohen & Manion, 1994, 

ζ.381).  

4.2. Γείγκα 

4.2.1. Οη δηαξξεχζαληεο 

Σν δείγκα αλαδεηήζεθε απφ ηνπο δηαξξεχζαληεο ηνπ Γ.ΗΔΚ ηεο Πάηξαο. Χο ζηξαηεγηθή 

δεηγκαηνιεςίαο εθαξκφζηεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ αξρηθά αξλήζεθαλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 14 

αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο –6 δηα δψζεο θαη 8 ηειεθσληθέο– κε άηνκα πνπ είραλ δηαθφςεη ηε 

θνίηεζή ηνπο ζην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο κεηαμχ ησλ εμακήλσλ θαηάξηηζεο 2015Α-2017Β, δειαδή 

απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

δείγκαηνο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1. ηνηρεία πξνθίι ηνπ δείγκαηνο ησλ δηαξξεπζάλησλ απφ ην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο 

Α/Α Φχιν Ζιηθία 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Δξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

(EQF) 

Σφπνο 

γέλλεζεο/ 

ελειηθίσζεο 

01 Α ≤20 Εεη κε γνλείο Ναη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

02 Γ 33-38 Έγγακε κε παηδηά Ναη 4 ΓΔΛ+ΔΠΑΛ Πάηξα 

03 Γ 33-38 Έγγακε/ζπδεί Ναη 7 ΑΔΗ+MEd Πάηξα 

04 Α 33-38 Έγγακνο κε παηδηά Ναη 4 ΓΔΛ+ΔΠΑ Πάηξα 

05 Α 21-26 Εεη κε γνλείο Ναη 4 ΔΠΑΛ Πάηξα 

06 Γ 21-26 Εεη κε γνλείο Ναη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

07 Γ ≤20 Εεη κε γνλείο ρη 4 ΔΠΑΛ Πάηξα 

08 Γ ≤20 Εεη κε γνλείο
1 

ρη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

09 Γ ≤20 Εεη κε γνλείο
1 

Ναη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

10 Α 21-26 Εεη κφλνο Ναη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

11 Α ≤20 Εεη κε γνλείο ρη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

12 Α ≤20 Εεη κε γνλείο Ναη 4 ΓΔΛ Υσξίν 

13 Α ≤20 Εεη κφλνο Ναη 4 ΓΔΛ Άιιε /Πάηξα 

14 Γ 21-26 Εεη κφλε Ναη 6 ΑΔΗ Υσξηφ 
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εκεηψζεηο: Α: άληξαο, Γ: γπλαίθα. Ζ ειηθία αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν εγγξαθήο ζην ΗΔΚ.  

 1Μέινο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο βάζεη EQF 

4.2.2. Οη εθπαηδεπηέο 

Γεχηεξν πιεζπζκφ-ζηφρν απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηέο ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ζπλεληεχμεηο κε πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο. Σν δείγκα ησλ 

εθπαηδεπηψλ επηιέρζεθε κε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία κέγηζηεο δηαθχκαλζεο (Creswell, 2011, 

ζ.245). Αλ θαη νη δχν εθπαηδεπηέο είλαη άληξεο, κε αξθεηή εξγαζηαθή πξνυπεξεζία, ν έλαο 

έρεη σο αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ Γίπισκα ΗΔΚ (EQF 5) ελψ ν άιινο είλαη θάηνρνο 

δηδαθηνξηθνχ (EQF 8), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηψλ ΔΚ1 ΔΚ2 

Ζιηθία 35-40 40-45 

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ Γίπισκα ΗΔΚ Γηδαθηνξηθφ 

Έηε δηδαζθαιίαο 4 12 

Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 16 16 

Πηζηνπνίεζε ελειίθσλ ΝΑΗ ΝΑΗ 

εηξά θαηάηαμεο ζηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα 1
νο

 1
νο

 

4.2.3. Σα ζηειέρε 

Ζ ηειεπηαία νκάδα πιεζπζκνχ ζηελ νπνία ζηφρεπζε ε έξεπλα ήηαλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο. Ζ δεηγκαηνιεςία ήηαλ νκνηνγελήο (Creswell, 2011, ζ.246) κε θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ κεγάιν βαζκφ δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο ζηνλ ζεζκφ. Δπηιέρζεθαλ έλαο 

άληξαο (πξψελ ππνδηεπζπληήο) θαη κία γπλαίθα (ππνδηεπζχληξηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

έξεπλαο). Ζ δεχηεξε είλαη πηζηνπνηεκέλε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη έρεη δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζε δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία απνηππψλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3. 

Πίλαθαο 3. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ησλ ζηειερψλ ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηειερψλ ΤΠ1 ΤΠ2 

Ζιηθία 50-55 40-45 

Φχιν Άληξαο Γπλαίθα 

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ Πηπρίν ΑΔΗ Μεηαπηπρηαθφ 

Έηε δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 0 10 

Έηε δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο ζε ΗΔΚ 9 15 

Έηε ζε ζέζε επζχλεο ζε ΗΔΚ 2,5 4 

Πηζηνπνίεζε ελειίθσλ ΟΥΗ ΝΑΗ 
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4.3. Μέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Χο κέζνδν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ εθαξκφζακε ηε ζεκαηηθή αλάιπζε πνπ απνηειεί κία 

κέζνδν εληνπηζκνχ, νξγάλσζεο θαη θαηαλφεζεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν επαλαιακβαλφκελσλ 

λνεκαηηθψλ ζηνηρείσλ κέζα απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα 

θαηαιιειφηεξα γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (Braun & Clarke, 2012, 

ζ.57). Παξαζέζακε αξθεηέο αλαθνξέο ηνπ δείγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε έκθαζε ζηνλ 

ιφγν ηνπο. Ζ φπνηα πνζνηηθνπνίεζε ζηελ έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαζαξά γηα πεξηγξαθηθνχο ιφγνπο ρσξίο ηελ πξφζεζε λα κεησζεί ε πνιπζεκία θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ρσξίο ηελ πξφζεζε επηβνιήο ηππνπνίεζεο 

5. Απνηειέζκαηα – Οη ιφγνη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θαηάξηηζεο 

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αλέδεημε ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο δηαξξνήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο, ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ θαη ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

Πίλαθαο 4. Λφγνη δηαξξνήο θαηά ηνπο δηαξξεχζαληεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο 

Καηεγνξίεο/Τπνθαηεγνξίεο  Ν 
1. Έιιεηςε θηλήηξνπ  6 
1.1. Απνπζία θηλήηξνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα 01, 07, 08, 11 4 
1.2. Αηπρήο επηινγή πξνγξάκκαηνο 06 1 
1.3. Αιιαγή εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ 03 1 
2. πλζήθεο ζπνπδψλ  4 
2.1. Σξφπνο δηδαζθαιίαο 01, 04, 05, 09 4 
2.2. Δλζσκάησζε 01, 04, 09 3 
2.3. Απαηηήζεηο ζπνπδψλ (απνπζίεο) 04 1 
3. πλζήθεο δηαβίσζεο  8 
3.1. Δξγαζία 13, 14 2 
3.2. Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 03, 05, 06, 10, 12 5 
3.3. Οηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 02 1 

εκεηψζεηο:  νη θσδηθνί ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, Ν=14, αξθεηνί εξσηψκελνη αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ππνθαηεγνξίεο 

5.1. Έιιεηςε θηλήηξνπ 

Ζ απνπζία θηλήηξνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα δελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν. 

Οξηζκέλνη δηαξξεχζαληεο γξάθηεθαλ ζε πξνγξάκκαηα κε παξφηξπλζε ησλ γνληψλ ηνπο ρσξίο 

λα έρνπλ πξφζεζε λα παξαθνινπζήζνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη φζα καο είπαλ δχν 

ζπλεληεπμηαδφκελεο: «κνπ ιέγαλε λα πάσ, κε σζνχζαλε ζε απηφ φηη είλαη έλα θαιφ, έλα ραξηί 

παξαπάλσ» (07), «ν παηέξαο κνπ είπε λα γξαθηψ, λα κελ ράζνπκε ηα ρξήκαηα [ην επίδνκα 

ηέθλνπ πνπ δίλεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ]» (08). 
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Άιινη πάιη παξαθνινπζνχλ έλα ή δχν εμάκελα κε αξλεηηθή πξνδηάζεζε θαζψο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην νπνίν εγξάθεζαλ δελ αλήθε ζηα πξαγκαηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. Αο 

δνχκε έλα παξάδεηγκα: 

Δίρα δψζεη ιίγν πξηλ γηα [αλαθέξεη ηε ζρνιή ζηελ νπνία έδσζε εμεηάζεηο εηζαγσγήο] 

δεχηεξε θνξά, είρα απνηχρεη θαη ηηο δχν θνξέο, ε νπφηε ςπρνινγηθά δελ ήκνπλ θαη ζηα 

θαιχηεξά κνπ, νπφηε λαη, κε κηζή θαξδηά κπήθα ζηα ΗΔΚ, απηφ. ε γεληθέο γξακκέο απηφ 

ήηαλ ην πξφβιεκα. (01) 

Αθφκε, φκσο, θη αλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δειψζεθε σο πξψηε επηινγή δελ ζεκαίλεη 

φηη νη θαηαξηηδφκελνη γλψξηδαλ ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ. Απηφ είλαη έθδειν ζην απφζπαζκα 

πνπ αθνινπζεί:  

Όηαλ δήισζα ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή είρα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα ζην κπαιφ κνπ 

απφ απηή πνπ βξήθα εθεί θαη είδα ζηελ πνξεία… λφκηδα φηη ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά ηα 

καζήκαηα, φηη ε πξαθηηθή άζθεζε ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή… θη εγψ γεληθά ηε ζρνιή ηελ 

έβαια επάλσ ζε κία έηζη θαηάζηαζε ελζνπζηαζκνχ, λφκηδα φηη ζα θάλακε θη άιια 

πξάγκαηα… (06) 

Μία ζπκκεηέρνπζα πνπ έρεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη είρε νινθιεξψζεη 

επηηπρψο ην Α΄ εμάκελν ζην ΗΔΚ ζέινληαο λα απμήζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο επηινγέο, 

δήισζε φηη δελ ζα ζπλερίζεη ηελ θαηάξηηζε δηφηη ζέιεη λα αθνζησζεί ζηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο 

ζπνπδέο: «… ηψξα δελ ην ζπλερίδσ θαη γηαηί ζπλερίδσ εθείλν ην κεηαπηπρηαθφ… θη έβιεπα φηη 

ην ΗΔΚ απηφ ηειηθά δελ ζα ην έθαλα κάιινλ ζαλ δνπιεηά νπφηε κνπ έπαηξλε πάξα πνιχ απφ ηνλ 

ρξφλν.» (03). 

Οη εθπαηδεπηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ έιιεηςε δέζκεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ κφιηο έρνπλ 

απνθνηηήζεη απφ ην Λχθεην θαη δελ έρνπλ βξεη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ: 

«…είλαη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ απνθαζίζεη λα δεζκεπηνχλ –εηδηθά γηα ηνπο λεφηεξνπο γηαηί 

δελ μέξνπλ ηη ζέινπλ λα θάλνπλ…» (ΔΚ2). Μίιεζαλ θη απηνί γηα ηα άηνκα πνπ εγγξάθνληαη 

κε δηαθνξεηηθά θίλεηξα, ρσξίο λα έρνπλ ηελ πξφζεζε λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα 

θαη γηα ηα άηνκα ζηα νπνία απνπζηάδεη ην θίλεηξν γηαηί ην πξφγξακκα δελ ήηαλ ε πξψηε ηνπο 

επηινγή. Έλαο απφ απηνχο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά:  

…έρνπλ έξζεη θάπνηνη απιά γηα λα πάξνπλ έλα ραξηί γηα ηνλ ηξαηφ. …Κάπνηνη 

αληηιακβάλνληαη πνπ έρνπλ ππνρξεσζεί λα κπνπλ ζε θάπνηεο εηδηθφηεηεο ηηο νπνίεο δελ 

ήζειαλ. Καη απηφ είλαη πάξα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν. Γειαδή είλαη πνιιά παηδηά πνπ 

ζέινπλ κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα θαη επεηδή έρεη γεκίζεη, έρνπλ θαηαιήμεη, “εληάμεη”, 

ζνπ ιέεη, “αο κελ πάεη ρακέλνο ν ρξφλνο κνπ, αο θάλσ θάηη”, ην νπνίν φκσο απηφ δελ 

ηνλ ελδηαθέξεη! (ΔΚ2) 

Παξφκνηεο ηνπνζεηήζεηο είραλ θαη ηα ζηειέρε γηα ην ζέκα ηεο δηαξξνήο ιφγσ απνπζίαο 

θηλήηξνπ. Αο δνχκε έλα απφζπαζκα: 

Έλαο ιφγνο είλαη φηη πνιιέο απφ ηηο εγγξαθέο ζηα ΗΔΚ γίλνληαη κφλν θαη κφλν γηα λα 

ππάξρεη εγγξαθή ζε κία ζρνιή. Σα αγφξηα ζπλήζσο ζέινπλ λα πάξνπλ αλαβνιή απφ ηνλ 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 3, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 99 of 307 

ζηξαηφ, πνπ είλαη θαη ηα πεξηζζφηεξα απηά ηα νπνία γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο έξρνληαη θαη 

εγθαηαιείπνπλε ζρεδφλ απφ ηελ αξρή… Καη είλαη θαη άιινη πνπ απιψο εγθαηαιείπνπλε 

γηαηί θάπνηνο άιινο ηνπο πίεζε γηα λα έξζνπλε ή δελ είραλε ηη άιιν λα θάλνπλε θαη 

ήξζαλε – νη γνλείο ζπλήζσο ηνπο πηέδνπλ “λα πάηε θάπνπ”. Δίλαη θπξίσο απηνί πνπ 

έρνπλε κείλεη έμσ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, νπφηε έξρνληαη ρσξίο λα ζέινπλ νη 

ίδηνη, απιψο ζπξψρηεθαλ θαη ήξζαλ. (ΤΠ1) 

Απηή ε έιιεηςε αηνκηθνχ θηλήηξνπ, απφ φπνπ θη αλ πεγάδεη, απνηειεί ζπρλφ παξάγνληα 

δηαξξνήο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ επξήκαηα θη άιισλ εξεπλψλ (Bean & Metzner, 1985 · 

Beilmann & Espenberg, 2016, ζ.91 · Heublein, 2014 · Kornbeck, Kristensen, Larsen, Larsen, 

& Sommersel, 2013, ζ.40  · Tanggaard, 2013, ζ.432). 

5.2. πλζήθεο ζπνπδψλ 

Οη ζπλεληεχμεηο θαηέδεημαλ φηη νη ζπλζήθεο ζπνπδψλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πνξεία πξνο ηελ εγθαηάιεηςε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηα ΗΔΚ. ε απηέο εληάζζνληαη ε πνηφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη νη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην πξφγξακκα θαη ηνλ Καλνληζκφ 

ζπνπδψλ. Οη ζπλζήθεο ζπνπδψλ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο δηάςεπζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ θαζψο κεηψλνπλ ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σξεηο (3 ζηνπο 14) αλαθέξνπλ ξεηά φηη δηέθνςαλ ηε θνίηεζε ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ ζπνπδψλ (04, 05, 09) αιιά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (9 ζηνπο 14) ζίγνπλ 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

Ο ηξφπνο πνπ νη εθπαηδεπηέο ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ αίζνπζα ή ζην εξγαζηήξην θαη 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έλαο 

ζπλεληεπμηαδφκελνο πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ 

εμσηεξηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ππεχζπλνπο γηα ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην 

πξφγξακκα:  

Σνπο έλνηαδε πεξηζζφηεξν ηνπο θαζεγεηέο λα μεπεηάμνπλ ηε δνπιεηά πνπ είραλ απηνί ζην 

καγαδί ηνπο, δειαδή λα εηνηκάζνπκε ηα γιπθά γηα λα ηα πνπιήζεη. Σα ΄ιεγε κπακ-κπακ 

δπν-ηξεηο θνξέο αιιά ηα πηάλαλε απηνί πνπ ηα μέξαλε… νη άιινη δελ ηα μέξαλε θαη ηα 

βξίζθαλε ζθνχξα… Όινη ήκαζηαλ κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα έηζη [δείρλεη] θαη θνηηάγακε 

ηνπο έκπεηξνπο πνπ θηηάρλαλε ηα γιπθά θαη απηά πνπ έιεγε, δελ θάλακε θάηη, κφλν 

παξαθνινπζνχζακε. Γελ έιεγε δειαδή: “έια εδψ Γηάλλε, έια εδψ Μαξία, έια εδψ 

Κψζηα, έια εδψ πξνζπάζεζε”. (05) 

ην απφζπαζκα ηεο παξαπάλσ ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεηαη κε ζαθή ηξφπν ε ζηάζε 

νξηζκέλσλ εθπαηδεπηψλ πνπ δελ είλαη θχξηα εξγαζία ηνπο ε δηδαζθαιία αιιά φληαο 

ππεχζπλνη θάπνηνπ εξγαζηεξηαθνχ ρψξνπ παξαγσγήο κε ηνλ νπνίν έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο ην ΗΔΚ, δηδάζθνπλ επθαηξηαθά. Απηνί νη εθπαηδεπηέο «κπνξεί λα ληψζνπλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη κπνξεί λα βιέπνπλ ηνπο 
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δηαξξεχζαληεο σο θπζηθή επηινγή ψζηε λα δηαθξηζνχλ νη θαιχηεξνη θαη πην αθνζησκέλνη 

θαηαξηηδφκελνη», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε δαλέδα εξεπλήηξηα Tanggaard (2013, 

ζ.431).  

Αο δνχκε έλα αθφκε ζηηγκηφηππν απφ κία ζπλέληεπμε φπνπ ε ζπκκεηέρνπζα δειψλεη φηη 

δηέξξεπζε δηφηη απνγνεηεχηεθε απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηψλ ζηελ 

αίζνπζα : 

Ο θάζε θαζεγεηήο… δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πιήξε θάιπςε ηνπ καζήκαηνο, δειαδή, 

είρε ην θπιιαδηάθη ηνπ, ζα δηάβαδε φ,ηη ήηαλε, “ε πάξηε θη απηφ γηα ην ζπίηη θαη ηέξκα 

[ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ] κέρξη εθεί θηάζακε”. Γειαδή δελ ππήξρε πεξηζζφηεξε δηαδηθαζία, 

λα ην κάζεηο, λα ην θαηαιάβεηο, λα ζνπ θέξεη παξαδείγκαηα λα γίλεη πην επνηθνδνκεηηθφ 

ην κάζεκα… δελ ήηαλε ζσζηή ε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ θαη ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο. 

(09) 

Ζ ζπκκεηέρνπζα εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηέο πξνζεγγίδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ο Rogers (1999, ζ.72) αλαγλσξίδεη φηη ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

νδεγνχλ ζε ηίηιν ζπνπδψλ νη εθπαηδεπηέο δεζκεχνληαη απφ θαζνξηζκέλε χιε γεγνλφο πνπ 

ηνπο νδεγεί ζε θαζνδεγεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Αθφκε θη έηζη, φκσο, ε εηζήγεζή ηνπο 

θαίλεηαη λα είλαη ειιηπήο. Τπνιείπεηαη ζηα «ζηνηρεία πνπ απνζαθελίδνπλ φζα 

[αλαπηχρζεθαλ] θαη ηνλψλνπλ ην ελδηαθέξνλ» φπσο είλαη ηα παξαδείγκαηα θαη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ θηλεηνπνηνχλ ηε ζθέςε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ (Κφθθνο, 2008, ζ.31). 

Έλαο άιινο ζπλεληεπμηαδφκελνο, φηαλ εξσηάηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δηέθνςε ηε θνίηεζε 

απαληάεη φηη ηνλ θνχξαζε ν ηξφπνο πνπ γηλφηαλ ην κάζεκα, ρσξίο ζπκκεηνρή, ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε: 

Οπζηαζηηθά δελ κπνξνχζα λα παξαθνινπζήζσ ηα καζήκαηα. Καη δελ πίζηεπα δειαδή φηη 

δελ ζα απνθνκίζσ ηηο γλψζεηο πνπ ζέισ… Ήηαλ βαξεηφ. Όρη ιίγν, δελ ζα έιεγα ιίγν. 

Βαξεηφ, βαξεηφ θαη θνπξαζηηθφ. Πην πνιχ θνπξαζηηθφ. Γηαηί είπα, νη θαζεγεηέο απηφ πνπ 

παξνπζίαδαλ είρε νπζία, έθαλαλ δνπιεηά, αιιά απηφ δελ κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί κέζα 

ζηελ ηάμε… Ο έλαο έδηλε εξγαζίεο, έθαλε ηελ παξνπζίαζή ηνπ, ην κάζεκά ηνπ ρσξίο 

φκσο λα πεξηκέλεη θάπνηα αληαπφθξηζε… ζε ηέηνηνπ ηχπνπ καζήκαηα ε ζπδήηεζε βγάδεη 

πξάγκαηα, καζαίλεηο πξάγκαηα, ιχλνληαη απνξίεο. Γειαδή θαη γηα κεγάινπο αλζξψπνπο 

πνπ δελ είλαη, δελ είζαη καζεηήο… πνπ πεξηκέλεηο λα αθνχζεηο. Πεξηκέλεηο λα αθνχζεηο, 

εγψ πεξηκέλσ λα αθνχζσ αιιά πεξηκέλσ λα πσ θηφιαο, λα ζπκπιεξψζσ. (04) 

Νσξίηεξα, ν ίδηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο είρε αλαθέξεη γηα ην ίδην ζέκα: 

…εκέλα κνπ έθαλε άζρεκε εληχπσζε ην φηη κπνξεί λα κπεηο κεο ζηελ ηάμε, λα  λα 

μεθηλήζεηο λα παξνπζηάζεηο ην κάζεκα, γηαηί νπζηαζηηθά παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 

γηλφηαλ, ή λα δψζεηο, λα κνηξάζεηο ηηο θσηνηππίεο πνπ είρεο θνπηάζεη λα θάλεηο, αιιά 

ήηαλ απηφ ζα λα ηα έδηλεο ρσξίο λα ζε ελδηαθέξεη. Ήηαλ ζα λα έβγαηλε ε δνπιεηά απφ 

πάλσ κνπ, έλα ηέηνην πξάγκα κνπ έθαλε. (04) 
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ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα είλαη έθδειε ε λνζεξφηεηα ηεο αθήγεζεο πνπ ππνηάζζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηε ζησπή θαη θαηαδηθάδεη ηνπο εθπαηδεπηέο ζηνλ κνλφινγν ζηεξψληαο απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο. εκαηνδνηείηαη έηζη ε 

«ηξαπεδηθή» αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ ν εθπαηδεπηήο «θαηαζέηεη» θαη νη 

εθπαηδεπφκελνη «απνηακηεχνπλ» (Φξέηξε, 1974). Ο πξψηνο, εηνηκάδεη ηα καζήκαηα ζην 

γξαθείν ηνπ, αλαπηχζζεη ην ζέκα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αίζνπζα σο ν κνλαδηθφο 

θάηνρνο ηεο γλψζεο θαη πεξηκέλεη απφ απηνχο ηελ απνζηήζηζε. Οη εθπαηδεπφκελνη δελ 

πξνβαίλνπλ ζε θακία γλσζηηθή ελέξγεηα, ε δηδαθηηθή πξάμε δελ ελεξγνπνηεί θαλελφο είδνπο 

θξηηηθφ ζηνραζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (ibid, ζ.89). 

Σα ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Δπνκέλσο, 

απνηειεί θίλεηξν κάζεζεο ε νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο κε ηξφπν ηέηνηνλ πνπ λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο 

(Noyé & Piveteau, 1999, ζ.105). Δίλαη θξνληίδα ηνπ εθπαηδεπηή λα ελζαξξχλεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ζπλδέζνπλ ηε λέα γλψζε κε ηε δηθή ηνπο εκπεηξία, λα ηνπο βνεζήζεη λα 

θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ νκάδα, λα ηε κεηνπζηψζνπλ ζε καζεζηαθή εκπεηξία 

κέζσ ηνπ αλαινγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο (Rogers, 1999, ζ.160). 

Ζ αλάγθε γηα ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ έρεη 

επηζεκαλζεί ζε φινπο ηνπο ηφλνπο απφ φινπο ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ επηζηεκνληθνχ απηνχ 

πεδίνπ, «ε ηδηνκνξθία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ βξίζθεηαη ζηε δηεξγαζία ηεο» (Rogers, 

1999, ζ.60). Παξφια απηά, νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαίλεηαη λα αδπλαηνχλ λα εθαξκφζνπλ 

ζηελ πξάμε ηηο επηηαγέο ηεο ζεσξίαο, φπσο θαηαδεηθλχεη θαη ε έξεπλα ησλ Αζαλαζνχια-

Ρέππα θαη Ησάλλνπ (2008). 

Έλαο αθφκε ζπλεληεπμηαδφκελνο δήισζε φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηέξξεπζε ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη δελ θαιππηφηαλ ε αλάγθε ηνπ γηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θάπνησλ ζεκάησλ: «ζα 

ήζεια… λα κάζσ θάηη, θάπνηα πξάγκαηα ζεσξεηηθά, λα αθνινπζήζνπκε θαλνληθά ην 

πξφγξακκα…» (01). Καη ζηελ εξψηεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ θαη ην γεγνλφο φηη δελ θαιππηφηαλ ε αλάγθε ηνπ γηα πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο: «…δελ κάζαηλεο θαη φια φζα ζα ήζειεο λα κάζεηο…» (01). 

Ο Rogers (1999, ζ.243) επηζεκαίλεη φηη αξθεηνί ελήιηθεο αλαδεηνχλ πέξα απφ ηελ 

εθαξκνζκέλε γλψζε θη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα ηελ εληάμνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα θαη λα ηελ αθνκνηψζνπλ. 

Σέινο, κία δηαξξεχζαζα απφ ην πξφγξακκα Γηαζψζηεο – Πιήξσκα Αζζελνθφξνπ ζεσξεί 

απαξάδεθηε ηελ πξνζέγγηζε ελφο θαζεγεηή ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ 

ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πξνφδνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηήο έζηεηιε κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηα ζέκαηα πνπ ζθφπεπε λα βάιεη ζηηο 

εμεηάζεηο: 

…θάπνηνο θαζεγεηήο καο είρε ζηείιεη ζε e-mail ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα πέθηαλε. Γελ κπήθα 

θαλ [αληίζηνηρε ρεηξνλνκία] ζηε δηαδηθαζία λα ηηο αλνίμσ. αο κηιάσ εηιηθξηλά δελ κ‟ 

ελδηέθεξε, ζα θάηζσ λα δηαβάζσ απφ ηελ πξψηε ζειίδα κέρξη ηελ ηειεπηαία ζεκείσζε. 
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Κη αλ είλαη λα πεξάζσ, ζα πεξάζσ. Αλ δελ είλαη λα πεξάζσ, ζεκαίλεη φηη δελ έρσ κάζεη 

θαιά απηφ πνπ είλαη λα κάζσ, άξα λα κπσ θαη ζηε δηαδηθαζία λα αλαιάβσ θάπνηνλ 

άλζξσπν εμνινθιήξνπ. Μηιάκε γηα βάξνο, δελ κηιάκε γηα έλα παηρλίδη. (09) 

Ζ δπζαξέζθεηα απφ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ησλ εθπαηδεπηψλ παξνπζηάδεηαη σο κία απφ ηηο 

αηηίεο δηαξξνήο ζπνπδαζηψλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ Beilmann θαη Espenberg (2016). 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ φηη δηέξξεπζαλ δηφηη δελ ηνπο ηθαλνπνηνχζε 

ν ηξφπνο πνπ γηλφηαλ ην κάζεκα, θαίλεηαη λα αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο ζηελ 

νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Κη απηφ γηαηί νη καζεζηαθέο ηνπο απαηηήζεηο δηέθεξαλ απφ 

εθείλεο ηεο νκάδαο. Δθείλνη είραλ πάεη κε ζθνπφ λα απνθνκίζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη ζπλάληεζαλ νκάδεο πνπ είραλ σο θχξην ζηφρν ηνπο ηελ απφθηεζε 

ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δχγισηηα κία ζπκκεηέρνπζα απνδίδεη ηελ αδπλακία ηεο λα 

ελζσκαησζεί ζηελ νκάδα ζηελ απνπζία θνηλνχ ζηφρνπ:  

Δγψ είρα πάεη κε πξνζήισζε φηη ζα θάηζσ λα κάζσ, λα δηαβάζσ, λα δσ ηη γίλεηαη θαη 

ζηελ νπζία δελ ππήξρε θάηη ηέηνην. Ο θαζέλαο έθαλε φ,ηη ήζειε. Όπνηνο ήζειε έθαλε 

εξγαζία, φπνηνο δελ ήζειε δελ έθαλε εξγαζία, δειαδή ζεσξψ φηη δελ ππήξρε θνηλφο 

ζηφρνο. (09) 

ηε ζπλέρεηα ζπγθεθξηκελνπνηεί ην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ιέγνληαο φηη ζηφρνο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ήηαλ ε απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ:  

… πάλε κφλν γηα ην ραξηί, δελ ηνπο ελδηαθέξεη δειαδή. Αθνινπζείο έλα επάγγεικα, αλ 

δελ έρεηο γλψζεηο πψο ζα ην αθνινπζήζεηο; Καη ε πην θνξπθαία εξψηεζε ήηαλ, απφ ηελ 

αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο: “ζα καο πείηε ηηο εξσηήζεηο ζηα εμάκελα;” Ρε 

παηδηά, γηα φλνκα ηνπ Θενχ! Γειαδή αλ δηαβάζσ εγψ πέληε πξάγκαηα θη αλ κπεη ζην 

αζζελνθφξν θαη ζνπ πέζεη θάπνηνο αζζελήο θαη είλαη ε έθηε εξψηεζε πνπ δελ δηάβαζεο, 

ηη ζα θάλεηο; Παίδεηο κε αλζξψπηλεο δσέο. … Γηα κέλα απηφ ην πξάγκα είλαη πνιχ 

αθξαίν. Πνιχ αθξαίν!... Καη θάπνηνη ην βιέπαλε γηα πιάθα. Γειαδή απηφ ην πξάγκα κε 

μεπεξλνχζε ζαλ άλζξσπν... Γη‟ απηφ ζαο είπα, ζεσξψ φηη ηειηθά δελ άμηδε ηνλ θφπν. 

(09) 

Αθφκε έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο αλαθεξφκελνο ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ζην ΗΔΚ 

επηβεβαηψλεη ηελ πξνζήισζε ηεο νκάδαο ζηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο θαη ηνπνζεηεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ εθηφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ: 

…θάπνηα πξάγκαηα δελ ηα ιέγακε γηαηί θάπνηνη βηάδνληαλ απιά λα πάλε παξαθάησ… νη 

πεξηζζφηεξνη ζέιαλε απιά λα παλ λα κάζνπλ ηα πξαθηηθά, λα πάλε λα δψζνπλ ηελ 

πηζηνπνίεζε, ζέιαλε ηηο εξσηήζεηο πηζηνπνίεζεο απφ ηελ πξψηε κέξα, λα δηαβάζνπλε 

κφλνη ηνπο απφ ζεκεηψζεηο, μέξσ εγψ, θαη λα παλ λα δψζνπλ, ζαλ λα κελ ηξέρεη ηίπνηα. 

Δ, νπφηε, εληάμεη. (01) 

Ζ «αζζέλεηα ηνπ δηπιψκαηνο» πνπ πεξηέγξαςε εδψ θαη ρξφληα ν Dore (1976, φπ. αλαθ. ζην 

Dore, 1980) σζεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ απφθηεζε ελφο ηίηινπ ζπνπδψλ αδηαθνξψληαο 
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γηα ηελ νπζηαζηηθή γλψζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν ηδεαηφο ζηφρνο γηα «ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ καλζάλνληνο ππνθεηκέλνπ ζηελ επηινγή θαη ην πεξηερφκελν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο» (Καξαιήο, 2010, ζ.32) λα δηαζηξεβιψλεηαη ζπρλά. Σα άηνκα πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα απνθιεηζηηθά ζηελ απφθηεζε ηππηθψλ πξνζφλησλ ηείλνπλ λα ραξάδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο είλαη ηα πην απνθαζηζκέλα θαη επίκνλα. Έηζη, αλαδχεηαη 

ην θαηλφκελν πνπ απεχρεηαη ν Καξαιήο (ibid, ζ.38) –αιιά φρη κέζσ κηαο άιιεο αγνξάο γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηλζηηηνχηνπ 

θαηάξηηζεο– αληί λα πξνζαξκνζηεί ε πηζηνπνίεζε ζηε κάζεζε έρεη πξνζαξκνζηεί ε κάζεζε 

ζηελ πηζηνπνίεζε. 

Ζ θαζεκεξηλή εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ην θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξν ζε εηδηθφηεηεο 

πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη πξννπηηθέο δηνξηζκνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Αληίζεηα, έλαο θαηαξηηδφκελνο πνπ παξαθνινπζεί γηα παξάδεηγκα έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο ζηε γξαθηζηηθή ηέρλε έρεη επίγλσζε φηη ην Γίπισκα δελ ζα ηνπ εμαζθαιίζεη 

θάπνηα ζέζε εξγαζίαο θαη ζεκαληηθφηεξν φισλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί θαη λα 

παξάγεη έξγα νπηηθήο επηθνηλσλίαο κέζα απφ θαηάιιεια ινγηζκηθά. 

Σν γεγνλφο φηη ε έιιεηςε ελζσκάησζεο νδεγεί ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ 

απνηππψλεηαη ηφζν ζηηο έξεπλεο πνπ νδήγεζαλ ζηα κνληέια δηαξξνήο φζν θαη ζηελ έξεπλα 

ησλ Holmegaard, Madsen θαη Ulriksen (2010). Αλ θαη ζηα κνληέια δηαξξνήο ε ελζσκάησζε 

εληάζζεηαη ζηελ αηνκηθή πνξεία ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ, ζηελ εξγαζία καο επηιέμακε λα ηελ 

εληάμνπκε ζηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ γηαηί ηα επξήκαηα ππέδεημαλ φηη ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν 

κε απηέο. Παξφια απηά παξέκεηλε σο μερσξηζηή ππνθαηεγνξία γηαηί δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε 

ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 

ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ην πιαίζην πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΗΔΚ. Ζ αίζζεζε ηεο επηζηξνθήο ζην ζρνιείν εληείλεηαη απφ ηελ 

ππνρξεσηηθφηεηα ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απνπζηψλ –θαη κάιηζηα αλά 

κάζεκα– πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη θαηαξηηδφκελνη ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο 

ηνπο. ηελ εξψηεζε Ζ απφθαζή ζνπ λα δηαθφςεηο ηελ θαηάξηηζε ήηαλ θάηη πνπ ζθεθηφζνπλ 

θαηξφ ή κία απφθαζε ηεο ζηηγκήο; Έλαο δηαξξεχζαληαο απαληάεη φηη φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε 

πφζν ιίγεο ψξεο είρε δηθαίσκα λα απνπζηάζεη απφ ηα καζήκαηα ζεψξεζε φηη νη απαηηήζεηο 

ζπνπδψλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ κπνξνχζε λα αληέμεη:  

… Όιε απηή ε πίεζε, απηφ πνπ ιέγακε θαη κε ην κάζεκα θαη ε πίεζε κε ηα ρξνληθά θαη κε 

ηηο απνπζίεο. Όηαλ έκαζα θηφιαο φηη δελ παίξλεηο αλάζα απφ απνπζίεο, εληάμεη δελ 

γίλεηαη [γέιηα]… Ζ ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη, νη απνπζίεο, γηαηί νπζηαζηηθά, λαη 

κελ άληε λα ην δερζψ απηφ, ηελ πίεζε λα, γηαηί έρσ πξάγκαηα λα απνθνκίζσ φπσο είπα, 

αιιά δελ γίλεηαη, δειαδή δελ γηλφηαλ, ιίγν, ιίγν, θάπνηα ειαζηηθφηεηα δειαδή… Όια ηα 

άιια μεπεξληφληνπζαλ. (04) 

Ο έλαο εθ ησλ δχν εθπαηδεπηψλ αλαγλψξηζε φηη ππάξρνπλ άηνκα πνπ ζπλεηδεηά εγγξάθνληαη 

ζε θάπνην πξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνπλ δηφηη απνγνεηεχνληαη απφ ηηο 
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ζπλζήθεο ζπνπδψλ πνπ επηθξαηνχλ: «…είλαη φηη απνγνεηεχνληαη –θαη απνγνεηεχνπκε εκείο ηα 

παηδηά– ζε ζρέζε κε ην ηη έρνπλ λα θάλνπλ.» (ΔΚ2). ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ ζπκπεξηέιαβε 

ηελ έιιεηςε πιηθν-ηερληθψλ ππνδνκψλ, ηνλ κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ αλά ηκήκα θαη ηελ 

αδπλακία ησλ εθπαηδεπηψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε βάζε ηηο Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(ΑΔΔ) θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο:  

…Έρεη λα θάλεη κε ηα ιηγνζηά εθφδηα πνπ έρνπλ ηα ΗΔΚ… Γειαδή δεηάκε απφ ηνπο 

θαζεγεηέο λα θάλνπλ πξάγκαηα ρσξίο λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία λα ην θάλνπλ… 

Έλα άιιν είλαη πνιιέο θνξέο θαη ην κέγεζνο ηεο αίζνπζαο [ελλνεί ησλ ηκεκάησλ]… Γηαηί 

εηδηθά φηαλ έρεηο πνιιά λέα παηδηά, ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαπαξάγνπλ ην πεξηβάιινλ 

πνπ γλσξίδνπλ. Σν πεξηβάιινλ πνπ γλσξίδνπλ είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Με ην 

πνπ ζα γίλεη απηφ, έρεη απνηχρεη ην πξφγξακκα! Θέιεη πάξα πνιιή πξνζπάζεηα θαη πάξα 

πνιιή πίεζε απφ ηνλ θάζε θαζεγεηή μερσξηζηά, ην νπνίν φκσο είλαη αδχλαηνλ. (ΔΚ2) 

πγθεθξηκέλα γηα ην ζέκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ, είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη 

πνιινί είλαη νη εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ πάξεη ηελ πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ αιιά δελ 

είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο ΑΔΔ κε απνηέιεζκα λα νδεγνχλ ζηε δηαξξνή ηνπο πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θαη κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία θαηαξηηδφκελνπο. Δίπε, ινηπφλ, γηα ην 

ζέκα απηφ:  

…Μία πηζηνπνίεζε δελ αξθεί…[νη εθπαηδεπηέο] αληηκεησπίδνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ φπσο αληηκεηψπηδαλ έλα κάζεκα ζηε ζρνιή ηνπο “θάζνκαη, δηαβάδσ λα κάζσ 

παπαγαιία, λα πάσ λα δψζσ εμεηάζεηο”. Άξα ππάξρνπλ θαη θαζεγεηέο- εθπαηδεπηέο πνπ 

ζα δηψμνπλ. Γηαηί… νη ελήιηθεο… δελ ζπλέρηζαλ ηελ εθπαίδεπζε γηαηί ε εθπαίδεπζε δελ 

ήηαλ ειθπζηηθή γηα απηνχο ή απηνί δελ κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ κέζα ζηνλ ηξφπν ηεο 

εθπαίδεπζεο… Όηαλ ζα βάιεηο κέζα εθπαηδεπηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείινπλ λα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά, 

απηνχο πιένλ πνπ είλαη ην θαιχηεξν “πιηθφ” γηα λα δνπιέςεηο, ζα ηνπο απνκαθξχλνπλ. 

(ΔΚ2) 

Παξφκνηα ηνπνζεηήζεθε θαη έλα απφ ηα ζηειέρε γηα ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ πνπ δελ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αλαθέξζεθε ζηε ρσξνηαμία ησλ αηζνπζψλ θαη 

ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα είπε:  

Να πξνζζέζσ ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη. Γηφηη κηιάκε γηα 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Γελ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο απηέο ζηε δηδαζθαιία. Γειαδή ε 

ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ δελ αξθεί. Όηαλ ε ρσξνηαμία ζηηο αίζνπζεο είλαη κε βάζε ηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε, απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη αξλεηηθφ. Καη δελ ζηεξίδεηαη ζηηο Αξρέο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. …Αθνινπζνχκε αθφκα… ηε δαζθαινθεληξηθή κέζνδν. Παξά ην 

γεγνλφο, φηη έρεη κπεη ζηε δηαδηθαζία ε πηζηνπνίεζε επάξθεηαο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. 

Παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηέο, ζην ζχλνιφ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζηνπο ελήιηθεο δελ ηαηξηάδνπλ! (ΤΠ2) 
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5.3. πλζήθεο δηαβίσζεο 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη θπξίαξρν ζηηο ζπλεληεχμεηο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Δίλαη 

νη εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ ην σξάξην ηεο δνπιεηάο ηνπο επηθαιχπηεηαη κε εθείλν ηεο 

θνίηεζεο αιιά είλαη θαη νη θαηαξηηδφκελνη πνπ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο αλαγθάδνληαη λα 

αλαδεηήζνπλ εξγαζία. Γχν εξγαδφκελνη δηαξξεχζαληεο δήισζαλ φηη δελ κπφξεζαλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο ψξεο θαηάξηηζεο κε ηηο ψξεο ηεο εξγαζίαο ηνπο: «Ζ εξγαζία δελ κπνξνχζε λα 

ζηακαηήζεη γηα επλφεηνπο ιφγνπο» (14), «Γηα εξγαζηαθνχο θαη κφλν… ιφγσ ησλ σξαξίσλ ηεο 

δνπιεηάο κνπ, δελ έβγαηλε ην πξφγξακκα» (13).  

Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο ηνχο νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο. ηαλ ηα σξάξηα ηεο εξγαζίαο ζπγθξνχνληαη κε εθείλα ηεο θαηάξηηζεο νη 

ζπνπδαζηέο μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ απνπζηψλ κε απνηέιεζκα λα δηαθφπηεηαη ε θνίηεζή ηνπο. 

Μία ζπκκεηέρνπζα ζηελ εξψηεζε γηα πνηνλ ιφγν δηέθνςε ηε θνίηεζε ζην πξφγξακκα 

απάληεζε φηη ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηεο αλαγθάζηεθε λα θάλεη πνιιέο απνπζίεο απφ ηα 

καζήκαηα: «Γηέθνςα ιφγσ ησλ απνπζηψλ. Αλ κπνξνχζα λα θάλσ θάηη κε ηηο απνπζίεο ζα ην 

ζπλέρηδα... Πήγαηλα ηνλ πξψην θαηξφ, κεηά ήξζε ε δνπιεηά θαη δελ ζπλέρηζα.» (06).  

Μία άιιε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη δηέθνςε ηε θνίηεζε ζην ΗΔΚ γηαηί άδξαμε ηελ επθαηξία 

λα εξγαζηεί κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ επεηδή είρε αλάγθε ηα ρξήκαηα: «Δγψ [δηέθνςα] 

γηα εξγαζηαθνχο [ιφγνπο] θαη γηαηί ηψξα εληάμεη έπξεπε λα θχγσ γηα ηελ εξγαζία γηαηί 

ρξεηαδφκνπλ εθείλα ηα ρξήκαηα γηα λα μεπιεξψζσ έλα άιιν κεηαπηπρηαθφ πνπ έθαλα…» (03). 

Έλα άηνκν εγθαηέιεηςε ηε θνίηεζε γηαηί δέρζεθε κία ζέζε εξγαζίαο πνπ ηε ζεψξεζε 

πξνζνδνθφξα: «Απιά κνπ ήξζε κία πνιχ θαιή πξφηαζε γηα δνπιεηά θαη ζηακάηεζα θαη ήξζα 

[ζε άιιε πφιε]» (10). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο πνπ θαηνηθεί εθηφο Παηξψλ δήισζε φηη ε 

εχξεζε εξγαζίαο ζα ηνλ βνεζνχζε λα παξακείλεη ζηελ θαηάξηηζε θαζψο αληηκεηψπηδε 

νηθνλνκηθφ πξφβιεκα: «Να έβξηζθα κία δνπιεηά. ηελ Πάηξα έζησ, γηα λα κπνξψ λα 

αληαπεμέιζσ ζηα έμνδα. Απηφ είλαη ην πξφβιεκά κνπ κφλν, γηαηί εγψ πξέπεη λα πεγαίλσ-

έξρνκαη ηψξα.» (12). 

Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ απνηειεί ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηέο φζν 

γηα ηα ζηειέρε ην ζέκα ηνπ βηνπνξηζκνχ θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ην εληάμακε ζηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. Έλα απφ ηα ζηειέρε δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: 

Άιινη πάιη εγθαηαιείπνπλε ζηγά-ζηγά ηε ζπνπδή ηνπο γηαηί κπνξεί λα κελ ηνπο βνιεχεη ην 

σξάξην –θαη εηδηθά ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ πνιινί απφ ηνπο λένπο εξγάδνληαη, θνληξάξεη 

πάξα πνιιέο θνξέο ην σξάξην κε ηεο εξγαζίαο ηνπο– νπφηε πξνηηκνχλε, φηαλ έρνπλ 

αλάγθε, λα εξγαζηνχλ παξά λα ζπνπδάζνπλ. (ΤΠ1) 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη σο αηηία δηαξξνήο ζε αξθεηέο έξεπλεο Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Aparicio-Chueca et al, 2014 · Feixas et al., 

2015 · Hovdhaugen, 2013) αιιά θαη σο εκπφδην γεληθφηεξεο ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ΓΒΜ (Καξαιήο, 2013, ζ.81). 
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Σέινο, κία ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη ελψ γξάθηεθε ζε πξφγξακκα ηνπ ΗΔΚ δελ κπφξεζε λα 

ην παξαθνινπζήζεη ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ: «Γελ πήγα θαλ γηαηί νη ψξεο δελ κε 

βφιεπαλ, νη απνγεπκαηηλέο, γηαηί έρσ ηα παηδηά κνπ ηα νπνία δελ έρσ θάπνηνλ λα κνπ ηα 

θξαηήζεη ζην ζπίηη…» (02). Οη νηθνγελεηαθέο επζχλεο απνηεινχλ αηηία δηαξξνήο ηφζν ζηε 

κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Davidson & Wilson, 2016) φζν θαη ζε δνκέο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Κνπηνχδεο, 2013). 

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηέρεη ζηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ ρξφληα απαζρνιεί ηνπο 

εξεπλεηέο γηα ηηο αηηίεο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ ζε επίπεδν κεηα-δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, αλαθεξφκελε ζε κία δεκφζηα δνκή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ειάρηζηα 

έρεη δηεξεπλεζεί. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξνζεγγίδεη πνηνηηθά ην ζέκα 

αλαδεηθλχνληαο ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ δηαξξεπζάλησλ δίλνληάο ηνπο θσλή ελψ 

παξάιιεια πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηα ζηειέρε λα 

ηνπνζεηεζνχλ. 

Οη δηαπηζηψζεηο καο απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη άηνκα πνπ εγγξάθνληαη ζηα Γ.ΗΔΚ κε θίλεηξα 

δηαθνξεηηθά απφ ηε ζπνπδή ελφο επαγγέικαηνο –επηδνκαηηθνχο ιφγνπο, αλαβνιή ζηξάηεπζεο 

θ.ά.– γξήγνξα δηαξξένπλ. Νένη πνπ δελ έρνπλ απνθαζίζεη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία πνπ 

ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ εγθαηαιείπνπλ κε επθνιία πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία 

εγγξάθνληαη δηεξεπλεηηθά. Δξγαδφκελνη πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο ψξεο 

θαηάξηηζεο κε εθείλεο ηεο εξγαζίαο ηνπο δελ νινθιεξψλνπλ ηε θνίηεζε. ζνη βξίζθνληαη ζε 

νηθνλνκηθά δπζρεξή ζέζε εγθαηαιείπνπλ ην πξφγξακκα φηαλ ηνπο παξνπζηαζηεί ε επθαηξία 

λα εξγαζηνχλ ή πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία. Σέινο, ππάξρνπλ θαη άηνκα πνπ 

δηαξξένπλ γηαηί δελ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπο γηα πνηνηηθή κάζεζε. 

πσο θαη ζε άιιεο έξεπλεο, έηζη θαη ζηε δηθή καο δηαθαίλεηαη φηη νη αηηίεο δηαξξνήο είλαη 

θπξίσο εμσηεξηθέο. κσο θαζψο ην ζέκα ηνπ θηλήηξνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θη απηφ 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη, σο έλα βαζκφ, κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ βειηηψζεηο σο πξνο απηφ ην ζεκείν. Μία έξεπλα επηθεληξσκέλε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εληφο ηεο δνκήο θαηάξηηζεο, κε κηθξν-

δηδαζθαιίεο ζπκκεηνρηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ππεξεηνχλησλ ζηε 

δνκή εθπαηδεπηψλ θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα ήηαλ ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε. 

Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα είρε λα δηεξεπλεζεί εάλ ν πξνζαλαηνιηζκφο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ νη 

νκάδεο κάζεζεο πξνο ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζε βάξνο ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο 

γηα ην επάγγεικα είλαη απνηέιεζκα ηεο θνπιηνχξαο πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζην ίδην ην 

ηλζηηηνχην ή ηεο θνπιηνχξαο ησλ ελειίθσλ πνπ εγγξάθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. 
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Abstract: This research examines to what extent and on what aspects of teaching general 

education teachers are familiar with developing co-operation with special education 

educational staff in general primary educationin Greece. It is an overview survey at national 

level. It appears that Parallel Support Teachers, under 30 years of age, those with less than 10 

years' experience and those working in multi-school schools face the most difficulties in their 

effort to work effectively with the co-teacher. Teachers also assess the lack of cooperative 

culture, the lack of in-service training, the unclear institutional framework, and the 

educational system's shortcomings in their work. It is expected that research will help to 

highlight the training needs of teachers. 

Keywords: Inclusive Education, co-operation, special education and general primary 

education. 

Πεξίιεςε: Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη εάλ ζε θάπνην βαζκφ θαη ζε πνηεο παξακέηξνπο 

ηεο δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο έρνπλ εμνηθεησζεί ζην λα αλαπηχζζνπλ 

ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ εηδηθήο αγσγήο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Απνηειεί έξεπλα επηζθφπεζεο ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν. Δηδηθφηεξα, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο, ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ησλ 30 εηψλ, φζνη έρνπλ ιηγφηεξε απφ δεθαεηή πξνυπεξεζία θαη φζνη εξγάδνληαη 

ζε πνιπζέζηα ζρνιεία αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ ζπλ δηδάζθνληα. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ 

φηη ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, ε απνπζία επηκφξθσζεο ζηελ ζπλεθπαίδεπζε, ην 

αζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δπζρεξαίλνπλ ην 

έξγν ηνπο. Αλακέλεηαη ε έξεπλα λα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: πκπεξίιεςε, ζπλεξγαζία, εηδηθή αγσγή θαη γεληθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  
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1. θνπφο θαη Αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηεζλψο ηνλίδεηαη ξεηά ε ζεκαζία ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζην 

γεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΔΔΑ), νχησο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα 

παηδηά(Γηεζλήο χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα ΑκεΑ, 2006; Ν.4074/2012, ΦΔΚ 88, 

η.Α‟,11.4.2012;Rieser, 2012). εκαηνδνηψληαο κηα πεξίνδν πξαγκαηηθνχ επαγγεικαηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, νη αιιαγέο απηέο πξνυπνζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα επαλεθηηκήζνπλ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε καζεηέο κε ΔΔΑ. Δηδηθφηεξα, θαη ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε κε αξ. πξση. 27922/Γ6, ΦΔΚ 449/3/12/2007,  νη εθπαηδεπηηθνί ΔΑπξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ψζηε λα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θνηλνχ 

θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ 

(π.ρ. ζπλδηδαζθαιία). 

θνπφο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα δηαπηζησζεί ζε πνην βαζκφ θαη ζε πνηεο παξακέηξνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Αγσγήο (ΓΑ) έρνπλ εμνηθεησζεί λα αλαπηχζζνπλ 

ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ Δηδηθήο Αγσγήο (ΔΑ) ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Αλακέλεηε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

πξφθεηηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη λα δψζνπλ 

ζηνηρεία γηα ηηο αλάγθεο ζε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

2. Θεσξεηηθή πιαηζίσζε – Αλαθνξά ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

Αθφκα, θη αλ κηα ζεηξά απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζίαο έρνπλ αλαπηπρζεί ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ε δηεζλήο έξεπλα δείρλεη φηη γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην πηζαλφ λα 

αιιεινεπηδξνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ΓΑ, παξά λα 

αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ΔΑ(Cook&Friend, 1995; 

Cook&Friend, 1998; Gately&Gately, 1994; McGregoretal., 1998; NASDSE, 2003; Strogilos, 

Nikolaraizi&Tragoulia, 2012). Αθφκε, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ επαγγεικαηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηα θπξίαξρα ζπζηήκαηα αμηψλ ηνπο, κε ζπλέπεηα νη 

εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο λα ζεσξνχληαη φηη μεθηλνχλ απφ ηα παηδηά ή ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

παξά απφ ην ζρνιείν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ιεηηνπξγεί (Αζαλάζνγινπ, 

2014;Γεξνζίκνπ, 2012). Απηέο, νη πξνθαηαιήςεηο δεκηνπξγνχλ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ 

κπνξεί λα δπζθνιέςεη ην δάζθαιν ΔΑσο πξνο ζην λα θάλεη πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ & Μπέιηνπ, 2004), πνπ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ 

φινπο ηνπο καζεηέο.Παξάιιεια, νη ζπλεξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην ζεηηθφ πξφηππν ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο, δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο 

κε ΔΔΑ λα αλαπηχμνπλ πην απνηειεζκαηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο (Gately&Gately, 1994).  

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί πφζν δχζθνιν έσο αδχλαην είλαη γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

λα δξάζεη ζπκπεξηιεπηηθά κέζα ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αθηιφμελν πξνο ηηο αμίεο θαη ηηο 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 3, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

Page 112 of 307                                                                                                              

αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα άθακπην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη κηα 

δηδαζθαιία πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο, θαζψο δελ ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πξαθηηθέο (Glazzard, 2011; Εψληνπ-ηδέξε, 2000; Jorgensenetal., 1997; 

Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζνθψζηα, 2011). Πξάγκαηη, φπσο ππνζηεξίδεη ε Εψληνπ-ηδέξε (2000) ε 

απνηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο έληαμεο ζηελ Διιάδα νθείιεηαη ζηνλ αλχπαξθην ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηηο αιιαγέο ζε άςπρν πιηθφ, φπσο ηα ζρνιηθά 

θηίξηα θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηά, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζε έκςπρν πιηθφ, 

φπσο ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζηειέρσζε ηνπ ππαξθηνχ ζρνιείνπ κε 

δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. 

Παξφια απηά, ζεσξείηαηφηη εληφο ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ΓΑ θαη ΔΑζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζε (α) ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, θαη (β) ζε εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηηο 

νπνίεο νη νκάδεο επηδηψθεηαη λα κάζνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο (π.ρ. 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο) πνπ «αζθείηαη» ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (SharpeandHawes, 2003). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Δθαξκνζκέλε 

πλεξγαζία (AppliedCollaboration) είλαη έλα επαγγεικαηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο -πνπ 

δηακνξθψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλεδφηα (University of Minnesota)-  ζην νπνίν νη 

νκάδεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ παηδαγσγψλ νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θνηλψλ ζηφρσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ.Σν κνληέιν είλαη πνιχ απιφ θαη 

δηαηεξείηαη ζθφπηκα έηζη, θαζψο βαζίδεηαη ζε ιίγεο απνηειεζκαηηθέο θαη εχθνια 

εθαξκφζηκεο ζηξαηεγηθέο, ηφζν ζπλεξγαζίαο φζν θαη εθπαηδεπηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Πίλαθαο I πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο κηα δηαδηθαζία πέληε βεκάησλπνπ 

ε θάζε νκάδα νινθιεξψλεη, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ (Sharpe&Hawes, 2003). 

Πίλαθαο Η:Ζ Γηαδηθαζία ησλ πέληε βεκάησλ ζηελ Δθαξκνζκέλε πλεξγαζία (AppliedCollaboration)-

University of Minnesota 

ηάδηα Γξαζηεξηφηεηα Πεξηγξαθή 

Βήκα 1
ν
 

 

Δμεηάζηε ηα πξφηππα, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο 

πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη 

καζεηέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Ζ ζπλεξγαηηθή νκάδα ΓΑ θαη ΔΑ 

αληαιιάζζεη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα 

πξφηππα θαη ηηο επηδφζεηο ζηα νπνία νη 

καζεηέο ζα αμηνινγεζνχλ. 

 

Βήκα 2
ν
 

 

πδεηήζηε ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. 

Απηφ ην βήκα είλαη κηα επθαηξία λα 

κηιήζνπκε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο θαη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην 

επίπεδν ηνπ καζεηή κε ΔΔΑ. Οη 
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ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζε 

απηφ ην ζηάδην. 

 

Βήκα 3
ν
 

 

Απνθαζίζηε ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ απφ ην καζεηή κε 

ΔΔΑ θαη θαζνξίζηε ηελ επζχλε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ΓΑ θαη ΔΑ πξέπεη 

δεκηνπξγηθά λα δηεξεπλήζνπλ απφ 

θνηλνχ  ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιιεηαη λα 

εθαξκνζηνχλ, ψζηε λα επηηξαπεί ζηνλ 

καζεηή κε ΔΔΑ λα ζπκκεηάζρεη πην 

ελεξγά ζηε δηδαζθαιία. 

 

Βήκα 4
ν
 

 

Δζηηάζηε, πξνζαξκφζεηε, θαη 

παξέρεηε δηακνξθσηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. 

Σν βήκα απηφ παξέρεη ηελ επθαηξία 

ζηε ζπλεξγαηηθή νκάδα λα θαζνξίζεη 

πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

 

Βήκα 5
ν
 Αμηνινγήζηε ηνπο καζεηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαζηεξσκέλα 

θξηηήξηα. 

Σν βήκα πέληε παξέρεη ηελ επθαηξία 

ζηελ ζπλεξγαηηθή νκάδα λα 

πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα ην 

καζεζηαθφ ζηφρν θαη λα ζπδεηήζνπλ 

πψο νη καζεηέο ζα αμηνινγνχληαη. 

 

 

Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα πξφηαζε, ζπλεθπαίδεπζεο καζεηψλ κε ΔΔΑ θαη ηππηθήο 

αλάπηπμεο,είλαη ε πλδηδαζθαιία ή πλεξγαηηθή Γηδαζθαιία (Cook&Friend, 1995). ε κηα 

ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο, δχν εθπαηδεπηηθνί -έλαο γεληθήο θαη έλαο εηδηθήο αγσγήο- θαινχληαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα αλαπηχμνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πνηθηιφκνξθνπ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ. πλήζσο, ε 

ζπλδηδαζθαιία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπξχλεη ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο, λα απμήζεη ηελ έληαζε θαη ηε ζπλνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα κεηψζεη ην ζηίγκα ησλ 

καζεηψλ κε ΔΔΑ θαη λα βειηηψζεη ηελ παξνρή άκεζεο ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Bauwens&Hourcade, 1995). Ζ δπζαξέζθεηα πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπο κε ηε ζπλδηδαζθαιία, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηηο ηάμεηο κε ζπλδηδαζθαιία ζπρλά 

κεηαηνπίδνληαη -κέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο απηήο δηαδηθαζίαο- απφ ηελ απιψο επγεληθή 

ζπλεξγαζία θαη κεξηθέο θνξέο ηε δηεξεπλεηηθή αιιειεπίδξαζε ζε πξαγκαηηθά ζπλεξγαηηθέο 
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ζρέζεηο. ε θάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο πλδηδαζθαιίαο, νη δάζθαινη ζα επηδεηθλχνπλ 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ γλψζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ζηαδίσλ ηεο ζπλδηδαζθαιίαο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απνγνήηεπζε θαη λα επηηαρχλεη ηε 

κεηαηφπηζε πξνο κηα πξαγκαηηθά ζπλεξγαηηθή θνηλνπξαμία. Ζ έλλνηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζηαδίσλ δελ είλαη λέα. Οη Idol, Paolucci-Whitcomb, θαη Nevin (1994) πξφηεηλαλ έμη ζηάδηα 

ηεο εηνηκφηεηαο δηαβνχιεπζεο: 1) θακία ζρέζε ή ερζξηθή ζρέζε, 2) θνηλσληθή ζρέζε κφλν, 

3) πεξηνξηζκέλε ζρέζε εξγαζίαο, 4) επαξθήο ζρέζε εξγαζίαο, 5) ζρέζε ελεκέξσζεο θαη6) 

ακνηβαία ζρέζε εξγαζίαο.Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδηδάμνπλθαη νη νπνίνη δελ 

μέξνπλ ν έλαο ηνλάιινλ, ή δελ αξέζεη ν έλαο ζηνλ άιιν, ή επηθνηλσλνχλ κφλν θνηλσληθά 

κπνξεί λα μεθηλήζνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ζπλδηδαζθαιίαο θαηά ην αξρηθφ επίπεδν. ηαλ νη 

ζπλδηδάζθνληεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ επαγγεικαηηθή ζρέζε θαη ηνπο έρεη αλαηεζεί 

λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ, ηφηε ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα επηβξαδπλζεί 

(Gately&Gately, 1994). 

Παξαθάησ δίλνληαη θάπνηεο ιεπηνκεξέζηεξεο ελδεηθηηθέο πεξηγξαθέο γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε 

ζπλεξγαηηθή ηάμε ζηα δηάθνξα ζηάδηα (Gately&Gately, 1994).  

Χο πξνο ηε δηαξξχζκηζε-δηαθαλνληζκφ ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο.Οη ζπλ δηδάζθνληεο πξέπεη 

λα έξζνπλ ζε θάπνηνπ είδνπο ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηε θπζηθή δηάηαμε ηεο αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε κε ηε ηνπνζέηεζε θαη ηε δηάηαμε ησλ πιηθψλ, ησλ 

ζπνπδαζηψλ θαη ησλ δαζθάισλ. Καηά ην αξρηθφ ζηάδην, νη θπζηθέο ξπζκίζεηο δίλνπλ ζπρλά 

ηελ εληχπσζε ηεο ρσξηζηηθφηεηαο. ε νξηζκέλεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, έρνπκε παξαηεξήζεη 

φηη νη καζεηέο κε ΔΔΑ θάζνληαη φινη καδί. Αξρηθά, ηείλεη λα ππάξρεη κηθξή ηδηνθηεζία 

πιηθψλ ή ρψξνπ απφ ηνλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο δελ αηζζάλεηαη 

ειεχζεξνο λα έρεη πξφζβαζε ή λα κνηξαζηεί ηα πιηθά, αιιά δεηά ηελ άδεηα λα ην πξάμεη, ή 

ζπλερίδεη λα θέξλεη ζηελ ηάμε ηα δηθά ηνπ πιηθά. Μεξηθέο θνξέο ν γεληθφο εθπαηδεπηηθφο 

αλαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα λα θαζίζεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο ή ν εηδηθφο παηδαγσγφο 

κπνξεί λα επηιέμεη έλα ρψξν ζην πίζσ κέξνο ηνπ δσκαηίνπ ή ζε έλα ηξαπέδη μερσξηζηφ απφ 

ηνπο άιινπο καζεηέο. Απηνί ε δηάθξηζε ζε μερσξηζηνχο ρψξνπο ζπάληα ζα εγθαηαιεηθζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ζπλδηδαζθαιίαο. Οη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ρψξνη 

πεξηιακβάλνπλ ζπάληα ην εκπξφζζην κέξνο ηεο ηάμεο. πρλά θαίλεηαη λα ππάξρνπλ "αφξαηα 

ηείρε" πνπ ρσξίδνπλ ην ρψξν κεηαμχ ησλ δχν δαζθάισλ. Σα ηείρε απηά ζπάληα δηαζρίδνληαη 

απφ καζεηέο ή εθπαηδεπηηθνχο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ αξρή, ζπρλά δηαθαίλεηαη ε 

"αίζζεζε" ζαλ λα ππάξρεη κηα ηάμε κέζα ζε κηα ηάμε. Καηά ην ζηάδην ζπκβηβαζκνχ, βιέπεη 

θαλείο πεξηζζφηεξε θηλεηηθφηεηα θαη πεξηζζφηεξν θνηλφρξεζην ρψξν ζηελ ηάμε. Οη δχν 

θαζεγεηέο αξρίδνπλ λα κνηξάδνληαη ηα πιηθά, θαη ε «εδαθηθφηεηα» γίλεηαη ιηγφηεξν εκθαλήο. 

Ο εηδηθήο εθπαίδεπζεο  δάζθαινο θηλείηαη πην ειεχζεξα ζε φιν ην δσκάηην, αιιά ζπάληα 

παίξλεη  ζέζε ζηελ θεληξηθή ζθελή. ην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο, ε δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ 

ησλ καζεηψλ κπνξεί λα γίλεη εθ πξνζέζεσο δηάζπαξηε ζε φιε ηελ ηάμε γηα φια ηα καζήκαηα 

θαη γηα φιε ηελ νκάδα. ινη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο νκαδνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην ξεπζηνί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ ηάμε. 

Ηζφηηκα θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ειέγρνπλ ην ρψξν θαη είλαη ελ γλψζεη ν έλαο ηεο ζέζεο ηνπ 
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άιινπ ζην δσκάηην. Ο ρψξνο αλήθεη πξαγκαηηθά απφ θνηλνχ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο 

ΓΑ θαη ΔΑζην ζηάδην απηφ. 

Χο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

αλαγθαίεο δηαθνξνπνηήζεηο, πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ 

γηα θάζε καζεηή. ηαλ θαη νη δχν γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο εθπαηδεπηηθνί είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ επηηπρία φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο, ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ, ψζηε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία λα είλαη επηηπρήο. Δθηελή 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζε ζπλερή 

βάζε εληζρχεη ηελ ζπλεξγαηηθή ζρέζε. "Γελ ππάξρεη θαζφινπ ρξφλνο γηα ζρεδηαζκφ" είλαη 

κηα θνηλή θαηαγγειία κεηαμχ ζπλδηδαζθφλησλ θαη δελ κπνξεί παξά λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε. Υσξίο ρξφλν ζρεδηαζκνχ, θάπνηνη ζπλδηδάζθνληεο θηλνχληαη ζε έλα πνιχ αξγφ ξπζκφ 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο ηνπο. Υσξίο ρξφλν ζρεδηαζκνχ, νη ζπλδηδάζθνληεο δελ είλαη 

ζε ζέζε λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο. ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

ζρέζεο, ηα πξνγξάκκαηα ηείλνπλ λα νδεγνχληαη απφ ηα εγρεηξίδηα. ε απηφ ην ζηάδην, νη 

ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ 

γεληθά πεξηνξίδνληαη ζε εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ΔΑ ζπρλά ζεσξείηαη φηη ν ξφινο ηνπ είλαη σο «βνεζφο» ζηελ 

ηάμε, ελψ κηθξή αιιειεπίδξαζε ιακβάλεη ρψξα ζε απηφ ην ζηάδην, φζνλ αθνξά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. πρλά, ν εηδηθφο παηδαγσγφο θπθινθνξεί ζηελ 

αίζνπζα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία ή βνεζά ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, κε γλσξίδνληαο πψο ην κάζεκα νξγαλψλεηαη θαη 

πψο ην κάζεκα ζα πξνρσξήζεη. πλεπψο, ν ΔΑ δάζθαινο βξίζθεηαη ζε θαζαξά κεηνλεθηηθή 

ζέζε ζην λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηνπο καζεηέο ή γηα ην γεληθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ΓΑ κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ δαζθάινπ 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο λα δηδάμεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα είλαη 

απξφζπκνη λα ηνπ αλαζέζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηά ηε δηδαζθαιία. Απηή ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα δπζθνιέςεη ην δάζθαιν ΔΑ σο πξνο ζην λα θάλεη πξνηάζεηο γηα 

ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηνπο καζεηέο. κσο 

θαη θαζψο νη ζπλδηδάζθνληεο θηλνχληαη πξνο ην ζπκβηβαζηηθφ ζηάδην, ζα αξρίζεηε λα 

βιέπεηε πξφζζεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ηδίσο γηα ηνπο καζεηέο κε πην 

"νξαηέο" εηδηθέο αλάγθεο. ηελ θαηάζηαζε ζπκβηβαζκνχ, ν γεληθήο θαηάξηηζεο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο σο "εγθαηάιεηςε" ή σο "απνδπλάκσζε" ηεο 

δηδαθηέαο χιεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ εθηηκήζνπλ φηη γηα νξηζκέλνπο καζεηέο 

απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνη, έσο φηνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί επηηχρνπλ ην ζπλεξγαηηθφ ζηάδην. ε απηφ ην ζηάδην, νη δχν εθπαηδεπηηθνί 

αξρίδνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο έλλνηεο  πνπ φινη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ, απφ ηηο 

έλλνηεο πνπ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πξέπεη ήδε λα γλσξίδνπλ (βαζηθέο γλψζεηο). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή ζεκαηνδνηεί ην ζπλεξγαηηθφ ζηάδην θαη γηα ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο. 
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Απφ ηε δηαθνξνπνίεζε απηή, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

εξγαζίεο πνπ δίδνληαη γηα ην ζπίηη θαη ηηο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη ην πξφηππν ή ε 

επίδνζε πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί απφ ηνπο καζεηέο.  

Σέινο, ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεοφηαλ δπν εθπαηδεπηηθνί (ΓΑ θαη ΔΑ) ζπλεξγάδνληαηεμειίζζεηαη 

φπσο πεξηγξάθεηε παξαθάησ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο πεξηιακβάλεη δχν 

θχξηα ζπζηαηηθά: ηε δνκή θαη ηηο ζρέζεηο. ε έλα δνκεκέλν πεξηβάιινλ, νη θαλφλεο θαη νη 

ξνπηίλεο δνκνχλ ηελ εκπεηξία εθκάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπλεπείο πξνζδνθίεο γηα 

ηνπο καζεηέο, νη νπνίεο είλαη ζαθείο ζηνπο καζεηέο θαη νη νπνίεο ζπλερψο ελδπλακψλνληαη 

κέζα ζηελ ηάμε. Ζ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ νηθνδφκεζε ηεο 

θνηλφηεηαο. ηαλ δχν εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ηάμε, θαη νη δχν πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο. Καηά ην ζηάδην πνπ ζπλεξγάδνληαη, 

θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο 

πνπ λα είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ καζεηψλ. Οη θαλφλεο, νη ξνπηίλεο, θαη νη πξνζδνθίεο 

αλαπηχζζνληαη απφ θνηλνχ. ε απηφ ην ζηάδην, νη ζπλεξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί  είλαη 

ζχλεζεο λα ηεξνχλ ηα αηνκηθά ζρέδηα ζπκπεξηθνξάο, ηε ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ, ηηο απηέο 

επηβξαβεχζεηο, θαη ηνπο εληζρπηέο, θαζψο θαη λα εληζρχνπλ  ηελ νηθνδφκεζε ηεο θνηλφηεηαο 

θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο κέζσ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, σο 

ζηξαηεγηθέο-ηερληθέο γηα λα εληζρπζεί ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο.  

3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1. Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα βαζηζκέλν ζηε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ & 

Μπέιηνπ, 2004;Gately&Gately, 1994; Sharpe&Hawes, 2003θηι.). Δηδηθφηεξα, δηεξεπλάηαη ν 

βαζκφο επίηεπμεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο (ζπάληα ή κεξηθέο θνξέο ή ζπλήζσο) 

ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλεθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο. 

Αθφκε, ζην εξσηεκαηνιφγην πεξηθιείνληαη εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ην είδνο, ηε δηάξθεηα, 

ην πεξηερφκελν θηι. ηεο επηκφξθσζεο πνπ επηζπκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί (πκεσλίδνπ 

&Φηηάθα, 2013).Σν παξαπάλσ εηδηθφ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 

31 εξσηήζεηο. Οη ηξηαληαέλα (31) εξσηήζεηο απεπζχλνληαλ ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο 

Αγσγήο ζπλεξγάδνληαλ κε εθπαηδεπηηθφ παξάιιειεο ζηήξημεο ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Παξάιιειεο ηήξημεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ ηξηαληαέλα εξσηήζεσλ κφλν νη 

23 (είθνζη ηξείο) αθνξνχζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο Αγσγήο πνπ νη καζεηέο ηνπο 

θνηηνχζαλ ζε Σκήκαηα Έληαμεο  θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Σκεκάησλ 

Έληαμεο.Δηδηθφηεξα δελ ήηαλ απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ νη εξσηήζεηο 1,2, 5, 6, 7, 10, 14 θαη 15 πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο 

ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ θαη ΔΑ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο.  

Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (θχιν, 
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ειηθία, ζπνπδέο, πξνυπεξεζία,ζέζε απαζρφιεζεο, ηχπνο ζρνιείνπ, επηκφξθσζε ζηελ ΔΑ, 

ηχπνο επηκφξθσζεο ζηελ ΔΑ θαη Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο) πνπ επεξεάδνπλ ζχκθσλα κε 

άιινπο εξεπλεηέο ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζπκπεξίιεςεο (Αζαλάζνγινπ, 

2014;Γεξνζίκνπ, 2012). Αλαιπηηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηφζν εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ, πνπ δεηνχλ εθηεηακέλεο απαληήζεηο θαη απαηηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα εμεγήζνπλ ή λα αηηηνινγήζνπλ φζν θαη θιεηζηνχ ηχπνπ/ζχληνκεο απάληεζεο  (πνιιαπιήο 

επηινγήο, δηρνηνκηθέο θαη αξηζκεηηθήο θιηκάθσζεο  ή ηεξάξρεζεο ησλ απαληήζεσλ).  

Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πηινηηθά ζε ηθαλφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνχλ πηζαλά θελά, ειιείςεηο θαη αζάθεηεο. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έιαβε ρψξα ηελ 

πεξίνδν Απξίιηνο–Μάηνο 2016 κε ηελ κε αξ.πξση. Φ15/604/71830/Γ1/28/04/2016 έγθξηζε 

ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ..  

3.2. Γεηγκαηνιεςία 

Χο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο νξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(πξνζρνιηθήο θαη δεκνηηθήο) ζηελ Διιάδα πνπ  είλαη είηε εθπαηδεπηηθνί ηάμεο, είηε 

εθπαηδεπηηθνί Σκεκάησλ Έληαμεο (ΣΔ) θαη Παξάιιειεο ηήξημεο (Π). Σν δείγκα 

απνηέιεζαλ 479 ππνθείκελα. Χο κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία 

θαηά δεζκίδεο. Ο πιεζπζκφο ρσξίζηεθε ζε ζηξψκαηα κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Απφ ηελ θάζε 

Γ/λζεΔθπ/ζεο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα επηιέρηεθαλ κε θιήξσζε 5 ζρνιεία ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχζε Σκήκα Έληαμεο. Λφγσ ηνπ είδνπο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφζηεθε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη γεληθεχζηκα.  

3.3. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα - είδνο έξεπλαο 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα εζηηάδνληαη-κε βάζε θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο-ζε πνην βαζκφ νη 

ζπλεξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο (ΓΑ) θαη εηδηθήο (ΔΑ) αγσγήο αλαιπηηθφηεξα: 

1. Γηεξεπλνχλ απφ θνηλνχ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζρεδηάδνπλ απφ 

θνηλνχ ηα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα, ψζηε λα επηηξαπεί ζηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ λα 

ζπκκεηάζρνπλ πην ελεξγά ζηε δηδαζθαιία (εξσηήζεηο 11, 12, 16 , 19 θαη 20) 

2. πλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ ηζφηηκα θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

καζήκαηνο, θαζψο θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο 

(εξσηήζεηο 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 17, 18 θαη 21); 

3. πκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο 

(εξσηήζεηο 7, 15, 22); 

4. Αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ ζηφρν θαη κε ηηο επηδφζεηο ζηηο 

νπνίεο νη καζεηέο ζα αμηνινγεζνχλ (εξσηήζεηο 3, 4, 8, 13, 23, 24α θη 24β);  

5. πλαληνχλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη πνπ ηηο απνδίδνπλ 

(εξσηήζεηο 25
Α
, 25

Β
θαη 26); 
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Αθφκε: 

6. Πνηα είλαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο; 

7. Δάλ θαη πσο ζρεηίδνληαη νη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο κε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο 

(εξσηήκαηα 1 - 5);  

8. Πνηεο νη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην είδνο, ηε δηάξθεηα, ην ρξφλν 

πινπνίεζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο (εξσηήζεηο 27 - 31). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί έξεπλα επηζθφπεζεο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην SPSS21. ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο έγηλε θαηαγξαθή ησλ 

απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ. ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο, έγηλε 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, εθιακβάλνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο ζε θάζε 

εξψηεζε-κεηαβιεηή σο θαηεγνξίεο. Δπίζεο, εθαξκφζηεθε  θαη ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ρ
2
, 

ζεσξψληαο  ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

βαξχηεηαο ελφο δείθηε ζπλάθεηαο γίλεηαη πάληα κε βάζε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

δείθηε. Μηα πηζαλφηεηα 5% (p<0,05) ζεσξήζεθε σο ην ζεκείν ραξαθηεξηζκνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχ.  

4. Απνηειέζκαηα 

4.1. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

χκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο γπλαίθεο (82,7%), θπξίσο θάησ ησλ 30 εηψλ (32,2%) ή κεηαμχ 41-50 εηψλ (32,8%), 

έρνπλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ (56,4%), είλαη εθπαηδεπηηθνί ηάμεο (51,4%), κε 6-10 έηε 

πξνυπεξεζίαο (25,5%), ππεξεηνχλ ζε πνιπζέζηα ζρνιεία(80,4%), έρνπλ επηκνξθσζεί ζηελ 

ΔΑ (82,5%), θπξίσο απφ εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα (42,4%) ή δεπηεξεπφλησο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ (33,2%). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ φιε ηελ Διιάδα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ 

ηνλ πίλαθα ΗI: 

Πίλαθαο IΗ: Αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ αλά Πεξηθέξεηα Α/ζκηαοΔθπ/ζεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ (%) 

 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 34 7,1 

ΑΣΣΗΚΖ 66 13,8 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 17 3,5 

ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 25 5,2 

ΓΤΣ. ΜΑΚ/ΝΗΑ 27 5,6 

ΖΠΔΗΡΟΤ 9 1,9 

ΘΔΑΛΗΑ 7 1,5 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 6 1,3 
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ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚ/ΝΗΑ 118 24,6 

ΚΡΖΣΖ 108 22,5 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 12 2,5 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 34 7,1 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 16 3,3 

ΤΝΟΛΟ 479 100,0 

Δπίζεο, ηα ππνθείκελα, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ππεξεηνχζαλ ζηε γεληθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηηο παξαθάησ ζέζεηο (Πηλ.IΗΗ): 

Πίλαθαο IΗΗ: Θέζε ππεξέηεζεο ππνθεηκέλσλ έξεπλαο ζηε γεληθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 
ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

(%) 

 

ΣΑΞΖ (ΓΑ) 246 51,4 

ΣΔ (ΔΑ) 105 21,9 

ΠΑΡΑΛΖΛΛΖ 

ΣΖΡΗΞΖ (ΔΑ) 
128 26.7 

ΤΝΟΛΟ 479 100,0 

 

4.2.  Γεδνκέλα γηα ηα ππφινηπα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

4.2.1. Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην επίπεδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ θαη ΔΑ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ΓΑ θαη ΔΑ δειψλνπλ, κε βάζε ηηο απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο ζην εηδηθφ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φηη γεληθά ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά, σζηφζν, πξνθχπηεη φηη, κεξηθέο κφλν θνξέο o ρξφλνο επαξθεί (ή βξίζθεηαη)  

γηα ηνλ απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ ζπάληα ζπκβαίλεη λα 

παξνπζηάζνπλ ην κάζεκα απφ θνηλνχ ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο. Δπίζεο, δειψλνπλ φηη 

ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη είηε ν εθπαηδεπηηθφο Π ή ΣΔ (41,8%), είηε 

απφ θνηλνχ (39,9%). Δπίζεο, ζηελ θιεηζηή εξψηεζε 25α απνδίδνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο ζηε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλεπαξθή 

εκπεηξία ζηελ ζπλεθπαίδεπζε (50,2%).  

ηελ αλνηθηή εξψηεζε 25β, ηελ νπνία ζπκπιήξσζε ην 27,3% ηνπ δείγκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί 

δειψλνπλ φηη, πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Έλα πνζνζηφ 53,4% 

ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απάληεζαλ ζεσξνχλ κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ θαη ΔΑ ηε λννηξνπία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαθξίλεηαη 

απφ έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο π.ρ. «Τπάξρεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία, 
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νη εθπαηδεπηηθνί παξάιιειεο ζηήξημεο "θηινμελνχληαη" ζην ρψξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο 

ηάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί  δε δηαζέηνπλ  ελ ζπλαίζζεζε θαη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. Πψο λα 

πεηχρεη ε παξάιιειε ζηήξημε φηαλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δε ζπλεξγάδνληαη?» (Τπνθείκελν 

317) ή «Θα πξέπεη λα απαιιαγνχκε απφ ηελ λννηξνπία πνπ ζέιεη ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη 

άξρνληα ηεο. Γπζηπρψο ππάξρεη θαρππνςία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ γεληθήο 

αγσγήο. Δίλαη πνιιά αθφκα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα πεξάζνπκε νκαιά ζε κηα γφληκε 

ζπλεξγαζία» (Τπνθείκελν 149) θαη «Οη δπζθνιίεο νθείινληαη ζηελ εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ απξνζπκία λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο» (Τπνθείκελν 421).Γεχηεξνο 

θαηά ζεηξά αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ 

ΔΑ θαη ΓΑ απνηειεί ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ζηελ ζπλεθπαίδεπζε (27,5%), πρ. «Θεσξψ πσο 

ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ ζε ηξφπνπο θαη κεζφδνπο απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ ζπλδηδαζθαιίαο, είλαη απαξαίηεηε γηα 

έλα ζρνιείν αλνηρηφ θαη ηζφηηκν πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο….. 

Δπηπιένλ, ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 

ζε ηξφπνπο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθήο, 

θαζίζηαληαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο πνιχπιεπξα δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ» 

(Τπνθείκελν 427). Δθηηκάηαη, σο επφκελνο παξάγνληαο πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αζάθεηα αξκνδηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη γεληθφηεξα απφ 

νη ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (9,2%) πρ. «…Δίλαη αλαγθαίν λα ζεζπηζηεί 

λνκηθά ε ζπλεθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία λα γίλεηαη απφ θνηλνχ κε επί κέξνπο επζχλεο γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ηελ πξαγκαηηθή έληαμε ησλ καζεηψλ θαη φρη 

πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο κε "ηνλ δηθφ ηνπο δάζθαιν", κφλνη ηνπο..». (Τπνθείκελν 247) ή 

«Έιιεηςε θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη παηδαγσγηθνχ πιηθνχ, κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε, 

…πιεζψξα δηδαθηέαο χιεο δπζρεξαίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην έξγν κνπ» (Τπνθείκελν 50) ή 

«Καιή ε ζπλδηδαζθαιία, αξθεί λα πξνγξακκαηίδεηαη απφ θνηλνχ θαη γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα 

είλαη γίλνληαη έγθαηξα νη δηνξηζκνί, πξηλ θαζηεξσζεί ε ξνπηίλα ηεο ηάμεο» (Τπνθείκελν 140) 

θαη «Ο ρξφλνο πνπ έρεη ε παξάιιειε ζηήξημε ζηελ ηάμε είλαη ιίγνο κέζα ζηελ εκέξα γηα λα 

ππάξρεη πιήξε ζπλεξγαζία ζε φια, νπφηε ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο είλαη θαηά βάζε ππεχζπλε 

θαη είλαη δχζθνινο έηζη ν ζπληνληζκφο ησλ δχν» (Τπνθείκελν 320). Σέινο, έλα κηθξφ πνζνζηφ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί σο αηηία αλαπνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηελ αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηα παηδηά κε ΔΔΑ (5,3%) π.ρ.«Ο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο -δηθαίσο-πξνζηαηεχεη ηα 

δηθαηψκαηα ζηε κάζεζε ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ πνπ θαηαζηξαηεγνχληαη απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαηαξαθηηθνχ καζεηή κε ΔΔΑ ζηελ ίδηα ηάμε. Ζ ζπκπεξίιεςε εθαξκφδεηαη 

πξφρεηξα φπσο ε έληαμε, σο ρσξηθή ηνπνζέηεζε. Μφλν πνπ ηψξα βαζαλίδεηαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε πιεηνςεθία απφ ηελ κεηνςεθία θαηά έλα ηξφπν πνπ είλαη ηειηθά 

αληηδεκνθξαηηθφο» (Τπνθείκελν 99). 

Σέινο, ζηελ θιεηζηή εξψηεζε 26 νη εθπαηδεπηηθνί ππνδεηθλχνπλ σο εκπφδηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ηνπο ζπλεξγαζία θαηά θζίλνπζα ζεηξά πξνηίκεζεο: ηελ  αληίιεςε φηη ε 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

(16,6%), ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ γεληθψλ παηδαγσγψλ ζε ζέκαηα 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθή αγσγή (14,6%), ηελ αθακςία ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ θαη 

πξαθηηθψλ (14%), ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχλ 

νη γεληθνί θαη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί (10,8%), ηηο αλεπαξθείο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο (10,8%), ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο θαη ζεζκηθνχ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ (10,2%), ηηο ζπγθξνπζηαθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (6,4%), ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α (6,4%), 

ηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο (5,1%), ηελ πεπνίζεζε φηη ν εθπαηδεπηηθφο ΔΑ δε γλσξίδεη 

ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνοθαη  ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα 

(3,8%) θαη ηέινο ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα θνηλφ πξνγξακκαηηζκφ (1,3%).  

 

Απνηειέζκαηα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ επηκφξθσζε ηνπο 

Χο πξνο ηελ κνξθή δηεμαγσγήο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνηηκνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά: ζχγρξνλεο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (εξγαζία ζε 

νκάδεο, παηρλίδηα ξφισλ, debate, πξνζνκνίσζε δηδαζθαιίαο, projectθηι.) ζε πνζνζηφ 

(32,5%), θνηλφηεηεο κάζεζεο-πξαθηηθήο (νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε ζπλέξγεηα ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο ζρεδηάδνπλ καζεζηαθέο ελφηεηεο, ηηο δηδάζθνπλ, ηηο επαλαζρεδηάδνπλ, ηηο 

δηακνηξάδνληαη ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θηι.) (26,1%), εκεξίδεο-ζεκηλάξηα 

(22,3%), εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε- ρξήζε ΣΠΔ (16,6%) θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ - 

απηνκφξθσζε (2,5%). ζνλ αθνξά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο 

επηκφξθσζεο, δήισζαλ φηη ζα επηζπκνχζαλ κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

πνπ λα ζπλδπάδεη εκεξίδεο θαη δίσξα εξγαζηήξηα κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζηφρν πνπ 

δηαξθεί 3κελν, 6κελν, έηνο ή θαη δηεηία ζε πνζνζηφ 51%, ελψ ην ππφινηπν ηνπ δείγκαηνο 

(49%) ζεψξεζε θαηαιιειφηεξε ηελ επηκφξθσζε κηθξήο δηάξθεηαο (απνζπαζκαηηθέο 

εκεξίδεο - δίσξα βησκαηηθά εξγαζηήξηα). Χο πξνο ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο  επηκφξθσζεο ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (58,9%) επηιέγεη απφ ηηο 1-10 επηεκβξίνπ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ηνλ Ηνχλην έσο 21/6, ελψ έλα πνζνζηφ 29,8% ηνπ δείγκαηνο ζε εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο θαη έλα αθφκε κηθξφηεξν (11,3%) ζε απνγεπκαηηλέο ψξεο – αββαηνθχξηαθα - 

δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ ή Πάζρα. Οη αλάγθεο/πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο είλαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζπλδηδαζθαιίαο (51,6%), ηξφπνη δηαθνξνπνίεζεο δηδαζθαιίαο –χιεο - δξαζηεξηνηήησλ - 

αμηνιφγεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε ΔΔΑ (46,5%) θαη ειάρηζηα ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ Διιάδα (1,9%). Καλέλα 

ππνθείκελν δε δήισζε φηη ζα ρξεηαδφηαλ λα επηκνξθσζεί ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

ζπκπεξίιεςεο. Σέινο, απφ ηηο θαηεγνξίεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην γηα ηε ζπκπεξίιεςε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ππήξμε γηα 

νβαξέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο - Γπζιεμία (36,9%) θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(36,3%). Γεπηεξεπφλησο, πξνηηκήζεθαλ ν Απηηζκφο θαη Απηηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά (21,7%) 

θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ (4,5%) ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη ηα πξνβιήκαηα φξαζεο 

θαη πξνβιήκαηα αθνήο (0,6%).  
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4.2.2. Απνηειέζκαηα κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ρ2 

Απφ ηελ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε -θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηήξηνπ ρ
2
- 

πξνθχπηεη φηη κεγαιχηεξε δπζθνιία λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ ζπλδηδάζθνληα 

αληηκεησπίδνπλ θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο, ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 30 

εηψλ, κε πξνυπεξεζία ιηγφηεξε απφ δέθα έηεθαη φζνη εξγάδνληαη ζε πνιπζέζηα ζρνιεία. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, πνπ δειψλνπλ φηη ζπάληα ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά κε ην ζπλδηδάζθνληα, αθνξά ζε εθπαηδεπηηθνχο Παξάιιειεο ηήξημεο 

(Π), ζε δεθαέμη  απφ ηηο εηθνζηπέληε ζπλνιηθά εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

έξεπλαο-επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,00 θαη ζηηο δεθαπέληε εξσηήζεηο, κε 

εμαίξεζε ηελ εξψηεζε 20 ζηελ νπνία p=0,05-, πνπ εμέηαδαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί Π δειψλνπλ, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηάμεο θαη ΣΔ, φηη ζπάληα: δηεξεπλνχλ απφ θνηλνχ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ (εξσηήζεηο 12 θαη 16), ν ρξφλνο επαξθεί γηα ηνλ απφ θνηλνχ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (εξψηεζε 20), απνθηνχλ δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο (εξσηήζεηο 9 θαη 17), ηζφηηκα ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο 6, 10, 14, 18 θαη 21), ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξσηήζεηο 7 θαη 15), πξνζδηνξίδνπλ απφ θνηλνχ ην 

καζεζηαθφ ζηφρν (εξσηήζεηο 8 θαη 23) θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

ζπνπδψλ ή ηηο επηδφζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα αμηνινγεζνχλ (εξσηήζεηο 4 θαη 13). 

Παξάιιεια, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ Π ππνζηεξίδεη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο p=0,00 φηη ζπάληα: ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ ηζφηηκα θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καζήκαηνο κε ηνλ ζπλ δηδάζθνληα (εξσηήζεηο 6 θαη 14), 

ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξψηεζε 7) θαη  

αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ ζηφρν θαη κε ηηο επηδφζεηο ζηηο νπνίεο νη 

καζεηέο ζα αμηνινγεζνχλ (εξσηήζεηο 8 θαη 13). Αληηζέησο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΓΑ ππνζηεξίδνπλ φηη ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηνλ ζπλδηδάζθνληα ζε φιεο 

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,00, κε εμαίξεζε ηελ 

εξψηεζε 20 (p=0,05) ζηελ νπνία θαηά πιεηνςεθία απαληνχλ φηη ν ρξφλνο επαξθεί κεξηθέο 

κφλν θνξέο γηα ηνλ απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Παξφκνηα θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ΣΔ δειψλνπλ θαηά πιεηνςεθία φηη ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά 

(εξσηήζεηο 4, 7, 8, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21 θαη 23, p=0,00). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ΣΔ 

δειψλνπλ θαηά πιεηνςεθία φηη κεξηθέο θνξέο: παξνπζηάδνπλ ην κάζεκα ζηελ ηάμε 

ζπλδηδαζθαιίαο (εξψηεζε 6 θαη 14, p=0,00),ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξψηεζε 15, p=0,00), δνθηκέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ 

δηδαζθαιία κε γλψκνλα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο απνθαζίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζπλδηδάζθνληα (εξψηεζε 16, p=0,00) θαη φηη ν ρξφλνο επαξθεί κεξηθέο κφλν θνξέο γηα ηνλ 

απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (εξψηεζε 20, p=0,05). Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ηάμεο ζεσξνχλ (44,3%) φηη απφ θνηλνχ «είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ» (εξψηεζε 24β, p=0,00), ζε 

αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Π (54,7%) θαη ΣΔ (55,2%), πνπ εθιακβάλνπλ απηή ηελ 
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αξκνδηφηεηα σο δηθή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ,ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο ειηθηαθά νκάδεο, φηη ζπάληα ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηνλ ζπλ 

δηδάζθνληα ζε έληεθα απφ ηηο εηθνζηπέληε ζπλνιηθά εξσηήζεηο-επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο p=0,00 θαη ζηηο δέθα εξσηήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε 23 ζηελ νπνία 

p=0,014-, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. Δηδηθφηεξα, θπξίσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ζπάληα κε ηνλ ζπλδηδάζθνληα: 

δηεξεπλνχλ απφ θνηλνχ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ επηβάιιεηαη λα 

εθαξκνζηνχλ (εξψηεζε 16), ν ρξφλνο επαξθεί γηα ηνλ απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο (εξψηεζε 20), ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ ηζφηηκα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο 6, 9, θαη 21), ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξσηήζεηο 7 θαη 15), πξνζδηνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ην καζεζηαθφ ζηφρν 

θαη ζπδεηνχλ πψο νη καζεηέο ζα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ην ζηφρν (εξσηήζεηο 8 θαη  

23)θαη ηέινο φηη ζπάληα αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη ηηο 

επηδφζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα αμηνινγεζνχλ (εξσηήζεηο 4 θαη 13). Δπηπξφζζεηα, ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 30 εηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ζπάληα: 

παξνπζηάδνπλ ην κάζεκα ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο (εξψηεζε 6, p=,00) ζε πνζνζηφ 50%,  

νη θαλφλεο ζηελ ηάμε θαη νη ξνπηίλεο έρνπλ απφ θνηλνχ αλαπηπρζεί κε ηνλ ζπλ δηδάζθνληα 

(εξψηεζε 7, p=0,00) ζε πνζνζηφ 38%, δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ (εξψηεζε 8, p=0,00) ζε πνζνζηφ 37.7% θαη φηη ζπάληα ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ καζεκάησλ είλαη ε θνηλή επζχλε θαη ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ (εξψηεζε 13,p=0,00) ζε πνζνζηφ 34,4%.Αληηζέησο, ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πάλσ απφ 31 εηψλ επηιέγνπλ ζπλήζσο φηη ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 4, 7, 9, 13, 15, 16, 21 θαη 23). Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ απφ 31 εηψλ επηπξφζζεηα ππνζηεξίδεη φηη κεξηθέο 

θνξέο ν ρξφλνο επαξθεί (ή βξίζθεηαη) γηα ηνλ απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο 

(εξψηεζε 20, p=0,00). Δλψ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί 31-50 εηψλ δειψλνπλ φηη 

κεξηθέο θνξέο κφλν  παξνπζηάδνπλ ην κάζεκα ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο (εξψηεζε 6, 

p=0,00) θαη ηέινο νη εθπαηδεπηηθνί πάλσ απφ 41 εηψλ δειψλνπλ φηη κεξηθέο θνξέο πνιινί θαη 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

(εξψηεζε 8, p=0,00).  Παξάιιεια, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλεθπαηδεπηηθψλ ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ησλ 30 εηψλ (50,6%) θαη πάλσ απφ 51 εηψλ (44,1%)ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο Π ή ΣΔ είλαη ππεχζπλνο λα αμηνινγεί ηνπ καζεηέο κε ΔΔΑ (εξψηεζε 24β, 

p=0,022), ελψ αληίζεηα νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 31-40  (41%) θαη 41-50 (42%) 

εηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ππεχζπλνη απφ θνηλνχ. 

Παξφκνηα νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κηθξφηεξε απφ 5 έηε ή θάησ απφ 10 έηε 

δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία 

απφ 11θαη άλσ έηε, φηη ζπάληα ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηνλ ζπλδηδάζθνληα ζε 

δεθαηέζζεξηο απφ ηηο εηθνζηπέληε ζπλνιηθά ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ p=0,05. Χζηφζν, γηα λα εμαρζνχλ πην γεληθά ζπκπεξάζκαηα 
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ζπκπηχμακε ηελ πξνυπεξεζία ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: κηθξφηεξε απφ 10 έηε, 11-19 έηε 

θαη πάλσ απφ 20 έηε. Γηαπηζηψζεθε, εθ λένπ φηη  νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κηθξφηεξε 

ησλ δέθα εηψλ επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έρνπλ παξαπάλσ 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ην ζπάληα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην ζπλδηδάζθνληα. 

Δηδηθφηεξα, θπξίσο νη ιηγφηεξν έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζπάληα: δηεξεπλνχλ απφ 

θνηλνχ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ψζηε λα επηηξαπεί ζηνπο καζεηέο κε 

ΔΔΑ λα ζπκκεηάζρνπλ πην ελεξγά ζηε δηδαζθαιία (εξσηήζεηο 12, 16 θαη 20, ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,00), ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ ηζφηηκα θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καζήκαηνο, θαζψο θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο (εξσηήζεηο 6 θαη 21ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,00 θαη ζηηο 

εξσηήζεηο 10, 14 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,01), ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξσηήζεηο 7 θαη 15, p=0,00), 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ ζηφρν θαη κε ηηο επηδφζεηο ζηηο νπνίεο νη 

καζεηέο ζα αμηνινγεζνχλ (εξσηήζεηο 4, 8, 13 θαη 23, p=0,00). Παξάιιεια, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο νη ιηγφηεξν έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ζπάληα: παξνπζηάδνπλ ην κάζεκα ζηελ 

ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο 6 θαη 14, p=0,00 θαη p=0,01 αληίζηνηρα), θαζψο θαη φηη 

ζπάληα έρνπλ ζεζπηζηεί απφ θνηλνχ νη θαλφλεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξψηεζε 7, p=0,00). 

Δλ αληίζεζή, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πάλσ απφ 11 ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

επηιέγνπλ φηη ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη ζηηο δεθαηέζζεξηο παξαπάλσ 

εξσηήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε 20 (p=0,00) ζηελ νπνία ηζρπξίδνληαη φηη κεξηθέο κφλν 

θνξέο ν ρξφλνο επαξθεί γηα ηνλ απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο.  

Αλάινγεο απφςεηο εθθξάδνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε πνιπζέζηα ζρνιεία 

θαζψο θπξίσο απηνί ππνζηεξίδνπλ, ζε έληεθα απφ ηηο εηθνζηπέληε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, φηη ζπάληα: δηεξεπλνχλ απφ θνηλνχ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (εξψηεζε 16, p=0,044 θαη 19, p=0,034), ε ηνπνζέηεζε θαη ε δηάηαμε 

ησλ πιηθψλ, ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ δαζθάισλ επηηξέπεη ηζφηηκα ζηνπο δπν εθπαηδεπηηθνχο 

λα ζπλεξγάδνληαη (εξσηήζεηο 6, 10, 18, 21 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,00 

θαη ζηηο εξσηήζεηο 5 θαη 14  ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,01), ν ρξφλνο 

επαξθεί γηα ηνλ απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (εξψηεζε 20, p=0,00) θαη 

ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξψηεζε 7, 

p=0,026 θαη 22, p=0,02). ε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ πνπ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηιέγνπλ ην ζπλήζσο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο.  

Σέινο, φζνη έρνπλ ελεκεξσζεί ζην παξειζφλ γηα ζέκαηα ζπλεθπαίδεπζεο καζεηψλ κε ηππηθή 

αλάπηπμε κε καζεηέο κε ΔΑΑ επηιέγνπλ ην ζπλήζσο ιακβάλεη ρψξα επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ -ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί- 

δειψληαο ζε πέληε εξσηήζεηο φηη: κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ εχθνια ηα κε ιεθηηθά ζπλζήκαηα 

ηνπ ζπλ δηδάζθνληα ζηελ ηάμε (εξψηεζε 1, p=0,01) ζε πνζνζηφ 85,6%, θαηαιαβαίλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλ δηδάζθνληα (εξψηεζε 3, p=0,00) ζε πνζνζηφ 84,9%, o 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ καζεκάησλ είλαη ε θνηλή επζχλε θαη ησλ δχν 
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εθπαηδεπηηθψλ (εξψηεζε 13, p=0,00) ζε πνζνζηφ 88,2%,  ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε γηα ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (εξψηεζε 19, p=0,05) 

ζε πνζνζηφ 83,7% θαη φηη ε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ είλαη θνηλή επζχλε 

θαη ησλ δχν δαζθάισλ (εξψηεζε 22, p=0,00) ζε πνζνζηφ 87,6%. 

Οη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο -ζχκθσλα κε ηελ κεδεληθή ππφζεζε-, 

φπσο θχιν θαηζπνπδέο επεξεάδνπλ ειάρηζηα έσο θαη θαζφινπ (π.ρ. Πεξηθέξεηα θαη ηχπνο 

επηκφξθσζεο ζηελ ΔΑφπσο:απφ βαζηθέο ζπνπδέο ή ζεκηλάξηα - εκεξίδεο ή κε εμ 

απνζηάζεσο επηκφξθσζε), ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο.   

5. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο 

Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν εκπφδην πνπ ζπλαληνχλ ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ΓΑ θαη ΔΑ είλαη ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, 

φπσο ππνδεηθλχεηαη θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Βιάρνπ θ.ά., 2004;Cook&Friend, 1995; 

Cook&Friend, 1998; Gately&Gately, 1994). Πξάγκαηη, ζηε ζρεηηθή αλνηθηή εξψηεζε (25β) 

ην 53,4% ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απάληεζαλ, αλέδεημαλ ηελ έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο 

σο θχξην παξάγνληα αλαπνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Παξφκνηα, ζηεζρεηηθή θιεηζηή 

εξψηεζε 26 έλα ζπλνιηθφ πνζνζηφ 37,6% ζπγθεληξψλνπλ νη επηινγέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

έιιεηςε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, φπσο: ε  αληίιεςε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ 

απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, νη αλεπαξθείο δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο, νη ζπγθξνπζηαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζψο 

θαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ΔΑ δε γλσξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη  

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα.  

Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε, σζηφζν, έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο 

επηδξά αξλεηηθά θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Παξάιιειεο ηήξημεο, ειηθίαο κηθξφηεξεο 

ησλ 30 εηψλ, κε πξνυπεξεζία θάησ απφ δέθα έηε θαη ζε φζνπο εξγάδνληαη ζε πνιπζέζηα 

ζρνιεία, φπνπ ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη πηζαλφηεξε.  

Χο εθ ηνχηνπ, έληνλε αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε  λα επαηζζεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν νη 

εθπαηδεπηηθνί ΓΑ πνπ κπνξεί λα είλαη απξφζπκνη λα αλαζέζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηά 

ηε δηδαζθαιία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔΑ ή ζε λεφηεξνπο ειηθηαθά θαη ιηγφηεξν «έκπεηξνπο» 

εθπαηδεπηηθνχο, παξά ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαζψο, 

φιν θαη πην πνηθηιφκνξθεο νκάδεο καζεηψλ θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ 

άξζε ηεο έιιεηςεο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ επηκφξθσζε, ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ αχμεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

παηδαγσγψλ ΔΑ θαη ΓΑ. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Caron θαη ΜcLaughin (2002), δελ 

έρεη ηφζε ζεκαζία πνην κνληέιν ζπλεξγαζίαο ή πνηα κνξθή ζπλδηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηείηαη, 

φζν ε αίζζεζε ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ 
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απξνζπκία ζπλεξγαζίαο, θπξίσο κε εθπαηδεπηηθνχο Παξάιιειεο ηήξημεο, ππνθξχπηεη 

ελδερνκέλσο κηα βαζηά ξηδσκέλε αληίιεςε πνπ αλαδεηθλχεηαη σο πξψηε ζε πξνηίκεζε ζηελ 

εξψηεζε 26, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο κε ΔΔΑ αλήθνπλ ζε κία δηαθνξεηηθή 

παηδαγσγηθή θαηεγνξία θαη, σο εθ ηνχηνπ, απνηεινχλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ. Σν ζπκπεξάζκαηα απηφ ελδπλακψλεηαη θαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο θαηεγνξίεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην γηα ηε ζπκπεξίιεςε, θαζψο κεγαιχηεξε πξνηίκεζε 

ππήξμε γηα νβαξέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο - Γπζιεμία (36,9%) θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο(36,3%),ππνδεηθλχνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη έρνπλ επζχλε γηα 

απηά ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζα πξέπεη  λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα ηα 

αληηκεησπίζνπλ. ε παξφκνηα επξήκαηα θαηέιεμαλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Thomas&Loxley, 

2001;πκεσλίδνπ&Φηηάθα, 2013). ε αληηδηαζηνιή, ζε κηθξφηεξα πνζνζηά πξνηηκήζεθαλ ν 

Απηηζκφο θαη ηα Απηηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά, ε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη ηα πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη πξνβιήκαηα αθνήο, πνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηεξίδνληαη απφ ην ζεζκφ ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο ζηε γεληθή ηάμε. Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δε ζεσξνχλ φηη ε 

εθπαίδεπζε θαη ησλ παηδηψλ απηψλ εκπίπηεη ζηε δηθή ηνπο αξκνδηφηεηα. Χζηφζν, κηα 

ζεκαληηθή πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ε 

δηαηήξεζε πςειψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, εμαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα φηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε παηδηνχ ηθαλνπνηνχληαη. Οη ζηφρνη απηνί δελ 

πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ακνηβαία απνθιεηφκελνη. 

Χο δεχηεξν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, νη εθπαηδεπηηθνί 

αμηνινγνχλ φηη ε απνπζία επηκφξθσζεο ζηε ζπλεθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κεηελ αλεπαξθή 

εκπεηξία, δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπο. ε αληηδηαζηνιή, φζνη έρνπλ ελεκεξσζεί ζην παξειζφλ 

γηα ζέκαηα ζπλεθπαίδεπζεο θαίλνληαη θάπσο πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην 

ζπλ δηδάζθνληα. χκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην έκπεηξνη ζην 

πεξηερφκελν γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο δειαδή, πψο λα θηινμελήζνπλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζην πιαίζην 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε. Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνηηκνχζαλ ην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα: λα βαζηζηεί ζεζχγρξνλεο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο σο θνηλφηεηα κάζεζεο - πξαθηηθήο, λα δηεμαρζεί ζε 

εξγάζηκν ρξφλν ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη θαηά ην  ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ζην ζρνιείν δε θνηηνχλ καζεηέο. Έλα δεδνκέλν πνπ είλαη άμην ζρνιηαζκνχ, αθνξά ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο πνπ πεξηνξίδνληαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο θαη ζε ηξφπνπο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε ΔΔΑ. 

Διάρηζηνη ελδηαθέξνληαη λα επηκνξθσζνχλ ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ζηελ Διιάδα (1,9%) θαη θαλέλαο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο. Απηή ε 

αληίιεςε, φηη ε πξαθηηθή εθαξκνγή κφλν έρεη αμία,αζρέησο απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν ζηεξίδεηαη ε εθάζηνηε ζηξαηεγηθή κάζεζεο - δηδαζθαιίαο, απνηειεί θαηά ηελ εθηίκεζε 
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καο έλα ζεκαληηθφ εκπφδην,πξνθεηκέλνπ λα κεηαζρεκαηηζηεί ε πξνζσπηθή παηδαγσγηθή 

ζεσξία θάζε εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ελ ηέιεη θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη 

ζπλεπψο θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ζε πεξηπηψζεηο ζπλεθπαίδεπζεο. Δθηηκνχκε σζηφζν, 

φηη εάλ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα δηεμαρζείκε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, πνπ απφ ηε θχζε ηνπο ελζαξξχλνπλ ζε ηδηαίηεξα κεγάιν βαζκφ ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ επεμήγεζε αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, ην δηακνηξαζκφ βησκάησλ 

θαηεκπεηξηψλκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο,ηφηε ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαη 

ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παξαδνρψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Mezirow, 1997).  

Δπηπξφζζεηα εκπφδηα ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία αλαδεηθλχνληαη, νη ειιείςεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην αζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζπλεξγαζία γεληθψλ 

θαη εηδηθψλ παηδαγσγψλ.Δίλαη ζαθέο φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηα ζρεηηθά 

πεξηραξαθσκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο ΔΔΑ ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Αθφκε, ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί πην 

ιεπηνκεξέο ζεζκηθφ πιαίζην, ψζηε λα θαζνξίδεη ηφζν ην ξφιν θάζε εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αθφκε,θξίλεηαη 

αλαγθαίν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο -ζηελ αλνηθηή εξψηεζε 25β-λα ζηειερψλνληαη έγθαηξα 

θαη επαξθψο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαηά πξνηίκεζε κε γλψζεηο ζηελ ΔΑ θαη ή δπλαηφλ 

κφληκν, ηα Σκήκαηα Έληαμεο θαη νη ζέζεηο Παξάιιειεο ηήξημεο. 

Καηαιήγνληαο, ζεζκηθά επηκνξθσηηθφ ξφιν έρνπλ νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ 

ΈξγνπΓεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο αιιά θαη 

ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζηξαηεγηθέο - ηερληθέο δηδαζθαιίαο, πνπ απνδίδνπλ 

θαηά ηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο κε καζεηέο κε ΔΔΑ ζην πιαίζην ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα αλέδεημε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φηη ε επηηπρία φισλ ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηφζν ηεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο... θαη φηη ε εηδηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη 

έλα κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πεξηζσξηνπνηεκέλν, αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο σο νιφηεηα (NASDSE, 2003). Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνχζε απηή ε 

πξνηεξαηφηεηα λα επαλαθαζνξίζεη θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ 

Σκεκάησλ Πξνζρνιηθήο θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ ζηελ Διιάδα δηαθξίλνληαη ζε 

Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο θαη ζπλεπψο ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ Παηδαγσγψλ, αιιά 

θαη ε Δθπαίδεπζε σο νιφηεηα, δελ εθιακβάλεηαη σο εληαία.  
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Abstract: The purpose of our study is to investigate the procedures and ways in which the 

policy for student camps - children's outings in our country from 1911 to 1953 was set up, 

organized and practiced. To approach the subject, we used the method of historical research. 

The children's countryside was considered a new type of school in the countryside during the 

holidays, a convenient place of practical application of the principles of the new education 

and the working school. Activities taking place in children's outings were: reading, 

swimming, gymnastics, games, walking and staying in the woods. The necessity of childhood 

excursions also includes their social dimension by ensuring the health of the most deprived 

students, the students whose families (mainly the urban centers) with their meager means 

were not able to defend themselves. The development of childhood excursions in Greece can 

be divided into three periods: The first is established Medical-Social and extends from 1911 

to 1928. The second is characterized Ethical-Social (1929-1945), and the third is Healthy - 

Social (from 1946 to 1953). 

Keywords: Student camps, children's outings. 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο κειέηεο καο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε, νξγαλψζεθε θαη αζθήζεθε ε πνιηηηθή γηα ηηο καζεηηθέο 

θαηαζθελψζεηο – παηδηθέο εμνρέο ζηε ρψξα καο απφ 1911 κέρξη θαη ην 1953. Γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Ζ παηδηθή 

εμνρή ζεσξείην έλα λένο ηχπνο ζρνιείνπ ζηελ χπαηζξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, έλαο 

πξφζθνξνο ρψξνο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο λέαο αγσγήο θαη ηνπ ζρνιείνπ 

εξγαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηηο παηδηθέο εμνρέο ήηαλ: ε 

αλάγλσζε, ε θνιχκβεζε, νη γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, ηα παηρλίδηα, ν πεξίπαηνο θαη ε δηακνλή 

ζην δάζνο. ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ παηδηθψλ εμνρψλ εληάζζεηαη θαη ε θνηλσληθή ηνπο 

δηάζηαζε εμαζθαιίδνληαο ηελ πγεία ησλ απφξσλ καζεηψλ, ησλ καζεηψλ πνπ νη νηθνγέλεηέο 
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ηνπο (θπξίσο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ) κε ηα πεληρξά ηνπο κέζα δελ δίλνληαλ λα πξναζπίζνπλ. 

Ζ εμέιημε ησλ παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε ηξεηο πεξηφδνπο: Ζ 

πξψηε ζπζηάδεηαη Ηαηξν-θνηλσληθή θαη εθηείλεηαη απφ ην 1911 σο ην 1928. Ζ δεχηεξε 

ραξαθηεξίδεηαη Ζζηθν-θνηλσληθή (απφ ην 1929 σο ην 1945), θαη ε ηξίηε ραξαθηεξίδεηαη 

Τγηεηλν-θνηλσληθή (απφ ην 1946 σο ην 1953). 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηηθέο θαηαζθελψζεηο, παηδηθέο εμνρέο. 

Δηζαγσγή 

Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ ήιηνπ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ αλέθαζελ είρε 

επηζχξεη ηελ πξνζνρή ηνπ ιανχ. Γλσζηφ ην παιαηφ γλσκηθφ, «ηὰ λνζήκαηα γελλῶληαη εἰο ηὸ 

ζθφηνο θαὶ ζεξαπεχνληαη εἰο ηὸλ ἥιηνλ». Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ ήινπ είρε 

παξαηεξεζεί, θαη‟ εκπεηξηθφ βεβαίσο ηξφπν, θαη απφ ηνπο Έιιελεο θαη Ρσκαίνπο ηαηξνχο, 

εηδηθά δε ν Γαιελφο «ὁκηιεῖ πεξὶ ηνῦ ιατθνῦ ἐλζηίθηνπ, πνὺ ὁδεγεῖ ηνὺο ἀξξψζηνπο πξὸο ηὸ 

ὕπαηζξνλ θαὶ ηάο ἀθηάο ηῆο ζαιάζζεο» (ηεθάλνπ, 1947, ζει. 475). 

Αιιά εάλ απηή ε επίδξαζε είρε επηζχξεη ηελ ιατθή πξνζνρή ζε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνία 

δελ ππήξραλ κεγάιεο βηνκεραλίεο θαη ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πξνο ηα αζηηθά 

θέληξα, κπνξεί θάπνηνο λα εθηηκήζεη ηελ ζεκαζία ηεο ζε κηα επνρή, φπνπ ν ζπγρξσηηζκφο 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ε δηαβίσζε θνληά ζηα εξγνζηάζηα εγείξεη φιεο ηηο αλζπγηεηλέο 

ζπλέπεηεο ζηνπο θαηνίθνπο θαη εηδηθφηεξα ζηα παηδηά απηψλ ησλ πεξηνρψλ. 

Δπηπιένλ, πνιινί απφ ηνπο καζεηέο δηδάζθνληαλ, σο γλσζηφ, ζε αλζπγηεηλέο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο, ρσξίο ειεχζεξνπο ρψξνπο γηα ηνπο πεξηπάηνπο θαη ηα παηρλίδηα ηνπο, ηα ηφζν 

αλαγθαία γηα ηελ ειηθία ηνπο. Σα ππαίζξηα ινηπφλ ηδξχκαηα απνζθνπνχζαλ ζην λα 

απαιιάμνπλ ηα παηδηά ησλ πφιεσλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο 

δηαβίσζήο ηνπο. 

Οη καζεηηθέο εμνρέο ήηαλ ηδξχκαηα πνπ απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη 

πξνάζπηζε ηεο πγείαο ησλ εμαζζελεκέλσλ θαη λνζνχλησλ καζεηψλ, ζπλερίδνληαλ φκσο επί 

πιένλ ζ‟ απηά θαη ζπκπιεξψλνληαλ ε αγσγή ηνπ ζρνιείνπ. Με ηηο καζεηηθέο εμνρέο 

απνκάθξπλαλ ηνπο καζεηέο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην αλζπγηεηλφ πεξηβάιινλ ηεο 

δηαβίσζήο ηνπο, παξέρνληάο ηνπο, εληφο θαηαιιήισλ εγθαηαζηάζεσλ, θάζε άλεζε, εξεκία, 

πνηθίιε ςπραγσγία θαη πγηεηλή ηξνθή. Μ‟ απηά θαηαπνιεκνχζαλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή εθείλε 

θφπσζε ηνπ νξγαληζκνχ ησλ κηθξψλ καζεηψλ πξνεξρφκελε απφ ηελ έιιεηςε αέξα, ήιηνπ, 

δσήο γεληθά ζηελ χπαηζξν. «Οἱ παηδηθὲο ἐμνρὲο ζεσξνχληαλ θαὶ δηθαίσο, ὡο ἕλ ἀπὸ ηὰ πιένλ 

ἀπνηειεζκαηηθὰ ὃπια θαηὰ ηῆο θπκαηηψζεσο, ὡο ἡ πξψηε γξακκὴ ἀκχλεο θαη‟ αὐηῆο» 

(ηεθάλνπ, 1940, ζει. 478). 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειείηαη απφ ηξία επδηάθξηηα κέξε:  

ην εηζαγσγηθφ κέξνο επηρεηξείηαη κηα επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζην 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο θαη κηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππφ δηαπξαγκάηεπζε 

ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηε ζθνπνζεζία, ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα θαη ηε 
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κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο 

πιηθνχ. 

ην θπξίσο κέξνο επηρεηξείηαη ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πιηθνχ 

κε βάζε ην ρξνλνινγηθφ θξηηήξην θαη ν ρσξηζκφο ηνπ ζε ππνπεξηφδνπο κε βάζε απφ ηελ κηα 

πιεπξά ην ζεζκηθφ πιαίζην (λφκνπο, δηαηάγκαηα θ.α.) ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπγθείκελν 

(θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, ηδενινγηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη επηζηεκνληθφ - ηαηξηθφ), 

κέζα ζην νπνίν έιαβαλ ρψξα νη δηάθνξεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ εμεηάδνπκε. 

ην ηειεπηαίν κέξνο ζηαρπνινγνχληαη, αμηνινγνχληαη θαη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ην 

ζεσξεηηθφ καο πιαίζην θαη ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ηα επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα. 

1. Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

Γηαηξέρνληαο ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλνπκε φηη νη ζρεηηθέο απηνηειείο αλαθνξέο 

γηα ην ζεζκφ ησλ Μαζεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ – Παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ ρψξα καο, γηα ηελ 

εξεπλεηηθή καο πεξίνδν (1911-1953), είλαη πεξηνξηζκέλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηαγξάθνπκε 

θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά θπξίσο ηηο αμηφινγεο κειέηεο δχν ζεκαληηθψλ πξσηαγσληζηψλ ζην 

ρψξν ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο, ηνπ Λακπαδάξηνπ θαη ηνπ ηεθάλνπ.  

Ο Δκκαλνπήι Λακπαδάξηνο, κε ην αδηακθηζβήηεηα ζεκαληηθφ έξγν ηνπ σο 

πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ ρνιηθήο Τγηεηλήο ζε κηα δηάιεμή ηνπ ην 1938, κε ηίηιν «Ἡ 

ὑπαηζξηνπνίεζηο ηῆο δηδαζθαιίαο δηὰ ζπζηήκαηνο ἠκηππαίζξησλ ζρνιηθῶλ αἰζνπζῶλ», 

αλαθέξεηαη ζηηο παηδηθέο εμνρέο θαη ηα ππαίζξηα ηδξχκαηα, θαζψο θαη γηα ην πψο κε 

θαηάιιειε δηαξξχζκηζε θαηά ηελ νηθνδνκή ησλ δηδαθηεξίσλ νη ζρνιηθέο αίζνπζεο ελ ψξα 

θαινθαηξίαο κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη ζε ππαίζξηεο ή ηνπιάρηζηνλ εκηππαίζξηεο, ρσξίο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηδαθηεξίσλ, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε ππαηζξηνπνίεζηο ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ έξεπλα/εξγαζία απηή ππνβιήζεθε γηα θξίζε 

ζηελ Αθαδεκία Αζελψλ.  

Ο Γεκήηξηνο ηεθάλνπ, κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη λα καο επηδείμεη αμηφινγε ζπγγξαθηθή 

δξαζηεξηφηεηα πεξί καζεηηθήο αληίιεςεο θαη πξφλνηαο. ηα έξγα ηνπ εληάζζεηαη θαη ην 

πφλεκα «Μαζεηηθαὶ ἐμνραὶ θαὶ θαηαζθελψζεηο (Ννκνζεζία – γθχθιηνη – Ὁδεγίαη – 

Ὑπνδείγκαηα)», ην 1947. Σν πφλεκα απηφ πξννξίδνληαλ γηα απηνχο πνπ ζα θαινχληαλ λα 

δηεπζχλνπλ ηέηνηα ηδξχκαηα θαη ζ‟ εθείλνπο πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ (ηαηξνχο, δαζθάινπο 

θ.α.). Δπίζεο, λα βνεζήζεη φζνπο ζα επηζπκνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα 

ππαίζξηα ηδξχκαηα, ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ίδξπζε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη έιεγρν 

απηψλ θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο ζε θάζε παηδηθή ζπγθέληξσζε, γηα ηελ πξνθχιαμε 

απφ ηα ινηκψδε λνζήκαηα θ.ιπ. 

 Δπίζεο πξέπεη λα κλεκνλεπζεί θαη ην  «Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Διιεληθήο Νενιαίαο», ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηέαο Νέαο Γεληάο, ην αξρείν, κε ζπλεξγάηε ηελ Γ. Καξαθαηζάλε, επεθηείλεηαη 

ζε δεηήκαηα ζρνιηθήο πγείαο κε ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζηα καζεηηθά – ζρνιηθά ζπζζίηηα 

(1931-1970) θαζψο θαη ζηνλ ζρνιηαηξηθφ έιεγρν θαη ηελ θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ 
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κε ηελ δεκηνπξγία ζεζκψλ επξχηεξεο θνηλσληθήο αληίιεςεο φπσο: νη παηδηθέο εμνρέο – 

καζεηηθέο θαηαζθελψζεηο, ηα ππαίζξηα ζρνιεία, ηα ζρνιηθά ινπηξά, ηα καζεηηθά ηαηξεία – 

ζρνιηθέο θιηληθέο θαη ηα θέληξα καζεηηθήο αληίιεςεο.  

εκαληηθή αθφκε ζπλεηζθνξά ζηε κειέηε ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ησλ ππαίζξησλ 

ηδξπκάησλ απνηεινχλ ελδηαθέξνληα άξζξα ζε πεξηνδηθά ηεο Γ. Καξαθαηζάλε θαη Β. 

Θενδψξνπ. 

Ζ αλά ρείξαο κειέηε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα πξνεγνχκελα θαζψο εζηηάδεηαη ζηε 

ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη ηε ζεκαηνινγηθή ηαμηλφκεζε ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ κε 

ζηφρν ηελ θαηαλφεζε κε θαληαζία (Carr, 1983) θαη εξκελεία ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθψλ 

κε ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο. Με ηελ ελδειερή δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ καο 

ηεθκεξίσλ επηρεηξνχκε ηελ αλαζχλζεζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ 

αλάιπζε θαη εξκελεία απηψλ ησλ παξακέηξσλ κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζην ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν (1911-1953) πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν φπνπ 

παξαηεξνχληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αληίιεςεο ζην ρψξν 

ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο. Ζ δηθή καο, επνκέλσο πξνζέγγηζε δελ είλαη γεγνλνηνγξαθηθή 

(Γεκαξάο, 1988), δε κέλεη ζην ηη έγηλε αιιά επηρεηξεί θαη απαληήζεηο ζηα γηαηί; Δξκελεχεη 

[εξκελεχνπζα ηζηνξία (Γεξηηιήο, 1995)] ζηεξηγκέλε ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαιχνπκε 

παξαθάησ.  

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ έρεη έλα πνιπζχλζεην ξφιν θαη πνιπδηάζηαηνπο ζηφρνπο, 

απνηειψληαο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπο ιεηηνπξγεί θαζνξηζηηθά γηα ην 

κέιινλ ηνπο.  

2. Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 

Οη καζεηηθέο εμνρέο δηαθξίλνληαλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο (ηεθάλνπ, 1947): 

α) Σηο καζεηηθέο εμνρέο ζε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, 

β) Σηο καζεηηθέο θαηαζθελψζεηο, ζε πξφρεηξεο εγθαηαζηάζεηο ή ζε ζθελέο, 

γ) Σηο καζεηηθέο εμνρέο ηχπνπ νηθνγελεηαθήο ηνπνζεηήζεσο. Καηά ην ζχζηεκα απηφ έλαο 

ή πεξηζζφηεξνη καζεηέο έρνληαο αλάγθε εμνρήο απνζηέιινληαη ζε αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο, 

νη νπνίεο ηνπο θηινμελνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, 

δ) Σηο ζεξκνθιηκαηηθέο εμνρέο. Καηά ην ζχζηεκα απηφ απνζηέιινληαλ κεξηθά παηδηά, 

θαηφπηλ επηινγήο, ζε εμνρέο ή θαηαζθελψζεηο, νη νπνίεο εγθαζίζηαληαη πιεζίνλ 

ηακαηηθψλ πεγψλ θαη έηζη ηα παηδηά απηά επσθεινχληαλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο ζρεηηθήο 

ινπηξνζεξαπείαο,  

ε) Σηο εμνρέο πγείαο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ησλ άιισλ εμνρψλ, δηφηη ηα ηδξχκαηα απηά 

ιεηηνπξγνχζαλ ζπλέρεηα, αζρέησο πεξηφδνπ. Δπί πιένλ ε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ 
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παηδηψλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη ε ηαηξηθή επίβιεςή ηνπο πιένλ επηκειεκέλε, 

θαζφηη απηφ επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη  

ζη) Σνπο νίθνπο αλαπαχζεσο θαη αλαξξψζεσο παηδηψλ. Γηαθέξνπλ θαη ηα ηδξχκαηα απηά 

απφ ηηο εμνρέο, δηφηη ιεηηνπξγνχζαλ ζπλέρεηα θαη δέρνληαλ παηδηά «ελ αλαξξψζεη», ησλ 

νπνίσλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο επέβαιιε αλάπαπζε ελφο έσο δχν κελψλ ζηελ 

εμνρή. 

‟ εθαξκνγή βξίζθνληαλ θπξίσο νη δχν πξψηνη ηχπνη, δειαδή νη νκαδηθέο καζεηηθέο εμνρέο 

ζε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, ζε ηδησηηθά νηθήκαηα ή ζε θαηάιιεια δηδαθηήξηα θαη νη νκαδηθέο 

εμνρέο ζε πξφρεηξεο εγθαηαζηάζεηο ή ζε ζθελέο.   

Απφ άπνςε δε ηνπνζεζίαο θαη θιίκαηνο δηαθξίλνληαλ: α) ζε πεδηλέο κέρξη 500κ. πςφκεηξν, 

β) ζε νξεηλέο απφ 500-1500κ. πςφκεηξν θαη γ) ζε παξαζαιάζζηεο (ηεθάλνπ, φ.π.).  

Ζ ζάιαζζα σθεινχζε ηνπο ρνηξαδηθνχο, ιεκθαηηθνχο, ηηο ρεηξνπξγηθέο θπκαηηψζεηο (νζηψλ, 

αξζξψζεσλ θ.ιπ.) αιιά έβιαπηε ηνπο λεπξηθνχο, αξζξηηηθνχο, αδπλάηνπο, ηζρλνχο, εθηφο εάλ 

είρε πξνεγεζεί ππφ νξηζκέλεο πξνθπιάμεηο εγθιηκαηηζκφο. Σνπο αλαηκηθνχο, αλαξξσλχνληεο, 

αζζκαηηθνχο θαη βξνγρηηηθνχο, θαζψο θαη πάζρνληεο απφ θιεηζηή θπκαηίσζε αδπλάηνπο θαη 

εκπχξεηνπο, σθεινχζε κάιινλ ε νξεηλή δηακνλή (Λακπαδάξηνο, 1928). 

3. θνπφο ηεο εξγαζίαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ θαηάζεζε απηήο ηεο κειέηεο ζηελ αθαδεκατθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γίλεηαη κε 

ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε, 

νξγαλψζεθε θαη αζθήζεθε ε πνιηηηθή γηα ηηο Μαζεηηθέο θαηαζθελψζεηο – παηδηθέο εμνρέο 

ζηε ρψξα καο απφ ην 1911 κέρξη θαη ην 1953.  

Καηά ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πιηθνχ ζα καο απαζρνιήζεη ε 

πξνζέγγηζε ησλ εμήο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: 

 Πνηνη παξάγνληεο, ελδνγελείο θαη εμσγελείο (επηζηεκνληθνί - θνηλσληθνί –πνιηηηθνί – 

νηθνλνκηθνί – εθπαηδεπηηθνί) επεξέαζαλ ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο 

Μαζεηηθέο θαηαζθελψζεηο – παηδηθέο εμνρέο ζηε ρψξα καο; 

 Πνηεο αιιαγέο ή δηαθνξέο ππήξμαλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ εμεηάδνπκε; 

 Πνηνη θνξείο είραλ ηνλ νπζηαζηηθφ επνπηηθφ ξφιν; 

 Πνηεο αξρέο θαη πνηα βαζηθά λνκηκνπνηεηηθά επηρεηξήκαηα πηνζεηνχζαλ νη 

κεηαξξπζκηζηέο – ππνζηεξηθηέο ηνπο; 

4. Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, 

αμηνπνηψληαο σο πξσηνγελείο πεγέο (primarysources) - ηεθκήξηα: λφκνπο, δηαηάγκαηα, 
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Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, εηζεγεηηθέο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο ζρνιηαηηθήο ππεξεζίαο θαη 

επηζεσξεηψλ, δεκνζηεχκαηα ζην ηχπν θαη ζε πεξηνδηθά θαη σο δεπηεξνγελείο πεγέο 

(secondarysources): θάζε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζρεηηδφκελε κε ην ζέκα (Cohen, - Manion, 

1997).   

Γηα ηελ θξηηηθή ζχλζεζε θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

καο θαηά ηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκηζηηθέο πεξηφδνπο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηζηνξηθφ - 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε (Η..Α). Μάιηζηα, ζα αθνινπζήζνπκε κηα πνξεία δχν ζηαδίσλ. ηελ 

αξρή, κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ καο δεδνκέλσλ, ζα 

πξνβνχκε ζηελ πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ καο. ηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή 

ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα θαη ηηο ζεσξεηηθέο καο παξαδνρέο, ζα επηρεηξήζνπκε ηελ 

επηζήκαλζε - πξνζδηνξηζκφ, επεμήγεζε θαη εξκελεία ησλ ελδερφκελσλ εμειίμεσλ ή 

κεηαβνιψλ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάκε ζην ρξφλν, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα νδεγήζνπκε 

παξαπέξα ηνπο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο πθήο εξεπλεηηθνχο καο πξνβιεκαηηζκνχο 

(Μπνπδάθεο, Κνπζηνπξάθεο, Μπεξδνχζε, 2001:ζ.39). 

πκπιένληαο κε ην ηξηκεξέο ζρήκα ηνπ Heidegger «θαηάζηαζε, θαηαλφεζε, εξκελεία» κε ηε 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε «κέξνπο» θαη «φινπ» (Ππξγησηάθεο – 

Παπαδάθεο, 1998: ζ.853), ειπίδνπκε φηη ζα νδεγεζνχκε ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

λνεκάησλ ησλ θεηκέλσλ, ησλ δεινπκέλσλ θαη κε δεινπκέλσλ, αλαδεηψληαο ηελ ηφζν ζηνλ 

εμσ-εθπαηδεπηηθφ ρψξν, δειαδή ζε καθξνθνηλσληθφ επίπεδν, αθνχ, ε εθπαίδεπζε δε 

ζπληειείηαη ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ θελφ, φζν θαη ζηνλ εζσ-εθπαηδεπηηθφ (κηθξνθνηλσληθφ 

επίπεδν) (Μπνπδάθεο, 2002: ζ.21). Ζ εθπαίδεπζε εμάιινπ – σο πεδίν ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ – είλαη έλα «πνιππαξαγνληηθφ» θαη «πνιππαξαδεηγκαηηθφ» πεδίν (Καδακίαο, 

2002, ζ.12), έλα θαη κφλν γεγνλφο κπνξεί λα δερηεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εξκελείεο, ίζσο, 

δε, θαη αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο. Καη βέβαηα ε εξκελεία πνπ δίλεηαη ζ‟ έλα θνηλσληθφ 

θαηλφκελν δειψλεη θαη ην είδνο ηεο ζεσξίαο ππφ ηελ νπνία ην θαηλφκελν απηφ εμεηάδεηαη 

(Μνπδέιεο, 1997: ζ. 37). Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα ζπιιάβεη ην βαζχηεξν λφεκα θαη λα ην 

θέξεη ζε αληηπαξάζεζε κε ην «πλεχκα» ηεο επνρήο αιιά θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο ςεθίζηεθε (Ππξγησηάθεο – Παπαδάθεο, 1998: ζ.855). 

5. Ο ζεζκφο ησλ καζεηηθψλ – παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ Δπξψπε 

ηελ Γαιιία, πξηλ ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε, είραλ δεκηνπξγεζεί κεξηθά ηδξχκαηα αλάπαπζεο 

θαη ειηνζεξαπείαο, αιι‟ άλεπ θαηφπηλ ζπλέρεηαο. Καηά ην 1795 ν Portiez, κέινο ηεο Γαιιηθήο 

Δζληθήο πλέιεπζεο, εκπνηηζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ Rousseau γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

θχζεο θαη απφ ηηο παξηηαηηθέο γηα ηελ ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ αξρέο, θαηέζεζε έλα 

λνκνζρέδην γηα ηελ δεκηνπξγία παηδηθψλ εμνρψλ, ζηηο νπνίεο ζα απνζηέιινληαλ καζεηέο απφ 

ηηο πφιεηο κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Οη πφιεκνη, φκσο, πνπ επαθνινχζεζαλ 

παξεκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπ Portiez, ε νπνία γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ιεζκνλήζεθε.  
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Καηά ην 1840 ζην Λνλδίλν δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθή θίλεζε θαη πνιινί καζεηέο νδεγήζεθαλ 

απφ δαζθάινπο ηνπο πξνο ηηο εμνρέο, αιιά θαη ε θίλεζε απηή δελ βξήθε νπαδνχο (ηεθάλνπ, 

1947, ζει. 7). 

Καη ν ηαηξφο G. Listo (Ηηαιφο επφπηεο ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο) πξφηεηλε ηελ ίδξπζε 

παξάθηησλ, πεδηλψλ θαη νξεηλψλ παηδηθψλ εμνρψλ. ηηο πξψηεο πξέπεη λ‟ απνζηέιινληαη νη 

ρνηξαδηθνί, ζηηο δεχηεξεο νη εθ δηαθφξσλ αηηηψλ επίλνζνη, ζηηο δε ηξίηεο νη αλαηκηθνί θ.ιπ. 

(Λακπαδάξηνο, θ.α, 1918, ζει. 10). 

Απφ ην 1876 πνπ νξγαλψζεθε ε πξψηε παηδηθή εμνρή ζηα βνπλά Apenzel ηεο Διβεηίαο απφ 

ηνλ πάζηνξα Bion, ν νπνίνο πηνζέηεζε ηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο κηθξψλ νκάδσλ (68 

παηδηψλ), (Λακπαδάξηνο, 1928) ζε νηθνγέλεηεο ρσξηθψλ, πνιινί επξσπατθνί δήκνη 

εθάξκνζαλ πξνγξάκκαηα ππαίζξηαο δηαβίσζεο, πξηκνδνηψληαο άιινηε ηελ παηδαγσγηθή θαη 

άιινηε ηε ζεξαπεπηηθή πιεπξά (Νηθνιαίδεο, 1937). 

ηε Γεξκαλία κεηά απφ δχν έηε (1878) ν θαζεγεηήο Warsendrapp ίδξπζε ζηελ Φξαγθθνχξηε 

επηηξνπή, ε νπνία απέζηεηιε ζηελ εμνρή ηεο κηθξήο πφιεο Aden 97 παηδηά. ην Βέιγην 

ζρεκαηίζηεθε γηα ην ζθνπφ απηφ άιιε επηηξνπή «Billadesecoles» θαη ζηε Γαλία νη παηδηθέο 

εμνρέο πξνζέιαβαλ κεγάιε έθηαζε. ηελ Αγγιία ηδξχζεθαλ αλάινγα ηδξχκαηα κε 

πξσηνβνπιία ησλ θιεξηθψλ Barneth θαη Camray θαη ε ηδέα ησλ εμνρψλ θέξδηζε επίζεο 

έδαθνο ζηελ Ννξβεγία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία (ηεθάλνπ, 1947, ζει. 7-8).  

ηε Γαιιία, ην πξψην ππαίζξην ίδξπκα νθείιεηαη ζην δεχγνο Lorriaux, νη νπνίνη ίδξπζαλ 

(θαηά ην 1881) ζηελ εμνρή Monjavoult ηελ πξψηε παηδηθή εμνρή κε ην φλνκα «Ίδξπκα ηξηψλ 

εβδνκάδσλ», γηα λα απνζηείινπλ κεξηθά πησρά θαη αδχλαηα παηδηά γηα δηακνλή θαη 

αεξνζεξαπεία δηάξθεηαο ηξηψλ εβδνκάδσλ. Σν επφκελν έηνο θαη άιινη αθνινχζεζαλ ηελ 

πξνζπάζεηα, νξγαλψλνληαο ηελ εμνρή «Chausseedumaine». Ζ ηδέα γεληθεχηεθε θαηφπηλ ησλ 

επλντθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ, ζην Παξίζη θαη ζηηο επαξρίεο. Σα ζρνιηθά 

ηακεία θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ελίζρπζαλ ηελ ηδέα, φπσο θαη νη Γήκνη κε νηθνλνκηθέο 

ζπλδξνκέο θαη δηάθνξεο Δηαηξείεο θαη σκαηεία πνπ ζπζηάζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ. ην 

Παξίζη ν δξακαηηθφο ζπγγξαθέαο θαη πνηεηήο Cottinot νξγάλσζε αμηφινγε καζεηηθή εμνρή, 

επηρνξεγνχκελε απφ ηα ζρνιηθά ηακεία, ζηελ νπνία ζηάιζεθαλ 6.000 καζεηέο απφ ην 1903 

έσο ην 1905. Ο θαζεγεηήο ηεο παηδηαηξηθήο Bezy ίδξπζε ζηα Ππξελαία ην «ίδξπκα ησλ 

κηθξψλ ηεο Σνπινχδεο», ελ ζπλερεία ν ηαηξφο Delvaille, ν θιεξηθφο Crotz θαη άιινη. Δπίζεο, 

ζηνλ θιεξηθφ Compte (1893) νθείιεηαη ην ίδξπκα «ηα παηδηά εηο ην βνπλφ», φπνπ απέζηεηιε 

ηα παηδηά ρσξίο δνγκαηηθή δηάθξηζε γηα παξακνλή απφ 3-6 εβδνκάδεο. Ο ίδηνο ήγεηξε κία 

πξαγκαηηθή ζηαπξνθνξία ζ‟ φιε ηελ Γαιιία γηα ηελ απνζηνιή ζηα ππαίζξηα ηδξχκαηα ησλ 

αδπλάησλ παηδηψλ κε ηθαλνπνηεηηθά ππέξ απηψλ απνηειέζκαηα, γη‟ απηφ θαη ε αλαγλψξηζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ απφ ηελ πφιε Saint-Etienne, ε νπνία ηνπ αλήγεηξε αλδξηάληα. Σελ αλάπηπμε 

ησλ παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ Γαιιία θαηά πνιχ πξνήγαγε θαηφπηλ ην ηδξπζέλ θαηά ην 1926 

«Δζληθφ πκβνχιην Μαζεηηθψλ Δμνρψλ» ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Deguidt (φ.π., ζει. 8). 
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6. Ο ζεζκφο ησλ καζεηηθψλ – παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ Διιάδα 

Ζ εμέιημε ησλ παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε ηξεηο πεξηφδνπο: «Ζ 

πξψηε ζπζηάδεηαη Ηαηξνθνηλσληθή θαη εθηείλεηαη απφ ην 1911 σο ην 1928. Σφηε ηδξχζεθαλ 

(ην 1911) ζηελ Διιάδα απφ ην χιινγν Πξνζηαζίαο ησλ Παηδηψλ νη πξψηεο θαηαζθελψζεηο 

ζηε Βνπιηαγκέλε, ε δεχηεξε ραξαθηεξίδεηαη Ζζηθνθνηλσληθή (απφ ην 1929 σο ην 1945), θαη 

ε ηξίηε ραξαθηεξίδεηαη Τγηεηλνθνηλσληθή (απφ ην 1946 σο ην 1953) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο νη παηδηθέο εμνρέο κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ακεξηθαληθήο απνζηνιήο θαη ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο κπφξεζαλ λα επεθηείλνπλ ηε δξάζε ηνπο» 

(Καξαθαηζάλε, 2002, ζει. 321-322). 

6.1. Πεξίνδνο 1911- 1928 

ηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ «ζα αθνινπζήζεη ην πγηεηληζηηθφ πξφηππν» 

(Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 60). Οη ζρνιηθέο εμνρέο ήηαλ έλα πξνιεπηηθφ κέηξν 

θαη φρη ζαλαηφξηα ή λνζνθνκεία. Γη‟ απηφ ζηελ εμέηαζε ησλ καζεηψλ ιακβάλνληαλ κεγάιε 

θξνληίδα ψζηε λα κελ ζηαιεί θαλείο καζεηήο ζηηο εμνρέο θέξνληαο θάπνηα κνιπζκαηηθή 

λφζν (Νηθνιατδεο, 1937). Σν 1920 δεκηνπξγήζεθε εηδηθή επηηξνπή γηα ηε κειέηε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ «πεξί καζεηηθψλ εμνρψλ» θαη θαηαηέζεθε ζρεηηθφ πφξηζκα. ην ζρέδην λφκνπ 

ηνληδφηαλ ν ζεξαπεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ απνζηνιψλ πνπ ηέζεθαλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο: «θνπὸο ηῶλ καζεηηθῶλ ἐμνρῶλ εἶλαη ἡ ἀπνθαηάζηαζηο θαὶ ἐλίζρπζηο 

ηῆο ὑγείαο ηῶλ πξνδηαηεζεηκέλσλ εἰο θπκαηίσζηλ ἤ θαρεθηηθῶλ παηδηῶλ δηὰ ηῆο θαηαιιήινπ 

δηαίηεο, ἠιηνζεξαπείαο θαὶ ἀεξνζεξαπείαο, ἀζθνπκέλσλ ἐπὶ ηῇ βάζεη ηῶλ ζεκεξηλῶλ 

πνξηζκάησλ ηῆο ὑγηεηλῆο» (Καξαθαηζάλε & Θενδψξνπ, 2007, ζει. 290).  

Βαζηθφο ζθνπφο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ παηδηθνχ 

νξγαληζκνχ κέζσ ηεο δηακνλήο ησλ παηδηψλ ζηελ εμνρή καθξηά απφ ηνλ κνιπζκέλν αέξα ηεο 

πφιεο κέζα ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πγηεηλέο ζπλζήθεο κέζσ ηεο αιιαγήο θιίκαηνο θαη ηεο 

δσήο ζηελ χπαηζξν. Δπίζεο, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε επηδίσμε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο απνζηνιήο ζηηο παηδηθέο εμνρέο, αθνχ παξέρνληαλ ηξνθή 

επαξθήο ζε ζεξκίδεο θαη πιήξεο ζε ιεχθσκα, ιίπνο, πδαηάλζξαθεο θαη βηηακίλεο, ηξνθή πνπ 

ρξεηάδεηαη φρη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ παηδηθνχ νξγαληζκνχ 

αιιά θαη απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θπζηθή ελεξγεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Πξαγκαηνπνηνχληαλ, επίζεο, γπκλαζηηθέο αζθήζεηο κέζσ αλαπλεπζηηθψλ θαη παξεκθεξψλ 

αζθήζεσλ ηνπ ζψξαθνο θαη ησλ άλσ άθξσλ κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηνπ ζψξαθνο θαη ηελ 

επίηεπμε θαιχηεξεο αλαπλνήο(Γ.Γ.Ν.Γ., 2005). Σα παηδηά ηα πξννξηδφκελα γηα ηελ εμνρή 

εθιέγνληαλ απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ δηεπζπληή. 

Κάζε αίηεζε γηα απνζηνιή ζηελ παηδηθή εμνρή ζπλνδεχνληαλ απφ ζεκείσκα ηνπ ηαηξνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο βεβαίσλε φηη ην παηδί:  
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«α) ἐδακαιίζζε πξνζθάησο, β) δέλ πάζρῃ ἐθ λφζνπ δενκέλεο ἰδηαηηέξαο πεξηζάιςεσο, δηαίηεο 

ἢ λνζειείαο, θαὶ γ) δέλ ἔπαζε ἱιαξά, δέλ εἶλαη ζὲ ἀλάξξσζε ἐμ ὀζηξαθηάο, δηθζεξίηηδαο ἢ 

ηχθνπ. 

Δἰο ηίο παηδηθὲο ἐμνρὲο Βνπιηαγκέλεο θαὶ Φαιήξνπ γίλνληαλ δεθηνὶ νἱ παξνπζηάδνληεο ηηο ἑμῆο 

βιάβεο: ἅ) Καθὴ ζξέςηλ, ἀδπλακίαλ, ὑπφιεηςηλ εἰο ηήλ δηάπιαζηλ θαὶ ἐιαηησκέλελ ἀλάπηπμελ 

κπῶλ 22%, β) Παξακνξθψζεηο ζψξαθνο, ζπνλδπιηθῆο ζηήιεο, θεθαιῆο, ἄθξσλ 15-18%, γ) 

Ἀδελνπάζεηεο ηξαρειηθέο, βξνγρηθέο, βνπβσληθέο, ἀδελνεηδεῖο ἐθβιαζηήζεηο ηῆο ῥηλὸο 40-60%, 

δ) Ἀλαηκίεο, ἀλαξξσλχνληεο, δπζπεςίεο θαὶ θαζ‟ ἕμηλ δπζθνηιηφηεηα 10-15%. 

Ὅζνλ ἀθνξᾷ ηὴλ ἡιηθίαλ, αὐηὴλ ὁξίζζεθε κεηαμὺ 8-12 ἐηῶλ, πιὴλ κηθξνῦ ἀξηζκνῦ 13 ἐηῶλ θαὶ 

14 ἐηῶλ παηδηῶλ ἀπφξσλ θαὶ δηαηεινχλησλ ὑπὸ θξηθηὲο ἀλάγθεο ζηηηζκνχ. 

Σὰ παηδηὰ θάζε ἀπνζηνιῆο ἐμεηάδνληαλ ιεπηνκεξέζηεξα  πξὸ ηῆο ἀλαρσξήζεσο δηὰ ηὴλ ἐμνρὴλ 

θαὶ κεηὰ ηὴλ ἐπάλνδνλ. Σὸ ἀπνηέιεζκα θάζε ηνηαχηεο ιεπηνκεξνῦο παηδνινγηθῆο ἐμεηάζεσο 

θαηαγξάθνληαλ ζὲ εἰδηθὸ ἀηνκηθὸ δειηίν ὑγείαο, ηὸ ὁπνῖν θπιάζζνληαλ ἀπὸ ηὸλ ἰαηξφ» 

(Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 292).  

Ο Λακπαδάξηνο ζα ππνζηεξίμεη κε πάζνο ηελ ηδέα ησλ «ὀξεηλῶλ ἣ παξαζαιαζζίσλ 

ἐλδηαηηεκάησλ», θαη, «παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζα 

επηρεηξήζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο αλαδεηψληαο ζηήξημε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία» 

(Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 60).  

Δθιέγνληαλ δχν ηχπνη παηδηθψλ εμνρψλ: α) Ζ Παξαζαιάζζηα εμνρή, ζηελ νπνία 

απνζηέιινληαλ ηα ιεκθαηηθά, ηα ρνηξαδηθά θαη ηα θέξνληα ρεηξνπξγηθέο θπκαηηψζεηο θαη β) 

Ζ Οξεηλή παηδηθή εμνρή, ζηελ νπνία απνζηέιινληαλ πξσηίζησο ηα λεπξηθά παηδηά, ηα 

ιεκθαηηθά, ηα έρνληα θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε ζηε θπκαηίσζε, ηα έρνληα ζηελφ ζψξαθα, ηα 

αλαηκηθά, απηά πνπ αλάξξσλαλ απφ θνθθχηε θαη γξίπε θαη φια εθείλα ηα νπνία είραλ αλάγθε 

αλαπλεπζηηθήο γπκλαζηηθήο. Άξηζην κέηξν ήηαλ φπσο ζε θάζε ζρνιηθή εμνρή λα βξίζθεηαη 

έλαο πεπεηξακέλνο δάζθαινο ηεο Γπκλαζηηθήο, γηα αζθήζεηο ηεο αλαπλνήο (Νηθνιατδεο, 

1937). 

Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1911 ζα νξγαλσζνχλ νη πξψηεο παηδηθέο εμνρέο ζηε Βνπιηαγκέλε, κηα 

παξαζαιάζζηα θαη πεπθφθπηε κεζεκβξηλή αθηή ηεο Αηηηθήο, κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ 

«πιιφγνπ πξνο πξνζηαζίαλ ησλ παίδσλ». Ζ εμνρή νξγαλψζεθε θπξίσο ράξε ζηελ 

πξσηνβνπιία ηεο νθίαο ιήκαλ (ηεθάλνπ, 1947), κε ηε ζπλδξνκή πξνζσπηθνηήησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδηθήο πξνθχιαμεο φπσο ηνπ Γ. Γξνζίλε. ηνπο 

θαρεθηηθνχο καζεηέο, πνπ επηιέγνληαλ απφ ηνλ Λακπαδάξην, ειηθίαο πεξίπνπ 7-14 εηψλ, 

παξέρνληαλ άθζνλνο «ειηνζεξαπεία, αεξηζκφο, ζηηηζκφο θαη ζαιαζζνζεξαπεία». Κάζε 

απνζηνιή παηδηψλ παξέκελε ζην ρψξν ηεο εμνρήο 21 κέξεο (21 Ηνπιίνπ κέρξη 12 Απγνχζηνπ 

θαη απφ 12 Απγνχζηνπ κέρξη 2 επηεκβξίνπ) – αλαγθαίνο ρξφλνο γηα ηελ αλάξξσζε ησλ 

παηδηψλ πνπ αζζελνχζαλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ παηδνιφγσλ, ε νπνία είρε αλαπηπρζεί 

ζην πλέδξην ηεο Γελεχεο. Μεγαιχηεξνο ρξφλνο παξακνλήο ζεσξείην φηη κπνξνχζε λα 

αζθήζεη βιαβεξή επίδξαζε ζην εζηθφ ησλ κηθξψλ „απνίθσλ‟, νη νπνίνη ζε απηφ ην δηάζηεκα 
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ζηεξνχληαλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. ην Λνλδίλν θαη ηελ Νέα 

Τφξθε ε κέζε δηάξθεηα ήηαλ κφλν 15 εκέξεο (Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 291).   

Γηα ηε ζηέγαζε ησλ παηδηψλ, πνπ θηινμελνχληαλ ζηελ παηδηθή απηή θαηαζθήλσζε αλά 

ζεηξέο, είρε θηηζηεί έλα επξχρσξν νηθνδφκεκα, «ηχπνπ αγξνηηθήο έπαπιεο, ην νπνίν 

απνηειείην απφ δχν κέξε: απφ ην θπξίσο νηθνδφκεκα, ζην νπνίν θηινμελνχληαλ ηα παηδηά (δχν 

πηέξπγεο κε ηνπο ζαιάκνπο πνπ ήηαλ επηκήθεηο επξχρσξεο αίζνπζεο κε εηδηθά παξάζπξα, ηα 

νπνία επέηξεπαλ ηελ πινχζηα είζνδν ηνπ θσηφο, ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ αέξα) θαη απφ έλα δεχηεξν 

πνπ ρξεζίκεπε σο καγεηξείν θαη ην νπνίν δηέζεηε ππφζηεγν» (Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 

2003, ζει. 61). ην δηαηηνιφγην, πνπ είρε θαηαξηηζηεί απφ ηνλ Λακπαδάξην, γηλφηαλ 

πξνζπάζεηα γηα παξνρή ζξεπηηθήο ηξνθήο: θξέαο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη άθζνλα 

ακπινχρα θαη θξνχηα «ἅηηλα ὡο κᾶιινλ ὑδαηαλζξαθνχρα ζπληεινῦζηλ εἰο ηὴλ ζξέςηλ ηνῦ 

παηδφο» (Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 294). Ο ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ ζαιάζζησλ ινπηξψλ - ζε 

νξηζκέλε ψξα θαη ππφ ηνπο ήρνπο ηεο ζθπξίρηξαο - θαζψο θαη ηεο ειηνζεξαπείαο θαη ηεο 

γπκλαζηηθήο, εληάζζνληαλ επίζεο ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα ελίζρπζεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

είρε ζρεδηαζηεί απφ γηαηξνχο. Απηή ε δηακνλή ζηε θχζε «δελ ήηαλ ελ ηνχηνηο εληειψο 

απαιιαγκέλε απφ εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο: εθηφο απφ ηελ εθκάζεζε ηεο „θνιπκβεηηθήο‟, 

πξνβιεπφηαλ ε δηδαζθαιία καζεκάησλ, φπσο ε βνηαληθή θαη ε θπζηθή, πνπ πξνζθέξνληαλ επί 

ηφπνπ ζε απιή γιψζζα θαη κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν, ελψ φηαλ ν θαηξφο δελ επέηξεπε ηε δηακνλή 

ζηελ χπαηζξν, παξέρνληαλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηζηνξίαο θαη πγηεηλήο» (Γ.Γ.Ν.Γ., 

2005; Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 61). 

 

Πίλαθαο 1. Σν πξφγξακκα κηαο εκέξαο δσήο ησλ „απνίθσλ‟ ηεο Βνπιηαγκέλεο 
Ώξεο Γξαζηεξηόηεηεο 

7 π.κ. Έγεξζε θαη θαιισπηζκφο  

8 π.κ. Πξσηλφ ξφθεκα απφ γάια κε θαθέ ή γάια κε ζνθνιάηα 

8-10 π.κ. Πεξίπαηνο, παηδηαί, γπκλαζηηθή νιηγφιεπηνο 

10 π.κ. Άξηνο κε ηπξί ή θξνχηα 

10-11 π.κ. Γηάθνξεο αζρνιίεο, αλάπαπζε, αλάγλσζε, αιιεινγξαθία 

11 π.κ. Λνπηξφ ζαιάζζην (θνιχκβεζε) 

12 π.κ. νχπα, θξέαο 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ρφξηα, ακπινχρα, θξνχηα 

1-4 κ.κ. Πεξίπαηνο θαη δηακνλή ζην δάζνο 

4 κ.κ. Άξηνο κε ζηαθχιηα ή ζχθα 

4-7 κ.κ. Γείπλν ζνχπα, πηιάθη ή καθαξφληα ή ελ γέλεη ακπινχρα, θξνχηα 

8:30 κ.κ. Όπλνο 

(Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 295).  

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε ζπκβίσζε θαη ζπλεθπαίδεπζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, ε 

νπνία είρε ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ο ηκαηηζκφο πνπ πξνβιεπφηαλ (φια ζε νδνηπνξηθφ 

ζάθν) ήηαλ: «3 ὑπνθάκηζα ἡκέξαο, 3 θαλέιεο (ὅζνη θνξνῦλ), 3 πεξηζθειίδεο, 3 δεχγε θαιηζῶλ, 

3 καλδήιηα, 1 δεῦγνο ὑπνδεκάησλ, 1 θηέληνλ, 1 ςήθηξα ὀδφλησλ. (Σὰ ζήιεα πξνζέηη ἐζσθφξηα 

θαὶ ἐκπξνζζέιιαο). μσηεξηθὰ ἐλδχκαηα θνξνῦζαλ θαηὰ βνπιήζῃ ἀξθεῖ λά ἤηαλ ἁπιᾶ θαὶ 

ζηεξεά, δηά λά θνξεζνὺλ εἰο ηήλ ἐμνρή. Ἡ ὅιε ἀκθίεζηλ ζπκπιεξσλφηαλ ἀπὸ ἐπαλσθφξη θαὶ 

ἕλα πιαηχγπξν ςάζηλν θαπέιν» (Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 295). 
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Ζ ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο εμνρήο Βνπιηαγκέλεο παξαηάζεθε σο ην 1916, φηαλ απηή 

ζεσξήζεθε αζχκθνξε ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ ηξνθίκσλ ζε κηα πεξίνδν 

δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ• ηα επφκελα ρξφληα ε απφπεηξα 

επαλαιήθζεθε απφ δηάθνξνπο ζπιιφγνπο. Ο Παηξησηηθφο χλδεζκνο ίδξπζε ηελ Παηδηθή 

Δμνρή Φαιήξνπ, ε νπνία ιεηηνχξγεζε δχν ζεξηλέο πεξηφδνπο (1921 θαη 1922) θαη ην 

Παηξησηηθφ Ίδξπκα Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ, ηελ Παηδηθή Δμνρή Γιπθάδαο (1923), ηνπ 

ηδησηηθνχ εθπαηδεπηεξίνπ Κσλζηαληηλίδνπ (Λακπαδάξηνο, 1928) ε νπνία ήηαλ ε κεγαιχηεξε 

εμνρή επί ειιεληθνχ εδάθνπο (κηα εμνρηθή "παηδνχπνιηο") (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005).  

Ζ αλάγθε απηή πξνέθπςε απφ ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Παηδηθήο Δμνρήο 

Βνπιηαγκέλεο, έλεθα ηεο ζηεγάζεσο ζ‟ απηή νξθαλψλ ηνπ πνιέκνπ. «Ὁ ἐθιεγεὶο ηφπνο δέλ 

ἤηαλ βέβαηα ὁ θαηαιιειφηεξνο, ἀιιὰ ιφγνη νἰθνλνκηθνὶ θαὶ ἡ ἐιαρίζηε ἀπνζηάζῃ ἀπὸ ηὴλ 

Ἀζῆλα ζπλέηεηλαλ εἰο ηφ λά θαηαθχγνπλ εἰο ηφ παξαζαιάζζην αὐηὸ κέξνο» (Λακπαδάξηνο, 

1928, ζει. 296). Οη δηαθνξέο κε απηή ηεο Βνπιηαγκέλεο ήηαλ νη εμήο: ηα παηδηά δελ δηέκελαλ 

κέζα ηελ λχθηα, αιιά επέζηξεθαλ κε ιεσθνξεία, θάζε απνζηνιή απνηεινχληαλ απφ 60 

παηδηά, ηα παηδηά δελ επηιέγνληαλ ζηα ζρνιεία, αιιά ήηαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο 

ζεξαπεπνκέλνπο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο καζεηηθήο Πνιπθιηληθήο Αζελψλ, θαη ηέινο ε 

ηξνθή ηνπο ήηαλ θαηά πνιχ πινπζηφηεξε απφ απηήο ηεο Βνπιηαγκέλεο (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005).  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παηδηθψλ εμνρψλ: αχμεζε βάξνπο 

(δείθηεο ζξέςεσο) «…ἐληὸο ζρεδὸλ κελὸο εὔμεζαλ θαηὰ βάξνο ὅζνλ δέλ εὔμεζαλ θαζ‟ ὅινπο 

ηνὺο ινηπνὺο 11 κῆλαο ηνῦ ἔηνπο! 6 ½ θνξὲο ἐπὶ πιένλ ηνῦ θπζηνινγηθνῦ» (Λακπαδάξηνο, 

1928, ζει. 297), αλαζηήκαηνο, «αὐμήζῃ ἀλαζηήκαηνο θαηὰ 12 ρηιηνζη. Ἤηνη δηπιάζηνλ ηῆο 

θαηὰ θχζηλ κεληαίαο αὐμήζεσο, θαηὰ ηὴλ ἡιηθίαλ 8-13 ἐηῶλ, νὔζεο κφλνλ 5 ρηιηνζη.» (φ.π.), 

ζσξαθηθήο πεξηκέηξνπ, βειηίσζε φςεσο «ἡ ὄςηο αὐηῶλ βειηηνχηαη, ηὸ ὠρξὸλ θαὶ ἰζρλὸλ 

πξφζσπνλ γίλεηαη ἡιηνθαὲο θαὶ εὔρξνπλ, ηὰ ἰζρλὰ ζθέιε θαὶ νἱ βξαρίνλεο παρχλνληαη θαὶ δέλ 

θνπξάδνληαη εὐθφισο ὡο πξφηεξνλ, ηὰ ὠρξὰ κέιῃ γίλνληαη ξνδφρξνα, ἐιιείπνπλ αἱ 

θεθαιαιγίαη, αὐμάλεηαη ἡ δσεξφηεο θαὶ πξνζνρὴ θαὶ ὕπλνο γίλεηαη βαζχηεξνο» (Νηθνιαίδεο, 

1937). Σα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ παηδηθψλ εμνρψλ Βνπιηαγκέλεο αλαθνηλψζεθαλ 

απφ ηνλ Δκκ. Λακπαδάξην ζην Βφιν ζην Β΄ Παλειιήλην πλέδξην θαηά ηεο θπκαηίσζεο.  Σν 

θφζηνο ηεο δηαηξνθήο αλά καζεηή εκεξεζίσο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 5-7 δξρ. (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005). 

6.2. Πεξίνδνο 1929-1945 

Σν 1929 ηελ νξγάλσζε ησλ καζεηηθψλ εμνρψλ αλέιαβε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, φπνπ 

ρνξήγεζε απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηέιε 1.000.000 δξρ. ζην Παηξησηηθφ Ίδξπκα γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ζηε παηδηθή εμνρή Βνχιαο ηδίνπ θηηξίνπ γηα ηελ ζεξηλή θαηαζθήλσζε ησλ 

απφξσλ αζζεληθψλ καζεηψλ (Λακπαδάξηνο, 1932). Καηφπηλ ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο ίδξπζε ηελ Παηδηθή Δμνρή Βνχιαο 

(ηεθάλνπ, 1940) θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζε ν ζεζκφο απηφο λα γεληθεχεηαη ζηελ Διιάδα ηδίσο 

κεηά απφ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ε νπνία ηφληδε ηα αγαζά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηή. 
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Παξφκνηεο απνζηνιέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ ηκήκαηνο ρνιηθήο Τγηεηλήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδνο ράξε θαη ζηε ζπκβνιή εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη γηαηξψλ, αιιά θαη κε ηελ πιηθή ππνζηήξημε ηνπηθψλ ζσκαηείσλ, 

νξγαλψζεσλ ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. ηελ Παηδηθή Δμνρή 

ηεο ακαξίλεο Γξεβελψλ ζηάιζεθαλ θπξίσο αζζεληθά παηδηά (θπξίσο εινλνζνχληα). 

Βξηζθφηαλ ζηελ Πίλδν ζε πςφκεηξν 1.700 κ. θαη ε θχξηα πξσηνβνπιία αλήθε ζηνπο 

δεκνδηδαζθάινπο Εαρ. Γξφζν θαη Γ. Ξελφπνπιν. Παηδηθέο εμνρέο ιεηηνχξγεζαλ επίζεο ζην 

Βφιν, ηελ Καβάια (400 παηδηά), ηε Θεζζαινλίθε (1.600 παηδηά), ηελ Πάηξα (1.500 παηδηά), 

ην Ρέζπκλν (750 παηδηά), ηα Υαληά, ηελ Κέξθπξα (400 παηδηά) θαη ζε άιια κέξε. Αξγφηεξα 

ιεηηνχξγεζαλ θαη νη παηδηθέο εμνρέο Πεληέιεο, ζε πςφκεηξν 500 κ., γηα 1.500 παηδηά κε 

πξνδηάζεζε ζε θπκαηίσζε πνπ ηεινχζαλ ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αληηιήςεσο (ηεθάλνπ, 1947).  

Σν Εεξίλεην ζηε Βνχια είλαη ην πξψην «Πξεβεληφξην ηεο Αλαηνιήο» ην νπνίν απνηειεί θαη 

ηδηαίηεξν νξγαληζκφ πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1931. Πεξηιάκβαλε 50 θιίλεο θαη 

δερφηαλ παηδηά ειηθίαο 5-12 εηψλ ηα νπνία είραλ αλάγθε παξαηεηακέλεο παξακνλήο ζηελ 

εμνρή. Οη ηξφθηκνη θαηέβαιαλ 30 δξρ. εκεξεζίσο. Σνλ ρεηκψλα νη ηξφθηκνη δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηα ηνπ πιήξνπο εμαηάμηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα παηδηά παξαθνινπζνχληαλ απφ 

ηνλ εηδηθφ Παηδίαηξν ηνπ Ηδξχκαηνο αξφγινπ (ζρνιείν ςπρηθήο ηφλσζεο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο) (Λακπαδάξηνο, 1932, ζει. 157).  

Πνιιά ζσκαηεία νξγάλσζαλ παηδηθέο εμνρέο ζηελ Διιάδα φπσο ην Άζπιν παηδηνχ Βφινπ, ν 

«Πάλαο» Σξηπφιεσο, ε «Μέξηκλα» Θεζζαινλίθεο, ην Άζπιν Παηδηνχ χξνπ, νη δχν ζρεηηθέο 

νξγαλψζεηο ηεο Πάηξαο, ν δηδαζθαιηθφο ζχιινγνο Καβάιαο θαη Λάξηζαο. Δπίζεο, ε παηδηθή 

εμνρή ζηελ Κέξθπξα, «πνῦ ὀξγαλψζεθε ἀπὸ ὁκάδα θπξίσλ ὑπὸ ηὴλ ἀθάκαηνλ θαὶ 

πεθσηηζκέλελ δηεχζπλζηλ ηῆο δεζπνηλίδνο Ἀλδξεάδνπ, κὲ ηὴλ ὑιηθὴ ζπλδξνκὴ ηνῦ Παηξησηηθνὺ 

Ἱδξχκαηνο θαὶ ηνῦ Ὑπνπξγείνπ Παηδείαο θαὶ ηνπηθῶλ πφξσλ» (Δληαπζηα έθζεζηο πεξί ησλ 

πεπξαγκέλσλ ελ ηε ππεξεζία ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1930 – 1931, 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Σκήκα ρνιηθήο Τγηεηλήο, Αζήλαη, 1931). Σν 

Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν (1932, Γηεπζπληήο Γ. Ενκπαλάθηο) κεηέθεξε γηα κία ηξηεηία ηνπο 

καζεηέο ηνπ γηα δχν κήλεο ζηε Βνχια απφ ην Πάζρα θαη κεηά. Ζ πξφνδνο ησλ παηδηθψλ 

εμνρψλ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 1911 ζηάιζεθαλ ζηελ εμνρή 1.000 παηδηά, ην 1915 

πεξίπνπ 1.500, ην 1925 1.050, ην 1931 3.000 θαη ην 1933 πάλσ απφ 5.000, (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005). 

Σν 1935 ιεηηνχξγεζαλ παηδηθέο εμνρέο ζηε Νέα Μάθξε γηα θησρά παηδηά ειηθίαο 8-12 εηψλ 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο θαη εξγαηηθέο κηθξνγεηηνληέο. Ζ 

πξσηνβνπιία αλήθε ζε νκάδα γπλαηθψλ. 60 παηδηά - αγφξηα θαη θνξίηζηα - ζηέιλνληαλ 

δηαδνρηθά γηα λα πεξάζνπλ ζην χπαηζξν έλα κήλα κέζα ζε αηκφζθαηξα δξνζηάο, θαζαξνχ 

αέξα θαη παηρληδηνχ. Τπήξρε ζε απηέο κία ελαιιαγή κπάληνπ, πξσηλψλ αζθήζεσλ, ζξεπηηθήο 

ηξνθήο, παηδαγσγηθψλ παηρληδηψλ θαη σθέιηκσλ καζεκάησλ. Ζ παηδηθή δσή ζηελ 

θαηαζθήλσζε ήηαλ ηδηαηηέξσο νξγαλσκέλε. Γηα ηηο αηαμίεο θαη ηηο ηηκσξίεο ησλ παηδηψλ 

αλαιακβάλεη ε πλέιεπζε πνπ είλαη ην θπξίαξρν ζψκα ηεο παηδηθήο εμνρήο. ηε ζπλέιεπζε, 

πνπ γίλεηαη θάζε κέξα ζπδεηνχληαη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δσή ηεο εκέξαο: ζίγνληαη 
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δεηήκαηα θαγεηνχ, παηρληδηνχ θαη χπλνπ, αιιά θαη δεηήκαηα αηαμίαο θαη απεηζαξρίαο θαη 

απνθαζίδνληαη νη ηηκσξίεο πνπ ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ (φ.π.).         

Καηά ηελ Μεηαμηθή πεξίνδν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εζηθή, εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή 

κφξθσζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. ηηο εμνρέο ηα παηδηά καζαίλνπλ 

λα πξνζεχρνληαη ζην Θεφ, λα πεηζαξρνχλ ζηηο αξρέο ηνπ Κξάηνπο, λα ππαθνχνπλ ζηνπο 

αλψηεξνπο, λα εθηηκνχλ ηηο θξνληίδεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδξχκαηνο αιιά θαη ηνπ Κξάηνπο. 

πγρξφλσο καζαίλνπλ λα αγαπνχλ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, δειαδή ηα παηδηά ησλ εμνρψλ. 

Γηδάζθνληαη ην ηεξφ θαζήθνλ ησλ πξνγφλσλ, ην αλνξζσηηθφ έξγν ηεο ΄΄Δζληθήο 

Κπβεξλήζεσο΄΄ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Αξρεγνχ Ησάλλνπ Μεηαμά θαη δηαπαηδαγσγνχληαη λα 

αγαπνχλ ηε ΄΄κεγάιε Παηξίδα΄΄ θαη λα ζέβνληαη θαη λα ηηκνχλ ηελ ειιεληθή ζεκαία. 

Μαζαίλνπλ επίζεο πγηεηλνχο θαλφλεο: λα θάλνπλ ινπηξά πνιιέο θνξέο, λα πιέλνπλ ηα ρέξηα 

ηνπο κε ζαπνχλη πξηλ απφ θάζε γεχκα, λα θαζαξίδνπλ θαη λα πεξηπνηνχληαη ηα καιιηά ηνπο, 

λα θαζαξίδνπλ ηα δφληηα ηνπο, λα αιιάδνπλ ζπρλά ηα ξνχρα ηνπο. Ζ ςπρηθή δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ αηφκσλ επηδηψθεηαη κέζσ ηεο εθθιεζίαο, θαζψο είλαη εγθαηεζηεκέλα ξαδηφθσλα θαη 

κεγάθσλα κέζα ζην ρψξν ησλ εμνρψλ, αιιά θαη κέζσ εζληθψλ ηξαγνπδηψλ, θαηάιιεισλ 

δηεγεκάησλ, άιισλ εζηθνπιαζηηθψλ κέζσλ θαη κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ ππαιιήισλ, 

θνηλνηαξρψλ, ππαξρεγψλ θαη βνεζψλ (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005). 

Σν 1940 θαηαγξάθεηαη φηη ζηηο παηδηθέο εμνρέο Αηηηθήο (Βνχιαο θαη Πεληέιεο), 

Θεζζαινλίθεο θαη Παηξψλ ππήξραλ 2.900 ζέζεηο ζηηο νπνίεο επξφθεηην λα παξαζεξίζνπλ 

θαηά πεξηφδνπο 11.600 παηδηά. Παξάιιεια ιεηηνπξγνχζαλ θαη νη παηδηθέο εμνρέο ζηηο 

δηάθνξεο επαξρηαθέο πφιεηο ηεο ρψξαο. 850 ζέζεηο πξνβιέπνληαλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο, Υαληά, Ζξάθιεην, Πήιην, Καξδίηζα, φπνπ επξφθεηην λα παξαζεξίζνπλ 3.500 

παηδηά. Σν νηθνλνκηθφ έηνο 1940-1941 πξνβιεπφηαλ λα ππάξμνπλ ζηελ Ήπεηξν (Μέηζνβν), 

ηελ Μαθεδνλία (Υνξηηάηε, Γξάκα), ηε Θξάθε (Ν. Μάθξε) θαη ηε Θάζν άιιεο 1.700 ζέζεηο 

γηα παξαζεξηζκφ 6.800 παηδηψλ εηεζίσο. Σν θφζηνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ παιαηψλ 

παηδηθψλ εμνρψλ θαη ηελ αλέγεξζε λέσλ επξφθεηην λα αλέιζεη ζε 30 εθαηνκκχξηα δξαρκέο 

(φ.π.). 

 χκθσλα κε ηελ θαηάζεζε ζρεδίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Μαζεηηθψλ 

Καηαζθελψζεσλ θαη Δμνρψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δίλνληαλ νδεγίεο γηα εθκάζεζε ηεο 

κνπζηθήο, γηα νξγάλσζε θπζηνγλσζηηθψλ ζπιινγψλ, γηα γπκλαζηηθή θαη παηρλίδηα. 

Δπηζεκαίλνληαλ, αθφκα, ε δηδαζθαιία αξρψλ πγηεηλήο θαη ζηνηρείσλ αγσγήο ηνπ πνιίηε, 

εθκάζεζε κηαο ζεηξάο δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ-ππνρξεψζεσλ (ζεβαζκφο ζηνπο 

αλψηεξνπο, ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο νηθνλνκίαο, ππαθνή ζηνπο λφκνπο, λα κάζνπλ φηη 

ζα πξέπεη σο πνιίηεο λα πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο κε ζπλέπεηα, λα ζέβνληαη φ,ηη ζεσξείηαη 

δεκφζην, λα ππεξεηνχλ ζην ζηξαηφ). Πξνβιεπφηαλ επίζεο κηα ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ ζηφρν 

έρνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο παηξησηηθήο πίζηεο (παηξησηηθά άζκαηα) θαη ηεο εζληθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο (πξνζεπρέο) (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005). 
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6.3. Πεξίνδνο 1946-1953 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ησλ καζεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ σο 

κέζν θαη‟ εμνρήλ απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηεο ζθιεξά, θαηά ηελ 

ηειεπηαία δξακαηηθή δεθαεηία, δνθηκαζζείζεο ειιεληθήο λεφηεηαο (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005). Ζ 

δηαθφζκεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθψλ εμνρψλ κε ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο, 

επηγξάκκαηα, εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά ζπλζήκαηα θαη νη νκηιίεο εζληθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμχςσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο 

θαη ηελ ηφλσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ θαηαζθελσηψλ (φ.π.). 

Δμαηξεηηθά δσεξή θίλεζε ζεκεηψζεθε γηα ηηο καζεηηθέο εμνρέο απφ ηελ απειεπζέξσζε θαη 

κεηά. Σν Κξάηνο δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πξφλνηαο δηέζεζε θαηά ην 1945 θαη 1946 ζεκαληηθέο 

πηζηψζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο κε ηξφθηκα, θαηαζθελσηηθφ πιηθφ θαη ινηπά 

εθφδηα. Δθ παξαιιήινπ, θαη ην Τπνπξγείν ηεο Δζληθήο Παηδείαο πξνέβε θαη απηφ ζηελ 

νξγάλσζε καζεηηθψλ εμνρψλ ζηελ πεξηνρή θπξίσο ηεο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαηάιιεια δηδαθηήξηα θαη εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ σο ζηειέρε (ηεθάλνπ, 1947). 

Οη καζεηηθέο εμνρέο θαη θαηαζθελψζεηο έπξεπε λα νξγαλσζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, φπσο 

θαη ηα καζεηηθά ζπζζίηηα θαηά ζρνιεία ή νκάδεο ζρνιείσλ κε θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, ππφ 

ηελ επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, ησλ ζρνιηθψλ Δθνξεηψλ θαη πιιφγσλ εθ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ. Τπέξ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεγνξνχζαλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ιφγνη 

(εγθχθιηνο Τπ. Παηδείαο 14810/11 Φεβξνπαξίνπ 1947, «Πεξὶ ὀξγαλψζεσο θαὶ ιεηηνπξγίαο 

ηῶλ καζεηηθῶλ ἐμνρῶλ θαὶ θαηαζθελψζεσλ»). 

Λακβαλνκέλνπ ππ‟ φςε ηνπ πιήζνπο ησλ εμαζζελεκέλσλ θαη επηλφζσλ καζεηψλ, 

απαηηνχληαλ πνιιέο καζεηηθέο εμνρέο θαη θαηαζθελψζεηο γηα λα απνζηέιινληαη θαη‟ έηνο ηα 

αδχλαηα, αδεληθά θαη αλαηκηθά παηδηά ησλ κεγάισλ ηνπιάρηζηνλ αζηηθψλ θέληξσλ. Σα 

ηδξχκαηα απηά ρξεηάδνληαλ, σο γλσζηφλ, θαηαζθελσηηθφ πιηθφ θαη άιια εθφδηα απαξαίηεηα 

γηα ηελ παξακνλή, δηαηξνθή θ.ιπ. Αληί ζθελψλ φκσο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηάιιεια θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο δηδαθηήξηα, ηα νπνία θαηά ηηο δηαθνπέο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. «Ἡ ρψξα καο εὐηπρῶο δηαζέηεη πνιιὰ ηέηνηα 

δηδαθηήξηα εἰο ὀξεηλάο πεξηνράο ἤ παξά ηήλ ζάιαζζαλ, ηὰ ὁπνῖα πξνζθέξνληαη γη‟ αὐηὸ ηὸ 

ζθνπφλ» (εγθχθιηνο 14810/1947, φ.π.).  

Δπηπιένλ, δηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, ηεο νξγάλσζεο δειαδή ησλ καζεηηθψλ 

εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ απφ ηα ζρνιεία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, δελ απνθιείνληαλ 

θαη ε δξάζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, νξγαλψζεσλ θαη νξγαληζκψλ ή θαη δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ επί απηνχ ηνπ πεδίνπ, ε νπνία ήηαλ πάληνηε εππξφζδεθηε, ιακβαλνκέλνπ ππ‟ φςε 

ηνπ πιήζνπο ησλ καζεηψλ πνπ είραλ αλάγθε εμνρήο. Ζ δξάζε απηή φκσο, ζα ειέγρνληαλ απφ 

ην Κξάηνο απφ ηελ άπνςε ζηειερψλ, αγσγήο θαη ησλ δηαηηζέκελσλ γεληθά πιηθψλ κέζσλ. 

Θεσξψληαο φηη βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο ησλ ελ ιφγσ ηδξπκάησλ ήηαλ ηα ηθαλά 

ζηειέρε, ήηαλ αλάγθε λα ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ, εάλ ήηαλ 
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δπλαηφλ, εηδηθέο ρνιέο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ (εγθχθι. 14895/20-2-1946 «Πεξὶ ἱδξχζεσο 

θαὶ ιεηηνπξγίαο εἰδηθῶλ ρνιῶλ πξὸο κφξθσζηλ ζηειερῶλ καζεηηθῶλ ἐμνρῶλ θαὶ 

θαηαζθελψζεσλ») ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θνηηήζνπλ θαη κε εθπαηδεπηηθνί, άηνκα 

φκσο κε ζρεηηθή κφξθσζε, απνδεδεηγκέλεο εζηθήο θαη ηα νπνία ζα επηζπκνχζαλ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζ‟ απηφ ην είδνο καζεηηθήο πξφλνηαο θαη αληηιήςεσο. 

«πίζεο ζὰ ἀπνζηέιινληαλ Καλνληζκὸο ιεηηνπξγίαο ηῶλ ἐλ ιφγῳ εἰδηθῶλ ζρνιῶλ, θαζὼο θαὶ 

ηὰ πξὸο δηδαζθαιίαλ ζέκαηα πεξηιεπηηθὰ πξφο δηεπθφιπλζηλ ηῶλ κειιφλησλ λά δηδάμνπλ. 

πηπιένλ, ζὰ ἀπνζηέιινληαλ εἰο ὃια ηὰ ζρνιεῖα ἴδηνλ ηεῦρνο πεξὶ καζεηηθῶλ ἐμνρῶλ θαὶ 

θαηαζθελψζεσλ, ἐλ ζπλερείᾳ ηνῦ ηεχρνπο ηῶλ καζεηηθῶλ ζπζζηηίσλ, ἐλ ᾧ ζὰ πεξηέρνληαλ ὄιαη 

αἱ ἀπφςεηο ηνῦ πξνβιήκαηνο, ὑγηεηλνινγηθαί, δηνηθεηηθαί θαὶ παηδαγσγηθαί, ὅπσο θαὶ 

θαλνληζκὸο ηῆο ὀξγαλψζεσο θαὶ ιεηηνπξγίαο ηῶλ ἐλ ιφγῳ ἱδξπκάησλ» (εγθχθιηνο 14810/1947, 

φ.π.).  

ηηο καζεηηθέο εμνρέο θαη θαηαζθελψζεηο απνζηέιινληαλ παηδηά καζεηηθήο ειηθίαο, δειαδή 

άλσ ησλ 6 εηψλ θαη θάησ ησλ 14. Μπνξνχζαλ λα απνζηέιινληαη θαη κεγαιχηεξεο ειηθίεο 

θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ Δπηηξνπψλ Μαζεηηθψλ Δμνρψλ, θαζψο θαη ησλ Δθνξεηψλ 

Μαζεηηθψλ Δμνρψλ θαηφπηλ φκσο έγθξηζεο ηεο απφθαζήο ηνπο εθ κέξνπο ησλ Δπηηξνπψλ. 

Καηά ην έηνο 1950 ιεηηνχξγεζαλ θαηαζθελψζεηο: ζηελ Μαληηλεία - Κπλνπξίαο ζηελ 

Σξίπνιε, ζην Υηιηνκφδη Κνξηλζίαο ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδνο (πήξαλ κέξνο 446 καζεηέο ζε δχν 

πεξηφδνπο), ζην Καξπελήζη, 40 ρηι. Β.Γ. ζηε ζέζε «σηήξα» (πήξαλ κέξνο 170 καζεηέο), 

ζηελ Άξηα (πήξαλ κέξνο 360 παηδηά, εμ σλ 250 αγφξηα θαη 110 θνξίηζηα), ζηελ Καβάια, ζηα 

Σξίθαια (πήξαλ κέξνο 160 καζεηέο), ζηε Υίν θαη ζην Αξγνζηφιη (Πεξηνδηθφ «ρνιηθή 

Τγηεηλή», ηρ. 4, Φεβξνπάξηνο 1951, ζει.1-13).  

Ο ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ Μαζεηηθψλ Δμνρψλ θαη Καηαζθελψζεσλ θαζνξίδνληαλ απφ 

ηηο Δπηηξνπέο Μαζεηηθψλ Δμνρψλ ή ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ θαη νξγαλψζεσλ αλαιφγσο ησλ 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ δηαθνπψλ θαη ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ. Ζ παξακνλή ζηηο καζεηηθέο εμνρέο θαη θαηαζθελψζεηο δηαξθνχζε γεληθά έλα κήλα 

θαη θαζνξίδνληαλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ. 

Βαζηθή έλδεημε απνζηνιήο απνηειεί ην επηζθαιέο ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία είρε 

αλάγθε ελίζρπζεο. Δπηζθαινχο πγείαο ζεσξνχληαη (Καλνληζκφο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

καζεηηθψλ εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ / 25 Απξηιίνπ 1947):  

1) «νἱ ἀλαξξσλχνληεο ἐθ ινηκσδῶλ λφζσλ, δηαλχνληεο ὃκσο πεξίνδνλ ἀπνθιείνπζαλ 

νἱαλδήπνηε κφιπλζηλ θαὶ κεηάδνζηλ.  Δἰο ηήλ θαηεγνξίαλ αὐηὴλ θαηαιέγνληαλ θαὶ νἱ 

πξνζθάησο ἐγρεηξηζζέληεο καζεηαί (ἐθ ζθσιεθνεηδίηηδνο, θήιεο, ἀδελνεηδῶλ 

ἐθβιαζηήζεσλ, ὑπεξηξνθίαο ἀκπγδαιῶλ θ.ιπ.). 

2) Οἱ πξνδηαηεζεηκέλνη εἰο λφζνπο ἤηνη: ἅ) νἱ ἀζζεληθνὶ κὲ βάξνο θαὶ ἀλάζηεκα 

ζεκαληηθῶο θάησ ηνῦ θπζηνινγηθνῦ, β) νἱ παξνπζηάδνληεο γεληθὴλ δπζηξνθίαλ 

ἰδηνζπγθξαζηθῆο θχζεσο ἤ ἐπίθηεηνλ (καζεηαί ιπκθαηηθῆο θξάζεσο κὲ γαγγιηαθάο 

ὑπεξηξνθίαο, ἀξζξηηηθῆο κὲ αἰθληδίνπο ἐκέηνπο, δηάξξνηεο, θληδψζεηο θ.ιπ., 

λεπξηθῆο θχζεσο κὲ ὑπνζζέλσζηλ, ἀζηάζεηαλ), γ) νἱ καζεηαί ηῆο πξνεβηθῆο ἡιηθίαο, 
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παξνπζηάδνληεο ηὴλ εἰθφλα ηῆο πξνψξνπ ἀλαπηχμεσο (ιηπφζαξθνη, ἰζρλνί, ὠρξνί, 

κὲ ζψξαθα ζηελὸλ θαὶ θνηιίαλ εἰζέρνπζαλ, κὲ ππξεηηθάο ἐθδειψζεηο, ἀθαζνξίζηνπο 

πεπηηθάο δηαηαξαράο), δ) νἱ παξνπζηάδνληεο θαηλφκελα ὑπεξθνπψζεσο (ὄςηο ὠρξά, 

ραξαθηεξηζηηθὰ θνπξαζκέλα, ζῶκα θπξησκέλνλ, δηαηαξαραί ζξέςεσο, πεπηηθὴλ 

σζξφηεο, πλεπζηίαζηο, ζπρλνὶ παικνί, δηεγέξζεηο, εὐζπγθηλεζία, εὐεξεζηζηφηεο, 

ἀζηάζεηα ἤ δηαλνεηηθὴ θαηάζιηςηο. 

3) Οἱ ΄΄ἀπξνζάξκνζηνη΄΄ πξὸο ηὸ πεξηβάιινλ ηῶλ κεγάισλ πφιεσλ (πεπηηθαί 

δηαηαξαραί, θλίδσζηο ὑπνηξνπηάδνπζα, θαηλφκελα ἀλεπαξθείαο ἤ θαθῆο 

ἠπαηνλεθξηθῆο ιεηηνπξγίαο, λεπξηθαί δηαηαξαραί, ἐιάηησζηο πξνζνρῆο θαὶ κλήκεο, 

ππξεηὸο κηθξὸο θαὶ παξαηεηακέλνο). 

4) Οἱ ἀλαπλεπζηηθῶο ἀλεπαξθεῖο (ἀδελνεηδὲο πξνζσπεῖνλ, ὠκνζπνλδηθὴ ἀλεπάξθεηα) 

θαὶ 

5) Οἱ πξνθπκαηηθνί, κὲ θπκαηηψδε κφιπλζηλ, ἀιιὰ ρσξὶο βιάβαο ἤ ἐλἰάζεη 

δηαηεινχζαο. Γένλ λα πξνεγῆηαη πάληνηε ἡ δηὰ θπκαηίλεο δνθηκαζία, εἰο πεξίπησζηλ 

δὲ ζεηηθῆο ηνηαχηεο ἡ ἀθηηλνινγηθὴ ἐμεηάζηο ηῶλ πλεπκφλσλ». 

Σσλ εμνρψλ ή θαηαζθελψζεσλ απνθιείνληαλ (Καλνληζκφο καζεηηθψλ εμνρψλ θαη 

θαηαζθελψζεσλ, φ.π.):  

α) «Οἱ παξνπζηάδνληεο κνιπζκαηηθὰ λνζήκαηα ἤ εὑξηζθφκελνη εἰο πεξίνδνλ κὴ 

ἀπνθιείνπζαλ κφιπλζηλ θαὶ κεηάδνζηλ,  

β) νἱ ἔρνληεο ἀλάγθελ παξαηεηακέλεο θαὶ ζπζηεκαηηθῆο ζεξαπείαο (ιεπθσκαηνπξία, 

ἐληεξνθσιῖηηο, δηαβήηεο, ἐθηεηακέλα ἐθδέκαηα θαὶ ἄιιαη δεξκαηνπάζεηαη, δηά ηὶο 

ὁπνῖεο ἀπαηηνχληαλ παξαηεηακέλε ηνπηθὴ ζεξαπεία, ρξφληνη ῥεπκαηηζκνί, 

θπζηνζεξαπεπηηθαί θαὶ ὀξζνπεδηθαί ζεξαπεῖαη),  

γ)    νἱ δπλάκελνη λά ἐλνριήζνπλ ἤ λά κνιχλνπλ ηνὺο ἄιινπο (ςψξα, θεξίνλ, ἐπηιεςία, 

ὑζηεξία, ἀθξάηεηα νὓξσλ θ.ιπ.),  

δ)    νἱ δπλάκελνη λά ἐπεξεαζζνῦλ δπζκελῶο ἐθηῆο παξακνλῆο ησλ εἰο ηήλ ἐμνρὴλ 

(θαξδηαθνί, λεθξηθνὶ θ.ιπ.) θαὶ 

ἕ)  νἱ κὴ ἐθδήισο ὠθεινχκελνη ἀπὸ ηὴλ δσὴλ ηνῦ ὑπαίζξνπ (ἀλάπεξνη θηλεηηθῶο ἐθ 

δηαθφξσλ αἰηίσλ)». 

Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μαζεηηθψλ Δμνρψλ θαη 

Καηαζθελψζεσλ (1947) ξπζκίδνληαλ επίζεο ηα: πεξί εθινγήο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε 

Μαζεηηθψλ Δμνρψλ θαη Καηαζθελψζεσλ (απαξαίηεηνη ρψξνη – εγθαηαζηάζεηο, χδξεπζε – 

απνρέηεπζε, θαζαξηφηεηα, αεξηζκφο, θσηηζκφο), θαηαζθελσηηθφ πιηθφ, ρσξηζκφο ησλ 

παηδηψλ, ζηειέρσζε θαη πξνζσπηθφ (δηνίθεζε, πξνζφληα, θαζήθνληα), πγεηνλνκηθή ππεξεζία 

(ηαηξφο, λνζνθφκα), δηαρεηξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ππεξεζία, ηαηξηθή εμέηαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, επηινγή ησλ καζεηψλ (θνηλσληθέο θαη πγηεηλνινγηθέο ελδείμεηο επηινγήο), ηα 

πεξί πξνεηνηκαζίαο θαη αλαρψξεζεο, ηα ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά είδε αηνκηθήο ρξήζεο 
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ησλ παηδηψλ, ηελ ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ ηελ αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ, πξψηεο νδεγίεο θαη 

ππνδνρή, παξαθνινχζεζε ηεο πγηεηλήο θαηάζηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο, 

δηαηξνθή, ελδπκαζία, ζσκαηηθή αγσγή, νκαδηθέο εξγαζίεο, ςπραγσγία, ζαιαζζφ-ειηφ-

αεξφινπηξα, πξνθπιάμεηο απφ ηηο ινηκψδεηο λφζνπο, θαξκαθείν, ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ ηελ 

επηζηξνθή ησλ παηδηψλ, εηνηκαζία επηζηξνθήο – παξάδνζε πιηθνχ, ελαιιαγή πεξηφδσλ θ.α.  

Σν σξνιφγην πξφγξακκα Δμνρψλ ή Καηαζθελψζεσλ θαζνξίδνληαλ θαη ηεξνχληαλ εθ κέξνπο 

ησλ ζηειερψλ θαη ηεο δηνίθεζεο θαη είρε σο εμήο: 

 
Πίλαθαο 2. Χξνιφγην πξφγξακκα Δμνρψλ ή Καηαζθελψζεσλ 

Ώξεο Γξαζηεξηόηεηεο 

07:00 κ.κ. Έγεξζε 
07:10 – 07:20  Αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο 
07:20 – 08:00  Αηνκηθή θαζαξηφηεηα, αεξηζκφο θιηλνζθεπαζκάησλ, ηαθηνπνίεζε αηνκηθψλ εηδψλ 

θιίλεο θ.ιπ. 
08:00 – 08:30 Πξνζεπρή, έπαξζε ζεκαίαο, πξνζθιεηήξην 
08:30 – 09:30 Πξσηλφ ξφθεκα, ειεχζεξν εκίσξν 
09:30 – 10:30 Οκαδηθέο εκηειεπζέξαο κνξθήο απαζρνιήζεηο, αλάγλσζε, παηδηέο, πεξίπαηνο 
10:30 – 11:30 Πξφγεπκα, νκηιία, ηξαγνχδηα, ρνξνί, ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο 
11:30 – 12:30  Διεχζεξε ψξα, ινπηξφ 
12:30 – 14:00  Γεχκα, ςπραγσγία 
14:00 – 16:00 Αλάπαπζε, χπλνο 
16:00 – 17:00 Σαθηνπνίεζε ζαιάκσλ ή ζθελψλ, ειεχζεξε ψξα (αιιεινγξαθία, παηδηέο θ.ιπ.) 
17:00 – 17:30 Πξφδεηπλν 
17:30 – 19:00 Πεξίπαηνο, παηρλίδηα 
19:00  Πξνζθιεηήξην, ππνζηνιή ζεκαίαο 
19:30 – 21:00 Γείπλν , ςπραγσγία 
21:00  ησπεηήξην, θαηάθιηζε 

(Καλνληζκφο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο καζεηηθψλ εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ / 25 Απξηιίνπ 1947). 
 

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηηθψλ εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ εμπκλεί ελζνπζησδψο 

θαη ν θαζεγεηήο Landouzy ζ‟ έλα πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ θιεξηθνχ Compte (φπ. αλαθ. ζην 

ηεθάλνπ, 1940 & 1947, ζει. 475-476 & ζ.4 αληίζηνηρα), ελφο απφ ηνπο πξψηνπο ηδξπηέο θαη 

ελζνπζηψδεο απνζηφινπο ησλ εμνρψλ, εθ ηνπ νπνίνπ απνζπάζκαηα παξαζέηνπκε παξαθάησ: 

«Υάξηο εἰο ηὸ ἔξγνλ ζαο ηὰ ἀλαηκηθὰ παηδηά, ηὰ ἀδχλαηα, ηὰ ἀζζεληθά, ηὰ ιπκθαηηθά, ηὰ 

θηλδπλεχνληα λα ἀξξσζηήζνπλ ἐπαλεπξίζθνπλ ηὴλ ὁδὸλ ηῆο ὑγείαο. Καὶ ηνῦην, δηφηη ἐπὶ ηηλαο 

ἑβδνκάδαο ἀπνκαθξχλνληαη ἀπὸ ηὸλ κνιπζκέλνλ ἀέξα, ηὸλ ζηελφ ρσξνλ ἐλζηαπιηζκφλ, ηὴλ 

ἀθαζαξζίαλ ηῶλ ἐξγαηηθῶλ θαηνηθηῶλ… 

Υάξηο εἰο ζᾶο νἱ ἀπφθιεξνη ηῆο ηχρεο ἀπνιακβάλνπλ θαὶ ἐθεῖλνη ηῶλ εὐεξγεηεκάησλ ηῶλ 

ἐμνρῶλ, ηφζνλ ἀπαξαηηήησλ εἰο ηὰ παηδηὰ ηῶλ πφιεσλ ... 

Μὲ ηὸ ζχλζεκά ζαο „ηὰ παηδηὰ εἰο ηὸ βνπλφ‟ ἐδψζαηε πξαγκαηηθὰ καζήκαηα εἰο ηάο 

νἰθνγελείαο, ἰαηξνχο, παηδαγσγνχο, νἰθνλνκνιφγνπο, εἰο ηνὺο ὁπνίνπο ἐκάζαηε θαηὰ πνῖνλ 

ηξφπνλ, κὲ παξακνλὴλ κεξηθῶλ ἑβδνκάδσλ εἰο ηὸ ὕπαηζξνλ, ἠκπνξνῦλ λά πξνθπιάμνπλ ηὰ 

κηθξὰ ἀλαηκηθὰ θαὶ ρνηξαδηθὰ παηδηὰ καο ἀπὸ κειινληηθὴλ παξακνλὴλ ἑβδνκάδσλ εἰο ηὰ 

λνζνθνκεῖα. 
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Γέλ ζὰ ἠκπνξέζῃ πνηὲ λα ἀπνδνζῇ ἐπαξθῶο ἐθεῖλν, πνὺ παξέρεη εἰο ηὰ παηδηὰ εἰο ὁξκὴλ θαὶ 

εὐραξίζηεζηλ, ἡ ἐιεπζεξία ηῆο δσῆο θαὶ ηῆο θηλήζεψο ησλ εἰο ηὸλ θαζαξὸλ ἀέξα θαὶ ηὸλ ἥιηνλ...  

Δἶλαη ἐδῶ νἱ ἀξηζκνί ζαο, ηνὺο ὁπνίνπο πνιινὶ ἰαηξνὶ δέλ θαληάδνληαη θαὶ πνιινὶ παηδαγσγνὶ 

ἀγλννῦλ ηειείσο, δηὰ λά ἀπνδείμνπλ ὃηη εἰο κεξηθὰ δεθαήκεξα ηὰ κηθξὰ παηδηὰ ηῶλ πφιεσλ 

ἐθέξδηζαλ πεξηζζφηεξνλ εἰο ρξῶκα, πεξηζζφηεξνλ εἰο βάξνο θαὶ ἀλάζηεκα, πεξηζζφηεξνλ εἰο 

δχλακηλ κπῶλ, πνὺ δέλ εἶραλ ἐπηηχρεη εἰο ηάο πφιεηο θαηὰ ηὴλ δηάξθεηαλ ὁινθιήξσλ κελῶλ». 

Με ηηο παξαπάλσ πεξηθνπέο ηνπ Landouzy αλεδείρζεζαλ ελ ζπληνκία νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ 

ηελ ίδξπζε ησλ παηδηθψλ εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ θαζψο θαη ε ζεκαζία θαη αμία ηνπο γηα 

ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. «Ἡ εὐεξγεηηθὴ ἐπίδξαζηο ηῶλ Μ.Δ. θαὶ Κ. ἐθδεινῦηαη ἐπὶ ηνῦ 

ἀλαζηήκαηνο, ηνῦ βάξνπο θ.ιπ. ηῶλ παηδηῶλ (ζσκαηηθὰ ἀπνηειέζκαηα), ἐπὶ ηῆο ιεηηνπξγίαο ηῶλ 

δηαθφξσλ ὀξγάλσλ (ιεηηνπξγηθὰ ἀπνηειέζκαηα) θαὶ ἐπὶ ηῶλ πλεπκαηηθῶλ ἱθαλνηήησλ 

(ζρνιηθῆο θχζεσο ἀπνηειέζκαηα)» (ηεθάλνπ, 1947, ζει. 95). 

πκπεξάζκαηα 

Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Πνηνη παξάγνληεο, ελδνγελείο θαη εμσγελείο 

(επηζηεκνληθνί - θνηλσληθνί –πνιηηηθνί – νηθνλνκηθνί – εθπαηδεπηηθνί) επεξέαζαλ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο Μαζεηηθέο θαηαζθελψζεηο – παηδηθέο εμνρέο ζηε ρψξα καο», 

ε άπνςε ηεο ελίζρπζεο ηνπ νξγαληζκνχ είρε δηαηππσζεί θαη ζην πιαίζην ηνπ «ζρνιηθνχ 

ηαμηδηνχ», κηαο άιιεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο πνπ γλψξηζε δηάθνξεο παξαιιαγέο ζηελ 

Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κηα παηδαγσγηθή δηακάρε 

αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ην ξφιν απηψλ ησλ λέσλ κνξθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνπψλ: ην 

εξψηεκα ήηαλ «αλ ζα έπξεπε λα επλννχλ κηα ειεχζεξε δξαζηεξηφηεηα ή λα δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε. Ζ αληίζεζε απηή ζα ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηελ παηδηθή εμνρή, ε 

νπνία ζεσξείηαη έλα λέν ζρνιείν ζηελ εμνρή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, έλαο ρψξνο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο λέαο αγσγήο θαη ελζάξθσζε ηνπ ζρνιείνπ δξάζεο» 

(Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 60, 2004, ζει. 10).  

Οη θαηαζθελψζεηο ζεσξήζεθαλ σο έλαο ζεζκφο πνπ βειηίσλε ηελ πγεία ησλ λεαξψλ 

ππάξμεσλ, δηέπιαζε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ ςπρή ηνπο κέζα ζε κία αηκφζθαηξα εζληθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο εμάξζεσο. 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ππαίζξηα ηδξχκαηα γηα ηα παηδηά. Καηά 

ηελ επνρή εθείλε, θαηά ηελ νπνία ζεκεηψζεθε αικαηψδεο αχμεζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

κεραληθψλ ελ γέλεη κέζσλ θαη ζπλερψο απμάλνληαλ ε κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκψλ απφ ηελ 

χπαηζξν πξνο ηηο πφιεηο, ε αλζπγηεηλή αηκφζθαηξα θαη νη δπζκελείο ζ‟ απηέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, είραλ εμαλαγθάζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπο λα αλαδεηήζνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ θαζαξνχ αέξα θαη ηνπ ήιηνπ, ηνπ ππαίζξνπ ελ γέλεη, ηα νπνία 

θαηαδείρζεθαλ αξγφηεξα κε ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο.  

ρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Πνηεο αξρέο θαη πνηα βαζηθά λνκηκνπνηεηηθά 

επηρεηξήκαηα πηνζεηνχζαλ νη κεηαξξπζκηζηέο – ππνζηεξηθηέο ηνπο», ε παηδηθή εμνρή ζεσξείην 
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έλα λένο ηχπνο ζρνιείνπ ζηελ χπαηζξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, έλαο πξφζθνξνο 

ρψξνο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο λέαο αγσγήο θαη ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο. ην 

πξφγξακκα ησλ εμνρψλ πεξηιακβάλνληαλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηρεηξνχζαλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο δχν ηάζεηο, φπσο αλάγλσζε, παηρλίδηα, γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, θνιχκβεζε, 

πεξίπαηνο θαη δηακνλή ζην δάζνο. ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ παηδηθψλ εμνρψλ 

αλαδείρζεθε θαη «ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή: επεηδή ην 

ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα είλαη αλίθαλα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πγεία ησλ απφξσλ, ην ξφιν απηφ 

αλαιακβάλεη ε θνηλφηεηα κέζσ ησλ παηδηθψλ εμνρψλ» (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005; Θενδψξνπ & 

Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 60). 

ζν αθνξά ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Πνηνη θνξείο είραλ ηνλ νπζηαζηηθφ επνπηηθφ ξφιν» 

θαζψο θαη ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Πνηεο αιιαγέο ή δηαθνξέο ππήξμαλ ζηηο πεξηφδνπο 

πνπ εμεηάδνπκε» ν Λακπαδάξηνο ζα ππνζηεξίμεη κε πάζνο ηελ ηδέα ησλ «νξεηλψλ ή 

παξαζαιάζζησλ ελδηαηηεκάησλ» θαη, παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ζα επηρεηξήζεη (ην 1911) ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο αλαδεηψληαο ζηήξημε ζηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία.  

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγία ηνπο νη παηδηθέο εμνρέο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηαηξηθή ηνπο απνζηνιή. Ζ παηδηθή εμνρή Βνπιηαγκέλεο ιεηηνχξγεζε σο ην 1916, φηαλ 

ζεσξήζεθε αζχκθνξε ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ ηξνθίκσλ ζε κηα πεξίνδν 

δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ. Σα επφκελα ρξφληα ε απφπεηξα 

επαλαιήθζεθε απφ δηάθνξνπο ζπιιφγνπο κέρξη ην 1929, φηαλ ηελ νξγάλσζε ησλ καζεηηθψλ 

εμνρψλ αλέιαβε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, φπνπ ρνξήγεζε απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηέιε 1.000.000 

δξρ. ζην Παηξησηηθφ Ίδξπκα γηα νηθνδφκεζε ηδίνπ θηηξίνπ γηα ηελ ζεξηλή θαηαζθήλσζε ησλ 

απφξσλ αζζεληθψλ καζεηψλ.  

Καηφπηλ ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο 

ίδξπζε ηελ Παηδηθή Δμνρή Βνχιαο. Παξφκνηεο απνζηνιέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο ρνιηθήο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε πνιιά κέξε ηεο 

Διιάδνο ράξε θαη ζηε ζπκβνιή εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη γηαηξψλ, αιιά θαη κε ηελ 

πιηθή ππνζηήξημε ηνπηθψλ ζσκαηείσλ, νξγαλψζεσλ ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ 

Δξπζξνχ ηαπξνχ. 

Καηά ηελ Μεηαμηθή πεξίνδν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εζηθή, εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή 

κφξθσζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ην Κξάηνο δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πξφλνηαο, θαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα ηεο Ακεξηθήο, δηέζεζε θαηά ην 1945 θαη 1946 ζεκαληηθέο πηζηψζεηο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ εμνρψλ κε ηξφθηκα, θαηαζθελσηηθφ πιηθφ θαη 

ινηπά εθφδηα. Παξάιιεια θαη ην Τπνπξγείν ηεο Δζληθήο Παηδείαο πξνέβε θαη απηφ ζηελ 

νξγάλσζε καζεηηθψλ εμνρψλ ζηελ πεξηνρή θπξίσο ηεο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαηάιιεια δηδαθηήξηα θαη εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ σο ζηειέρε. 
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Σα ρξφληα, θπξίσο κεηά ηνλ πφιεκν, νξγαλψζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ καζεηηθέο εμνρέο θαη 

θαηαζθελψζεηο θαηά ηξφπν πνπ δελ παξείραλ επαξθή εγγχεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ 

επηδησθφκελσλ επεξγεηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο απνηειεζκάησλ, παξαηεξήζεθε δε, εθηφο ησλ 

άιισλ, θαη ε αλάκημε εμσζρνιηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πξνζψπσλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε 

πείξα θαη ηθαλφηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηέηνηνπ είδνπο παηδηθψλ ηδξπκάησλ.  

Ζ Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο (Γ.Ο.Δ.) αληηκεηψπηδε κε ηδηαίηεξε ζέξκε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ θαη δηεθδηθνχζε ηελ επέθηαζε ηνπο ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο Γ.Ο.Δ. επηθεληξψλεηαη ζην έιεγρν 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αμηψλεη φιεο νη 

θαηαζθελψζεηο ησλ δηαθφξσλ Οξγαληζκψλ θαη Τπνπξγείσλ λα πεξηέιζνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ είραλ ηελ αλαγθαία 

ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη πείξα. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη ην 

1948 πξνβάιιεη σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή ησλ Καηαζθελψζεσλ (Παπαδνχξεο, 2004, ζει. 589).  

Αξλεηηθά επίζεο ζπλέβαιε θαη ε πξνζπάζεηα ηεο πνζνηηθήο επέθηαζεο ησλ ελ ιφγσ 

ηδξπκάησλ ζε βάξνο ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη ε πξφρεηξε θαη βηαζηηθή ρξεζηκνπνίεζε 

ζηειερψλ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο γηα ην έξγν ηνπο δηνηθεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη εζηθά πξνζφληα. Δμ‟ άιινπ, εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο δελ αζθήζεθε κέρξη ηφηε ν 

πξνζήθσλ έιεγρνο ζηνλ ηξφπν ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ εμνρψλ θαη 

θαηαζθελψζεσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ππ‟ απηψλ κέζσλ γηα 

ηελ πγεία ησλ καζεηψλ θαη ηεο εθαξκνδφκελεο ζ‟ απηά αγσγήο. Καη εθ‟ φζνλ νη ειιείςεηο 

πνπ παξαηεξνχληαλ θαη ηα γελφκελα ζθάικαηα νθείινληαλ ζηελ επείγνπζα αλάγθε ηεο 

παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο εμαζζελεκέλνπο θαη επηλφζνπο εθ ηνπ πνιέκνπ καζεηέο, 

δηθαηνινγνχζαλ θάζε ζπνπδή. 

Δλ θαηαθιείδη, σο πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα φζν αθνξά ην ελ ιφγσ ζέκα, ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη, ζηηο ζεκεξηλέο καζεηηθέο - παηδηθέο θαηαζθελψζεηο, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη 

ζχγθξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ πγεία θαη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 
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Abstract: In an era of novelty, technology and information evolution and constant change, 

school faces the urge to transform into a Learning Organisation one which will have vision, 

set goals and will be able to successfully and constantly adjust to any demand plus it will be 

effective at the same time. 

The present research had as its main goal to investigate, using the teachers‟ perspectives,  

whether schools nowadays share indeed characteristics of a  Learning Organisation according 

to Senge‟s Five Disciplines. 227  Primary School teachers all over the Prefecture of Ileia 

participated in a quantitative research answering numerous questionnaires used for this 

purpose. The data collected was analysed with the use of SPSS v25 software. According to 

the results of the research, school units in Ileia have adopted feautures of the Learning 

Organisation model to a satisfactory standard.  Teachers, appear to realize the necessity of the 

school transforming itself into a Learning Organisation in order to achieve constant evolution 

to satisfy new educational and social needs. 

Key words: Learning Organisation, Senge, school, teachers 

Πεξίιεςε: ηελ επνρή ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ δηαξθψλ αιιαγψλ, ην ζρνιείν αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

νξγαληζκφ κάζεζεο, πνπ ζα έρεη φξακα, ζα ζέηεη ζηφρνπο θαη  ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη 

δηαξθψο κε επηηπρία ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ελψ παξάιιεια ζα είλαη απνηειεζκαηηθφ. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ  λα δηεξεπλεζεί ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλ  ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνχ κάζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα απφ 

227 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ζιείαο. Σα δεδνκέλα 

αλαιχζεθαλ κε ην ινγηζκηθφ SPSS v25. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ζιείαο, έρνπλ πηνζεηήζεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνχ κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί  θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ ζε καλζάλνληα 

νξγαληζκφ γηα δηαξθή εμέιημε ζχκθσλα κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο. 
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Λέμεηο-θιεηδηά: νξγαληζκφο κάζεζεο,  Senge,  ζρνιείν,  εθπαηδεπηηθνί 

1. Eηζαγσγή 

Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο έρνπλ 

θαηαζηήζεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή απαξαίηεηεο γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρνιείσλ. Oη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο εμειίμεηο θαη πηνζέηεζεο αιιαγψλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο 

(Renshaw, 2003˙   Senge, 1990). Πνιινί απφ ηνπο εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν ζα 

πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε νξγαληζκφ κάζεζεο φπνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε 

ησλ αηφκσλ, ηελ έξεπλα, ηε δηαξθή κάζεζε, ην δηάινγν, ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ηε ζπλεξγαζία  φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ  ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηε δέζκεπζή 

ηνπο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ κέζα απφ έλα θνηλφ φξακα (Marquardt, 1996˙ 

Senge, 1990 ˙ Watkins & Marsick, 2003). Μέζα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ζε νξγαληζκφ 

κάζεζεο,  ην ζρνιείν  ζα κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ ηθαλφηεηα γηα δηαξθή κάζεζε θαη 

ζθέςε, λα πξνάγεη ηελ θαηλνηνκία, λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο φπνηεο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξνο φθεινο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Williams et al., 

2012). 

2. Ο νξγαληζκφο κάζεζεο 

Ο φξνο νξγαληζκφο κάζεζεο πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Carrant ην 1987 (φπ.  

αλαθ. Marah et al., 2006) γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ αλαδεηνχζαλ λένπο 

ηξφπνπο νξγάλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ ζε πεξηφδνπο 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο. Ζ ηδέα ηεο νξγαλσζηθήο κάζεζεο μεθίλεζε κε ηνπο 

Argyris θαη Schön (1978) πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ κηα ζεσξία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε. Χο έλλνηα φκσο δηαδφζεθε θπξίσο κε ηνλ Senge (1990) φηαλ 

εθδφζεθε ην βηβιίν ηνπ The Fifth Discipline. Ο Senge (1990) ζεσξεί ηνλ νξγαληζκφ κάζεζεο 

σο έλαλ νξγαληζκφ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ηε κάζεζε σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν. Δίλαη ην κέξνο 

φπνπ νη άλζξσπνη δηεπξχλνπλ ζπλερψο  ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξαγκαηηθά επηζπκνχλ, φπνπ θαιιηεξγνχληαη λέα κνληέια ζθέςεο. Ζ ζπιινγηθή 

θηινδνμία απειεπζεξψλεηαη θαη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ δηαξθψο πψο λα καζαίλνπλ σο κέιε 

ελφο νξγαληζκνχ.  Ο νξγαληζκφο κάζεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπζηεκαηηθή ζθέςε, φξακα, 

πξνζσπηθή ηθαλφηεηα θαη νκαδηθή κάζεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ κηα 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα (Senge, 1990). Δπηπξφζζεηα, ν Marquardt (1996) ηνλ ζεσξεί σο έλαλ 

νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά γηα ηε βειηίσζε, ηε ζπιινγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

ρξήζε ηεο γλψζεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέζσ ηεο κάζεζεο ε νπνία είλαη παξνχζα ζε θάζε 

επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
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Οη Watkins θαη Marsick (1993) ζεσξνχλ ηνλ νξγαληζκφ κάζεζεο σο έλαλ νξγαληζκφ πνπ 

καζαίλεη ζπλερψο θαη εμειίζζεηαη θαη δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα κηα θνπιηνχξα κάζεζεο.  

Ζ κάζεζε είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί ζπιινγηθά γηα λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην φθεινο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηελ θαιχηεξε απφδνζε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

Οη Watkins θαη Marsick (1993) πξφηεηλαλ έμη ελέξγεηεο πνπ δχλαηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ κάζεζεο:  

 Δλδπλάκσζε θαη ζηήξημε ησλ αλζξψπσλ γηα έλα ζπιινγηθφ φξακα. 

 Πξνψζεζε ηεο αλαδήηεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ. 

 Δλζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθήο κάζεζεο. 

 Γεκηνπξγία ζπλερψλ επθαηξηψλ κάζεζεο. 

 Γηαζχλδεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 Γηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ηεο λέαο γλψζεο. 

Δπηπιένλ νη  Watkins θαη Marsick (1993) παξνπζίαζαλ επηά δηαζηάζεηο γηα έλαλ νξγαληζκφ 

κάζεζεο: α) ε αηνκηθφ επίπεδν ηε κάζεζε γηα ηα κέιε ηνπ κε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ίζσλ 

επθαηξηψλ κάζεζεο, ηελ πξνψζεζε ηνπ  δηαιφγνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο. β) ε νκαδηθφ επίπεδν 

ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. δ) ην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ, ηε 

δεκηνπξγία ππνζπζηεκάησλ γηα ηε ζχιιεςε θαη ην δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο. ε) Σελ 

ελδπλάκσζε φισλ ησλ αλζξψπσλ-κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο. ζη) Σε ζχλδεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ  (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ). δ) Σελ εγεζία πνπ πξνάγεη ηε κάζεζε 

ζηελ πξννπηηθή κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο νξγαληζκνχ ζε νξγαληζκφ κάζεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Skerlavaj θαη Dimivski (2006) θαη  Kantabutra (2006) ε  κάζεζε εληζρχεη 

ηελ νξγαλσζηαθή ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε. Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη νξγαλσκέλεο δνκέο γηα λα θαηαγξάθεη ηε λέα γλψζε θαη λα ηε δηακνηξάδεη ζε φια ηα 

κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Έλαο νξγαληζκφο γηα λα επηβηψζεη, ζα πξέπεη ν ξπζκφο κάζεζεο λα 

είλαη ίδηνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ αιιαγψλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Revans, 

1982). 

3. Ο νξγαληζκφο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηνλ P.Senge 

Ο P. Senge ην   1990 εμέδσζε ην βηβιίν: THE FIFTH DISCIPLINE: The Art & Practice of 

the Learning Organization (Ζ Πέκπηε Πεηζαξρία - ε ηέρλε θαη πξαθηηθή ηνπ νξγαληζκνχ 

κάζεζεο) ην νπνίν   εκπεξηέρεη κηα νινθιεξσκέλε   ζεσξία βαζηζκέλε ζε πέληε αξρέο πνπ ζα 

πξέπεη λα νηθνδνκεζνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ γηα λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε   νξγαληζκφ κάζεζεο. 

Γηα ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε είλαη απαξαίηεηεο πέληε αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ νη νπνίεο φηαλ εθαξκφδνληαη κεηαηξέπνπλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο νξγαληζκνχο ζε νξγαληζκνχο κάζεζεο (Senge, 1990). Απηέο νη αξρέο δελ 
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είλαη λέεο γηα ηνπο εξεπλεηέο, σζηφζν ν Senge ηηο ζπζηεκαηνπνίεζε θηηάρλνληαο έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν φπνπ ν ζπλδπαζκφο θαη ε εθαξκνγή θαη ησλ πέληε αξρψλ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη δχζθνιε θαη επίπνλε δηαδηθαζία θαη 

απαηηεί ηδηαίηεξε αθνζίσζε, επηκνλή θαη ρξφλν θαη γηα απηφ  ν Senge ηελ νλφκαζε πεηζαξρία 

(discipline). Οη αθφινπζεο πέληε αξρέο αθνξνχλ: 

 Σελ Πξνζσπηθή Ηθαλφηεηα (Personal Mastery). 

 Σα Ννεηηθά Μνληέια (Μental Mondels). 

 Σελ Οκαδηθή Μάζεζε (Σeam Learning). 

 Σν Κνηλφ ξακα (Shared Vision). 

 Σε πζηεκηθή θέςε (Systems Thinking). 

χκθσλα κε ηνλ Senge (1990), νξγαληζκφ κάζεζεο έρνπκε φηαλ νη άλζξσπνη επεθηείλνπλ 

ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ 

επηζπκνχλ. Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην αηνκηθφ επίπεδν, ην 

νκαδηθφ θαη ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν φπνπ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

ζπλερψλ πεηξακαηηζκψλ, παξάγεηαη λέα γλψζε ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

λνεηηθψλ κνληέισλ πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα πεηχρεη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ θαη λα έρεη πξννπηηθή γηα ην κέιινλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ζθέςε κε ειεχζεξν, ζπιινγηθφ αλαζηνραζκφ θαη νη άλζξσπνη λα 

καζαίλνπλ θαη λα θαηλνηνκνχλ δηαξθψο κέζα απφ ηε ζπιινγηθή κάζεζε. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο ζθέςεο πνπ δε ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε λέσλ 

θαζεθφλησλ, αιιά ζα επεθηείλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο «δεκηνπξγηθήο έληαζεο» κε βάζε ην 

φξακα, δειαδή ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζην πνχ βξηζθφκαζηε, ηη ζέινπκε λα 

θάλνπκε θαη ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα ην θαιχςνπκε (Senge, et al., 1999). Ζ αιιαγή 

είλαη αλαγθαία θαη κπνξεί λα γίλεη κε ην μεπέξαζκα παξσρεκέλσλ κνληέισλ ζθέςεο 

(Kofman & Senge, 1993). 

4. Σν ζρνιείν σο καλζάλσλ νξγαληζκφο 

Οη δηεζλείο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ηδηαίηεξα  φπσο εκθαλίζηεθαλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, είραλ επίδξαζε  θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Αθνξνχζαλ ηα 

πξνγξάκκαηα, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε Γηνίθεζε. Γεκηνπξγήζεθε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε, ζέηνληαο ηελ αλάγθε 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα πνπ επέθεξε ε θνηλσλία ηεο 

γλψζεο (Hofman et al., 2005). Ο Sarason (1990) ζεκεηψλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ απνηχρεη. Με βάζε ηα ζηνηρεία, πνιιέο απφ απηέο είραλ πεξηνξηζκέλε 

επηηπρία θαζψο δελ είρε αλαγλσξηζηεί φζν ζα έπξεπε φηη ε αιιαγή είλαη κηα εμειηζζφκελε 

δηαδηθαζία, κηα εμειηθηηθή δχλακε κε έκθαζε ζηε κάζεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή θαη φρη 
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απηνζθνπφο (Dixon, 1994 ˙Fullan, 1991˙ Fullan & Miles, 1992). ην πιαίζην απηψλ ησλ  

πξνθιήζεσλ  θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα αχμεζε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ, 

απνθηάεη κεγάιν ελδηαθέξνλ  ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζρνιείσλ ζε καλζάλνληεο 

νξγαληζκνχο. Μέζα απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ε ηδέα ηνπ 

νξγαληζκνχ κάζεζεο κε ηνλ Senge (1990) σο θχξην ζεκειησηή γηα ην ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν πνιιέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ έρνπλ πνιιά ζηνηρεία κε έλαλ νξγαληζκφ θαη ηέζεθε ε αλαγθαηφηεηα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζε νξγαληζκφ κάζεζεο  θαζψο παξέρεη έλα ρξήζηκν πιαίζην ην νπνίν 

επλνεί ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ ζρνιείσλ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο αιιαγήο.  

ε έλα ζρνιείν σο καλζάλσλ νξγαληζκφο, βαζηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε κάζεζε, ε πξνζσπηθή 

θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, εκπεηξηψλ, 

ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. Απηφ ζα έρεη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο φρη κφλν ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

θνπιηνχξαο ζπλερνχο κάζεζεο (Clement & Vandenberghe, 2001). Χο αλνηθηφ ζχζηεκα ην 

ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη δεθηηθφ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο πηνζεηψληαο ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε λέα γλψζε πνπ ζα πξνθχπηεη θαη κέζα απφ ην 

ζρνιείν κε ηελ έξεπλα, ηνλ πεηξακαηηζκφ,  ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ απηναμηνιφγεζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε νκάδεο-θνηλφηεηεο κάζεζεο πξνάγνληαο ηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηε ζπλεξγαζία αλαπηχζζνληαο 

παξάιιεια κηα θνπιηνχξα πνπ ζα ελαξκνλίδεη ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη 

θηινδνμηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ (Vanhoof et al., 

2009). Ζ εγεζία κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά,  λα εληζρχεη ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε, λα επηβξαβεχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, λα ζπληνλίδεη 

θαη λα θαηεπζχλεη κε μεθάζαξν φξακα θαη ζηφρνπο θάλνληαο ζπκκέηνρνπο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηε δέζκεπζή 

ηνπο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

πνπ ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

καζεηέο είλαη θαιχηεξα, θαζψο φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο δεζκεχνληαη ζε κηα 

δηαξθή κάζεζε κέζα απφ νκάδεο εξγαζίαο (Chan, 2009). Ζ νξγαλσζηαθή κάζεζε δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα  ζηε κάζεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ, ζηε δέζκεπζε,  ζην φξακα, ζηνπο ζηφρνπο, ζηε ζπλεξγαζία, ζηηο λέεο ηδέεο, 

ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ θνηλσληθή ινγνδνζία θαη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκηθήο ζθέςεο φισλ 

ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ο νξγαληζκφο ζα κπνξεί θαιχηεξα λα ρεηξηζηεί ηηο φπνηεο 

αιιαγέο θαη επηξξνέο απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Ζ κάζεζε σο πξνηεξαηφηεηα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα θνπιηνχξα δεθηηθή ησλ αιιαγψλ θαη απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα 

ηελ πηνζέηεζε αιιαγψλ απφ ηα ζρνιεία  (Kruse, 2003˙  Silins & Mulford, 2002). 
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ηηο λέεο απηέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο νη πέληε αξρέο ηνπ Senge γηα ηνλ νξγαληζκφ κάζεζεο 

κε ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα νηθνδνκήζνπλ έλα ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

κάζεζεο, αξθεί λα πξνζδηνξίδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη απηφ, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη, ν ξφινο ηεο εγεζίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ηξφπνη 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Senge et al., 2000). Σελ άπνςε απηή ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη 

ζπγγξαθείο. Οη Geijsel et al.  (2001) έρνπλ ηελ άπνςε πσο ε θαηλνηνκία θαη ε αλαδηάξζξσζε 

ησλ ζρνιείσλ ζε νξγαληζκνχο κάζεζεο ελζαξξχλνπλ ηα κέιε ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

αιιαγήο. Γηα ηνλ Bierenna (1999) ε ηδέα ηνπ νξγαληζκνχ κάζεζεο, παξέρεη κηα αλαγελλεηηθή 

επηξξνή ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλαλέσζε ηεο αιιαγήο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ. Οη 

Isaacson θαη Bamburgh (1992) ζεσξνχλ πσο είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη πέληε αξρέο 

ηνπ Senge γηα ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

5. θνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ζιείαο, ζρεηηθά  κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ σο καλζάλνληεο νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge.  

Δηδηθφηεξα ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge ζε εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα. 

6. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Οη ζρνιηθέο κνλάδεο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνχ κάζεζεο ζχκθσλα 

κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ P.Μ. Senge κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο 

πέληε αξρέο ηνπ Senge  σο πξνο ην βαζκφ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζρνιεία;  

7. Γείγκα έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ  εηδηθνηήησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ απφ ηεηξαζέζηα σο πνιπζέζηα δεκφζηα  δεκνηηθά 

ζρνιεία  ζην Ννκφ Ζιείαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηηο 20 Απξηιίνπ έσο ηηο 30 Μαΐνπ 2018. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, ρξφλσλ 

ππεξεζίαο θαη εξγαζηαθήο ζρέζεο (κφληκνη-αλαπιεξσηέο). πλνιηθά δφζεθαλ απαληήζεηο 

ζην εξσηεκαηνιφγην απφ 227 άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ. Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε έπξεπε λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθφ κε βάζε θνηλά γλσξίζκαηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ πξνθεηκέλνπ ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα λα ηζρχνπλ γηα ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πξνέιεπζεο ηνπ δείγκαηνο (Παπαλαζηαζίνπ, 2005). 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο (simple random samplling). 
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8. Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα  σο κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ κέζνδνο 

απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε κέηξεζε ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ, απφςεσλ, αληηιήςεσλ  κέζσ 

θιεηζηψλ ή αλνηρηψλ εξσηήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί εθ ησλ πξνηέξσλ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο γηα επηινγή απφ πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο ή ηελ επηινγή 

ειεχζεξεο έθθξαζεο κε ηε δπζθνιία φκσο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο (Κπξηαδή, 2005˙ Φαξξνχ 

θαη..άι., 2004). Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην 

δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (Javeau, 1996).  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κε ηε ρξήζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απνηεινχληαλ απφ  ηξία   κέξε κε 74 εξσηήζεηο. Έλα κέξνο ηνπ  

εξσηεκαηνινγίνπ εθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξσηψκελσλ, πεξηείρε ην εξσηεκαηνιφγην LOQS ηνπ Park (2008) κε 35 εξσηήζεηο  γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο παξνπζίαδαλ 

ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνχ κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge (1990). Οη 

απαληήζεηο δίλνληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηε βάζε κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert 

πνπ επεθηείλεηαη απφ ην  1 (ρεδφλ πνηέ), 2 (πάληα), 3 (Μεξηθέο θνξέο), 4 (πρλά) έσο ην  5 

(ρεδφλ πάληα). 

9. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ζην ζηαηηζηηθφ 

ινγηζκηθφ SPSS v 25.0.( (Statistical Package for Social Sciences) πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ 

νη θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνχ είρε πξνεγεζεί ν έιεγρνο ηεο 

πιεξφηεηαο ησλ απαληήζεσλ. Αλάινγα κε ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηηο ζπζρεηίζεηο έγηλε 

δηαθνξεηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία (πίλαθεο ζπρλνηήησλ –πνζνζηψλ, κέζε 

ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, κέγηζην, ειάρηζην). 

Ο έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ εξσηήζεσλ (Πίλαθαο 1) γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

(αξρέο Senge) έδσζε ηνλ δείθηε Cronbach a απφ  0,844 κέρξη  0,893, ελψ γηα ην ζχλνιν  θαη 

ησλ πέληε δηαζηάζεσλ είρακε (Cronbach‟s alpha=0,962). 

Πίλαθαο 1.  πληειεζηήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha) 

Αξρέο ηνπ Senge 
Αξηζκφο 

εξσηήζεσλ 
 

Κνηλφ φξακα 7 0,893 

Ννεηηθά κνληέια 8 0,887 

Πξνζσπηθή ηθαλφηεηα 6 0,844 

πζηεκηθή θέςε 7 0,859 

Οκαδηθή κάζεζε 7 0,889 

Οξγαληζκφο κάζεζεο 35 0,962 
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10. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχζε κφλν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ζιείαο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη πφξσλ θαη ε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε εζηίαζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

δελ ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ γηα άιινπο λνκνχο ή γηα φιε ηελ Διιάδα. 

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε λα ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε 

κε ηνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο κέζσ ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο 

ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ. Αξρηθά έγηλε πηινηηθή  εθαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα 

ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο  κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ εξεπλεηή δηα δψζεο ή κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο (email). 

11. Απνηειέζκαηα 

11.1. Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ρεηηθά κε ηα  δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 2) 

ζπκκεηείραλ 227 εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νπνίνπο νη άλδξεο  ήηαλ ζε πνζνζηφ 27,3% θαη νη 

γπλαίθεο ζε πνζνζηφ  72,7%. Ο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο είρε πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νπνία βξίζθνληαλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ήηαλ  κεηαμχ 31-40 εηψλ (26,9%), αθνινπζεί ε ειηθία κεηαμχ 41-50 εηψλ (24,7%), ζε 

κεγαιχηεξε ειηθία 51-55 εηψλ (24,2%), κε κηθξφηεξα πνζνζηά  βξίζθνληαλ ζηελ ειηθία 

κεηαμχ ησλ 22-30 εηψλ (16,7%) θαη ηέινο ζηελ ειηθία 56 εηψλ θαη άλσ βξίζθνληαλ ην 7,5%.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ είρε επηπιένλ ζπνπδέο (41,9%), έλα κηθξφηεξν 

κέξνο δηέζεηε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (22%), ην 15,9% είρε πξαγκαηνπνηήζεη 

εμνκνίσζε πηπρίνπ κε ηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα σο απφθνηηνη ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Αθαδεκηψλ, ην 9,3% δηέζεηε θαη δεχηεξν πηπρίν απφ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

(Α.Δ.Η.) ή Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.). Σέινο ζε αθφκα κηθξφηεξν πνζνζηφ 

(4%) είρε δειψζεη θάηη άιιν σο επηπιένλ ζπνπδέο, ελψ κφιηο ην 0,4 %, δηέζεηε δηδαθηνξηθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ.  

ζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην  κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 70 (Γάζθαινη/εο) ζε πνζνζηφ 86,8% ελψ ζε αξθεηά κηθξφηεξα πνζνζηά 

ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 06 (Αγγιηθήο Φηινινγίαο), ζε πνζνζηφ 4,8%, εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 16 

(Μνπζηθψλ πνπδψλ) θαη ΠΔ 19-20 (Πιεξνθνξηθήο) κε παξφκνηα πνζνζηά (2,2%)  θαη ζε 

πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά ήηαλ εθπαηδεπηηθνί άιισλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ.  

ε ζρέζε κε ηα έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείνπ φπνπ ππεξεηνχζαλ  ην κεγαιχηεξν κέξνο είρε 

ιίγα έηε  (κέρξη 3 έηε) ζε πνζνζηφ 41,4%., ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (17,6%) απφ 7-11 έηε, ζε 
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παξφκνην πνζνζηφ (16,3%) απφ 12-24 έηε, ην 12,8% είρε 25 έηε θαη άλσ, ελψ απφ 4-6 έηε 

ππεξεζίαο ζην ζρνιείν φπνπ ππεξεηνχζαλ ην 11,9%.  

πσο δηαπηζηψλεη θαλείο ε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο (31,9%)  είρε 25 θαη άλσ έηε, ην 28,8%  απφ 12-24 έηε,  ην 26,5%  είρε 

απφ 7-11 έηε, ελψ έλα κηθξφηεξν κέξνο είρε κέρξη 3  έηε (8%) θαη απφ 4-6 έηε ην 4,9%.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ  ήηαλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί (55,9%), ελψ ην ην 

33,9%, αλαπιεξσηέο. ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη 

Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε πνζνζηφ 8,4% θαη νη Τπνδηεπζπληέο/ληξηεο ζε 

πνζνζηφ 1,8%. πλνιηθά, ην 66,1% ήηαλ κφληκνη.  

 

Πίλαθαο 2.  Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

Μεηαβιεηέο 
πρλφηεηα 

(Ν=227) 
Πνζνζηφ % 

Φχιν 
Άλδξαο 62 27,3 

Γπλαίθα 165 72,7 

Ζιηθία 

22-30 38 16,7 

31-40 61 26,9 

41- 50 56 24,7 

51-55 55 24,2 

56 θαη άλσ 17 7,5 

Πξφζζεηεο ζπνπδέο 

Μεηεθπαίδεπζε ζην 

Γηδαζθαιείν 
15 6,6 

Δμνκνίσζε πηπρίνπ 36 15,9 

Γεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ 21 9,3 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 50 22,0 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 1 0,4 

Άιιν 9 4,0 

ρη 95 41,9 

Δξγαζηαθή ζρέζε/Ηδηφηεηα 

Μφληκνο/ε 127 55,9 

Αλαπιεξσηήο/ξηα 77 33,9 

Γ/ληήο/ξηα 19 8,4 

Τπνδ/ληήο/ηξηα 4 1,8 

Κιάδνο 

ΠΔ70 Γάζθαινο/α 197 86,8 

ΠΔ 06 Αγγιηθψλ 11 4,8 

ΠΔ 11 Φπζηθήο Αγσγήο 5 2,2 

ΠΔ 19-20 Πιεξνθνξηθήο 5 2,2 

ΠΔ 16 Μνπζηθήο 2 0,9 

ΠΔ 08 Καιιηηερληθψλ 2 0,9 

ΠΔ 05 Γαιιηθψλ 2 0,9 

ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ 1 0,4 

ΠΔ 32 Θεαηξηθήο Αγσγήο 2 0,9 

Έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείν πνπ 

ππεξεηείηε 

0-3 94 41,4 

4-6 27 11,9 

7-11 40 17,6 

12-24 37 16,3 
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25 θαη άλσ 29 12,8 

πλνιηθά έηε ππεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

0-3 18 8,0 

4-6 11 4,9 

7-11 60 26,5 

12-24 65 28,6 

25 θαη άλσ 73 32,0 

13 θαη άλσ/ζέζην 19 8,4 

11.2. Οη πέληε αξρέο ηνπ Segne 

Aλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην θνηλφ φξακα (Πίλαθαο 

3.), έλα πςειφ πνζνζηφ (82, 4%) ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ εθηηκά φηη ζην ζρνιείν 

ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα δεκηνπξγνχλ καδί κε ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ην φξακα θαη ηνπο 

ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν. ε πςειφ πνζνζηφ (70,1%) ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα νη πξνζσπηθνί 

ηνπο ζηφρνη ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακα γηα ην ζρνιείν θαη γηα ηα νπνία 

δεζκεχνληαη (68,3%). Οη αξρέο θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπο ζπκβαδίδνπλ κε ην ζρνιηθφ 

φξακα ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα (65,2%) θαη ζπκθσλνχλ ζε πςειφ πνζνζηφ (69,2%) γηα ηηο 

αξρέο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο. Δπίζεο, ζε πςειφ πνζνζηφ 

(73,6%) ζεσξνχλ φηη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα επηθξαηεί θιίκα ειεπζεξίαο θαη εμνηθείσζεο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα κνηξάδνληαη απφςεηο θαη ηδέεο, ελψ ζε κεγάιν βαζκφ (66,9%) 

φηαλ πηνζεηνχλ λέεο πξαθηηθέο ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζπλππνινγίδνπλ ηελ επίδξαζε ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ. 

Πίλαθαο  3.    Κνηλφ Όξακα (ΚΟ) 
πρλόηεηα 

(Ν=227) 

ρεδφλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδφλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

33. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

δεκηνπξγνχλ καδί ην φξακα θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ 
0,9 2,2 14,5 46,3 36,1 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

αλαπηχζζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο γηα λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ην φξακα ή 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

 2,6 27,3 52,0 18,1 

9. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

δεζκεχνληαη γηα έλα θνηλφ φξακα 

γηα ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 8,8 22,9 45,8 22,5 

13. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 
επζπγξακκίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο αξρέο ή ηνπο ζηφρνπο 

δηδαζθαιίαο ηνπο κε ην ζρνιηθφ 

φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ 

0,4 3,5 30,8 47,6 17,6 

17. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

ζπκθσλνχλ γηα ηηο αξρέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζρνιηθνχ νξάκαηνο ηεο ζρνιηθήο 

 4,0 26,9 47,6 21,6 
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κνλάδαο. 

21. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

αηζζάλνληαη άλεηα λα 

κνηξάδνληαη ηδέεο κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ην 

ζρνιηθφ φξακα. 

0,4 7,0 18,9 45,8 27,8  

25. Καηά ηελ αιιαγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί καο ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνλ αληίθηππν ζην 
ζρνιηθφ φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 2,2 30,8 43,6 23,3  

 

ρεηηθά κε ηα λνεηηθά κνληέια (Πίλαθαο 4.), ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηψκελσλ (59%) 

εθηηκά πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα, εθαξκφδνπλ λέεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δηεξεπλνχλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο λέεο πξαθηηθέο (61,7%). ε πςειά 

πνζνζηά επίζεο θπκαίλεηαη ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ (60,4%) φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

γλσξίδνπλ ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο ζηηο 

πξαθηηθέο ηνπο θαη αιιάδνπλ ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα ηηο πξαθηηθέο ηνπο κε βάζε ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ (72,7%). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ (70,9%) έρεη ηελ άπνςε 

φηη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα, αλαζηνράδνληαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε εμ 

αθνξκήο ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ ηάμε. Τςειφ πνζνζηφ 

(67,4%) ησλ ζπκκεηερφλησλ εθηηκά φηη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα, κνηξάδνληαη ζθέςεηο θαη 

αληηιήςεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

βεβαησζνχλ φηη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. ε κεγάια πνζνζηά νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, ζεσξνχλ φηη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο κε επηρεηξήκαηα γηα ην ζρνιείν (67,4%) θαη ξσηνχλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 

δηθήο ηνπο πνξείαο ή ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο (55,5%). 

Πίλαθαο  4.   Ννεηηθά Μνληέια (ΝΜ) 

πρλόηεηα 

(Ν=227) 

ρεδφλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδφλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί καο αιιάδνπλ ην 

παιηφ ηνπο ζηπι δηδαζθαιίαο ή πξφηππν 

γηα λα εθαξκφζνπλ λέεο θαη θαιχηεξεο 

πξνζεγγίζεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο. 

1,3 7,9 31,7 48,0 11,0 

6. Οη εθπαηδεπηηθνί καο δηεξεπλνχλ 

ελεξγά ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο ηδέεο κεηαμχ 

ηνπο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

0,9 4,0 33,5 52,4 9,3 

10. Οη εθπαηδεπηηθνί καο γλσξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο θαη ππνζέζεηο επεξεάδνπλ 
ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

 6,6 33,0 46,3 14,1 
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14. Οη εθπαηδεπηηθνί καο καζαίλνπλ θαη 

αιιάδνπλ σο απνηέιεζκα ησλ 
αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 4,4 22,9 53,3 19,4 

18. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ρξεζηκνπνηνχλ 
ζπρλά ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο γηα λα 

αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο δηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

1,3 3,1 24,7 48,9 22,0 

22. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπρλά 

κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο κε 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο. 

 7,9 24,7 53,7 13,7  

26.Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν καο 

κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο αλαπηχζζνληαο 

ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ ζρνιείνπ. 

 3,5 29,1 52,9 14,5  

30. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ξσηνχλ γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο δηθήο ηνπο πνξείαο ή 

ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

1,8 10,6 32,2 48,0 7,5  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα (Πίλαθαο 5.) ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ είραλ ηελ άπνςε φηη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα νη εθπαηδεπηηθνί 

εξγάδνληαη γηα λα έρνπλ ζαθείο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ζην ζρνιείν (63,9%) ζπκκεηέρνπλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε (57,7%) 

είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη κε μεθάζαξν ηξφπν ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο (68,2%) λα γεθπξψλνπλ ην ράζκα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη 

αλάκεζα ζε απηφ πνπ είλαη θαη ζε απηφ πνπ επηζπκνχλ γηα ην κέιινλ (60,8%) λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηπρφλ ειιείςεηο ζε δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπο (68,8%) 

θαη φηη έρνπλ δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα κάζεζε ζηε δηδαζθαιία ή ζε άιιεο εξγαζίεο 

(50,7%) ελψ ην 47,1%, ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζπάληα ή κεξηθέο θνξέο έρνπλ απηή ηελ 

δπλαηφηεηα θαη ηηο επθαηξίεο. 

Πίλαθαο 5.    Πξνζσπηθή Ηθαλφηεηα (ΠΗ) 
πρλόηεηα 

(Ν=227) 

ρεδφλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδφλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί καο εξγάδνληαη ζπλερψο 

γηα λα απνζαθελίζνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο ζην ζρνιείν. 

 5,7 30,4 48,9 15,0 

11. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπλερείο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα λα επηηχρνπλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. 

0,9 7,0 34,4 43,6 14,1 

19. Οη εθπαηδεπηηθνί καο αληηιακβάλνληαη 

ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα κε ζαθήλεηα 
0,4 4,8 26,4 51,5 16,7 
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φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο. 

27. ην ζρνιείν καο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλερψο καζαίλνπλ λα γεθπξψλνπλ ην θελφ 

κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηνπ επηζπκεηνχ κέιινληνο. 

0,4 4,4 34,4 46,3 14,5 

31. Οη εθπαηδεπηηθνί καο πξνζπαζνχλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη 

γλψζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο. 

0,9 4,4 26,0 50,7 18,1 

34. Οη εθπαηδεπηηθνί καο έρνπλ επθαηξίεο 

κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία ή ζε άιιεο 

επαγγεικαηηθέο εξγαζίεο. 

2,2 8,8 38,3 41,0 9,7  

 

ρεηηθά κε ηελ νκαδηθή κάζεζε (Πίλαθαο 6.), ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο (59,5%) είρε ηελ άπνςε φηη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα νη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα καζήκαηα κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζπρλά θαη ζρεδφλ 

πάληα ζε ζπδεηήζεηο γηα κνηξαζηνχλ ηδέεο θαη απφςεηο γηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

(63%). ε πςειά  πνζνζηά νη ζπκκεηέρνληεο εθηηκνχλ φηη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα (70,5) νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη ηζνηηκία θαη ζπρλά θαη ζρεδφλ 

πάληα (74,5%) ζεσξνχλ φηη ε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε επίπεδν νκάδαο 

βνεζάεη ζηελ επίιπζε ζχλζεησλ ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξσηψκελσλ ζεσξεί πσο ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα ζην ζρνιείν (73,2%) ππάξρεη ζεβαζκφο θαη 

ελζπλαίζζεζε ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα ππνβνιή εξσηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ζε θιίκα ειεπζεξίαο (77,1%). 

Σέινο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθηηκά  φηη  ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα (52,9%) νη 

εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

Πίλαθαο  6.   Οκαδηθή Μάζεζε (OM) 
πρλόηεηα 

(Ν=227) 

ρεδφλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδφλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί καο κνηξάδνληαη 

πιεξνθνξίεο ζε φιν ην θάζκα ησλ 

καζεκάησλ θαη αληαιιάζζνπλ 

δηαβαζκηζκέλα επίπεδα  πιεξνθφξεζεο κε  

άιινπο ζπλαδέιθνπο. 

0,4 6,2 33,9 43,6 15,9 

8. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπκκεηέρνπλ ζε 

αλνηθηέο θαη εηιηθξηλείο ζπλνκηιίεο γηα λα 

κνηξαζηνχλ ηηο θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο. 

0,9 6,2 30,0 44,5 18,5 

12. Οη εθπαηδεπηηθνί καο αληηκεησπίδνληαη 

ηζφηηκα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο  άιισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο 

0,9 4,4 24,2 42,3 28,2 

16. Οη εθπαηδεπηηθνί καο πηζηεχνπλ φηη ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ή γλψζεσλ κέζσ 

ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

 4,8 20,7 47,6 26,9 
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ρξήζηκε γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ 

ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ. 

20. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζέβνληαη ηηο ηδέεο 

θαη ηηο απφςεηο άιισλ ζπλαδέιθσλ, 

βιέπνληάο ηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
ζπλαδέιθνπ ηνπο. 

0,9 2,2 23,8 43,2 30,0 

24. Οη εθπαηδεπηηθνί καο αηζζάλνληαη 

ειεχζεξνη λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζε άιινπο 
εθπαηδεπηηθνχο ή πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ην 

επαγγεικαηηθνχ θαζεζηψο ζην ζρνιείν. 

0,4 2,6 19,8 38,3 38,8 

28. ην ζρνιείν καο, νη νκαδηθέο εξγαζίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

2,2 6,6 38,3 34,4 18,5  

 

Χο πξνο ηε ζπζηεκηθή ζθέςε (Πίλαθαο 7.), ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο έρεη ηελ 

άπνςε φηη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα (62,2%) ζπλδένπλ κε πξνζνρή ηελ 

ηξέρνπζα εθπαίδεπζε κε ηε κειινληηθή πξννπηηθή ησλ καζεηψλ θαη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα 

(75,8%) ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο  πξνθιήζεηο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζην ζρνιείν 

γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνπο καζεηέο. ε πςειφ πνζνζηφ νη ζπκκεηέρνληεο 

εθηηκνχλ πσο ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα (62,6%) νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δεκηνπξγία ή 

ηξνπνπνίεζε ζρνιηθψλ θαλφλσλ, ελαξκνλίδνληαη κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξάμεηο ελψ ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ζέκαηα πεηζαξρίαο 

θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ηπρφλ επηδξάζεηο ζε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε πνζνζηφ 58,1%. Τςειά πνζνζηά έρνπκε θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ζηελ αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, ηηο επηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ (66,6%) πηνζεηνχλ δηαθνξνπνηεκέλε-ζπκπεξηιεπηηθή 

κνξθή δηδαζθαιίαο (81,5%) ελψ αληηιακβάλνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα σο ζπλέρεηα θαη 

κε πξννπηηθή θαη φρη απνζπαζκαηηθά ή σο ζηηγκηαία ζπκβάληα (75,3%). 

Πίλαθαο  7.   πζηεκηθή θέςε () 

πρλόηεηα 

(Ν=227) 

ρεδφλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδφλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

Πνζνζηφ 

% 

7. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπλδένπλ 

πξνζεθηηθά ηελ ηξέρνπζα εθπαίδεπζε κε 

ηελ κειινληηθή πξννπηηθή ησλ καζεηψλ. 
0,4 5,7 31,7 46,3 15,9 

15. ηαλ αζρνινχληαη κε ζρνιηθέο 

πξνθιήζεηο, θαη αιιαγέο, νη 

εθπαηδεπηηθνί καο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ 

επίδξαζε ζηνπο καζεηέο. 

 3,1 21,1 48,0 27,8 

23. Καηά ηελ αιιαγή θαη ηε δεκηνπξγία 

ζρνιηθψλ θαλφλσλ, νη εθπαηδεπηηθνί καο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηαχηηζε κε ηελ 
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξάμεηο. 

0,9 6,6 30,0 45,4 17,2 
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29. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί καο 

αζρνινχληαη κε έλα πξφβιεκα 
πεηζαξρίαο, θαη «αξλεηηθήο» 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο επηπηψζεηο ζε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

2,2 7,9 31,7 39,6 18,5 

32. Καηά ηελ αιιαγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ, νη εθπαηδεπηηθνί καο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ αληίθηππν ησλ 

απνηειεζκάησλ  ηνπο ζην εζσηεξηθφ θαη 

ζην εμσηεξηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

 4,4 29,1 44,1 22,5 

35. Καηά ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ 

καζήκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί καο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

0,4 4,0 14,1 44,5 37,0 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα σο 

κηα δηαδηθαζία κε ζπλέρεηα θαη φρη ζαλ 

έλα ζηηγκηαίν γεγνλφο ή ζπκβάλ. 

0,4 2,6 21,6 42,3 33,0  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 8., ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο θπκαίλεηαη γχξσ ζην 4 γηα θάζε αξρή θαη ζπλνιηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ κάζεζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Senge. χκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

παξνπζηάδεη ζπρλά ραξαθηεξηζηηθά θνηλνχ νξάκαηνο, λνεηηθψλ κνληέισλ, πξνζσπηθήο 

ηθαλφηεηαο, νκαδηθήο κάζεζεο θαη ζπζηεκηθήο ζθέςεο ελψ  έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηα ζρνιεία νη αξρέο ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο δεδνκέλνπ φηη ε 

θιίκαθα Likert ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πεληαβάζκηα. Απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

κάζεζεο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο είλαη ην θνηλφ φξακα κε ηελ νκαδηθή κάζεζε θαη ηε 

ζπζηεκηθή ζθέςε. 

Πίλαθαο 8.  πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο αξρέο ηνπ Senge 

Αξρέο ηνπ Senge Πιήζνο Διάρηζην Μέγηζην Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απφθιηζε 

Κνηλφ φξακα (ΚΟ) 227 2 5 3,9 ,635 

Ννεηηθά κνληέια (ΝΜ) 227 2 5 3,7 ,594 

Πξνζσπηθή ηθαλφηεηα(ΠΗ) 227 1 5 3,7 ,611 

Οκαδηθή κάζεζε (ΟΜ) 227 1 5 3,9 ,667 

πζηεκηθή ζθέςε () 227 2 5 3,9 ,620 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΑΘΖΖ 227 2 5 3,8 ,545 

12. πδήηεζε 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνπζεο δηαπηζηψζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ παξνπζηάδεη 

ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνχ κάζεζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 
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δείγκαηνο εθηηκνχλ φηη ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά  νξγαληζκνχ κάζεζεο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ  ζχκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Segne.  

ρεηηθά κε ην θνηλφ φξακα (Πίλαθαο 3.) ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ (70,8%) εθηηκά 

φηη ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνσζνχλ ην θνηλφ φξακα θαη ηε ζπλδηακφξθσζή ηνπ κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα, ηε 

δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο αξρψλ θαη ζηφρσλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Αληίζεηα έλα κηθξφηεξν 

κέξνο (29,2%) δήισζε πσο απηφ ζπκβαίλεη απφ ζπάληα σο κεξηθέο θνξέο. 

Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ. H Απνζηνινπνχινπ  

(2016) δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε θνπιηνχξαο νξγαληζκνχ κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Αραΐαο. Ζ  Παπάδνγινπ (2016) 

κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Αζήλα, απνθαίλεηαη πσο ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία 

νξγαληζκνχ κάζεζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Οη Smith  (2007) θαη Christy (2008) ζχκθσλα 

κε έξεπλεο ζε ζρνιεία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, αλαθέξνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

δεζκεχνληαη θπξίσο ζην θνηλφ φξακα, ζηνπο ζηφρνπο, ζηε ζπιινγηθή επζχλε, ζηελ 

θνπιηνχξα θαη ζηηο πξαθηηθέο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γηαθνξνπνίεζε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηα  επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ. Ζ Σάγαξε 

(2017) βαζηζκέλε ζηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Ζιεία θάλεη ιφγν γηα κέηξηα επίπεδα πηνζέηεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ νξγαληζκνχ κάζεζεο ζηα 

ζρνιεία. Απηφ θαίλεηαη φηη έρεη λα θάλεη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο Αιηηληδήο (2014) κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ 

αλαθέξεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δεζκεχνληαη ιηγφηεξν ζηελ 

χπαξμε θνηλνχ νξάκαηνο, ζηελ θνπιηνχξα, ζηε ζπιινγηθή επζχλε θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. πσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Smith  (2007) πξνθχπηεη δηαθνξά ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ ζρεηηθά κε ηε 

ζπιινγηθή επζχλε, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. ε παξφκνηα έξεπλα ε 

Christy (2008) θαηαιήγεη ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα, πξνζζέηνληαο θαη ην φξακα σο κία 

παξάκεηξν πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε 

ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Οη Boreham θαη Reeves (2008) βαζηδφκελνη 

ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο εληφπηζαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε αιιαγψλ 

νξγάλσζεο αλάκεζα ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο κε ηα ζρνιεία 

ηεο πξσηνβάζκηαο λα βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε. 

Αλαθνξηθά κε ηα λνεηηθά κνληέια (Πίλαθαο 4.) ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ εθηηκά ζε 

πςειφ πνζνζηφ (64,37%) φηη ζπρλά σο ζρεδφλ πάληα ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία 

αλάπηπμεο λνεηηθψλ κνληέισλ, ζε αληίζεζε κε έλα κηθξφηεξν αιιά «ζεκαληηθφ» πνζνζηφ 

(35,63%) πνπ ζεσξεί φηη απηφ ζπκβαίλεη ζπάληα ή κεξηθέο θνξέο . Κξίλνληαο απφ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία̇ , δηαθαίλεηαη πσο έρνπλ επίγλσζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ππνζέζεψλ ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 
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εθαξκφδνπλ.  Φαίλεηαη επίζεο φηη κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο  πνπ αλαπηχζζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηερληθέο ψζηε απηέο λα ζπζρεηίδνληαη  κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ 

θαη κε άιιεο έξεπλεο (Αιηηληδήο, 2014˙ Απνζηνινπνχινπ, 2016 ˙ Cristy, 2008˙ Γεθνχινπ 

2012˙ Higgins et al., 2011 ˙ Silins & Mulford, 2002 θαη Smith,  2007) πνπ αλαθέξνπλ φηη ε 

χπαξμε θιίκαηνο πνπ επλνεί ην δηάινγν, αιιά θαη ε ςπρνινγηθή αζθάιεηα πνπ ληψζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ηνπο ηνπο σζεί λα  πηνζεηήζνπλ 

θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη λα δεζκεχνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. 

πκθσλία θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη κε ηηο απφςεηο ησλ ζεσξεηηθψλ. Ο Senge (1990) αλαθέξεη 

πσο νη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηα πξάγκαηα ηνπο επεξεάδνπλ ζην πψο  ηα 

θαηαιαβαίλνπλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δξνπλ. Οη  Calvert et al. (1994), Louis θαη Kruse 

(1998) θαη  Bryk et al. (1999) θάλνπλ ιφγν γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ δηαιφγνπ θαη  ηεο  

ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ πεξηζζφηεξν πξφζπκνπο  ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ζηελ 

πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ θαη ηξφπσλ εξγαζίαο. 

ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα (Πίλαθαο 5.), έλα πςειφ πνζνζηφ (61,68%) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ εθηηκά φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά σο ζρεδφλ πάληα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, λα 

θαιχςνπλ θελά ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη λα πινπνηήζνπλ 

απηφ πνπ πξνζδνθνχλ γηα ην κέιινλ, αιιά θαη λα πεηχρνπλ πξνζσπηθή αλάπηπμε. Αληίζεηα, 

έλα κηθξφηεξν αιιά ελδηαθέξνπζαο ζεκαζίαο πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 38,32% έρεη αληίζεηε 

άπνςε, εθηηκψληαο φηη ζρεδφλ πνηέ σο κεξηθέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ έξεπλα ηεο 

Παπάδνγινπ (2016) πνπ αλαθέξεη φηη παξά ηα κέηξηα επίπεδα παξνρήο επθαηξηψλ απφ ηα 

δεκνηηθά ζρνιεία γηα ηε ζπλερή κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, νη 

εξσηψκελνη  εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ 

αιιεινβνήζεηα θαη φηη ηα ζρνιεία αθήλνπλ πεξηζψξηα ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη αληαιιαγήο 

απφςεσλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνλ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ 

Απνζηνινπνχινπ (2016) βαζηδφκελε ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δηαπηζηψλεη φηη ππάξρεη δέζκεπζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ζπλερή κάζεζε θαη φηη 

αλαζεσξνχλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα χζηεξα απφ νκαδηθέο ζπδεηήζεηο. 

χκθσλα κε ηνπο Kurland et al. (2010) κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλά ηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη πην πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ γλψζεψλ ηνπο φηαλ νη δηεπζπληέο πξνβάιινπλ μεθάζαξν φξακα γηα ην 

ζρνιείν. Οη Silins θαη Mulford (2002) ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ζε 

ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Νφηηα Απζηξαιία θαη ζηελ Σαζκαλία, 

δηαπηζηψλνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε σο πεγή κάζεζεο θαη ηελ ελδπλάκσζή ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο κέζσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ εγεζία ησλ 
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ζρνιείσλ. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Senge (1990) είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ε επηζπκία 

θαη ε δηάζεζε ησλ αηφκσλ ελφο νξγαληζκνχ γηα λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά, φρη κφλν γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. ην 

ζεκείν απηφ  πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ (22%) ηνπ δείγκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Αλάινγα ή 

θαη κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαθαίλνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Απνζηνινπνχινπ, 2016˙ 

Καιαηδή, 2017 ˙ Παπάδνγινπ, 2016).  

ε ζρέζε κε ηελ νκαδηθή κάζεζε (Πίλαθαο 6.), ην κεγαιχηεξν κέξνο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο (67,24%) έρεη ηελ άπνςε  φηη ζην ζρνιείν πξνσζείηαη ε νκαδηθή κάζεζε  ζε 

πιαίζηα ζεβαζκνχ θαη ηζνηηκίαο, κε ηε δπλαηφηεηα  αληαιιαγήο απφςεσλ, γλψζεσλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Αληίζεηα ην  32,76%  ησλ εξσηψκελσλ 

απνηηκά φηη ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ κε ραξαθηεξηζηηθά  νκαδηθήο κάζεζεο ζρεδφλ πνηέ σο 

κεξηθέο θνξέο.  Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε απηά άιισλ εξεπλεηψλ (Leclerc et al., 

2012 ˙ Lee, 2006˙ Silins et al., 2002) νη νπνίνη δηαπηζηψλνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ Απνζηνινπνχινπ (2016) ζηα 

επξχκαηα ηεο έξεπλάο ηεο. αλαθέξεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

χπαξμε ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο κάζεζεο ζηα ζρνιεία φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ησλ νκαδηθψλ δηεξγαζηψλ αιιά θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ηεο Παπάδνγινπ (2016) ε νπνία δηαπηζηψλεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ειεπζεξίαο ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο γηα πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη αλαζεψξεζε ησλ απφςεψλ ηνπο 

κέζα απφ  νκαδηθέο ζπδεηήζεηο. Αληίζεηα θαίλεηαη λα είλαη ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ 

(Βχζζα, 2009˙ Σάγαξε, 2017) ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

κέηξηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο κάζεζεο. Καηά θχξην ιφγν ινηπφλ, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη απνηειεζκαηηθέο νκάδεο 

εξγαζίαο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο γλψζεηο 

θαη θνπιηνχξα ζπκπεξηθνξάο νκαδηθήο κάζεζεο (Lee et al., 2010) θάλνληαο ρξήζε κεζφδσλ 

φπσο ε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη αληηιήςεσλ θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζχγθξνπζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία (Decuyper et al., 2010) ελψ ηαπηφρξνλα ε χπαξμε ςπρνινγηθήο αζθάιεηαο θαη νη 

δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε 

νκαδηθήο κάζεζεο (Edmondson, 1999). 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζηεκηθή ζθέςε (Πίλαθαο 7.), νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί  ππνζηεξίδνπλ 

ζε πςειφ πνζνζηφ (68,87%) φηη ζηα ζρνιεία ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα ππάξρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκηθήο ζθέςεο. ηηο φπνηεο δξάζεηο, αιιαγέο, πξσηνβνπιίεο, θαη 

θαηλνηνκίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη, ιακβάλνπλ ππφςε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη ελέξγεηέο ηνπο θαη ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπο πξνζαλαηνιίδνληαη κε 

βάζε ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη επηξξνψλ φισλ ησλ παξαγφλησλ ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα, ην 32,13%  εθηηκά φηη απηφ ζπκβαίλεη απφ ζρεδφλ πνηέ 

σο κεξηθέο θνξέο. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε άιιεο έξεπλεο (Απνζηνινπνχινπ, 2016˙ 

Παπάδνγινπ, 2016˙ αΐηε θαη αΐηεο, 2011) νη νπνίεο θάλνπλ ιφγν γηα δηεχξπλζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηα ζρνιεία θαη γηα ελίζρπζε ησλ ζπιινγηθψλ δηεξγαζηψλ 

θαη αιιειεπηδξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην θάηη πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπο. Χζηφζν, δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδνπλ ηα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα ηεο Σάγαξε, (2017) ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηα 

νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ πσο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζρνιείσλ κε ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ παξνπζηάδνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

13. πκπεξάζκαηα 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο: 

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο καλζάλνληεο 

νξγαληζκνί, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ππνζηεξίδεη φηη έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ηηο πέληε αξρέο/ δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο 

κάζεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Senge. Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη  απφ έξεπλεο ζην δηεζλή πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε 

ρψξεο θπξίσο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Αγγιίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ έξεπλεο ζηελ Διιάδα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο/δηαζηάζεηο ηνπ Senge γηα ηνλ νξγαληζκνχ κάζεζεο νη εξσηψκελνη 

εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ζηα ζρνιεία ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ππάξρεη ην θνηλφ φξακα  

ζηε δηακφξθσζε ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζπζρεηίδνληάο ην  κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπο φξακα θαη ζηφρνπο. Αθνινπζεί ε ζπζηεκηθή ζθέςε φπνπ ππάξρεη πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, ε νκαδηθή κάζεζε κε ηε ζπλεξγαζία ζε δξάζεηο, ηε 

κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηδεψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ κεηαμχ 

ηνπο.  

ε κηθξφηεξν βαζκφ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ ηα λνεηηθά κνληέια θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη πεξηνξίδνληαη σο έλα βαζκφ απφ ηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη 

πεηξακαηηζκψλ ζε λέεο ηδέο θαη κεζφδνπο.  

Σέινο, ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα φπνπ ε ζρνιηθή κνλάδα δελ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο δνκέο 

θαη πφξνπο λα παξέρεη νινθιεξσκέλα θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα ζπζηεκαηηθήο 

επηκφξθσζεο, πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ ε 

επηκφξθσζε απφ ην αξκφδην ππνπξγείν σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο, 

είλαη ειιηπήο, απνζπαζκαηηθή θαη ζε κεγάιν βαζκφ κε αληαπνθξηλφκελε ζηηο πξαγκαηηθέο  

ηνπο αλάγθεο.  
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Abstract: Different pupils come from various social groups are involved in the pedagogical 

and teaching process in a modern school class. This is an undeniable fact where diversity and 

heterogeneity are new concepts engaged in school environment. A critical question is, are 

teachers properly informed and pedagogically trained on how to meet the challenges of a new 

school? How their experiences affect positive attitudes or acceptance and how teaching 

approach addresses class diversity issues. As a consequence, what is or should be the role of 

Counseling in order support teachers‟ role? These are some of the questions that have been 

raised in order to organize and carry out this research study.  

Based on this view three school educators were asked to answer on how they address diversity 

issues by using visual representations. The teachers, as it is pointed out, tend to be sensitive 

on such issues and the use of visual representations helped them to emerge thoughts, views, 

feelings or practices related with diversity and heterogeneity perspectives. 

Key-words: Intercultural Pedagogy and Counselling, Visual Representations 

Πεξίιεςε: ηε ζεκεξηλή ζρνιηθή ηάμε ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ απφ πνηθίιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία απνηειεί, 

έλα αλακθηζβήηεην γεγνλφο. Ζ εηεξφηεηα, ε αλνκνηνγέλεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη έλλνηεο 

πνπ ζπλαληψληαη θαζεκεξηλά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη σζηφζν, ζσζηά ελεκεξσκέλνο 

θαη παηδαγσγηθά θαηαξηηζκέλνο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

λένπ ζρνιείνπ; Πψο νη εκπεηξίεο ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδνπλ ηε 

ζηάζε, ηε δηάζεζε, ηελ απνδνρή αιιά θαη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. Χο ζπλέπεηα απηνχ πνηνο είλαη ή ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηεο 

πκβνπιεπηηθήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ρξήζηκε θη σθέιηκε γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ 

πνπ ρεηξίδεηαη θαζεκεξηλά ηέηνηα ζέκαηα; Απηά είλαη νξηζκέλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ πξνο πξνβιεκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα 

εξεπλεηηθή κειέηε. Ζ δηεξεχλεζε σζηφζν ηεο δηάζεζεο, ησλ εκπεηξηψλ ή γεληθφηεξα ηεο 

ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζέκαηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζεί κε 
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ηε ρξήζε θη αμηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 3 εθπαηδεπηηθνί επηιέρζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε 

Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή. θνπφο ήηαλ λα παξνπζηαζηνχλ νη εκπεηξίεο ηνπο ψζηε απηφ 

λα απνηειέζεη πεδίν γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζθέςεο γηα ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ 

δηαπνιηζηκηθνχ ραξαθηήξα.  

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή, δηαθνξεηηθφηεηα, 

εηεξφηεηα, νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

1. Δηζαγσγή – Αλάιπζε Δλλνηψλ 

Ζ παξνχζα έξεπλα θηλείηαη ζε δχν ππιψλεο. Ο πξψηνο αθνξά ηελ εθαξκνγή θη αμηνπνίεζε 

ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηε ζρνιηθή δηδαθηηθή θη εθπαίδεπζε θη ν δεχηεξνο, ζηελ 

αμηνπνίεζε απηήο, σο κέζν αλάπηπμεο ζεηηθήο ζηάζεο, αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ζηε 

ζρνιηθή δηαπνιηηηζκηθή αγσγή. ε φ,ηη αθνξά ηνλ πξψην ππιψλα, αλακθηζβήηεηα, ζήκεξα 

δνχκε ζηελ επνρή ηεο ππέξκεηξεο, σο έλα βαζκφ, ρξήζεο θη αμηνπνίεζεο ησλ πνιπκέζσλ 

(επνρή πιεξνθνξίαο θαη εηθφλαο). Καηαηγηζκφο πιεξνθνξηψλ θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηα έληππα αιιά θαη ειεθηξνληθά κέζα, θαηαθιχδνπλ ην 

ζεκεξηλφ άλζξσπν, ν νπνίνο θαιείηαη λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα ηα δηαρεηξηζηεί πξνθεηκέλνπ, 

λα απνθαλζεί γηα ην αιεζέο ή ην ςεπδέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο, λα εθθξάζεη απφςεηο, ζθέςεηο, πεπνηζήζεηο ή θξίζεηο. Ζ δχλακε ηεο νπηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο έρεη δηαηππσζεί άιισζηε απφ αξθεηνχο επηζηήκνλεο θαζψο, φπσο ζπλήζσο 

ιέγεηαη, «κία εηθφλα ηζνδπλακεί κε ρίιηεο ιέμεηο». 

Ζ δπλακηθή πνπ θξχβεη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε έρεη απνηειέζεη θξηηήξην κειέηεο θαη 

αμηνπνίεζήο ηεο ζηε ζρνιηθή παηδαγσγηθή θαη δηδαζθαιία. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Μάζεζε κε εηθφλεο:  Πξφγξακκα ηεο ΔΔ imago2010: Δλαχζκαηα γηα ηελ 

εξγαζία ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζηελ ειηθία δεκνηηθνχ www.Imago2010.eu.», «Γελ 

κπνξνχκε ζήκεξα λα πεξηγξάθνπκε ην κεγάισκα ησλ παηδηψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ρσξίο 

λα ιακβάλνπκε ππφςε ηελ επηξξνή ησλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ ήδε έλαλ βαζηθφ παξάγνληα 

ηεο παηδηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη πνπ επεξεάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ηηο ζπλήζεηεο 

αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, ε επαθή κε εηθφλεο πάζεο θχζεσο θαζνξίδεη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ζε κηα θνηλσλία ησλ κέζσλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Λφγσ, κάιηζηα ηεο 

παξνπζίαο ηεο ηειεφξαζεο, ηεο δηαθήκηζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ έληππσλ κέζσλ πξέπεη 

απφ λσξίο ε θξηηηθή δηαρείξηζε εηθφλσλ λα είλαη ζηφρνο εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ» (2010:7).  

«Απφ ηελ άιιε κεξηά, βέβαηα, νη εηθφλεο παξέρνπλ θαη λέεο επθαηξίεο αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ. 

Κξχβνπλ δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δπλαηφηεηεο 

αηζζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη απφιαπζεο. Σα πνιιαπιά ζπλαηζζεκαηηθά θαη ινγηθά κελχκαηα 

θαζηζηνχλ ηηο εηθφλεο κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο» 

(www.Imago2010.eu., 2010:7). χκθσλα πάληα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο «νη εηθφλεο σο 

παζεηηθά κέζα (lean-back) είλαη εχθνια θαηαλνεηέο. πνηνο ηηο θαηαλαιψλεη σζηφζν, σο 
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απιή ςπραγσγία ή πιεξνθνξία, ράλεη ηελ επθαηξία κηαο θξηηηθήο - επνηθνδνκεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ησλ κέζσλ θαη δελ αλαπηχζζεη εθείλα ηα δπλακηθά κάζεζεο ηα 

νπνία θξχβνληαη ζηε δηαρείξηζε πιηθνχ εηθφλαο. Με ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη δηαρείξηζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο νπηηθήο αλαπαξάζηαζε αλνίγνληαη νξίδνληεο γλψζεο θαη εκπεηξηψλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθνί θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο» (2010:7). 

Ζ ζπκκεηνρή άιισζηε ζε κηα ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ απηή ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο 

βαζηδφκελεο ζε εηθφλεο. Οη απφςεηο απηέο ηείλνπλ λα βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο ζηε 

ζρνιηθή παηδαγσγηθή θαη εθπαίδεπζε θαζψο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εθαιηήξην γηα 

πξνβιεκαηηζκφ, θξηηηθή ζθέςε, αλαζηνραζκφ θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη δηακφξθσζε 

λέσλ πιεξέζηεξσλ, ελδερνκέλσο, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ. 

ε φ,ηη αθνξά ην δεχηεξν ππιψλα ε φιν έλα θη απμαλφκελε θνίηεζε αιιά θαη ζπκκεηνρή 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαζηζηά αλαγθαία ηελ εθαξκνγή κηαο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαζψο κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ θαιχηεξε θαη επηηπρέζηεξε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά, 

ζηάζε, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ ελδερνκέλσο, θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλχπαξμε καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο, αμίεο θαη κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα κέζα ζε έλα ζρνιηθφ πιαίζην. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ δνχκε ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία ζπκβηψλνπλ άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα, γιψζζα, ζξεζθεία, θαη γεληθφηεξα, κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ (Παπάδνγινπ, 

2008). 

Άιισζηε ε φπνηα δηαθνξεηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή θαη λα εληαρζεί νκαιά ζε 

έλα ζχζηεκα, απαηηεί απφ ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ πνπ ηε δηαρεηξίδεηαη, ηδηαίηεξεο 

ελδερνκέλσο, γλψζεηο, ζηάζεηο θαη θπξίσο, απνδνρή ηνπ «δηαθνξεηηθνχ». «Αλ ππάξρεη 

απνδνρή είλαη δπλαηφλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηάζεηο, αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο 

πνπ επηηξέπνπλ ηφζν ηελ νκαιή δηαρείξηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ πξνθχπηνπλ αιιά θαη 

ηελ νπζηαζηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ ζε έλα 

πνιπζχλζεην θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ.  χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Παπάδνγινπ (2008) ην 

ζχγρξνλν ζρνιείν έρεη ρξένο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα φπνηα πξνβιήκαηα ησλ 

παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο θαη θνηηνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν δείρλνληαο 

ζεβαζκφ πάληα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη επηδηψθνληαο ηεο 

θαιιηέξγεηα ακνηβαίσλ ζπλαηζζεκάησλ απνδνρήο ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο ηνπ» 

(2008:81). 

Ο Γθφηνβνο (2002) επηζεκαίλεη φηη «φηαλ ην ζρνιείν ζην πιαίζην ηεο χπαξμεο ελφο εζληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, επηθεληξψλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

καζεηηθψλ κεηνςεθηψλ, ηφηε, λαη κελ απηφ ην επηηπγράλεη, αιιά ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ρακειψλ ηνπο επηδφζεσλ (ελλνείηαη ησλ κεηνςεθηψλ) παξακέλνπλ, αθνχ κέζα απφ ηελ 

θπξηαξρία ηνπ εζληθνχ πξνηχπνπ νη αιινδαπνί καζεηέο ηείλνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηε ρακειή 

θνηλσληθή ζέζε πνπ είραλ νη γνλείο ηνπο σο κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο. Αληίζεηα, αλ ην 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βιέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο κέζα απφ κηα πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηα λέα δεδνκέλα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο εθείλσλ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ (γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, αμηψλ, πξαθηηθψλ) ζηε λέα γεληά νη νπνίεο ζα ηεο 

επηηξέςνπλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν λα βξεη κηα ηζνξξνπία κε ην πνιππνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ βηψλεη, ηφηε πεπνίζεζή καο είλαη φηη θαη ηα πξνβιήκαηα ρακειήο επίδνζεο 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ» (Παπάδνγινπ, 2008: 81-82). 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξν ζπλάληεζεο πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Απηφ έρεη άκεζε αληαλάθιαζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε 

δηακφξθσζε θαηάιιειεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. χκθσλα κε 

ηνπο Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε (1998) «ν δηαπνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο αγσγήο ζα 

πξέπεη λα έρεη ηνπο εμήο ηέζζεξηο άμνλεο: 

Σε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, 

Σελ αιιειεγγχε, 

Σνλ ηζφηηκν ζεβαζκφ ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη, 

Σελ αγσγή ζηελ εηξήλε, πνπ πξνθχπηεη σο θπζηθφ απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ 

ζηφρσλ» (Παπάδνγινπ, 2008: 81-82). 

Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν ζα πξέπεη λα γίλεη «αλακφξθσζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε βεβαίσο, 

ηεο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Θα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

λα ρξεζηκνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ πνιηηηζκνχ πνπ θέξλνπλ ζην ζρνιείν 

κε ηε κνξθή βησκάησλ» (Παπάδνγινπ (2008: 83). Απψηεξνο ζθνπφο είλαη κέζα απφ ηε 

γλσξηκία κε ην «άιιν» ε απνθπγή ησλ εληάζεσλ θαη ε πηνζέηεζε ζεηηθήο ζηάζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε θαζεηί θαηλνχξην πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο εμειηθηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ θνηλσλία (Παπάδνγινπ 2008). 

Σν ζεκεξηλφ  ζρνιείν πξέπεη λα είλαη έλα ζρνιείν γηα «φινπο». Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα θαη 

ηε θηινζνθία, νθείιεη λα ζέβεηαη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνπο 

ηδηαίηεξνπο πνιηηηζκνχο ζηεξηδφκελν «ζηηο εμήο παξαδνρέο: 

 Αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο 

 Κνηλσληθή ζπλνρή 

 Ηζφηεηα θαη  

 Γηθαηνζχλε» (Παπάδνγινπ, 2008: 83). 

Γηα λα ζπκβεί βέβαηα απηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη γλσξηκία κε ην δηαθνξεηηθφ θαη λα αλαπηπρζεί 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε ψζηε απηφ (ην δηαθνξεηηθφ) λα γίλεη απνδεθηφ θαη ζεβαζηφ. Αλ 

ζπκβνχλ ηα παξαπάλσ επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε επηθνηλσλία, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε πγηψλ 

ζρέζεσλ, ζπλεξγαζηψλ θη απνδνρήο ησλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ. Σα άηνκα καζαίλνπλ λα 
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ζπλεξγάδνληαη θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε εμνκαιχλνληαο φπνηεο δηαθνξέο ή 

ηδηαηηεξφηεηεο ή θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδερνκέλσο αλαπηχζζνπλ θαη κε ηελ θαηάιιειε 

δηάζεζε, απνδνρή, ζπδήηεζε θαη ςπρνινγηθή, πνιιέο θνξέο ζηήξημε, νδεγνχληαη ζηελ νκαιή 

ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία κέζα ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κάιηζηα κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο Council of Europe (2012: 51) «αλ ν θχξηνο 

ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε θξάζε «καζαίλνληαο λα δνχκε καδί» 

ηφηε ε αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα 

νδεγνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε». Δηδηθφηεξα, ε ελζάξξπλζε ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, 

ν ζρεδηαζκφο εξγαζηψλ θαη ε ζπλεξγαζία γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εξγαζίαο, ε εθκάζεζε 

δηαπξαγκάηεπζεο ζέζεσλ θαη απφςεσλ, ην παηρλίδη ξφισλ κε πεηξακαηηζκφ γηα λέεο ζέζεηο 

ζε κηα ππνηηζέκελε ζχγθξνπζε, ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εηεξφηεηα θαη ηε δηαθνξά, 

ε αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ γισζζηθήο επάξθεηαο ζηε γιψζζα ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε απνηεινχλ νξηζκέλα κφλν δηδαθηηθά εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε θη 

αμηνπνίεζε ηεο εηεξφηεηαο κέζα ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην 

απηφ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο 

εζληθφηεηεο, λα  πηνζεηήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ην πλεχκα ηνπ 

ζεβαζκνχ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο θαη 

απνδνρήο (Council of Europe, 2012). Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο Μπαιηαδή & Νηαβέιν 

(2009:255) «ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ επξχηεξα θαη ηεο ηάμεο εηδηθφηεξα απνηεινχλ ην 

αλαγθαίν πιαίζην ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο φπνηαο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο 

εμαζθάιηζεο ίζσλ επθαηξηψλ, ηεο ζρνιηθήο έληαμεο θαη ηεο πξαγκάησζεο σλ πξνζσπηθψλ 

ζηφρσλ» 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ νξγαλψζακε θαη πινπνηήζακε ηελ παξνχζα κειέηε 

ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζέκα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο κε ηε ρξήζε δχν νπηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε κειέηε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ παηδαγσγηθή 

πξαθηηθή φζν θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαρείξηζε, απαηηνχλ ηελ νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε 

κηθξήο ή κεγαιχηεξεο –πην εθηεηακέλεο- έξεπλαο ψζηε λα κειεηεζνχλ αθελφο ηα 

πξνβιήκαηα ή νη  δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο - κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, 

αθεηέξνπ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γφληκεο θαη ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο 

πνπ λα νδεγεί ζε απνηειέζκαηα θαη ρξήζηκεο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θαη αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζεκάησλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ην πιαίζην βέβαηα ηεο πκβνπιεπηηθήο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν δηφηη νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξεί 

λα απνηεινχλ ηελ αθφξκεζε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ζηάζεσλ, πξνζεγγίζεσλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κε ηελ έξεπλα, αηφκσλ. Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα 

μεθιεηδψλνπλ ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο φπνπ κε ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε ν εξεπλεηήο κπνξεί λα εθκαηεχζεη. Απνηεινχλ επίζεο ρξήζηκν κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη ην πνηνηηθφ κεζνδνινγηθφ ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο 
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απφ κία εηθφλα κπνξεί λα αλαδπζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηάζεηο, θξίζεηο, απφςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ γηα θάπνην, ππφ έξεπλα, ζέκα. ηελ 

πεξίπησζε κάιηζηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή/ζπκβνπιεπηηθή νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν φπνπ κε ηε ρξήζε θη αμηνπνίεζε ηεο 

ζπλέληεπμεο λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζηάζεο, άπνςεο, θξίζεο ή αληηκεηψπηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζνληαη είλαη:  

 Αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο σο κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν θαη εηδηθφηεξα σο εξγαιείν γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή 

παηδαγσγηθή/ζπκβνπιεπηηθή θη αλαγλψξηζε, απνδνρή θη αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε; 

 Υξεζηκνπνηνχλ ην ελ ιφγσ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ζεηηθήο ζηάζεο, ηεο  απνδνρήο αιιά θαη ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο ησλ καζεηψλ έλαληη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ή ηεο  δηαπνιηηηζκηθήο 

παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο ζην ελ ιφγσ πεξηβάιινλ; 

 Πνηεο δξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ή έρνπλ θάλεη γηα ην ζέκα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε 

αθνξκή δεδνκέλεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο; 

 Σέινο, ηη εκπεηξίεο έρνπλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα θαη πνηα ζηάζε πηνζεηνχλ γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή/ζπκβνπιεπηηθή. 

3. Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο πηνζεηήζεθε ην πνηνηηθφ 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο (Πξσηφθνιιν πλέληεπμεο) σο ην πην πξφζθνξν 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζνχλ φια ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  

Ο ηχπνο ζπλέληεπμεο ζχκθσλα κε ηνπο Ίζαξε & Πνπξθφ (2015) είλαη κηα πξνζπάζεηα 

εκηδνκεκέλεο πνηνηηθήο έσο πιήξσο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ έγηλε ζην πιαίζην άζθεζεο 

ηνπ καζήκαηνο Μεζνδνινγίαο Έξεπλαο π ΔΠ. χκθσλα κε ηνπο Ίζαξε & Πνπξθφ (2015) 

«Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δφκεζεο ή ηππνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηνπο εξεπλεηέο, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ εκηδνκεκέλε θαη ηε κε δνκεκέλε πνηνηηθή ζπλέληεπμε. ε 

απηνχο ηνπο ηχπνπο ζπλέληεπμεο νη εξεπλεηέο επηδηψθνπλ λα παξάγνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πινπζηφηεξν εξεπλεηηθφ πιηθφ δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα 
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κηιήζνπλ γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο ή ηηο εκπεηξίεο ηνπο ειεχζεξα θαη ζε 

βάζνο (Robson, 2007). Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε εηο βάζνο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, εξσηήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ λένπο 

πνηνηηθνχο κειεηεηέο ψζηε λα έρνπλ έλαλ νδεγφ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη 

ζεκαληηθά λα θαιχςνπλ ζην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο. Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη επειημία: α) σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, β) σο πξνο ηελ εκβάζπλζε ζε 

θάπνηα ζέκαηα κε ζπκκεηέρνληεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη, γ) σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ 

νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο θαη δ) σο πξνο ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε εξσηήζεσλ ή ζεκάησλ 

γηα ζπδήηεζε. 

Ζ πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο σο πξνο 

ην πεξηερφκελν, ηε δηαηχπσζε θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο θαη δελ 

επηηξέπεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε βάζνο ή ηελ αλάδεημε λέσλ ζεκάησλ. Ζ αμηνπνίεζε 

θπξίσο αλνηθηψλ εξσηήζεσλ απνηειεί σζηφζν, ηε κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά απφ έλα 

εξσηεκαηνιφγην δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλεληεχμεηο (Robson, 2007) 

(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015: 97). 

4. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 Ο αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαζψο ε έξεπλα 

είλαη πνηνηηθή θη φρη πνζνηηθή. 

 Γελ επειέγεζαλ σζηφζν, πεξηζζφηεξα άηνκα θαζψο ν ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο 

ήηαλ ε αλάδπζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ε πνηνηηθή αμηνιφγεζή ηνπο ζε 

φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

5. Πνξεία εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία μεθίλεζε κε ηελ επηινγή 2 νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (απφ ζχλνιν  αξθεηψλ) πνπ 

ζεσξήζεθαλ πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. (Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα ηεο 

εξγαζίαο). ε φ,ηη αθνξά ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απηέο ππάξρνπλ ζην πιηθφ ηεο θ. θ. Β. 

πειησηνπνχινπ (ΑΠΑΗΣΔ, e-class 2017). Καηφπηλ δηακνξθψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα  πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. 

5.1. Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ: 

 Ζ πεξίπησζε ησλ λεπίσλ φπνπ κηα νκάδα κηθξψλ παηδηψλ παξαηεξνχλ θάπνην άιιν 

κηθξφ παηδί πνπ θνξάεη γπαιηά θαη, 
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 Ζ πεξίπησζε κηαο νκάδαο ελειίθσλ πνπ, ελψ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

έρνπλ θνηλφ παξνλνκαζηή, ην “American” απνδεηθλχνληαο φηη φινη είλαη πνιίηεο ηεο 

Ακεξηθήο αιιά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθν –νηθνλνκηθά αιιά θαη 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.   

Ζ επηινγή ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ έγηλε κε ην ζθεπηηθφ φηη απφ ηελ πξψηε εηθφλα 

εμάγεηαη πην εχθνια ην ζπκπέξαζκα ηεο ηζφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαζψο φια ηα λήπηα έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο (βηνινγηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο) αλεμαξηήησο ρξψκαηνο, θπιήο ή πξνέιεπζεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη 

θαη θαιιηεξγείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Οκνίσο θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε επηινγή έγηλε θαζψο ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

αλζξψπσλ ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κπνξεί 

λα επαηζζεηνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε, αμηνπνηψληαο απηή ηελ νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε λα ζρεδηάζνπλ θάπνηεο πηζαλέο δξάζεηο ή θάπνην πξφγξακκα 

δηαπνιηηηζκηθήο/ζπκπεξηιεπηηθήο  παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο.   

Οη εξσηήζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ θαη πνπ ρνξεγήζεθαλ νη ίδηεο ζε θάζε ππνθείκελν ηεο 

έξεπλαο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

5.2. Δξσηήζεηο 

 «Αμηνπνηείηε  νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο ζηε ζρνιηθή ηάμε;» 

 «Θεσξείηε ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απαξαίηεην πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε πην 

απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ζαο;» 

 «Πψο ηηο αμηνπνηείηε ζηε ζρνιηθή ηάμε;» 

Καηφπη, «αθνχ ζαο δείμσ δχν ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ζα ήζεια λα 

απαληήζεηε ζηα αθφινπζα:  

 «Ση λνκίδεηε φηη δείρλεη θάζε κία νπηηθή αλαπαξάζηαζε;» 

 «Πνην κπνξεί λα είλαη ην λφεκά ηνπο ζε έλα πιαίζην 

δηαπνιηηηζκηθήο/ζπκπεξηιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο;» 

 «Πψο ζα κπνξνχζαηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζηα πιαίζηα ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο;» 

 «Πνηα ζεσξείηε θαιχηεξε θαη γηαηί;» 

 «Πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θάζε κία κε ηνπο καζεηέο ζαο γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο 

ζηάζεο θαη ςπρνινγίαο απέλαληη ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο;» 

 «Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε έλα ζελάξην ή θάπνηεο δξάζεηο πνπ ζα νξγαλψλαηε κε 

βάζε κία νπηηθή αλαπαξάζηαζε απφ ηηο δεδνκέλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεηε ηε 

ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε ησλ καζεηψλ ζαο απέλαληη ζε αιινδαπνχο καζεηέο;» 
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5.3. Τπνθείκελα: 

 Τπνθείκελν 1. (Θήιπ). Ν. . Υξφληα ππεξεζίαο: 20 

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

 Τπνθείκελν 2. (Θήιπ). Γ. Π. Υξφληα ππεξεζίαο: 15 

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

 Τπνθείκελν 3. (¨Άξξελ) Π. Μ. Υξφληα ππεξεζίαο: 18 

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ: Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ( 

Π.Σ.Γ..Δ.) 

5.4. Αλάιπζε – Δπξήκαηα 

Έρνληαο ππφςε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο κειέηεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηελ άπνςε θαη ζηάζε θάζε 

ππνθεηκέλνπ κε βάζε θάζε επηκέξνπο εξεπλεηηθφ εξψηεκα (πνπ απνηειεί κηα μερσξηζηή 

ζεκαηηθή ελφηεηα). χκθσλα κε ηελ πειησηνπνχινπ (e-class ΑΠΑΗΣΔ, 2017) ε ζεκαηηθή 

ή ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε, επηιέγεηαη φηαλ σο ελφηεηα ιακβάλεηαη ε ζεκαζία ηεο νκάδαο 

ιέμεσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη «ν ιφγνο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά δεισηηθή θαη 

απνθαιππηηθή ησλ θέληξσλ ελδηαθέξνληνο, γλσκψλ, πεπνηζήζεσλ, θφβσλ θαη γεληθά ησλ 

ζπγθηλεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ ή κηαο νκάδαο» (Uhrug M.C., 1974: 15, ζηνλ 

Βάκβνπθα Μ., 2002). Ζ αλάιπζε εζηηάδεηαη ζε έλλνηεο, λνήκαηα ή ζέκαηα πνπ αλαθαινχληαη 

αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν κειέηεο, ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν θαη 

ην πψο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ άηνκα ή νκάδεο (γλψκεο, πεπνηζήζεηο, εξκελείεο πνπ 

δηαηππψλνληαη).  

Έηζη, ζε φ,ηη αθνξά ην πξψην εξψηεκα, αλ δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηηο νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί θάλεθε 

λα έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε θαζψο απηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Άξα, είλαη θάηη νηθείν γηα απηνχο θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ φπνηε είλαη πξφζθνξν. 

«Πην πνιχ εγψ ηα ρξεζηκνπνηψ φηαλ δηδάζθσ επηζηεκνληθέο έλλνηεο, θπζηθή θαη ηα ινηπά 

αιιά είλαη απαξαίηεηεο αθφκε θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ή γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ηερλψλ» (Τ.1.). «Ναη, θάπνηεο θνξέο» (Τ.2.). ή «πλήζσο ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο πην πνιχ 

(ελλνείηαη ρξεζηκνπνηεί ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο)». (Τ.3.).  

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απνηεινχλ απαξαίηεην 

ζηνηρείν ζηε δηδαζθαιία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηελ θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή.  «…είλαη έλα 

απφ ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη καδί κε άιια είδε αλαπαξαζηάζεσλ ζεσξψ φηη είλαη έλα πξψην 

βήκα γηα λα πξνζεγγίζνπλ θάπνηεο έλλνηεο πνπ ζέινπκε λα δηδάμνπκε». (Τ.1.). «Με βάζε ηηο 

θσηνγξαθίεο κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε, λα ζθεθηνχκε, λα θξίλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, λα 

πνχκε θάπνηεο ηδέεο» (Τ.2.). 
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ηελ εξψηεζε πψο ηηο αμηνπνηνχλ θάλεθε φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα 

ζηελ πξνζέγγηζή ηεο. «Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ηελ αλαπαξάζηαζε νη καζεηέο πξψηα 

πξψηα λα ηελ παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά. Δμαξηάηαη βέβαηα, πνηνο είλαη ν εηδηθφο ζθνπφο 

θάζε θνξά πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχκε. Γε ρξεζηκνπνηνχκε πάληνηε νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα 

ηνλ ίδην ιφγν. Αλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα δηδάμνπκε έλα θπζηθφ θαηλφκελν π.ρ. ζέινπκε 

λα δηδάμνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ ζα δψζνπκε κηα εηθφλα θαη ζα δεηήζνπκε 

απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ πνιχ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο απηέο». (Τ.1.). «Με βάζε ηηο θσηνγξαθίεο κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε, λα 

ζθεθηνχκε, λα θξίλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, λα πνχκε θάπνηεο ηδέεο». (Τ.2) ή «πλήζσο κε 

ζρφιηα επάλσ ζηηο εηθφλεο φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπλ φηη άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο 

επείξνπο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ γεληθφηεξα ζηελ αλζξσπφηεηα αλεμαξηήησο ηεο θαηαγσγή 

ηνπο, ην ρξψκα ηνπο ή ην ηη πηζηεχνπλ (αλ πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ αθνξά ηε δηαπνιηηηζκηθή 

παηδαγσγηθή θαη εθπαίδεπζε)». (Τ.3). 

Παξαηεξψληαο ηηο δχν νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θάζε εθπαηδεπηηθφο πξνζέγγηδε ηελ θάζε 

νπηηθή παξάζηαζε δίλνληαο βαξχηεηα ζηα ζεκεία εθείλα πνπ ηνπ έθαλαλ πεξηζζφηεξε 

εληχπσζε θαη ελδερνκέλσο, λα απνηεινχζαλ ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ζε 

πξψηε θάζε, ζηε ζρνιηθή ηάμε πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο. Έηζη, ην Τ.1. «Δληάμεη αξρηθά βιέπσ δχν 

δηαθνξεηηθέο εηθφλεο πνπ έρνπλ φκσο θάηη θνηλφ. Σν θνηλφ είλαη φηη απεηθνλίδνπλ πξφζσπα. 

ηε κηα πεξίπησζε βέβαηα είλαη πξφζσπα έηζη ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ ή κεζειίθσλ ηέινο 

πάλησλ… Ζ άιιε δείρλεη ινηπφλ ραξηησκέλα κσξά πνπ θνξάλε κφλν ην πάκπεξ. Δίλαη 

απίζηεπηα. Απηφ πνπ κνπ θάλεη εληχπσζε εδψ είλαη φηη φια ηα παηδάθηα ζηξέθνπλ ην βιέκκα 

ηνπο πξνο θάηη θνηλφ. Γειαδή είλαη κηα θσηνγξαθία εδψ πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη έλα ζέκα 

θνηλφ ελψ ζηελ άιιε κε ηνπο ελήιηθεο είλαη αλεμάξηεηεο θσηνγξαθίεο, θνκκέλεο ε κία κεηά 

ηελ άιιε θαη ηνπνζεηεκέλεο ε κία δίπια ζηελ άιιε. Γελ ππάξρεη έλα θνηλφ ζέκα εδψ. Δλψ 

δίπια ηα παηδάθηα θαίλεηαη φηη θάηη ηα απαζρνιεί. Σα απαζρνιεί κε ηελ έλλνηα φηη θάηη 

παξαηεξνχλ.. κε θάηη θαη αζρνινχληαη». Σν Τ.2 δίλεη βαξχηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ 

«ηελ πξψηε πεξίπησζε βιέπσ δχν, ηέζζεξα, έμη, εθηά παηδάθηα κηθξήο ειηθίαο θαη ζηε 

δεχηεξε πέληε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηέινο πάλησλ, ελήιηθεο» θαη έπεηηα ζην ηη 

ζπκβαίλεη ζηε δεδνκέλε νπηηθή παξάζηαζε «είλαη κε παηδάθηα ηεο ίδηαο ειηθίαο ζε δηάθνξεο 

ζηάζεηο, παηδηθέο ζηάζεηο θαη …. εληάμεη κε ηδηαηηεξφηεηεο, ζην ρξψκα αιιά δελ παχεη λα 

είλαη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε παηδηνχ». «ηε δεχηεξε (νπηηθή παξάζηαζε) παξφκνηαο 

ειηθίαο άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ ….. δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, θαηαγσγήο». Σν Τ.3 ηνλίδεη 

«Ζ πξψηε δείρλεη κηθξά παηδηά απφ δηαθνξεηηθέο επείξνπο πξνθαλψο, πνπ παίδνπλ, 

θαίλνληαη ραξνχκελα αιιά ζπγρξφλσο θαίλνληαη φηη έρνπλ φια ηηο ίδηεο αλάγθεο θη 

επνκέλσο, ρξήδνπλ ηεο ίδηαο αληηκεηψπηζεο.  Ζ δεχηεξε δείρλεη αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο απφ άιινπο ηφπνπο πνπ… ν θαζέλαο θαληάδνκαη φηη ζα έρεη θάπνην επάγγεικα θαη 

θάηη ζα έρεη λα πξνζθέξεη».  

ηελ εξψηεζε πνην κπνξεί λα είλαη ην λφεκα ηεο θάζε νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε έλα 

πιαίζην δηαπνιηηηζκηθήο/ζπκπεξηιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, δειαδή πψο ζα κπνξνχζε λα ηηο 
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ρξεζηκνπνηήζεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ζην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, θάζε 

ππνθείκελν θάλεθε λα αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ζπιιάβεη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ πνπ είρε ν 

ίδηνο απνθηήζεη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ηνλίζνπκε φηη ηα Τ.2 

θαη Τ.3. έρνπλ καζεηέο ζηελ ηάμε ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

(αιινδαπνί) θαη δηαρεηξίδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαθή, ζπλεξγαζία αιιά θαη επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ. Έηζη, ην Τ.1 ηνλίδεη ην «πφζν δηαθνξεηηθνί είκαζηε θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε αο 

πνχκε κηα θνπβέληα κε ηα παηδηά γηα λα δηδάμνπκε ιηγάθη, λα πξνζεγγίζνπκε ηέινο πάλησλ 

ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο φηη φινη λαη κελ είκαζηε δηαθνξεηηθνί αιιά είκαζηε φινη 

άλζξσπνη. Καη εγψ απηφ πνπ ζπλεζίδσ λα ιέσ ζηα παηδηά είλαη φηη ν θαζέλαο απφ καο είλαη 

έλα ζαχκα ηεο θχζεο θαη άξα κπνξεί λα είκαζηε δηαθνξεηηθνί άζπξνη, καχξνη, θφθθηλνη, 

θίηξηλνη, θνληνί, ςεινί θηι. αιιά αμίδνπκε φινη σο ζαχκα ηεο θχζεο ίζε κεηαρείξηζε. Έηζη, 

πξέπεη απηφ λα ην δερηνχκε θη εδψ βιέπνπκε φηη εληάμεη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαίλεηαη απφ 

πνιχ λσξίο θαη ζπλερίδεη ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. ινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ βιέπνπκε 

πξνθαλψο θαη δελ κνηάδνπλ, είλαη δηαθνξεηηθνί αιιά εμαθνινπζνχλ λα είλαη ν θαζέλαο 

κνλαδηθφο θαη αλεπαλάιεπηνο … θαη ζίγνπξα αμίδεη ηνλ θφπν λα ζθχςνπκε πάλσ απφ ηνλ 

θαζέλα». Σν Τ.2 επηζεκαίλεη φηη «ζα κπνξνχζα λα δεηήζσ λα κνπ θηηάμνπλ θάπνηεο ηζηνξίεο 

γηα ην πψο βιέπνπλ ζηελ παηδηθή ειηθία, πψο ζα πεξηέγξαθαλ ηε δσή απηψλ ησλ παηδηψλ κε 

βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο δηθέο ηνπο, θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κε ηνπο ελήιηθεο … ηη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη απηφο ν άλζξσπνο, ηη θάλεη, πψο ζα εμειηρζεί», ελψ ην Τ. 3 ηνλίδεη ην 

θνηλφ ζεκείν πνπ έρνπλ νη δχν νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη πψο απηφ ζα ην ρξεζηκνπνηνχζε 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ «φινη νη άλζξσπνη ιίγν πνιχ έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη φηη ε πξφνδνο 

θαη ε εμέιημή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο αιιά θαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε πνπ 

ζα έρνπλ απφ ην θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ο θάζε άλζξσπνο αλάινγα κε ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ ζα δηακνξθψζεη θαη ην ραξαθηήξα ηνπ. Απηφ ζα παίμεη ξφιν ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ». 

Δπνκέλσο, ε αμηνπνίεζε ζα αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ζπδήηεζε, επηρεηξεκαηνινγία θαη 

έθθξαζε απφςεσλ, θξίζεσλ ή θαη πεπνηζήζεσλ. 

ηελ εξψηεζε πνηα νπηηθή παξάζηαζε ζεσξνχλ θαιχηεξε ην Τ.1 επηζεκαίλεη φηη «εάλ 

ππνζέζνπκε φηη απηέο νη δχν νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπκε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα λνκίδσ φηη είλαη θαιχηεξε ε εηθφλα κε ηα κηθξά ….Βιέπσ φηη φια ηα κσξά 

θνηηάδνπλ, ζηξέθνπλ θαη θνηηάδνπλ θάηη. Άξα ππάξρεη έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ζην νπνίν 

φια παξφιεο ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ, άξα κπνξνχλ θάπνπ λα βξνπλ έλα  θνηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο ελψ αληίζεηα, απηφ δε γίλεηαη ζηελ άιιε εηθφλα πνπ βιέπνπκε λα είλαη 

..έηζη…θνκκέλεο θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο θη απιψο 

ηηο έρνπκε βάιεη ηηο έρνπκε παξαζέζεη ζηε ζεηξά». Σν Τ.2 δε ζεσξεί θάπνηα θαιχηεξε δηφηη 

θαηά ηε γλψκε ηνπ «δειψλνπλ δχν δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ε θάζε κία έρεη 

ηελ αμία ηεο θαη είλαη …. ζηα πιαίζηα ηεο χπαξμήο καο ηέινο πάλησλ. Δίκαζηε κηθξνί, 

κεγαιψλνπκε…» άξα θάζε νπηηθή παξάζηαζε έρεη ηε δηθή ηεο ζεκεηνινγία θαη δε ρξήδεη 

ζχγθξηζεο. Σν Τ.3 βιέπεη ηελ νπηηθή παξάζηαζε απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζέγγηζεο κε ηα 
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παηδηά θαη επηζεκαίλεη φηη «ζεσξψ απηή κε ηα κηθξά παηδηά δηφηη ζην δεκνηηθφ είλαη ινγηθφ 

λα θεληξίδνπλ πην πνιχ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ».  

Απφ ηελ εξψηεζε απηή θαίλεηαη λα εθκαηεχνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πψο βιέπνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί θαη επνκέλσο, δίλνπλ βαξχηεηα ή αμηνπνηνχλ ην πιηθφ απφ δεδνκέλεο 

νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο αμηνπνηψληαο θαη ελεξγνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, 

ζηάζεηο, ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Αλ πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ε εηθφλα 

κε ηα λήπηα ηνπο βνεζά λα ην πξνζεγγίζνπλ πην εχθνια κε ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Αλ ζεσξνχλ φηη δελ έρεη ζεκαζία ε φπνηα επηινγή νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο δελ 

ηίζεηαη ζέκα ζχγθξηζεο θαη ε θάζε νπηηθή αλαπαξάζηαζε επεμεξγάδεηαη θαη αμηνπνηείηαη απφ 

ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθά αιιά φκσο κε ην ίδην απνηέιεζκα (δειαδή ηεο αλάπηπμεο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο - πξνζέγγηζεο). 

ην εξψηεκα πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θάζε κία κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο 

ζηάζεο θαη ςπρνινγίαο απέλαληη ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο δηαπηζηψλνπκε φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ απφ ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε θαη απνδνρή ησλ 

αιινδαπψλ/δηαθνξεηηθψλ  καζεηψλ. Έηζη, ην Τ.1 επηζεκαίλεη φηη ζα ξσηνχζε ηνπο καζεηέο, 

κεηά απφ θάπνην δηάινγν πνπ ζα είρε καδί ηνπο «αλ βξηζθφζαζηε ζε απηή ηελ ειηθία ζα 

κπνξνχζαηε λα κπείηε θαη εζείο απηή ηελ νκάδα; Τπάξρεη θάηη ηφζν δηαθνξεηηθφ κεηαμχ ησλ 

κσξψλ πνπ ηα εκπνδίδεη γηα παξάδεηγκα λα παίμνπλ καδί;». Οκνίσο θαη ην Τ.2  ζα ζπδεηνχζε 

κε ηνπο καζεηέο αλ ππάξρεη θάηη πνπ δηαθνξνπνηεί θάπνην παηδί απφ ηα ππφινηπα ηφζν ψζηε 

λα απνηειεί ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο θαη επνκέλσο, κε απνδνρήο «δε κπνξείο λα δεηο 

θάπνηεο άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο, λα πεηο φηη απηφ αο πνχκε ζηελ πξψηε θσηνγξαθία ησλ 

πηηζηξηθηψλ φηη δηαθνξνπνηείηαη κφλν ιφγσ ρξψκαηνο ή επεηδή θνξάεη ρξσκαηηζηή …. πάλα 

ή γπαιηά φηη δηαθνξνπνηείηαη κε θάπνηνλ ηξφπν απφ φια ηα ππφινηπα. Απιά είλαη παηδάθηα ζε 

παηδηθή ειηθία ζε δηάθνξεο ζηάζεηο πνπ έρνπλ φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θχινπ, ηνπ ρξψκαηνο ή ηεο πξνέιεπζεο, έηζη 

φπσο θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ, δελ ππάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα έιεγεο φηη δηαθνξνπνηεί απηά ηα 

άηνκα κεηαμχ ηνπο….». Σν Τ.3 επηζεκαίλεη φηη επεηδή ζηελ ηάμε ηνπ έρεη αιινδαπνχο 

καζεηέο «ζπλήζσο πξνζπαζνχκε λα αλαδεηθλχνπκε ζηνηρεία απφ ηνλ ηφπν ηνπο φπσο κχζνπο, 

ηξαγνχδηα, δηάθνξεο δηεγήζεηο θαη έηζη θαίλεηαη θαη ν ηξφπνο δσήο ζε άιινπο ηφπνπο θη έηζη 

ηέινο πάλησλ νη άλζξσπνη κπνξεί λα πξννδεχζνπλ αιιά θπξίσο, (επηζεκαίλεηαη ζηα παηδηά 

θαη δηαπηζηψλεηαη φηη φινη νη άλζξσπνη) έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο». 

Σέινο, ζηελ εξψηεζε αλ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ έλα ζελάξην ή θάπνηεο δξάζεηο πνπ ζα 

νξγάλσλαλ κε βάζε κία απφ ηηο δχν νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ 

ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε αιινδαπνχο καζεηέο νη εθπαηδεπηηθνί 

ηφληζαλ φηη «αλ ππνζέζνπκε φηη απηή ε εηθφλα απνηειεί ην μεθίλεκα κηαο ηζηνξίαο γηαηί είλαη 

κηθξά ηα παηδηά, λα θηηάμνπλ ηελ ηζηνξία ζηελ εμέιημή ηνπο. Γειαδή λα δσγξαθίζνπλ ηα 

παηδηά ζηελ ειηθία ησλ δέθα εηψλ. Να θαληαζηνχλ πψο ζα είλαη απηά ηα παηδάθηα ζηελ 

ειηθία ησλ δέθα εηψλ. Θα είλαη φια καδί; Θα παίδνπλ φια καδί; Θα έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηαθνξεηηθά; Ή ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Θα εμαθνινπζνχλ λα είλαη δηαθνξεηηθά; Κάπσο έηζη 
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δειαδή. Μηα πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη απηή. Να ην δνπλ ιηγάθη εμειηθηηθά. Ξεθηλάκε απφ 

κηθξά. Ση ζα γίλεη ζηελ ζπλέρεηα; Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη φηη ζα βάιεηο έλα πξφβιεκα γηα 

λα ηνπο πεηο φηη θάπνηνο ππνζηεξίδεη φηη ην έλα απφ ηα παηδάθηα απηά, απηφ ην παηδάθη πνπ 

θνξάεη καχξα γπαιηά, γηα παξάδεηγκα, δελ πξέπεη λα είλαη ζηελ νκάδα απηψλ ησλ παηδηψλ 

θαη ζα πξέπεη λα ην …. λα κελ ηνπ επηηξέπνπκε λα παίδεη. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; Να 

κπνχκε δειαδή ιηγάθη ζηε ζέζε (ελλνείηαη ηνπ αηφκνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ)…» (Τ.1). Σν Τ.2 επηζεκαίλεη φηη «ζα κπνξνχζα λα πσ φηη ζα θηηάμσ ή ζα 

δεηήζσ κάιινλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε λα καο δείμνπλ έλα 

ρψξν ηεο πεξηνρήο ηνπο (πάλσ ζην νπνίν ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε αιιά θαη 

πξνβιεκαηηζκφο)». Σν Τ.3 νκνίσο, επηζεκαίλεη φηη «ζα έβαδα ηνπο καζεηέο λα ιέλε ηζηνξίεο 

απφ ηνλ ηφπν ηνπο ή λα θέξνπλ εηθφλεο απφ ηνλ ηφπν ηνπο θη έηζη ηα παηδηά λα εμνηθεηψλνληαη 

θαη κε δηαθνξεηηθέο εηθφλεο θαη κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ελδερνκέλσο, γηα λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αιιά θπξίσο ππάξρνπλ πην πνιιά ηα ζηνηρεία πνπ 

ελψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο». Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ηζηνξία σο κέζν γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή/ζπκβνπιεπηηθή. 

(ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη επεηδή ε ερνγξάθεζε δεκηνπξγνχζε θάπνην 

άγρνο θαη θάπνηα αλαζθάιεηα ζηνλ/ζηελ ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθφ, φηαλ 

νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία θαη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είραλ 

κε ηελ εξεπλήηξηα (Α. Παιαηνζνδψξνπ) ηφληζαλ φηη κε ηε ιήμε ηεο ζπλέληεπμεο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα πξνηείλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο (επξχηεξεο) δξάζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ θαη ηελ επηθνηλσλία – αιιεινθαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία 

αιινδαπψλ καζεηψλ κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. Οξηζκέλεο κάιηζηα 

ζα ήηαλ ε νξγάλσζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο φπνπ φινη νη καζεηέο ζα ζπκκεηείραλ κε 

θάπνην κηθξφ ή κεγάιν ξφιν, ζα ζρεκάηηδαλ ηα ζθεληθά, ηε κνπζηθή θάιπςε ηνπ έξγνπ, ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα 

επηθνηλσλήζνπλ, λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα θαη λα ζπλεξγαζηνχλ 

αξκνληθά θαη δεκηνπξγηθά γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο παξάζηαζεο.  

Άιιε πξφηαζε ζα ήηαλ ε νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζε παξαδνζηαθνχο 

ρνξνχο φπνπ νη αιινδαπνί καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα δείμνπλ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ηεο 

ρψξαο ηνπο θαη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο λα ηνπο ρνξέςνπλ καδί ηνπο. Μηα 

ηξίηε άπνςε ζα ήηαλ ε δηνξγάλσζε κηαο κηθξήο γηνξηήο φπνπ φινη νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ 

λα θηηάμνπλ θάπνηα παξαδνζηαθά γιπθά θαη λα ηα κνηξαζηνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο γλσξίδνληαο ζπλήζεηεο, γεχζεηο ή θαη παξαδφζεηο άιισλ ιαψλ). 

5.5. πκπεξάζκαηα – Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ θαη έρνληαο ππφςε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ζέζακε δηαπηζηψλεηαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο κειέηεο ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Σηο ζεσξνχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θη 
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αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Άιισζηε, φπσο έρεη επηζεκαλζεί «κε ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο νπηηθήο αλαπαξάζηαζε αλνίγνληαη 

νξίδνληεο γλψζεο θαη εκπεηξηψλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο» (www.Imago2010.eu., 2010), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη θη απφ ηε 

κηθξήο έθηαζεο, έξεπλα πνπ πινπνηήζακε. 

Κάζε νπηηθή αλαπαξάζηαζε αληρλεχεη θαη ελεξγνπνηεί δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, πεπνηζήζεηο, 

ζηάζεηο. Κάζε κία φκσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη λα βνεζήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο θαζψο ε δχλακή ηεο είλαη 

ηζρπξή γηα λα δεκηνπξγήζεη γφληκν πξνβιεκαηηζκφ, λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο καζεηέο, λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε αμηψλ, απφςεσλ, ζηάζεσλ, 

πεπνηζήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, 

εζληθφηεηαο, γεσγξαθηθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο (Council of Europe 2012).   

Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα απνηεινχλ εθαιηήξην ελεξγνπνίεζεο εκπεηξηψλ γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο ηνπο βνεζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ έλα ζέκα, λα εζηηάζνπλ ζε 

θάπνηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ εθηεηακέλεο ζπδήηεζεο ή πξνβιεκαηηζκνχ θαη λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα δηακνξθψζνπλ είηε ηε δηδαζθαιία ηνπο ή ηε ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζή ηνπο 

κε ηνλ θαιχηεξν θη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν.  

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηαρεηξίδεηαη φρη 

κφλν ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο αιιά θαη φ,ηη έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ αλζξψπηλε 

πξνζσπηθφηεηα. Έηζη, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ, 

ζπκβνπιεπηηθήο δηαρείξηζεο απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα 

ηχρνπλ ηεο δηθήο ηνπ πξνζεθηηθήο (γηα λα κελ πξνζβάινπλ) αιιά θαη δίθαηεο αληηκεηψπηζεο. 

Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνλ βνεζνχλ λα ελεξγνπνηεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ λα ηηο εκπινπηίδεη 

θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη λα ζέβεηαη, λα αλαγλσξίδεη 

θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο παξαδνρέο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Παπάδνγινπ (2008), έρνπλ 

πξνηαζεί σο απαξαίηεηεο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. Κη απηέο δελ είλαη άιιεο απφ ηελ 

«αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηέινο, ηεο 

δηθαηνζχλεο» (2008: 83). Σν ζρνιείν είλαη ζρνιείν γηα «φινπο» θαη κε ίζεο επθαηξίεο γηα 

φινπο αλεμάξηεηα γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο, θαηαγσγήο, θχινπ ή δηαθνξεηηθφηεηαο. Οη 

εκπεηξίεο ησλ δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχνπλ απηή ηελ άπνςε θαη βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο δηαπνιηηηζκηθήο/ ζπκπεξηιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζην πεξηβάιινλ 

κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

ινη νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη θαη πξνζεγγίδνπλ ην δηαθνξεηηθφ θαη πξνζπαζνχλ λα ην 

εληάμνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην κε φζν ην δπλαηφ πην ππεχζπλν, δεκνθξαηηθφ θαη κε πλεχκα 

ηζνλνκίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηξφπν θάλνληαο πξάμε απηφ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο 

Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε (1998) (Παπάδνγινπ, 2008: 81-82) γηα ην δηαπνιηηηζκηθφ 
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ραξαθηήξα ηεο αγσγήο. χκθσλα ινηπφλ κε απηνχο «ν δηαπνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

αγσγήο αθνξά ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, 

ηελ αιιειεγγχε, ηνλ ηζφηηκν ζεβαζκφ ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη, θπξίσο ηελ αγσγή ζηελ 

εηξήλε, πνπ πξνθχπηεη σο θπζηθφ απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ»  

Έηζη, θάησ απφ απηφ ην πξίζκα, θαη ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηελ 

έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ, νη αιινδαπνί καζεηέο ηείλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα απνθηνχλ 

ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε εμνκαιχλνληαο φπνηεο δηαθνξέο ή ηδηαηηεξφηεηεο ή θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδερνκέλσο, αλαπηχζζνπλ θαη κε ηελ θαηάιιειε δηάζεζε, απνδνρή, 

ζπδήηεζε θαη ςπρνινγηθή, πνιιέο θνξέο, ζηήξημε θαη βνήζεηα, λα νδεγνχληαη ζηελ νκαιή 

ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη 

θαηφπηλ, κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κηθξήο έθηαζεο έξεπλα θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ θη αλαθαιχπηνπλ 

ηερληθέο, πξαθηηθέο ή κεζφδνπο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ καζεηέο απφ 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ αιιά θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κε ηνλ θαιχηεξν θη 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. Απηή ε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά επηηξέπεη ζην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε πλεχκα αιιειεγγχεο, 

αιιεινβνήζεηαο θη απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Αλ ζθεθηνχκε κάιηζηα φηη ζήκεξα 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ θαηλφκελα βίαο (bulling) ζπκβαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα 

ζρνιεία, ε απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο ηνπ δηαθνξεηηθνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά 

ζηελ εκθάληζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ.  

Χζηφζν, θαηαιήγνληαο, δε ζα πξέπεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο απφ κφλνο ηνπ λα ελεξγεί 

νξγαλψλνληαο δξάζεηο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αιιά νιφθιεξε ε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα ζπληνληζκέλα, νξγαλσκέλα θαη κεζνδηθά λα νξγαλψλεη δξάζεηο, ελέξγεηεο, θαιέο 

πξαθηηθέο απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο θαη 

δεκνθξαηίαο. χκθσλα κάιηζηα κε ηελ Κεζίδνπ (2008) ε αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αγσγήο ρξεηάδεηαη ζπληνληζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηαιήγνπλ έσο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ψζηε απηφ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα. Ζ αλάδπζε σζηφζν, ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κειέηε απηψλ, 

αδηακθηζβήηεηα, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ ή δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Μηα ηέηνηα πξαθηηθή ίζσο ζπληειέζεη ζηελ 

ηαρχηεξε θαη πην πξφζθνξε αλάιεςε θαη θαη΄επέθηαζε, πινπνίεζε δηαπνιηηηζκηθψλ 

δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
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Abstract: The purpose of the study is to investigate the effectiveness of differentiated 

instruction in primary and secondary education through the analysis of 21 surveys of the last 

decade (2008-2018) in Greece and internationally. The mobilization and improvement of 

trainees' performance, the attitudes and beliefs of students and teachers, the advantages, the 

difficulties, the conditions for its effective implementation are examined to identify any gaps 

and to make proposals for further research. The results of the review of literature show that 

differentiated instruction contributes to mobilizing students, improving their performance, and 

developing more positive attitudes and beliefs of learners and teachers. Students' universal 

participation, professional development of teachers, knowledge and experience, focus on 

creating a group of students in diverse classes, are described as the main advantages of this 

method. The teachers' misconceptions about the basic principles of differentiated instruction, 

the increased preparation time, the demanding and laborious process, the lack of time and the 

logistical infrastructure, are recorded as the major difficulties.The contribution of positive 

assessment to its implementation by teachers, their familiarity with the specific teaching 

method and their professional development are recorded as the most important conditions for 

the effective implementation of differentiated instruction. 

Keywords: differentiated instruction, teaching method, primary education, secondary 

education 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο 

αλάιπζεο 21 εξεπλψλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2008-2018) ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. 

Δμεηάδνληαη ε θηλεηνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη ζηάζεηο 

θαη πεπνηζήζεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηα πιενλεθηήκαηα, νη δπζρέξεηεο, νη 
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πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ θελά θαη 

λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο πξνθχπηεη φηη  ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ, ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, θαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη πεπνηζήζεσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Ζ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, 

ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε γλψζε θαη εκπεηξία, ε εζηίαζε ζηε 

δεκηνπξγία νκάδαο καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεηο, νη επθαηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ακνηβαία εκπινθή ζηελ πξαθηηθή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαηαγξάθνληαη σο 

θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. Χο ζεκαληηθφηεξεο δπζρέξεηεο θαηαγξάθνληαη νη 

ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, ν απμεκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, ε απαηηεηηθή θαη επίπνλε δηαδηθαζία, ε 

έιιεηςε ρξφλνπ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Σέινο, ε ζπκβνιή ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο 

ζηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε εμνηθείσζε  κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

κέζνδν θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, θαηαγξάθνληαη σο νη ζεκαληηθφηεξεο 

πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο  δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Λέμεηο – Κιεηδηά: δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, δηδαθηηθή κέζνδνο, πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο γηα 

ηε ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο 

παξαηεξείηαη απμαλφκελε εηεξνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ πιεξέζηεξε θάιπςε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ νη νπνίνη επηηπγράλνπλ 

θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Bearne, 1996). 

Ζ εηεξνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ νθείιεηαη ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζε ηάμεηο κε 

κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ειηθία ρσξίο λα ζπλεθηηκψληαη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο, παηδαγσγηθέο θαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ. Ζ αλνκνηνγέλεηα απηή ζπρλά απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ επηηπρή 

απνθνίηεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο σζεί ζηε ζρνιηθή απνηπρία (Καλάθεο, 

2007). 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πξνθχπηεη φηη αξθεηέο έξεπλεο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία έρνπλ εμεηάζεη ηε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο (Hogan, 2014· Βαιηαληή, 2015·Ariss, 2017· 

Solberg, 2017), θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Stone, 2012· 

Wenzel, 2017). ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία φκσο, δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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Δπνκέλσο, ε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Βαιηαληή, 2015) θαη ζηε ζπλνιηθφηεξε αλαβάζκηζε ηνπ 

παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2008-2018), ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα ηελ εμαγσγή 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ θαη ηε δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

1. Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία: ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ επηδηψθνληαο ηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ 

ηνπο. Απηή νηθνδνκείηαη ζηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο, ζην καζεηή θαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα (Παληειηάδνπ, 2008).   

ηνλ πξψην άμνλα αλήθνπλ ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ 

ζηηι, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε καζεηή (Tomlinson, 2001). Δηδηθφηεξα, 

ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα αληαλαθιά ην επίπεδν γλψζεσλ θάζε καζεηή πνπ κε ηελ θαηάιιειε 

αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη θιίζεψλ ηνπ κπνξεί, κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο (Mulroy&Eddinger, 2003) λα θαηαθηήζεη πιεξέζηεξα ηε 

γλψζε (Κνζζπβάθε, 2002), ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky 

(1978). Δπίζεο, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία παξέρνληάο ηνπ θίλεηξα. Σν καζεζηαθφ 

ζηηι ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο απφ ην καζεηή αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

λνεκνζχλεο πνπ δηαζέηεη (Gardner, 1993). 

ην δεχηεξν άμνλα αλήθνπλ ην πεξηερφκελν, ε επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην ηειηθφ 

πξντφλ. Ο άμνλαο απηφο επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ε νπνία βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εζηηάδεη  ζην ηη, κε πνην 

ηξφπν θαη πψο ν καζεηήο απνθηά ηε λέα γλψζε ζχκθσλα κε ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ ηνπ ζηηι (Παληειηάδνπ, 2008). 

Ζ πινπνίεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή 

έηνηκσλ ηππνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ (Tomlinson, 2000), γηαηί ε ηππνπνίεζε δε ζπλάδεη κε ηηο 

αξρέο ηεο, ενπνία απνδέρεηαη ηηο αηνκηθέο καζεζηαθέο δηαθνξέο. Ο εθπαηδεπηηθφο, σζηφζν, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο κπνξεί λα πινπνηήζεη ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, δπλαηφηεηεο θαη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπ (Βαιηαληή&Κνπηζειίλε, 

2008). 
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2. θνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέζα απφ ηελ αλάιπζε 21 εξεπλψλ νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2008-2018) ζηελ 

Διιάδα θαη δηεζλψο. Αλαιπηηθφηεξα, ε κειέηε εμεηάδεη: α. ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

κέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλσζηηθή, θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαη κεηαγλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο β. ηηο ζηάζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη γ. ηα πιενλεθηήκαηα, ηηο δπζρέξεηεο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζήο ηεο.  

Δλδεηθηηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε έξεπλα είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1
ν
: Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ; 

2
ν
: Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ πεπνηζήζεσλ 

θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο; 

3
ν
: Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ πεπνηζήζεσλ 

θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία; 

4
ν
: Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο; 

5
ν
:Πνηεο είλαη νη δπζρέξεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη απνζαξξχλνπλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ πινπνίεζή ηεο; 

6
ν
: Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο  δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο; 

7
ν
:  ε πνηεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη εμεηαδφκελεο έξεπλεο; 

3. Μέζνδνο 

Απφ ηελ αλαδήηεζε εξεπλψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ: googlescholar, 

ERIC, Taylor&Francis, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο – θιεηδηά:  differentiatedinstruction, 

παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε, δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο κέζνδνη 

εληνπίζηεθαλ 51 κειέηεο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηίηισλ 

θαη πεξηιήςεσλ κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ 6 εξεπλψλ θαζψο απνηεινχζαλ 

βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο. Αθνινχζσο, νη 45 κειέηεο ειέγρζεθαλ γηα ην αλ απαληνχλ 

ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη απνθιείζηεθαλ 24 έξεπλεο. πλεπψο, ην δείγκα ηεο παξνχζαο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο αλέξρεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 21 εξεπλψλ.  
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4. Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

ηνλ πίλαθα 1 θαηαγξάθνληαη νη εμεηαδφκελεο έξεπλεο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε γηα ηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

Πίλαθαο 1: Δμεηαδφκελεο έξεπλεο 

Έξεπλεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

Δξεπλεηέο 

Έηνο 

Υψξα 

θνπφο έξεπλαο Δίδνο έξεπλαο 

Μέγεζνο 

δείγκαηνο 

Μάζεκα 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

Kiley 

 

2011 

 

ΖΠΑ 

 

 

 

Γηεξεχλεζε ηνπ 

βαζκνχ ρξήζεο ηεο  

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Μηθηή 

 

76  

 

ια ηα 

καζήκαηα, 

εθηφο απφ 

γπκλαζηηθή 

θαη κνπζηθή 

Πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο: ε ζεηηθή αμηνιφγεζε 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπκβάιιεη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο  

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Smith 

 

2011 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο απφ ηελ 

νπηηθή ηεο κάζεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πνηνηηθή 

 

4  

 

Γισζζηθά 

καζήκαηα 

(γξαθή – 

αλάγλσζε) 

Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη  πεπνηζήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

Γπζθνιίεο: πνιχπινθε 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή.  

Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο: εμνηθείσζε 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

Westbrook 

 

2011 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε ηεο 

βειηίσζεο ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ ζηελ 

επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ησλ 

καζεηψλ κέζσ 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, φηαλ 

εξγάδνληαη ζε 

ζπλεξγαηηθέο νκάδεο. 

Έξεπλα 

δξάζεο 

 

56 καζεηέο 

 

Μαζεκαηηθά 

Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ε 

νκάδα πεηξακαηηζκνχ δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθά νθέιε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ  νκάδα ειέγρνπ. 

Stone 

 

2012 

 

ΖΠΑ 

 

Γηεξεχλεζε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί 

ζθέθηνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

 Πνηνηηθή 

 

5  

 

Δπηζηήκε, 

Αγγιηθά, 

Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη  πεπνηζήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πιενλεθηήκαηα: επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ.  

Πξνυπνζέζεηο: ε ππνζηήξημε απφ ην 
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δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία  ζε ζρέζε 

κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. 

Κνηλσληθέο 

ζπνπδέο, 

Μαζεκαηηθά, 

Δπηρείξεζε ή 

Δηδηθή Αγσγή 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ν 

πξνγξακκαηηζκφο. 

 

Hogan 

 

2014 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο  

εθαξκνγήο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηα 

εκπφδηα πνπ 

αληηκεηψπηζαλ θαηά 

ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Πνηνηηθή 

 

7 

 

Δπηζηήκε 

Κηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ  

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. 

Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη  πεπνηζήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη  

εθπαηδεπηηθψλ. 

Πιενλεθηήκαηα: θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή καζεηψλ.    Γπζθνιίεο: 

απμεκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο. 

Ariss 

 

2017 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ 

επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά ζε ζρέζε  

κε ηελ εκπεηξία ηνπο 

ζε κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε 

ηάμε δηδαζθαιίαο, 

θαζψο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε 

ρξήζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ 

εθπαηδεπηή. 

Μηθηή 

 

1 

εθπαηδεπηηθφο 

θαη 30 

καζεηέο 

 

Μαζεκαηηθά 

 

 

 

Κηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ  

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. 

Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη  πεπνηζήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη  

εθπαηδεπηηθψλ. 

Γπζθνιίεο: απμεκέλνο ρξφλνο 

πξνεηνηκαζίαο,  απαηηεηηθή θαη 

επίπνλε δηαδηθαζία. 

Pablico, 

Diack & 

Lawson 

 

2017 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηα 

καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ 

καζεηψλ. Δπίζεο,  

δηεξεχλεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ, ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία. 

Μηθηή 

 

6 θαζεγεηέο 

θαη 65 

καζεηέο 

 

Βηνινγία 

Γε δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. 

Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη  πεπνηζήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη  

εθπαηδεπηηθψλ. 

Πιενλεθηήκαηα: βειηίσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

Wenzel Γηεξεχλεζε ησλ Πνηνηηθή Πιενλεθηήκαηα: επαγγεικαηηθή 
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2017 

 

ΖΠΑ 

πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία, ηε 

κάζεζε θαη ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ηάμεηο. 

 

6 

εθπαηδεπηηθνί 

θαη 180 

καζεηέο 

 

Γισζζηθέο 

ηέρλεο, 

Μαζεκαηηθά, 

Σερλνινγία, 

Μεραληθή, 

Δπηζηήκε θαη 

Κνηλσληθέο 

ζπνπδέο  

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ.  

Πξνυπνζέζεηο: ελεκέξσζε θαη 

πξαθηηθή εμάζθεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε. 

 

 

Έξεπλεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

Δξεπλεηέο 

Έηνο 

Υψξα 

θνπφο έξεπλαο Δίδνο έξεπλαο 

Μέγεζνο 

δείγκαηνο 

Μάζεκα 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

McLean 

 

2010 

 

ΖΠΑ 

 

 

 

 

Γηεξεχλεζε 

ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

έλαληη ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζε 

γισζζηθέο ηέρλεο  

ζηε ζηνηρεηψδε 

εθπαίδεπζε. 

Πνζνηηθή 

 

100   

 

Γισζζηθέο 

ηέρλεο 

(languagearts). 

Πξνυπφζεζε:  ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

 

Puzio 

 

2012 

 

ΖΠΑ 

 

 

 

 

Γηεξεχλεζε 

ηεο πξαθηηθήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο 

ηνπ αιθαβεηηζκνχ 

(γλψζε γξαθήο-

αλάγλσζεο) ζην 

νξγαλσηηθφ 

πιαίζην. 

Μηθηή 

 

15   

 

Αιθαβεηηζκφο 

(γλψζε γξαθήο 

– αλάγλσζεο) 

Πιενλεθηήκαηα: νη επθαηξίεο γηα 

ακνηβαία εκπινθή ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πξαθηηθή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ 

ζπλεξγαζηψλ, θαζεγεηέο αλαθέξνπλ 

φηη κνηξάδνληαη πφξνπο, 

εκπεηξνγλσκνζχλε θαη αθεγήζεηο 

πξαθηηθήο. Σέινο, ε παξαηήξεζε 

άιισλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο 

πνιχηηκνο ηξφπνο γηα λα κάζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πεξηζζφηεξα γηα ην πψο 

λα δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία. 

Πξνυπνζέζεηο: ζεηηθή ζηάζε θαη 

πίζηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμία 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, 

ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ 
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εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο ζηελ ηάμε ηνπο. 

Rodriguez 

 

2012 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε 

ησλ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο 

δηαθνξνπνηεί ηε 

δηδαζθαιία ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο 

ζεκαηηθνχο ηνκείο. 

Δπίζεο, 

δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ 

βνεζνχλ ή 

παξεκπνδίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο.   

Πνζνηηθή 

 

99 

εθπαηδεπηηθνί  

 

 12 εηδηθφηεηεο 

πξσηνβάζκηαο 

θαη 

δεπηεξνβάζκηα

ο 

εθπαίδεπζεο 

Πιενλεθηήκαηα: γλψζε θαη εκπεηξία 

Γπζθνιίεο: έιιεηςε ρξφλνπ, έιιεηςε 

πφξσλ θαη ε κε εμνηθείσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία.  

Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο: εμνηθείσζε 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε  

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

 

 

 

 

Scott 

 

2012 

 

ΖΠΑ 

 

 

 

Γηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο 

βειηίσζεο ηεο 

επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο  

δηαθνξνπνηεκέλεο

δηδαζθαιίαο. 

Πνζνηηθή 

 

3  

 

Μαζεκαηηθά 

Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε 

πςειφηεξε αθαδεκατθή ηθαλφηεηα γηα 

ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, 

ελψ νη καζεηέο κέζεο ηθαλφηεηαο δελ 

ην έθαλαλ. 

Δπίζεο, δελ ππήξρε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ επίηεπμε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. 

Βαιηαληή  

 

2015 

 

Κχπξνο 

 

 

Γηεξεχλεζε 

ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεη

αο ηεο  

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζε 

ηάμεηο κηθηήο 

ηθαλφηεηαο. 

Δπίζεο, 

δηεξεχλεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο 

απνηειεζκαηηθήο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηα 

Μηθηή 

 

24 

εθπαηδεπηηθνί 

θαη 479 

καζεηέο  

 

Διιεληθή 

Γιψζζα 

 

 

 

 

Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ  

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε 

ησλ επηδφζεψλ ηνπο. 

Πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο: επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ, ζπζηεκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ζε ηάμεηο κηθηήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο, ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. 
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απνηειέζκαηα πνπ 

έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

απηά ζηελ 

πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη 

ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο γλψζεο απφ 

ηνπο καζεηέο. 

Σέινο, δηεξεχλεζε 

ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο ακεξνιεςίαο 

θαη ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο  

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε 

βάζε ηα επξήκαηα 

ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεη

αο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζε 

δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο καζεηψλ. 

Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο δελ επεξέαζε ηε κάζεζε 

ησλ καζεηψλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο παηδαγσγηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.  

Boges 

 

2015 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο 

 δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο  ζηηο 

βαζκνινγίεο ζηελ 

αλάγλσζε-

θαηαλφεζε κεηαμχ 

αγσληδφκελσλ 

αλαγλσζηψλ πνπ 

δηδάρζεθαλ κε 

ζηξαηεγηθέο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη 

καζεηψλ πνπ 

δηδάρζεθαλ κε 

ζηξαηεγηθέο ζε 

νιφθιεξεο νκάδεο. 

Πνζνηηθή 

 

125 καζεηέο 

εθ ησλ νπνίσλ 

νη 60 

εληνπίζηεθαλ 

σο 

αγσληδφκελνη 

αλαγλψζηεο 

(asstrugglingre

aders) 

 

Μάζεκα 

ηεοΑλάγλσζεο 

 Γελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Ζ 

κάζεζε ησλ καζεηψλ ζπλδέζεθε κε 

ελδναηνκηθέο δηαθνξέο πνπ δελ έρνπλ 

εμεηαζηεί ζε απηή ηε κειέηε, φπσο ην 

θχιν, ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν.  

Ζκάζεζεησλ 

καζεηψλδεζπλδέζεθεκεδηδαθηηθή 

κέζνδν. 

 

Maddox 

 

2015 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί 

θαζνξίδνπλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ, 

Πνηνηηθή 

 

12  

 

ια ηα 

καζήκαηα 

Πιενλεθηήκαηα: νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί θαηαλφεζαλ ην 

εγρεηξίδην νξηζκνχ ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη 

εζηίαζαλ ζηε δεκηνπξγία νκάδαο 

καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεηο. 
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εμνηθεηψλνληαη θαη 

αληηιακβάλνληαη 

ηε δηαθνξνπνίεζε 

ζην αληηθείκελν 

ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο. 

Γπζθνιίεο: έιιεηςε ρξφλνπ θαη 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

Πξνυπφζεζε: εμνηθείσζε κε ηε  

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

Xanthou 

 

2015 

 

Διιάδα 

Γηεξεχλεζε 

ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν νη θαζεγεηέο 

ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, 

θαηαλννχλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηξαηεγηθέο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο. 

Δπίζεο, 

δηεξεχλεζε ηεο 

ζηάζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία θαη ηνλ  

αληίθηππφ ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή. 

Μηθηή 

 

106  

 

Αγγιηθήγιψζζ

α 

 

 

 

 

Πξνυπνζέζεηο: επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ, ζπγθεθξηκέλνο 

αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε, αιιαγή 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Γπζθνιίεο: έιιεηςε ρξφλνπ, 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαζεγεηέο 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξνηηκνχλ λα 

ηξνπνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ρσξίο λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

ή νη κνξθέο (ηα ζηηι) κάζεζεο, πνπ 

είλαη απφ ηηο θχξηεο αξρέο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Afurobi, 

Izuagba, 

Ifegbo&Op

ara 

 

2017 

 

Νηγεξία 

Γηεξεχλεζε ηεο 

πξαθηηθήο ησλ 

δαζθάισλ/ 

θξνληηζηψλ ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζηηο 

πξνζρνιηθέο 

ηάμεηο. 

Πνζνηηθή 

 

119 δάζθαινη/ 

θξνληηζηέο 

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ αζθνχλ 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε απηφ 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, παξά ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπ ζηε θξνληίδα ηεο 

πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο. Δπίζεο, ηα 

ρξφληα εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είραλ επηξξνή ζηελ πξαθηηθή ηνπο, 

αιιά ε ζέζε ηνπο δελ είρε.   

Cannon 

 

2017 

 

ΖΠΑ 

Αμηνιφγεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ δχν 

ηκεκάησλ 

καζεκαηηθψλ ·  έλα 

κε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

παηδαγσγηθή  θαη 

ην άιιν κε 

παξαδνζηαθή 

παηδαγσγηθή. 

Έξεπλα 

δξάζεο 

 

1 

εθπαηδεπηηθφο 

θαη 28 καζεηέο  

 

Μαζεκαηηθά 

 

Γελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα  καζεκαηηθά 

επηηεχγκαηα θαη ην είδνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παηδαγσγηθήο αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο πνπ δηδάρζεθαλ κε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ζε 

απηνχο πνπ δηδάρηεθαλ κε 

παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

Mavroudi Γηεξεχλεζε ησλ Πνζνηηθή Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 
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2017 

 

Διιάδα 

αληηιήςεσλ ησλ 

θαζεγεηψλ 

Αγγιηθήο γιψζζαο 

πνπ εξγάδνληαη ζε 

δεκφζηα ζρνιεία 

ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία. 

 

149 

εθπαηδεπηηθνί 

 

Αγγιηθήγιψζζ

α 

θαη  πεπνηζήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Γπζθνιίεο: εζθαικέλεο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε 

θαηάξηηζεο θαη πφξσλ.  

Solberg 

 

2017 

 

Ννξβεγία 

Γηεξεχλεζε 

ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο 

πνπ παξέρεηαη ζηα 

καζήκαηα αγγιηθήο 

γιψζζαο 

ρξεζηκνπνηψληαο 

ηπραία 

νκαδνπνίεζε θαη 

νκαδνπνίεζε 

ηθαλνηήησλ, θαζψο 

θαη ηνπ βαζκνχ 

πνπ νη καζεηέο ζε 

δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο 

ηθαλνπνηνχληαη κε 

ηε δηδαζθαιία ηνπο 

ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

Μηθηή 

 

3 

εθπαηδεπηηθνί 

θαη 76 καζεηέο 

 

Αγγιηθά 

Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ  

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε 

ησλ επηδφζεψλ ηνπο. 

Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη  πεπνηζήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

καζεηψλ. 

Οη καζεηέο ρακειήο ηθαλφηεηαο είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο απφ ηνπο καζεηέο 

πςειήο ηθαλφηεηαο.  

 

 

Έξεπλεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε  δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Δξεπλεηέο 

Έηνο 

Υψξα 

θνπφο έξεπλαο Δίδνο έξεπλαο 

Μέγεζνο 

δείγκαηνο 

Μάζεκα 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

Dixon, 

Yssel, 

McConnell 

& Hardin 

 

2014 

 

ΖΠΑ 

Γηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο  

ηξφπνπ εμήγεζεο ηεο 

πξνζπκίαο ηνπ λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηε 

δηδαζθαιία.  

Πνζνηηθή  

 

41 

εθπαηδεπηηθνί 

Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

 

Μαζεκαηηθά 

Δπηζηήκε 

Γισζζηθέο 

ζπνπδέο  

Κνηλσληθέο 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο σξψλ 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά ηφζν κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη κε ηελ 

αίζζεζε πεπνηζήζεσλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, απηή ε 

κειέηε θαηέδεημε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα ζεκαληηθή 

δηάζηαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο 
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ζπνπδέο δηαδηθαζίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ή ην αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο.  

 

Σν ζρήκα 1 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ αλά έηνο. 

 
ρήκα1: Αξηζκφο εξεπλψλ αλά έηνο 

 

To ζρήκα 2 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ ζηελ Διιάδα θαη ην δηεζλή ρψξν. 

 

Αριθμός ερεσνών ζηην Ελλάδα  και ηο διεθνή τώρο

2

19

0

10

20

Δλλάδα Γιεθνήρ σϊπορ
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ρήκα 2: Αξηζκφο εξεπλψλ ζηελ Διιάδα θαη ην δηεζλή ρψξν 

 

Σν ζρήκα 3 παξνπζηάδεη ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ. 

 
ρήκα 3: Δίδνο εμεηαδφκελσλ εξεπλψλ 

 

Σν ζρήκα 4 παξνπζηάδεη ηηο έξεπλεο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο.  

 
ρήκα 4: Έξεπλεο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

 

Διεθνής τώρος

16

1 1 1

0

10

20

ΗΠΑ Νορβηγία Κύπρος Νιγηρία

Είδος ερεσνών

5

7 7

2

0

5

10

Ποιοηική Ποζοηική Μικηή Έπεςνα Γπάζηρ

Έρεσνες ανά βαθμίδα εκπαίδεσζης

12

8

1

0

5

10

15

Ππυηοβάθμια Γεςηεποβάθμια Ππυηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια
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Σν ζρήκα 5 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 
ρήκα 5: Απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε  δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

 

Σν ζρήκα 6 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλά κάζεκα. 

 
ρήκα 6: Αξηζκφο εξεπλψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

αλά κάζεκα 

Σν ζρήκα 7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

Έρεσνες ζηη δεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη για  ηη διαθοροποημένη 

διδαζκαλία

2 2

3

1

2

4

3

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Κινηηοποίηζη

μαθηηών για

καηάκηηζη

ζςγκεκπιμένων 

επιδιωκόμενων 

ζηόσων και

βεληίωζη ηων

επιδόζεών ηοςρ

Διαμόπθωζη

θεηικόηεπων

ζηάζεων -

πεποιθήζεων

ζςμμεηεσόνηων

εκπαιδεςηικών

Πλεονεκηήμαηα

εθαπμογήρ

πποζέγγιζηρ

Πλεονεκηήμαηα -

δςζκολίερ

εθαπμογήρ

πποζέγγιζηρ

Δςζκολίερ

εθαπμογήρ

πποζέγγιζηρ

Πποϋποθέζειρ

αποηελεζμαηικήρ

εθαπμογήρ

πποζέγγιζηρ

Διαμόπθωζη

θεηικόηεπων

ζηάζεων -

πεποιθήζεων

ζςμμεηεσόνηων

μαθηηών -

εκπαιδεςηικών

Δε διαπιζηώθηκε

ζημανηική

επίδπαζη ηηρ

πποζέγγιζηρ ζηα

μαθηζιακά

αποηελέζμαηα 

Έρεσνες ζηη δεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη για ηη διαθοροποιημένη 

διδαζκαλία ανά μάθημα

3 3

2

1 1 1 1

4

1 1

0

1

2

3

4

Δπιζηήμη Γλυζζικά

μαθήμαηα

Κοινυνικέρ

Σποςδέρ

Δπισείπηζη Διδική

Αγυγή

Τεσνολογία Μησανική Μαθημαηικά Όλερ οι

ειδικψηηηερ

εκηψρ 

απψ

γςμναζηέρ

και

μοςζικοωρ

Βιολογία
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ρήκα 7: Απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

Έρεσνες ζηην πρωηοβάθμια εκπαίδεσζη για ηη 

διαθοροποιημένη διδαζκαλία

2

1

1

1

2

2

6

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6

Κινηηοποίηζη ηυν μαθηηϊν για ηην καηάκηηζη

ζςγκεκπιμένυν επιδιυκψμενυν  ζηψσυν και ηη

βεληίυζη ηυν επιδψζεϊν ηοςρ

Γιαμψπθυζη θεηικψηεπυν ζηάζευν και πεποιθήζευν

ηυν ζςμμεηεσψνηυν εκπαιδεςηικϊν

Γιαμψπθυζη θεηικψηεπυν ζηάζευν και 

πεποιθήζευν ηυν ζςμμεηεσψνηυν μαθηηϊν

Πλεονεκηήμαηα απψ ηην εθαπμογή ηηρ πποζέγγιζηρ

Πλεονεκηήμαηα και δςζκολίερ απψ ηην εθαπμογή ηηρ

πποζέγγιζηρ

Γςζκολίερ απψ ηην εθαπμογή ηηρ πποζέγγιζηρ

Πποχποθέζειρ αποηελεζμαηικήρ εθαπμογήρ ηηρ

ζςγκεκπιμένηρ πποζέγγιζηρ

Κινηηοποίηζη  μαθηηϊν με ςτηλψηεπη ακαδημαφκή

ικανψηηηα για ηην καηάκηηζη  ζηψσυν, ενϊ μαθηηέρ

μέζηρ ικανψηηηαρ δεν ηο έκαναν.

Γεν ςπήπξε ζημανηική διαθοπά ζηην απψδοζη ηυν

μαθηηϊν με ηη σπήζη διαθοποποιημένηρ

διδαζκαλίαρ. 

Οι εκπαιδεςηικοί δεν αζκοων διαθοποποιημένη

διδαζκαλία ζε αςηψ ηο επίπεδο εκπαίδεςζηρ

Γεν ςπήπσε ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ζηα

επιηεωγμαηα ηυν μαθηηϊν πος έλαβαν

διαθοποποιημένη ή παπαδοζιακή διδαζκαλία 
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Σν ζρήκα 8 παξνπζηάδεη  ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλά κάζεκα. 

 

 
ρήκα 8: Αξηζκφο εξεπλψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

αλά κάζεκα 

5. πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Ο κέζνο φξνο ησλ εξεπλψλ αλά έηνο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηε 

ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κε ηε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ηα πιενλεθηήκαηα, ηηο 

δπζρέξεηεο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο είλαη 2,1, απφ ην 

2008 έσο ην 2018. ηελ Διιάδα έρεη εληνπηζηεί ειάρηζηνο αξηζκφο εξεπλψλ (n=2) ζπγθξηηηθά 

κε ην δηεζλή ρψξν (n=19).  

Σα είδε ησλ εξεπλψλ πνπ επηθξαηνχλ είλαη ε κηθηή θαη ε πνζνηηθή έξεπλα (n=7), αθνινπζεί ε 

πνηνηηθή  (n=5) θαη ε έξεπλα δξάζεο (n=2).Χο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ κηθηψλ 

εξεπλψλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέξρεηαη ζηα 881 άηνκα, ελψ ζηηο 

πνζνηηθέο ζηα 636 άηνκα.  Αλαθνξηθά κε ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ην δείγκα αλέξρεηαη ζηα 214 

άηνκα θαη αθνινπζεί ε έξεπλα δξάζεο κε 29 ζπκκεηέρνληεο.  

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (n=12) θαη αθνινπζεί ε 

δεπηεξνβάζκηα (n=8). Δπίζεο, κία έξεπλα έρεη δηεμαρζεί ηαπηφρξνλα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Έρεσνες ζηην πρωηοβάθμια εκπαίδεσζη για ηη 

διαθοροποιημένη διδαζκαλία ανά μάθημα

3

1 1

8

2
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ρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί 

δηεζλψο δχν έξεπλεο, ζην κάζεκα ηεο Δπηζηήκεο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ (Hogan, 2014· Ariss, 

2017) θαη θακία ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, έρνπλ κειεηεζεί δχν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηηο ΖΠΑ, ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ε πξψηε θαη ζηε Βηνινγία ε δεχηεξε. χκθσλα 

κε ηελ πξψηε έξεπλα (Westbrook, 2011) ε νκάδα πεηξακαηηζκνχ δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθά 

νθέιε ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπίζεο, θαη ζηε δεχηεξε έξεπλα (Bablico, 

Diack&Lawson, 2017) δε δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

έρνπλ κειεηεζεί  δηεζλψο θαη ζηελ Κχπξν δχν έξεπλεο, ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο θαη ηεο 

Διιεληθήο Γιψζζαο (Solberg, 2017· Βαιηαληή, 2015). Δπίζεο, έρνπλ κειεηεζεί ηξεηο έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ, ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ νη δχν πξψηεο, θαη ε 

ηξίηε ζην κάζεκα ηεο Αλάγλσζεο. Ζ πξψηε (Scott, 2012) θαηέδεημε πσο κφλν νη  καζεηέο κε 

πςειφηεξε αθαδεκατθή ηθαλφηεηα θηλεηνπνηήζεθαλ θαη θαηέθηεζαλ ζπγθεθξηκέλνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη βειηίσζαλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, ελψ νη καζεηέο κέζεο ηθαλφηεηαο 

δελ ην έθαλαλ. Ζ δεχηεξε (Cannon, 2017) θαηέδεημε φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα  καζεκαηηθά επηηεχγκαηα θαη ην είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο παηδαγσγηθήο γηα ηνπο 

καζεηέο πνπ έιαβαλ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ή παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Σέινο, ε 

ηξίηε (Boges, 2015) θαηέδεημε φηη δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ απφδνζε ησλ 

καζεηψλ κε ηε ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Ζ κάζεζε ησλ καζεηψλ ζπλδέζεθε κε 

ελδναηνκηθέο δηαθνξέο πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί ζε απηή ηε κειέηε, φπσο ην θχιν, ηα θίλεηξα 

ησλ καζεηψλ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν.  Ζ κάζεζε ησλ καζεηψλ δε ζπλδέζεθε κε 

δηδαθηηθή κέζνδν.  

ζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, ιφγσ ηεο  

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη εμεηαζηεί ζε ηξεηο έξεπλεο ζηα καζήκαηα ηεο Δπηζηήκεο 

(Science), ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Βηνινγίαο (Hogan, 2014· Ariss, 2017· Pablico, 

Diack&Lawson, 2017). Δπίζεο, έρνπλ εμεηαζηεί δχν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 

ΖΠΑ ζε γισζζηθά καζήκαηα, ζηα Μαζεκαηηθά, ηελ Δπηζηήκε, ηηο Κνηλσληθέο πνπδέο, ηελ 

Δπηρείξεζε θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή (Smith, 2011· Stone, 2012), πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεζλψο  έρεη εμεηαζηεί ζην κάζεκα ηεο 

Αγγιηθήο Γιψζζαο (Solberg, 2017) θαη αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη πεπνηζήζεσλ κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη ζηελ Διιάδα έρεη εμεηαζηεί κία 

έξεπλα ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα (Mavroudi, 2017) πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.  Σέινο, 

ππάξρεη κία έξεπλα δηεζλψο (Afurobi, Izuagba, Ifegbo&Opara, 2017) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε πξνζρνιηθέο ηάμεηο  θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ αζθνχλ δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζε απηφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. 
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Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί δηεζλψο (Stone, 2012· Pablico, Diack&Lawson, 2017· Wenzel, 

2017), ελψ ζηελ Διιάδα δελ έρεη εληνπηζηεί θάπνηα έξεπλα. ηελ πξσηνβάζκηα έρεη 

κειεηεζεί κία δηεζλψο (Puzio, 2012). Δπίζεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη κειεηεζεί 

δηεζλψο κία έξεπλα γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο (Hogan, 2014) θαη  ζηελ πξσηνβάζκηα έρνπλ εληνπηζηεί 

δηεζλψο δχν έξεπλεο γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

(Rodriguez, 2012· Maddox, 2015). Χο θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα αλαθέξνληαη ε θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε γλψζε θαη 

εκπεηξία, ε εζηίαζε ζηε δεκηνπξγία νκάδαο καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεηο θαη νη 

επθαηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ακνηβαία εκπινθή ζηελ πξαθηηθή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο.   

 Οη δπζρέξεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε  έρνπλ κειεηεζεί δηεζλψο (Ariss, 2017· Smith, 2011), ελψ ζηελ Διιάδα δελ έρεη 

εληνπηζηεί θάπνηα έξεπλα. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί δχν έξεπλεο ζηελ 

Διιάδα (Xanthou, 2015· Mavroudi, 2017). ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζρέξεηεο θαηαγξάθνληαη 

νη εζθαικέλεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ν απμεκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, ε απαηηεηηθή θαη 

επίπνλε δηαδηθαζία, ε πνιχπινθε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη ε κε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία.  

ζνλ αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί ηέζζεξηο δηεζλψο (Kiley, 2011· Smith, 2011· 

Stone, 2012· Wenzel, 2017) θαη θακία ζηελ Διιάδα. ηελ πξσηνβάζκηα έρνπλ κειεηεζεί 

πέληε έξεπλεο δηεζλψο θαη ζηελ Κχπξν (Rodriguez, 2012· Βαιηαληή, 2015· Maddox, 2015· 

McLean, 2010· Puzio, 2012)  θαη κία έξεπλα ζηελ Διιάδα ( Xanthou, 2015). ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαηαγξάθνληαη ε ζπκβνιή ηεο ζεηηθήο  αμηνιφγεζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κέζνδν, ε ππνζηήξημε 

απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ελεκέξσζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε 

επηκφξθσζή ηνπο, ε αιιαγή αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο θαη ε χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε.  

Σέινο, κία έξεπλα  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηεζλή ρψξν θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Γισζζηθψλ θαη ησλ 

Κνηλσληθψλ πνπδψλ θαη ηεο Δπηζηήκεο, θαηέδεημε φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο σξψλ 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά ηφζν κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη κε ηελ αίζζεζε πεπνηζήζεσλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, απφ απηή ηε κειέηε πξνέθπςε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο 
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δηαδηθαζίαο δηαθνξνπνίεζεο αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ή ην αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο ηνπο (Dixon, Yssel, McConnell&Hardin, 2014). 

6. πκπεξάζκαηα 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα έρνπλ εθπνλεζεί ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ζην δηεζλή ρψξν θαη θπξίσο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κηθξφηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ. ηελ Διιάδα 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηεο έξεπλεο ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηε  

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

Ζ κηθηή θαη ε πνζνηηθή έξεπλα, ζε ζρέζε κε άιια είδε εξεπλψλ, επηθξαηνχλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκβνιήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε 

βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σν δείγκα ζηηο κηθηέο θαη πνζνηηθέο 

έξεπλεο αλέξρεηαη ζηνπο  881 θαη 636 ζπκκεηέρνληεο αληίζηνηρα. 

ην δηεζλή ρψξν νη έξεπλεο πνπ δηαπηζηψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο έρνπλ εληνπηζηεί ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Δπηζηήκεο, ελψ ζηελ 

Διιάδα δελ έρεη εληνπηζηεί θάπνηα έξεπλα. ηελ πξσηνβάζκηα έρνπλ εληνπηζηεί ζην δηεζλή 

ρψξν ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη ζηελ Κχπξν ζην κάζεκα 

ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο. ηελ Διιάδα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα έξεπλα. Δπνκέλσο, 

πξνθχπηεη ε αλάγθε λα εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη  ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη 

ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο απνηέιεζκα 

ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο έρεη κειεηεζεί θαη ζηηο δχν βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο ζην δηεζλή ρψξν θαη έρνπλ εληνπηζηεί αξθεηέο έξεπλεο. ηελ Διιάδα έρεη 

κειεηεζεί κία κφλν έξεπλα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο. Γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο έρνπλ κειεηεζεί  

δχν έξεπλεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεζλψο ζηα αληηθείκελα ηεο Δπηζηήκεο θαη ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Μία έξεπλα κειεηά ηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ 

ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα δηεζλψο, ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Άξα, 

πξνθχπηεη ε αλάγθε δηεμαγσγήο πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ  ζην δηεζλή θαη ηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

θαη ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ.      

ρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο έρνπλ κειεηεζεί αξθεηέο έξεπλεο ζην δηεζλή ρψξν,  ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ειάρηζηεο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηηο δπζρέξεηεο 
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εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, έρεη εμεηαζηεί έλαο κηθξφο αξηζκφο εξεπλψλ ζην 

δηεζλή ρψξν, ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αθφκε κηθξφηεξνο ζηελ 

Διιάδα. πλεπψο, σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ 

εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ππάξρεη αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο, θπξίσο, 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζεο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο έρνπλ 

κειεηεζεί δηεζλψο αξθεηέο έξεπλεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ιηγφηεξεο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα. ηελ Διιάδα έρεη εμεηαζηεί κία έξεπλα ζηελ πξσηνβάζκηα  εθπαίδεπζε. Άξα 

θαη σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηηπρνχο πινπνίεζεο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο 

πξνθχπηεη ε αλάγθε δηεμαγσγήο πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ  ζην δηεζλή θαη ηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

θαη ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

 Δπηπξφζζεηα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη, φηη κία κφλν έξεπλα ζην δηεζλή 

ρψξν εμεηάδεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη   ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Γισζζηθψλ 

θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ θαη ηεο Δπηζηήκεο θαη αλαδεηθλχεη ηα νθέιε  γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπγθαηαιέγνληαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ 

εμεηαδφκελσλ εξεπλψλ, ε έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ε εζηίαζε ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ε δηεξεχλεζε ζε ζεσξεηηθφ 

θαη πξαθηηθφ επίπεδν άιισλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, 

φπσο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Δπίζεο, ε 

δηεμαγσγή ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ κεηαμχ δηαθφξσλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο  πξνζέγγηζεο απηήο ζηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο  θαη 

ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο. 
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Ζ καζεηεία σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη επαγγέικαηνο. Απφςεηο 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑ.Λ.  
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Abstract: The present study is concerned with the factors and motivations that affect students 

of the third grade of VET schools in their decision to attend apprenticeship. Apprenticeship 

addresses VET graduate learners and is considered a post-secondary course of studies. 

Specifically, this research aims at investigating students‟ motives to attend apprenticeship 

right upon graduation. For the purposes of the study a mixed method approach was employed 

administering a questionnaire to 191 third and last grade VET students and conducting 

personal interviews with six VET teachers regarding their views about apprenticeship and its 

implementation. Interesting results derive from the research, which are discussed in the end of 

this study.  

Keywords: Apprenticeship, VET, Post-secondary year, specialization 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θίλεηξα πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο θνηηνχληεο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ ΔΠΑ.Λ ηνπ λ. Λάξηζαο ζηελ απφθαζή 

ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κεηαιπθεηαθφ έηνο καζεηείαο. Ο ζεζκφο ηνπ κεηαιπθεηαθνχ 

έηνπο – ηάμε  καζεηείαο απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ Δπαγγεικαηηθά 

Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ) θαη απνηειεί κεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη λα δηεξεπλήζεη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο κειινληηθνχο 

απφθνηηνπο ησλ ΔΠΑΛ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηάμε καζεηείαο. Γηα λα επηηεπρζεί ν 

παξαπάλσ ζθνπφο, δηελεξγήζεθε  έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

δηαλεκήζεθε ζε  καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ ΔΠΑΛ ηνπ λνκνχ Λάξηζαο. ηελ έξεπλα επίζεο 
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επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. σο πξνο ην ζεζκφ 

ηεο καζεηείαο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ έξεπλα παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη ζην ηέινο απηήο ηεο κειέηεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηεία, ΔΠΑ.Λ., Μεηαιπθεηαθφ έηνο, εμεηδίθεπζε 

Δηζαγσγή 

Χο Μαζεηεία νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθφο ρξφλνο 

ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ρψξνπ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο. Ο καζεηεπφκελνο ζπλδέεηαη 

κε ζπκθσλεηηθφ Μαζεηείαο κε ηνλ εξγνδφηε, ιακβάλεη ακνηβή ή επίδνκα, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ζ Μαζεηεία πινπνηείηαη κε βάζε 

πξφγξακκα κάζεζεο ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή. 

Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ζηνλ καζεηεπφκελν εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε 

θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα κάζεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δνκή, νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν 

καζεηεπφκελνο θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Ο ζεζκφο θαη νη ζρνιέο καζεηείαο  

πξσηνμεθίλεζαλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ  ην 1952 κε ην 3/6-6-1952 (ΦΔΚ 157/Α ́) Β .δ. «Πεξί 

εθπαηδεχζεσο καζεηψλ − ηερληηψλ». Αλαθνξηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην, ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην Νφκν 4386/2016 αλαδηάξζξσζε ηε δνκή ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνρψξεζε ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο 

καζεηείαο γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ. Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

(ΔΠΑ.Λ.) πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ σο εμήο: α. Σν «Γεπηεξνβάζκην Κχθιν 

πνπδψλ», πνπ αλήθεη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, β. Σν «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε 

καζεηείαο», πνπ απνηειεί «Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ» θαη αλήθεη ζην κε ηππηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γηάξθεηαο είθνζη νθηψ (28) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν θαη‟ 

ειάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα 9 κήλεο. Ζ αλαβάζκηζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

καζεηείαο απνηειεί κία ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ 

Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο Μαζεηείαο θαζψο θαη 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο. Δπίζεο ε καζεηεία απνηειεί κία ελαιιαθηηθή 

δηαδξνκή γηα απνθνίηνπο ΔΔΚ ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

πξνζφλησλ. Ζ καζεηεία απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο απνθνίηνπο ηεο Γ ηάμεο ησλ Δ.Π.Α.Λ.  κε 

ζηφρν: 1. Σελ αθνκνίσζε απαξαίηεησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 2. Σελ 

εηνηκφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο κάζεζεο. ηε καζεηεία 

πξνβιέπεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη αζθάιηζε γηα: 1. Οκαινπνίεζε ηεο κεηάβαζεο ησλ 

απνθνίησλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζην επάγγεικα θαη 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ, 2. Αθνκνίσζε 

επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο δέζκεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηεπνκέλσλ. Ζ καζεηεία δηεμάγεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα πνπδψλ έηζη 

ψζηε λα  επηηπγράλνληαη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, λα επηηπγράλεηαη 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθήο δνκήο – επηρείξεζεο, λα απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ 

νξζή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Σα 
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Σκήκαηα εηδηθφηεηαο «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο-ηάμεο καζεηείαο» ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα 

(ΔΠΑ.Λ.) ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθφζνλ ηεξνχληαη ζσξεπηηθά φιεο νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) Τπεξεηνχλ ζε απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθνηήησλ πνπ δηδάζθνπλ ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ζε Α', Β' ή Γ' 

αλάζεζε, β) Τπάξρεη ε απαηηνχκελε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή, γ) Έρνπλ εμαζθαιηζηεί ζέζεηο 

καζεηείαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη εηζήγεζε ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

Ο αλψηεξνο αξηζκφο (καζεηψλ) ζηα ηκήκαηα καζεηείαο είλαη νη 25 καζεηέο θαη ν θαηψηεξνο 

αξηζκφο (καζεηψλ) γηα ηε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο είλαη νη 8 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ. 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Α‟-Γ‟, νη 6 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία Γ‟-Ε‟ θαη 5 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

Ζ‟-ΗΒ‟. Δμαηξεηηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 κπνξεί λα 

εγθξίλνληαη ηκήκαηα κε κηθξφηεξν αξηζκφ καζεηψλ κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. Οη καζεηέο ηεο ηάμεο 

καζεηείαο εγγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ Μεηξψν Μαζεηείαο θαη δελ πξνζκεηξνχληαη ζηελ 

Γχλακε Μαζεηψλ ησλ Δ.Π.Α.Λ. Καη απηφ γηαηί αλ πξνζκεηξνχληαη: α) Απμάλνληαη ηα 

Κνλδχιηα γηα ηα Δξγαζηεξηαθά Τιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο 

ζην ρνιείν β) Απμάλνπλ ηνλ Αξηζκφ ησλ Μαζεηψλ πνπ Φνηηνχλ ζην ρνιείν κε φηη απηφ 

πλεπάγεηαη (Κάιπςε Χξαξίνπ, Τπνδηεπζπληέο, Οξγαληθέο Θέζεηο κε Τπεξάξηζκνη 

Δθπαηδεπηηθνί θ.α.). Σν εξγαζηεξηαθφ κάζεκα ζα δηεμάγεηαη κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ (Π) θάζε εηδηθφηεηαο πνπ ζα απνζηαιεί ζηα ζρνιεία. εκαληηθφο είλαη θαη ν 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ηάμε καζεηείαο θαζψο παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (απνθιεηζηηθά γηα ζέκαηα εληφο 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο καζεηείαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα κεηαθέξνπλ λέεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απφ ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ. 

Σα Π ηεο Μαζεηείαο είλαη ζπκβαηά κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θάζε 

εηδηθφηεηαο, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη έλα επέιηθην ηκήκα κε ζηφρν ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ θάζε επηρείξεζεο ή θιαδηθήο ή ηνπηθήο δπλαηφηεηαο, κέζσ εηδηθψλ έξγσλ 

(projects) πνπ θαζνξίδνληαη ζε ηνπηθφ ή θιαδηθφ επίπεδν ή αθφκε θαη ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο. 

Μεζνδνινγία 

θνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη αθελφο κελ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ 

σο πξνο ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαη αθεηέξνπ ησλ ελεξγά ζπκκεηερφλησλ ζην ζεζκφ 
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εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. Αλαιπηηθφηεξα, ζθνπφο ηεο είλαη λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζνλ νη 

καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ α) είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην ζεζκφ  ηεο καζεηείαο θαη ηνλ βαζκφ 

πηζαλψλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο, β) αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ θαη πνηνη παξάγνληεο ζα 

ηνπο επεξεάζνπλ γηα ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε. Με βάζε ηα παξαπάλσ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο: 

 Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ είλαη ελεκεξσκέλνη επαξθψο γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο; 

 Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ επηζπκνχλ ή φρη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο 

θαη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ απφθαζή ηνπο; 

Σν δείγκα 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ καζεηέο απφ  ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Λάξηζαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 αζηηθήο 

θαη εκηαζηηθήο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ. Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 191 καζεηέο/ηξηεο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο  έξεπλαο ήηαλ 2 κήλεο (Φεβξνπάξηνο – Μάξηηνο 

2018). Δπίζεο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαη 6 εθπαηδεπηηθνί ΔΠΑ.Λ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο θαη θαηέζεζαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ 

ζεζκφ. 

Μέζνδνο θαη εξγαιεία 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ αθνινπζήζεθε ε κεηθηή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Χο 

εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην. ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαθείο εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, έγηλε ρξήζε απιήο γιψζζαο, θαη ππήξμαλ θαηάιιειεο επεμεγήζεηο φπνπ 

ήηαλ απαξαίηεην. Δπίζεο γηα ιφγνπο δενληνινγίαο δηαηεξήζεθε ε αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, νχησο ψζηε λα κε δεκηνπξγεζεί αίζζεκα θφβνπ ή θαρππνςίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπο θαη λα απαληήζνπλ απξφζθνπηα θαη εηιηθξηλά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηεζήθαλ. 

Δμάιινπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη εζεινληηθά θαη ηπραία ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 

191 καζεηέο. Ο αξηζκφο απηφο ησλ καζεηψλ ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ ακεξφιεπηε 

θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαηάζεζε ησλ απφςεσλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηα εξσηήκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ, θαη ζχκθσλα θαη κε ηνπο Cohen & Manion (1994), επεηδή ζε 

κηα έξεπλα είλαη δχζθνιν θαη πξαθηηθά κε εθαξκφζηκν λα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ φιν 

ηνλ πιεζπζκφ, έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκκεηέρεη έλαο αληηπξνζσπεπηηθφο θαη νκνηνγελήο 

αξηζκφο καζεηψλ, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη ζηελ 

νπζία απνηεινχλ θαη ην αληίζηνηρν δείγκα ηνπ κε ηα αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαζψο θαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. ην πξψην κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ζην δεχηεξν κέξνο ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζεζκφ ηεο 

καζεηείαο. Οη εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη θιεηζηνχ αιιά θαη αλνηθηνχ ηχπνπ. 

ηελ πξψηε κνξθή εξσηήζεσλ δεηνχληαη απαληήζεηο ηνπ ηχπνπ ΝΑΗ-ΟΥΗ, πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη δηαβαζκηζκέλεο επηινγήο. ηηο εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο επηινγήο νη 

απαληήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζην δηάζηεκα 0 έσο 5 (ηχπνο Likert). Οη εξσηήζεηο αλνηθηνχ 
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ηχπνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξσηψκελνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Δπίζεο, γηα ιφγνπο ηξηγσλνπνίεζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηα πιαίζηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε δείγκα 6 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ελεξγά ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο. Γηα ιφγνπο 

δενληνινγίαο νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξνληαη σο 1, 2 θιπ (πκκεηέρσλ 1, 

πκκεηέρσλ 2 θιπ). 

Γηαδηθαζία 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ηειηθά ζηνπο καζεηέο δηακνξθψζεθαλ απφ αξρηθή πηινηηθή 

έξεπλα ζε κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ θαη ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο (reliability coefficient) ηεο θιίκαθαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε (Cronbach‟s alpha) βξέζεθε γηα ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ καζεηή λα είλαη 

0,743 (Standardized alpha = 0,7433. Σα εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ παξνπζία ησλ 

εξεπλεηψλ ζηελ  ζρνιηθή αίζνπζα, θαη αθνχ πξηλ είραλ γίλεη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο. 

Αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά κε 

ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (v.24.0). Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. Σέινο, ε αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πινπνηήζεθε κε ηε 

κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ.  

Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμππεξεηεί ηνπο δηάθνξνπο εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Statistical 

Package for Social Sciences, 24.0 (SPSS, Chicago, IL). 

Δχξεζε βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ  

Ζ πξψηε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνπο βαζηθνχο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα:  

 

 

 

 
ρήκα 1: Κπθιηθφ δηάγξακκα αλά θχιν καζεηή 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα καζεηέο είλαη αγφξηα ζε 

πνζνζηφ 77,49% θαη θνξίηζηα 22,51%. Ζ πξψηε παξαηήξεζε είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε απηφ ησλ καζεηξηψλ. 
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ρήκα 2: Κπθιηθφ δηάγξακκα αλά πεξηνρή ζρνιείνπ θνίηεζεο καζεηή 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα καζεηέο θνηηνχλ  ζε πνζνζηφ 

9,95% ζε ζρνιεία ηεο Διαζζφλαο, ζε πνζνζηφ 12,57% ζε ζρνιεία Φαξζάισλ, ζε πνζνζηφ 

36,65% ζε ζρνιεία ηεο Λάξηζαο θαη ζε πνζνζηφ 40,84% ζε ζρνιεία ηνπ Σπξλάβνπ.  

 

 

 

 

 
ρήκα 3: Κπθιηθφ δηάγξακκα αλά ηφπν δηακνλήο  καζεηή 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα καζεηέο δηακέλνπλ ζε πνζνζηφ 

27,75%  ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε πνζνζηφ 12,04% ζε εκηαζηηθέο θαη ζε πνζνζηφ 60,21% 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Παξαηεξνχκε έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη θνηηνχλ ζηα ΔΠΑΛ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο πξνεξρφκελνη 

απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο έρνπλ άκεζε επαθή κε ηερληθά επαγγέικαηα θαη  απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ εληζρχεη ηελ ηάζε ηνπο γηα θνίηεζε ζε ΔΠΑΛ. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη ηα 

ηπρφλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ ηάζε γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

 

 

 

 
ρήκα 4: Κπθιηθφ δηάγξακκα αλά εηδηθφηεηα  καζεηή 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα καζεηέο θνηηνχλ ζε πνζνζηφ 

32,98%  ζην κεραλνινγηθφ ηνκέα, ζε πνζνζηφ 24,61% ζηνλ ειεθηξνινγηθφ ηνκέα, ζε 

πνζνζηφ 10,47% ζηνλ ηνκέα ηεο Ννζειεπηηθήο, ζε πνζνζηφ 10,99% ζηνλ ηνκέα ηεο 
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θνκκσηηθήο, ζε πνζνζηφ 8,38% ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη έλα πνζνζηφ 12,57% ζε 

άιινπο ηνκείο. Παξαηεξνχκε έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηνλ 

κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνινγηθφ ηνκέα πνπ εμάιινπ ήηαλ θαη είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε δηαρξνληθή αμία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ. 

Δλεκέξσζε γηα ηε Μαζεηεία 

Πίλαθαο 1. πρλφηεηεο θαη πνζνζηά σο πξνο ελεκέξσζε γηα ηε Μαζεηεία 

 Frequency Percent ValidPercent 

Καζφινπ 7 3,7 3,7 

Λίγν 39 20,4 20,4 

Αξθεηά 68 35,6 35,6 

Πνιχ 40 20,9 20,9 

Πάξα πνιχ 37 19,4 19,4 

Total 191 100,0 100,0 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ (40,3%) ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Σάμεο ΔΠΑΛ 

πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί επαξθψο (πνιχ θαη πάξα πνιχ) γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο ελψ ήδε 

νδεχεη πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, δειαδή 6 ζηνπο 10 καζεηέο δελ έρνπλ 

ελεκεξσζεί επαξθψο γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο, ελψ πεξίπνπ 3 ζηνπο 10 δελ έρνπλ 

ελεκεξσζεί ζρεδφλ θαζφινπ. 

Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζην ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο 

Πίλαθαο 2. πρλφηεηεο θαη πνζνζηά σο πξνο ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο ζην ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο 

 Frequency Percent ValidPercent 

 ίγνπξα φρη 9 4,7 4,7 

ρη 28 14,7 14,7 

Μπνξεί 64 33,5 33,5 

Μάιινλ λαη 38 19,9 19,9 

ίγνπξα λαη 52 27,2 27,2 

Total 191 100,0 100,0 

Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη είλαη ζεηηθνί ζηελ ζπκκεηνρή ζηε Μαζεηεία 

(Μάιινλ Ναη – ίγνπξα Ναη) είλαη αμηνζεκείσην (47,1%), επίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαη ην 

πνζνζηφ πνπ είλαη αξλεηηθνί ζηε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε Μαζεηεία (22,4%) θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ ησλ αλαπνθάζηζησλ (33,5%). 

Βαζηθνί παξάγνληεο απφθαζεο κε ζπκκεηνρήο ζηε Μαζεηεία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απφθαζεο ησλ καζεηψλ λα 

κε επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ 

θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε. 
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Πίλαθαο 3. Παξάγνληεο θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ απφθαζε ησλ καζεηψλ γηα κε ζπκκεηνρή ζην ζεζκφ 

ηεο Μαζεηείαο 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο ακνηβή ηνπο επεξεάδεη ην 21% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνιχ θαη 

πάξα πνιχ, έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ, ε κεηαθίλεζε επεξεάδεη 1 ζηνπο 10 καζεηέο 

(10,5%), ε ζπλέρεηα κε άιινπ είδνπο ζπνπδψλ 21,1%, ε απηναπαζρφιεζε 39,5% , ε 

αλαζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζε πνζνζηφ 13,5%, ε ειιηπήο 

– κε επαξθήο ελεκέξσζε ζε πνζνζηφ 2,6%, θαη ην γηαηί επηζπκνχλ πξψηα λα εθπιεξψζνπλ 

ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο θαηά 31,6% 

 

ρήκα 5: Παξάγνληεο θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ απφθαζε ησλ καζεηψλ γηα κε ζπκκεηνρή ζην ζεζκφ 

ηεο καζεηείαο (1:θαζφινπ-5:πάξα πνιχ) 

 

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο είλαη 

ε αζρνιία ηνπο ζε δηθή ηνπο επηρείξεζε (απηφ-απαζρφιεζε) (39,5%), ε εθπιήξσζε πξψηα 

ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (31,6%) θαη έπεηαη ε απφθαζή ηνπο λα αθνινπζήζνπλ άιιε 

εηδηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζε (21,1%) θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ 

ζεσξείηαη κηθξή ζε πνζνζηφ (21%). Γελ ηνπο επεξέαζε ηδηαίηεξα ε κεηαθίλεζε (10,5%), ε 

αλαζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ (13,5%) θαη ε ειιηπήο 

ελεκέξσζε (2,6%). 

Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ απφθαζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ή κε 

ζπκκεηνρή ζηε Μαζεηεία (αλαπνθάζηζηνη καζεηέο) 
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 Καζφινπ 31,6 42,1 50,0 39,5 51,4 52,6 57,9 

Λίγν 31,6 31,6 13,2 7,9 27,0 31,6 10,5 

Αξθεηά 15,8 15,8 15,8 13,2 8,1 13,2  

Πνιχ 10,5 7,9 7,9 7,9 13,5  10,5 

Πάξα πνιχ 10,5 2,6 13,2 31,6  2,6 21,1 

Total 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ 

επίδξαζεο ηνπ θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε. 

Πίλαθαο 4. Παξάγνληεο θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ή κε ζην ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο 
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Καζφινπ 7.8 20.3 57.8 31.7 15.6 

Λίγν 35.9 35.9 7.8 23.8 23.4 

Αξθεηά 28.1 23.4 15.6 19 23.4 

Πνιχ 14.1 14.1 12.5 19 23.4 

Πάξα πνιχ 14.1 6.3 6.3 6.3 14.1 

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο ακνηβή ηνπο επεξεάδεη ην 28,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνιχ 

θαη πάξα πνιχ, ε κεηαθίλεζε επεξεάδεη 2 ζηνπο 10 καζεηέο (20,4%), ε ζπλέρεηα κε άιινπ 

είδνπο ζπνπδψλ 18,8%, ε απηφ-απαζρφιεζε 25,3%, ε αλαζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζε πνζνζηφ 37,5%. 

 

ρήκα 6: Παξάγνληεο θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ή 

κε ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο (1:θαζφινπ-5:πάξα πνιχ) 

 

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηά ηνπο γηα 

ζπκκεηνρή ή κε είλαη ε αλαζθάιεηα σο πξνο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ 

(37,5%), ελψ θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο θαζψο θαη ηαθηηθή θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπο 

επεξεάδεη πνιχ θαη πάξα πνιχ θαηά 28,2% 
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Βαζηθνί παξάγνληεο απφθαζεο ζπκκεηνρήο ζηε Μαζεηεία  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 5 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απφθαζεο ησλ καζεηψλ λα  

επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ 

θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε. 

 

Πίλαθαο 5. Παξάγνληεο θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ απφθαζε ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζεζκφ 

ηεο Μαζεηείαο 
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Καζφινπ 2.2 3.4 4.5 2.2 3.4 34.1 2.2 29.2 

Λίγν 4.5 15.7 3.4 4.5 13.5 25 11.2 20.2 

Αξθεηά 11.2 28.1 21.3 16.9 22.5 12.5 18 14.6 

Πνιχ 28.1 28.1 33.7 34.8 31.5 9.1 29.2 18 

Πάξα πνιχ 53.9 24.7 37.1 41.6 29.2 19.3 39.3 18 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο Αλαβάζκηζε πηπρίνπ ηνπο επεξεάδεη θαηά 82% πνιχ θαη 

πάξα πνιχ, ε ακνηβή θαηά 53,8%, ε απφθηεζε πξνυπεξεζίαο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πξνζφλ γηα εχξεζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα θαηά 70,8%, ε απφθηεζε 

εκπεηξίαο γηα εξγαζηαθή εμέιημε θαηά 76,4%, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηά 60,7%, ε κε 

χπαξμε άιιεο επηινγήο θαηά 68,5%, ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαηά 

28,4%, ε πξνζδνθία γηα εχξεζε εξγαζίαο ζηνλ ίδην ή άιινλ απφ ηνλ εξγνδφηε πξνηεηλφκελε 

εξγαζία θαηά 36%.  

 
 

ρήκα 7: Παξάγνληεο θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ απφθαζε ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζην ζεζκφ ηεο 

καζεηείαο (1:θαζφινπ-5:πάξα πνιχ) 

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο είλαη ε 

αλαβάζκηζε ηνπ πηπρίνπ πνπ ζα ηνπο απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο (82,0%), 
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αθνινπζεί ε απφθηεζε εκπεηξίαο γηα εξγαζηαθή εμέιημε θαηά 76,4% θαη ε απφθηεζε 

πξνυπεξεζίαο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζφλ γηα εχξεζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ 

ηνκέα θαηά 70,8%. Άξα νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηνλ ζεζκφ 

ηεο καζεηείαο είλαη φηη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

εχξεζεο εξγαζίαο. Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη θαη ν παξάγνληαο ε κε χπαξμε άιιεο επηινγήο 

γηα εξγαζία (68,5%) γεγνλφο πνπ δείρλεη αθελφο ηελ αλαζθάιεηα ζηελ πξφζβαζε εξγαζίαο 

θαζψο θαη ε κε χπαξμε ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Βαζηθνί παξάγνληεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή γηα ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο  ζηε 

Μαζεηεία θαη ην πνζνζηφ επίδξαζήο ηνπο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 6 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απφθαζεο ησλ καζεηψλ λα  

επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ 

θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε. 

Πίλαθαο 6: Παξάγνληεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο 

ζην ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο 
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Καζφινπ 21.9 14.6 33.8 24 

Λίγν 15.9 25.8 24.5 16.7 

Αξθεηά 15.9 24.5 18.5 20.7 

Πνιχ 22.5 18.5 13.9 25.3 

Πάξα πνιχ 23.8 16.6 9.3 13.3 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο ρνιείν απφ ην πεξηβάιινλ ην καζεηή επεξεάδεη θαηά 46,3% 

πνιχ θαη πάξα πνιχ, νη θίινη θαηά 35,3%, νη εθπαηδεπφκελνη ζηε καζεηεία θαηά 23,2%, θαη 

νη γνλείο 38,8%.  

 

ρήκα 8: Παξάγνληεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ απφθαζε ησλ 

καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο (1:θαζφινπ-5:πάξα πνιχ) 
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Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

καζεηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο πνιχ θαη πάξα πνιχ 

είλαη ην ζρνιείν (46,3%), αθνινπζεί ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά 38,8% θαη 

αθνινπζνχλ νη θίινη θαη γλσζηνί θαηά 35,3% θαη ηέινο άιινη καζεηεπφκελνη ζπκκεηέρνληεο 

ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαηά 23,2%. Παξαηεξνχκε απφ ηα αλσηέξσ ηελ ζεηηθή επίδξαζε 

ηνπ ζρνιείνπ ζηηο απνθάζεηο ησλ καζεηψλ. 

Βαζηθνί παξάγνληεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή γηα ηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο  ζηε 

Μαζεηεία θαη ην πνζνζηφ επίδξαζήο ηνπο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα7 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απφθαζεο ησλ καζεηψλ λα  

κελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο 

ηνπ θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε. 

Πίλαθαο 7: Παξάγνληεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ απφθαζε κε 

ζπκκεηνρήο ζην ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο 
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Καζφινπ 23.1 60.5 55.3 56.4 

Λίγν 10.3 26.3 31.6 25.6 

Αξθεηά 7.7 5.3 7.9 10.3 

Πνιχ 12.8 2.6 
 

5.1 

Πάξα πνιχ 46.2 5.3 5.3 2.6 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο ρνιείν απφ ην πεξηβάιινλ ην καζεηή επεξεάδεη θαηά 59,0% 

πνιχ θαη πάξα πνιχ, νη θίινη θαηά 7,9%, νη εθπαηδεπφκελνη ζηε καζεηεία θαηά 5,3%, θαη νη 

γνλείο 7,7%.  

 

ρήκα 9: Παξάγνληεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη βαζκφο επίδξαζεο ζηελ απφθαζε ησλ 

καζεηψλ γηα κε ζπκκεηνρή ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο (1:θαζφινπ-5:πάξα πνιχ) 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 3, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

Page 226 of 307                                                                                                              

 

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

καζεηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο πνιχ θαη πάξα πνιχ 

είλαη ην ζρνιείν (59,0%), αθνινπζεί ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά 7,7% θαη νη θίινη θαη 

γλσζηνί θαηά 7,7% θαη ηέινο άιινη καζεηεπφκελνη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο 

θαηά 5,3%. Παξαηεξνχκε απφ ηα αλσηέξσ ηελ απφθαζε γηα κε ζπκκεηνρή είλαη θπξίσο 

πξνζσπηθή επεξεαδφκελνη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θπξίσο θαη ειάρηζηα απφ ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή 

Αλάιπζε ζπλεληεχμεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ επίζεο θαη 6 εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο καζεηείαο. ε εξψηεζε γηα ηνλ βαζκφ επαξθνχο ελεκέξσζεο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο, νη εθπαηδεπηηθνί είπαλ φηη « δελ ήηαλ ηφζν έγθαηξε 

θαη επαξθήο ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε καζεηεία» (1), « ήηαλ επαξθήο ε ελεκέξσζε αιιά 

ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθαλ αξθεηέο δηεπθξηλήζεηο » (4), «ε ελεκέξσζε γηα ην ζεζκφ ηεο 

καζεηείαο δελ ήηαλ έγθαηξε θαη θαζφινπ επαξθήο κηαο θαη ρξεηάζηεθαλ αξθεηέο 

δηεπθξηλήζεηο θαη αξθεηφο θαηξφο ψζηε λα μεθαζαξίζεη θάπσο ην ηνπίν » (2),  «ε 

ελεκέξσζε δελ ήηαλ αξθεηή θαη νη δηεπθξηλήζεηο θαζπζηεξνχζαλ λα έιζνπλ  απηέο αιιά θαη 

εκάο ζην έξγν καο » (3) , «ε ελεκέξσζε γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο ππήξμε έγθαηξε θαη 

επαξθήο » (5) θαη «ελεκεξσζήθακε ζε θαιφ βαζκφ γηα ηε καζεηεία θαη κάιηζηα έγθαηξα 

πξνιάβακε λα νξγαλψζνπκε ηα ηκήκαηά καο » (6). Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο εξσηήζεθαλ 

θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζεη νκαιά ν ζεζκφο θαη απάληεζαλ φηη: «ην ζρνιείν δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα 

γηα λα δηεμαρζεί κε επηηπρία ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο καζεηείαο » (6), «λαη δηαζέηνπκε ηνπο 

πφξνπο ψζηε λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο καζεηέο καο ζχκθσλα κε ην πιαίζην ζπνπδψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο καζεηείαο» (4), «βεβαίσο θαη νη ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαιχπηνπλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο » (5), «ηα εξγαζηήξηα ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα 

αληαπνθξίλνληαη ζε φζα δεηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο καζεηείαο »(1), « ην ζρνιείν καο 

ζε κεγάιν βαζκφ δηαζέηεη ηηο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη ψζηε νη καζεηέο καο λα θαιχπηνληαη 

επαξθψο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζ΄ απηφ »(2) θαη « νη ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην πξφγξακκα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καο θαη νη εθπαηδεπφκελνη  ην εθκεηαιιεχνληαη ζην 

έπαθξν » (3). ε άιιε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο ηεο καζεηείαο είλαη αλαγθαία κηα επηπιένλ 

επηκφξθσζε ησλ ίδησλ απάληεζαλ φηη: «ζεσξψ φηη ζα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκε κηα πεξαηηέξσ 

επηκφξθσζε δηθή καο ζρεηηθά κε ηε καζεηεία», (1), «είλαη απφιπηα αλαγθαία ε ζπλερήο 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε καζεηεία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηή» (2), «είλαη ζθφπηκν θαη αξθεηά αλαγθαίν λα ππάξμεη ζπλερφκελε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο» (3), «γηα κέλα είλαη 

απηνλφεην φηη πξέπεη λα ππάξμεη επηπιένλ επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε καζεηεία»(4), «λαη λα ππάξμεη νπζηαζηηθή, ζπλερήο θαη ξεαιηζηηθή επηκφξθσζε ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηεξίδνπλ ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο» (5) θαη φηη «ε 

επηπιένλ θαη ζπλερήο επηκφξθσζε επηβάιιεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο» (6).  

Απνηειέζκαηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑΛ σο πξνο ην ζεζκφ 

ηεο καζεηείαο. Αλαιπηηθφηεξα, δηεξεπλήζεθαλ ην θαηά πφζνλ νη καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ α) είλαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ην ζεζκφ  ηεο καζεηείαο θαη ηη ηνπο πξνβιεκαηίδεη, β) αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ζην ζεζκφ θαη πνηνη παξάγνληεο ζα ηνπο επεξεάζνπλ γηα ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ή κε. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη θνηηνχλ ζηα ΔΠΑΛ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο πξνεξρφκελνη 

απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο έρνπλ άκεζε επαθή κε ηερληθά επαγγέικαηα θαη  απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ εληζρχεη ηελ ηάζε ηνπο γηα θνίηεζε ζε ΔΠΑΛ. Φαίλεηαη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν λα έρνπλ 

θαη ηα ηπρφλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ ηάζε γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Δληχπσζε πξνθαιεί ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ (40,3%) ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Σάμεο ΔΠΑΛ 

πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί επαξθψο (πνιχ θαη πάξα πνιχ) γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο, δειαδή 6 

ζηνπο 10 καζεηέο δελ έρνπλ ελεκεξσζεί επαξθψο γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο, ελψ πεξίπνπ 3 

ζηνπο 10 δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεδφλ θαζφινπ. Χζηφζν, 9 ζηνπο 10 καζεηέο έρνπλ ζεηηθή 

άπνςε γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο κε βάζε ηηο δειψζεηο ηνπο ελψ ζεηηθή είλαη θαη σο πξνο 

ηε ζπκκεηνρή ζηε καζεηεία (Μάιινλ Ναη – ίγνπξα Ναη) (47,1%). Ο βαζηθφηεξνο 

παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη ε αζρνιία 

ηνπο ζε δηθή ηνπο επηρείξεζε (απηναπαζρφιεζε) (39,5%), ε εθπιήξσζε πξψηα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (31,6%), θαηφπηλ ε απφθαζή ηνπο λα αθνινπζήζνπλ άιιε 

εηδηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο (21,1%) θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ 

ζεσξείηαη κηθξή ζε πνζνζηφ (21%). Γελ θαίλεηαη λα ηνπο επεξεάδεη ηδηαίηεξα ε κεηαθίλεζε 

(10,5%), ε αλαζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ (13,5%) θαη ε 

ειιηπήο ελεκέξσζε (2,6%). Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ 

αλαπνθαζηζηηθφηεηά ηνπο γηα  ζπκκεηνρή ή κε είλαη ε αλαζθάιεηα σο πξνο ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ (37,5%), ελψ ηφζν ην χςνο ηεο ακνηβήο φζν θαη ε ηαθηηθή 

θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπο επεξεάδεη πνιχ θαη πάξα πνιχ θαηά 28,2%. Ο βαζηθφηεξνο 

παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη ε αλαβάζκηζε 

ηνπ πηπρίνπ πνπ ζα ηνπο απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο (82,0%), αθνινπζεί ε 

απφθηεζε εκπεηξίαο γηα εξγαζηαθή εμέιημε θαηά 76,4% θαη ε απφθηεζε πξνυπεξεζίαο γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζφλ γηα εχξεζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα θαηά 70,8%. 

Άξα νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηνλ ζεζκφ ηεο καζεηείαο είλαη 

φηη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο. 

Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη θαη ν παξάγνληαο ε κε χπαξμε άιιεο επηινγήο γηα εξγαζία 

(68,5%) γεγνλφο πνπ δείρλεη αθελφο ηελ αλαζθάιεηα ζηελ πξφζβαζε εξγαζίαο θαζψο θαη ε 
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κε χπαξμε ζέζεσλ εξγαζίαο. Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε 

ζπκκεηνρήο πνιχ θαη πάξα πνιχ είλαη ην ζρνιείν (46,3%), αθνινπζεί ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαηά 38,8%, αθνινπζνχλ νη θίινη θαη γλσζηνί θαηά 35,3% θαη ηέινο άιινη 

καζεηεπφκελνη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαηά 23,2%. Απφ ηα αλσηέξσ 

παξαηεξείηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ ζηηο απνθάζεηο ησλ καζεηψλ. Ο βαζηθφηεξνο 

παξάγνληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή πνπ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε καζεηεία πνιχ θαη πάξα πνιχ 

είλαη ην ζρνιείν (59,0%), αθνινπζεί ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά 7,7%, νη θίινη θαη 

γλσζηνί θαηά 7,7% θαη ηέινο άιινη καζεηεπφκελνη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο 

θαηά 5,3%. Παξαηεξείηαη εδψ φηη ε απφθαζε γηα κε ζπκκεηνρή είλαη θπξίσο πξνζσπηθή, 

θαζψο νη καζεηέο επεξεάδνληαη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θπξίσο θαη ειάρηζηα απφ ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

πκπεξάζκαηα  

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο 

θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ή κε ζην ζεζκφ. 

Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη νη καζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο ησλ ΔΠΑΛ ρξεηάδνληαη πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο (κφιηο 4 ζηνπο 10 δήισζε επαξθή 

ελεκέξσζε). Παξά ηελ ειιηπή ελεκέξσζε δειψλνπλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ φηη επηζπκνχλ 

λα ζπλερίζνπλ ζηε καζεηεία κεηά ην πέξαο ησλ ιπθεηαθψλ ζπνπδψλ (9 ζηνπο 10 καζεηέο). 

Σν γεγνλφο απηφ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη απηή ε ηάζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα 

εληζρπζεί κέζα απφ ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο πνπ λα εληζρχνπλ ηνλ ζεζκφ ηεο καζεηείαο. 

Απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε καζεηεία ν θπξηφηεξνο ιφγνο 

είλαη ε αζρνιία ηνπο ζε δηθή ηνπο επηρείξεζε (απηναπαζρφιεζε) , ε εθπιήξσζε πξψηα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη κεηά λα πξνζπαζήζνπλ λα εληαρζνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ βίν. 

Θεσξνχλ φηη ε κε εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πξψηα ζα ηνπο ζηεξήζεη επθαηξίεο 

γηα εξγαζία αξγφηεξα. Έπεηαη ε απφθαζή ηνπο λα αθνινπζήζνπλ άιιε εηδηθφηεηα ζε 

δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζε θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζεσξείηαη κηθξφ θαη ρξήδεη 

θαη απηφ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Δπίζεο 3 πεξίπνπ ζηνπο 10 καζεηέο δήισζαλ αλαπνθάζηζηνη 

σο πξνο ην αλ ζπλερίζνπλ ζηε καζεηεία κε θπξηφηεξεο αηηίεο ηε αλαζθάιεηα σο πξνο ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ, ην χςνο ηεο ακνηβήο θαζψο θαη αλ είλαη ηαθηηθή 

ε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο. Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε καζεηεία ζεσξνχλ  

φηη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο. 

Δπνκέλσο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνβιεζεί θαη λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ηεο καζεηείαο. Ο 

βαζηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ 

απφθαζε ησλ καζεηψλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε καζεηεία θαη πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή. Οη καζεηέο πνπ δήισζαλ φηη δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

καζεηεία ην πξάηηνπλ θπξίσο γηα δηάθνξνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
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ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ ηνπ λνκνχ Λάξηζαο αλαθέξζεθαλ  

θαηά πιεηνςεθία φηη δελ ελεκεξψζεθαλ αξθεηά έσο θαζφινπ γηα ην ζεζκφ θαη φηη νη κηζνί 

πεξίπνπ ζεσξνχλ  φηη δελ ππήξμε έγθαηξε θαη επαξθήο ελεκέξσζε ησλ απφθνηησλ γηα ην 

ζεζκφ ηεο καζεηείαο. Δπίζεο ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο ηεο καζεηείαο  ζε απηά. Δπίζεο 

αμηνζεκείσηε ε επηζήκαλζή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο ζην λα βξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ψζηε λα 

εθπαηδεπηνχλ νη απφθνηηνη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο. Σέινο, δήισζαλ 

φηη επηζπκνχλ κεγαιχηεξε επηκφξθσζε γηα λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζην έξγν 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν απφ ηελ 

επηζηεκνληθή-εξεπλεηηθή φζν θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην ζεζκφ ηεο 

καζεηείαο.  
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Abstract: The following project is focused on the phenomenon of school bullying and the 

characteristics of the (perpetrator) bully, the victim, the spectator and the role of teachers and 

parents. The main source of information is the Europe‟s Anti-Bullying Campaign web site, 

which contains information on the phenomenon, records the general personality of the persons 

involved and provides advice to support them. The movie “In a better world” (Danish 

Production 2010 - Oscar Best Foreign Language Film 2011) is usedas an educational tool, 

which attempts to identify the characteristics of the bully, the victim, the viewer and the role 

of parents and teachers. The purpose of the project is to raise awareness of school bullying 

and to highlight the importance of disengaging pupils from the triangle victim-victim-viewer 

and the adoption of behaviors that shield them against bullying incidents.This project is 

suggested to be applied to high school students. As a method of implementation, the project is 

mainly based on dialogue with the pupils upon the scenes of the movie. 

Keywords: School bullying, movies as a training tool, educational project. 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζε δηδαθηηθή πξφηαζε κε ζέκα ην θαηλφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο, ηνπ ζεαηή, 

θαζψο θαη ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ. Κχξηα πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ απνηειεί ε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Δπξσπατθήο Κακπάληαο θαηά ηνπ ρνιηθνχ 

Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-BullyingCampaign), ε νπνία πεξηέρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά 

κε ην θαηλφκελν, θαηαγξάθεη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πξνζψπσλ, ελψ παξάιιεια παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηε ζηήξημε ησλ αηφκσλ απηψλ. Χο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζηε δηδαθηηθή πξφηαζε ρξεζηκνπνηείηαη ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία 

Inabetterworld (δαλέδηθε παξαγσγή 2010 – ζθαξ θαιχηεξεο μελφγισζζεο ηαηλίαο 2011), 

κέζσ ηεο νπνίαο θαη επηρεηξείηαη ε αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο, 

ηνπ ζεαηή, νη επηπηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε απηνχο θαη o ξφινο ησλ γνλέσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. θνπφο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο είλαη αθελφο ε επαηζζεηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηηο εθθάλζεηο ηνπ θαη αθεηέξνπ ε 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο απεκπινθήο ησλ καζεηψλ απφ ην ηξίγσλν ζχηεο-ζχκα-ζεαηήο θαη 

ε πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ ηνχο ζσξαθίδνπλ απέλαληη ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. Ζ 

δηδαθηηθή πξφηαζε πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί ζε καζεηέο Λπθείνπ, θαζψο ε 

παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο δελ επηηξέπεηαη ζε λεφηεξε ειηθία. Χο κέζνδνο πινπνίεζεο 
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αθνινπζείηαη ην ζρέδην καζήκαηνο project, ην νπνίν βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ δηάινγν κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζην ζέκα.  

Λέμεηο-θιεηδηά: ρνιηθφο εθθνβηζκφο, θηλεκαηνγξάθνο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ζρέδην 

καζήκαηνο project. 

1. ρνιηθφο εθθνβηζκφο: Οξηζκφο θαη πξσηαγσληζηέο ηνπ. 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (school bullying  ) είλαη έλα θαηλφκελν λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο, ην 

νπνίν αλ θαη εμ αξρήο ζπλππάξρεη κε ην νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαηαγξάθεθε 

θαη μεθίλεζε λα κειεηάηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, κε πξσηνπφξν ηνλ Ννξβεγφ θαζεγεηή 

ςπρνινγίαο DanOlweus.  Έθηνηε, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο έρεη κειεηεζεί θαη έρεη εξεπλεζεί 

εθηελψο ζε πνιιέο ρψξεο θαη σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ αηφκνπ πνπ εθθνβίδεη (ζχηεο) θαη ηνπ αηφκνπ πνπ εθθνβίδεηαη (ζχκα). Μάιηζηα, ε 6ε 

Μαξηίνπ έρεη θαζηεξσζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο σο Παλειιήληα Ζκέξα θαηά ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ. 

Ο εθθνβηζκφο ζην ζρνιείν εθδειψλεηαη κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

καζεηψλ (ν/νη ζχηεο/εο) πξνο έλα άιιν(ζχκα) πην αδχλακν θαη αλίζρπξν απφ απηνχο. Σν 

ζχκα ζηνρνπνηείηαη ζπλήζσο ιφγσ ηεο εκθάληζήο ηνπ, ηεο δηαθνξεηηθήο θπιήο, ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηνπ πξνηηκήζεσλ, ηεο ζξεζθείαο, ηεο ηδενινγίαο ή ηεο θνηλσληθήο ηνπ ηάμεο. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο εζηηάδνληαη ζηελ πξφζεζε ηνπ 

ζχηε γηα πξφθιεζε βιάβεο (ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο, πιηθήο) ζην ζχκα, ηελ επαλάιεςε ησλ 

πξάμεσλ απηψλ θαη ηελ αληζνξξνπία δχλακεο κεηαμχ ηνπο. πλεπψο, ν εθθνβηζκφο 

δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά απφ ην απιφ «πείξαγκα» κεηαμχ θίισλ ή ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ κεηαμχ παηδηψλ κε παξφκνηα ζσκαηηθή δχλακε(Δπξσπατθή έξεπλα γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 2012).  

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο εκπεξηέρεη βία ζε άκεζε κνξθή, φπσο ζσκαηηθή βία (ρηππήκαηα, 

πξφθιεζε αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ), αιιά θαη πιηθέο θζνξέο ζε αληηθείκελα ηνπ 

ζχκαηνο (θξχςηκν αληηθεηκέλσλ ηνπ ή θαηαζηξνθή ηνπο) . Σν θαηλφκελν ιακβάλεη ρψξα θαη 

κε έκκεζεο κνξθέο βίαο, φπσο ιεθηηθή βία (ππνηηκεηηθά ζρφιηα, θνξντδία, πξνζβνιέο, 

πεξηπαηθηηθέο εθθξάζεηο),ζπλαηζζεκαηηθή βία(θνηλσληθή απνκφλσζε, επηδησθφκελε 

απνκάθξπλζε ησλ θίισλ, δηάδνζε θαθνήζσλ θαη ςεπδψλ θεκψλ, εθβηαζκφο, απεηιέο) θαη 

ειεθηξνληθή βία κέζσ δηαδηθηχνπ ή θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πεξηέρνληαο κελχκαηα κε 

πξνζβιεηηθφ ή ζπθνθαληηθφ πεξηερφκελν (Αλδξένπ θ.ά., 2016). 

1.1. Οη πξσηαγσληζηέο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

Σα θχξηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ πξάμε είλαη ε ηξηάδα ζχηεο (παηδί πνπ εθθνβίδεη) – ζχκα 

(παηδί πνπ εθθνβίδεηαη) – ζεαηήο (παηδί πνπ παξαθνινπζεί), ελψ ζεκαληηθφο απνδεηθλχεηαη ν 

ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ.  

https://www.sansimera.gr/almanac/0603
https://www.sansimera.gr/almanac/0603
https://www.sansimera.gr/almanac/0603
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1.1.1. Ο ζχηεο 

Σν παηδί πνπ εθθνβίδεη ζεσξείηαη ζπλήζσο επηζεηηθφ, κε πςειή απηνπεπνίζεζε, ε νπνία 

νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ επίπεδν θπζηθήο ηνπ δχλακεο, θαη γεληθά παξνπζηάδεηαη σο 

δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. ε θάπνηεο έξεπλεο ραξαθηεξίδεηαη επαξθέο ή θαη 

έμππλν θνηλσληθά, δηαζέηνληαο ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ άιισλ. Έηζη, φρη κφλν απνπζηάδεη 

ε ζπκπφληα θαη ε ελζπλαίζζεζε απέλαληη ζηα ζχκαηά ηνπ, αιιά θαίλεηαη επηπιένλ λα 

δηαζέηεη πιήξε ζπλείδεζε ηφζν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, φζν θαη ηεο βιάβεο πνπ πξνμελεί ζην 

ζχκα.  

Ο δξάζηεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ληψζεη ηελ αλάγθε λα ζηνρνπνηεί θαη λα δεκηνπξγεί 

ζπγθεθξηκέλα ζχκαηα, λα θαηεπζχλεη δειαδή ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ πξνο άηνκα πην αδχλακα 

απφ απηφλ, κε ζθνπφ λα επηβεβαηψλεηαη ν ίδηνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ αθνινπζνχλ ζηηο 

πξάμεηο ηνπ θαη άιινη ζπλνκήιηθνί ηνπ, νη νπνίνη ελδφκπρα θνβνχληαη γηα δηθή ηνπο 

απνκφλσζε ή αθφκα θαη ζπκαηνπνίεζε(Μφζρα, 2015).  

Σέινο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νη ζχηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πηνζεηνχλ απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη σο ελήιηθεο, νη νπνίεο, πιένλ, ηνπο έρνπλ γίλεη ηξφπνο 

δσήο(Δπξσπατθή έξεπλα γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 2012). 

1.1.2. Σν ζχκα 

Χο ραξαθηήξαο εκθαλίδεηαη εζσζηξεθήο, ήζπρνο, επαίζζεηνο, κνλαρηθφο, κε ειιηπείο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη κε δεκνθηιήο ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Ζ κνλαρηθφηεηα απηή 

ηνλ θάλεη επηξξεπή ζηε ζπκαηνπνίεζή ηνπ απφ άιιν ηζρπξφηεξν άηνκν ή νκάδα αηφκσλ.   

Σν ζχκα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ζηηο πξάμεηο εθθνβηζκνχ πνπ πθίζηαηαη, 

δηαρσξίδεηαη ζε ελδνηηθφ ή ππάθνπν θαη ζε πξνθιεηηθφ. Σν ελδνηηθφ/ππάθνπν ζχκα, πνπ 

ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα, ηείλεη λα κελ αληηδξά, λα απνκνλψλεηαη θαη λα μεζπά 

ζπλαηζζεκαηηθά κε θιάκα. Σν πξνθιεηηθφ ζχκα, αληίζεηα, αληηδξά άκεζα θαη ζπαζκσδηθά 

ζηηο επηζέζεηο πνπ δέρεηαη, ρσξίο φκσο επηηπρία, κε απνηέιεζκα λα επηβεβαηψλεηαη ε 

αδπλακία ηνπ απέλαληη ζηνλ ηζρπξφηεξν ζχηε ή ηελ νκάδα πνπ ηνλ εθθνβίδεη. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ην παηδί πνπ εθθνβίδεηαη ζπλήζσο ζηεξείηαη θίισλ, νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα ην 

ππνζηεξίμνπλ ζπλαηζζεκαηηθά(Φεινχθα, 2010). 

1.1.3. Ο ζεαηήο 

Χο ζεαηήο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζεσξείηαη εθείλνο πνπ παξαθνινπζεί θαη αληηιακβάλεηαη ην 

πεξηζηαηηθφ, ρσξίο φκσο λα ιακβάλεη κέξνο ελεξγά ζε απηφ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

θπξηαξρεί ν θφβνο ηνπ παξηζηακέλνπ ζην γεγνλφο θαη  ε αληθαλφηεηά ηνπ γηα άκεζε βνήζεηα 

πξνο ην ζχκα ή ε αδηαθνξία ηνπ πξνο απηφ (Μφζρα, 2015). 

Σα ζχκαηα αληηιακβάλνληαη ηελ απαζή ζηάζε ηνπ αηφκνπ πνπ παξαθνινπζεί σο κία 
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αξλεηηθή εηθφλα νπδεηεξφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ ηδηαίηεξα  νδπλεξφ ην γεγνλφο φηη 

θαλείο δελ ηνπο ππνζηεξίδεη θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ 

(Salmivalli&Poskiparta, 2012).Αληίζεηα, ε ζεηηθή ζηάζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζεαηή 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηνπ ζπκβάληνο ππέξ ηνπ ζχκαηνο. Χο ζεηηθή ζηάζε 

ελλνείηαη εελζπλαίζζεζε πξνο ην ζχκα, ε ππεξάζπηζή ηνπ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ε κείσζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ επηβξαβεχνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ ζχηε. 

Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε ζθνπφ ηελ 

απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη ε αλάπηπμε θηιηθήο ζρέζεο κε ην παηδί πνπ εθθνβίδεηαη 

(Salmivalliet.al., 2013;Salmivalli&Poskiparta, 2012). 

1.1.4. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ηελ εθδήισζε ελφο ζπκβάληνο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πξψην ιφγν νθείινπλ λα έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Κακπάληα θαηά ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ 

(Europe‟sAnti-BullyingCampaign), κέζα ζην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθφ λα επηθξαηεί ζεηηθφ 

θιίκα, ην νπνίν λα κελ επλνεί επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ 

απνζηψπεζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο(Λακπξηαλνχ θ.ά., 2018). Ο εθπαηδεπηηθφο, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αγλνήζεη ή ππνηηκήζεη θάηη πνπ ηνπ αλαθέξεη ην παηδί, 

αιιά αληίζεηα λα ην εληζρχζεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα πξνβεί ζε άκεζε θαη απζηεξή 

παξαηήξεζε πξνο ην άηνκν πνπ εθθνβίδεη. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε«ζπκθηιίσζε» 

κεηαμχ παηδηνχ – ζχκαηνο θαη ηνπ παηδηνχ – ζχηε δελ πξέπεη λα επηδηψθεηαη, θαζψο ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα επαλαζπκαηνπνηεζεί ην ζχκα, ελψ ν ζχηεο απιά λα επηβεβαηψζεη ηε δχλακε θαη 

ηελ θπξηαξρία ηνπ(Δπξσπατθή έξεπλα γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 2012). 

2. Ο θηλεκαηνγξάθνο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν 

Δπηιεγκέλεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν 

ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γεληθά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Άιισζηε, 

ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ελεξγνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηζζήζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ(Κνιεηδάθεο&Σδαλεηάθε,2014). 

Αλ θαη ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα δελ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ή 

ελφηεηεο  χιεο(Αζαλαζάηνπ, θ.ά.,2011), παξφια απηά πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάιπζε 

πνηθηιίαο ζεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο, φπσο θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, ηζηνξηθά, εζηθά, 

πνιηηηζηηθά δεηήκαηα (Εαλλεηίδε& Ραγηάο,2016). Έηζη ινηπφλ, νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, 

κέζσ ηεο ςπραγσγηθήο ηνπο δηάζηαζεο, φρη κφλν δηεπθνιχλνπληνπο ζεαηέο ζηελ εκπέδσζε 

θνηλσληθψλ θαη ηδενινγηθψλ κελπκάησλ (Μσξαΐηεο & Υξηζηνδνχινπ, 2016), αιιά επηπιένλ 

ηνπο παξέρνπλ ην θίλεηξν λα δηαρεηξηζηνχλ νη ίδηνη ηα κελχκαηα θαη ηηο παξαζηάζεηο, ψζηε 

απφ παζεηηθνί δέθηεο λα γίλνπλ ελεξγνί κέηνρνη ζε έλα πεδίν δσληαλνχ θαη δεκηνπξγηθνχ 
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δηαιφγνπ (Πνχιηνο θ.ά., 2017). Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα πξνβνιήο κηαο 

ηαηλίαο απνηειεί ε ελζπλαίζζεζε σο ςπρηθή δηεξγαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε ηνπ ζεαηή κε θάπνηνλ απφ ηνπο πξσηαγσληζηηθνχο ραξαθηήξεο. Ζ 

ηαχηηζε απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ζεαηήο λα «εθπξνζσπείηαη» ζηνλ θφζκν ηεο ηαηλίαο απφ 

έλα ραξαθηήξα, ηνλ νπνίν εκπηζηεχεηαη αλεπηθχιαθηα θαη ζπκπάζρεη καδί ηνπ(Καιακπάθαο, 

ρ.ρ.) 

Κνκβηθή ζεκαζία απνθηά ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ(Αζαλαζάηνπ θ.ά., 

2011).Hπαξαθνινχζεζε επηιεγκέλεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, κε ηελ θαηάιιειε 

πξνεξγαζία θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ην καζεηή ζηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ άλζξσπν, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. πλεπψο, κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

θφζκνο ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφ 

απηνχο (Κνιεηδάθεο&Σδαλεηάθε, 2014). 

2.1. Σν πεξηερφκελν ηεο πξνβαιιφκελεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο 

Ζ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία In a better world(2010), ζε ζθελνζεζία SusanneBier, αλαθέξεηαη 

ζην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, αιιά επεθηείλεηαη θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρψξνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία επηιέρζεθε ιφγσ ηεο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο παξαδείγκαηνο 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκάησλ, 

ηνπ ζχηε, ησλ ζεαηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ. Δπηπιένλ, θαηαζέηεη 

παξαδείγκαηα εμέιημεο ηεο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, παξέρεη πιηθφ 

γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ, ηηο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ε βία ζηε δσή ηνπ ζχκαηνο, αιιά θαη ηνπ ζχηε. 

Αθφκε, αλαδεηθλχνληαη ζηνηρεία απφ ηνλ ραξαθηήξα εξψσλ κέζα ζηελ ηαηλία, νη νπνίνη 

απνθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ εκπινθή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ θαη βίαο. Σν έξγν 

απέζπαζε ην βξαβείν ζθαξ θαιχηεξεο μελφγισζζεο ηαηλίαο ην 2011. 

3. Σν Project 

Χο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ projectπιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνπ αληινχληαη απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-

Bullying Campaign). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα πεξηέρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην 

θαηλφκελν, θαηαγξάθεη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πξνζψπσλ, δειαδή ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ ζεαηή, ελψ παξάιιεια παξέρεη ζπκβνπιέο 

γηα ηε ζηήξημή ηνπο. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη ζηε ζεκαηνινγία ηνπ θαη ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σέινο, ζηελ θαξηέια «Έξεπλα» ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηεμαγσγή θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο εκθάληζεο  ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ ζηε 
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δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. πλνιηθά, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 16.227 καζεηέο απφ ηηο 

ρψξεο Διιάδα(απφ ηε ρψξα καο ζπκκεηείραλ 4.999 καζεηέο απφ 167 ζρνιεία κε επξχηαηε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά),Ηηαιία, Ληζνπαλία, Δζζνλία, Λεηνλία, Βνπιγαξία,  γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2011 έσο Μαΐνπ 2012. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη δηαζέζηκε γηα αλάθηεζε 

ζε έληππε κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα, κε ηίηιν: «Δπξσπατθή Κακπάληαο Καηά ηνπ 

ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-BullyingCampaignProject)». 

πλήζσο, ε κέζνδνο project αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, φπσο ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζέκαηνο βάζεη ησλ πξφηεξσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ηνλ ρσξηζκφ ησλ 

καζεηψλ ζε νκάδεο έξεπλαο, ηελ αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε πιηθνχ,ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο νκάδεο, ηε δεκηνπξγία ελφο ηειηθνχ έξγνπ απφ 

ηελ νινκέιεηα ησλ καζεηψλ, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζή ηνπ. Βέβαηα, ζηε 

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ ππάξρνπλ ζηεγαλά. Απηή θαζνξίδεηαη αλάινγα κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Φξαγθάθε,  

2011).  

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν 

θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο καζεηέο, ε αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ παξέρνληαη απφ δεδνκέλε ηζηνζειίδα θαη θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ θαη σο 

δξαζηεξηφηεηεο ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή φζα απφ καζεηέο 

πηζαλψο αλαδπζνχλ, πξνο επεμεξγαζία θαη απάληεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ηε 

δηαδηθαζία δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρσξηζκφο ζε νκάδεο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ επηκεξηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αλάζεζε ξφισλ. Παξφια απηά, αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ππνινγηζηέο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή 

ηεζζάξσλ αηφκσλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη θαζνδεγεηή ηεο δηαδηθαζίαο. Σα 

επνπηηθά πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ν βηληενπξνβνιέαο θαη ην δηαδίθηπν. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε νινθιεξψλεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο ζρνιηθήο 

εκέξαο αθηεξσκέλε ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο. κσο, ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηκήκα ελφο εθηελέζηεξνπ project(εηήζην ή ελφο ηεηξακήλνπ) κε 

παξφκνην ζέκα. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά Λπθείνπ (15 εηψλ θαη άλσ), θαζψο ε 

παξαθνινχζεζεο ηεο ηαηλίαο δελ ελδείθλπληαη  γηα κηθξφηεξεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ 

εγθχθιην Φ1/180151/Γ2 κε ζέκα «Παξαθνινχζεζε ζεακάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο εληφο 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ», ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλπξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.  

3.1. Βαζηθφο ζθνπφο θαη δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ project: 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπproject είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη ε πηνζέηεζε θξηηηθήο ζθέςεο 

πάλσ ζην δήηεκα ηεο βίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ν ηξφπνο απνθπγήο ηεο θαηάζηαζεο 
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λα βξεζεί ην άηνκν ζηε ζέζε ηνπ ζεαηή θαη ηνπ ζχκαηνο, αιιά θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα ζέζε. Παξάιιεια, παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνλ καζεηή 

λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα θνηλή βησκαηηθή εκπεηξία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, κέζα απφ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θαη λα 

ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπ θφζκνο, κε απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ project πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξεηο θάζεηο.  

 Α θάζε:  

Μέζα απφ ηα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη θπξίσο  απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-BullyingCampaign), λα 

ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο/καζήηξηεο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη 

λα ην δηαθξίλνπλ απφ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πεηξάγκαηνο, δηαθσλίαο ή ζχγθξνπζεο 

κεηαμχ ζπλνκειίθσλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, λα εληνπίζνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ ζεαηή, αιιά θαη λα γλσξίζνπλ ηξφπνπο, νη 

νπνίνη πξνηείλνληαη γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο Α θάζεο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηε κία ψξα. 

 Β θάζε:  

Πξνβνιή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο Inabetterworld, δηάξθεηαο δχν σξψλ.  

 Γ θάζε:  

Αθνινπζεί ε θξηηηθή θαη ν δηάινγνο ζε απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο ζρεηηθά κε ηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ θαη ηε βία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ Α 

θάζε, θαηαιήγνληαο ζε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα. Ζ δηαδηθαζία ππνινγίδεηαη ζηηο 2 ψξεο. 

3.2. Τινπνίεζε ηνπ project. 

3.2.1. Α θάζε: Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ (1 ψξα) 

Ο εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη κηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηε 

βία ζην ζρνιείν, ηνπο δεηά λα αλαθέξνπλ θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο έρνπλ νη ίδηνη 

βηψζεη θαη ζην ηέινο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην θαηλφκελν (Εαλλεηίδε& Ραγηάο, 

2016).  

Αλαδήηεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπξσπατθήο Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ 

(Europe΄sAnti-Bullying Campaign), ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-

ekfovismos/.  

Πεξαηηέξσ δεηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ, φπσο ζα κπνξνχζαλ λα 

απεπζπλζνχλ ζηνπο καζεηέο, πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ: 
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 Με βάζε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Κακπάληαο Καηά ηνπ ρνιηθνχ 

Δθθνβηζκνχ (Europe΄sAnti-Bullying Campaign), ζηελ Καξηέια ρνιηθφο Δθθνβηζκφο – 

Οξηζκφο, νξίζηε ηελ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Αλαθέξεηε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην θαηλφκελν θαη δηαθξίλεηέ ην απφ ην απιφ πείξαγκα κεηαμχ θίισλ.  

(ρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλαθέξνπλ ηελ  πξφζεζε ηνπ δξάζηε 

λα βιάςεη, ηελ επαλάιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αληζνξξνπία ηζρχνο 

κεηαμχ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο) 

 Αλαθέξεηε ηα θχξηα θαη δεπηεξεχνληα εκπιεθφκελα κέξε ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. 

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ πνπ εθβηάδεη, ηνπ παηδηνχ πνπ εθβηάδεηαη θαη 

εθείλνπ ην νπνίν παξαθνινπζεί ην πεξηζηαηηθφ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ; Πψο κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ; 

(Ζ απάληεζε αθνξά ζε γεληθέο γξακκέο ζηελ ηξηάδα Θχηεο-ζχκα-ζεαηήο σο θχξηα 

εκπιεθφκελα κέξε θαη ηνπο θαζεγεηέο θαη γνλείο σο δεπηεξεχνληα. ηελ θαξηέια ρνιηθφο 

Δθθνβηζκφο – Οξηζκφο, αλαδχεηαη ιίζηα κε ηελ θάζε θαηεγνξία, ζπκβνπιέο γηα ηνπο ίδηνπο  

θαη πξνηάζεηο γηα ηελ ζηήξημή ηνπο.) 

3.2.2. Β θάζε: Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο.  

Αθνινπζεί ε πξνβνιή νιφθιεξεο ηεο ηαηλίαο In a better world, δηάξθεηαο πεξίπνπ δχν σξψλ. 

Ζ ππφζεζε εθηπιίζζεηαη γχξσ απφ ηε δσή θαη ηε θηιία δχν εθήβσλ καζεηψλ ζε ζρνιείν ηεο 

Γαλίαο, ηνπ Κξίζηηαλ θαη ηνπ Διίαο. Ο Κξίζηηαλ είλαη Γαλφο πνπ πξφζθαηα έρεη κεηαθνκίζεη 

απφ ηελ Αγγιία καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ (Κιάνπο) ζην ζπίηη ηεο γηαγηάο ηνπ, ζηε Γαλία. Ζ 

κεηέξα ηνπ Κξίζηηαλ έρεη θχγεη απφ ηε δσή κεηά απφ επψδπλε θαη άληζε κάρε κε ηνλ 

θαξθίλν. Σν παηδί δηαηεξεί πνιχ ζπκφ κέζα ηνπ, παξακέλεη απφκαθξν απφ ηνλ παηέξα ηνπ 

θαη απνθεχγεη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  

Ο Διίαο κέλεη ζηε Γαλία κε ηνλ κηθξφηεξν αδειθφ ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ (Μάξηαλ), ε νπνία 

είλαη γηαηξφο ζε λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο. Ο παηέξαο ηνπ είλαη ρεηξνχξγνο θαη 

πεγαηλνέξρεηαη ζπρλά ζε ρψξα ηεο Αθξηθήο, θαζψο εξγάδεηαη εζεινληηθά ζε απηνζρέδην 

λνζνθνκείν ελφο θαηαπιηζκνχ. Ζ Μαξηάλ θαη ν Αληφλ είλαη ζηα πξφζπξα δηαδπγίνπ. Ο Διίαο 

δηαηεξεί πνιχ θαιή επηθνηλσλία κε ηνλ παηέξα ηνπ, ελψ αληηδξάεη πξνο ηε κεηέξα ηνπ, αθνχ 

αηζζάλεηαη αδχλακνο λα ηε κεηαπείζεη γηα ην επηθείκελν δηαδχγην. Δπηπιένλ, είλαη έλα 

εζσζηξεθέο, επαίζζεην αιιά θαη θηιηθφ παηδί, ην νπνίν, ιφγσ ηεο εκθάληζήο ηνπ 

(κηθξνθακσκέλνο, ζηδεξάθηα ζηα δφληηα) θαη ηεο θαηαγσγήο ηνπ απφ ηε γεηηνληθή νπεδία, 

δέρεηαη εθθνβηζκφ θαη θξνχζκαηα βίαο απφ έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ(φθνπο) θαη ηελ παξέα ηνπ. 

Ζ θαηάζηαζε απηή αιιάδεη, φηαλ ν Κξίζηηαλ, κεηά ηε κεηαθφκηζή ηνπ ζηε Γαλία, γξάθεηαη 

ζην ζρνιείν ηνπ Διίαο θαη απνθαζίδεη λα ηνλ ζηεξίμεη. 

Με θαηλφκελα βίαο θαη εθθνβηζκνχ βξίζθεηαη αληηκέησπνο θαη ν παηέξαο ηνπ Διίαο, Αληφλ, 

ζηε ρψξα δηακνλήο ηνπ, Γαλία, φηαλ ηνχ επηηίζεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ ηνπ ν 

νμχζπκνο θαη ληαήο Λαξο, Σα δχν αγφξηα, Κξίζηηαλ θαη Διίαο, ζα πείζνπλ ηνλ Αληφλ λα 
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αληηκεησπίζεη θαηά πξφζσπν ηνλ Λαξο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα εθδηθεζνχλ 

ηνλ ηειεπηαίν κε απξφβιεπηεο γηα ηα ίδηα ζπλέπεηεο.   

Απφ ηελ άιιε, ν Αληφλ ζηελ Αθξηθαληθή ρψξα δεη ηελ θαζεκεξηλή βία θαη απφγλσζε ησλ 

άνπισλ θαη απξνζηάηεπησλ θαηνίθσλ ηεο απφ έλνπιεο ζπκκνξίεο πνπ θαζνδεγνχληαη απφ 

ηνλ αηκνζηαγή αξρεγφ ηνπο, ηνλ επνλνκαδφκελν Μεγάιν. Κάπνηα ζηηγκή, ν Μεγάινο 

ηξαπκαηίδεηαη ζνβαξά θαη δεηάεη απφ ηνλ Αληφλ λα ηνλ ζεξαπεχζεη. Ο ηειεπηαίνο δέρεηαη λα 

ην θάλεη, ζέηνληαο ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο, παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ ακάρσλ θαηνίθσλ. Ζ 

γεληθφηεξε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ απέλαληη ζην ζπκβάλ θαη ηελ απξνζδφθεηε 

εμέιημή ηνπ, αλαδεηθλχνπλ ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Αληφλ. 

3.2.3. Γ θάζε: Κξηηηθή θαη δηάινγνο ζε απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο ζρεηηθά κε 

ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη ηε βία. 

 ην ηέινο ηεο πξνβνιήο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα δηεγεζνχλ ην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο 

θαη ηα ζεκεία ηα νπνία ηνπο έθαλαλ εληχπσζε. Αθνινπζνχλ εξσηήζεηο θαη δηάινγνο 

βαζηζκέλα ζε ζηηγκηφηππα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο 

παξαθάησ πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ:  

 Αλαγλψξηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη δηάθξηζή ηνπ απφ απιά πεξηζηαηηθά βίαο. 

 Αληηδξάζεηο ζχκαηνο, ζχηε, ζεαηψλ.  

 Υεηξηζκφο ησλ θαηαζηάζεσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.  

 χλδεζε αλήιηθνπ ζχηε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κε ελήιηθν ρξήζηε βίαο. 

 Παξάδεηγκα κε «ελδνηηθφ/ππάθνπν» θαη «πξνθιεηηθφ» ζχκα. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο αηφκνπ πνπ δε ζπκαηνπνηείηαη. 

 εκεία ζηα νπνία δηαθξίλεηαη ε έκπξαθηε πξνζπάζεηα ηεξκαηηζκνχ ηνπ εθθνβηζκνχ 

κε ηε βνήζεηα θίισλ. 

Παξαθάησ πξνηείλνληαη ζρεηηθέο εξσηήζεηο γηα ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ. 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 11:10 – 12:15,  13:25-15:00  θαη  21:45-23:25 

Δξσηήκαηα: Δληνπίδεηε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζηελ ηαηλία; Με πνηα κνξθή εκθαλίδεηαη; 

Τπάξρεη επαλάιεςε ζην θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ; Πνηα είλαη ηα εκπιεθφκελα κέξε; 

Πνηνο είλαη ν ζχηεο θαη πνην ην ζχκα ζηα πεξηζηαηηθά; Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ησλ/ηνπ 

ζχκαηνο; Σα ζχκαηα αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθφ ζηνπο γνλείο ηνπο; 

(Παξαηεξείηαη φρη κφλν ν εθθνβηζκφο ηνπ Διίαο, αιιά θαη ε βία απέλαληη ζηνλ λεναθηρζέληα 

καζεηή Κξίζηηαλ, ν νπνίνο επηιέγεη λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνλ Διίαο. εκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζεί φηη ν Κξίζηηαλ, αλ θαη ζχκα επίζεζεο, δελ ζπκπεξηθέξεηαη ν ίδηνο ζαλ ζχκα, δηφηη 

δελ επηηξέπεη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ην ζηνηρείν ηνπ θφβνπ. Δπίζεο, δελ απνηειεί πξνθιεηηθφ 

ζχκα, γηα ην ιφγν φηη δελ αληαπαληά κε άκεζε θαη θαηά κέησπν επίζεζε πξνο ηνλ δπλαηφηεξν 
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φθνπο θαη ηελ παξέα ηνπ. Αληίζεηα, ν Διίαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ελδνηηθφ-ππάθνπν ζχκα.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 12:15-13:25,  18:30-20:30  θαη  30:52-32:00 

Δξψηεκα: Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαη πψο 

αληηκεησπίδνπλ ην θαηλφκελν; 

(Μέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, επηηξέπνληαη ζρφιηα θαη πεηξάγκαηα 

απέλαληη ζηνλ Διίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ, αλάγνπλ ηελ αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ζην επηθείκελν δηαδχγηφ ηνπο, ρσξίο λα 

πξνβαίλνπλ ζε άιιεο επνηθνδνκεηηθέο ιχζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο επίζεζεο ηνπ Κξίζηηαλ 

πξνο ηνλ φθνπο, δεηνχλ ηε ζπκθηιίσζε ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο, πξάμε πνπ δελ 

ελδείθλπηαη, αιιά αληίζεηα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 32:00-32:15 70:00- 70:15  

Δξψηεκα: Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ φθνπο απέλαληη ζηνλ Κξίζηηαλ θαη ηνλ Διίαο κεηά ην 

πεξηζηαηηθφ ηεο επίζεζεο πνπ ππέζηε; 

(Παξαηεξείηαη φηη ν ζχηεο πξνζπαζεί λα πξνζεηαηξηζηεί ην πξφζσπν πνπ πξνζπάζεζε 

αξρηθά λα ζπκαηνπνηήζεη (Κξίζηηαλ), αιιά απνδείρζεθε δπλαηφ απέλαληί ηνπ. Ο Κξίζηηαλ 

δελ ελδίδεη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ φθνπο, αιιά ζπλερίδεη λα δηαηεξεί θηιία κε ηνλΔιίαο, 

γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ ηειεπηαίν ζπλαηζζεκαηηθά.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 36:30 – 38:05, 40:10-41:40θαη 43:00- 47:00  

Δξσηήκαηα: Πψο ν Αληφλ θαη πψο ν Λαξο ρεηξίδνληαη ηε ζπκπινθή ησλ παηδηψλ ηνπο;  

Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Λαξο απέλαληη ζηνλ 

Αληφλ θαη ηνπ φθνπο απέλαληη ζηνλ Διίαο;  Πψο αληηδξά ν Αληφλ απέλαληη ζηνλ Λαξο θαη 

πψο δηθαηνινγεί ηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα παηδηά-ζεαηέο ηνπ γεγνλφηνο; 

Πηζηεχεηε φηη ν Αληφλ θνβάηαη ηνλ Λαξο; 

 (ηηο παξαπάλσ ζθελέο παξνπζηάδεηαη ην πεξηζηαηηθφ βίαο ηνπ Λαξο απέλαληη ζηνλ Αληφλ. 

Πξνηείλεηαη λα εληνπηζηνχλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο ζχηε κεηαμχ ηνπ 

αλήιηθνπ φθνπο θαη ηνπ ελήιηθα Λαξο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φρη κφλν φηη 

ν Αληφλ δελ θνβάηαη ηνλ ζχηε ηνπ, αιιά θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ αληέδξαζε φηαλ 

δέρηεθε επίζεζε, θάηη πνπ εμήγεζε ζηα παηδηά. Αληίζεηα, ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ν Αληφλ 

ζπκπεξηθέξεηαη σο έλα πξνθιεηηθφ ζχκα φηαλ, κεηά ηελ πίεζε ησλ παηδηψλ, αλαγθάδεηαη λα 

επηζθεθηεί θαη λα αληηκεησπίζεη θαηά πξφζσπν ηνλ Λαξο. Σέινο, αλαδεηθλχεηαη ε ζηάζε ησλ 

Αληφλ θαη Λαξο σο γνλείο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ απηά έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο: 52:40 – 55:00, 62:00- 63:00 

Δξσηήκαηα: Πνηνλ ηξφπν εθθνβηζκνχ θαη βίαο δηαθξίλεηε; Πνηνο είλαη ν ζχηεο, πνην ην ζχκα 

θαη πνηνη νη ζεαηέο; Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ ζχηε απέλαληη ζηα ζχκαηα;  

 (ηηο παξαπάλσ ζθελέο δηαθξίλνληαη θξνχζκαηα εθβηαζκνχ θαη βίαο ελαληίνλ άκαρνπ 
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πιεζπζκνχ θαη θπξίσο άνπισλ γπλαηθψλ απφ ηνλ Μεγάιν θαη ηελ έλνπιε ζπκκνξία ηνπ. 

Γηαθξίλεηαη θαζαξά ν θφβνο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζεαηψλ ζηα πεξηζηαηηθά βίαο, ε 

αληθαλφηεηά ηνπο λα αληηδξάζνπλ θαη ε παληειήο έιιεηςε πξνζηαζίαο ηνπο.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο:  63:00-65:00, 67:00-68:30 θαη 70:00-73:00  

Δξσηήκαηα: Πψο ζπκπεξηθέξεηαη ν Αληφλ απέλαληη ζηνλ Μεγάιν σο αζζελή ηνπ; Πψο 

ζπκπεξηθέξεηαη ν Μεγάινο απέλαληη ζηνλ Αληφλ; Ση πεξηζηαηηθφ βίαο παξνπζηάδεηαη; Πνηνο 

ν ζχηεο, ην ζχκα θαη νη ζεαηέο; 

 (Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί αθελφο ε ςχρξαηκε αληίδξαζε ηνπ Αληφλ απέλαληη ζηελ παξνπζία 

ηνπ αηκνζηαγνχο αξρεγνχ ηεο ζπκκνξίαο θαη αθεηέξνπ ν δπλακηζκφο ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ 

απαηηεί λα ζέζεη ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεχζεη ηνλ αζζελή αξρεγφ ηεο 

έλνπιεο ζπκκνξίαο (Μεγάιν). Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζείφηη ν Μεγάινο πξνζπαζεί λα ηνλ 

πξνζεηαηξηζηεί θαη ηνπ πξνηείλεη λα γίλνπλ θίινη, γηα ηνλ ιφγν φηη ν Αληφλ ζπκπεξηθέξεηαη 

κε δπλακηζκφ θαη φρη ζαλ θνβηζκέλν ζχκα. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε ζηηγκή πνπ νη ξφινη 

αληηζηξέθνληαη, φηαλ ν ζχηεο (Μεγάινο) βξίζθεηαη ζε ζηηγκή αδπλακίαο θαη ηα πξψελ 

ζχκαηα, πνπ ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά, πξνβαίλνπλ ζε  βίαηε εθδίθεζε απέλαληί ηνπ.) 

 ηηγκηφηππα ηαηλίαο:  49:00-50:20, 73:00 - 75:00-76:00  θαη 81:00-84:00 

Δξσηήκαηα: Γηαηί ηα παηδηά ζέινπλ λα εθδηθεζνχλ ηνλ Λαξο; Δίλαη θαη νη δχνπξφζπκνη γηα 

ηελ πξάμε απηή; Πνην πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ-βίαο παξνπζηάδεηαη; Πνηνο ν ζχηεο, ην ζχκα 

θαη πνηνη νη ζεαηέο ηνπ πεξηζηαηηθνχ; Πνηεο νη επηπηψζεηο ηνπ πεξηζηαηηθνχ; 

(Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε ςπρνινγηθή πίεζε ηνπ Διίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

βνκβηζηηθή ελέξγεηα, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνπ λα απνρσξηζηεί ην πξφζσπν πνπ ηνλ ζηεξίδεη θαη 

λα ζπκαηνπνηεζεί εθ λένπ, αιιά θαη ην ζπκπέξαζκα φηη κηα πξάμε βίαο κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη απξφβιεπηεο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνλ ίδην ηνλ ζχηε). 

3.2.4. πκπεξάζκαηα ηνπ project . 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνβνιή 

κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ ίδηα γηα φινπο, αιιά 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ επαηζζεζία, ηελ σξηκφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία (Γθνπιηάκα&Πίληνπ, 2016). Βαζηθφο ζθνπφο, άιισζηε, ηεο 

παξαπάλσ δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο, θαζψο θαη ε πηνζέηεζε θξηηηθήο ζθέςεο πάλσ ζην δήηεκα απηφ απφ 

ηνπο καζεηέο. Γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηάζεηο, φκσο, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

πξνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ζχηε, ηνλ ζχκα θαη ηνλ ζεαηή ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Χο πξνο ηνλ ζχηε, κπνξεί λα επηζεκαλζεί φηη θαλείο δελ είλαη άηξσηνο 

θαη αιψβεηνο, αιιά ζε ζηηγκή αδπλακίαο ηνπ ελδερνκέλσο θαη ν ίδηνο λα θαηαζηεί ζχκα, 

φπσο θαη φηη νη πξάμεηο ηνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ απξφβιεπηεο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο 

αθφκα θαη ζηνλ ίδην.  
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Χο πξνο ην ζχκα, πξνθχπηεη φηη ν θφβνο είλαη έλα βαζηθφ ζεκάδη αδπλακίαο, ην νπνίν φηαλ 

ππεξληθεζεί, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ςχρξαηκε αληίδξαζε ηνπ πξνο ηα άηνκα πνπ ην 

εθθνβίδνπλ, αιιά θαη ε αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. εκεηψλεηαη 

φηη φηαλ ην ζχκα θαίλεηαη ςχρξαηκν, αιιά φρη αληηδξαζηηθφ θαη βίαην, ν ζεαηήο ππνβνεζείηαη  

σο πξνο ηελ παζεηηθφηεηά ηνπ θαη πηζαλφηαηα πην εχθνια κπνξεί λα πάξεη ζέζε ππέξ ηνπ 

ζχκαηνο. Απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε αιιεινυπνζηήξημήο κεηαμχ ηνπο, πνπ λα 

«ζπάζεη» ηνλ θαχιν θχθιν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ζεαηή ηέηνησλ 

γεγνλφησλ, πξνθχπηεη φηη ε άκεζε ππεξάζπηζε ηνπ πξνο ην ζχκα, αιιά θαη ε πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ επηβξαβεχεη ηηο πξάμεηο ηνπ ζχηε, κπνξεί λα επηδξάζεη δξαζηηθά ζηε 

κείσζε ή θαη απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ (Salmivalliet.al,2013). 
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Abstract: Mentoring is an old practice that has been applied in many traditional jobs since 

antiquity to date, mostly with positive results. This paper presents the principles underlying its 

application in the field of education, the conditions of implementation, the role of the mentor, 

as well as the relationships that are created between him and the guided one. At the same 

time, we present proposals for the implementation of mentoring in Greek educational reality. 

This work is based on bibliographical references as well as on elements derived from the 

authors' experience as teachers and as School Counselors. The main objective is to set 

guidelines for those who want to implement mentoring and benefit from it as a guidance 

practice. 

Key words: mentoring,education, good practices 

Πεξίιεςε: Σν mentoring απνηειεί κηα παιηά πξαθηηθή πνπ εθαξκνδφηαλ ζε πνιιά 

επαγγέικαηα απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, σο επί ην πιείζηνλ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν, νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο, ν ξφινο ηνπ κέληνξα, θαζψο θαη νη ζρέζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν. Παξάιιεια παξαηίζεληαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εξγαζία 

ζηεξίδεηαη ηφζν ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, φζν θαη ζε ζηνηρεία ηα νπνία απνξξένπλ απφ  

ηελ εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο ρνιηθνί χκβνπινη. Βαζηθφο ζηφρνο 

είλαη λα ηεζνχλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα φζνπο ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ην mentoring 

θαη λα επσθειεζνχλ απφ  απηφ σο πξαθηηθή θαζνδήγεζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: mentoring, εθπαίδεπζε, θαιέο πξαθηηθέο 
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Δηζαγσγή 

Οη ζπλερείο ηερλνινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο θέξλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαζεκεξηλά 

κπξνζηά ζε αιιαγέο, απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αλάγθεο γηα 

πξνζαξκνγή ζηα λέα πεξηερφκελα, ζηνπο λένπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη ζηηο λέεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο πνπ επηβάιινπλ νη λεφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο, νη αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ε εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη 

ζεκαληηθφ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ λα εθπαηδεχεηαη ζπζηεκαηηθά δηα βίνπ, έηζη ψζηε λα 

βειηηψλεηαη εκπινπηίδνληαο θαη αλαπξνζαξκφδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ, αλαπηχζζνληαο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδεηαη. Ζ βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δίλεη ηελ επθαηξία θαηά ζπλέπεηα ζε απηνχο λα 

αλαπηχζζνληαη θαη λα εμειίζζνληαη επαγγεικαηηθά. Απηφ λνεκαηνδνηεί ην έξγν ηνπο θαη 

απνηειεί έλα είδνο αληακνηβήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζα ζε απηή. Αλαθεξφκελε ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ε Υαηδεπαλαγηψηνπ, (2001) ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «είλαη ε 

δηαδηθαζία ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά 

ηελ νπνία δηαξθψο αλαπηχζζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη δεχηεξνλ παξαπέκπεη 

ζηελ απφθηεζε εθείλσλ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

αληηκεησπίζεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά θαζεκεξηλά». Ζ 

δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξνπζηάδεηαη ζπλεπψο σο κία 

θπθιηθή θαη ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία. 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχζζνληαη επαγγεικαηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο θαη λα «εμνπιίδνληαη» κε λέεο επηζηεκνληθέο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, έρνπλ παξάιιεια αλάγθε αηνκηθήο 

ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Σφζν νη λενεηζεξρφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρνπλ αλάγθε 

θαζνδήγεζεο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πξνθιήζεηο πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Day (2003), φηαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ ιακβάλνπλ ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη γεληθφηεξα 

αιιαγψλ πνπ εληάζζνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, απμάλεηαη ην άγρνο ηνπο θαη 

απνζαξξχλνληαη, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα αξλνχληαη λα ηηο εθαξκφζνπλ.  

Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα, σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, δελ επηηξέπνπλ ηελ πξφζιεςε επαξθνχο αξηζκνχ λέσλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ πιεηνςεθία απφ απηνχο πνπ ζεσξνχληαη λενεηζεξρφκελνη είλαη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη θάζε ζρνιηθφ έηνο ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθή ζρνιηθή κνλάδα 

θαη ρξεηάδνληαη επηπιένλ ππνζηήξημε γηα λα εληαρζνχλ ζε απηήλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

εθάζηνηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. Απφ ηελ άιιε νη παιηφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, αθφκε θαη απηνί κε 

αξθεηά ρξφληα ππεξεζίαο έρνπλ αλάγθε λα αλαπξνζαλαηνιίζνπλ ην έξγν ηνπο θαη λα 
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εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Δπηπξφζζεηα νη ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ, θνηλψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε επηβάιινπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο απφ ηε κία βαζκίδα ζηελ 

άιιε, ρσξίο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο εμνπιηζηεί κε ηηο απαηηνχκελεο επηζηεκνληθέο θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθέο γλψζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα. 

ην πιαίζην απηφ ην mentoring κπνξεί λα ζπκβάιιεη δπλακηθά σο εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πνιιψλ ρσξψλ ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηελ Διιάδα 

φκσο δελ είλαη δηαδεδνκέλν θαη δελ έρεη εθαξκνζηεί πνηέ ζηελ νξγαλσκέλε ηνπ κνξθή. 

Μφλν ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε αξηζκφ 3848/19-05-2010 

γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζην mentoring θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πσο «γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ νξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

ρνιηθφ χκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ν κέληνξαο ηνπ. Ο 

κέληνξαο πξέπεη λα έρεη κεγάιε εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαη λα ππεξεηεί σο 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα ή ηελ ίδηα νκάδα ζρνιείσλ». ηε ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά ν ρνιηθφο χκβνπινο είλαη απηφο πνπ επηιέγεη ηνπο κέληνξεο θαη θάλεη ην 

ηαίξηαζκα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη 

αληρλεχζεη, ν ίδηνο φκσο δελ δηαθαίλεηαη λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα. Ζ λνκνζεζία 

απηή δελ εθαξκφζηεθε πνηέ θαη δελ ππήξμε πεξαηηέξσ ζρεηηθή αλαθνξά ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα.  

Λφγσ ηεο απνπζίαο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ mentoring ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ ρξεζηκφηεηα έληαμεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ mentoring, κε ζηφρν λα δνζεί ε επθαηξία 

ηφζν ζε λένπο, φζν θαη ζε αξραηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππνζηεξηρζνχλ ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ζπλαθφινπζα λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά. ηελ πξψηε 

ελφηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο ηνπ mentoring θαη ηνπ κέληνξα, ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ν ξφινο ηνπ, θαζψο θαη νη ηχπνη mentoring 

πνπ εθαξκφδνληαη γεηληθφηεξα παγθφζκηα. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ελ ζπληνκία ε ζρέζε 

κεηαμχ mentoring θαη coaching θαη παξαηίζεληαη νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ελφηεηα αλαιχεηαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ κέληνξα θαη 

θαζνδεγνχκελνπ, θαζψο θαη ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλά απηή. ηελ έθηε ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεληνξηθή ζρέζε γηα φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο πιεπξέο. Σέινο ζηελ έβδνκε ελφηεηα παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ mentoring ζηελ εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηηο δνκέο πνπ πθίζηαληαη ζε απηφ. 
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1. Σν mentoring ζηελ εθπαίδεπζε 

ηε βηβιηνγξαθία παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

δηαζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ mentoring. Οη Ragins & Kram (2000) θαη ε Kram, (1985) 

νξίδνπλ ην mentoring, σο ηε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα κεγαιχηεξν ζε ειηθία θαη παξάιιεια πην 

έκπεηξν κέληνξα θαη έλαλ λεφηεξν κε ιηγφηεξε εκπεηξία θαζνδεγνχκελν, κε ζηφρν ν πξψηνο 

λα ππνζηεξίμεη ηνλ δεχηεξν ηφζν επαγγεικαηηθά, φζν θαη ςπρνινγηθά. ηηο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη, πξνζηαηεπφκελνο, θαζνδεγνχκελνο, ή mentee 

(κεληνξεπφκελνο). Ο φξνο mentee ηείλεη λα θπξηαξρεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο γηα 

πνιινχο ζεσξείηαη σο ν πην επδφθηκνο, επεηδή ζέηεη ζε ίδην επίπεδν θαη ηα δχν κέξε, ελψ νη 

πξνεγνχκελνη εθθξάδνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ κέληνξα ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνδεγνχκελν. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέγεηαη ν φξνο θαζνδεγνχκελνο, επεηδή ζεσξνχκε πσο ε 

κεηάθξαζε ηνπ φξνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα δελ απνδίδεη ηελ αθξηβή έλλνηα. ε λεφηεξνπο 

νξηζκνχο ν κέληνξαο δελ είλαη απαξαίηεηα κεγαιχηεξνο ζε ειηθία απφ ηνλ θαζνδεγνχκελφ 

ηνπ, αιιά δηαζέηεη πεξηζζφηεξε εκπεηξία θαη γλψζεηο απφ απηφλ (Russel & Russel, 2011). Ο 

κέληνξαο επίζεο δελ είλαη θάπνηνο πνπ είλαη απαξαίηεηα ηεξαξρηθά αλψηεξνο απφ ηνλ 

θαζνδεγνχκελν αιιά κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ζην ίδην χςνο ηεο ηεξαξρίαο ζηνλ νξγαληζκφ 

(Raufelder & Ittel, 2012).  

O Ziegler (2009) νξίδεη ην mentoring σο κία ζρεηηθά ζηαζεξή δπαδηθή ζρέζε αλάκεζα ζε 

έλαλ έκπεηξν κέληνξα θαη ζε έλαλ ιηγφηεξν έκπεηξν θαζνδεγνχκελν. Ζ ζρέζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε. Ο ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, ε 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ. Σν mentoring σο εξγαιείν επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζηελ επηθνηλσλία θαη ζην δηάινγν, θαζψο απηφο 

είλαη ε πξνυπφζεζε ηεο επηηπρνχο επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ απηφ ην δηάινγν πξνθχπηεη θαη ε 

γλψζε (Ζöher, 2014). 

ην επίθεληξν βξίζθεηαη ν κέληνξαο κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ σο έλα πξφζσπν πνπ κεηαδίδεη γλψζεηο, εκπεηξίεο, αιιά θαη αμίεο, θαη πνπ 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο λέσλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο 

ελφο νξγαληζκνχ, ή ζηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ησλ παιαηφηεξσλ. Λεηηνπξγεί σο πξφηππν 

γηα ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο ηνπ. Δίλαη απηφο πνπ θαζνδεγεί θαη ππνζηεξίδεη ηνπο 

πξνζηαηεπφκελνπο ηνπ παηδαγσγηθά, δηδαθηηθά θα ζπλαηζζεκαηηθά. Ο φξνο κέληνξαο 

(κέλησξ) είλαη γλσζηφο απφ ηελ Οδχζζεηα, φηαλ απφ ηνλ Οδπζζέα αλαηέζεθε ζε θίιν ηνπ 

κέληνξα ε θαζνδήγεζε ηνπ γηνχ ηνπ Σειέκαρνπ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν ίδηνο ζα 

απνπζίαδε. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφζσπν πνπ δηαζέηεη εκπεηξία θαη γλψζεηο ζε θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ην νπνίν δεζκεχεηαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ηνπ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζηαδηνδξνκία (Ragins, 1999, Hunt & Michael, 1983), λα 

ηνπο παξέρεη παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαζνδήγεζε, θαζψο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε.  

Σν mentoring κπνξεί λα είλαη επίζεκν θαη νξγαλσκέλν θαη λα νξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, 

απφ ηνλ νπνίν επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ 
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ην ξφιν ηνπ κέληνξα. ηε ζπλέρεηα απφ ηνλ νξγαληζκφ γίλεηαη ην ηαίξηαζκα κε ηνπο 

θαζνδεγνχκελνπο. O Freedman, (1993) ζεσξεί φηη ζηε δεκηνπξγία ησλ δεπγαξηψλ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ε εγγχηεηα, αιιά ηφηε δελ ππήξραλ νη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο. Μπνξεί λα 

είλαη άηππν, φηαλ γίλεηαη ζε εζεινληηθή βάζε απφ θάπνηνλ πνπ πξνζθέξεηαη λα αλαιάβεη ην 

ξφιν ηνπ κέληνξα θαη έλαλ θαζνδεγνχκελν πνπ αλαδεηά νηθεηνζειψο θάπνηνλ γηα λα ηνλ 

θαζνδεγήζεη, νπφηε απνθαζίδεηαη απφ θνηλνχ λα αλαπηπρζεί κηα κεληνξηθή ζρέζε. Μηα 

επηηπρεκέλε ζρέζε αλάκεζα ζε κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελν «απαηηεί επηζπκία θαη απφ ηα 

δπν κέξε» (Gehrke, 1988). Υαξαθηεξηζηηθά γηα επηηπρεκέλν ηαίξηαζκα είλαη ην θχιν, ε 

θνηλή εζληθή, θπιεηηθή, πνιηηηζκηθή ή ηαμηθφ ππφβαζξν, νκνηφηεηα ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο θ.ά. 

(Freedman 1993). 

Δπηπιένλ κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθφ, δειαδή ν κέληνξαο λα πξνέξρεηαη απφ έλαλ άιιν 

νξγαληζκφ (π.ρ. έλα Παλεπηζηήκην), ή εζσηεξηθφ φπνπ ν κέληνξαο αλήθεη ζηνλ ίδην 

νξγαληζκφ κε ηνλ θαζνδεγνχκελν. ην παξαδνζηαθφ mentoring δεκηνπξγείηαη ζπρλά κηα 

καθξνρξφληα ζρέζε, κηα ζρέζε δσήο, κπνξεί φκσο λα αλαπηπρζεί θαη κία βξαρχρξνλε 

κεληνξηθή ζρέζε δηάξθεηαο κφιηο κεξηθψλ εβδνκάδσλ ή κελψλ (mentoring εηδηθνχ ηχπνπ). 

Σν one- to- one mentoring ιεηηνπξγεί αλάκεζα ζε έλα κέληνξα θαη ηνλ θαζνδεγνχκελφ ηνπ, 

ην peer-mentoring αθνξά ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε κεηαμχ νκφηηκσλ θαη ην group 

mentoring είλαη κία κνξθή mentoring, φπνπ έλαο κέληνξαο θαζνδεγεί κηα νκάδα 

θαζνδεγνχκελσλ. Σν πιενλέθηεκα ζην group mentoring είλαη πσο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο 

ηθαλνχ αξηζκνχ κεληφξσλ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη θαζνδεγνχκελνη, αιιά 

ππάξρεη ην κεηνλέθηεκα πσο δελ επηηπγράλεηαη ε ίδηα ζρέζε κεηαμχ κέληνξα θαη 

θαζνδεγνχκελσλ φπσο ζην one-to-one mentoring (Κνπηξνχθεο & Μνπζαθίξε, 2015).  

Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην e-mentoring, ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο 

Σ.Π.Δ. ε απηφ δεκηνπξγείηαη κία ζρεηηθά δηαθνξεηηθή κεληνξηθή ζρέζε κεηαμχ ελφο 

κέληνξα θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θαζνδεγνχκελσλ, φπνπ ν κέληνξαο ηνπο ζπκβνπιεχεη, 

ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ mentoring είλαη ην επξχηεξν πεδίν επηινγήο κεληφξσλ θαζψο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη 

θαη απνκαθξπζκέλα γεσγξαθηθά, είλαη πην επέιηθην ρξνληθά θαη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

αλαζηνιψλ θπξίσο ησλ ζπλεζηαικέλσλ θαζνδεγνχκελσλ, νη νπνίνη δελ αλνίγνληαη εχθνια 

ζε άιινπο (Κνπηξνχθεο, & Μνπζαθίξε, 2015) Δπηπιένλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο θαζνδεγνχκελσλ ζε ζρέζε κε ην δηα δψζεο mentoring. Σα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ e-mentoring απφ ηελ άιιε, επηθεληξψλνληαη ζηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ε πηζαλή έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο Σ.Π.Δ., θαζψο θαη ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ. Δπηπιένλ ε αλάπηπμε ηεο ζρέζεο θαη ην δέζηκν κεηαμχ κέληνξα 

θαη θαζνδεγνχκελσλ απαηηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε απηή ηε κνξθή απφ ην δηα δψζεο 

mentoring. 

Σέινο έλαο αθφκε ηχπνο mentoring πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ην 

αλάζηξνθν (reverse) mentoring. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο αλάζηξνθνπ mentoring, φπνπ νη 
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ξφινη ελαιιάζζνληαη θαη φπνπ έλαο λεφηεξνο εξγαδφκελνο βνεζά έλαλ αξραηφηεξν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε βνήζεηα πνπ παξέρεη έλαο λεφηεξνο εξγαδφκελνο πνπ 

είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηηο Σ.Π.Δ. θαη βνεζά έλαλ αξραηφηεξν, ν νπνίνο δηαζέηεη ειάρηζηε ή 

θακία εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ηνπο. 

2. Ζ ζρέζε mentoring κε ην coaching 

Ο φξνο mentoring ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά παξάιιεια κε ην coaching θαζψο θαη ηα δχν 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

πγθιίλνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία, παξνπζηάδνπλ φκσο θαη αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, νη 

νπνίεο δελ είλαη πάληα μεθάζαξεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα επηρεηξείηαη κία ζχλζεζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ mentoring θαη coaching ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Σειέκαρνο, 2006, 

Gray, 2010, Starcevich, 2009, ζην Κνπηξνχθεο & Μνπζαθίξε, 2015). 

Mentoring Coaching 

ηνρεχεη ζηε ζπλνιηθή πξφνδν ελφο 

εξγαδνκέλνπ 

 ηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ 

Έρεη καθξά δηάξθεηα Έρεη ζπλήζσο ζχληνκε δηάξθεηα 

Καζνδεγείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνζηαηεπφκελνπ 

Καζνδεγείηαη απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

πξνπνλεηή 

ε βνεζά λα δηνξζψζεηο ηα ιάζε ζνπ νπ δείρλεη ηα ιάζε ζνπ 

Άηππε ζρέζε κε ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη 

φηαλ ρξεηάδνληαη 

Γνκεκέλε ζρέζε κε ηαθηηθέο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο 

Δπξχ θάζκα ζηφρσλ Δζηηάδεη ζε εηδηθά ζέκαηα θαη ζηφρνπο 

Δζηηάδεη ζηε ζηαδηνδξνκία θαη ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε 

Δζηηάδεη ζηηο επηδφζεηο θαη ηελ αλάπηπμε 

Δζηηάδεη ζην κέιινλ Δζηηάδεη ζην παξφλ 

Δθνχζηα επηινγή Δπηβάιιεηαη κε ηε δνπιεηά 

Εσή  Αθνξά ζε κηα δεμηφηεηα ή έλα θαζήθνλ 

3. Ζ ζρέζε κεηαμχ κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ 

Μεηαμχ κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ δηακνξθψλεηαη κία ζρέζε πνπ δηαθξίλεηαη απφ 

αιιεινζεβαζκφ, απνδνρή, ακνηβαία εκπηζηνζχλε, νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, αγαζηή 

ζπλεξγαζία θαη θηιία. Πξφθεηηαη γηα κία ακθίδξνκε θαη δπλακηθή ζρέζε, φπνπ ηφζν ν 

κέληνξαο, φζν θαη ν θαζνδεγνχκελνο θεξδίδνπλ, θαζψο ν έλαο καζαίλεη απφ ηνλ άιιν. Ζ 

ζρέζε είλαη δπλακηθή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ερεκχζεηα θαη εμειίζζεηαη κε ην ρξφλν. Θέκαηα 

ζπδήηεζεο κπνξνχλ λα είλαη φρη κφλν επαγγεικαηηθά, αιιά θαη πξνζσπηθά πνπ έρνπλ άκεζε 

επηξξνή ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ. O κέληνξαο αζθεί άκεζε 
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επηξξνή ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ κέζα απφ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε πνπ ηνπ πξνζθέξεη.  

Ζ κεληνξηθή ζρέζε είλαη ζεκαληηθφ λα θαιχπηεη φζν ην δπλαηφ φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαζνδεγνχκελνπ (Höher, 2014). O κέληνξαο ζπκβνπιεχεη, πξνζθέξεη πεδίν αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ, βνεζά ηνλ θαζνδεγνχκελν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, αθνχεη ελεξγά 

θαη ζπκπεξηιακβάλεη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζηάδηα αλαηξνθνδφηεζεο. Γεληθφηεξα ε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή δέζκεπζε θαη ν κέληνξαο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα 

ηνλ πξνζηαηεπφκελν ηνπ, κεηαδίδνληαο ηνπ γλψζεηο θαη αμίεο, ελζαξξχλνληαο θαη 

εληζρχνληαο ηνλ. 

Οη Kram, (1985), Κνπηξνχθεο & Μνπζαθίξε, (2015), University California San Francisco, 

(2007) ππνγξακκίδνπλ πσο ε ζρέζε mentoring εμππεξεηεί εξγαιεηαθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ηηο πηπρέο ηεο ζρέζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ. Οη δεχηεξεο αθνξνχλ ηηο πηπρέο ηεο ζρέζεο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε, πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ. Σέινο πξνζηέζεθε κία αθφκε ιεηηνπξγία, ε πιεξνθνξηαθή ιεηηνπξγία πνπ ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο θαη πνπ αθνξά ζηελ αληαιιαγή γλψζεο κεηαμχ ηνπ 

κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ (Κνπηξνχθεο & Μνπζαθίξε, 2015, Single & Single, (2005), 

Affiliation of Multikultural Societies and Service Agencies of BC, 2006). 

4. ηάδηα κεληνξηθήο ζρέζεο 

Ζ κεληνξηθή ζρέζε ζχκθσλα κε ην State of Victoria, Department of Education and Early 

Childhood Development (2007) πεξλά απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηα νπνία είλαη 

ζπλνιηθά ηξία. Αξρηθά ζην πξψην ζηάδην ν κέληνξαο βνεζάεη ηνλ θαζνδεγνχκελν λα 

θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζέζεο ηνπ. πσο είλαη θπζηθφ ν θαζνδεγνχκελνο αξρηθά είλαη 

πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλνο ζ‟ απηφ ην ζηάδην απφ ην κέληνξα θαη καδί ζπδεηνχλ ηεο 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο απφ ηε ζρέζε απηή. Ο κέληνξαο θαζνδεγεί θαη ν 

εθπαηδεπφκελνο δέρεηαη θαη εθαξκφδεη ηηο ζπκβνπιέο, ελψ φηαλ ρξεηάδεηαη δεηάεη 

δηεπθξηλήζεηο. ην δεχηεξν ζηάδην ν θαζνδεγνχκελνο αξρίδεη ζηαδηαθά λα απηνλνκείηαη θαη 

λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο αιιά αθφκα έρεη ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο θαη ηαθηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο απφ ην κέληνξα. Ο ζηφρνο είλαη λα εμειηρζεί ψζηε λα γίλεη ζηαδηαθά πην 

αλεμάξηεηνο. ην ηξίην ζηάδην ν θαζνδεγνχκελνο δελ βαζίδεηαη πηα ζην κέληνξα. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κπνξεί ζε απηφ ην ζηάδην λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγνχκελνπ θαη κπνξεί ν κέληνξαο λα 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε φπνηε θαη φπνπ ηνπ δεηεζεί. Γεληθά ν θαζνδεγνχκελνο κπνξεί πηα 

λα βξίζθεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηελ ζπλδξνκή ηνπ 

κέληνξα. ην ηέινο ε ζρέζε επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη εμειίζζεηαη απφ κεληνξηθή ζε 

ζπλαδειθηθή θαη ππνζηεξηθηηθή. Σα ίδηα ζηάδηα ηζρχνπλ θαη ζηε κεληνξηθή ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ελφο παιαηφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο έρεη αλάγθε 

εκπινπηηζκνχ θαη αλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ γλψζεσλ ηνπ.  
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Δίλαη βαζηθφ λα έρνπλ ππφςε ηνπο απφ ηελ αξρή ηφζν ν κέληνξαο φζν θαη ν θαζνδεγνχκελνο 

φηη ε κεληνξηθή ζρέζε είλαη κία κεηαβαηηθή ζρέζε κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ 

εμέιημε ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αληαπεμέξρεηαη ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

5. Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ηνπ κέληνξα 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα είλαη απαξαίηεην λα είλαη έκπεηξνο 

θαη θαιφο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο, έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζεη αθελφο ζην έξγν ηνπ θαη λα αλαπηχμεη αθεηέξνπ 

κία πγηή, ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή κεληνξηθή ζρέζε πνπ ζα είλαη επεξγεηηθή γηα ηνλ 

θαζνδεγνχκελν ηνπ. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπκία λα 

αθνχεη, λα δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηηο επηζηεκνληθέο θαη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θαζνδεγνχκελνχ ηνπ. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα είλαη 

ππνζηεξηθηηθφο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο θαη λα δηαζέηεη ζε κέγηζην βαζκφ 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, λα είλαη αθνζησκέλνο θαη λα δείρλεη ελδηαθέξνλ 

ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, 

θαζψο θαη λα κπνξεί λα ηνλ θηλεηνπνηεί γηα πξφνδν θαη βειηίσζε (State of Victoria, 2010). Ο 

κέληνξαο ζα πξέπεη λα ζέιεη πξαγκαηηθά λα έρεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα θαη ηαπηφρξνλα ζα 

πξέπεη λα είλαη θαη επαγγεικαηίαο ζε απηφ πνπ θάλεη. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ν κέληνξαο λα θαηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, λα 

αλαηξνθνδνηεί ηνλ θαζνδεγνχκελν, λα κεηξά θαη λα αμηνινγεί ηελ πξφνδν ηνπ. Δπίζεο λα 

παξέρεη θίλεηξα θαη λα ελδπλακψλεη ηνλ θαζνδεγνχκελν, έηζη ψζηε λα αηζζάλεηαη απηφο 

θαιά γηνξηάδνληαο ηηο επηηπρίεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ ηφζν ζε ζπκπεξηθνξέο φζν θαη ζε 

επηδφζεηο. Ο κέληνξαο δελ πξέπεη λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, αιιά λα ηνλ 

βνεζάεη λα ηα ιχλεη ν ίδηνο ππνζηεξίδνληάο ηνλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Μέζσ απηήο κπνξεί 

θαη ν ίδηνο λα αηζζαλζεί ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

6. Οθέιε απφ ην mentoring γηα κέληνξεο, θαζνδεγνχκελνπο θαη γηα ηνλ 

νξγαληζκφ 

χκθσλα κε ηνπο Odell & Huling, (2000) ην  mentoring βνεζάεη ηφζν ηνπο αξράξηνπο, φζν 

θαη ηνπο πην έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Χζηφζν άιινη εξεπλεηέο φπσο (Resta et al., 1997, David, 2000, 

Holloway, 2001) επηζεκαίλνπλ επηπιένλ φηη αθφκε θαη νη κέληνξεο απνθηνχλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα κέζα απφ ην ξφιν ηνπ κέληνξα, θαζψο κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη θαη νη 

ίδηνη επαγγεικαηηθά. 

Καζψο νη κέληνξεο βνεζνχλ ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

ηαπηφρξνλα βειηηψλνπλ ηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή επάξθεηα (Gordon & Maxey, 2000). Ζ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο βειηηψλεηαη (Yosha, 1991). Οη κέληνξεο επσθεινχληαη απφ ηελ 
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πξνγχκλαζε ζε γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε αθξφαζε, ην λα θάλνπλ δηεξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο, ην λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ρσξίο λα είλαη επηθξηηηθνί θαη λα επαλεμεηάδνπλ 

ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Clinard & Ariav, 1998). Οη κέληνξεο ζπρλά ραξαθηεξίδνπλ 

ηε ζηελή ζρέζε κε λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο σο κηα πεγή λέσλ ηδεψλ ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε δηδαζθαιία (Ganser, 1997). Οη θαζνδεγνχκελνη ζεσξνχλ φηη ην  

mentoring είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ φπσο ε 

θαηαγξαθή ηνπ βηβιίνπ χιεο, ε αλάζεζε εξγαζίαο γηα ην ζπίηη, ν ζρεδηαζκφο κηα δηδαζθαιίαο 

θαη ε πινπνίεζε ηεο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο. Χζηφζν δελ βνεζάεη ζηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο βαζηζκέλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο (activity-based 

teaching), ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. ηηο δεμηφηεηεο 

απηέο απαηηνχληαη εηδηθά εξγαζηήξηα πνπ ζα εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ θαζνδεγνχκελσλ 

(Manzar-Abbass, 2017). 

Οη Kubberød et al. (2018) δηεξεπλψληαο ηηο ζπλεηζθνξέο ηεο νκαδηθήο θαζνδήγεζεο σο 

καζεζηαθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο  δηαπίζησζαλ φηη νη νκφηηκνη κέληνξεο 

(peer mentors) ζπλεηζθέξνπλ ζηε κάζεζε ησλ καζεηεπνκέλσλ κέζα απφ δηάθνξεο κνξθέο 

ππνζηήξημεο, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ξφινπο κέληνξα, ιεηηνπξγίεο κέληνξα θαη 

ζηπι παξεκβάζεσλ. Οη κέληνξεο κέζα ζε νκάδεο νκφηηκσλ εθπιεξψλνπλ ηξεηο 

ζπλππάξρνληεο ξφινπο: Γηεπθνιπληήο κάζεζεο (learning facilitator), ππνζηεξηθηηθφο 

πξνπνλεηήο (supportive coach) θαη κνληέιν νηθείνπ ξφινπ (familiar role model). Απηνί νη 

ξφινη απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο κηαο ηππνινγίαο επηρεηξεκαηηθήο θαζνδήγεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Heppen et al. (2018) έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα θαζνδήγεζεο, έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζρνιείνπ αλαθνξηθά κε  ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξίεο. ηε Γεληθή Παηδεία παξαηεξήζεθαλ ζηαδηαθά απμήζεηο ηφζν ζηε 

ζπρλφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κέληνξα-θαζνδεγνχκελνπ,  φζν θαη ζην ρξφλν 

ζπλάληεζεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαζνδήγεζεο. Οη κέληνξεο 

παξείραλ ζε κεγάιν βαζκφ εληαηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θαζνδεγνχκελνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Ernst & Erickson, (2018) ην mentoring επεξέαζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

ζπλαηζζεκαηηθνχο ηξφπνπο θαη ηνπο βνήζεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζα έκαζαλ. Ζ επηξξνή 

ηεο θαζνδήγεζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο κέληνξεο πνπ παξέρνπλ αίζζεζε ινγνδνζίαο, 

εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε, θαζψο θαη ελζάξξπλζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο βνήζεηαο 

γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη εκπφδηα. Οη εθπαηδεπηηθνί δηακφξθσζαλ 

ηθαλφηεηεο απνηειεζκαηηθψλ κεληφξσλ: επέλδπζαλ ζε απηφ, ήηαλ επέιηθηνη θαη 

αληαπνθξίζεθαλ ζην ξφιν ηνπο. 

7. Πξνηάζεηο 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ πσο νη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν νη λεφηεξνη, φζν θαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ 

αξθεηά ρξφληα ππεξεζίαο έρνπλ αλάγθε δηαξθνχο επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. Σν θχξην επηκνξθσηηθφ έξγν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαιάβεη νη ρνιηθνί 

χκβνπινη, (Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 νη ρνιηθνί χκβνπινη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 
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ηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Καζψο ν ζεζκφο απηφο είλαη ηδηαίηεξα πξφζθαηνο θαη 

δελ έρεη αθφκε κειεηεζεί ή αμηνινγεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηηο πξνηάζεηο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο αλαθεξφκαζηε ζηνλ ρνιηθφ χκβνπιν) νη νπνίνη έρνληαο ζπρλή θαη 

νπζηαζηηθή επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληρλεχνπλ δηαξθψο ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο, ζρεδηάδνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη πινπνηνχλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζπλαληήζεηο. Ζ εκπεηξία καο έρεη δείμεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνληαη ζην ρνιηθφ 

χκβνπιν θάζε θνξά πνπ εηζάγεηαη κία θαηλνηνκία δεηψληαο ηελ ππνζηήξημή ηνπ, επηπιένλ 

φκσο ηνλ ζπκβνπιεχνληαη θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη νξαηή θαη ε αλάγθε ζε κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ λα απεπζπλζνχλ ζην 

ρνιηθφ χκβνπιν δεηψληαο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θαζψο αληηκεησπίδνπλ έλα 

κεγάιν βαζκφ αλαζθάιεηαο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, ιφγσ ησλ επαίζζεησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. πλεπψο ν 

ρνιηθφο χκβνπινο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη θαη λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά 

κηα κεληνξηθή ζρέζε, φηαλ δηαζέηεη ν ίδηνο ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Χζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη επσκηζκέλε 

κε ηελ επζχλε ελφο ηδηαίηεξα κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη πεξηνρψλ 

δηάζπαξησλ γεσγξαθηθά ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηθξάηεηαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ κέληνξα γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηνρψλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπο αθφκε θαη αλ απηφ πινπνηνχληαλ κε ηε κνξθή ηνπ e-mentoring. 

Πξνηείλεηαη επνκέλσο ε αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα γηα έλαλ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ππεξεηνχλ ζηελ έδξα ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, ηνπο νπνίνπο ζα θαζνδεγεί, ζα ηνπο 

ππνζηεξίδεη, ζα ηνπο ελζαξξχλεη θαη ζα ηνπο εκςπρψλεη. Ο ίδηνο ζα κπνξεί λα επηιέγεη 

πξνζεθηηθά κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ κέληνξα έλαλ 

αξηζκφ έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πεξηνρέο εθηφο έδξαο ηνπ πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο θαη ζέινπλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ κέληνξα, ηνπο νπνίνπο αξρηθά ζα 

εθπαηδεχζεη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπο ηαηξηάμεη κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα 

αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ θαζνδεγνχκελνπ θαη έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα ππνζηεξηρζνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί, έλα κέξνο ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ ρνιηθφ 

χκβνπιν σο κέληνξα θαη νη ππφινηπνη απφ κέληνξεο πνπ ν ρνιηθφο χκβνπινο ζα έρεη 

νξίζεη γηα απηνχο. Σν mentoring κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνηειεί νπζηαζηηθά έλα απφ ηα 

εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ν ρνιηθφο χκβνπινο γηα λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δειψλνπλ 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πσο αληηκεησπίδνπλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ λα επηιέγνπλ νη ίδηνη 

νηθεηνζειψο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ σο θαζνδεγνχκελνη ζε έλα πξφγξακκα 

mentoring θαη λα κε ιεηηνπξγεί έλα πξφγξακκα mentoring, ην νπνίν επηβάιιεηαη απφ ηνπο 

ρνιηθνχο πκβνχινπο, γηαηί πηζαλφλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα κελ ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά. Απφ ηελ άιιε φκσο φηαλ ν ρνιηθφο χκβνπινο έρεη θαιιηεξγήζεη κία 

ζεηηθή θαη νπζηαζηηθή επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ζρέζε, κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ, ζα κπνξεί λα πξνηείλεη ν ίδηνο ζε 
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εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη έρνπλ αλάγθε, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε έλα 

πξφγξακκα mentoring θαη ε πξφηαζε ηνπ απηή ζα κπνξεί λα γίλεηαη απνδεθηή. 

Ζ ζρέζε ηνπ κέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγνχκελνπ είλαη αξθεηά πξνζσπηθή, νπφηε είλαη 

ζεκαληηθφ ζην ηαίξηαζκα κεηαμχ ηνπο λα δνζεί βαξχηεηα ζην λα ηαηξηάδνπλ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ζηηο αξρέο ηνπο, γηαηί ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

αζπκβαηφηεηεο κπνξεί εχθνια λα λαπαγήζεη ην φιν εγρείξεκα.  

Θα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ δηάθνξνη ηξφπνη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε 

ιίζηα απηή λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηνπ κέληνξα. Πξνηείλεηαη ε πηινηηθή 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ mentoring, ηα νπνία ζα πινπνηνχληαη απφ ηνπο ρνιηθνχο 

πκβνχινπο, αλαιακβάλνληαο νη ίδηνη ην ξφιν ηνπ κέληνξα γηα έλα αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο έδξαο ηνπο θαη νξίδνληαο κέληνξεο ζηηο πεξηνρέο επζχλεο εθηφο ηεο έδξαο ηνπο, έηζη ψζηε 

λα θαιπθζνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ ή πνπ έρνπλ αλάγθε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε πξνγξάκκαηα mentoring κε ζηφρν λα ππνζηεξηρζνχλ, λα θαζνδεγεζνχλ γηα λα 

αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ νη εκπιεθφκελνη ζε φινπο ηνπο ξφινπο (κέληνξαο θαη θαζνδεγνχκελνο) λα 

γλσξίδνπλ ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα ππάξρεη επηπιένλ επαξθήο δηαζέζηκνο ρξφλνο 

ψζηε λα πινπνηεζεί ην mentoring απνηειεζκαηηθά. Σν πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 

θάπνην βαζκφ ειεπζεξίαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ 

θαζνδεγνχκελνπ. 

πκπεξάζκαηα-πξννπηηθέο  

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ην mentoring ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα 

ηξφπν επηκφξθσζεο, ππνζηήξημεο, θαη επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ. Απηφο κπνξεί λα είλαη έλαο λένο εθπαηδεπηηθφο, αιιά θαη 

έλαο αξραηφηεξνο, ν νπνίνο έρεη αλάγθε απφ ππνζηήξημε ζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, κε ηηο νπνίεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη mentoring, 

κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηιέμεη έλαο νξγαληζκφο απηφλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ, Ζ επηινγή ησλ κεληφξσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο γλψζεηο πνπ νη ίδηνη δηαζέηνπλ θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο πνπ επλννχλ ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα 

θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ αξραηφηεηα ηνπ φπσο γηλφηαλ παιαηφηεξα. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

κέληνξα θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν κέληνξαο κπνξεί λα αθνξά ηφζν παηδαγσγηθά 

θαη δηδαθηηθά, φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζνδεγνχκελνο. Ζ 

δηαδηθαζία φκσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία, πξέπεη  λα ζηεξίδεηαη ζηελ επηζπκία θαη 

ησλ δπν εκπιεθφκελσλ. Κπξίσο ν θαζνδεγνχκελνο θαιφ είλαη λα έρεη εθθξάζεη ν ίδηνο ηελ 

επηζπκία λα βνεζεζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί απφ έλαλ κέληνξα θαη φρη λα ηνπ επηβιεζεί απφ 

ηνπο αλσηέξνπο ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ αλήθεη.  Ο κέληνξαο ππνζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
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κε ζηφρν εθείλνο λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη θαη λα επηιχεη ν ίδηνο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, δελ ηνπ πξνζθέξεη έηνηκεο ιχζεηο.  Ο ξφινο ηνπ κέληνξα 

είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο θαη απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο.  Ζ δηαδηθαζία ηνπ mentoring ζα πξέπεη λα 

πθίζηαηαη σο κηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη απφ ηνλ ίδην σο κέζνδνο επηκφξθσζεο επεηδή 

ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζηνλ ηχπν κάζεζεο ηνπ. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ε απνπζία πξνγξακκάησλ mentoring αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηεο εηζαγσγήο ηνπο, έηζη ψζηε 

λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ. Φαίλεηαη ν ρνιηθφο χκβνπινο λα είλαη ην θαηάιιειν πξφζσπν γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κέληνξαο ή/θαη λα ζπληνλίζεη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, επεηδή απηφο 

γλσξίδεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη έρεη 

αλαπηχμεη κία ζρέζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κε απηνχο. Ζ αλάγθε πξνγξακκάησλ 

mentoring γίλεηαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο θξίζεο πνπ αθφκε καζηίδεη ηε ρψξα θαη ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ κεγάιν θφζηνο. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηχμεη ε 

πνιηηεία ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα, γηα λα θαιχςεη ηηο κεγάιεο αλάγθεο ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη αλαγθαίν επίζεο λα ππάξμεη πεξαηηέξσ 

κειέηε ηνπ ζεζκνχ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

θαζψο θαη λα εξεπλεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ν βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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Abstract: This paper discussesan approach to the teaching of grammatical mood to 

adolescents of the 2
nd 

Grade of Greek Lower Secondary Education through the use of 

rhetorical play, not as oral debate between individuals or groups, but transferred to a digital 

environment using Google applications. The topic of the debate was the impact of social 

networks on human relationships and took place through the exchange of text messages on 

Google Hangouts. The experimental application was evaluated through students‟ comments 

as well as teacher‟s diary, and revealed that students were more motivated and involved in the 

process due to both the use of technology and the debate. 

Key-words: Modern Greek Language, grammatical mood, debate, Google applications, 

Google Hangouts 

Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν κειεηάεη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

εγθιίζεσλ ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ (Νενειιεληθή Γιψζζα) κέζσ ηνπ ξεηνξηθνχ παηρληδηνχ, φρη, 

φκσο, σο πξνθνξηθή αληηινγία αλά άηνκν ή νκάδα, αιιά κεηαθεξκέλν ζε ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ κε ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ Google. Θέκα ηνπ αγψλα επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ 

καζεηψλ ήηαλ ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ ζην Hangouts ηεο Google. Ζ εθαξκνγή 

αμηνινγήζεθε κέζα απφ άηππε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαζψο θαη κε εκεξνιφγην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαη έδεημε φηη νη καζεηέο παξαθηλήζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ εληνλφηεξα ιφγσ 

ηεο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο εθαξκνγήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ξεηνξηθνχ παηρληδηνχ.  

Λέμεηο-θιεηδηά: Νενειιεληθή Γιψζζα, εγθιίζεηο, αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο, εθαξκνγέο 

Google, Google Hangouts 
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Δηζαγσγή 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε καο 

φηη ε ζρνιηθή δηαδηθαζία νθείιεη λα δηαηεξεί ηε ζχλδεζή ηεο κε ηε ζχγρξνλε δσή, 

αμηνπνηψληαο ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Bostock, 1998; Prensky, 2001). Έξεπλεο 

ζε πιεζψξα λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο blogs, wikis, αληίζηξνθή ηάμε (flipped classroom), 

εηθνληθή/επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα θαη άιιεο, έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε ηνπο ζπζρεηίδεηαη 

κε ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ πξνο ην αληηθείκελν εθκάζεζεο θαη ηελ εληνλφηεξε 

ελαζρφιεζε ηνπο κε απηφ (Chee, Yahaya, Ibrahim&Hasan, 2017; Paschalidou, inpress; Tay, 

2016; Warschauer&Matuchniak, 2010). θνπφο καο ήηαλ ε εθκάζεζε ελφο δχζθνινπ θαη 

θάπσο άραξνπ κέξνπο ηεο δηδαθηέαο χιεο, νη εγθιίζεηο, λα εμειηρζεί ζε κηα πην 

δηαζθεδαζηηθή, αιιά ζπλάκα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β‟ 

Γπκλαζίνπ. Σν παξφλ άξζξν πξνηείλεη ηελ δηδαζθαιία ησλ εγθιίζεσλ ζε πιαίζην αγψλα 

επηρεηξεκαηνινγίαο
1
 κέζα ζε πεξηβάιινλ GoogleHangouts, κε θάζε νκάδα λα ρξεζηκνπνηεί 

ξήκαηα ζηελ έγθιηζε πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, αθνινπζψληαο ζαθείο θαλφλεο. 

Χο ζέκα ηνπ ξεηνξηθνχ αγψλα επηιέρζεθε ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, γηα ην νπνίν 

νη έθεβνη καζεηέο είλαη γλσζηηθά ηθαλνί λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, αιιά παξάιιεια ηνπο 

αθνξά ζεκαηνινγηθά. 

Έηζη, κεηά απφ ζχληνκε αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, αλαιχνληαη ηα 

ζηάδηα ηεο πξνζέγγηζεο, θαζψο θαη κηα πξψηε απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο γξακκαηηθήο, ψζηε λα δηαγλσζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαθηηθήο πξφηαζεο. 

1. Θεσξεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη εληάζζεηαη θαη αληαλαθιά ηε γεληθή ηάζε 

αλαζεψξεζεο ηεο πξφζιεςεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν, αλάκεζά 

ηνπο θαη ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. πσο πξνθχπηεη απφ ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

(2011), βαζηθφο καζεζηαθφο ζηφρνο θαη ηνπ ελ ιφγσ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη ε 

πνιχπιεπξε εμέιημε ησλ καζεηψλ, ηφζν ζε επίπεδν γλσζηηθφ, φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

επηθεληξψλεηαη, πιένλ, ζηε κειέηε θαη ηνλ δεκηνπξγηθφ αλαζηνραζκφ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ, θαιιηεξγψληαο ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Κσζηνχιε, & ηπιηαλνχ, 2014). Γεληθά, ην αληηθείκελν ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο  απνζθνπεί ζηελ  θαιιηέξγεηα ησλ δχν κνξθψλ ηνπ ιφγνπ, γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ, ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο βησκαηηθήο αλαθνξάο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο θαη ηελ εμέιημε ησλ εθθξαζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ νιηζηηθή εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο απέλαληη ζε θνηλσληθά 

                                                
1 Αο ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη φξνη αγψλαο επηρεηξεκαηνινγίαο, ξεηνξηθφο αγψλαο θαη ξεηνξηθφ 

παηρλίδη ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο δηάθξηζε ζην παξφλ άξζξν. 
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δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο (Π γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, 2011; 

Boyd, 2009). 

Σν πιαίζην ηνπ αγψλα επηρεηξεκαηνινγίαο επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα εθαξκνγή γηαηί 

αληηθαηνπηξίδεη πνιινχο απφ ηνπο παξαπάλσ καζεζηαθνχο ζηφρνπο, φπσο ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηε βησκαηηθή θαηαλφεζε ηεο χιεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο έθθξαζεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη 

θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Chinn, 2006;Nussbaum, 2008). Δμάιινπ, ε 

επηρεηξεκαηνινγία είλαη κηα δεμηφηεηα πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε πνιιά εξγαζηαθά θαη 

επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα (Coffin&O‟Halloran, 2008) θαη αθνξά θάζε έθθαλζε ηεο δσήο 

(Mercier&Sperber, 2011). Απφ ηελ άιιε, νη ξεηνξηθνί αγψλεο έρνπλ ζπλδεζεί ζρεδφλ 

απφιπηα κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ ζηελ δηθή καο πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν γξαπηφο, 

έηζη ψζηε λα ζπλδπαζηεί κε ην ςεθηαθφ εξγαιείν Google Hangouts. 

Ζ δηδαθηηθή εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε γηα καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (24 καζεηέο) ζην κάζεκα 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη είρε δηάξθεηα πέληε δηδαθηηθψλ σξψλ. Αθνξά ζηε δηδαθηηθή 

ησλ εγθιίζεσλ θαη ηεο ζεκαζίαο θαη ρξήζεο ηνπο ζηε Νέα Διιεληθή θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

παηδαγσγηθή πξαθηηθή ησλ αγψλσλ επηρεηξεκαηνινγίαο, πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία παηρληδηνχ, 

φπσο, ζηφρν, θαλφλεο, αληαγσληζκφ, πξφθιεζε (Alessi&Trollip, 2001) κεηαθέξνληάο ηε ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθέο  πιαηθφξκεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο, φπσο ε Ning θαη ε Logo, σζηφζν, δελ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα επηθξαηήζνπλ ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα(Γιέδνπ, 

Γξεγνξηάδνπ, &Κσλζηαληίλνπ, 2010). Γη‟ απηφ ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξν λα αμηνπνηεζνχλ ηα 

GoogleHangouts, εθφζνλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε θάπνηεο εθαξκνγέο 

ηεο Google, αθφκα θαη αλ δελ είλαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε. 

Οη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ρσξίζηεθαλ ζε έμη νκάδεο (δπγφο αξηζκφο), δεκηνπξγψληαο θνηλφ 

πξνθίι νκάδαο, κε φλνκα/θσδηθνχο ζην Google+, πνπ επέιεμαλ απφ θνηλνχ, εηδηθά 

πξννξηζκέλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ο εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίζηεθε ζηε γεληθή επνπηεία 

θαη δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ (Wood, Bruner&Ross, 1976).Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ήηαλ ε ζρεηηθή άλεζή ηνπο κε ηα θνηλσληθά δίθηπα 

θαη ςεθηαθά κέζα θαη ε επαξθήο εκπεηξία ζε εξγαζία θαηά νκάδεο. Οη ζπλαληήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε 

ζπλεξγαηηθή ρξήζε ησλ πξνθίι πνπ νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ ζην Google+. Ο καζεζηαθνί 

θαη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο νξίζηεθαλ σο εμήο: 

ε επίπεδν γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, νη καζεηέο: 

 Να δηαθξίλνπλ ηηο εγθιίζεηο κέζα ζε πξνηάζεηο,λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθξηηέο 

ζεκαζίεο ηνποθαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ξφιν ηνπο σο κνξθέο ηνπ ξήκαηνο 

(ζεσξία ηνπ Δληνπηζκνχ, Schmidt, 1990; ζεσξία ηεο Γηεπίδξαζεο, Long, 1996). 

 Να δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο ζχληνκα θείκελα κε άμνλα ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο 

ηεο θάζε έγθιηζεο, ψζηε λα δνπλ ζηελ πξάμε ηε ζεκαζηνινγηθή επειημία ηεο γιψζζαο 

θαη ηελ αμία ηεοζαθήλεηαο ζηνλ ιφγν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε βαζίδεηαη ζηε ζέζε 
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ηνπ Trondsen (2001) φηη ε γλψζε κέζσ ηεο πξάμεο είλαη κηα ελεξγή δηαδηθαζία 

κάζεζεο πνπ ελεξγνπνηεί πην απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο θαη εληζρχεη ηελ 

αθνκνησηηθή ηνπο δπλαηφηεηα.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο επηρεηξεκάησλ σο κέζν πεηζνχο ζηε 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο νξζνινγηθήο βάζεο θάζε 

πξνθείκελεο ηεο ζθέςεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ην επηρείξεκα ηνπο 

επηθνηλσληαθνχο ηνπ ζηφρνπο. Έηζη, νη καζεηέο κέζσ κηαο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο 

πξνζνκνηψλνπλ ηνπο φξνπο θαη ηε δπλακηθή ελφο νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ πνπ απνηειεί 

ην πξφηππν επίιπζεο δηαθνξψλ ζηελ ελήιηθε δσή, ελψ αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο (Επγνπξίηζαο, 2013). 

ε επίπεδν δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη καζεηέο: 

 Να αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

αλνκνηνγελείο νκάδεο κε θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη ξφινπο (Πνιέκε-Σνδνχινπ, 

2012). 

 Να ζπλεξγαζηνχλ δεκηνπξγηθά κε παηγληψδε δηάζεζε θαη λα αηζζαλζνχλ ηνλ βαζκφ 

πνπ ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν, θαζψο ε 

κάζεζε κπνξεί λα είλαη κηα επράξηζηε δηαδηθαζία (Trondsen, 2001). 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, φπσο ε θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη λα αλαδείμνπλ 

ή λα αλαθαιχςνπλ θαη άιια ηαιέληα ηνπο, φπσο ηελ επζηξνθία θαη εηπκνινγία, 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο κνξθσκέλνπ πνιίηε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο λα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα επέιηθηε, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε 

απφ απφζηαζε, πέξα απφ πεξηνξηζκνχο ρψξνπ ή ρξφλνπ (Harasim,Hiltz,Teles, 

&Turoff, 1995; Γιέδνπ, Γξεγνξηάδνπ& Κσλζηαληίλνπ, 2010). 

2. Μέζνδνη θαη ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ ξεηνξηθνχ παηρληδηνχ ζε ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ 

Κεληξηθφ ππξήλα ηνπ ηδηφηππνπ απηνχ ξεηνξηθνχ παηρληδηνχ απνηέιεζε ε δηδαθηηθή ελφηεηα 

ησλ εγθιίζεσλ θαη ησλ ζεκαζηψλ ηνπο σο κνξθψλ ηνπ ξήκαηνο.Χζηφζν, πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ ήηαλ ε εηζαγσγηθή αλαθνξά ζηηο εγθιίζεηο θαη ε άζθεζε ησλ καζεηψλ κέζσ 

θχιισλ εξγαζίαο πνπ πξνεγήζεθαλ. πλεπψο, ν ςεθηαθφο αγψλαο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ηζνδπλακεί κε ην ηειηθφ ζηάδην εκπέδσζεο θαη δεκηνπξγηθνχ αλαζηνραζκνχ αλαθνξηθά κε 

ηα είδε θαη ηηο ζεκαζίεο ησλ εγθιίζεσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέξα απφ ην δηαιεθηηθφ κνληέιν, ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο, θαζψο νη καζεηέο ζπλέγξαςαλ 

αλά δχν νκάδεο ηνλ αγψλα ιφγσλ κε κνξθή ζεαηξηθήο ζθελήο ζην Google Docs ηνπ Google 

Drive, ζρνιηάδνληαο ηηο ζεκαζίεο ησλ εγθιίζεσλ θαη ηηο παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα 

(Μαηζαγγνχξαο, 1987). ε θάζε πεξίπησζε, ζηφρνο ήηαλ νη καζεηέο κέζσ νδεγηψλ-
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παξαηεξήζεσλ ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ ή ησλ άιισλ νκάδσλ, λα κείλνπλ ζπλεπείο ζηνπο θαλφλεο 

θαη λα αηζζαλζνχλ ηε δπλακηθή ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδηνηήησλ ηεο γιψζζαο σο θψδηθα 

επηθνηλσλίαο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνχ ησλ εγθιίζεσλ θαη ηεο ηειηθήο ζπδήηεζεο 

αλαθνξηθά κε ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο έρεη σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηελ Τπφζεζε ηνπ 

Δληνπηζκνχ (Schmidt 1990), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εθκάζεζε ελφο ζηνηρείνπ απαηηεί απφ 

ηνλ καζεηή λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν θαζψο θαη ηε Θεσξία ηεο 

Γηεπίδξαζεο (Long, 1996), πνπ ζεσξεί φηη ε κάζεζε είλαη επηηπρήο κφλν φηαλ ν 

εθπαηδεπφκελνο δηαπξαγκαηεχεηαη ην λφεκα κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Οη 

ζεσξίεο απηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο σο δεχηεξεο, αιιά είλαη 

ρξήζηκεο θαη εθαξκφδνληαη θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Σν ξεηνξηθφ 

παηρλίδη ζπληειέζηεθε θαηά ηε 3ε δηδαθηηθή ψξα αθνχ είραλ γίλεη νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 

ελέξγεηεο ζηηο δχν πξψηεο ψξεο. 

2.1. Πξψην ζηάδην-εηζαγσγηθφ: δηακφξθσζε ζηφρσλ θαη θαλφλσλ 

Υξνληθφ πιαίζην: 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα:ε απηή ηε θάζε, νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ Hangouts θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ 

αγψλα επηρεηξεκαηνινγίαο (Weston, 2002), δηαρσξηδφκελνη ζε αλνκνηνγελείο, θαηά ην 

δπλαηφλ, νκάδεο κε θξηηήξην ηε ζέζε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ζεηηθφ ή επηδήκην αληίθηππν ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Χο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κηαο έγθπξεο 

απάληεζεο νξίζηεθαλ νη εμήο: α) πξηλ κηα νκάδα απαληήζεη ζε έλα επηρείξεκα κηαο άιιεο 

νκάδαο νθείιεη πξψηα λα αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο έγθιηζεο ησλ ξεκάησλ πνπ ε άιιε 

νκάδα αμηνπνίεζε, ζεκεηψλνληάο ηε ζε θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαξηεζεί ζε 

GoogleDocs. Ζ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο, σζηφζν, ζα απαζρνιήζεη ηελ νινκέιεηα ζηελ 

ηειηθή παξνπζίαζε ηεο ζπδήηεζεο θαη φρη ηελ ψξα ηνπ ξεηνξηθνχ παηρληδηνχ. β) Χο δεχηεξε 

πξνυπφζεζε νξίζηεθε ε ζχληνκε θαη θαηάιιειε αληαπάληεζε ζηελ άιιε νκάδα κέζσ 

Hangouts, εληφο δχν ιεπηψλ θαη γ) Κάζε απάληεζε απαηηείηαη λα αμηνπνηεί, ηνπιάρηζηνλ ζε 

έλα απφ ηα ξήκαηα ηεο δηαηχπσζεο ηνπ επηρεηξήκαηνο, ηελ έγθιηζε πνπ έρεη αλαηεζεί ζηηο 

«αληηκαρφκελεο» δηαιεθηηθά νκάδεο. Πάλησο, ζε απηφ ην ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα 

ηνληζηεί φηη ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ησλ εγθιίζεσλ κέζα ζε έλα 

δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ θαη φρη ε επηθξάηεζε ζηνλ αγψλα αληηινγίαο (Υαηδεδήκνπ, 2011). 

Ο εθπαηδεπηηθφο, εθφζνλ νη αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζα ζπληειεζηνχλ κε ρξήζε Google+, 

νθείιεη λα έρεη κνηξάζεη ππεχζπλεο δειψζεηο γηα ηνπο γνλείο, ψζηε λα ππνγξάςνπλ φηη ηνπο 

επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

2.2. Γεχηεξν ζηάδην: δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ θαη ξφινη νκάδαο 

Υξνληθφ πιαίζην: 2
ε
 δηδαθηηθή ψξα:ε απηφ ην ζηάδην, έρνπλ αλαξηεζεί ζε GoogleDocsνη 

θαλφλεο ηνπ ξεηνξηθνχ παηρληδηνχ, παξαδείγκαηα αληηπαξάζεζεο, αλαγξαθή πηζαλψλ ιαζψλ 

πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνχλ θαη πίλαθεο κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ εγθιίζεσλ θαη ηηο επηκέξνπο 
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ζεκαζίεο ηνπο κε παξαδείγκαηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηνπο. Σν 

παηρλίδη, πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε κέζα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο είηε 

εμσδηδαθηηθά κέζα ζε έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ή φκηιν αξηζηείαο γηα ηα Πξφηππα θαη 

Πεηξακαηηθά ζρνιεία, νξίζηεθε φηη ζα θξαηήζεη 20 ιεπηά γηα ην θάζε δεπγάξη νκάδσλ.  

ε απηφ ην ζηάδην, επίζεο, νη καζεηέο αλά νκάδα δεκηνχξγεζαλ ην πξνθίι ηνπο ζην Google+ 

θαη εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή Hangouts. Ο εθπαηδεπηηθφο-επφπηεο θαζνδήγεζε ηηο 

νκάδεο ηνπ ηκήκαηνο λα θαηακεξίζνπλ ξφινπο, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηνπ 

επεξρφκελνπ ζηαδίνπ. Δηδηθφηεξα, νη ξφινη ησλ νκάδσλ δηαθξίλνληαη σο εμήο: α) 

ζπληνληζηήο: βνεζά ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ επφπηε θαη 

ηνπο ζπληνληζηέο ησλ άιισλ νκάδσλ, β) θηιφινγνο: ν καζεηήο πνπ αλαιακβάλεη, κε ηε 

βνήζεηα ησλ ππνινίπσλ, λα εληνπίζεη ηε ζεκαζία ηεο έγθιηζεο, φζν γίλεηαη γξεγνξφηεξα γ) 

ξήηνξαο: ν καζεηήο πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή επηθεληξψλεηαη ζην αληεπηρείξεκα θαη 

πξνζπαζεί λα έρεη έηνηκε απάληεζε δ) επηκειεηήο-γξακκαηέαο: ν καζεηήο πνπ γξάθεη ην 

κήλπκα εγθαίξσο, ζε ζσζηή ζχληαμε θαη νξζνγξαθία. Δίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, λα ηνληζηεί 

φηη νη δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο έρνπλ θνηλή ζπληζηακέλε ηελ ηειηθή παξνπζίαζε, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 5
ε
 δηδαθηηθή ψξα θαη ζα έρνπλ ζπκκεηνρή φια ηα κέιε (Γνπξλάο, 

2011). 

ηε ζπλέρεηα, αλαηέζεθε ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εγθιίζεσλ αλά νκάδα: ε νξηζηηθή ζηηο δχν 

πξψηεο αληηκαρφκελεο νκάδεο, ε ππνηαθηηθή ζηηο δχν επφκελεο θαη ε πξνζηαθηηθή ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο. Οη νκάδεο είραλ ηελ δπλαηφηεηα θαη εμσζρνιηθά λα πξνεηνηκάζνπλ πηζαλέο 

απαληήζεηο, επηρεηξήκαηα θαη λα επηιέμνπλ ξήκαηα, γξακκέλα ζηελ έγθιηζε πνπ ηνπο έρεη 

νξηζηεί, γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή ζηε δνθηκαζία 

(Μαξγαξνχ&Υεηκαξηνχ, 2007), δειαδή ζην επφκελν ζηάδην. 

2.3. Σξίην ζηάδην: ν αγψλαο επηρεηξεκαηνινγίαο 

Υξνληθφ πιαίζην: 3
ε
  δηδαθηηθή ψξα. Απηφ είλαη ην ζηάδην ηεο θαηεμνρήλ δνθηκαζίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νκάδεο ζην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Γφζεθε έλα πεληάιεπην πξνεηνηκαζίαο θαη κηα δνθηκαζηηθή αληηπαξάζεζε κε 

κνξθή πξφβαο, αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο πνπ ζα αγσλίδνληαλ. Αλαθέξζεθε φηη ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηνπ δηθηχνπ ν ρξφλνο δελ κεηξά, ελψ ππελζπκίζηεθαλ νη θαλφλεο θαη ηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα.  

Γεληθά, σο ληθήηξηα νκάδα ζηνπο αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζεσξείηαη εθείλε πνπ 

αθνινπζεί φιεο ηηο νδεγίεο θαη θαηαθέξλεη λα δηαηππψζεη εχζηνρα επηρεηξήκαηα, κε επάξθεηα 

πεξηερνκέλνπ, αξκνληθή δηάηαμε ησλ ζθέςεσλ, ζαθήλεηα ζηε δηαηχπσζε ρσξίο 

πιαηεηαζκνχο, επαλαιήςεηο θαη αζπλέρεηεο, επηθξαηψληαο θαηά ην δπλαηφλ ζηνλ αγψλα 

ιφγσλ κε επηρεηξήκαηα πνπ ε αληίπαιε νκάδα αδπλαηεί λα αληαπαληήζεη. Αλ ν ρξφλνο ησλ 

20΄ παξέιζεη ρσξίο αδηακθηζβήηεην ληθεηή δίλεηαη κφλν ηεζζάξσλ ιεπηψλ παξάηαζε, 

αιιηψο ληθεηήο ηνπ αγψλα νξίδεηαη απφ ηνλ επφπηε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο νκάδεο, αθνχ 
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αμηνινγήζνπλ ην ζχλνιν ηεο ζπιινγηζηηθήο ησλ δχν νκάδσλ θαη ηε ζαθήλεηα ηνπ ιφγνπ 

ηνπο. (βι. θαλνληζκνχο δηηηψλ ιφγσλ ζην www.anatolia.edu.gr).  

Σα ηξία δεχγε νκάδσλ δηαγσλίδνληαη ηαπηφρξνλα κέζα ζηε δηδαθηηθή ψξα, φκσο, αλ 

παξαηεξεζεί θάπνηα κε πξνγξακκαηηζκέλε θαζπζηέξεζε, δίλεηαη παξαπάλσ ρξφλνο. Ο 

ρξφλνο ηνπ εληνπηζκνχ ηεο ζεκαζίαο δελ κεηξά ζην δίιεπην, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην 1΄. Σνπο ρξφλνπο ειέγρνπλ νη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο-ζπληνληζηήο 

(Weston, 2002). 

2.4. Σέηαξην ζηάδην: παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα, απηφ-αμηνιφγεζε, εηεξν-

αμηνιφγεζε 

Υξνληθφ πιαίζην: 4
ε 

-5
ε 

 δηδαθηηθή ψξα: ην ηειηθφ ζηάδην, νη νκάδεο νινθιήξσζαλ ηελ 

δηδαθηηθή εθαξκνγή, θαηαγξάθνληαο ηε δηαινγηθή αληηπαξάζεζε ηνπο, ε θάζε κία 

μερσξηζηά, ζηα Docs ηνπ GoogleDrive πνπ έρεη εηνηκαζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο σο νδεγφο ήδε απφ ην δεχηεξν ζηάδην. Ζ θάζε νκάδα 

εμήγεζε ηηο ζεκαζίεο ησλ εγθιίζεσλ ησλ πξνηάζεψλ ηεο θαη έιεγμε αλ ε αληίπαιε ηεο ηηο 

έρεη εληνπίζεη ζσζηά. ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο αιιά θαη νη άιιεο νκάδεο δηαηχπσζαλ 

εξσηήκαηα, γηα λα πξνθχςεη δηάινγνο γχξσ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο θαη ηε ρξήζε ησλ 

εγθιίζεσλ. Χο ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα, νη νκάδεο ζπκπιήξσζαλ ηε θφξκα απηφ-

αμηνιφγεζεο θαη εηεξν-αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε ηε δνθηκαζία, κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο (π.ρ. θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ κειψλ).  

ην ηειηθφ ζηάδην, νη νκάδεο είλαη ζθφπηκν λα θηάζνπλ ζε έλα ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα γηα 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

αζθαινχο ρξήζεο ηνπο.Δπηπιένλ, νη ινγαξηαζκνί ησλ νκάδσλ είλαη εθηθηφ λα απνηειέζνπλ 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, αμηνπνηνχκελνη θαη ζε άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα. 

3. Απνηειέζκαηα 

Μεηά ην πέξαο ηεο εθαξκνγήο, πξαγκαηνπνηήζεθε άηππε αμηνιφγεζε-ζπδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο θαη θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο. χκθσλα κε απηά, ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

(24) δήισζαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ελψ ηέζζεξηο 

εμέθξαζαλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θάπνησλ θαλφλσλ. Ζ πιεηνςεθία (22), επίζεο 

ζεψξεζε φηη θαηάιαβε πνιχ θαιά ηηο εγθιίζεηο θαη ηε ρξήζε ηνπο. Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο απέδσζαλ ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ζηε ρξήζε ηερλνινγίαο ελψ πεξίπνπ νη κηζνί 

ζην ξεηνξηθφ παηρλίδη. 

Οη ζεκεηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (εκεξνιφγην) ζπλάδνπλ κε ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ. Οη 

καζεηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη παξαθηλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαηάιαβε ηε ρξήζε ησλ εγθιίζεσλ θαζψο 

θαη ηνπο θαλφλεο θαη ηα ζηάδηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Λφγνη επηηπρνχο εθκάζεζεο 
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ησλ εγθιίζεσλ ζεσξήζεθαλ θαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηνπ αγψλα 

επηρεηξεκαηνινγίαο, φκσο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαγλσζζεί θαηά πφζν ε πξψηε ή ε δεχηεξε 

παξάκεηξνο ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν θαη ζε ηη βαζκφ, θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά. 

Πεξεηαίξσ κειέηε θαη έξεπλα ησλ ζηαδίσλ ηεο πξνζέγγηζεο κε κεκνλσκέλε ρξήζε ηεο θάζε 

παξακέηξνπ είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα απνηηκεζεί ε επαθξηβήο ζπκβνιή ηεο θάζε κίαο. 

4. πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ηνπ απαηηεηηθνχ απηνχ κέξνπο ηεο 

δηδαθηέαο χιεο, ηεο εθκάζεζεο ησλ εγθιίζεσλ, ζεσξνχκε φηη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ελίζρπζε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ ηκήκαηνο. πληέιεζε ζηελ εκπέδσζε ζχλζεησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ελψ επηηέιεζε θαη ξφιν ελνπνηεηηθνχ θξίθνπ αλάκεζα ζηε κνξθή θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα, επνκέλσο, νη καζεηέο ζπζρέηηζαλ εκπεηξία θαη ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα θαη παξαγσγή ιφγνπ. Καηά θάπνην 

ηξφπν, ε εκπέδσζε ησλ γξακκαηηθψλ ηχπσλ κέζσ ξεηνξηθψλ αγψλσλ αλνίγεη έλα πεδίν 

ελνπνίεζεο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ δνκψλ ηεο γιψζζαο, ηεο ζεκεηνινγηθήο/γξακκαηηθήο δνκήο 

θαη ηεο ξεηνξηθήο δνκήο. Έηζη, ν καζεηήο αληηιακβάλεηαη πψο νη γξακκαηηθνί ηχπνη 

κνξθνπνηνχληαη θαη αλαζπλζέηνληαη κέζα ζηε δσληαλή επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε, γηα λα 

παξάγνπλ ζεκαζίεο (DeMan, 1979). 

Δίλαη ίζσο ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ε παξνχζα πξνζέγγηζε είρε ζρεδηαζηεί θαη 

εθαξκνζηεί ζε καζεηέο/ηξηεο Πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Απαηηεί, σζηφζν, κηα ζρεηηθή εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, φπσο ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν, 

βαζηθέο γλψζεηο ΣΠΔ θαη κηα νξηζκέλε εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπο ζηελ παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία, πέξαλ ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο. Δίλαη ζαθέο φηη ηέηνηνπ ηχπνπ 

εγρεηξήκαηα ρξεηάδνληαη κηα ζηαδηαθή ελζσκάησζε, γηαηί ε κε επαξθήο πξνεηνηκαζία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηα αληίζεηα παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα. Άιισζηε, ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα νθείινπλ λα απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία θάζε δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ 

(Πεηζηκέξε, 2005). 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζην δηάινγν αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ππάξρεη αθφκα, φρη 

ηπραία, κηα δπζπηζηία γηα ηε δπλακηθή ηεο δηάδξαζεο εθήβσλ θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Δίλαη 

ζαθέο, φκσο, φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα κελ απνξξίπηεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, 

αιιά λα ηελ ελζσκαηψλεη ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ηξφπνπο 

θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δίλαη δπλαηφλ ε αμηνπνίεζή ηνπο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα βνεζήζεη ζηελ εκπέδσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα αζθαιή ρξήζε ηνπο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ζα αληηιεθζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα απφ κηα άιιε νπηηθή, ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Δίλαη ζαθέο φηη ηα 

θνηλσληθά δίθηπα επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ 
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ηδηνηήησλ, ηφζν εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη εθπαηδεπφκελσλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ, αιιά θαη 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ 

εθπαηδεπηηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ αθπξψλεη ρσξνρξνληθέο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα (Γιέδνπ, 

Γξεγνξηάδνπ & Κσλζηαληίλνπ, 2010;Kim, 2000). 

Σέινο, νη αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο αλαδεηθλχνληαη ζε έλα ηδηαίηεξα εχρξεζην, ρξήζηκν θαη 

επέιηθην εξγαιείν (Υαξαιακπφπνπινο, 1999). πλεπψο, αλ θαη κπνξεί θάιιηζηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο ηελ εκπινθή ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, είλαη θαλεξφ φηη κπνξεί λα 

εληαρζεί θαη ζηελ ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα.  
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Β ' Παγθφζκηνο Πφιεκνο: ν θαηαζηξνθηθφηεξνο φισλ. Έλα δηδαθηηθφ ζελάξην Νεφηεξεο 

Ηζηνξίαο κε ρξήζε ΣΠΔ 

World War II: the most destructive of all. A teaching scenario of Modern History using 

ICT 

Δπζχκηνο Αζ. Κνπθνγηάλλεο, θηιφινγνο, M.Ed., εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

efkoufo@gmail.com 

Efthimios Ath. Koufogiannis, philologist, M.Ed., Secondary School Teacher, efkoufo@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: The teaching scenario is addressed to philologists and to those who teach the lesson 

of Modern History in the Secondary School. Its main purpose is to make students aware of the 

events and dimensions of World War II. In particular the scenario sets out seven cognitive and 

pedagogical goals and six technological - digital ones that were generally achieved,it was as 

shown, by the student‟s participation and with completing a self-assessment questionnaire at 

the end of the process. In terms of methodology and didactic approach, teamwork, 

exploratory/discovery and constructive methods were followed, as well the Six thinking hats 

method.The teaching scenario was implemented in the computer lab ofKarditsa‟sMusic 

School with the participation of a team with twentytwostudent‟s of the junior school. It is also 

an alternative story teaching proposition based on combination ofstuding with self-action and 

personal creativity. Thus the contribution of this teaching proposal is that the history lesson 

ceases to be a sterile role memory of facts, dates, and names, which not only does not promote 

the students' historical knowledge but also creates aversion to the lesson. 

Key Words: history, World War II, ICT, group cooperation 

Πεξίιεςε: Σν δηδαθηηθφ ζελάξην απεπζχλεηαη ζε θηινιφγνπο θαη ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο ζην Γπκλάζην. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα 

γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα γεγνλφηα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ  Πνιέκνπ.  

Γεληθφηεξα, ην ζελάξην ζέηεη επηά γλσζηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη έμη 

ηερλνινγηθνχο – ςεθηαθνχο νη νπνίνη ζε γεληθέο γξακκέο επηηεχρζεθαλ φπσο θάλεθε απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη απφ ηε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο απφ 

ηνπο ίδηνπο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. ζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ε δηεξεπλεηηθή/αλαθαιππηηθή θαη ε 

επνηθνδνκηζηηθή κέζνδνο φπσο θαη ε κέζνδνο ησλ Έμη θεπηφκελσλ Καπέισλ.  

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξη Ζ/Τ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο 

ην ζρνιηθφ κε ηε ζπκκεηνρή ελφο ηκήκαηνο εηθνζηδχν καζεηψλ ηεο γ‟ ηάμεο γπκλαζίνπ.  
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Aπνηειεί δε, ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ 

ηεο κειέηεο κε ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη ε 

ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη φηη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο παχεη λα είλαη 

κηα ζηείξα απνζηήζηζε γεγνλφησλ, ρξνλνινγηψλ θαη νλνκάησλ, πνπ φρη κφλν δελ πξνάγεη ηελ 

ηζηνξηθή γλψζε ησλ καζεηψλ αιιά ηνπο δεκηνπξγεί θαη απνζηξνθή γηα ην κάζεκα.  

Λέμεηο θιεηδηά: ηζηνξία, Β‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ΣΠΔ, νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα. 

Δηζαγσγή 

Σν ζθεπηηθφ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ δηαξζξψζεθε ζε έλα ζπλερφκελν δίσξν ζην 

εξγαζηήξη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ε 

Ηζηνξία δηακνξθψλεηαη απφ πξάμεηο αλζξψπσλ πνπ νθείινληαη ζε ζπκθέξνληα πξνθαιψληαο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, φπνπ θαη φπνηε εθδεισζνχλ. Ζ νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε, 

επηζήκαλζε, δηαζχλδεζε θαη θξηηηθή απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηζηνξηθήο γλψζεο, σο επθαηξία θαηαλφεζεο ηνπ παξφληνο 

θαη σο παξαθαηαζήθε γηα ηελ απνθπγή παξφκνησλ βησκάησλ ζην κέιινλ. Ο ιφγνο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ε πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο ην νπνίν κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαίλεηαη αληαξφ ελψ 

γεληθφηεξα ην κάζεκα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ αθνχ νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαθηήζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ ελαιιαθηηθφ δηδαθηηθφ 

κνληέιν αθνχ νη ΣΠΔ απνηεινχλ ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

θξηηηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο λέαο παηδαγσγηθήο ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 2011). 

Θεσξεηηθφ πιαίζην ζελαξίνπ  

Γηα ηε δφκεζε ηνπ ζελαξίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία θαη ηδηαίηεξα νη αξρέο ηεο ζχγρξνλεο, ελεξγεηηθήο, δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ 

ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ. 

Σα θχιια εξγαζίαο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ δνκήζεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπνψζηε κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζεαλαθαιππηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο είλαη ε έξεπλα, ε παξαηήξεζε, νη νκάδεο εξγαζίαο αιιά θαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ,λα 

επηηεπρζεί ε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζή ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο (Κνπηζνγηάλλεο, 2011).Ζ 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπληειεί νπζηαζηηθά ζην λα μεπεξαζηεί ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη ν ζρνιαζηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ νδεγεί ζε ζηείξα απνκλεκφλεπζε 

(Βαθαινχδε, 2011), βνεζψληαο ηνπο  καζεηέο  λα αλαπηχμνπλ θξηηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε, ηελ επηινγή, ηελ εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, ηδεψλ θαη επηρεηξεκάησλ (Μαπξνζθνχθεο, 2011). 

Γφζεθε έκθαζε ζην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν φπνπ ν δηδάζθσλ εθπαηδεπηηθφοείρε θπξίσο 
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εκςπρσηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ήηαλ «ζπλεξγάηεο» ησλ καζεηψλ ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 

2001).Ο ξφινο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο ηνπο δφζεθε ε 

πξσηνβνπιία λα εκπιαθνχλ ελεξγεηηθά κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηζηνζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ψζηε λα απαληήζνπλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο 

ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο, ηνπ ηειηθνχ» 

πξντφληνο». Ζ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, ηζηνξίαο θαη εηθφλσλ 

ζηεξίδεηαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε. Μάζεζε θαη γλσζηηθή αλάπηπμε 

επηηπγράλνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ζπλδπάδεη ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ 

θαη ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο (Μαηζαγγνχξαο, 1999). Δπίζεο, ζχµθσλα µε ηνλ LevVygotsky 

(Vygotsky, L.S.,1997) ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφµνπ, δελ είλαη παξά µηα δηαδηθαζία 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ζηελ νπνία ην άηνµν (εδψ ν µαζεηήο) ζπµµεηέρεη ελεξγά. 

χµθσλα επίζεο µε ηελ πξνυπάξρνπζαθνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία (Κνιηάδεο, 1997) ζηα 

πιαίζηα ησλ γεληθφηεξσλ ζεσξηψλ πεξί νηθνδνµηζµνχ ηνπ νπνίνπ εμέιημε απνηεινχλ νη 

θνηλσληθνπνιηηηζµηθέο ζεσξίεο, ε λέα γλψζε νηθνδνµείηαη πάλσ ζε µηαπξνυπάξρνπζα γλψζε 

ηνπ θάζε παηδηνχ. 

Δπίζεο, επηδηψρζεθε ε εξγαζία ζε νκάδεο κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ κε ηελ 

νπνίαεληζρχεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα, 

θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν θαη έηζη πξνθχπηεη κηα δχκσζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

επηπιένλ εληζρχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Σν αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη φινη νη 

καζεηέο  λα δξνπλ, λα αλαιακβάλνπλ  ξφιν, λα εξεπλνχλ, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο  ζην κάζεκα.Με ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

επλνείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, νη καζεηέο θαηαθηνχλ ηε γλψζε κε ηελ νκαδηθφηεηα θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο ελψ αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ηνπο ζθέςε 

(νινκσλίδνπ, 2006). 

Αθφκα, κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ επηδηψρζεθε λα αλαπηπρζεί κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα ησλ 

καζεηψλ, απαξαίηεηε ζηε ζχγρξνλε επνρή, ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηξφπν κάιηζηα πνπ ε 

ρξήζε  ηνπο λα δηαρέεηαη φρη κφλν ζηα πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα αιιά θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Κνπηζνγηάλλεο, 2011), κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα 

γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Δπηπξφζζεηα, νη Σ.Π.Δ. αλακνξθψλνπλ ηνλ 

ηξφπν θαη ηε κνξθή ησλ ζρνιηθψλ ηζηνξηθψλ  εξγαζηψλ, αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε εμσζρνιηθνχο ζεζκνχο, φπσο ηα αξρεία θαη νη ηζηνζειίδεο κε ηζηνξηθφ 

πεξηερφκελν, αλαηξέπνληαο έηζη ην παξαδεδνκέλν ζρήκα πνπ πεξηνξίδεη ηε ζπλνκηιία ζηελ 

ηάμε αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν θαη ηνλ καζεηή κφλν. Παξάιιεια, ζπληεινχλ ζηελ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ πξφζιεςεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ αληηθεηκέλνπ, αθνχ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξντφληα πξνζσπηθήο 

έθθξαζεο ησλ καζεηψλ (Γθίθα, 2011).   

Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε εΜέζνδνο ησλ Έμη θεπηφκελσλ Καπέισλ, κνληέιν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη ζθεπηηθψλ ησλ καζεηψλ. 
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«Καζέλα απφ ηα θαπέια δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ην νπνίν θαη πεξηγξάθεη ηελ νπηηθή 

πνπ πηνζεηεί εθείλνο πνπ ην θνξάεη» (De Bono, 2006). Ο De Bono δεκηνχξγεζε ηε κέζνδν 

απηή αξρηθά γηα λα ππνβνεζήζεη ηελ νκαδηθή δξάζε, Σν κέινο ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη ην ρξψκα ηνπ θαπέινπ πνπ θνξάεη, ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ εθθξάδεη έλα 

επηρείξεκα ή κηα άπνςε. Με ηε Μέζνδν, ινηπφλ, ησλ θεπηφκελσλ Καπέισλ, ηα άηνκα δελ 

είλαη πιένλ πεξηνξηζκέλα ζε κηα θαη κνλαδηθή νπηηθή. Σν θάζε Καπέιν θέςεο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο εμήο: Σν Λεπθφ θαπέιν εθπξνζσπεί ηα δεδνκέλα/πιεξνθνξίεο ηηο ζρεηηθέο κε 

ηελ θαηάζηαζε ή ην πξφβιεκα. Δίλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο εμεγήζεηο. Σν Κφθθηλν 

θαπέιν εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην πξφβιεκα ή θαηάζηαζεο. Δίλαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα, ρσξίο δηθαηνινγήζεηο. Σν Πξάζηλν θαπέιν παξάγεη λέεο ηδέεο, πξνηάζεηο 

ή ιχζεηο. πκβνιίδεη ηελ αλνηρηή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Σν Κίηξηλν θαπέιν αλαθέξεηαη 

ζηηο ζεηηθέο πηπρέο κηαο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, ηα πιενλεθηήκαηα ή ηα κειινληηθά νθέιε. Σν 

Μαχξν θαπέιν ζπιιέγεη φιεο ηηο αξλεηηθέο πηπρέο κηαο ιχζεο ή απφθαζεο. Πεξηγξάθεη 

θηλδχλνπο, δπζθνξίεο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Σν Γαιάδην θαπέιν ζπληνλίδεη, πξνηείλεη θαη 

θαζνδεγεί. Δπηζηαηεί γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εζηίαζε πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε (Απνζηνιίδεο,  2012). 

ζνλ αθνξά ην παηδαγσγηθφ κνληέιν ζην ζελάξην αθνινπζήζεθε ην κνληέιν ηνπ Ρφκβνπ 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2012), έλα κνληέιν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν αλάγλσζεο 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε ή ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Έηζη (βι. ζρήκα) ζηελ άθξε Α 

αληηζηνηρνχλ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, νη αμίεο θαη νη πεπνηζήζεηο, ζηε Β νη επηινγέο ζην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηζκψλ, ζηε Γ νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία, θ.ι.π. θαη ζηελ 

άθξε Γ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. ην θέληξν ππάξρνπλ νη ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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Οη ηέζζεξηο απηνί άμνλεο ελψλνληαη ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ην ζρήκα ηνπ ξφκβνπ. Ζ επηινγή 

απηνχ ηνπ ζρήκαηνο γίλεηαη, επεηδή ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα νη άθξεο πνπ απνηεινχλ ηνπο 

θπξηφηεξνπο πφινπο ηνπ κνληέινπ, ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ε εζηίαζε, θαη επεηδή είλαη 

εχθνιε ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ άθξσλ θαη ηνπ θέληξνπ (ηαπηνηήησλ). Σν παξαθάησ ζρήκα 

απνηππψλεη ζπλνιηθά ην ζεσξεηηθφ κνληέιν, (ζηελ αηρκή Γ ηνπ ξφκβνπ νη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηζηνξία θιπ., αλάινγα κε ην εθάζηνηε 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν). 

ιεο νη πιεπξέο ηνπ ξφκβνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην είδνο ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ 

πνπ ζπγθξνηνχληαη, γηα απηφ θαη νη ηαπηφηεηεο ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηνπ ξφκβνπ. Σν 

είδνο ησλ επηινγψλ, κε άιια ιφγηα, ζε θάζε άθξε ηνπ ξφκβνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

είδνο ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη. Καη ην αληίζηξνθν: νη άθξεο ηνπ 

ξφκβνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο δηδαζθαιίαο, ην δάζθαιν θαη ηνπο 

καζεηέο(Κνπηζνγηάλλεο, 2014). 

Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

Σίηινο: «Β ' Παγθφζκηνο Πφιεκνο: ν θαηαζηξνθηθφηεξνο φισλ. Έλα δηδαθηηθφ ζελάξην 

Νεφηεξεο Ηζηνξίαο κε ρξήζε ΣΠΔ». 

Γηδαθηηθή ελφηεηα: Ηζηνξία ηεο Γ' Γπκλαζίνπ απφ ην βηβιίν «Νεφηεξε θαη χγρξνλε 

Ηζηνξία» Γ' Γπκλαζίνπ ηεο Δπαγγειίαο Λνχβε θαη ηνπ Γεκήηξε Ξηθαξά Γηδαθηηθή Δλφηεηα : 

Κεθάιαην Γέθαην - Ο Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε Διιάδα, Δλφηεηεο 45,46,47,48,49. 

Σάμε: Γ‟ Γπκλαζίνπ 

ρνιείν εθαξκνγήο:  Μνπζηθφ ρνιείν Καξδίηζαο 

Aξηζκφο καζεηψλ: ειάρηζηνο 15, κέγηζηνο 25. 

Υξνληθή δηάξθεηα: Γχν δηδαθηηθέο ψξεο 

Υψξνο εθαξκνγήο: Eξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

Πξναπαηηνχκελα Μέζα-ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ: 8-10 Ζ/Τ θαη ζχλδεζε κε δηαδίθηπν, 

βηληενπξνβνιέαο, ερεία, δηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία καζεηή, δηαδίθηπν/πξφγξακκα 

θπιινκεηξεηή (MozillaFirefox, Ηnternetexplorer, Chrome), ινγηζκηθφ Πξνβνιήο 

Παξνπζηάζεσλ, Windowsmediaplayer/ Αξρεία video (mp4,wmv), εξγαιεία web2. 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μειέηε ησλ θεηκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζηνηρεηψδεο 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ην 

πξφγξακκα παξνπζίαζεο θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. 
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χλδεζε ζελαξίνπ κε Α.Π.. - ηφρνη 

Σν ζελάξην αθνινπζεί ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Ηζηνξίαο 

θαη εηδηθφηεξα ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ηζηνξίαο ζην Γπκλάζην ψζηε νη 

καζεηέο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο «λα θαηαλνήζνπλ φηη ν θφζκνο ζηνλ νπνίν δνπλ 

είλαη απνηέιεζκα κηαο εμειηθηηθήο πνξείαο, κε ππνθείκελα δξάζεο ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ζπλάκα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί, κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο, λα θαηαλνήζνπλ ην 

παξφλ, λα ζηνραζηνχλ γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ππεχζπλα ην κέιινλ 

ηνπο» (Α.Π.. Ηζηνξίαο Γπκλαζίνπ) θη έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

Παηδαγσγηθνί  ζηφρνη 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

Nα δηαπηζηψζνπλ φηη απηφο ν πφιεκνο δελ απνηειεί έλα απιφ ηζηνξηθφ γεγνλφο, θπζηθφ 

επαθφινπζν ησλ ζπκπεξηθνξψλ θάπνησλ εγεκφλσλ ή αηφκσλ, αιιά ηε ζπληζηακέλε πνιιψλ 

παξαγφλησλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, πξνζσπηθψλ) ηνπο νπνίνπο είλαη ζθφπηκν 

λα κειεηάκε πάληνηε, αλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα εκπεξηζηαησκέλε αληίιεςε ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ ηφζν ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ηνπ παξφληνο. 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ηξνκαθηηθφ εζηθφ έιιεηκκα πνπ επηθέξεη κηα γεληθεπκέλε 

πνιεκηθή ζχγθξνπζε θαηαλνψληαο ζε βάζνο ηφζν ηηο έκςπρεο θαη πιηθέο απψιεηεο φζν θαη 

ηελ έθπησζε αμηψλ θαη αλζξσπηζκνχ πνπ επηθξαηεί κε ην δίθαην ηνπ ηζρπξνχ.  

Να αζθεζνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ κέζα απφ 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηψληαο ελαιιαθηηθέο πεγέο γλψζεο. 

Να αληρλεχζνπλ νη ίδηνη πιεξνθνξίεο θαη λα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά ηηο πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ αλαπηχζζνληαο ηελ απηελέξγεηα. 

Να θαηαλνήζνπλ ην γεσγξαθηθφ - ηζηνξηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα, 

δξνπλ θαη αλαπηχζζνληαη νη ιανί. 

Να εκπεδψζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε 

γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Να δηαθξίλνπλ θαηά ηε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηηο αθνξκέο ηα αίηηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα. 

Γλσζηηθνί ζηφρνη 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

Nα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο ηηο αηηίεο, ηηο δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθξεμε ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ κέζα απφ απζεληηθέο πεγέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ επνρή απηή  
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Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα βαζηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ Β΄ παγθφζκηνπ πνιέκνπ έηζη φπσο 

εμειίζζνληαη ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. 

Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα αίηηα θαη ηελ αθνξκή ηνπ πνιέκνπ 

Να γλσξίζνπλ ηα αληίπαια ζηξαηφπεδα, ηηο θχξηεο θάζεηο θαη ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. 

Να θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε ηεο 

Δπξψπεο.  

Να γλσξίζνπλ ηελ εκπινθή θαη ηε ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν θαη ηα νθέιε πνπ 

απνθφκηζε κεηαπνιεκηθά. 

Να πξνζεγγίζνπλ δηαζεκαηηθά ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ αμηνπνηψληαο ηελ Ηζηνξία, ηε 

Λνγνηερλία, ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ηε Γεσγξαθία. 

Σερλνινγηθνί - Φεθηαθνί ζηφρνη 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

Να αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ θαη ησλ ζσκάησλ θεηκέλσλ. 

Να αμηνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη λα γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπ. 

Να κάζνπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν. 

Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε αλαιακβάλνληαο θεληξηθφ θαη ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε δηεξεπλψληαο κέζσ θξηηηθήο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ζε 

ινγηζκηθά (ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο). 

Να αζθεζνχλ ζηελ πνιχπιεπξε θαη πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηε ζχγθξηζε ηζηνξηθψλ πεγψλ ζην δηαδίθηπν. 

χληνκε πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ ηνπ ζελαξίνπ (ζην εξγαζηήξη Ζ/Τ, δχν 

ζπλερφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο ρσξίο ην δηάιεηκκα) 

Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη  ηπραία ζε πέληε νκάδεο (δχν 

ππνινγηζηέο αλά νκάδα) ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ, θαη θάλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ 

ξφισλ (ρεηξηζηή ηνπ Ζ/Τ, γξακκαηέα, θ.ι.π.).  

Καηά ηελ πξψηε θάζε (1ε δηδαθηηθή ψξα) γίλνληαη νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

1ν βήκα:  πξνβνιή video δηαδίθηπν - αθφξκεζε (5‟). Πξνβνιή απνζπαζκάησλ ζηηο 

δηεπζχλζεηο: https://www.youtube.com/watch?v=17AAPyT4MMo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=zwhP5b4tD6g 

https://www.youtube.com/watch?v=17AAPyT4MMo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=zwhP5b4tD6g
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2ν βήκα: χληνκε αλάιπζε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ- έθθξαζε ηδεψλ θαη απφςεσλ γηα ηα 

απνζπάζκαηα ηεο αθφξκεζεο κε ηε κέζνδν De Bono (10‟) 

3ν βήκα: Δξγαζίεο νκάδσλ (30‟). Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ν/ε 

δηδάζθσλ/δηδάζθνπζα έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη εξγάδνληαη πάλσ ζηα ειεθηξνληθά θχιια εξγαζίαο. Αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

ζην Γηαδίθηπν θαη επεμεξγάδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζ΄ απηά. 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε (2ε δηδαθηηθή ψξα) γίλνληαη νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

4ν βήκα: Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ νινκέιεηα (30‟)  

5ν βήκα: Δξσηήζεηο θαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (15‟) 

Γξαζηεξηφηεηεο – παξνπζίαζε θχιισλ εξγαζίαο 

Αθφξκεζε: Πξνβνιή απνζπαζκάησλ ζηηο δηεπζχλζεηο: 

https://www.youtube.com/watch?v=17AAPyT4MMo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=zwhP5b4tD6g 

Αλαδήηεζε – θαηαγξαθή - ζχλζεζε: 

ηε ζπλέρεηα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαβνχλ ζην δηαδίθηπν θαη λα εξεπλήζνπλ πιηθφ 

ζηηο ηζηνζειίδεο. ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ θάζε ππνινγηζηή – ζηαζκνχ ππάξρεη έλα 

αλνηρηφ αξρείν κε ην θχιιν εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε νκάδα θαη ππννκάδα. 

Οη καζεηέο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο θάλνπλ θιηθ ζηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο πνπ ηνπο δεηείηαη αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, παξαηεξνχλ θαη 

αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ. 

Σα θχιια εξγαζίαο πνπ δηαλέκνληαη ζηηο νκάδεο θαη ππννκάδεο πεξηέρνπλ  ζέκαηα γηα 

έξεπλα θαη επεμεξγαζία, εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο πξέπεη λα δψζνπλ απαληήζεηο.  

Σν πξψην θχιιν εξγαζίαο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, 

ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη ηηο νπδέηεξεο ρψξεο θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηα ζχλνξα ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ηελ εδαθηθή επέθηαζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο ζηνλ 

επξσπατθφ ράξηε απφ ηελ έλαξμε έσο ην ηέινο ηνπ β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1939-1945). 

Σν δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο εξεπλά θαη θαηαγξάθεη ηηο αθνξκέο θαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ γηα ηελ Δπξψπε θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

Σν ηξίην θχιιν εξγαζίαο αλαδεηά ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «νινθαχησκα» θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ 

νινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα εγθιήκαηα πνιέκνπ (νξηζκφο – 

γεγνλφηα) θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ελάληηα ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ ζηελ Διιάδα θαη 

ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.  
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Σν ηέηαξην θχιιν εξγαζίαο θαηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Έιιελεο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο Σξηπιήο Καηνρήο θαζψο θαη ηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο πνπ έδξαζαλ 

ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαζψο θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν δξάζεο, 

ηελ εκεξνκελία ζχζηαζήο ηνπο, ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο θαη ην θπξηφηεξν έξγν ηνπο.  

Σν πέκπην θχιιν εξγαζίαο θαηαγξάθεη ηε ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζηνλ β‟ παγθφζκην πφιεκν 

επηζεκαίλνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα πνιεκηθά γεγνλφηα πνπ ζθξάγηζαλ ηελ παξνπζία ησλ 

Διιήλσλ θαζψο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ηνλ β‟ παγθφζκην πφιεκν 

γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

πκπεξάζκαηα 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη κία 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο κειέηεο 

κε ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη καζεηέο απφ 

παζεηηθνί ζεαηέο ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, ελεξγνπνηνχληαη, εξεπλνχλ, ζπλεξγάδνληαη, 

ζπλζέηνπλ, εθθξάδνληαη, δηαινγίδνληαη. Ζ έξεπλά ηνπο δελ πεξηιακβάλεη απιή αλαδήηεζε 

θαη παζεηηθή δηεξεχλεζε πεγψλ, αιιά εμειίζζεζαη ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, κε 

ελεξγνπνίεζε ηεο θξίζεο θαη ηεο θαληαζίαο. Έηζη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο παχεη λα είλαη κηα 

ζηείξα απνζηήζηζε γεγνλφησλ, ρξνλνινγηψλ θαη νλνκάησλ, πνπ φρη κφλν δελ πξνάγεη ηελ 

ηζηνξηθή γλψζε ησλ καζεηψλ αιιά ηνπο δεκηνπξγεί θαη απνζηξνθή γηα ην κάζεκα. Οη 

καζεηέο αξζξψλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηζηνξηθφ ιφγν, επηηπγράλνληαο λα εληάμνπλ κε ηξφπν 

νξγαληθφ  ην παξειζφλ ζην παξφλ.  

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξη Ζ/Τ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο 

κε ηε ζπκκεηνρή ελφο ηκήκαηνο ηεο γ‟ ηάμεο γπκλαζίνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ θηινιφγσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θηινιφγσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζεκαληηθή γηαηί έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ πνιχπιεπξα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαοθαη θξηηηθά ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ θαη 

ηνπο ελέπιεμε ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Αθφκα θαη νη καζεηέο κε κέηξηα επίδνζε ή νη ζπλήζσο «αδηάθνξνη» ζηελ ηάμε 

ελεξγνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη δηαπίζησζαλ φηη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θάζε 

άιιν παξά αληαξφ είλαη.  Γεληθά, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο ηθαλνπνηήζεθαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο θαη απηφ θάλεθε απφ ηα θχιια αμηνιφγεζεο ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

καζεηέο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη αθνξνχζαλ ηφζν ην γλσζηηθφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ φζν 

θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πσο ηνπο θάλεθε ην ζελάξην δηδαζθαιίαο, ηη ηνπο άξεζε, ηη ηνπο 

δπζθφιεςε θαη ηη ζα άιιαδαλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο άξεζε αξθεηά ην γεγνλφο φηη 

αλαθάιπςαλ κφλνη ηνπο πνιιά άγλσζηα ζηνηρεία γηα ηνλ β‟ παγθφζκην πφιεκν, ηε ζπκβνιή 

ηεο Διιάδαο ζ‟ απηφλ θαη ην νινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη ην 

νκαδηθφ πλεχκα, ε εμάζθεζε ζηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο θαη ην φηη φιν ην δίσξν 

πέξαζε γξήγνξα ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ θαη ρσξίο λα βαξεζνχλ. Βξήθαλ, επίζεο, πνιχ 

ελδηαθέξνλ ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ 
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κέζα ζηελ αίζνπζα.Θεψξεζαλ αζθπθηηθφ ην ρξνληθφ πιαίζην θαη ηδηαίηεξα φηαλ πηέζηεθαλ 

λα ζπλζέζνπλ γξαπηά ζε έλα θείκελν ηα επξήκαηά ηνπο. Σέινο, ζα ήζειαλ ηα θχιια εξγαζίαο 

λα παξαπέκπνπλ ζε πεξηζζφηεξεο εηθφλεο κε ήρν θαη ιφγν ελψ νπσζδήπνηε έπξεπε λα 

δεηνχληαη ιηγφηεξα ζηνηρεία ή λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ψζηε λα ππάξρεη ε ζρεηηθή 

άλεζε λα βξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ. πκπεξαζκαηηθά, πεξηζζφηεξν επηηεχρζεθαλ νη 

γλσζηηθνί ζηφρνη, ιηγφηεξν νη ςεθηαθνί ζηφρνη αθνχ πξνέθπςαλ δπζθνιίεο θαη αληζφηεηεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ επρέξεηα ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη νη παηδαγσγηθνί 

ζηφρνη αθνχ ζην ηέινο παξνπζηάζηεθε έλα «πξντφλ» ζηελ νινκέιεηα ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη καζεηέο θαη επνκέλσο λα σθειεζνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ζνλ αθνξά ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ ζε θχιιν 

αμηνιφγεζεο, απηέο αθνξνχζαλ ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηέηνηνπ 

είδνπο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ πιεζψξα ησλ ζηφρσλ πνπ είλαη δχζθνιν θάζε θνξά λα 

επηηεπρζνχλ, ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο φπσο θαη ηελ απνπζία ηεο ζρεηηθήο ππνδνκήο ζε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Σέινο, ππήξμαλ ελζηάζεηο γηα ην πσο κπνξεί λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά νη καζεηέο φηαλ ε 

επίδνζε ησλ πεξηζζφηεξσλ είλαη κέηξηα.  
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Παξάξηεκα 

Δπέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ 

Πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ νη εμήο: 

 Να γξάςνπλ νη καζεηέο έλα δηήγεκα ή έλα ζεαηξηθφ έξγν εκπλεπζκέλν απφ ηελ 

επνρή ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. 

 Να θαηαζθεπάζνπλ ράξηεο ησλ δχν αληίπαισλ ζηξαηνπέδσλ (π.ρ. ρξήζε ησλ 

ινγηζκηθψλ : Πεξηπιάλεζε ζην ρψξν - ρξφλν θαη Centennia) ή κηα ρξνλνγξακκή 

γεγνλφησλ. 

  Να ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηε δξάζε ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ 

Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη λα ζπληάμνπλ ζρεηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. 

 Να θαηαζθεπάζνπλ αθξνζηηρίδεο, ζηαπξφιεμα θαη γξίθνπο κε ιέμεηο, έλλνηεο, 

νλφκαηα θαη ηνπσλχκηα ζρεηηθά κε ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν. 

Σν ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί ζε δηαζεκαηηθή ζπλζεηηθή εξγαζία θαη λα πάξεη ηε κνξθή 

project πνπ ζα «ηξέμεη» φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. ε  απηήλ  ηελ  πεξίπησζε  απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ  ηεο  Ηζηνξίαο, Υεκείαο, Γεσγξαθίαο θαη ησλ Κεηκέλσλ 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

1
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ - 1

ε 
 ΟΜΑΓΑ 

1..Να κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.world-war-2.info/countries/ θαη λα 

θαηαγξάςεηε ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη ηηο νπδέηεξεο ρψξεο. 

2..Μεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα https://www.mixanitouxronou.gr/dite-olo-ton-v-pagkosmio-

polemo-stin-evropi-mesa-se-7-lepta-isvoli-stin-ellada-ke-ipochorisi-ton-germanon-sto-

anatoliko-metopo/, παξαθνινπζείζηε θαη θαηαγξάςηε ηηο κεηαβνιέο ζηα ζχλνξα ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ηελ εδαθηθή επέθηαζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο ζηνλ 

επξσπατθφ ράξηε απφ ηελ έλαξμε έσο ην ηέινο ηνπ β΄παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1939-1945). 

2
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ  - 2

ε 
 ΟΜΑΓΑ 

1.Δπηζθεθηείηε ζην δηαδίθηπν ηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο: 

https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=717http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/s

how.php/DSGYM-C105/65/525,1863/ θαη εληνπίζηε  ηηο αθνξκέο θαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

2. Δπηζθεθηείηε ζην δηαδίθηπν ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα: 

https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=718 θαη θαηαγξάςηε  ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/525,1863/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/525,1863/
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Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηελ Δπξψπε θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν παίξλνληαο πιεξνθνξίεο 

θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα  http://ebooks.edu.gr (Γ΄Γπκλαζίνπ- Ηζηνξία- Βηβιία καζεηή- 

Δλφηεηα 49 -Σα απνηειέζκαηα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ).  

3
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ - 3

ε
  ΟΜΑΓΑ 

1.Αλαδεηήζηε ζηηο ηζηνζειίδεο http://www.greek-language.gr (Πχιε γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα-Νέα ειιεληθή-Δξγαιεία-Ζιεθηξνληθά Λεμηθά-Παξάιιειε Αλαδήηεζε) ηε ζεκαζία 

ηεο ιέμεο «νινθαχησκα». ηε ζπλέρεηα επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο 

http://www.ime.gr/chronos, http://www.ww2.grhttp://www.ushmm.org/el/holocaust-

encyclopedia θαη θαηαγξάςηε ην ηζηνξηθφ ηνπ νινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ. 

2. Δπηζθεθζείηε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ 

https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE

%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB

%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85 θαη 

https://www.ww2.gr/index.php?option=search&massacres=1 

θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα βξείηε αλαθεξζείηε ζηα εγθιήκαηα πνιέκνπ (νξηζκφο – γεγνλφηα) 

θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ελάληηα ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ ζηελ Διιάδα θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.  

4
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ  - 4

ε
  ΟΜΑΓΑ 

1.Δπηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο https://www.youtube.com/watch?v=79x-cAqbON8 θαη 

https://www.youtube.com/watch?v=-7qlP09CNGY&t=187s θαη θαηαγξάςηε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Έιιελεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σξηπιήο Καηνρήο. 

2.Δπηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα http://www.ime.gr/chronos θαη 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html θαη θαηαγξάςηε ηηο αληηζηαζηαθέο 

νξγαλψζεηο πνπ έδξαζαλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαζψο θαη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν δξάζεο, ηελ εκεξνκελία ζχζηαζήο ηνπο, ηνπο βαζηθνχο 

ζπληειεζηέο θαη ην θπξηφηεξν έξγν ηνπο.  

5
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ - 5

ε
  ΟΜΑΓΑ 

1.  Δπηζθεθζείηε ηηο ηζηνζειίδεο https://www.youtube.com/watch?v=F43wP4i23O4 

http://warmuseum.gr/el/3D-historical-battles (επηιέμηε ηε Μάρε ηεο Κξήηεο) θαη 

https://www.youtube.com/watch?v=SV6YehbqWqs θαη θαηαγξάςηε ηε ζπκβνιή ηεο 

Διιάδαο ζηνλ β‟ παγθφζκην πφιεκν επηζεκαίλνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα πνιεκηθά γεγνλφηα 

πνπ ζθξάγηζαλ ηελ παξνπζία ησλ Διιήλσλ ζε έλα θείκελν Word.  

2.Δπηζθεθηείηε θαη αλαδεηήζηε ζηνηρεία ζηηο ηζηνζειίδεο: 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/world-war-ii-key-dates θαη 

http://ebooks.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.ime.gr/chronos
http://www.ww2.gr/
http://www.ww2.gr/
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.ime.gr/chronos
http://warmuseum.gr/el/3D-historical-battles
https://www.youtube.com/watch?v=SV6YehbqWqs
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/world-war-ii-key-dates
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https://www.youtube.com/watch?v=xeSYvXbZ0jkθαη θαηαγξάςηε ηα ζεκαληηθφηεξα 

γεγνλφηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ηνλ β‟ παγθφζκην πφιεκν γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη 

θαηαγξάςηε ηα ζε έλα θείκελν word εκπινπηίδνληάο ην κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην αξρείν 

ηνπ Β΄Π.Π. 

 

Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ζην εξγαζηήξη ησλ Ζ/Τ 

 

1.Καηά ηε γλψκε ζαο ην ζεκεξηλφ εξγαζηήξην ήηαλ: 

 Πνιχ ελδηαθέξνλ 

 Αξθεηά ελδηαθέξνλ 

 Λίγν ελδηαθέξνλ 

 Καζφινπ ελδηαθέξνλ 

2.  Θεσξείηε φηη απηφο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε 

θαιχηεξα ην κάζεκα απφ φ,ηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο; 

 Πάξα πνιχ 

 Αξθεηά 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

3. Ση ζαο άξεζε πην πνιχ ζηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία; 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Ση ζαο δπζθφιεςε/δελ άξεζε; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Ση ζα αιιάδαηε ζην δηδαθηηθφ ζελάξην θαη ζηελ φιε δηαδηθαζία; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Πξφηαζε αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα. Μειέηε πεξίπησζεο. 

Proposal of tackling with the phenomenon of school bullying in the educational unit: 

Case study. 

Θενδψξα-Μαξία Νάηζηνπ, ΠΔ02 Φηιφινγνο, M.Ed., natsioudora@gmail.com 

Theodora-Maria Natsiou, Teacher, M.Ed., natsioudora@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Abstract: This paper is a case study and deals with the issue of student aggression, a 

phenomenon that is manifested in many ways in schools of our country the recent years. First 

of all, we will make an attempt to explain the meaning of school aggression and describe the 

ways in which student aggression is manifested in school units. Then, we will describe the 

basic features of a particular school unit as well as the increasing events of school bullying 

that are manifested in this particular school unit because, as mentioned before, this paper is a 

case study. Then, we will present a plan, tackling with the problem, following the basic stages 

of the operational programming process, by performing a swot analysis of the environment of 

this particular school. In addition, we will refer to individuals, institutions and operators, who 

will be called upon to make decisions, trying at the same time to justify our choice. Finally, 

we will present the results of the implementation of the project as well as the limits and 

limitations of this proposal. This study could be an optimistic message that school can really 

face the phenomenon of school bullying effectively by implementing projects with positive 

results that can endure against the time. 

Keywords: student aggression, educational unit, functional programming, swot analysis 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο θαη πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο 

καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο, θαηλφκελν πνπ εθδειψλεηαη πνηθηιφκνξθα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. Αξρηθά, ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ζα πεξηγξαθνχλ νη κνξθέο κε ηηο νπνίεο απηή 

εθδειψλεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Έπεηηα ζα  παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ε ηππνινγία ησλ απμαλφκελσλ 

θξνπζκάησλ ζρνιηθήο βίαο φπσο απηά εθδειψλνληαη ζην ελ ιφγσ ζρνιείν,  εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα  εξγαζία πνπ απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο. Καηφπηλ, ζα παξνπζηαζηεί έλα 

ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνινπζψληαο ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πξαγκαηνπνηψληαο κηα swot analysis ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα άηνκα, ηα φξγαλα θαη ηνπο 

θνξείο, πνπ ζα θιεζνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο, αηηηνινγψληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηινγή ηνπο. 
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Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ θαζψο θαη ηα φξηα αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ελ ιφγσ 

πξφηαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα αηζηφδνμν κήλπκα φηη ην 

ζρνιείν κπνξεί πξάγκαηη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο, εθαξκφδνληαο ζρέδηα κε ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αληέρνπλ ζην 

ρξφλν. 

Λέμεηο θιεηδηά: καζεηηθή επηζεηηθφηεηα, εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ιεηηνπξγηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, swot analysis 

Δηζαγσγή 

Αλακθίβνια, ην ζρνιείν απνηειεί ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

θαζεκεξηλά κεηαηξέπεηαη ζε απνδέθηε έληνλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Σν θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο καζηίδεη ηνλ 21
ν
 αηψλα, 

πξνθαιψληαο έληνλεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φληαο δηαπεξαηφ 

απφ ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλαθαηαλνκέο, επεξεάδεηαη, εκθαλίδνληαο 

θαηλφκελα έμαξζεο θξνπζκάησλ καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο (Ρέληδε, 2014). 

Ζ ζρνιηθή βία ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφθιεζε πφλνπ, 

θφβνπ θαη αλαζηάησζεο ζε θάπνηνπο ζπκκαζεηέο. Χο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο νξίδεηαη ε 

εκπξφζεηε, επαλαιακβαλφκελε ππνβνιή ελφο καζεηή ζε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (Olweus, 1993). Οη κνξθέο ηεο ζρνιηθήο βίαο ζπλνςίδνληαη ζηηο 

αθφινπζεο: θπζηθή, πνπ ζηνρεχεη ζηνλ άκεζν ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, ιεθηηθή, θνηλσληθφο 

εθθνβηζκφο, εθβηαζκφο, ειεθηξνληθή βία θαη ξαηζηζηηθή (Rivers & Smith, 1994). Ο 

εθθνβηζκφο γίλεηαη πάληνηε  ζθφπηκα θαη φρη ηπραία ή θαηά ιάζνο θαζψο ν δξάζηεο έρεη 

πξφζεζε λα βιάςεη ην ζχκα ηνπ (Rigby, 2002).  

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 10 σο θαη 20% ζην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ, σζηφζν ηα πνζνζηά δηαθνξνπνηνχληαη αλά ρψξα (Olweus,1993). Σα 

δεδνκέλα  δηάθνξσλ εξεπλψλ (Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ, 2001·Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, 

2005) ζηελ Διιάδα δείρλνπλ φηη ην 10-15% ησλ καζεηψλ πέθηνπλ ζχκαηα πνηθίισλ κνξθψλ 

βίαο αζθνχκελεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ε βία 

απνηειεί θαηλφκελν πνπ ηαιαλίδεη θαη ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη εθδειψλεηαη πνηθηιφκνξθα 

αλά πεξηθέξεηα θαη ηχπν ζρνιείνπ. 

Δλ θαηαθιείδη, ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο ηπγράλεη ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο πξνζνρήο 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο εθδήισζήο ηνπ ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην (Clemence, 2001).  Έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, είλαη ε εθαξκνγή 

ελφο ζρεδίνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα 

πεξηνξίζεη κέρξηο ελφο ζεκείνπ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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πσο πξναλαθέξζεθε ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο θαη πξαγκαηεχεηαη ην 

ζέκα ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο, θαηλφκελν ην νπνίν πιένλ εκθαλίδεηαη κε πνιιέο κνξθέο  ζε 

πνιπάξηζκεο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηε ρψξα καο. Αξρηθά, ζα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι  κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, φπνπ ηα θαηαγξαθφκελα θξνχζκαηα ζρνιηθήο βίαο 

απμάλνληαη αλεζπρεηηθά. Καηφπηλ, ζα παξνπζηαζηεί έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, αθνινπζψληαο ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, πξαγκαηνπνηψληαο κηα swot analysis ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια ζα γίλεη αλαθνξά ζηα άηνκα, ηα φξγαλα θαη ηνπο 

θνξείο, πνπ ζα θιεζνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα αηηηνινγεζεί ε επηινγή ηνπο. Έπεηηα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδίνπ θαζψο θαη ηα φξηα αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο. ην ηέινο ζα 

αθνινπζήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη πεξαηηέξσ πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

1. Σν πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε ηππνινγία ησλ 

παξαηεξνχκελσλ επεηζνδίσλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ  

Αξρηθά, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εθφζνλ απηή απνηειεί κειέηε 

πεξίπησζεο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ,  γηα έλα κεγάιν απφ άπνςε καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζρνιείν 

θαζψο αξηζκεί γχξσ ζηνπο ηξηαθφζηνπο ζαξάληα καζεηέο. Πξνθαλψο ην γεγνλφο απηφ, 

δειαδή ην κέγεζνο  ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ φπσο, εμάιινπ, δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ 

Γεκάθνπ (2002) θαη ησλ Witney θαη  Smith (1993). Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν αλήθεη 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Γεληθφ Δληαίν Λχθεην κε κεγάιεο 

ειηθηαθέο ηάμεηο, φπνπ ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εξεπλψλ έρνπλ δείμεη κία θζίλνπζα ηάζε εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο 

θαζψο νη  καζεηέο κεγαιψλνπλ  ειηθηαθά (Pateraki & Hνundoumadi, 2001). Αθφκε, ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη καζεηέο λα κέλνπλ κφλνη ηνπο γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ δηαιείκκαηνο είηε επεηδή νη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ αλεηιεκκέλεο  ππνρξεψζεηο ζην γξαθείν ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ, ηηο νπνίεο θαη 

δηεθπεξαηψλνπλ βηαζηηθά πξηλ θάλνπλ ηελ εθεκεξία ηνπο, είηε επεηδή θαζπζηεξνχλ λα 

πξνζέιζνπλ ζηνλ πξναχιην ρψξν γηα  λα ηνλ επηβιέςνπλ, είηε γηαηί κεξηθνί απφ απηνχο, 

παξφιεο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ιπθεηάξρε, εμαθνινπζνχλ θαη‟ επαλάιεςε λα είλαη αζπλεπείο σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αζθαιψο ην γεγνλφο απηφ απμάλεη ηα θξνχζκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ φπσο δηαπηζηψζεθε  θαη ζε ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ  πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην 

παξειζφλ (Witney & Smith,1993; Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, 2010).  Δπίζεο, ην 

ζρνιείν βξίζθεηαη ζηα πξνάζηηα κίαο κεγάιεο ζε πιεζπζκφ ειιεληθήο επαξρηαθήο πφιεο, 

φπνπ ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα έξεπλαο πνπ έρεη δηελεξγεζεί παιαηφηεξα, ηα πεξηζηαηηθά 

ζρνιηθήο βίαο ζε ζρνιεία, πνπ εδξεχνπλ ζε επαξρηαθέο πφιεηο δελ είλαη ιηγφηεξα  απφ απηά 
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πνπ παξαηεξνχληαη ζε πνιππιεζείο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηεχνπζα θαη ηεο 

ζπκπξσηεχνπζαο  (Γεκάθνο, 2002). Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί κέρξη ζηηγκήο παξελέβαηλαλ ειάρηζηα θαη κφλν κεξηθέο θνξέο, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηα πνξίζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ (Pateraki & Houndoumadi, 2001). Σέινο, 

νη εθπαηδεπηηθνί δπζαλαζρεηνχζαλ απέλαληη ζε ηέηνηνπ είδνπο επεηζφδηα, επεηδή ηα ζχκαηα 

αδπλαηνχζαλ λα επηιχζνπλ κφλα ηνπο ην δήηεκα, θάλνληάο ηα πην επηθπιαθηηθά σο πξνο ην 

λα αλαθέξνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά (Witney & Smith, 1993). 

Αλάινγα, ηψξα, κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δξάζηεο γηα λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην ζχκα 

ηνπ ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο δχλαηαη λα πάξεη πνηθίιεο κνξθέο (Boulton, Καξέιινπ, Λαλίηε, 

Μαλνχζνπ, & Λεκφλε, 2001; Olweus, 2007).ηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ηα 

απμαλφκελα θξνχζκαηα ηεο ζρνιηθήο βίαο πνπ παξαηεξνχληαλ ήηαλ θπξίσο ηα αθφινπζα: α) 

άκεζνο ή ζσκαηηθφο εθθνβηζκφο (physical bullying), φπνπ νη ζχηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θπζηθή 

βία φπσο ρηππήκαηα κε γξνζηέο, θινηζηέο θαη ζπξσμηέο β) ιεθηηθφο εθθνβηζκφο (verbal 

bullying), φπνπ νη ζχηεο θαη‟ επαλάιεςε θαη ζε βαζκφ πνπ ελνρινχζε  θνξφηδεπαλ, 

απνθαινχζαλ κε αλεπηζχκεηα παξαηζνχθιηα, βξηζηέο, απεηιέο, ιεθηηθέο πξνζβνιέο θαη 

βσκνινρίεο ηα ζχκαηά ηνπο γ) εθβηαζκφο (extorsion), φπνπ νη δξάζηεο κε απεηιέο θαη 

εθβηαζκνχο αλάγθαδαλ ηα ζχκαηά ηνπο λα εθηειέζνπλ ηηο εληνιέο ηνπο, φπσο λα ηνπο 

δψζνπλ ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο ηνπο ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ Αξραίσλ γηα λα 

ηηο αληηγξάςνπλ ή απαηηνχζαλ λα ηνπο „θεξάζνπλ‟ ζην θπιηθείν μνδεχνληαο ην ραξηδηιίθη 

ηνπο δ) ζεμνπαιηθφο εθθνβηζκφο (sexual bullying), ν νπνίνο εθδειψζεθε κε έλα κεκνλσκέλν 

πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ππέπεζε ζηελ αληίιεςε δπν θαζεγεηξηψλ, φηαλ δπν καζεηέο-δξάζηεο 

πξνθάιεζαλ αηζζήκαηα ακεραλίαο θαη ληξνπήο ζε κία ζπκκαζήηξηά ηνπο απφ άιιν ηκήκα 

ηεο Β΄ Λπθείνπ δσγξαθίδνληαο αηζρξά  ζθίηζα ζην ζξαλίν ηεο θαη ε) ειεθηξνληθφο 

εθθνβηζκφο (cyberbullying), γεγνλφο ην νπνίν θαη θαηαγγέιζεθε ζηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ, φπνπ ν δξάζηεο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ πξνψζεζε ζε αξθεηνχο  

ζπκκαζεηέο ηνπ απφ ηε  Γ΄ Λπθείνπ κελχκαηα θαη θσηνγξαθίεο πξνζβιεηηθνχ θαη 

απεηιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, επεηδή κία  ζπκκαζήηξηά ηνπ αξλήζεθε λα ζπλάςεη εξσηηθή 

ζρέζε καδί  ηνπ (Boulton, Καξέιινπ, Λαλίηε, Μαλνχζνπ, & Λεκφλε, 2001; Haber, 2007; 

Olweus, 2007). 

Ζ ηππνινγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ  πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ φπσο 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ζπκπίπηεη κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν, φπνπ σο ζπλεζέζηεξε 

κνξθή ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ έρεη θαηαδεηρηεί ν ιεθηηθφο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

θαθνπξναίξεηε πξνζθψλεζε ηνπ ζχκαηνο κε άζρεκεο ιέμεηο (Witney & Smith, 1993; Υαηδή, 

Υνπληνπκάδε & Πεηξάθε, 2000) αιιά θαη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Φάιηε θαη 

Κσλζηαληίλνπ (2007), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζπρλφηεξεο κνξθέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε θνξντδία θαη ε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε.  
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Γηαπηζηψλνληαο, ινηπφλ, φηη ηα θαηαγγειιφκελα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο 

καζεηέο θξνχζκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο απμάλνληαλ ζπλερψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

κνλάδα, ζεσξήζεθε αλαγθαία απφ πιεπξάο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ (ιπθεηάξρεο θαη 

ππνδηεπζπληέο) ε κειέηε ησλ λφκσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν, σο 

ζεζκφο παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ καζεζηαθή ππνζηήξημε, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

σξίκαλζε θαη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ησλ καζεηψλ, εθηηκήζεθε φηη ε παξέκβαζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθξνπζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εθδειψζεσλ βίαο (Γειεγηάλλε, Σζηιέκνπ 

& Αιηκήζεο, 2010· Ρέληδε, 2014).  

Δπίζεο, ε Υαηδεπαλαγηψηνπ (2008) ππνζηεξίδεη  φηη ηελ γηα πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ φπσο απηφ ηεο ζρνιηθήο βίαο δελ αξθεί κφλν ε ζπλεξγαζία ηνπ 

δηεπζπληή, ηνπ ζπιιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν, αιιά 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ «άλνηγκα» ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ππεχζπλε ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο ζεσξήζεθε ε ίδηα ε  ζρνιηθή 

κνλάδα κε ηνλ ιπθεηάξρε, ηνπο δχν ππνδηεπζπληέο θαη ηνλ ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ κε ηελ 

νπζηαζηηθή, σζηφζν, θαη ζπλερή ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλδηακνξθσηέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Ρέληδε, 2014).  

2. ρέδην αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο-θαηλνκέλνπ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ-πξνβιήκαηνο αθνινπζήζεθαλ ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Χο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ νξίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία θαζνξηζκνχ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηψλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ρξφλνπο (Κνπηνχδεο, 2008· Πεηξίδνπ, 2000). Σν πεξηερφκελν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ αθνξά ζε παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ ζηνρεχεη 

ζηε δηαρείξηζε ελφο παηδαγσγηθνχ πξνβιήκαηνο, απηφ ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο  είλαη ιεηηνπξγηθφο, εθφζνλ εζηηάδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο, δειαδή ζηηο 

θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη εμειίμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ζηνρεχεη ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη βνεζά ζηελ αλαδήηεζε θαηλνχξησλ επθαηξηψλ (Κνπηνχδεο, 2008). 

Δπίζεο, σο ιεηηνπξγηθφο είλαη βξαρππξφζεζκνο, εθφζνλ ζα δηαξθέζεη απφ ηελ έλαξμε κέρξη 

θαη ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζα εθαξκνζηεί ζην θαηψηεξν επίπεδν δηνίθεζεο, 

δειαδή απηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Κνπηνχδεο, 2008). Χζηφζν, γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θξίλεηαη απαξαίηεην λα είλαη ζχληνλνο κε ηνλ ραξαρζέληα απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ 

θαηλνκέλσλ-πξνβιεκάησλ (Λαΐλαο, 2000). 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 7, Issue 3, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 289 of 307 

Δλεξγψληαο ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ηάζεο γηα απνθέληξσζε πνπ επηρεηξείηαη 

ηειεπηαία ζηελ εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί, νη εθπξφζσπνη ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ νξγάλσλ θαη ε δηεχζπλζε πξνρψξεζαλ ζηε δηακφξθσζε 

πξνγξακκαηηζκνχ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρνιείνπ.  

2.1. Σα ζηάδηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ  

Σα ζηάδηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (Πεηξίδνπ, 2000) πνπ ελδείθλπηαη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

κνλάδα είλαη ηα αθφινπζα: 

2.1.α. Απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα ππεξεηήζεη ηηο θπζηθέο, κνξθσηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Σνπο παξέρνληαη πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ, 

θνηλσληθψλ, δεκηνπξγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ επθαηξηψλ, ψζηε λα επεθηείλνπλ ηα φξηα ηνπ 

θφζκνπ ηνπο ζε έλα αζθαιέο ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ πξνσζείηαη ε θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο θαη ε νκαιή, ρσξίο ζπγθξνχζεηο, θνηλσληθνπνίεζή ηνπο (Υαξαιακπφπνπινο, 2000). 

2.1.β. Δπηδησθφκελνο ζθνπφο: 

Ο ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ εμππεξεηείηαη απφ ην Τπνπξγείν θαη απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ κνξθσηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ 

πξνο φινπο, ηε δηακφξθσζε παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηνπ αιιεινζεβαζκνχ κέζα απφ ηνπο θαλφλεο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο 

(Υαξαιακπφπνπινο, 2000). 

2.1.γ. SWOT αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο: Ζ αλάιπζε 

swot ζα δηαγλψζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ δηαθαίλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ (Κνπηνχδεο, 

2008· Μπξίληα, 2008· Πεηξίδνπ, 2000).  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ-πξνβιήκαηνο, ζηηο δπλάκεηο (strengths) ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ζπγθαηαιέγνληαη: ην γεγνλφο φηη απφ ηνπο ηξηαληαπέληε 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζπιιφγνπ νη δέθα είλαη άηνκα  λεαξά ζε ειηθία, πάληα πξφζπκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ νθηψ εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε 

είλαη ήδε επηκνξθσκέλνη ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο. Αθφκε, 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ππεξεηνχλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί γπκλαζηέο κε κεησκέλν σξάξην 

δηδαζθαιίαο, πνπ είλαη πξφζπκνη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε επίβιεςε ηνπ πξναχιηνπ 

ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ κεηαθηλεζνχλ ζε άιια ζρνιεία γηα ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη έιιεηςε γξαθεηνθξαηίαο εθ κέξνπο ηεο 

δηεχζπλζεο θαη πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο απφ κεξηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σέινο,  ππάξρεη δξαζηήξηνο θαη ππνζηεξηθηηθφο πληνληζηήο θαη δπλακηθφο, δξαζηήξηνο θαη 

ζπλεξγάζηκνο ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  
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ηηο αδπλακίεο (weaknesses) ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπγθαηαιέγνληαη: ν 

πνιππιεζήο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, πνπ ζπρλά αληηπαξαηίζεληαη κεηαμχ ηνπο, ε αδπλακία 

ζπρλήο επηκφξθσζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ην κεγάιν καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ, πνπ αλέξρεηαη ζηνπο ηξηαθφζηνπο ζαξάληα καζεηέο κε νξηζκέλνπο φπσο 

πξναλαθέξζεθε λα εθδειψλνπλ ζπγθξνπζηαθή ζπκπεξηθνξά, ε δηάζεζε  πέληε λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε άιια ζρνιεία, ην γεγνλφο φηη νη ηξεηο απφ ηνπο 

πέληε επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη θηιφινγνη κε πιήξεο σξάξην δηδαζθαιίαο θαη ν 

επηπιένλ θφξηνο εξγαζίαο ελδέρεηαη λα ηνπο επηβαξχλεη αξθεηά. Αθφκε, ην ζρνιείν 

βξίζθεηαη ζηα πξνάζηηα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, δπζθνιεχνληαο σο έλα βαζκφ ηελ 

ηαθηηθή κεηαθίλεζε ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ, πνπ 

πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ απφ ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Σέινο, ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ν ζρνιηθφο ςπρνιφγνο θαη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο) ζην 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο απφ πιεπξάο ηνπο θαζψο ζα αλαγθαζηνχλ λα 

αθήζνπλ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην γξαθείν λα κείλεη πίζσ. 

ηηο επθαηξίεο (opportunities) πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα 

ζπγθαηαιέγνληαη ε δπλαηφηεηα ελδερφκελεο επηθνηλσλίαο κε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, φπνπ παξαηεξνχληαη αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθήο βίαο 

γηα ζπλεξγαζία, αληαιιαγή θαη πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ,  ε ζπλαίζζεζε απφ πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο πνπ θέξνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην ελδερφκελν ηεο πηνζέηεζεο 

θαη δηάρπζεο ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θπξίσο απφ 

ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο θαη ηέινο ην ελδηαθέξνλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε 

θαηλνηφκα πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζε άιια ζρνιεία κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

φπσο ην δηαθξαηηθφ πξφγξακκα „Γάθλε‟ (Γειεγηάλλε θ. ζπλ., 2010). Σέινο, ζηηο απεηιέο 

(threats) ζπγθαηαιέγεηαη ε  κηζζνινγηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, ε νπνία έρεη επηθέξεη ηελ 

κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απνηέιεζκα απηνί, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ 

Maslow, λα έρνπλ ρακειφηεξα θίλεηξα ελεξγνπνίεζεο θαη εξγαζίαο πξνο φθεινο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απέλαληη ζην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ ιακβάλεη ρψξα θαη απαζρνιεί ην ελ ιφγσ ζρνιείν (Παζηαξδήο, 

2004).   

2.1.δ. Γηακφξθσζε πνιηηηθψλ: 

Ζ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζηνρεχεη ζηελ δηαξθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). 

2.1.ε. Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη: 

Να ζπλεξγαζηνχλ ν δηεπζπληήο, νη δπν ππνδηεπζπληέο, ν ζχιινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 

εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε ζρνιηθή επηηξνπή, νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν κέρξη ην πέξαο ηνπ έηνπο. 
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Δπηκέξνπο ζηφρνη: λα κεησζεί ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη λα επέιζεη ε 

πνηνηηθή αιιαγή ηνπο (επηφηεξεο κνξθέο βίαο) κέζα απφ πνηθίιεο δξάζεηο, κε ηε βνήζεηα 

εμσζρνιηθψλ παηδαγσγψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ, θαζψο ην θαηλφκελν παξνπζηάδεη 

αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). 

2.1.ζη. Γξάζεηο: 

Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ, ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί  

ζπλαπνθάζηζαλ γηα ηηο δξάζεηο, ηνπο θνξείο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο  ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ-πξνβιήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: A) ε επίπεδν ζρνιείνπ: 1) Γεκηνπξγία 

μεθάζαξσλ θαλφλσλ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ ρνιηθφ Καλνληζκφ, πξντφλ ζπλεξγαζίαο 

εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ, φπνπ ζα πξνβιέπνληαη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο 

θαζεκεξηλψλ βίαησλ ελεξγεηψλ 2) Γηαηήξεζε θαζεκεξηλά αξρείνπ αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο 

βίαησλ πεξηζηαηηθψλ 3) Αχμεζε επίβιεςεο ηνπ πξναχιηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ ζρνιηθνχ 

ρψξνπ 4) Σαθηηθέο ζπλειεχζεηο ηνπ ζπιιφγνπ κε αληηθείκελν ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα  5) 

πκκεηνρή ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ (ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) 6) 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζην ζέκα κέζσ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

(Αινγαξηαζηνχ, ρ. ε· Καξθαλάθε & Καθθεηδή, 2009· Σζηθξηθά, 2009 ). 

Β) ε επίπεδν ηάμεο: 1) πγγξαθή απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο 

ζην ζρνιείν θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο 2) Γεκηνπξγηθή εθηφλσζε ηεο έληαζεο κέζσ 

νξγάλσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο 3) Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ θηιίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ κέζσ αλάζεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο νκαδηθψλ εξγαζηψλ 4) 

Γεκηνπξγία «νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ-ζπκβνχισλ», πνπ ζα παξεκβαίλνπλ κεηά ηελ εκθάληζε  

βίαησλ πεξηζηαηηθψλ κε ζθνπφ ηελ ζπκθηιίσζε ησλ καζεηψλ (Αινγαξηαζηνχ, ρ.ε· 

Καξθαλάθε & Καθθεηδή, 2009· Σζηθξηθά, 2009). 

3. Άηνκα, φξγαλα θαη θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

Αλακθίβνια, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα είλαη ζπγθεληξσηηθφ κε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά απνζπγθέληξσζεο, πνπ επηηξέπεη ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα λα αλαιακβάλεη 

πεξηνξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2012). Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο 

απνθέληξσζεο  πξνσζείηαη άηππα ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα (Πεηξίδνπ, 2000).  

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ε απφθαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο αλήθεη ζην εχξνο ησλ απνθάζεσλ, πνπ ιακβάλνληαη 

θαζεκεξηλά ζην  κηθξν-επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 

2008). Πξφθεηηαη γηα κε πξνγξακκαηηζκέλε απφθαζε πνπ επηδξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ θαη κάιηζηα ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, φπνπ νη πηζαλφηεηεο ιήςεο ιαλζαζκέλεο 

απφθαζεο απμάλνληαη (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). πλεπψο, ν δηεπζπληήο ιφγσ ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο απφθαζεο, ελεξγψληαο κε δεκνθξαηηθφ θαη ζπλαπνθαζηζηηθφ ηξφπν, 
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νθείιεη λα θάλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο θνηλσλνχο, κεηέρνληεο θαη 

ζπλππεχζπλνπο ηεο απφθαζεο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). 

Δπνκέλσο, ηα δηνηθεηηθά κνλνκειή φξγαλα ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ν δηεπζπληήο θαη νη 

ππνδηεπζπληέο θαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν, δειαδή ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο, θαζψο κηα ηφζν ζεκαληηθή 

απφθαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο είλαη αδχλαηνλ λα ιεθζεί κφλν απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (κνλνκειέο φξγαλν), αιιά επηβάιιεηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη 

ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, πνπ απνηειεί ζπιινγηθφ φξγαλν, απνθαζίδεη απφ θνηλνχ γηα 

πεξίπινθα δεηήκαηα, θαζψο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, πνπ αλήθεη ζηνλ ζχιινγν δελ κπνξεί λα 

απνθαζίζεη μερσξηζηά κφλνο ηνπ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Δπίζεο, ζπιινγηθφ φξγαλν 

απνηειεί θαη ε ζρνιηθή επηηξνπή, πνπ ζα ζπλαπνθαζίζεη, εθφζνλ ζα εγθξίλεη ηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ, πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ 

ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Αθφκε, ζα ελεκεξσζνχλ γηα ην θαηλφκελν θαη ζα θιεζνχλ λα  ζπκκεηάζρνπλ   

ν πληνληζηήο Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο, ε πληνλίζηξηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη ν Πξντζηάκελνο 

ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ σο γλσκνδνηηθά, ζπκβνπιεπηηθά θαη εηζεγεηηθά κνλνκειή φξγαλα, πνπ ζα 

εθθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ζα ζπκβνπιεχζνπλ θαη ζα εηζεγεζνχλ πξνηάζεηο πξνο ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα, δειαδή ηνλ δηεπζπληή, ηνπο ππνδηεπζπληέο θαη  ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, 

πξνηνχ απηά πάξνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Δπίζεο, πξηλ ηε ιήςε 

ηεο ηειηθήο απφθαζεο, ε Τπεχζπλε ησλ Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο ζα ελεκεξψζεη γηα 

ηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο, γλσκνδνηψληαο αλαθνξηθά 

κε ηελ θαιχηεξε επηινγή ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Σέινο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο-θαηλνκέλνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζα παίμνπλ θαη ηα ππνζηεξηθηηθά φξγαλα, φπσο 

ην εθιεγκέλν ζρνιηθφ ζπκβνχιην κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, ν εθιεγκέλνο ζχιινγνο γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ θαη νη εθιεγκέλεο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, πνπ πξσηίζησο ζα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηε δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο-θαηλνκέλνπ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξείο ελεκέξσζεο θαη 

ζπλαξσγνί ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). 

πλεπψο,  ε ζπλεξγαζία κνλνκειψλ/ζπιινγηθψλ, απνθαζηζηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ ή 

γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ζην κηθξν-επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζα βνεζήζεη ζηε 

ιήςε ηεο νξζνινγηθφηεξεο απφθαζεο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). 

4.  

4.1. Αλακελφκελα απνηειέζκαηα  

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζα ζπλεδξηάζεη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Αζθαιψο, αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

βίαησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε εθδήισζε επηφηεξσλ κνξθψλ βίαο κεηαμχ ησλ εθήβσλ. Δπίζεο, 

επηδηψθεηαη ε ζχζθημε ησλ δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ αιιά 

θαη ησλ ζπκκαζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ, 

ππνζηεξηθηηθνχ θαη θηιηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Δπηπιένλ, αλακέλεηαη ε ελεκέξσζε, ε 
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επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο. Αζθαιψο, δελ 

απνηειεί απψηεξν ζηφρν ε εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θπξίσο ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

εκθάληζήο ηνπ. Σέινο, εθηηκάηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο κε ηηο φπνηεο αδπλακίεο θαη 

παξαιείςεηο ηεο ζα ιεηηνπξγήζεη αλαηξνθνδνηηθά γηα ηελ αλάιεςε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

παξφκνησλ κειινληηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ είηε ζην ίδην ζρνιείν 

είηε ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην ή παξφκνην πξφβιεκα.  

4.2. Όξηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο πξφηαζεο  

Δθφζνλ ν πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ, 

αλακθίβνια αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ιχζεο ή πνξείαο, 

νπφηε αδπλαηεί θαη λα εμαζθαιίζεη ηε βέβαηε επηηπρία ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ-

πξνβιήκαηνο ηεο ζρνιηθήο βίαο (Κνπηνχδεο, 1999). Πνιιέο θνξέο ην πεξηβάιινλ θαη νη 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγνχλ απξφβιεπηα, νπφηε γηα ηελ επηηπρή ή κε έθβαζε ηεο ελ ιφγσ 

πξφηαζεο, ζα κπνξνχζε  λα απνθαλζεί θάπνηνο κφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο (Κνπηνχδεο, 

1999). Δπίζεο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ππεηζέξρεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, πνπ πεξηνξίδεη 

ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζα απφ δηαζηξεβιψζεηο θαη 

πξνζηξηβέο, σο απνηέιεζκα δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ, δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ, 

αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ (Καλειιφπνπινο, 1990 φπ. αλάθ. ζην Κνπηνχδεο, 1999).  

Σα φξηα ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). πσο 

πξναλαθέξζεθε ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φπνπ ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ εμαζθαιίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, δελ αθήλεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα νχηε κεγάια πεξηζψξηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ 

νχηε ηδηαίηεξε επειημία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ελδέρεηαη 

λα πξνζθξνχζεη ζηελ αλειαζηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ 

Λπθείνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία (λ.4186/2013). Δπηπιένλ, ν 

«εμεηαζηνθεληξηθφο» πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Λπθείνπ πεξηνξίδεη ηα πεξηζψξηα  δξάζεο, θαζψο 

πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο πξναγσγηθέο, ηηο απνιπηήξηεο θαη πξναηξεηηθά 

ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο (Π.Γ 68/2014).  Tέινο, αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ζρνιεία, φπνπ δηαηίζεληαη, βάζεη λφκνπ (λ.1566/85, άξζ.54), νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

δηαηεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θνηλέο κέξεο θαη ψξεο, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

απνθαζηζκέλεο δξάζεηο.  

ε φ, ηη αθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηψξα, απηνί ηίζεληαη απφ ην ηνπηθφ ζπγθείκελν 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). Ζ βίαηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ απνηειεί κία απξφβιεπηε 

θαηάζηαζε, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο δξα ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, ρσξίο λα 

κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Κνπηνχδεο, 1999), νπφηε ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο ζηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. Δμάιινπ, δελ 
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είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, φπνπ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ έρνπλ πεξηζζφηεξν ξφιν 

δηεθπεξαησηηθφ, εθηειψληαο ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα θαη θαινί 

«πξνγξακκαηηζηέο», νπφηε ελδέρεηαη λα δπζθνιεπηνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ πξνυπνζέηεη δεμηφηεηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο θαη πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα (Κνπηνχδεο,1999). Σέινο, κέζσ ελφο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δελ εμαζθαιίδεηαη απαξαίηεηα θαη ε  επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο, απιά απμάλνληαη νη πηζαλφηεηέο ηεο γηα επηηπρία (Κνπηνχδεο,1999). 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Αλακθίβνια, νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ γίλνληαη πιένλ έληνλα αηζζεηέο θαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ,  φπνπ παξαηεξείηαη 

αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ελδνζρνιηθήο βίαο, γεγνλφο πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηελ κειέηε 

πεξίπησζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα (Bauman, 2010). Παξάιιεια, πνιινί 

Έιιελεο  εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη εδψ θαη θαηξφ ηελ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηφζν ζηελ επαξρία  φζν θαη ηελ 

πξσηεχνπζα θαη ηελ ζπκπξσηεχνπζα, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη αλάιεςεο δξάζεο θαη κέηξσλ απφ ηελ ίδηα ηελ ζρνιηθή κνλάδα, φπσο 

ζπλέβε θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, πξνθεηκέλνπ λα αθππληζηνχλ θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ ε δηεχζπλζε, νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο, νη γνλείο θαη ην ηνπηθφ ζπγθείκελν 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πνπ ηελ απαζρνιεί (Γεκάθνο, 2002· Καιιηψηεο, 

Κατζέξνγινπ, Κνινβφο, Μπακπαλίθαο & Σάνπιαο, 2002· Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ, 

2001· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).  

Ζ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα αηζηφδνμν κήλπκα γηα ηελ 

δπλαηφηεηα αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ νξγάλσλ θαη ηεο δηεχζπλζεο, πξνθεηκέλνπ λα  

πξνρσξήζνπλ ζηε δηακφξθσζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ, 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα 

αληηκεησπίζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαηλφκελα-πξνβιήκαηα  πνπ απαζρνινχλ ηελ ίδηα, 

φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Μάιηζηα,  ε 

ζπλεξγαζία ησλ κνλνκειψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ησλ απνθαζηζηηθψλ 

θαη εθηειεζηηθψλ ή γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ζην κηθξν-επίπεδν νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ ιήςε ηεο νξζνινγηθφηεξεο απφθαζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηελ απαζρνινχλ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). 

Σέινο, απνηειεί θνηλφ ηφπν ε δηαπίζησζε φηη ε πξφιεςε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηε 

ζεξαπεία θαη κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο 

παξέκβαζε θαη πξφιεςε είλαη αιιειέλδεηεο (O‟ Moore, 2000). πλεπψο,  νη παξεκβάζεηο 

επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα επίπεδα φπνπ θηλνχληαη  νη καζεηέο, δειαδή ην 

ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλφηεηα (Espelage & Swearer, 2003), 

πξνθεηκέλνπ ην πξφβιεκα λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 
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εκπιεθφκελσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ, 

φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο  ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ κειεηήζεθε. 

Δλ θαηαθιείδη, ε Παπάδνγινπ (2014) ππνζηεξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα  αληηκεησπηζηεί ην 

θαηλφκελν θαζνξηζηηθφο είλαη ηφζν ν ξφινο ηεο Πνιηηείαο, δειαδή ησλ δηακνξθσηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο. 

Σέινο, ε ίδηα πξνηείλεη ηελ ζπγθξφηεζε επηηειηθήο νκάδαο εηδηθψλ, ηελ επηκφξθσζε ησλ 

αξκνδίσλ θαη ηελ ζχζηαζε ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηελ εθπαίδεπζε ζεζκψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα ζρνιεία, ελέξγεηεο πνπ αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ ζεκαληηθά 

βήκαηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.   
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Ζ ρξήζε ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Γπκλαζίνπ: Έλα δηδαθηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ. 

The use of Augmented Reality in teaching History at High school: The Bronze age. 

Κσλζηαληίλα Καιανχδε, Γξ. Νενειιεληθήο Φηινινγίαο Α.Π.Θ, πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ΠΔ02 – 
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Konstantina Kalaouzi, Ph.D. in Modern Greek Literature, A.U.T.H, Educational Project Coordinator for 

Greek Language teachers, 2nd PEKES of South Aegean, kalaouzi@sch.gr  

 

 

 
 

Abstract: The proposed didactic intervention aims at integrating new technologies into the 

teaching process with the ultimate goal of encouraging active participation and effortless 

achievement of the goals of the history course through experiential and exploratory 

techniques. In particular, it focuses on the creation of a project where the students of the 1
st
 

Grade of High school, while examining the Bronze Age chapter, investigate multiple sources, 

with the discreet guidance of their tutor, and enrich the lesson‟ s quality by incorporating 

Augmented Reality (A.R) in their searching while they are working collaboratively. In this 

way, they have the chance of better understanding different aspects of the historical period 

they examine, and are able of highlighting important issues in depth, while, and at the same 

time, they‟re acquiring multiple skills. The combination of the history learning and A.R. 

software, offers multiple learning motives and transforms the history learning in a procedure 

which makes the critical thinking possible.  

Keywords: History, Augmented Reality, Collaborative working 

Πεξίιεςε: Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή παξέκβαζε απνζθνπεί ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο  θαη ηελ αβίαζηε επίηεπμε ησλ ζηνρεχζεσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο κέζα 

απφ βησκαηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο ηερληθέο. πγθεθξηκέλα, εζηηάδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

project φπνπ νη καζεηέο ηεο Α ΄ηάμεο γπκλαζίνπ, εμεηάδνληαο ην θεθάιαην ηεο επνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, εξεπλνχλ πεγέο κε ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα θαη εκπινπηίδνπλ κε 

ηε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ην κάζεκά ηνπο δνπιεχνληαο 

νκαδνζπλεξγαηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, εηζδχνπλ ζε πνηθίιεο πηπρέο ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ 

πνπ κειεηνχλ, αλαδεηθλχνπλ ηα δεηήκαηα εηο βάζνο, ελψ παξάιιεια θαηαθηνχλ πνιιαπιέο 

δεμηφηεηεο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο  κε ηε ρξήζε ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο απηελέξγεηαο θαη πξνζδίδεη ζην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο ηελ απαξαίηεηε θξηηηθή δηάζηαζε πνπ νθείιεη λα έρεη. 

Λέμεηο θιεηδηά: : Ηζηνξία, Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα, Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο. 
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Δηζαγσγή 

Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζχκθσλα κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ζην εμήο ΑΠ – ΓΔΠΠ) πεξηγξάθεη 

σο γεληθφ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο κε ζηφρν ν καζεηήο λα απνθηήζεη «φρη κφλν ηελ επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο 

θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ηελ αληίιεςε φηη ν ζχγρξνλνο 

ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ» (ΦΔΚ 303Β/13-03-2003 , ΦΔΚ 

304Β/13-03-2003 ). Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε «επηθαηξνπνίεζε» ηνπ καζήκαηνο, ε ζχλδεζή 

ηνπ κε ηε ζπγρξνλία, ε ζπλεηδεηνπνίεζε, δειαδή, απφ ηνπο καζεηέο φηη ηα γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο δελ είλαη απνθνκκέλα απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο πξνζιακβάλνπζεο. Γηα λα γίλεη 

απηφ,  ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο  ρξεηάδεηαη λα αλαδηνξγαλσζεί / αλαδηαηαρζεί σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία ηνπ θαη λα ελαξκνληζηεί κε κία πην ζχγρξνλε θαη θξηηηθή καηηά.  

Καηά θνηλή νκνινγία ε  ζρνιηθή ηζηνξία είλαη ην κάζεκα κε ηε κεγαιχηεξε απνηπρία ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ζηηο εμεηάζεηο θαη ηα δηαγσλίζκαηα. Έρεη γίλεη θνηλή ζπλείδεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ φηη ηα παηδηά ζηα ζρνιεία δε καζαίλνπλ ηζηνξία, ή 

ηνπιάρηζηνλ, δε καζαίλνπλ λα ηελ αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά. Σα αίηηα είλαη πνιιά, θη αλάκεζά 

ηνπο ε δαηδαιψδεο, νκνινγνπκέλσο, δπζλφεηε αθήγεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ,  ε απνπζία 

ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ νδεγνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα απνθηήζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, άξα θαη ε 

απνηπρία ζχλδεζεο ηνπ παξειζφληνο κε ην ζήκεξα. (Φξαγθνπδάθε, 2014). Με ηελ έλλνηα 

απηή, νη ζηφρνη ησλ ΑΠ είζηζηαη λα κελ  επηηπγράλνληαη.  

Ζ έληαμε ή ν ζπλδπαζκφο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηά κία επηινγή 

θαζφια ζπλδεφκελε κε ηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πνπ απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ησλ ΑΠ 

θαη ΓΔΠΠ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ εηζαγσγή ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο. 

Παξάιιεια, ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαηαθιχδνληαη απφ ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο, εληειψο 

αθχζηθα, απνθιείνληαη απφ ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πξνθξίλεηαη ε ρξήζε ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο σο κέζνπ ελίζρπζεο 

ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο (Billinghurst & Duenser, 2012, Johnson, Adams, & 

Cummins, 2012). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε κηα  δηαθνξνπνηεκέλε 

εκπεηξία πνπ θηλείηαη κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο 

(Milgram,Takemura, Utsumi & Kishino, 1994). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη κε ηελ 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα εηζάγνπλ ηνπο ρξήζηεο ζην είδνο ηεο «κεηθηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ςεθηαθέο δεκηνπξγίεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, γεθπξψλνληαο ηελ απφζηαζε κεηαμχ εηθνληθνχ θαη πξαγκαηηθνχ.  

Με ηελ έλλνηα απηή ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη έλα πεδίν έξεπλαο φπνπ νη ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα κεηεμειηρζνχλ ζε αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο. Ζ 

κάζεζε έηζη γίλεηαη δηεξεπλεηηθή /αλαθαιππηηθή (Bruner,1966). Ο εθπαηδεπηηθφο απφ 

«κεηαδφηεο γλψζεσλ» πεξλά ζην παξαζθήλην θαη ν ξφινο ηνπ γίλεηαη πεξηζζφηεξν 
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θαζνδεγεηηθφο, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ ελεξγεηηθή πξφζιεςε ηεο 

κάζεζεο (Οηθνλφκνπ 2003: 86). Οη ΣΠΔ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

πνιχηηκν εξγαιείν κάζεζεο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ηε 

δηεξεχλεζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλαθάιπςε.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε παηδαγσγηθή βάζε ηεο πξνζπάζεηαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky (1934/1988) πνπ ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Θεσξνχζε πσο ε θνπιηνχξα θαη ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο (κε 

θπξίαξρν ηε γιψζζα) ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη έλα άηνκν 

ζπληζηνχλ πεγή κάζεζεο. Μπνξεί εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky: «Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή 

πξνζέγγηζε πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε καζεηηθψλ κηθξν-νκάδσλ γηα ηε 

δηεμαγσγή κέξνπο ή φισλ ησλ δηδαθηηθψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε 

πιαίζηα ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ» (Μαηζαγγνχξαο 2008). Μέζα απφ ηε ρξήζε 

νκαδνζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο πξνσζνχληαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, νη 

καζεηέο φρη κφλν αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ην 

δηαθνξεηηθφ, αιιά αιιειεπηδξνχλ, αληαιιάζζνπλ ηδέεο, αιιεινζπκπιεξψλνπλ ή 

«αιιεινδηνξζψλνπλ» ην πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπο κε απνηέιεζκα απηφ λα είλαη αξηηφηεξν 

θαη θαιχηεξν απφ νπνηαδήπνηε κεκνλσκέλε αηνκηθή εξγαζία (Kagan, 1994). 

ην παξφλ project νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ Α.Π ηεο ηζηνξίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ εμεηάδεη ηνπο  πνιηηηζκνχο θαηά ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ, επηηπγράλνληαη κέζα 

απφ ηελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ ζηνπο καζεηέο θαη ηε δεκηνπξγία πνιπκεζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα ηειηθφ πξντφλ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε  ηε 

ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν project είλαη αλνηρηφ πξνο φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, αθνχ ε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ εηθνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη 

ηακπιεηψλ) (Feiner, 2011).  

Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα θαη Ηζηνξία  

Α) Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα: Οξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ζηελ ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Πξνζπαζψληαο λα δνζεί έλαο νξηζκφο ν Azuma et al. (2001) ελεκέξσζε ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ 

πνπ είρε θάλεη ζην Azuma (1997) νξίδνληαο ηελ Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα σο  

ζπλδπαζκφ εηθνληθψλ θαη πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, έλα 

ζχζηεκα πνπ επζπγξακκίδεη / θαηαρσξεί εηθνληθά θαη πξαγκαηηθά αληηθείκελα ην έλα κεηά ην 

άιιν θαη πνπ αιιειεπηδξά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν εξψηεκα είλαη πψο ε Δ.Π κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ θαη δε ηεο ηζηνξίαο. Αθελφο, ζε 

έλα πεξηβάιινλ Δ.Π. ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ν νπνίνο έρεη 

ελζσκαησκέλα εηθνληθά αληηθείκελα. «Έλα ζχζηεκα Δ.Π. ζπκπιεξψλεη ηνλ πξαγκαηηθφ 
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θφζκν κε εηθνληθά αληηθείκελα, πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ππνινγηζηή, ηα νπνία θαίλνληαη λα 

ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρψξν κε απηφλ». (Νηανχιαο, Γνπδέια, Εψεο, 2016: 2). χκθσλα κε 

ηνλ Butchart, B. (2011) ε (Δπ)απμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Τπάξρνπλ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ, αθελφο, απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εηθφλα 

(Image-Based AR) θαη απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζέζε (Location-Based). Οη πξψηεο 

αληρλεχνπλ θάπνηα εηθφλα γηα λα κεηαδψζνπλ ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία, ελψ νη δεχηεξεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε, ζπλήζσο απφ ηνλ GPS δέθηε ηνπ γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ, 

αλάινγα, ηελ παξαγφκελε πιεξνθνξία. Δμ νξηζκνχ, θαη ιφγσ ρξήζεο ηνπ GPS, νη δεχηεξεο 

βξίζθνπλ θπξίσο εθαξκνγή ζε αλνηρηφ πεξηβάιινλ.  

Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά νθέιε γηα ηε κάζεζε ησλ 

επηζηεκψλ (Cheng & Tsai, 2013). Ζ πξψηε κνξθή ρξεζηκνπνηεί ζηελ νπζία θπζηθνχο δείθηεο 

ή αληηθείκελα πνπ ζαξψλνληαη απφ κηα θάκεξα θαη ζηε ζπλέρεηα εθηεινχλ κηα ελέξγεηα, γηα 

παξάδεηγκα πξνβάιινληαο κνπζηθή, άιιεο εηθφλεο ή βίληεν. Οη δείθηεο κπνξεί λα είλαη 

θσδηθνί (QR) γξήγνξεο απφθξηζεο (quick response) ή γξακκηθνί θψδηθεο. Δληνχηνηο, νη πην 

πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηηξέπνπλ ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε είδνπο εηθφλαο εθηφο 

απφ ηνλ QR, φπσο γηα παξάδεηγκα θάλεη ε εθαξκνγή Blippar. Ζ εθαξκνγή απηή βαζίδεηαη 

ζηνλ  θψδηθα γξήγνξεο απφθξηζεο θαη είλαη ζηελ νπζία κία εηθφλα πνπ κε ηε βνήζεηά ηεο 

κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θάπνηα δεδνκέλα απφ ζπζθεπέο, φπσο ηακπιέηεο, θηλεηά ηειέθσλα 

θαη θνξεηνί ππνινγηζηέο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, ε νπνία πεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν. ηαλ  ζαξσζεί απφ κία ζπζθεπή, κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ην 

νπνίν ν θαζέλαο κπνξεί λα «θαηεβάζεη» δσξεάλ, εκθαλίδνληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

έρεη επηιέμεη ν δεκηνπξγφο λα πξνβάιινληαη (Ching-yin & Simon,2010).  

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε νη καζεηέο θαινχληαη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ην ειεχζεξν ινγαξηαζκφ Blippar. Ζ επηινγή απηή 

έγηλε επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη εχθνια πξνζβάζηκν, δελ απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθέο γλψζεηο, επνκέλσο είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκν απφ ηνπο καζεηέο, 

αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο,  κπνξεί εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζην πιαίζην ηφζν 

ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ, φζν θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Μάιηζηα, ε ζπλεξγαζία ησλ 

εηδηθνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο  ζα ήηαλ, ζεσξνχκε, ηδαληθή ψζηε λα 

πξνζπειαζηνχλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

Β) Ηζηνξία ζην Γπκλάζην: ηφρνη  

Έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ελ γέλεη είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο, ε ζπζρέηηζε δειαδή ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε δξάζε θαη ηα βηψκαηα ησλ 

καζεηψλ. Ζ εηζαγσγή ηεο Δ.Π ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο πξνσζεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπ ρξήζηε ράξε ζηελ απαηηνχκελε δηεπαθή / δηάδξαζε πνπ απαηηείηαη. Τπφ ηελ έλλνηα 

απηή, ε εθαξκνγή ηεο Δ.Π κπνξεί λα ζηαζεί αξσγφο ζηελ δηδαθηηθή αλαλέσζε ηνπ 
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καζήκαηνο θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα εμεξεπλήζνπλ έλα 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ελψ παξάιιεια ηνπο πξνζθέξεη ζπλζήθεο 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ  (Radu, 2014).   

Δίλαη ζεκαληηθφ ε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε δεπηεξνβάζκηα  λα 

γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα θηινινγηθά καζήκαηα, πνπ ελ πξνθεηκέλσ καο απαζρνινχλ, λα 

αληηκεησπηζηνχλ κέζα απφ κηα πην εθζπγρξνληζηηθή ζθνπηά.  Ο εθζπγρξνληζκφο απηφο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ λέεο δηδαθηηθέο νπηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ δχλαληαη λα 

νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ην βηβιίν Ηζηνξίαο ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία μεθηλψληαο ρνλδξηθά απφ ηελ  επνρή 

ηνπ ιίζνπ θαη εθηείλεηαη ρξνληθά έσο θαη ηα ειιεληζηηθά ρξφληα. Δίλαη ζεκαληηθφ ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε λα επηρεηξεζεί κε ηξφπν πνπ αθελφο λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ σο 

ζπλέρεηαο, αθεηέξνπ λα πξνσζεζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία ησλ καζεηψλ, λα 

εληζρπζεί ην εξεπλεηηθφ θαη νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα νδεγψληαο ελδερνκέλσο ζε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη.  

Ζ πξφηαζε πνπ γίλεηαη βαζίδεηαη ζην Β΄ θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ φπνπ εμεηάδεηαη ε επνρή ηνπ 

Υαιθνχ (3000 – 1100 π.Υ.). Αλάκεζα ζηνπο πξνεμάξρνληεο ζηφρνπο γηα ην αλαθεξζέλ 

θεθάιαην, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Α.Π., ζπκπεξηιακβάλεηαη ε γλσξηκία κε ηα θχξηα 

ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εμέιημε ησλ Αλαηνιηθψλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο 

επηηεπγκάησλ, ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ πνιηηηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε Μεζφγεην θαηά 

ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ (Κπθιαδηθφο – Μηλσηθφο – Μπθελατθφο) ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν θαη 

ηνλ ρψξν, αιιά θαη ε θαηάξηηζε πηλάθσλ κε ηηο θπξηφηεξεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη ινηπέο εθδειψζεηο ησλ πνιηηηζκψλ απηψλ.  

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα φπνπ πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία, ε έξεπλα, ε δεκηνπξγία θαη ε ζχλζεζε 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη μεθεχγνπλ απφ ηνλ παζεηηθφ ξφιν ηνπ δέθηε θαη 

κεηαηξέπνληαη ζε εξεπλεηέο θαη δεκηνπξγνί ηζηνξηθήο γλψζεο.  

Γ) Γηδαζθαιία ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ κε ηε ρξήζε Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο 

ΦΑΖ Α΄: Γλσξηκία κε ην ινγηζκηθφ 

Γηα λα γίλεη εθηθηή ε δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ κε ηε ρξήζε Δπαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ Blippar 

(https://blippar.com/en/), πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο, θαηά πξνηίκεζε ζην 

κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζην αληίζηνηρν εξγαζηήξην. Ζ γεληθή ηδέα είλαη λα επαπμεζεί κε 

πνιπκεζηθά ζηνηρεία, κέζσ ηεο εθαξκνγήο, ην γλσζηηθφ πιηθφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ, 

έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, θαη λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ θάζε νκάδα 

έλαο ράξηεο γεκάηνο κε θσηνγξαθίεο – ζηαζκνχο, πνπ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη γηα ηα νπνία 

δηεξεπλνχλ θαη ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο. Καζφηη ε εθαξκνγή Blippar είλαη δσξεάλ, νη 
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καζεηέο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο δεκηνπξγνχλ έλαλ ινγαξηαζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

εηζέξρνληαη ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε.  

ΦΑΖ Β΄: Οκαδνζπλεξγαηηθή έξεπλα 

ηε θάζε απηή νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ. Καιφ είλαη ν 

ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ λα κε γίλεη ηπραία, αιιά λα ηελ επηκειεζεί ν δηδάζθσλ θξνληίδνληαο 

λα εληάμεη ζηελ θαζεκία παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ επίπεδν θαη ζηα 

νπνία αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο.  Ζ θάζε 

νκάδα αλαιακβάλεη λα δηεμάγεη έξεπλα ζε έλα ζέκα: Ζ πξψηε  αλαδεηά πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

κεγάινπο πνιηηηζκνχο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (νπκέξηνη, Βαβπιψληνη, Αηγχπηηνη, Φνίληθεο, 

Δβξαίνη), ε δεχηεξε νκάδα αλαιακβάλεη ηνλ Κπθιαδηθφ πνιηηηζκφ, ε ηξίηε ηνλ Μηλσηθφ θαη 

ε ηέηαξηε ηνλ Μπθελατθφ. ιεο νη νκάδεο δνπιεχνπλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ αμφλσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη άμνλεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο: Γξαθή, Μλεκεία, Δξγαιεία, Θξεζθεία, Σέρλε. Γηα ηνλ θάζε 

άμνλα νη καζεηέο αλαδεηνχλ ραξαθηεξηζηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ηφζν απφ ην δηδαθηηθφ 

εγρεηξίδην, φζν θαη απφ ην δηαδίθηπν, αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηνλ θάζε πνιηηηζκφ πνπ 

κειεηνχλ. Δπηπιένλ, κε ηελ δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα, αλαδεηνχλ βίληεν ζην 

δηαδίθηπν, αλεπξίζθνπλ πιεξνθνξίεο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή κνπζεία φπνπ εθηίζεληαη 

ραξαθηεξηζηηθά επξήκαηα ησλ πνιηηηζκψλ  πνπ έρνπλ επηιέμεη, ζηνηρεία γηα ηηο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο επδνθίκεζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη πνιηηηζκνί, φπσο επίζεο θαη γεσγξαθηθνχο ράξηεο.  

Αθνχ ζπγθεληξσζεί ην πιηθφ ηεο έξεπλαο απφ ηηο νκάδεο, δεκηνπξγνχληαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πέληε ελλνηνινγηθνί ράξηεο θαη πέληε αληίζηνηρεο ρξνλνγξακκέο, 

νη νπνίεο πξνβάιινληαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο έρνπλ 

θνηλή δνκή βαζηζκέλε ζηνπο άμνλεο πνπ δφζεθαλ ζην θχιιν εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ζε 

πξψηε θάζε λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κία ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δηαθφξσλ επηηεπγκάησλ 

ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ ηεο επνρήο ηνπ ραιθνχ θαη λα αλαδεηήζνπλ κε ειεχζεξε ζπδήηεζε ηνπο 

ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ άλζηζε παξαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο γεσγξαθηθνχο 

ράξηεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ 

κεηάιισλ, ηνπ ηξνρνχ θαη ηνπ αξφηξνπ κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εηθφλεο πνπ 

ζπλέιεμαλ. Παξάιιεια θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ παξαηεξψληαο ηηο ρξνλνγξακκέο 

φηη νη πνιηηηζκνί αιιειεπηδξνχλ θαη αιιειεμαξηψληαη κέζα ζηνλ  ηζηνξηθφ ρξφλν. Ζ 

ζπδήηεζε θαη θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα 

αληηιεθζνχλ φηη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ (αξρηηεθηνληθή, εξγαιεία, ηέρλε θ.α) 

απνθαιχπηνπλ ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία 

κε ην ζήκεξα.  
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ΦΑΖ Γ΄: Ώζκσζε ηζηνξίαο θαη ηερλνινγίαο 

Αθνχ γίλεη ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν απνζεθεχεηαη απφ ηελ θάζε νκάδα ζε 

ζπλεξγαηηθφ έγγξαθν, ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ  ράξηε 

εκπινπηηζκέλν κε θσηνγξαθίεο ησλ νξνζήκσλ πνπ επέιεμαλ λα εμεηάζνπλ. Κάλνληαο ρξήζε 

ηεο εθαξκνγήο Blippar κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηνπο ελζσκαηψλνπλ ζηελ θάζε θσηνγξαθία 

ηηο ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ. ηε θάζε απηή, ν θάζε καζεηήο 

επηιέγεη έλα θνκκάηη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν π.ρ Ππξακίδεο, 

Εηγθνπξάη, ηήιε ηνπ Υακνπξακπί, Έπνο Γηιγακέο, Κπθιαδηθά εηδψιηα, Παιάηη Μίλσα θ.α 

θαη αλαιακβάλεη λα ζπλζέζεη ζην movie maker κία δηθή ηνπ ςεθηαθή αθήγεζε, φπνπ ζα 

παξνπζηάδεη ην θνκκάηη πνπ επέιεμε ηνπνζεηψληαο ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο, κνπζηθή θαη 

πεξηγξαθή ηελ νπνία ζα έρεη ζπλζέζεη ν ίδηνο. ιεο νη ςεθηαθέο αθεγήζεηο, ελζσκαηψλνληαη 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar κέζα ζηηο επηιεγκέλεο εηθφλεο. Μφιηο νινθιεξσζεί ν ράξηεο 

ηεο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηάμε. ηε θάζε απηή κπνξεί ν ράξηεο ηεο θάζε νκάδαο 

λα εθηππσζεί, λα αλαξηεζεί ζε έλαλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη  νη καζεηέο θάλνληαο ρξήζε ησλ 

θηλεηψλ ή ησλ ηακπιεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα δνπλ  ηηο δεκηνπξγίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.   

πκπεξάζκαηα – πδήηεζε  

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην παχεη λα ιεηηνπξγεί σο απηφλνκνο 

πάξνρνο γλψζεο απνκνλσκέλνο απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε κία αθνξκή γηα έξεπλα θαη δεκηνπξγία. Οη καζεηέο απνδεζκεχνληαη απφ ηελ 

νριεξή απνκλεκφλεπζε θαη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ηα νπνία κε ηελ 

δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα ηνπο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη λα μερσξίζνπλ ζεκεία – ζηαζκνχο απφ ηνλ θάζε πνιηηηζκφ πνπ 

κειέηεζαλ. Παξάιιεια, φκσο, αμηνπνηνχλ ηηο ηερλνινγηθέο ηνπο γλψζεηο απμάλνληαο ην 

επίπεδν ηνπ ςεθηαθνχ ηνπο γξακκαηηζκνχ. Έηζη νη γλψζεηο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο 

ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε ηηο ςεθηαθέο γλψζεηο, ψζηε λα παξαγάγνπλ έλα δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα φπνπ νη έξεπλεο ησλ καζεηψλ δσληαλεχνπλ κέζα απφ ηελ Δ.Π. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ηα απνηειέζκαηα απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

θξίλνληαη ζεκαληηθά επεηδή νη ίδηνη νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ εηθφλεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη δελ αμηνπνηνχλ απιψο έηνηκα εξγαιεία, αιιά κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία 

λα επηιέμνπλ (βάζεη θξηηεξίσλ), λα εξεπλήζνπλ, λα εκπινπηίζνπλ ην πιηθφ ηνπο, λα 

ζπλζέζνπλ πξσηφηππν βίληεν θαη λα ελζσκαηψζνπλ φια ηα πξντφληα ηεο έξεπλαο ζηνλ ράξηε 

ηνπο. Παξάιιεια,  κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, φρη κφλν ησλ νκάδσλ ηνπο αιιά 

νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

βνεζά ζεκαληηθά ζηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ εηεξναμηνιφγεζε βάζεη θξηηεξίσλ 

πιεξφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε ηζηνξηθή γλψζε 

θαηαθηηέηαη κέζα απφ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη έηζη εκπεδψλεηαη θαη 

ζπλδπάδεηαη κε ην ζήκεξα.  
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Γε ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε. Έηζη ινηπφλ δε κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ην αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κηα ηέηνηα δηαδηθαζία απαηηεί (πεξίπνπ 18 δηδαθηηθέο ψξεο), ηελ αλάγθε χπαξμεο 

πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ηελ πξνζπέιαζε ησλ λνκνζεηηθψλ 

απαγνξεχζεσλ γηα ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κέζα ζηα ζρνιεία, ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ εκπέδσζε ησλ φξσλ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο απφ 

ηνπο καζεηέο. Παξφια απηά, ε εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο γεληθά ζηα θηινινγηθά 

καζήκαηα θαη εηδηθά ζηελ ηζηνξία επηβάιιεηαη έηζη ψζηε νη καζεηέο λα αθνκνηψζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο ρξήζηκεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο πνπ νχησο ή άιισο 

απνηειεί πξνεμάξρνλ δεηνχκελν θάζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Δ.Π απνηειεί έλα βήκα ή θαιχηεξα έλα κέζνλ πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα.  
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