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EDITORIAL 

 

The second issue of the 6th Volume of the Educational Circle hosts thirteen new articles, five 

of which are in English. The latter cover a wide range of subjects related to enhancing 

students' interest in active participation in foreign language learning as well as exploring the 

relationship between personality types and learning strategies and yet how a successful 

combination of them could be based on the way pupils learn a second language. The dialectic 

course of knowledge to truth relates to the comparison of two representatives concerning the 

dialogue, that is Aristotle and Mezirow, while the application of principles of stochastic 

learning to online education promises to contribute, in a resolute way, to changing established 

perceptions and dysfunctional environmental assumptions. At the same time, there are articles 

on the effective education of refugees in a multicultural environment, on educational research 

action, on observation as a form of teaching evaluation and yet on the theoretical frame of 

micro -teachings implementation for training both future teachers and those already in service. 

The issue also hosts an article on three-dimensional virtual technological environments that 

can contribute to learning and other one on the prospect of incorporating bathing in Greek 

schools. There are also articles on the concept of conceptual change in elementary school 

pupils through the exploratory method, on school leadership, as well as the contribution of 

school clusters to the development of horizontal students‘ skills. 

 

Spiros Kioulanis 

 

EDITORIAL 

 
Σν 2ν ηεχρνο ηνπ 6νπ ηφκνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ, θηινμελεί δεθαηξία λέα άξζξα, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα πέληε είλαη μελφγισζζα. Πξφθεηηαη γηα άξζξα ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα επξχ 

πεδίν αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη πψο έλαο 

επηηπρεκέλνο ζπλδπαζκφο απηψλ ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο καζαίλνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα. Ζ δηαιεθηηθή πνξεία ηεο γλψζεο 

πξνο ηελ αιήζεηα αθνξά ζηε ζχγθξηζε δχν εθπξνζψπσλ ηνπ δηαιφγνπ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη 

ηνπ Mezirow, ελψ ε εθαξκνγή αξρψλ ηεο ζηνραζηηθήο κάζεζεο ζηε δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε 

ππφζρεηαη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αιιαγή ησλ θαζηεξσκέλσλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ γηα ην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, πεξηιακβάλνληαη άξζξα ηα 

νπνία αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ πξνζθχγσλ κέζα ζε έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο, ζηελ παξαηήξεζε ηεο 
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δηδαζθαιίαο, σο κνξθή αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ζην  ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ. Σν ηεχρνο ζπκπιεξψλνπλ 

άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηα ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα ηα νπνία απνηεινχλ κηα 

ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κάζεζε, ζηελ πξννπηηθή ελζσκάησζεο ηεο 

θνιχκβεζεο ζηα ειιεληθά ζρνιεία, ζηελ έλλνηα ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο ζε καζεηέο θαη 

καζήηξηεο Γεκνηηθνχ κέζσ ηεο Γηεξεπλεηηθήο Μεζφδνπ, ζηε ζρνιηθή εγεζία, θαζψο θαη ζηε 

ζπκβνιή ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ ζηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ. 

 

πχξνο Κηνπιάλεο 
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A RAI teaching and learning approach to English language skills acquisition 

Marianthi Batsila, English School Advisor, M.Sc, M.Ed., Ed.D., marbatsila@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: In this research a comparative study was implemented with 82 General Senior High 

School learners to detect the extent to which the RAI approach can improve their listening and 

speaking skills in English and the extent to which it can enhance their interest and 

participation in the lesson. Two schools and four classes randomly selected participated in the 

research with a control and an experimental group each. Pre and post-tests were administered 

to the students and a focus group discussion took place in the end of the intervention. The 

findings revealed that the approach has positive effect on learners‘ speaking skills and the 

ability to enhance their active participation and motivation towards English language learning. 

The study has implications for practitioners and policy makers. 

Keywords: ICT, EFL, ΚΠΓ, RAI, IRI.   

Introduction 

Today‘s constant growth of Information and Communication Technologies (ICTs) signal an 

era in which information and knowledge broadcast in just a few seconds, ready to serve any 

need (personal, social, educational, academic, professional). Especially in the educational 

domain, educational stakeholders are facing the challenge of ICT to a great extent, given that 

the majority of learners are well aware of the ICT latest applications, they feel comfortable 

with their uses and many a time simply precede their own teachers as far as the operational 

demands are concerned. To this end, instructors strive to find ways to cope with the new 

situation so as to live up to their learners‘ expectations, spark their interest and help them 

achieve the target skills acquisition to the highest level possible.  

 Research shows that ICT accomplishes to enhance learners‘ ability to explore, search, 

discover, collect, produce and manage the new information, improving their critical thinking, 

communication, cooperation and social skills (Jonassen, 2000). Similarly, and especially for 

the teaching of English, ICT has been found to boost skills acquisition (Arnell, 2012), leading 

learners to a higher cognitive level (Shaver, 2001). It has also offered authentic material to 

learners (Isisag, 2012) and the opportunity for interaction and synchronous/asynchronous 

communication through a variety of social media (Sife et al., 2007). Furthermore, they have 

provided learners with immediate and thorough access to a vast number of sources, expanding 

their horizons, thus, facilitating the acquisition of the learning how to learn life skill.  
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Among the educational uses of ICTs we discern Radio-Assisted Instruction (RAI). According 

to Unesco: 

“RAI includes both radio broadcast education and interactive radio instruction. Radio 

broadcast education entails an audio lecture or lesson, with printed material for pupils 

to follow the lecture. Broadcast programs follow the traditional model of education and 

can cover every subject in many different languages, depending on the target audience. 

Interactive radio (IRI) turns a typically one-way technology into a tool for active 

learning inside and outside the classroom. It requires that pupils react to questions and 

exercises through verbal responses to radio program contributors, group work, and 

physical and intellectual activities while the program is on air. The use of audio 

cassettes or CDs, which lessen much of the rigidity of a broadcast, may also form the 

basis or radio-assisted instruction” (Schaaper and Wallet for Unesco, 2014). 

Radio broadcasting can be implemented in various ways. For instance, teachers can record a 

certain program and show it to the students as supplementary material and in parallel to the 

work they are doing in class. They can also give a copy of it to the learners who may use it 

again when they feel like it, either for consolidation purposes or for a specific homework task. 

Podcasts or webcasts can also be downloaded from the web for educational use. Radio 

broadcasting has a long history serving as a teaching tool for many purposes; ie to teach 

mathematics to school children, for teacher training, rural development, public health 

purposes, literacy training, management courses for the agriculture sector, in support of 

correspondence courses, nutrition education, family planning, and in support of primary 

education and school instruction (Goodluck and Thompson, 1987) with positive outcomes. 

The particular authors state however that for effective educational results educators need to be 

well prepared and receive technical support.  They argue nevertheless that even though many 

of the studies that have come across investigating the effectiveness of educational radio have 

not been carefully prepared and designed, the radio never seizes to be considered an ―effective 

medium of instruction‖ (Goodluck and Thompson, 1987).  

Latest research findings have also revealed that radio broadcasting has been used for a variety 

of subjects in schools with positive results. In India for example, radio programs led many of 

the learners to anticipate their content aiming to achieve their own targets such as certified 

vocational courses, coaching for entrance exams or updated information on careers, courses 

etc. (Chandar and Sharma, 2003). Moreover, IRI was used in India with elementary school 

learners improving the quality of teaching and learning (Kurrien, 2008). In Kenya, the radio 

was used to improve the quality of primary education at distance resulting in students‘ 

learning improvement and teachers‘ teaching methodology improvement (Odera, n.d.). 

Similarly, the radio was used to mobilise and sensitise nomadic pastoralists to appreciate the 

value of modern education, increase the level of support and enthusiasm of nomads, motivate 

them to enroll in adult literacy programmes and improve the quality of teaching and learning 

(NCNE, 2000). The project results revealed an improvement in the quality of curriculum 

content delivery and in the learning achievement of nomadic school children and adults. 
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Meanwhile, the use of the educational radio in developing countries in Asia and Africa as a 

way for the developed world to learn from this practice and realize that ―the medium deserves 

greater attention as a means of giving educational opportunity to rural, isolated people 

worldwide (Berman, 2008).  

1. Rationale as to the present study 

Teaching and learning are interconnected procedures aiming at the same goal: knowledge 

acquisition. When it comes to teenagers, motivating them seems all the more a hard task given 

that teenage learners consider themselves ―old enough‖ to jump onto decisions of their own, 

many a time questioning their own teachers and their practices. To this end, teachers need to 

keep abreast with all the latest methods and technologies in order to maintain the learners‘ 

interest and participation in the lesson. Driven by this need and by the positive aspects of ICT 

in education the author of this paper decided to investigate the extent to which the RAI 

approach can prove to be motivating and enhance learners‘ speaking and listening skills in 

English, conducting a comparative study with Senior High School learners. It is important 

however to clarify at this point that the project was not an actual Radio broadcasting to all but 

it was conducted only for the purposes of this project. The main purpose was actually to 

detect whether the participation in such an activity, in other words, the use of Radio 

broadcasting as a teaching tool, could have positive results in the learning process. 

Nevertheless, according to Wilson et al., (2011:23), the integration of media in the teaching 

process display pedagogical benefits, offering pedagogical dialogues and interaction 

facilitation, problem solving techniques and cognitive level improvement. Therefore, if 

research results proved to be beneficial for the learners there was an intention for those who 

wished to officially participate later in the European School Radio community.  

2. The research 

2.1. Research questions 

The main research question in this study is whether Radio Assisted Instruction can improve 

learners‘ speaking and listening skills in English and enhance their participation and interest 

in the lesson. The research was conducted with a mixed method approach and the research 

questions are: 1. To what extent can the use of RAI improve learners‘ speaking skills in 

English? 2. To what extent can RAI improve learners‘ listening skills in English? 3. To what 

extent can RAI enhance learners‘ interest in English?  

2.2. The sample 

A number of 82 first grade General Senior High School learners aged 15-16 participated in 

the research (39 learners constitued the control group and 43 the experimental group). The 
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students came from two schools and four classes, randomly selected. The schools participated 

with a control group (CG) and an experimental group (EG) each. All students‘ level in 

English was officially expected to be that of B1 according to the Common European 

Framework of Reference for Languages.   

2.3. The research tools  

For the purposes of the first two research questions, learners‘ skill competence was measured 

with the use of the National Foreign Language Exam System (KPG test), which comprises 

four modules (reading comprehension and language awareness, writing and written 

mediation, listening comprehension, speaking and oral mediation) (table 1). KPG is a 

stabilized test, used to assess learners‘ skills competence in foreign languages. The maximum 

possible score at B1 level candidates can gain is 100. The pass mark for the KPG, as set by 

law, is 60. Candidates must gain at least 30% of the maximum possible marks in Modules 1-

3; there is no minimum mark required in Module 4, although the marks candidates receive are 

included in their total score. Thus, this test was used to provide answers for the first two 

questions. For the third question a focus group was formed with randomly selected learners 

from the experimental group (21 participated out of the 24 EG learners who were approached) 

gave their opinion on the specific method and tool and the impact it had on their 

attitude/interest in English.  

Table 1. KPG exam specifications 

Module Type of 

items/tasks 

Number of 

items/tasks 

Weighting Mark Time 

(minutes) 

Text size 

(words) Max Min 

1 Choice 40 0.5 20 8 65 700-1000 

Completion 10 0.5 5 

2 Semi guided 

written 

production 

2-3 - 30 9 45 160-200 

3 Choice 15 1 15 8 15-20 Not defined 

Completion 5 2 10 

4 Semi guided 

oral 

production 

3 - 20 - 15-20 Not defined 

Minimum total grade required for B1 level certification  60   

Highest possible grade for B1 level certification 100    

2.4. Research phases 

The project which was implemented within the framework of the school course ―Project 

work‖ had duration of 24 teaching hours and two hours per week. The activities were 

implemented in six successive stages:  
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1st stage: Preparation stage of the research: In this stage which lasted for a week, the schools 

and their classes were randomly selected. However, the choice of central schools was 

intentional as central schools have availability in computing labs which was necessary for this 

project. After having the schools‘ and English language teachers‘ consent and voluntary 

participation for the idea for this project, all students were informed about it and the first sign 

was positive as they anticipated the beginning of it.  

2nd stage: At this stage which lasted for another week, the students of the experimental group 

were explained how to create a Free Radio Station with the help of the computing teacher 

who cooperated with the English teachers in the school. The whole procedure was not 

difficult as all radio hardware (microphones, headphones, and computers) and software 

(Audacity/shoutcast) were available in the school lab.  

3rd stage: Before proceeding with the actual implementation of the activities all learners took 

a pre B level KPG test to detect their level and determine their knowledge before the 

intervention. All learners took the same test the same day or the following (depending on the 

school schedule).  

4th stage: In this stage, the project was actually implemented and lasted for three months. 

Both experimental and control classes were divided in two groups each (Group A- 

broadcasters/Group B - audience) exchanging this role every other week. This way they all 

participated in both roles cyclically, worked for the same amount of time on both roles (12 

hours as broadcasters and 12 hours as listeners) and had the opportunity to practice equally 

their speaking and listening skills. The title of the project for both classes was ―Music in the 

world‖ and all topics and tasks, which were only in English, were arranged and co-decided 

with the help of the English teachers and were the same for all participants of both schools.  

When the learners (CG and EG), had the role of the broadcaster, they had to find information 

regarding the kind of music of a country they were assigned each week, its historical facts, the 

artists that represented it, its relationship with the tradition of the country, and representative 

musical pieces/songs which they had to present and discuss for the audience. When they had 

the role of the audience their task was to respond to a variety of questions and tasks on 

relevant worksheets, based on the content of their classmates‘ topics (of the group-

broadcasters) in real time.  

However, the Experimental group-broadcasters (EG) used this material to broadcast from the 

school lab with the help of the computing teachers whereas the Experimental group-audience 

(EG) listened to their classmates and worked in the school library with the presence of the 

English teachers. Meanwhile, the Control group-broadcasters (CG) role-played their material 

in their traditional classroom (without any equipment) whereas the Control group-audience 

(CG) shared the same classroom with them in the presence of the English teachers. 

5th stage: Upon the end of the project all groups took a post B KPG level test to detect any 

possible changes in their language level. The test had similar tasks with the first one and was 

taken on the same day by all students, who had to answer it at exactly the same time. In the 
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meantime, a focus group with randomly selected students from the two experimental classes 

was implemented to discuss their opinion on the project and any changes of attitude/interest 

enhancement towards the English language.  

6th phase: Three weeks after the post test, learners took a similar follow up test, again of the 

same level to determine any differentiation in their answers.  

2.5. Data Analysis 

In order to check the statistical hypothesis the statistical package SPSS is used. The statistical 

hypothesis testing aims to verify or reject a hypothesis. To exploit the data sample two 

hypotheses are formulated: a) The Null hypothesis Ho, based on the assumption that there is 

no statistically significant effect of the independent variable on the dependent and b) The 

Alternative hypothesis H1, which is the opposite of zero. A statistically significant difference, 

less than an acceptable threshold (5%, 1% and 1‰), means rejections of the null hypothesis 

and acceptance of the alternative (Makrakis, 2005).  

The use of an appropriate testing criterion (parametric or not) of the research hypothesis 

depends mainly on the research project, the commitment of the data level or the type of scales 

measuring the variables. It should be pointed out that parametric statistical tests are generally 

more powerful even if we may have relevant violation of the conditions needed (normal 

population distribution, random sampling, continuous dependent variables, equal variances of 

comparison groups of the population) (Roussos & Tsaousis, 2011).  

A. Checking the conditions for the implementation of a parametric or non parametric 

testing 

Random sampling is ensured by the conditions of the investigation with the participation of 

all students of the subject areas and the dependent variables are continuous. The test condition 

for the use of a parametric or non-parametric testing requires controlling the normality of 

groups and gender variations.  

a) Checking the normality of groups 

The checking of normality is implemented with the Kolmogorov-Smirnov (KS) criterion. This 

criterion checks the null hypothesis Ho: The format of the data distribution does not differ 

from the normal one (Table 2). 

Table 2. The results of the Kolmogorov-Smirnov criterion for the variables of the research in the pre and 

post test 

Tests of Normality 
 

Groups_Works 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

  df Sig.  df Sig. 

Efficiency_Listening

_PreTest 

Experimental_Group  43 ,200
*
  43 ,154 

Control_Group  39 ,155  39 ,124 
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Efficiency_Listening

_PostTest 

Experimental_Group  43 ,200
*
  43 ,158 

Control_Group  39 ,092  39 ,101 

Efficiency_Speaking

_PreTest 

Experimental_Group  43 ,140  43 ,238 

Control_Group  39 ,118  39 ,306 

Efficiency_Speaking

_PostTest 

Experimental_Group  43 ,200
*
  43 ,461 

Control_Group  39 ,143  39 ,131 

        

According to the test results K-S: a) the control group CG forms a normal distribution both in 

the pre-test [D (39) p=0.155], and in the post-test [D (39) p=0.092 for Listening b) the control 

group CG forms a normal distribution in both the pre-test [D (39) p = 0.118], and the post-test 

[D (39) p=0.143] for  speaking c) the experimental group E.G. forms a normal distribution in 

both the pre-test [D (43) p> 0.200], and the post-test [D (43) p > 0.200] for Listening d) the 

experimental group E.G. forms a normal distribution in both the pre-test [D (43) = p =0.140], 

and the post-test [D (43), p > 0.200] for Speaking. Based on the above the condition of group 

normality is fulfilled, the significance measure in all cases is > 0.05, the null hypothesis is not 

rejected and the distributions to all groups are normal.  

b) The Test of Homogeneity of Variance 

This condition refers only to cases in which we have experimental design of independent 

samples (especially in the case that in each condition a different number of people is 

involved). In case of an experimental design of dependent samples, this condition does not 

apply if the two sets of measurements derive from the same individuals. This condition will 

be checked with the Levene criterion. We consider therefore, that the conditions for the use of 

parametric checking of data are fulfilled.  

Checking the effectiveness of radio broadcasting as a teaching tool – Comparison 

The participant groups are: one group of learners that corresponds to 25 individual and 

constitute the control group and another group who constitutes the experimental team (24 

individuals) who worked with RAI. The process involves two main stages of checking a) a 

checking per group and between groups in the pre and post phase for Listening and b) a 

checking per group and between groups in the pre and post stage for Speaking.  

Checking learners‘ cognitive level of the subject taught before the teaching intervention for 

each participant group, comparison of groups (pre-testing) in Listening and Speaking.  

The checking can be done with the parametric t test for independent samples, because it 

fulfills the conditions for the use of the criterion. Firstly, the hypotheses must be formulated:  

 Null hypothesis Hol: The performance of students of the control group (CG) in 

Listening does not differ from that of the students‘ in the experimental group (EG) 

before the teaching intervention (Ho=H1). 

 Null hypothesis Hos: The performance of students of the control group (CG) in 

Speaking does not differ from that of the students‘ in the experimental group (EG) 

before the teaching intervention (Ho=H1) 
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 Alternative hypothesis H1l: The performance of students of the control group (CG) in 

Listening differs from that of the students‘ in the experimental group (EG) before the 

teaching intervention (Ho=H1). 

 Null hypothesis Hos: The performance of students of the control group (CG) in 

Speaking differ from that of the students‘ in the experimental group (EG) before the 

teaching intervention (Ho=H1) 

It should be noted that as there is no attempt to predict which group has a better or worse 

performance, a two-sided test hypothesis is formulated. The results of SPSS statistical 

package are presented on the following table (Table 3): 

Table 3. Results of the t test for the independent groups, as shown on the SPSS Viewer for CG and EG in 

pre-testing 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

 

  
Efficiency_Listen

ing_PreTest 

 ,381 ,426 ,249 80 ,804 ,372 1,495   
          

Efficiency_Speak

ing_PreTest 

 ,044 ,835 -,062 80 ,951 -,082 1,330   

 

The results of the Levene criterion application are shown on the above table. The specific 

criterion checks the extent to which the variances of the two groups being compared are 

equal. For all possible combinations of groups we have Sig >0,05, we do not reject the null 

hypothesis and conclude that the variances of the two groups are equal, thus, the condition of 

variance equality is fulfilled.  

Based on t criterion we have t (80) = 0,249 p = 0,804 for Listening which corresponds to a 

non-statistically significant result and leads to the acceptance of the null hypothesis (i.e. the 

performance of the control group (CG) in Listening does not differ from that of the 

experimental group (EG) before the teaching intervention) (Ho=H1). 

Similarly, based on t criterion we have t (80) = -0,062, p=0,951 for Speaking which 

corresponds to a non-statistically significant result and leads to the acceptance of the null 

hypothesis (i.e. the performance of the control group (CG) in Speaking does not differ from 

that of the experimental group (EG) before the teaching intervention) (Ho=H1).  

We arrive at the same conclusion using a chart (fig.1) with confidence intervals of 95% of the 

average performance for each group: 
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Fig. 1. Error charts for the participating groups at pre-test 

From the above charts it can be supported that there is no statistically significant difference 

between groups at pre-test as the overlaps are not bigger than half the average margin of error.   

b) Checking the level of improvement of the subject taught for each group (pre-post test) 

This checking can be done with the parametric t test for dependent samples, because the 

conditions for the use of this criterion (average differences, measurement scale of equal 

intervals, dependent samples, and parametric criteria) are fulfilled. First, we need to formulate 

our hypotheses:  

 Null hypothesis Hol: The performance of students of the control group (CG) in 

Listening, in the pre-test, does not differ from that in the post test after the teaching 

intervention (Ho = H1). 

 Null hypothesis Hos: The performance of students of the control group (CG) in 

Speaking, in the pre-test, does not differ from that in the post test after the teaching 

intervention (Ho = H1). 

 Null hypothesis Hol: The performance of students of the experimental group (EG) in 

Listening, in the pre-test, does not differ from that in the post test after the teaching 

intervention (Ho = H1). 

 Null hypothesis Hos: The performance of students of the experimental group (EG) in 

Speaking, in the pre-test, does not differ from that in the post test after the teaching 

intervention (Ho = H1). 

 Alternative hypothesis H1l: The performance of students of the control group (CG) in 

Listening, in the pre-test, differs from that in the post test after the teaching 

intervention (Ho ≠ H1). 

 Alternative hypothesis H1s: The performance of students of the control group (CG) in 

Speaking, in the pre-test, differs from that in the post test after the teaching intervention 

(Ho ≠ H1). 
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 Alternative hypothesis H1l: The performance of students of the experimental group 

(EG) in Listening, in the pre-test, differs from that in the post test after the teaching 

intervention (Ho ≠ H1). 

 Alternative hypothesis H1s: The performance of students of the control group (CG) in 

Speaking, in the pre-test, differs from that in the post test after the teaching intervention 

(Ho ≠ H1). 

The results of SPSS statistical package are presented on the following table (Table 4): 

Table 4. Results of all possible combinations between groups at two-sided t Test of dependent samples 

Paired Samples Test 
 Paired 

Differences 
t df Sig.(2-

tailed) 
Mean Std.Dev Std.Error 

Mean 

   

Pair1 Listening_PreTest_

C_G - 

Listening_PostTest

_C_G 

-14,72 5,94 ,901 -16,335 42 ,000 

Pair2 Speaking_PreTest_

C_G - 

Speaking_PostTest

_C_G 

-24,11 9,45 1,441 -16,726 42 ,000 

Pair3 Listening_PreTest_

E_G - 

Listening_PostTest

_E_G 

-13,76 6,34 1,015 -13,556 38 ,000 

Pair4 Speaking_PreTest_

E_G - 

Speaking_PostTest

_E_G 

-13,84 5,93 ,950 -14,566 38 ,000 

 

Based on t criterion and the above table data, for all possible comparisons there is a 

statistically significant result (p<0,001), which leads to the acceptance of the alternative 

hypothesis, that is to say, both groups learners‘ performance on Listening and Speaking at the 

post test differs than that of the learners at pre-test after the teaching intervention (H0≠H1).  

We arrive at the same conclusion using a chart (fig. 2) with confidence intervals of 95% of the 

average performance for each group: 
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Fig. 2. Error charts for the participating groups at pre and post test 

From the above chart it can be argued that there is statistically significant difference between 

groups at pre-test and post-test as for all group comparisons there are no corresponding 

overlaps.  

c) Checking each participant group‟s cognitive level at the subject taught after the teaching 

intervention – comparison of groups (post-testing) in Listening and Speaking. 

The checking can be implemented with the t parametric criterion for dependent samples, 

because all conditions for its use are fulfilled. Firstly the hypotheses are formulated again: 

 Null hypothesis Hol: The performance of students of the control group (CG) in 

Listening, does not differ from that of the experimental group students‘ (EG) after the 

teaching intervention (H0=H1). 

 Null hypothesis Hos: The performance of students of the control group (CG) in 

Speaking, does not differ from that of the experimental group students‘ (EG) after the 

teaching intervention (H0=H1). 

 Alternative hypothesis H1l: The performance of students of the control group (CG) in 

Listening differs from that of the experimental group of students after the teaching 

intervention (H0≠H1). 

 Alternative hypothesis H1s: The performance of students of the control group (CG) in 

Speaking differs from that of the experimental group students after the teaching 

intervention (H0≠H1).  

The results of SPSS statistical package are presented on the following table (Table 5): 
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Table 5. Results of t criterion for independent groups as these are presented on SPSS viewer for CG and 

EG post testing 

Independent Samples Test 

 Levene'sTest for 
Equalityof Var 

t-testfor Equalityof Means 

F Sig. t df Sig.(2-tailed) MeanDiff Std.Error D 

Efficiency_Listening_P

ostTest 

 
,118 ,732 1,040 80 ,301 1,556 1,47 

        
Efficiency_Speaking_P

ostTest 

 
2,713 ,103 5,443 80 ,000 10,188 1,81 

 

The results of the Levene criterion application are shown on the above table. The specific 

criterion checks the extent to which the variances of the two groups being compared are 

equal. For all possible combinations of groups we have Sig> 0,05, we do not reject the null 

hypothesis and conclude that the variances of the two groups are equal, thus, the condition of 

variance equality is fulfilled. 

Based on t criterion we have t (80) = 1, 040, p=0,301 for Listening which corresponds to a 

non-statistically significant result and leads to the acceptance of the null hypothesis (i.e the 

performance of the control group (CG) in Listening does not differ from that of the 

experimental group students (EG) after the teaching intervention (H0=H1). Similarly, based 

on t criterion we have t (80) = 5, 443, p <0,001 for Speaking which corresponds to a 

statistically significant result and leads to the acceptance of the alternative hypothesis (i.e. the 

performance of the control group (CG) in speaking differs from that of the experimental 

group (EG) after the teaching intervention) (H0≠H1). The average percentage of learners‘ 

performance after the teaching intervention with the Radio broadcasting is bigger by 10,19% 

(± 1,81%) compared to that of the learners who were taught in the traditional class.  

We arrive at the same conclusion using a chart (fig. 3) with confidence intervals of 95% of the 

average performance for each group: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Error charts for the participating groups at post test 
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2.6. Focus group discussion process and results 

The focus group was conducted upon the end of the teaching intervention. A number of 24 

randomly selected learners were approached to participate in the discussion after they had 

been explained on its purpose and were reassured that they could withdraw any time they 

wished. However, 21 students finally consented to the discussion which was based on semi-

structured questions and designed in order to detect learners‘ opinion on the RAI approach 

and thus, provide possible answers for the third research question. For the validity of the 

questions a pilot phase was first conducted with 4 learners. The reason was to verify the 

appropriateness of the questions and the extent to which they were clear enough to the 

learners. When some corrections had been made and questions had been finalized the 

discussion took place in the school library of one of the two participant schools and lasted for 

46 minutes. The questions were classified into four main axons: interest, motivation, 

innovation, skills improvement. Students‘ answers were thematically analyzed and for 

anonymity reasons they are referred herein as L1, L2, L3 and so on to support the findings. 

Due to space limitations there are only a few of the students‘ responses provided here.  

According to their views the RAI approach was considered an interesting process which they 

enjoyed very much. When asked why they replied that ―we want some change finally…it‟s 

boring sitting on a chair for 7 hours‖ L1 and ―I felt important… I was doing something cool, 

like in a real radio show‖ L12. Students explained that their participation in a process which 

they know pretty well (being listeners to actual radio shows or listening to club Djs) and 

therefore they were motivated to participate. As one of the learners said: ―I did not realize I 

was talking in English… I was carried away to broadcast for my friends [in the group-

audience]… they like my music…and I loved talking about it‖ L7 or ―I have done this in a 

couple of clubs in the summer and I found it really exciting and easy…it felt as if I were doing 

it again‖ L19 and ―it was interesting to hear [  ] from Poland who told us about the music of 

his country and [  ] who played songs from Russia‖ L11, or ―We could choose the music we 

listen to with [ ], [ ] and  [ ] to play to the other kids… that was neat‖ L21 and ―I liked it very 

much that Mrs [ ] told me to play my guitar and sing in the show. That was real fun‖ L18. 

When asked whether they found the approach innovative they argued that: ―I don‟t know 

many teachers doing this! Even the principal was curious to know what we were doing…‖ L3, 

and ―I told my cousins in [ ] about it and they said how lucky we are because their teachers 

are boring and very strict‖ L6. The majority of the students believed that their communicative 

skills were improved because of their active engagement in the broadcasting process. 

However, this was not the case for the group-audience as they did not feel there was any 

differentiation in their skills level. As they said: ―I liked it, it was nice but it didn‟t change the 

way I can understand others when I listen to English‖ L15, and ―I liked very much talking on 

the radio and I wish we continue it next semester. It helped me a lot improve my English and 

how I speak‖ L7. Overall, learners regarded this approach in their English language learning 

as an effective and interesting one, and the majority hoped for its continuation. The most 

important thing for them however was the fact that this was something new and different to 
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them which excited them and motivated them to participate in the lesson more eagerly and 

actively than before mainly because it represented their real life situations.   

Discussion and Conclusions 

The world of today seems all the more challenging for all aspects of our lives. Technological 

advances have changed the way people perceive knowledge and offer a vast variety of media 

to improve our everyday actions. Education has gained a lot from technology as new sources 

and ideas have emerged to facilitate teaching and learning. Within this framework, a variety 

of tools are used in the classroom in the hope to bring about an innovative and motivating 

school environment with effective educational results. Radio broadcasting can be used as 

another tool in the classroom for educational purposes.  

For the purposes of this study a RAI learning approach was used to investigate whether this 

method-tool can improve students‘ listening and speaking English language skills and the 

extent to which it can enhance their interest and motivation in the lesson. A comparative study 

was implemented the results of which revealed that listening skills did not display any 

differentiation at the post test for both control and experimental groups. However, the 

experimental groups displayed a statistically significant difference in the performance of their 

speaking skills of 10,19% (± 1,81%) compared to the skills of the learners who did not use 

radio broadcasting. Based on these results a few conclusions are made. Radio broadcasting 

can be used for educational purposes for many reasons. It can welcome student diversity 

(cultures, language, religion) and with different capabilities. Working in groups with a 

common goal (in the case of this research to inform and amuse the audience) can lead to 

students‘ active involvement and high interest in a supportive environment of solidarity. As 

the ultimate target of broadcasting is the audience, students learn to negotiate and serve their 

purpose away from conflicts or arguments. Furthermore, students learn important life skills, 

such as how to address a certain audience, how to communicate with them, and how to 

develop a mutual relationship. Moreover, they learn to broadcast, how to report something, 

how to prepare for its presentation and how to analyze it for clarification purposes. Moreover, 

it can serve as a network between school and society, developing learners‘ social skills among 

them and between them and the society. Additionally, it can enhance learners‘ creativity, 

serving as an interesting means of expressing their ideas, feelings and views.  

The results have implications for both practitioners and policy makers who need to focus on 

the new digital generation and their needs and adjust curricula and syllabi accordingly. 

Additionally, they need to offer the necessary flexibility to teachers to employ new and 

innovative methods to EFL teaching. Especially today, with learners being experts in 

technology applications and far more digitally competent than their own teachers, it seems 

important to find ways to attract their attention. This seems easier to be fulfilled when 

teachers make an effort to approach the learners‘ world rather than have students approach 

adults‘ world. After all it is their era we are living in and it seems vital to adapt to this school 
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generation needs and world if we wish to understand it and succeed in our goals both as 

educators and future generations caretakers. It is worth mentioning that both schools are at 

present active members of the European School Radio community in Greece!  
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Abstract: This paper aims at exploring the relation between personality types and learning 

strategies and how a successful match of these could build on the way learners learn a second 

language. For this reason, it indicatively analyzes the learning features attributed to a 

particular type of learner personality identified with the author, namely the Extravert Sensing 

Feeling Perceiving learner, as determined by the Myers Brigg‘s personality type indicator. 

Then, it attempts to provide a justified theoretical context of what kind of learning strategies 

would most appropriately cater for such a learner. Finally, it presents two representative 

activities of how an ESFP learner could be treated or trained how to treat himself/herself in 

the process of second language learning. 

Key words: personality type, learner, learning strategies, extravert, sensing, feeling, 

perceiving 

Introduction 

The identification of a student‘s learning style has been found to be of paramount importance 

in the process of second language learning, since it is one of the factors that indicates the 

strategies (Oxford, 2003) that need to be used by the teacher and -by extension-by the student 

himself/herself, which are expected to lead the latter to a desirable learning outcome. The 

notion of strategies refers to the decisions that are made (Cornett, 1983), the ―learning path‖ 

that is deliberately (Griffiths, 2008; Oxford, 2011; Cohen, 2014) followed and is inextricably 

linked with a certain number of parameters. As mentioned above, one of those is the student‘s 

learning style, which is related to certain personality traits, as in the current case are 

determined by the Myers Brigg‘s personality type indicator (Myers,  McCaulley, Quenk, & 

Hammer, 1998) which is based on Jung‘s (1971) theory. According to this theory, people can 

be characterized by their preference for one of the two dimensions in three pairs of 

dichotomies. More specifically, the three dichotomies he proposed are: 1. Extraversion-

Introversion: This dichotomy signifies the source and orientation of energy expression. An 

extravert derives energy from the external world and similarly directs his/her energy to it, 

whereas an introvert displays an internal source and direction of energy. 2. Sensing-Intuition: 

It represents the method through which somebody perceives information. A sensing person 

basically relies on and believes in what he/she receives from the external world, whereas an 
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intuitive person mainly relies on his/her ―sixth sense‖ and believes in what is dictated by 

his/her inner or imaginative world. 3. Thinking-Feeling: This dichotomy indicates the way in 

which someone processes information. A thinking person abides by logic, whereas a feeling 

person, as a rule, makes decisions by following his/her emotions, based on a humanistic 

perception of life. Isabel Briggs Myers, influenced by Jung while researching and practicing 

his theory, additionally proposed a fourth dichotomy, namely Judging-Perceiving, which, in 

combination with the other three, determine a personality type. This final dichotomy 

represents the way in which a person applies the information he/she has processed. A judging 

person feels at ease when everything is decided in advance and is based on careful 

organization and adherence to it. On the other hand, a perceiving person is inclined to 

improvise or adopt alternative options of action. 

1. The ESFP type of learner analysed 

The Extravert Sensing Feeling Perceiving learner, reflecting the learning style of the author of 

this paper as the relevant Myers Brigg‘s test indicated, is one of the sixteen learning types that 

are formed by combining each one of our choices from the four dichotomies mentioned 

above. The personality traits of the ESFP learner are described as follows (Briggs-Myers & 

Myers, 1995).  

1.1. Extravert 

Extraverts focus on the external rather than the inner world and, thus, their energy originates 

from and is directed to the external world. Such people are sociable, enjoy being with others 

and make friends easily. Since they are in the company of other people most of the time, we 

could say that they do not have many opportunities for thorough reflection, so they often 

make quick and spontaneous decisions.  It is obvious that, as learners, extraverts find pleasure 

and, therefore, learn more easily in activities that involve interaction with others, like whole 

class discussions, pair work or group work tasks e.t.c.  

1.2. Sensing 

Sensing people are ―obsessed‖ with consistency and organization as far as their provision of 

information is concerned. Since their perception of information relies basically on the external 

world, they expect everything to be presented to them in a clear-cut, organized and spelled out 

way. They do not like surprises and prefer to know in advance what to expect. As we can 

understand, as learners, sensing types will be satisfied in a learning environment that provides 

them with a strict linear organization of activities, following a good lesson plan, in which 

everything such as the tasks instructions, as well as the goals and objectives of the lessons, is 

spelled out and explained in advance. Furthermore, sensing learners like being presented with 
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facts and not theory, pay attention to details and do not feel at ease when taking initiatives, but 

would rather be instructed by the teacher.  

1.3. Feeling  

Feeling types of people place human values and needs above all when making decisions. They 

disregard logic and consistency when they are not in tune with a humanistic approach of 

acting. Such people are characterized by empathy for others, that is, the ability to get ―in other 

people‘s shoes‖, to deeply understand their feelings so as to adjust their behavior to the 

special circumstances that these feelings may cause. Feeling learners can play the role of 

peace makers in a class, especially in tense situations, and generally they can be very helpful 

during group work, as they always try to maintain a good spirit within a group, something that 

facilitates collaboration and interaction. All a feeling person asks, is an overt 

acknowledgement of his/her empathic and humane attitude.  

1.4. Perceiving 

Perceiving people are adaptive and ready to improvise when it comes to the application of the 

information they have processed. They do not like to have everything organized and decided 

in advance; instead, they prefer to write their own story and definitely the ―conclusion of the 

story‖, as they are open to new options of action. Perceiving learners hate deadlines and 

become frustrated when they are expected to engage in many activities which they find hard 

to complete. As they are inclined to improvise, they perceive the language lesson as a game. 

2. Strategies catering for the ESFP learner 

Taking into account the features of the ESFP learner, as analyzed above, the strategies that 

could be applied to this type of learner in order to alleviate him/her from negative feelings and 

make the lesson a stress relieving and enjoyable experience for him/her, might be the 

following, according to Oxford‘s (1990) taxonomy: 

2.1. Memory strategies 

Since sensing learners are not fond of theory, but prefer to be presented with facts and 

evidence, a memory strategy that can help such learners make mental relations and semantic 

associations is to provide them with schematic representations of the grammatical and lexical 

points intended to be taught.  For instance, the teacher can juxtapose present perfect simple on 

the left and present perfect continuous on the right, making clear the formation and the use of 

the two tenses through examples that infer grammar rules. In the same way, he/she can 

visually juxtapose words with similar sounds or spelling but different meanings, or present 

any kind of schematic categorization of vocabulary in tables, charts, maps e.t.c. Another 
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memory strategy can be to provide illustrations together with verbal definitions, so as to 

reinforce the recall of vocabulary (Clark & Paivio, 1991). In addition, a strategy that can fit 

the perceiving learners‘ inclination to treat the language lesson as a game, is to trigger the 

remembrance of words through miming and gestures. This strategy is also compatible with 

the extravert learners‘ willingness to be demonstrative and expressive in front of other people.  

2.2. Cognitive strategies 

As sensing learners do not like theory, but facts, and are apt in focusing on details, the teacher 

can provide such learners with salient examples of the grammatical or lexical points he/she 

wishes to make and then let them deduce the rules from the given examples (O‘Malley & 

Chamot, 1990; Harmer, 2001). Alternatively, he/she can give them a sheet juxtaposing certain 

grammar points (for instance two tenses) easily confused and assign them to find the 

differences in their use. In addition, since sensing learners wish to have the provided 

information sorted out in advance, a cognitive strategy when teaching reading or listening 

skills, is to raise expectations (Harmer, 2001) in them about what they are going to read or 

listen to, activating their previous knowledge (Koda, 2005) and thus letting them interact with 

the text (Psaltou-Joycey, 2010), so that their reading or listening is oriented towards a goal 

(e.g. the confirmation of their expectations). This helps such learners feel more confident and 

secure, alleviates them from tension and at the same time motivates them to read or listen for 

a purpose. Moreover, the teacher can explain unknown key words (Harmer, 2001) before 

these learners have to cope with a reading or listening text, in order to save them from being 

stressed out. Taking into account that learners as such like focusing on details, another 

strategy that a teacher can deploy in order to develop their reading and/or listening skills, is to 

give them specific questions in advance, which they then have to answer by finding specific 

information (Harmer, 2001) in a reading or listening text. Concerning writing skills, due to 

the sensing learners‘ reluctance to be presented with theoretical material and their preference 

for specific facts and data, the teacher can provide these learners with a model composition of 

any kind (essay, e-mail, report, article e.t.c.) and let them discover the type and format of such 

a piece of writing, the way paragraphs are developed, how ideas are linked according to their 

meaning (expressing addition, opposition e.t.c.), the way formality and informality are  stated 

and in which contexts or cases e.t.c. As a task, the teacher can give these students a piece of 

writing with deliberate mistakes (e.g. regarding the appropriacy of written speech and its 

match with a particular type of writing) and assign them to spot them and correct them 

(Grivas Publications, 1987). Indicatively, they can be given an e-mail addressing the 

suggested principal of their school, including some parts written very informally and asked to 

spot the parts which do not match with the text‘s level of formality and rewrite them in the 

proper way. Concerning the traits of the perceiving learners, the teacher can have such 

learners read or listen to the beginning of a story and then allow them to continue the story 

themselves. Since perceiving learners like improvising, this task would motivate them to read 

or listen to the provided information carefully in order to give this reading or listening their 
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own final interpretation. Alternatively, learners as such can be given a number of pictures in 

order to be inspired to write a story by improvising and using their imagination. 

2.3. Social strategies 

For extraverts, social interaction plays a pivotal role in their language learning endeavors. 

Extraverts take great pleasure in activities that embed social interaction, like group and pair 

work, role play or simulations. Thus, this type of learners are likely to enjoy being trained in 

how to communicate with other people effectively and appropriately in varied social 

occasions, practicing language functions and generally the language which is most 

appropriate for a specific context. The teacher can set a theme and a related context, for 

example an incident taking place in a restaurant, in a school classroom e.t.c. and ask these 

learners to act out the relevant dialogue. Alternatively, he/she can invite them to work in 

groups in order to find a solution to a certain problem. For instance, they can be assigned to 

answer a letter presented in an agony column (Harmer, 2001) of a magazine, offering advice 

on a particular problem. The groups will have to read the problem stated in the letter, discuss 

any possible solutions of it and then write a response to the supposed worried magazine 

reader. Social interaction can also be promoted through collaborative writing, for instance by 

giving the learners the beginning of a story in pairs and assigning each member of each pair to 

continue the story in turn, having a set time limit at their disposal. When a member of each 

pair finishes his/her part, the other member continues. Extraverts, and especially extravert 

feeling learners, can be very helpful in group work tasks, as they can act as ice-breakers or 

prompters facilitating and promoting discussions or collaborative work in groups. However, 

what the teacher should not ignore, is to balance the amount of oral participation between 

extraverts and introverts, since the former are by nature more spontaneous and talkative than 

the latter and therefore prone to dominate in discussions. 

2.4. Affective strategies 

Strategies of this kind are intended to alleviate students from anxiety and stress about their 

language class and make them be positively disposed towards it. Since sensing learners feel 

more confident and stress relieved when having everything organized and spelled out in 

advance, the teacher can take the following actions: Firstly, it is advisable to make an 

organized, linearly structured lesson plan, which he/she will consistently follow. Also, it will 

be of much help to explain exactly what is going to take place in the class and in which order 

at the beginning of every lesson. In addition, giving clear instructions before the 

implementation of each activity and even explaining what the general goal of the lesson is and 

what the specific objectives of the required tasks are, are particularly helpful for this type of 

learners, especially in cases where this information is not easily comprehensible. What is 

more, the teacher can assist his/her students in developing good feelings towards their second 

language class, by occasionally allowing them to decide upon the content of the activities they 
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are expected to deal with (Oxford, 2003), after discussing about what makes them happy in 

their second language lessons. Taking into account the traits of perceiving learners, who like 

improvising and not having things pre-decided when it comes to the application of the 

processed information, the teacher can from time to time provide them with different options 

to choose. Indicatively, he/she can give these students several composition topics or tasks to 

select for homework or sometimes ask them to propose what kind of follow-up activities they 

would like to have in class, so as to consolidate what they have learned. As perceiving 

learners do not like deadlines and feel confused and frustrated when engaged in many 

activities which they find hard to complete, at first the teacher should try not to overload 

his/her classes with too many different activities, but to focus on just a couple of them, 

without time limits. Gradually, after training his/her students (through the metacognitive 

strategies that will be referred to below) to organize their time, he/she can involve more 

activities in their English lessons, progressively timing them a bit more strictly. Finally, the 

teacher can maintain a positive atmosphere in class by encouraging the feeling and extravert 

learners to play the role of prompters or ice-breakers in cases when their ―less ready‖ or 

introverted classmates are shy and/or reluctant to talk. 

2.5. Metacognitive strategies 

Regarding metacognitive strategies, the teacher can explain to the perceiving learners that the 

organization of time plays an important role, because a bad management of it can not only 

lead to students‘ failure (in exam situations, submissions of assignments e.t.c), but also to 

practical difficulties in their everyday lives, like being late at school/work, missing the bus 

e.t.c. He/She can advise these learners to keep time when studying, for example when writing 

a composition or an assignment, starting from a more extensive duration and gradually 

reducing it, till they finally reach the expected time limit. This technique can also be applied 

in class.  

2.6. Compensating strategies 

Extravert learners can be very willing to be trained in how to negotiate meaning, that is asking 

for and giving clarifications (O‘Malley & Chamot, 1990) about something that is not very 

clear. Such a negotiation of meaning can involve body language, paraphrasing, giving 

examples, replacing unknown words with synonyms or kindly interrupting the interlocutor 

and asking for a restructuring of the used utterance (McLaughlin, 1990). Similarly, feeling 

learners are likely to engage in all the aforementioned approaches with pleasure in order to 

help their classmates understand the meanings/messages which are not comprehensible to 

them. Finally, perceiving learners will like the idea of guessing the meaning of words they are 

not familiar with from the context of a reading or listening text (Harmer, 2001; Oxford, 2003).  
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3. Proposed activities for the ESFP learner based on the strategies discussed 

(drawing on Psaltou-Joycey & Gavriilidou , 2015, for the outline of activities) 

3.1. Activity 1 

Name of activity: ―Stop bullying right now!‖ 

Type of activity: Role play 

Strategies included: 

-Affective strategy 

Objective: To help students feel comfortable in their school environment. 

- Social strategy 

Objective: To develop cooperation and authentic interaction among the learners while 

practicing the new language 

-Cognitive strategy 

Objectives:  

1. To provide practice in speaking by adopting a role in a real-like situation 

2. To teach the use of modal verbs in affirmative and negative form  

3. To teach the imperative and negative imperative in direct and reported speech  

4. To provide practice in writing an article (as a follow-up activity for homework). 

Skills practiced:  

-Speaking 

-Writing 

(productive skills) 

Grammar practiced: 

-Modal verbs 

-Imperative and negative imperative in direct and reported speech 

Level: Upper intermediate (3
rd

 grade junior high school) 

Time allocated: Whole class session 

Description of activity 

- Preparation/instruction 
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After the students have read a text about bullying and after being involved in a whole class 

discussion concerning what they should do in a bullying situation (in the previous class), the 

teacher assigns them to act out a role play of a supposed bullying incident taking place at their 

school. She/He gives explicit instructions on the implementation and the content of the 

activity. Specifically, he/she explains that the students are going to be divided in groups of 

three. One member of the group is going to be the bully, the other the bullying victim and the 

third a student who accidentally happens to be present before the bullying incident in question 

and decides to stand up for the bullying victim and support him/her (this role is chosen for the 

feeling learner). The students have recently been taught the use of modal verbs and the 

formation of the imperative and negative imperative in direct and reported speech. The 

teacher reminds them of the aforementioned grammar points by writing some examples on the 

board, eliciting the answers from them. He/She explains that these grammar items are 

expected to be used in their role play. The students will have 15 minutes at their disposal to 

rehearse their dialogue within their groups and the rest of the session to present their role play 

to the whole class. In the end, they will have to decide which group performed the best role 

play.  

- Practice/scaffolding 

While practicing their roles, the teacher walks around in class adopting the role of prompter 

and facilitator in cases when the groups run out of ideas, face problems in communication or 

find it difficult to apply the expected grammar. When ready, all groups in turn present their 

role play to their classmates. 

-Evaluation 

After each group perform their role play to the whole class, they get feedback by their peers 

and the teacher, and when all groups have finished with their presentations, the class chooses 

the best performance. 

- Extension 

As a follow up activity for homework, the teacher assigns the students to write an article for 

their school magazine, giving advice to younger students on what they should do in a bullying 

situation. (The students have already been taught how to write an article and have worked on 

a given model article.) 

3.2. Activity 2 

Name of activity: ―Help me!‖ 

Type of activity: Group work task 

Strategies included: 

-Social strategy 
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Objective: To develop cooperation and authentic interaction based on problem solving  

-Feeling strategy 

Objective: To develop positive feelings towards the English class by using English to help 

someone in need. 

-Cognitive strategy 

Objective: To integrate the four skills via authentic material and authentic interaction. 

Level: B1-B2 (1
st
 grade senior high school) 

Time allocated: Whole session 

Skills practiced: All (integration of four skills). 

Description of activity: 

- Preparation/instruction 

The teacher divides the class in groups of four. He/She gives each group an authentic letter 

from an English magazine‘s agony column, in which a reader of this magazine asks for advice 

on a particular problem. The teacher gives clear instructions that the groups have to read the 

problem carefully, discuss the nature of the problem within their group and then write a 

collaborative text providing a solution/answer to the problem.  

- Practice/scaffolding 

While working in groups, the teacher walks around the class, providing guidance and 

assistance when needed.  

- Evaluation 

In the end, the class chooses the best solution proposed, after the groups have read what they 

have written aloud and provided feedback to each other. 

Alternatively, the teacher assigns a different problem to each group and in the end all groups 

get feedback from their classmates whether they have tackled the problem successfully and 

properly. 

A different version of this activity can be the following: The teacher divides the class in 

groups of four. He/She explains that they have to collaborate in order to write a problem for 

an agony column of a magazine. All groups need to make up a problem by discussing and 

write it on a piece of paper. Then, the teacher randomly distributes the written ―problems‖ to 

the groups, provided that no group get their own paper. Then, the groups have to collaborate 

again, in order to read the problem written by their classmates, discuss it as a group and 

provide a collaborative written answer. (Both the problems and the answers can be serious or 

humorous.) 
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4. Justification of the actions taken in the proposed activities  

As far as the traits of the sensing learners are concerned, the teacher gives clear instructions 

on the implementation and the content of the activities, respecting the learners‘ need for 

organization, explicitness and consistency. Also, in the first activity, he/she presents examples 

of the required language on the board and does not theorize, taking into consideration that 

learners as such prefer facts to theory. 

Regarding the traits of the extravert learners, the teacher provides them with activities which 

are compatible with their sociability, their ease to interact and their most probable pleasure 

and contentment to perform in front of people (in the first activity). 

Concerning the feeling learners, they are given the chance to express their humane emotions 

and on the other hand to publicly receive their peers‘ acknowledgement and praise.  In the 

first activity these learners are assigned a role which matches with their ability to empathize. 

Thus, they are expected to put their heart and soul into the role because they would possibly 

display the same attitude in their real life. In the second activity, again the feeling learners are 

offered the opportunity to provide assistance to someone in need and this is likely to motivate 

them to deal with the required task with pleasure. 

Finally, coming to the perceiving learners, the teacher gives them the chance to improvise and 

treat the lesson like a game, while unconsciously practicing grammar elements and already 

taught language in the first activity, as well as an integration of skills in the second activity. 

He/She does not overload these learners with too many different tasks but lets them focus on 

one task for the time being (till they are trained to organize their time better in order to cope 

with more mingled tasks in the future).   

Conclusion  

In sum, it is reasonable that, since learners are not identical entities, the learning paths to 

follow are not the same for everyone. The learners‘ personality characteristics constitute an 

important factor that determines to a great extent the strategies to be used, in other words the 

courses of action that need to be taken in order for them to be led to the desirable goal, 

namely second language learning. The careful selection of learning strategies will not only 

substantially facilitate the conquest of the aforementioned goal, but it will also turn the 

learning process - the journey towards the learning destination - into an enjoyable experience. 
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Abstract: The present study aims to point out the dialectical course of knowledge towards the 

truth through the comparison of two representatives of dialogue according to the philosophy 

of education. The dilemma constitutes the core issue, as it is a crucial condition of reference 

towards a change of stance and orientation during a person‘s lifetime. The dilemma, as a 

dominant reference throughout the reasoning course of thought, contributes to the promotion 

of critical controls through the course towards the truth, as it brings about a reflective pursuit 

in times of crisis. 

More specifically, both Aristotle and Mezirow attempt, each one from a different starting 

point and with a different pursuit, to engage in dialogue, through the critical accuracy of their 

reasoning and thought, to form those questions, which will constitute their way of reference to 

the truth. For this approach, the dilemma constitutes a starting point and at the same time a 

dynamic procedure that inseminates man‘s course towards the truth. In this way, we attempted 

to reflect on the dilemma as it appears in the two philosophical mindsets and proposed 

individual conclusive determinants, which will engage in further dialogue with these research 

approaches. 

Key words: problem, dilemma, truth, aporia, reflection  

Introduction 

The present study attempts a parallel presentation of the concept of dilemma in the thoughts 

of both Aristotle and Mezirow. The former approachis connected with the dialectic of 

Aristotle while the latter is related to the transformative theory of Mezirow with the aim of 

forming a framing of their theoretical presentations. The purpose of the authoring undertaking 

is to point out the ongoing continuation of dialogue and thought so that a further prolific 

dialogue on the projections of the Self on the ―becoming‖ of our world can be created. In 

other words, our attempt focuses on associating the Aristotelian dialectic with the 

consideration of the notion of dilemma as stated inMezirowin order to demonstrate the 

encounter of the Self with its dialectic projections. 

The search for truth has been of course a constant concern in philosophical thought, (the 

continuation of thought, that is) in order to define the essence of life and the world. Aristotle 

picks up the baton from Plato in his quest for truth through conversation (Plato, Phaidon: 

91b). During the dialectic course in the search for truth and its identification, dialogue is 
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formulated and through dialogue speakers come to a meeting of minds in terms of control and 

communion. As noted by Plato ―but if, like you and me on this occasion, we were friends and 

chose to have a discussion together, I should have to reply in some milder tone suited to 

dialectic. The more dialectical way, I suppose, is not merely to answer what is true, but also to 

make use of those points which the questioned person acknowledges he knows‖ (Plato,  

Menon: 75d). 

A parallel examination of the two thinkers,who belong to separate time periods and different 

milieus,is related to their shared propositionconcerning the dialogue with our own self. Thus, 

the Aristotelian  ―βνχιεπζηλθαηπξναίξεζηλ‖ (deliberation and choice) (Aristotle, 

Nicomachean Ethics: 113a.11-14) constitutes a deliberate action, which expresses the way 

weadminister  possibilities which are available to us in order to reach a conscious decision. 

The same action is suggested by Mezirow as well, since he includes dilemma in the procedure 

of solving a problemin the course of transformative learning. 

The questions we are to examine are connected with the reasoning of the dilemma during its 

delivery and concern the procedure of speculation that the person has to face each particular 

time. Hence, one might pose the following questions with reference tothe goals that have been 

set in the present study: in which way is the dilemma formed according to Aristotle and 

Mezirow? In which way is the person assisted by the dilemma mentioned above? Does the 

dilemma constitute a way of reading ourselves? 

Therefore, we attempt, in the first place, to examine the dialectic of Aristotle in terms of 

forming a problem and then to peer the same problem from the perspective of transformative 

learning. On both occasions we examine dilemma, namely the Aristotelian ―aporia‖ so that 

the dialectic formerly brought forward, will constitute a theoretical-philosophical proposition 

in the field of Adult Educationand butwith regard tophronesis (wisdom) (an intellectual 

human virtue) according to Aristotle. 

1. The dialectic as a method of problem- solving 

Dialogic talk has been a crucial condition of dominance in both judicial and political struggles 

and it has also been a method of logic. The dialectic process bears a systematized form in 

Aristotle‘s book of Topics (Aristotle, Topics, 105b.30) (it is an essay on dialectic which 

defines the ways of utilizing opinions through arguments). In this way, Aristotle composes a 

method for the investigation of truth through its detachment from metaphysics. Thus, the 

logical inference goes through the object and projects the truth of content. Hence, dialectic 

constitutes the logic of the possible against the necessary. 

Moving on from the Socratic questioning to the Platonic hypothesis, dialectic sets a 

systematic methodunder critical controlin order toapproach truth in terms of scientific 

knowledge. The platonic dialectic is orientated towards the idea of Good, since truth 

constitutes knowledge of ideas which reveal themselves through the elevation of the intellect 
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to the supersensory world. Knowledge, as a memory, is a crucial dialectic function thus 

constituting a mental exercise during which listeners are expected to become more resilient 

and more inventive in order to ―discover through reasons‖ (Plato,  Politics: 287a). 

According to Aristotle (Aristotle, Sophistical Refutations: I, 8-9, 17b, 8-11), dialectic 

constitutes a crucial condition of arguments whichforms the interrogative determinants of 

aporia, in order to pose the suitable aporia each time according to the searching proposition 

that is put forward. In particularly, Aristotle notes that ―a dialectical proposition is a question 

which accords with the opinion held by everyone or by the majority or by the wise‖ 

(Aristotle, Topics: A 10, 104a, 8-9). 

According to the way of methodological mode of speech, that is to say, we attempt to select 

the optimum proposition among the endoxa (reputable opinions), so as to rescue the analogy  

of man to things as he retains his course towards the truth. The course towards the conquest of 

knowledge goes through the senses and during memories penetrates experience and moves 

towards science. The Aristotelian course is described in the following way: ―thus sense 

perception gives rise to memory, as we hold and repeated memories of the same thing give 

rise to experience‖ (Aristotle, Analytics Posterior: B19). 

The problem, on the other hand, constitutes the locus of using dialectic (Aristotle, Topics: A, 

104, b 1-5), so that there is a recursion to the endoxa, that is the prior solutions to the problem 

(Raphael, 1974), but, moreover, to set an aporia (Aristotle, Metaphysics: B 995, a 24) which 

will lead the individual to a dead end (lack of resource) and then to a dilemma (which of the 

two) as far as the possibilities of our options are concerned (Salkever, 2007). Thus, aporia as a 

dilemmatic proposition (Politis, 2004) is able to establish, in this case, a remonstrative 

proposition, which does not concern solely the previous facets of a condition, but contributes 

to the creation of anew spaceof problem recordings and suitable approaches. 

It is a kind of surprise, a feeling of admiration towards the world, which is part of an 

interrogative disposition-attitude of the individual regarding world interpretation. 

Thequestions raise an objection as far as individual arguments are concerned reducing them to 

problems ―but that is not an essential error. These considerations must, then, be keptin view in 

meeting the charges contained in these objections‖ (Aristotle, Poetics: 1460b: 21-22). The 

existing interrogations, that is to say, explore the logical and dilemmatic posing of the 

problem thus forming a doubtful meaning, which marvels at the individual opposing sides, in 

order to cure the gnostic components of the above problem. 

The problem as an interrogative proposition, therefore, is solved through the production of 

arguments which lie either for or against individual opinions. As a result, aporia and problem 

compose the canvas of the dialectic course by analyzing the particulars to universalsthus 

causing the inductive method as a reasoning course of producing arguments (Aristotle, 

Rhetoric: 1356a, 35-36-b, 1-6). 

The above reasoning constitutes a fundamental type on which the progress of notions is based 

and evidence is formed. The reasoning course depicts the reason according to which we are 
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able to deduce conclusions from the presuppositions set above. Hence, reasoning according to 

Aristotle ―is a discussion in which certain things having been laid down, something other than 

these things necessarily results through them‖ (Aristotle, Topics: A, 100a). The evidence, 

then, provides the definition and its resulting divisions, a definition which is confirmed 

through induction. 

Dialectic, as can be deduced from the above, does not come under a unique way of mental 

exercise and communication through its interrogative nature, but poses the premises of a 

problemin order to pass through the truth posing control as a criterion of its quest. The critical 

control which is being attempted through the above reasoning, promotes those examinable 

routes, which contribute to the construction of a common space of reasoning assumptions. 

Thus, dialectical reasoning assists mental exercise, accidental encounters and conversations 

and philosophical sciences (Aristotle, Topics: A 101a, 27-28). 

The quest of the essence concerning ηηνλείλαηζεκαίλνλ(Aristotle, Topics: 101a) deduces a 

causal pattern, which is orientated to the definition of knowledge producing ontological 

questions. What is examined is actually the way in which it is necessary to know the νλ.The 

examination of the causes (that is the quest of a token of correctness for the conquered 

knowledge) and their epistimological reference constitutes Ontology as a scientific field. 

Aristotelian ontology is composed around a causal construction which defines the procedure 

of knowledge based on the central ontological question the ηηνλείλαη. It is about the causal 

science, which attributes the knowledge of the essence of the νλ in an interrogative way. 

Ontology and questioning put forward a reasoning course towards the truth by forming a 

critical proposition of the opposing sides. 

2. The notion of Dilemma in Transformative Learning 

The course towards the truth does not constitute solely a privilege of philosophical thought. 

On the contrary, it actually passes through theoretical references of adult education during the 

learning process, as well. More specifically, Mezirow proposes a reflective course towards the 

truth through which we transform our previous convictions. The impact of Freire on the 

development of Mezirow‘s set of thoughts, has to do with the encouragement of critical 

consciousness   by analyzing  questions and by assuming social action based on dialogue and 

critical consciousness (Freire, 1973; Taylor, 1998; Harris et al, 2008). In other words, the 

socraticηηεζηηλand the aristotelianηηνλείλαηis brought back in this investigation of 

consciousness highlighting the social dimension of the question. In these terms, as was the 

case in the aristotelian proposition above, dialogue is included as a channel of prolific 

reassessment of our convictions. 

In the current condition of reassessing our previous convictions a problem is also detected – 

the problem of discovering the distortions we are experiencing. So, critical reflection 

constitutes a crucial process in the problem solving procedure as long as it reframes initial 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 38 of 215    

reasoning and assumptions and encourages the adoption of a critical viewing of our previous 

distorted beliefs (Fisher, 2003; Lough, 2009).  The dissatisfaction, the problem results from 

our dysfunctions and also from our difficulty to adapt to the new conditions we discovered 

during the forming of our new perceptions. 

This means that our cognitive assumptions as well as our moral convictionshave an effect on 

the sense making of our experiences. The above frames of reference become dysfunctional 

during our interaction with different attitudes and interpretive convictions. In this case it is 

possible to reexamine our viewpoint and interpretive conviction by casting doubt on our 

previous set of values (Nohl, 2015).  

The above procedure passes through certain phases during which transformation takes place 

(Mezirow, 2000; Reiman et al., 1997;Nohl, 2015). In this way we can inspect the course of 

our life as far as our values and interpretive approaches are concerned. The existing 

meaningful patterns – totals, which no longer constitute a viable starting point, are 

transformed into new viewpoints thus reassessing our initial scope. Tie critical procedure 

comes to the fore and proposes a procedure of self reflection, which activates a new course of 

action. This means that our way of receiving previous established convictions under a specific 

social and cultural milieu is called into question. In other words, the codified edifice which we 

had constructed during our previous assessments is unsettled. In this way, our previous 

experience is decoded and reflective thought on terms of rational management of our 

experiences is made necessary (Christie, 2015).  

The point at which our initial convictions are being examined is the disorientating dilemma 

(the Aristotelian aporia, in other words), which can be the result of an enlightening 

conversation or of a work of art during contacting a different culture of thought and attitude. 

In this way, because of a crisis experienced during our life (Mezirow, 1978; Malkki, 2012) 

those conditions are formed which can ram our initial assumptions and reshape our opinions 

towards a totally different and unprecedented direction of our life (Laros, 2017; Tayrol, 

2000). The intellectual models which can ram are those in which we can find ―deeply 

ingrained assumptions, generalizations, or even pictures and images that influence how we 

understand the world and how we take action‖ (Senge, 1990, p. 8). 

In which way does the transition from a chaotic and disorientating situation –since crisis 

creates an emotional chaos (Kubler-Ross & Kessler, 2005) - to a more definable sense making 

of our life take place? In other words, in which ways is dilemma connected with the transition 

mentioned above? The dimensions of social (Baumgartner, 2002) and emotional situation 

(Dirkx, 2001, 2008) constitute a significant part both of the forming of the disorientating 

dilemma and of the transformation of our previous thoughts (Taylor, 2000). A deeper 

understanding of our emotions contributes to a more conscious reception of our experiences 

and at the same time reinforces our self knowledge. 

The restructuring of our earlier sense makings passes through the relations we build and 

through the emotional satisfaction we receive from the way of interpreting our life (Taylor, 
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2000; Roberts, 2006). As Sands and Tennant (2010) note that the moment you are taking off 

your shoes you negotiate with the terms of your lost story and you give new sense to the past 

notions of your life using new signifieds and following a new proposal of life. In this sense 

making from scratch we can find the intellectual dimension, as is proposed by Mezirow and 

has been registered by individual reviews as well (Illeris, 2004, 2007; Tayror, 2000, 2007; 

Holmes, 2015) concerning the above mentioned connection with our emotions and 

experiences. 

Prolific dialogue and exploitation of the experience of the others constitute crucial 

presuppositions for the reassessment of our previous convictions and the formation of a new 

perception concerning the sense remaking of our actions (Moore, 2009). However, reflection 

is not part of an established attitude, since, even during the assumption of new actions, it 

creates new dilemmas, which can redefine the way of our perceiving life. 

Consequently, the dialectic of our life conditions constantly forms new islets of 

conceptualizations (―cognitive survival‖), so that we can negotiate on the new terms of our 

life (Boud& Walker, 1998). The formation of a new perspective, as Mezirow (2000) notes,is 

the result of our overcoming a crisis and accepting a new life. 

The way in which dialectic restructuring of our meanings is realized is not connected solely 

with our reasoning propositions in the way they are connected with their logical expression 

but also with critical control, as it enhances the meaning of our life. It is a process of sense 

making which is made possible when we incorporate new meanings in our existing experience 

(Mezirow 2000). 

Conversation 

In the above examination of two approaches both of which concern the course towards the 

truth, the issue of dilemma was set in the centre of our analysis as a term of reasoning and 

existential reference. In this way, it forms a continual feedback of our thoughtin the course of 

the νλ towards the truth. In Aristotle, it constitutes an interrogative expression of thought by 

controlling the impending propositions, while in Mezirow it follows the course of aporia, but 

it is not subject to the reasoning of an a prioriproof procedure but gives sense to our life by 

transforming previous distorted notions. 

The Aristotelian view, on the one hand, is based on the dialectic of reasoning and produces 

ontological questions while the view of Mezirow includes a psychological-emotional 

proposition and brings change on ontological terms. It is not possible to claim that Mezirow 

follows Aristotle or that Aristotle poses interrogative propositions of psychological nature. 

Dilemma, however, constitutes a mutual position and forms the terms of existential quest. 

This means that aporia composes a set of questions, which place being in a new dialogue both 

with itself and withothers. 
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The comparative examination of the two thinkers was not a random one as it constituted a 

crucial question regarding the discovery of truth during the examination of reflection in the 

field of adult education. Critical control and aporia are in dialogue with the experience of 

adults thus forming a dynamic course towards the truth of being and redefining the set  

clauses of their lives. Aristotle, on the other hand, following the way in which human thought 

is organized , did not only chart previous endoxa but also analyzed the way in which the 

νλrefers to the discovery of truth. Hence, the examination of the two thinkers leads to the 

production of new questions within academic dialogue and  during the investigation of our 

course as human beings.    

Bibliography 

Aristotle Topics. in D. W. Ross ed., AristotelisTopica et Sophistici Elenchi. Oxford: 

Clarendon Press 1958. 

Πεξίηῶλζνθηζηηθῶλἐιέγρσλ. in D. W. Ross ed., AristotelisTopica et Sophistici Elenchi. 

Oxford: Clarendon Press 1958. 

Ethics. in I. Bywater ed.,  AristotelisEthicaNicomachea. Oxford: Clarendon Press 1894. 

Metaphysics. in D. W. Ross ed., AristotelisMetaphysica. 2 Vols. Oxford: Clarendon Press 

1924. 

Poetic. inR. Kassel ed.,  AristotelisDe artepoetica liber. Oxford: Clarendon Press 1965. 

Rhetoric.  in D. W. Ross ed., AristotelisArs rhetorica. Oxford: Clarendon Press 1964. 

Analytics.  in D. W. Ross ed., AristotelisAnalyticaPriora et Posteriora Oxford: Clarendon 

Press 1964. 

Metaphysics. in W. Jaeger ed., AristotelisMetaphysica Oxford: Clarendon Press 1957. 

Holmes, J. A. (2015). Transformative Learning, Affect, and Reciprocal Care in Community 

Engagement. Community Literacy Journal, 9(2), 48-67. 

Christie, M. (2015). Carey Michael, Robertson Ann, Grainger Peter, Putting transformative 

learning theory into practice. Australian Journal of Adult Learning, 55(1), 9-30. 

Dirkx, J. M. (2008). The meaning and role of emotions in adult learning. New Directions for 

Adult and Continuing Education, 120(2), 7-18. 

Dirkx, J. M. (2001). The power of feelings: Emotion, imagination, and the construction of 

meaning in adult learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 

89(2), 63-72. 

Fisher, C. (2003). Demystifying critical reflection: Defining criteria for assessment. Higher 

Education Research & Development, 22(3), 313-325. 

Freire, P. (1973). Education for critical consciousness. New York: Continuum. 

Harris S., Lowery-Moore H., Farrow V. (2008).Extending Transfer of Learning Theory to 

Transformative Learning Theory: A Model for Promoting Teacher 

Leadership.Theory IntoPractice, 47(4),  318-326. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖ 

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 41 of 215 

Illeris, K. (2004). Transformative learning in the perspective of a comprehensive 

learningtheory. Journal of Transformative Education, 2(2), 79-89. 

Illeris, K. (2007). How we learn: Learning and non-learning in school and beyond. London: 

Routledge. 

Laros, A. (2017). Disorienting Dilemmas as a Catalyst for Transformative Learning. In A. 

Laros, T. Fuhr, W. E. Taylor (Eds.), Transformative Learning Meets Bildung. 

International Issues in adult Education (pp. 85-95). Rotterdam: Sense Publishers. 

Lough, J. B.
 (

2009).  Principles of Effective Practice in International Social Work Field Placements. Journal of Social Work Education, 

45(3)
,
 467-480

. 

Mälkki, K. (2012). Rethinking disorienting dilemmas within real-life crises: The role of 

reflection in negotiating emotionally chaotic experiences. Adult Education 

Quarterly, 62(3), 207–229. 

Mezirow, J. (1978). Education for perspective transformation: Women‟s re-entry programs in 

community colleges. New York: Teacher‘s College, Columbia University. 

Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 

Mezirow, J. & Associates. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a 

theory in progress. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Moore, B. (2009).Transforming experiences of workplace difficulties through synergic and 

hermeneutic inquiry,Dissertation,San Francisco, California: Faculty of Saybrook 

Graduate School and Research Center. 

Nohl,A. M. (2015). TypicalPhasesofTransformativeLearning: APractice-BasedModel.  

AdultEducationQuarterly, 65(1), 35-49. 

Politis,V. (2004). AristotleandtheMetaphysics,  NewYork:Routledge. 

Raphael,S.(1974).Rhetoric, DialecticandSyllogisticArgument: Aristotle'sPositionin "Rhetoric" 

I-II,  Phronesis, 19(1), 153-167. 

Reiman, A. J., Sprinthall, N. A.  &ThiesSprinthall, L. (1997). Service learning and 

developmental  education:  The need for an applied theory of role-taking and 

reflection. International Journal of Group Tensions, 27(4), 297-308. 

Roberts, N. (2006). Disorienting dilemmas: Their effects on learners, impact on performance, 

and implications for adult educators. In M. S. Plakhotnik& S. M. Nielsen (Eds.), 

Proceedings of the Fifth Annual College of Education Research Conference: Urban 

and International Education Section (pp. 100-105). Miami: Florida International 

University. 

Platon. Phaedo. in I. Burnet ed., Platonis Opera Η, Oxonii: Oxford Clasical Texts 1900.  

Politicus. in I. Burnet ed., Platonis Opera Η ,Oxonii: Oxford Clasical Texts 1900.  

Menon. in I. Burnet ed., Platonis Opera ΗΗΗ, Oxonii: Oxford Clasical Texts 1903.  

Procee, H. (2006). Reflection in education: A Kantian epistemology. Educational Theory, 

56(3), 237-253. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 42 of 215    

Salkever, St. (2007). Teaching the Questions: Aristotle's Philosophical Pedagogy in the 

"Nicomachean Ethics" and the "Politics". The Review of Politics, 69(2),192-214. 

Sands D.,  Tennant M. (2010). Transformative Learning in the Context of Suicide 

Bereavement.Adult Education Quarterly,60(2),  99-121. 

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art & practice of the learning organization. 

New York: Currency Doubleday. 

Taylor, E. W. (1998). The theory and practice of transformative learning: A critical review 

(Information Series No 374). Columbus, Ohio: ERIC Clearinghouse on Adult, 

Career, and Vocational Education, Center on Education and Training for 

Employment Ohio State University.  

Taylor, E. W. (2000). Analyzing research on transformative learning theory. In Mezirow& 

Associates (Eds.), Learning as transformation: Critical perspectives on a 

theory in progress (pp. 285-328). San Francisco: Jossey-Bass. 

Taylor, E. W. (2007). An update of transformative learning theory: A critical review of the 

empirical research (1999-2005). International Journal of Lifelong Education, 26(2), 

173-191. 

Kübler-Ross, E., & Kessler, D. (2005). On grief and grieving: Finding the meaning of grief 

through the five stages of loss. NY: Scribner‘s. 

Sands, D., & Tennant, M. (2010). Transformative learning in the context of suicide 

bereavement. Adult Education Quarterly, 60(2), 99-121. 

Boud, D., & Walker, D. (1998). Promoting reflection in professional courses: The challenge 

of context. Studies in Higher Education, 23(2), 191-206. 

Baumgartner, L. M. (2002). Living and learning with HIV/AIDS: transformational tales 

continued. Adult Education Quarterly, 53(1), 44-59. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖ 

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 43 of 215 

 

 

Critical Thinking and Interaction in online education as a factor of raising awareness, 

changing attitudes and transforming citizens' inaccurate assumptions about the 

environment 

Dr. Panagiotidou Anastasia., English Language Teachers' Advisor, Primary and Secondary Education, 

Prefecture of Drama, Easter Macedonia and Thrace, sym06-dra@sch.gr 

Dr. Kioulanis Spiros., Professor/Tutor at the Hellenic Open University, Director of the Directorate of 

Secondary Education in the Prefecture of Drama, kioulanis@ac.eap.gr 

Dr. MixailTsatiris.,Democritus University of Thrace, Department of Forestry and Management of the 

Environment and Natural Resources, Assistant Professor, tsatiris@fment.duth.gr 

 

 

 

 

Abstract: In the present study the bibliographicestablished presumption that in an adult 

learning environment the interaction between participants, with activities that promote 

reflection and critical thinking, contributes decisively to the change of established perceptions 

and dysfunctional assumptions.On the basis of this vision, data from the planning, 

implementation and evaluation of an online learning environment are presented, in terms of 

its contribution to changing teachers' attitudes towards environmental issues. The data were 

processed by qualitative analysis of the messages developed in the course modules, by 

analyzing the interactions developed through the theory of graphs, as well as quantitative data 

derived from the answers of the participants in special questionnaires. Research evidence 

suggests that fostering interaction between participants in an online learning environment 

through reflective and critical thinking contributes positively to meeting the goals set. At the 

same time, it can lead to questioning the validity of established perceptions and mistaken 

assumptions about the environment, on which we often understand and interpret reality. 

Keywords:reflection, critical reflection, interaction, environment, attitudes, assumptions, e- 

learning 

Introduction 

As energy and environmental issues are globally recognized and pose a threat to both the 

quality of life and the sustainability of the planet, it is more than ever clear that the basis of 

ecological reflection and the search for effective energy solutions, is more related to changing 

human behavior and changing attitudes, perceptions and environmental mistakes of a large 

proportion of population. In this context, modern developments in the field of digital 

technology combined with the development of the Internet, telecommunications and 

technology systems offer the opportunity to support learning at the place and at the time the 
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trainee wishes and provide significant and alternative opportunities in the field of 

communication, information, awareness raising and training of citizens (Kioulanis, Tsatiris, 

Galatsidas, Kitikidou, 2014). 

A key component in adult education is the use of learner experience. Empirical training is the 

training that exposes trainees to an experience and then encourages reflection on it to develop 

new skills, new attitudes or new ways of thinking (Karatza,Koulaoudidis,Spanaka, 2012). 

Kolb (1984) pointed out that trainees' occupation with abstract ideas and concepts does not 

lead to effective learning because it is a process cut off from reality and asymmetrical with the 

conditions they face. On the other hand, when learning focuses on problems arising from 

participants' experiences it becomes more effective. 

Under the influence of these visions and during the 2015-2016school year, we planned and 

implemented the online project "Building the School of the Future" on the asynchronous e -

learning platform of Secondary Education Directorate in Drama. Theoretically, the project 

was designed based on the stochastic model of Boud, Keogh, Walker (1985, 2002), 

dominated by the return to experience, the sentiment approach, and the re-evaluation of the 

experience. The work in groups as well as the interaction developed were based on the 

reflective interaction model called Reflective Interaction through Virtual Participants 

(Kioulanis, 2013). The parallel activities during the training were designed based on 

cooperative and creative learning activities. 

The process was attended by 457 teachers who worked together in the perspective of the 

school of the future on the basis of axes on didactic methodology, educational management, 

human relations, environmental awareness and sensitization. 

In this study we focus on the axes of environmental awareness and sensitization of citizens‘, 

in relation to the impact their participation in an online learning environment focused on the 

principles of stochastic learning can have on them. 

1. Reflection and critical reflection 

Jarvis (1987, 1992) argued that the learning process starts from the moment a person comes 

into contact with a social experience that offers learning. He argues, in fact, that our whole 

life can be considered as a continuous learning phenomenon, which is developed in a complex 

and diverse social-cultural environment. In fact, on the basis of these views, he divided 

learning into reflective and non - reflective, meanwhile introducing the concept of non - 

learning in which the experiences experienced by an adult do not lead to learning for reasons 

such as fear of change, arrogance, or simply rejecting the learning dimension of experience. 

For John Dewey, another thinker of experiential learning, reflection refers to evaluating the 

justification of an individual's belief, that is, the process of logically examining the 

conclusions with which his beliefs are justified. 
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Reflection can be an integral part of the decision one gets about how effectively he should act, 

or it can also include a post reassessment of the data. The post reassessment reflection re-

examines prior learning and focuses on assumptions about the content of a problem. It may 

also refer to the process of solving a problem or to earlier cases on which the problem itself 

has been raised. Reflection on past hypotheses is defined by the term critical reflection, and 

while reflection generally involves criticism, critical thinking refers only to the questioning of 

the validity of earlier learning assumptions and to the question of justification of the original 

reasoning and it is not related so much to how but to why of learning (Mezirow, 1990). 

Boud, Keogh, Walker (1985, 2002) refer to thinking as a general context of activities in which 

the individual is engaged to explore his experiences and is led to a new understanding and 

assessment of phenomena. 

Three levels are dominated by these activities: 

(a) Return to experience, which means recalling important events, representing the original 

experience in the learner's mind and telling other key points of this experience. 

(b) Approach of emotions, which has two dimensions: exploitation 

of positive emotions and limitation of those who obstruct learning. 

(c) Re-evaluation of the experience, which contains  connection of  new knowledge with that 

one already held by the trainee and incorporation of this new knowledge into his perceptual 

system. 

Basic dimensions, which, according to Boud, Keogh, and Walker (2002), can contribute to 

reflection and improve its results are: 

(a) association, that is, linking of new data to those already known, 

(b) integration, which searches for relationships between data, 

(c) validation, which recognizes the authenticity of ideas and emotions which have emerged 

and 

(d) assimilation of new knowledge. 

Mezirow (1991a) argues that critical thinking on the assumptions that have been implanted by 

the cultural context and often lead to dysfunctional behavior is a prerequisite for our more 

harmonized integration into reality. Based on this logic, he expresses the view that every adult 

is trapped within a set of assumptions and values, which are often false or dysfunctional, and 

therefore suggests that the ineffective, dogmatic views be turned off by the power of criticism 

and autonomy thinking. In Mezirow's work, incorrect or dysfunctional views are transformed 

through a critical distortions assessment of epistemic distortions, sociocultural distortions, and 

psychic distortions. In this perspective, the view of transformative learning is important. 

(Mezirow, 1990a, 1991a, 1998b, 1998c). 
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2. Interaction in Online Learning 

An important element of modern online learning environments is their transformation into 

collaborative environments and places of intense social processes. In order to develop an 

online learning environment, a combination of interactions is required to achieve a common 

goal. Learners in online learning are in a different learning environment, making them more 

independent and in this sense capable of taking initiatives but also responsible for controlling 

their learning path. Under these circumstances, learning arises as a result ofinteraction, 

activation and initiatives that are developed (Anastasiadis, 2006). 

Yacci (2000) in Boffiliou, (2013) states that interaction is a critical variable that needs to be 

clearly defined. In this context he makes a very analytical structural approach to the concept 

of interaction and defines it as a closed circuit where a message starts from an entity (man, 

machine or something else), directs to another entity and returns to the original, thus closing 

the circuit. Based on these data, there are four variables that affect the process of interaction: 

(a) interdependenceof messages of cognitive and emotional type, (b) duration of each 

message, (c amount of information contained in the message, (d)time between the sending of 

the message and the receipt of a reply. 

Research data suggests that increased interaction leads to better learning outcomes 

(Koustourakis, Panagiotakopoulos, Lionarakis, 2003), although important questions are raised 

about the nature and extent of the interaction and its impact on the performances of the 

participants in an online course (Picciano, 2002). 

3. The field of sensitization and change of attitudes towards the environment 

The characteristics of education for sustainable development are based on the principles, 

values and dimensions of sustainability (society, economy, environment), promotes lifelong 

learning, it is values-oriented and refers to local environment and local cultures. 

An important study by the Academy of Athens on Greece's energy prospects in 2050 shows 

that the energy sector may be a prerequisite for the growth of economy in the coming decades. 

This is a study by the Working Group of the Energy Committee of the Academy of Athens 

(Newspaper: ―ΣνΒήκα‖, 2017). 

The study states that the global energy landscape is experiencing a period of radical change 

where the role of consumers in Europe and around the world becomes essential and active. It 

is emphasized that these data will require large amounts of investment funds on 

interconnection networks, smart meters, vehicle storage and charging systems, other security 

and control systems and the required telecom and IT infrastructure. Achieving the goals will 

require people to support these prospects and for their(the citizens‘) own sake, they should be 

sensitized in this perspective. Of course, the field of awareness and change of attitudes 

towards the environment is really wide, as it starts from childhood and widens throughout life. 
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In this perspective important parameters are family, school and any form of formal, non-

formal and informal education. 

4. Design and implementation of the stochastic model 

The online stochastic approach was based on the design of a four-step model (Planning, 

Organization, Application, Evaluation - P.O.A.E) (Panagiotidou, 2016). 

In the first stage that is Planning the organizational framework, the target group identification, 

the diagnosis and assessment of potential problems, the description of the main purpose and 

individual objectives at the level of knowledge, skills, attitudes and metacognitive abilities 

were made. The expected results were recorded and the choice of the technological tool 

(software, e-learning platform) was decided. 

In the second stage that is Organization, a number of topics were identified such as the 

timetable for the study and the implementation of the program, the identification of the 

material on the basis of the needs and the learning styles of the trainees (teachers) involved in 

the process as they (topics) were diagnosed in the previous stage. 

In the third stage, implementation, everything was carried out according to the timetable of 

the previous stage. Here the predominant element was the stochastic processes as well as the 

interactions developed among the participants, the interaction with the trainers and the 

technological medium  but also the interaction with oneself (reflection).The implementation 

took place in four stages (scenes). 

In the first stage the teachers talked about themselves. They recalled positive and negative 

experiences and feelings they experienced as students, narrated their experiences as teachers 

and through all these they recorded their first thoughts as to how they imagine the school of 

the future. For this purpose, they had four main choices concerning environmental 

consciousness in relation to environmental interventions that could apply to school units, 

human relationships, teaching methodology, and educational administration. 

In the second stage the participants were divided into four groups in order to elaborate and 

discuss the four different aspects of the subject. 

In the third stage teachers studied the results of the work of all groups. They then met at the 

forum "Reflection" where they discussed about their previous experience and the new 

knowledge they acquired by interacting with their colleagues as they were thinking whether or 

not that knowledge is important to them and if, on the basis of this new knowledge, they will 

either revise their original view or not. 

Finally, in the fourth stage, each participant in the project, regardless of the group he worked 

with, wrote a short essay proposing the school of the future as it meets his expectations but 

also taking into account the modern challenges using in his final proposition the verbs: "I 

conclude‖, " I judge "," I Apply "," I  Doubt "," I Refuse ", and" I Confirm‖. 
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In the fourth stage, that is evaluation, the assessments of the process were collected and 

recorded. For this purpose, quantitative and qualitative analysis methods were chosen, ie 

questionnaires and interviews. The aim was to correlate with the initial objectives, record and 

analyze the impacts (positive and negative) and make decisions related to the continuation, 

repetition, or extension of the course. 

5. Research data 

5.1. Qualitative analysis of the discussions 

The aim of the research was to investigate whether the implementation of the model in the 

process of e-learning involves criticalthinking, emergence and acceptance of different 

perspectives in approaching a subject and whether this can lead to transformation of false 

assumptions and change of attitudes. 

Methodologically for the processing of the above research questions we examined the content 

of the messages exchanged in the fora with quantitative and qualitative criteria and data and 

we analyzed the interactions developed with the use of graph theory. 

More specifically, in the first forum of the project, the participants talked about themselves, 

recalled positive and negative experiences and feelings they experienced as students, narrated 

their experiences as teachers, and through all these they recorded their first thinking about 

how they imagine the school of the future. For this purpose, they were given four directions if 

they wanted to choose one of them or to combine elements. One of these directions concerned 

environmental awareness with regard to environmental interventions that could apply to 

school units. The other three concerned human relationships, teaching methodology and 

administration of education. 

In this debate 502 views were recorded, only seven of which referred to issues related to 

environmentallyupgradingschool units. However, after trainees having completed the course 

and following the stochastic and interactive processes developed in it, 170 new views and 

suggestions have been recorded. These views have connected the school of the future with 

environmental consciousness and awareness. 

As far as the development of Environmental Awareness is concerned, it was proved the 

necessity for school not only to provide environmental knowledge but also to invest in 

changing attitudes and the development of metacognitive activities, through which the 

students will become active citizens taking relevant initiatives. To do this, today's students 

should have an emotional engagement in activities inside and outside the school environment 

and not just mere environmental knowledge. 

In this process the attitude of teachers, who should be sensitive to environmental issues, was 

considered important. Environmental awareness was referred to as a complex process 

involving both information and reformation of the behavior of a person or group on 
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environmental issues and problems. In this context, it was pointed out that the participation of 

teachers in experiential activities and in projects similar to this can contribute to the 

reformulation of their behavior and the change of false attitudes and assumptions. 

At the same time, it was emphasized the adoption of more group rather than individual 

environmental actions, through which students will be interested in nature and its protection. 

These ideas have been recordeded and added to a sustainable school that meets the needs of 

the present without diminishing the ability of future generations of people to satisfy their own. 

5.2. Quantitative analysis of the content of the messages exchanged 

In Graph 1, we can see a comparison of participations between the forum "How can we 

bypass the guards" and the "Final Battle" forum. In the first   the participants were asked to 

write a suggestion on how to avoid the guards, while in the second there was a real meeting 

with them as they appeared in the form as virtual participants interacting with the other 

participants. 

 

Graph 1. Comparative data between working fora 

 

From the comparison of the data, it is clear that in both fora the same number of topics were 

opened (130 and 133 respectively), but the interest of the participants is particularly higher 

when the interaction is increased due to the presence of the virtual participants. 

Thus, we notice that while in the forum "How can we bypass the guards" the posts amount to 

329, in the forum "Final battle", they reach 4.732. Correspondingly, the data are also in the 

"views", ie the readings that demonstrate the interest of the participants in the process that 

evolves. So, in the forum "How can we bypass the guards" we see 8,252 views whereas at the 

"Final Battle" forum, they are launched at 24,437. 
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5.3. Evaluating views using questionnaires  

The project was based largely on stochastic processes developed through reflective activities. 

This component, according to the participants, contributed to a great extent (58%) to the 

question of the validity of established perceptions and their mistaken assumptions (Graph 2).  

 

Graph 2. Dismissal of Valid Concepts and Mistaken Assumptions 

Also, reflection contributed significantly (92%) to the reconsideration of established 

perceptions and values on the basis of which they understand and interpret reality about the 

environment (Graph 3). 

 

Graph 3. Reconsideration of perceptions and values of understanding reality 
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Graph 4 shows the views on the achievement of the project's objectives. Forty four per 

cent(44%) of respondents believe that emotional goals have been more attained, 38% refer to 

change in attitudes, and 18% focus on cognitive goals. 

 

Graph 4. Reconsideration of perceptions and values of understanding reality 

5.4. Analysis of interactions with the use of graph theory 

In order to analyze the content of the messages in details, the analysis of social networks was 

used as a method that synthesizes a theoretical background for understanding the structure of 

a network and the interactions developed within this network. 

The study of social networks was carried out through the graph theory (Biggs, Lloyd, Wilson, 

1986), where users appear as nodes of the graph and the edges correspond to the interaction 

between the users (of each node). The graph and graphical interface of AT & T (2017), which 

is an open source software and used to create and display graphs, was used to measure and 

display the graphs. 

Graph 5 below shows a snapshot of the "Final Battle" network structure. We see an 

illustration consisting of a set of nodes linked to lines (edges), which essentially map 

interactions between the participants. In four points of the graph, four figures are shown 

indicating the starting points of the discussions (nodes). 

The image analysis shows that the thickness of the edges (lines connecting the nodes) reveals 

the volume of interactions based on the number of messages, ie expressing the exchange of 

messages and thus relationships. The in-degree in the graph, that is, the number of edges 

ending in each node and the out-grade, that is the number of edges starting from each node, is 

large. Significant is also the degree centrality, as the sum of all the nodes that are directly 

connected to each other, as well as the closeness centrality which is the fact that the nodes are 

close to each other, an element which increases the interaction between the nodes. 

Knowledge
18%

Emotions
44%

Attitudes 
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Finally, the graph is characterized as connected in the sense that there is a path from each 

node to every other node, revealing the reciprocity of the exchanges. 

 

Graph 5.Snapshot of the structure of the ―Final Battle‖ net 

Discussion and Conclusions 

Theoretically, the study was based on the assumption that in adult education the interaction 

developed with reflective activities is a key component of the attempt to change established 

beliefs and dysfunctional assumptions by citizens. 

Changing attitudes and dysfunctional assumptions on environmental issues is a lifelong 

process that in adults take on special and particular dimensions as they are often characterized 

by erroneous and dysfunctional environmental assumptions. In this context, they are 

highlighted by the utmost importance of principles and data concerning stochastic and 

transformational learning, which according to the theoretical framework of adult education 

can make a decisive contribution to this perspective. 

From the analysis of the data it was found that Kolb‘s (1984) position is confirmed that if 

learning focuses on the problems resulting from the participants' experiences, it becomes 

more effective. The theoretical data of Boud, Keogh, Walker (1985, 2002) also confirm the 

theoretical data regarding the effectiveness of the stages that lead to reflection: returning to 

experience, approaching emotions and re-evaluating experience. 

At the same time, the work in groups as well as the interaction they developed attributed 

particularly high levels of interaction that confirmed the effectiveness of the reflective 

interactive interaction model through Virtual Participants, while the parallel activities 

developed demonstrated that cooperative and creative learning techniques can be effective in 

online learning as well. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖ 

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 53 of 215 

In general, as Yacci (2000) points out, interaction is also a critical variable in online learning. 

Koustourakis, et al. (2003) also argue that increased interaction leads to better learning 

outcomes. It has, of course, been found that the emotional aims of learning have been attained 

to a greater extent,contributing to the attempt of changing misconceptions and assumptions. 

From the qualitative analysis of the messages developed became clear that the stochastic and 

interactive processes developed contributed to a great extent to the transformation of the 

attitudes of the participants who, at the last stage of the process, not only talk more about 

environmental issues but also show particular environmental awareness by making proposals. 

The quantitative analysis of the content of the messages exchanged showed that the interest of 

the participants is particularly high when the interaction is increased, while the recording of 

opinions using questionnaires showed that through the use of stochastic activities the 

participants themselves question the validity of established beliefs and their erroneous 

assumptions. 

Finally, the analysis of interactions with the use of graph theory demonstrated the high levels 

of interaction recorded in the discussions developed in the project. 
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Abstract: Education is going through a period of unprecedented demographic, socio-ecomonic 

change. The mass influx of migrants and refugees has determined and shaped the 

contemporary Greek reality, which is made up of groups with particular national, religious 

and cultural characteristics. The Greek educational system is called to find effective ways to 

include and educate refugee children, implying the need to create a multicultural way of 

teaching in classrooms. The question of social justice has been discussed widely in the 

international literature, in regard with how this can be ensured in schools by the educational 

administration. Social justice leadership can be used to support a more general movement 

towards a fairer, less oppressive society, with the school principal who looks: a) for ways to 

smoothly integrate students who belong to minority groups and b) for ways to overthrow 

inequalities. After the outbreak of war violence in Syria, there has been a rapid increase of the 

refugee flowing in Greece, resulting in major socio-economic and cultural changes for the 

country. As school organisms are permeable to this change, they are now called to effectively 

manage the issue of integrating refugees into the Greek education smoothly. This essay will 

show that social justice leadership can provide strong bases towards this direction. 

Keywords: social justice, leadership, integration, refugee children 

Introduction  

As Stylianidis and Pashiardis (2006) mention, the current era is stated by rapid political and 

socioeconomic developments world-wide, which mark the transition from the industrial 

economy and society to what is called the ―new economy‖. For this reason, it is increasingly 

evident that, in the modern world, these developments have implications, which often go 

beyond the borders of the countries, bringing migratory movements of populations globally.  

Nevertheless, unfortunately even today, the world is plagued by violent civil conflicts for 

religious, political and socio-economic reasons. One of them, in Syria, over the past five 

years, has resulted in the forced migration of large populations, largely consisted of children, 

for survival reasons. UNESCO (2015) points out that preserving and strengthening human 

dignity, ability and well-being should be the primary purpose of 21
st
 century education. 

Leadership of social justice, therefore, based on these global values, has the capacity to 
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eliminate internal conflicts, that can be created in a multicultural society, consisted of 

different socio-economic, religious beliefs and national backgrounds. Several years ago, 

Pashiardis (1993) mentioned that public schools owe to increase their quality and productivity 

and show behaviors and values their students must have, in order to respond to the predicted 

socio-economic problems and ensure the vitality of their future.  

Initially, this paper deals with a theoretical description of social justice in education and 

leadership of social justice and then, it makes a brief presentation of the refugee issue in 

Greece. In the end, this study will prove the help, offered by social justice leadership, in the 

smooth incorporation of refugees into the Greek schools, proposing relevant actions that 

could be implemented by school leaders. 

1. Social justice and education 

This study is based on theoretical approaches, which concern the term of ―social justice in 

education‖. Σhe question of social justice has long been discussed in the international 

literature, with regard to how this can be ensured in schools by the educational administration. 

The way this can be perceived varies, according to the socio-economic and political 

conditions and approaches of each period of time (Turhan, 2010). For this reason, in this 

paper, the context of social justice will be promoted by reference to the social, historical and 

political parameters, involved in its constitution.  Several years ago, Griffits (1998) presented 

the historical context of the term ―social justice‖, stating that the term has changed, from 

being socially focused, to concentrating on equality towards the gender and racial origin, in 

the 1970s and 80s, while it expanded on disability and sexuality issues in the 1990s. 

Similarly, Gerwitz (1998) identifies social justice as a distributive and relational dimension. 

Consequently, he attempts a more detailed separation between ―distributional justice‖ and 

―relational justice‖, based on the belief that ―social justice should not be used, exclusively, in 

the narrow conventional sense of how goods are distributed in society, but should be extended 

to include all aspects of institutional rules and relationships…‖ (Gewirtz, 1998, p.469). 

In the educational context, justice in the form of equality, has emerged in three forms, mainly 

(Gewirtz, 1998): the first one, ―equality of opportunity‖ refers to equality as to formal rights. 

The second one, ―equality of outcomes‖, refers to the equality of success rates of different 

social groups, through interventions, that prevent deprivation  , such as policies of positive 

discrimination and affirmative action. According to Gerwitz (1998), the third version, 

―equality of condition‖, emerged from the inability of previous conceptions of distributive 

justice to address the fundamental problems of the hierarchic power, wealth and other 

privileges.  Furthermore, it is interpreted as an equality in the living conditions of all levels of 

society (citizens and non citizens), taking heterogeneity into account, which may arise from 

gender, ethnicity, disability, religion, age, sexual orientation or any other orientation (Gewirtz, 

1998: 472). However, in a later study by Cribb and Gewirtz (2003), it is proposed to separate 

―relational justice‖ into two distinct dimensions: ―cultural‖ and ―relational‖, resulting in a 
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three-dimensional form of ―social justice‖: ―distributive‖, ―cultural‖ and ―relational‖. In 

addition, the same writers define ―cultural justice as the absence of cultural sovereignty, 

disregard and lack of respect. In the context of cultural justice, a critical factor is the concept 

of recognition, associated with identity issues, since, as Taylor (1997) points out, the notion of 

recognition is closely linked to identity, authenticity and survival. The relational dimension of 

justice is complementary to the other two: the distributive and the cultural, as it concerns the 

mechanisms, that impede or restrict the ability of certain persons or groups to participate in 

decision-making processes, concerning their life issues (Cribb & Gewirtz, 2003). For this 

reason, freedom from oppressive relations could be considered a basic prerequisite for the 

existence of relational justice (Young, 2006). 

Bell (2007) mentions that the role of educational social justice is to enable people to develop 

critical, analytical tools, necessary to understand: a) the concept of oppression and b) their 

own way of socializing in oppressive systems in order to change oppressive elements and 

behaviors in themselves and in the communities they participate. Critical, postmodern, 

transformational and multicultural theories frame the objectives of educational, social justice. 

Their common goal is the demand by institutions, such as schools, to uncover and transform 

oppressive policies and practices (Mthethwa-Sommers, 2012). 

 Critical theory: according to the fundamental principle of critical theory, social 

sciences or human relationships, such as education, may not be perceived by a 

scientific, logical, objective view. On the contrary, the distinction of human relations 

requires the identification of subjectivity and recognition of economic, historical, 

political influences on human relations (Sommers, 2914). Critical theory deals with 

the roles of institutions, such as schools, in spreading socio-economical and political 

inequalities. Critical theorists believe that social inequalities derive, in part, from 

racism, sexism, class hierarchy and discrimination, depending on human abilities 

(Ζννks, 1994). Decades ago, Freire (1970) has pointed out that the basis of critical 

theory is the concept of "concientization", which refers to the fact that human beings 

place themselves in a socio-economic and political structure. The well-known 

educator stressed that, knowing the placement of everyone in this structure, makes it 

easier to challenge this differentiation, which leads to the achievement of social 

justice. 

 Postmodern theory: it is linked to educational social justice, since, according to 

DeMarrais and LeCompte (1995), it challenges "not only the power of traditional 

science but the legitimacy of any valid model or rule, whether it concerns art, 

literature, science or the philosophy " (p.32). Postmodernist theorists argue that 

students and teachers should be aware of the relationship between power and 

knowledge or what Foucault (1980) calls "the regime of truth". He said that "every 

society has its own truth system, the general policy of truth , which is composed of the 

types of speeches that accept and function as truth" (p. 131). That is why this theory 

argues that schools, as institutions, are responsible for the socialization of young 
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people and are the foreground of the classification of knowledge within the structure 

of power (Chomsky, 2000). The teacher, therefore, by becoming aware of the 

relationship between power and knowledge, becomes self-reflective, he thinks that his 

pedagogical practice, perhaps inadvertently, marginalizes certain pupils and primates 

others by applying a pedagogical practice, that is pluralistic and representative for all 

groups, as it encourages students to participate in social justice actions (Sommers, 

2014). 

 Transformational theory: similar to the postmodern one, transformational theory has 

characteristics of educational social justice. The notion that power permeates 

underground education, determines transformational theorists, such as Cherryholmes 

(1988), who defined power as "individual or group relationships, based on political, 

social, material asymmetries, because of which, some individuals are rewarded and 

enjoyable, while others are denied and sanctioned "(p. 5). From this perspective, the 

same theorist points out that power in schools serves to reward some disciples and 

punish others, based on their social position in the pyramid of the hierarchical social 

structure. 

 Multicultural theory: Kincheloe and Steinberg (1997) propose four important 

approaches to multicultural theory: 

 Conservative multicultural / mono-cultural approach, which emphasizes on 

the hierarchical identity and culture within society (eg Western values). 

Teachers and school leaders, who accept this approach, often see diversity as 

inferiority (Nieto, 1996).  

 Liberal multiculturalism, which emphasizes the similarities and the sense 

that multicultural groups share equal and common humanity. 

 Pluralist multiculturalism, which focuses on diversity, more than similarity. 

Diversity and cultural heritage are popular concepts here, but again, as in the 

two above theories, power relations and structural inequalities are not 

questioned (Fish, 1997). 

 Critical multiculturalism, which, on the contrary, challenges inequality and 

recognizes the role of power relations to form sovereignty practices. The focus 

of this theory is not on the surface differences, but on those related to social 

injustices. The central point of this approach is the recognition of the 

ideological mission of school and the role of teachers in controlling the 

dominant culture value gateways (Kincheloe, & Steinberg, 1997). On such 

topics, critical intercultural approaches are allied to anti-racist education, 

stressing that critical multiculturalism needs to actively challenge racism and 

other types of injustice, rather than simply recognizing differences. (Berlak & 

Moyenda, 2001).  An important concern of this theory is to emphasize the 

structural racism, educational theory, politics and practice, wanting to reduce 

differences and "change our way of thinking about diversity" (Lesliee, 1998 , 

p. 64). 
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2. Educational leadership of social justice 

Above, there has been attempted to show the conceptual approach of social justice and its 

value, in a wider context of reference, and to establish its interconnection with education. The 

conditions of welcoming, handling and caring for children are shaped at school, aiming at 

their successful progress and education. The act of educational leadership is developed at the 

micro-level of the school, which is also the natural area of development and implementation 

of the educational process. Many years ago, Sadler (1964) pointed out that any policies, that 

aim to create conditions of justice and equality, cannot be enough without the transformative 

mediation of actions, which take into account not only what happens in the school but also 

outside of it. The leading role in this mediation will be played by the school principal, who is 

also the link between the school's internal and external environment. 

This debate has brought a new type of school leadership to light: the leadership of social 

justice. The 21st century has led to significant socio-cultural changes for many nations, due to 

the movement of populations, directly affecting the school environment, which seeks ways to 

adapt to this new reality. Educational leadership puts issues of social inclusion and 

multiculturalism at the heart of its vision and practice (Σheoharis, 2007,2009). The concept of 

social justice is used to support and link a more general movement to a fairer, less oppressive 

society through educational leadership, seeking ways to overcome inequality and improve the 

conditions of children‘s success and access to education and other goods of public and private 

life (Griffiths, 2003). Dantley and Tillman (2010) stress that leadership for social justice 

explores and examines the policies and processes that form schools, which perpetuate social 

inequalities and marginalization due to race, social order of gender. The same writers point 

out that schools are very important places, in this endeavor, which starts with the educational 

leaders.   

The school leaders, who apply social justice leadership, have six characteristics, according to 

Lopez, Gonzalez and Fiero (2010): 1) they are educational leaders above anything else, 2) 

they are extrovert, 3) involve parents and members of the community in critical dialogue, 4) 

do not fear communicating their feelings, 5) have embraced the value of social justice, and 6) 

make personal investments in family and communities. Furthermore, Merchant and Soho 

(2002) highlighted two criteria for distinguishing social justice leaders: a) school leaders of 

social justice are distinguished by a deep and strong belief that all children can receive the 

messages and ideals of public education and 2) believe that public education has the potential 

to create an inclusive, deeply democratic and respectful society. Social justice leadership is a 

premeditated intervention, which includes the ability to formulate values and commitments to 

social justice, "following tactics, practices and policies (educational and socio-economic), that 

promote opportunities for all children, especially those who were marginalized" (Karpinski & 

Lugg, 2006, p. 279). 

An important role for the educational community is played by research efforts, carried out in 

divided social structures, with intense internal problems and turbulences, aiming to 
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redistribute power. For this reason, in the disrupted Northern Ireland society, McGlynn (2008) 

and Mc Glynn and London (2012) conducted scientific researches, adding that issues of 

educational leadership become more complex in societies suffering from internal political 

disturbances. These researchers have indicated that tendency to religious hegemony, as a 

source of social division, often prevents other social concerns from providing solutions within 

the everyday school life (for example: solidarity for immigrants or for those who do not 

belong to the same religious group). Similarly, the Zembylas (2010), Zembylas and Iasonos 

(2014) researches in Cyprus show that the unresolved political problem has a negative impact 

on the school leaders' perceptions and practices of social justice, so that justice is often 

formulated with similar "nationalist" terms. 

Because of the massive flows of refugees and immigrants, nowadays, Greece consists of a 

culturally diverse social territory and, therefore, convenient to internal conflicts, considering 

that, since 2010, it is plagued by economic crisis. Unfortunately, there are no similar research 

data in Greece. However, these past few years, a debate has begun on the need to create a 

modern democratic school, which will aim at equal opportunities and benefits to all students 

(Eleftherakis, 2008). 

3. Including refugee children in Greek schools in the light of school leadership: 

proposed actions 

In the long history of Greece, especially in the 20
th

 century,  refugee and migratory 

movements are an important element of the country‘s socioeconomic development, as large 

refugee flows entered the Greek territory with the massive influx of 1,200,000 people from 

Mikra Asia, Thrace, the Pontus and the Balkan countries (Benetos, 2007 ; Kaloforidis, 2014). 

Ζowever, unfortunately, even today, the world is full of violent, civil conflicts for religious, 

political and socio-economic reasons. One of them, in Syria, over the last five years, has led 

to the forced migration of large populations of children, many of them unaccompanied. The 

available data indicates that, until October 2017, the estimated number of refugee and 

immigrant children in Greece is 19,000, of which 3,150 are unaccompanied and alone 

(UNICEF, 2017). 

Greece, now, consists of groups with particular national, religious and cultural 

characteristics, shaping the new Greek reality. The Greek school, as a powerful field of 

cultural transfer, is called upon to build Greek identity and conscience and to function as a 

mechanism of expanded cultural reproduction (Kaloforidis, 2014). UNESCO (2015) points 

out that while the world is changing, education must also change, as societies are undergoing 

profound transformations everywhere. This requires new forms of education that adopt the 

skills, societies and economies need today and tomorrow. The area of education plays an 

important role in creating the conditions for accepting and recognizing pluralism and 

otherness as basic traits of social development (Nicholaou, 2011). By accepting diversity as 

an existing state, multiculturalism contributes to the creation of an educational setting, which 
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is determined by the acceptance and respect between individuals, as well as the creation of 

appropriate communication conditions and the provision of equal opportunities for access to 

knowledge (Kanakidou & Papagiannis, 2009). The beginning of multicultural education in 

Greece was, in fact, in the 1990s, implementing the Law No 2413/1996, where the issue of 

equal opportunities, smooth educational and social inclusion of pupils with different national, 

cultural and religious background is the main goal of Greek education policy. In the wake of 

the rapid increase in refugee flows in Greece, mainly due to the Syrian civil war, the Greek 

Ministry of Education, Research and Religious Affairs proceeded to plan actions for the 

support, care and education of refugees in the country. For this reason, the Commission for 

the Support of Refugee Children was formed (Ministerial Decision No. ΓΓ1/47079 / 18-3-

2016) in order to proceed to these actions: 

 Recording of children in pre-school, school and post-secondary age (age, family status, 

level of education), aiming at identifying their needs for support, care and resources. 

 Registration of registration of refugees who could work or volunteer on educational 

structures and actions, based on certified professional qualifications, language skills 

and other skills. 

 Inscription of relevant initiatives by Greek and international organizations as well as 

the pursuit of co-operations and identification of good practices and human resources. 

 Education and training of the staff that will be involved in the actions. 

 Any other action to be taken, concerning the preparation of the relevant action plans, 

the organization and co-ordination of the actions and resources to be decided.  

Taking the above actions of the Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs 

into consideration, there is a need for the school leadership to turn to educational practices of 

social justice in order to integrate refugees, as smoothly as possible, into the Greek school 

environment. According to Blackmore (2006), the school principal can encourage the 

performance of good educational   practices in the classroom, taking the socio-cultural 

changes in his school into account and linking these practices to the local and international 

reality. Taking the above theoretical background into consideration, the principal could call 

the Teachers Board for a meeting and discuss the following possible options for the school 

unit: a) creating a school culture, that accepts the equality of all people and rejects all kinds of 

discrimination (social, linguistic, religious, cultural nationality), b) the inclusion of 

educational specificities in the school  educational programs, c) the creation of refugee 

integration programs for the families of the  refugee children , in partnership with the School 

Board of Parents. d) opening the school to the local community so as to succeed the smooth 

integration of refugees and their families in the local society. After adopting the above 

objectives, the following could be implemented: 

 Creation of a multicultural school environment: By adopting a transformative 

leadership style and fostering teamwork and participation in decision-making, the 

school principal could encourage the teachers to attend multicultural education 

training programs, inside and outside the school unit. Furthermore, in these programs 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 62 of 215    

it would be good to involve the families of all pupils, plus the refugee families. The 

support of the school library with books, written in other international languages, 

besides the Greek one, would also be of great help. 

 Inclusion of educational particularities in the educational programs: It is important to 

create and promote innovative educational programs, based on multicultural 

educational material, which is developed under the auspices of the Council of Europe 

and other international institutions, such as UNESCO. Teachers should realize that 

they should play the leading role in the cultural exchange process, developing and 

using strategies of understanding other cultures through education. They should 

encourage communication amongst pupils of all ethnic groups in order to create a 

pleasant learning environment, in which all of the children, depending on the cultural 

capital they bring with them, can develop their skills and interests (Benekos, 2007).  

With the help of the Greek State, all these factors above could be implemented, giving 

multicultural dynamics to school subjects such as: geography, history, social and 

political sciences, religious sciences, literature, foreign language teaching, etc. 

 Creation of integration programs of refugee families / Opening the school to parents 

and community: it should be of primary importance for the school leadership to 

encourage personal relationships between children, teachers and their families in order 

to create teamwork dynamics and mutual acceptance. Perotti (1994), from very early 

on, pointed out the importance of engaging all parties, such as: parents, local societies, 

organizations and institutions, even the media, in multicultural education. School 

activities could be organized, based on the refugees‘ and the Greeks‘  tradition and 

customs, so as to bring all civilizations together in a beautiful feast. In the end, classes 

of Greek language learning could be created in schools for the refugee families with 

the voluntary offer of teachers, parents and local institutions.  

Discussion  

In order to implement social justice, schools should develop a common culture, impregnated 

with the values of democracy and caring, which are required in order to respond to the needs 

of the refugee people in the Greek territory. Educational leaders are the most appropriate 

people to facilitate significant and meaningful change at school, creating the conditions for 

active involvement of the staff, the pupils, the parents and the local community (Brooks, Jean-

Marie, Normor & Hodgins, 2007). As Blair (2002) points out, in the context of a reflective 

environment, leadership is based on the importance of reflective democratic processes, where 

focus is not on the efforts to change attitudes within students' communities and cultures, but 

on the processes of exclusion within the school itself "(p. 184). 

Educational leaders, who embrace social justice, are committed to values and are annoyed by 

the inequality for children at school, due to a difference in background, origin and religion. 

Besides, as many years ago, Derman-Sparks and Phillis (1997) have mentioned, the leader 

who defends social justice must: 1) believe that oppression undermines the quality of 
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everyday life and work, 2) have a desire to resist in oppression and 3) be willing to reflect and 

take risks. 

It is essential, therefore, that, today, school leaders adopt the value of social justice by 

implementing similar actions in order to cope with the changes in the structure of Greek 

society, that derive from the intense refugee flows of recent years. The smooth integration of 

refugee children into the educational system should be a global priority for school leaders in 

their units, as, according to the texts and notices of international institutions, such as UNICEF 

and UNESCO, the restoration of dignity and education of refugee children and their families 

is a matter of major importance (UNESCO, 2015; UNICEF, 2017). This is why this study 

aspires to convince for this necessity, proposing, also, the implementation of training 

programs for school principals, referring to the creation of social justice actions in their units. 
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Abstract:  The purpose of this research is to examine and capture the importance that teachers 

of all specialties, Primary Education of the Prefecture of Trikala, attach to educational 

research action, their perceptions and attitudes towards them, to study their scientific interest 

and to control its relationship with these specialties. It will examine the impact of educational 

research on the same teachers and will try to show the obstacles that restrict them to using it. 

Taking into account the lack of research in this field, this paper also considers that it will 

contribute to the bibliography. It also examines the research culture in the schools they serve 

as well as the factors that create difficulties for teachers in educational research actions. 

Keywords: Action research, teachers, primary education, educational research, schools, 

school culture. 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί θαη λα απνηππσζεί ε ζεκαζία 

πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ννκνχ 

Σξηθάισλ, ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο, νη αληηιήςεηο θαη ε ζηάζε ηνπο γη‘ απηέο, λα 

κειεηεζεί ην επηζηεκνληθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη λα γίλεη έιεγρνο ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο 

εηδηθφηεηεο απηψλ. Θα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηνπο ίδηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαδείμεη ηα εκπφδηα πνπ ηνπο πεξηνξίδνπλ ζην λα 

ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έιιεηςε έξεπλαο ζε απηφ ην ηνκέα, ε παξνχζα 

εξγαζία επίζεο ζεσξεί πσο ζα ζπλεηζθέξεη ζηε βηβιηνγξαθία. Δπίζεο εμεηάδεηαη ην 

εξεπλεηηθφ θιίκα ζηα ζρνιεία πνπ ππεξεηνχλ θαζψο επίζεο απνηππψλεηαη θαη νη παξάγνληεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο 

δξάζεηο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Έξεπλα - δξάζεο, εθπαηδεπηηθνί , πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα, ζρνιεία, ζρνιηθή θνπιηνχξα.      
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Δηζαγσγή 

Γηα φινπο φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο απνηειεί ζπνπδαία 

αλαγθαηφηεηα ε αλαγλψξηζε ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ ησλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ θαη 

ηεο θαζνδήγεζεο ησλ κεζνδνινγηθψλ απνθάζεσλ (Παπαγεσξγάθε, Υξφλε & Θενδσξάθεο 

2015). Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο ζηε ζεκεξηλή ζχγρξνλε επνρή έρεη δηαδνζεί επξχηαηα 

ζρεδφλ ζε φινλ ηνλ θφζκν. Ζ αλαγλψξηζή ηεο ζε παλεπηζηήκηα, ζρνιεία θαη ζε άηππεο 

κνξθέο εθπαίδεπζεο εθαξκφδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν (Καηζαξνχ, 2016). Ζ ζεκεξηλή, 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσλία αιιάδεη θαη πξνζαξκφδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα ζ‘ απηέο ηηο 

θνηλσληθέο αιιαγέο, ηε δηαξθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο γλψζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ κε κεγάιε ηαρχηεηα, απαηηείηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζπλεξγαηηθφο, 

πξνζαξκνζηηθφο θαη κε αλαηξνθνδνηνχκελε κάζεζε κέζα ζ‘ έλα ζχγρξνλν δεκφζην ζρνιείν. 

Ηδηαίηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ιφγσ ησλ 

γεληθφηεξσλ εμειίμεσλ ζηα εθπαηδεπηηθά, θαη θνηλσληθνπνιηηηθά δξψκελα, έρεη ηδηαίηεξε γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εμέιημε,  ε ελαζρφιεζε κε ηε γλψζε πνπ 

αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Με απηήλ ηελ έλλνηα ζην πξνθίι ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζηίζεηαη θαη ν ξφινο ηνπ εξεπλεηή. ην εξψηεκα πνηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζέιεη ε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε παξαηεξνχκε κηα κεηαθίλεζε απφ 

ηνλ ηερλνθξάηε εθπαηδεπηηθφ ζηνλ εξεπλεηή επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθφ. Απνηειεί πιένλ 

δεηνχκελν ε αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην κνληέιν ηνπ εξεπλεηή εθπαηδεπηηθνχ ηνλ 

νπνίν ραξαθηεξίδεη ε πξνζσπηθή ηνπ βειηίσζε, ε απηνλνκία, ε αλάιεςε επζπλψλ, ε 

απηναμηνιφγεζή ηνπ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ θαη θπξίσο ε θξηηηθή 

αλάιπζε ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη. 

1. Ηζηνξηθό θαη ζθνπηκόηεηα ηεο έξεπλαο 

Πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί εμεηάδνπλ έλα άξζξν ή ην βξίζθνπλ αμηφπηζην φηαλ απηφ 

ηαηξηάδεη κε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπο. Οη έξεπλεο ησλ ησλLatham (1993), Shkedi (1998), 

Zeuli&Tiezzi (1993), Zeuli (1994) δηαπίζησζαλ φηη κεξηθνί δάζθαινη ζεψξεζαλ πσο ε 

έξεπλα πξέπεη απνθιεηζηηθά λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ έλαλ άκεζν αληίθηππν ζηε δηδαζθαιία ηνπο, θαη απηνί νη δάζθαινη 

έθξηλαλ πσο ε έξεπλα έρεη αμία φηαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ηάμεηο. Άιινη δάζθαινη ζεψξεζαλ φηη ε έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα αζθήζεη έκκεζε επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη πσο ζα είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα επεθηείλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, νη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληαπνθξίζεθαλ πην ζεηηθά ζε αμηφπηζηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ή παξαδείγκαηα, θαη πσο ρξεηάδνληαη εληαηηθφηεξεο επθαηξίεο λα 

ζπλδέζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ηελ έξεπλα κε ηε γλψζε ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία.O φξνο 

«εθπαηδεπηηθφο» είλαη γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία αηφκσλ 

πνπ έρεη σο θχξην θαζήθνλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. ηνρεχεη 
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επίζεο ζηε αλαηξνθνδνηνχκελε κεηάδνζε γλψζεσλ. Καηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε κεζνδηθή δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηα 

Διιεληθά ζρνιεία κε πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο έδεημε 

φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο, δεδνκέλνπ φηη ν γλήζηνο αλαζηνραζκφο θαη 

ε ζπλεξγαζία δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ παξά κφλν αλ αιιάμνπλ ηα πηζηεχσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη αλ απηά ηα πηζηεχσ ζηε ζπλέρεηα δνθηκαζηνχλ 

ζηελ πξάμε, ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Δπνκέλσο, ε θαηαλφεζε 

θαη αλάδεημε ησλ πηζηεχσ, αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ξφιν ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηε θχζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο- κάζεζεο είλαη ζεκειηαθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο έξεπλαο δξάζεο. Ή θαιχηεξα είλαη πην νξζφ λα ιερζεί φηη ηα πην πάλσ απνηεινχλ 

κφληκνπο ζηφρνπο θάζε έξεπλαο δξάζεο, φπνην θαη αλ είλαη ην εηδηθφ ζέκα ηεο (Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ, 2010).  Σα ηειεπηαία ρξφληα, δε, νη «καρφκελνη» εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ έξεπλα κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο-δξάζεο, ε νπνία ζπλδπάδεη ηε ζεσξία 

κε ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε (Γάιθνο, 2001). Ζ έξεπλα δξάζε εθαξκφδεηαη 

εθηεηακέλα ζε ρψξεο φπσο ε  Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο, θαη ζηελ Δπξψπε, εθηφο απφ ηε 

Βξεηαλία, θαίλεηαη λα εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ ζηελ Απζηξία θαη ζηελ Ηζπαλία (Beattie, 

1989:11,  νπ. αλ. ζην Γάιθνο, 2001). ηε ρψξα καο, ε έξεπλα δξάζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ, ελψ παξάιιεια έρεη πξνηαζεί γηα ηε 

δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηλνηφκεο δξάζεηο ή πξνβιήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ κφληκα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα , π.ρ. ην πξφβιεκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Σζάθνο& Καηζαξνχ, 2000). Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εξεπλεηέο 

ηεο πξάμεο φπσο αλαθέξεη ν Mertler (2005), είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ακθηηαιάληεπζεο 

απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ νκάδα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ζηελ ακθηβνιία θαη ηελ πίζηε ζηελ 

ππνζηήξημε εηδηθψλ. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ελαιιάζζνληαη θαη θαζνδεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κέρξη λα επηθξαηήζεη ε απηνπεπνίζεζε θαη ε νηθνδφκεζε 

ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάιεςε επζχλεο γηα δξάζε. Πνηνο φκσο είλαη ν ξφινο, θαη 

πνηα ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ζεκεξηλφ ζχγρξνλν ζρνιείν; Έλα ζνβαξφ ζέκα ησλ 

εξεπλεηψλ είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα  ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα απηήο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο.  πσο ζπκβαίλεη δηεζλψο έηζη θαη ζηελ 

Διιάδα ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα δηελεξγείηαη θπξίσο απφ ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

χκθσλα κε ηνπο Αξζέλε & Παπαδνπνχινπ (2014:249), ηεθκεξηψλεηαη θαηαξράο, ε 

εθηίκεζε γηα έληνλε αλάπηπμε ηεο παηδαγσγηθήο/εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα θαη ε 

απνηχπσζή ηεο επηδέρεηαη αζθαιψο πνιιψλ αλαγλψζεσλ, αλάινγα κε ηελ εζηίαζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. κσο, κεηά ηελ αλαγθαία θαηφπηεπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ επηβάιιεηαη, 

απηφ ην ίδην ην πιηθφ, λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο σο πξνο δηάθνξεο 

πηπρέο ηνπ (Αξζέλεο & Παπαδνπνχινπ 2014:249). ηελ παηξίδα καο νη ειάρηζηεο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθέξνληαη ζηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ κφλν κία εκπεηξηθή έξεπλα θαιχπηεη, ζε πνιχ 
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κηθξφ εχξνο φκσο, ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Καηζαξνχ θαη 

Γεδνχιε, 2008).  

ηελ έξεπλά ηνπο νη Καιατηδίδεο, θ.α. (2006), θαηέγξαςαλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα αιιά θαη ηηο επηκνξθσηηθέο 

ηνπο αλάγθεο γηα ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα θαηέδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε λέα γλψζε πνπ παξάγεηαη 

απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο, έρνπλ αληηιεθζεί φηη ν λένο ξφινο ηνπο ηνχο θαζηζηά 

επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έξεπλα θαη δέρνληαη αλεπηθχιαθηα φηη ν ζεζκφο ηεο 

επηκφξθσζεο είλαη αλαγθαίνο γηαηελ θαηάξηηζε ηνπο ζηε κεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο. Παξά ηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ καο, ζηελ Διιάδα ε 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα αηξνθεί ιφγσ αλεπαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ρακειή νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζηε ρψξα καο νθείιεηαη ζην φηη απηή 

είλαη καθξνπξφζεζκε-έκκεζε επέλδπζε, δελ έρεη ζπρλά απνδεθηή πνηφηεηα, αζθεί κηθξή 

επίδξαζε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο, δηεμάγεηαη απνζπαζκαηηθά θαη φρη ζπληνληζκέλα, εκπιέθεη 

επαγγεικαηίεο πνιιψλ εηδηθνηήησλ θαη απαηηεί πνιχ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δίλαη δηάρπηε 

ε αίζζεζε φηη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πξνφδνπ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, είλαη ε απνπζία 

εξεπλεηηθήο παξάδνζεο θαη ππνδνκήο (Μπαξάινο, 2006).Καηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί, θνληά ζηηο εμειίμεηο, ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηε 

δηαξθή, ζπλερηδφκελε κάζεζε ζα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ίδηα ηελ 

εθπαίδεπζε κε πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. «Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ε έξεπλα 

δξάζεο ραξαθηεξίδεηαη σο έξεπλα πνπ γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα  ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο» Μπαθάικπαζε, (2010). Δάλ ινηπφλ θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο νκάδεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θπξίσο, ζεσξψληαο πσο νη δχν 

νκάδεο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη κε κε παξάιιειεο δηαδξνκέο , είλαη ιάζνο λα πηζηεχνπκε φηη 

δελ ζπλαληψληαη πνπζελά, γηαηί ζηελ πξάμε ππάξρεη αιιεινεμάξηεζε αλάινγα ησλ ζέζεσλ 

ησλ πξνβιεκάησλ ζην ζεσξεηηθφ ή ζην πξαθηηθφ επίπεδν. Πνιιέο νη απφςεηο εξεπλεηψλ, 

πσο ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εξεπλεηψλ ηεο θαζεκεξηλήο πξάμεο είλαη ζεκαληηθφο, 

εληζρχεη θαη ελδπλακψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζέζε» Μπαθάικπαζε, (2010).  

2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ζηόρνη 

Σα παξαπάλσ ιεηηνχξγεζαλ κέζα καο σο αθφξκεζε γηα ηελ εμέηαζε θαη ηελ απνηχπσζε ηεο 

ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο δξάζεο θαη καο 

γελλήζεθε ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ άκεζε θαη πνιχρξνλε ελαζρφιεζε ζηα εθπαηδεπηηθά 

δξψκελα θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία, ζε πνιιά κέξε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, γηα πεξαηηέξσ 

εμέηαζε γχξσ απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζ‘ απηέο ηηο έξεπλεο. 

Κξίζεθε ινηπφλ αλαγθαία ε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε νπνία  επηρεηξεί θαη 

θηινδνμεί λα ζπλεηζθέξεη φπσο αλαθέξνπλ νη Καηζαξνχ θαη Γεδνχιε (2008), ζηελ θάιπςε 

ηνπ ειιείκκαηνο εξεπλψλ ηάζεσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. ηνρεχνληαο ζπγθεθξηκέλα, ζην λα απνηππψζεη ηηο 
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αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Σξηθάισλ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαδείμεη ηνλ βαζκφ ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, πσο αμηνινγνχλ ηα εξεπλεηηθά πιαίζηα ζηα ζρνιεία, θαη γηα ηε ζεκαζία απηήο 

ζηελ παξαγσγή γλψζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, δηακνξθψζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 Πφζν ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί Α/κηαο Δθπ/ζεο, Ν. Σξηθάισλ, θαζνξίδνπλ ηε ζηάζε, 

ηηο αληηιήςεηο θαη ηε ζεκαζία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή/εο έξεπλα/εο δξάζεο; 

 Πσο ην επάγγεικα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο Ν. Σξηθάισλ, 

δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή/εο 

έξεπλα/εο δξάζεο; 

3.  Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

3.1. Ζ έξεπλα δξάζε - (action research) 

χκθσλα κε ηνλ Creswell (2011), γηα κεξηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, ε έξεπλα κπνξεί λα είλαη 

θάηη ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθφ κφλν γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο πνπ δηεμάγνπλ θαη αμηνινγνχλ 

έξεπλεο, ππάξρεη φκσο θαη πξνζσπηθφ άιισλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

έξεπλεο. ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο επαγγεικαηίεο παηδαγσγνί, ίζσο θάπνηνη λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεμάγνπλ νπνηαδήπνηε δηεξεχλεζε πνπ λα αμίδεη ηνλ θφπν 

θαη λα είλαη αμηφπηζηε ζε κηα θαηάζηαζε κε θεληξηθή ζπκκεηνρή ηνπο (Robson, 2010).Ο 

άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν θαη λα εμεγήζεη ηαθαηλφκελα γχξσ 

ηνπ επηζηξαηεχεη ηελ εκπεηξία, ηε ινγηθή θαη ηελ έξεπλα. Ζ εκπεηξία απνηειεί έλα ζχλνιν 

πξαθηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ζρεκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ θνηλσλία. 

ηαλ ε πξνζσπηθή εκπεηξία δελ επαξθεί, ηφηε αλαδεηνχκε ιχζεηο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ ή ησλ εηδηθψλ. Έλαο άιινο ηξφπνο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε 

ινγηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ έξεπλα βνεζά ηνλ άλζξσπν λα δψζεη έγθπξεο 

απαληήζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα κε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε (Κπξίδεο, θ.α., 2004). 

Ζ έξεπλα δξάζε (actionresearch) σο έλλνηα απνδίδεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ςπρνιφγν KurtLewin. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ζε πξνγξάκκαηα άληιεζεο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο επηρεηξψληαο ηελ αιιαγή ηνπο. Ο Lewin ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν 

«actionresearch» γηα λα αλαθεξζεί ζε µία θπθιηθή δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δηεμάγεηαη απφ ηνπο άκεζα ελερφκελνπο ζηα πξνβιήκαηα θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: πξνγξακκαηηζκφ, δξάζε, παξαηήξεζε θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ (Βαξζακίδνπ, 2012). Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη δείμεη πφζν 

ζεκαληηθέο είλαη νη αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπξίσο γηαηί 

ε αληίιεςή ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ζεκειηψλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε δηθή ηνπο ζρνιηθή 

εκπεηξία θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο. Γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληηιεθζνχλ ηηο 

αζχλεηδεο αληηιήςεηο ηνπο θαη πηζαλέο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία- κάζεζε, 

πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε ηελ επθαηξία λα απνθαιχςνπλ ηηο ιαλζάλνπζεο αληηιήςεηο ηνπο θαη 
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λα θαηαιάβνπλ ηα πηζηεχσ πνπ θνπβαινχλ, θαζψο θαη ην πψο απηά επεξεάδνπλ ην  

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο γλψζεο ζε δηδαθηηθή πξάμε (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, 

2010). χκθσλα κε ηνπο Μάγν θαη Παλαγνπνχινπ (2008), «πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνσζεί ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, δειαδή ηε κάζεζε πνπ βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνπνχο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη λα απνθηνχλ 

κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο δσήο ηνπο σο θνηλσληθά ππεχζπλα άηνκα». ηελ Διιάδα εηζαγσγή 

ηεο έξεπλαο δξάζεο σο κνξθήο επηκφξθσζεο επηρεηξήζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ ηκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Γ. Μαθεδνλίαο ζε θνηηεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο (Απγεηίδνπ, 2005). Σα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο αλέδεημαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηελ απην-βειηίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, κέζσ ηεο 

αλαζεψξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζεσξηψλ θαη δηδαθηηθψλ αληηιήςεσλ. 

 Οξηζκνί ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο.  

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλνπο ραξαθηεξηζηηθνχο νξηζκνχο:  

«Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλα πξαθηηθφο ηξφπνο λα εμεηάζεη θάπνηνο ηελ πξαθηηθή ηνπ κε 

ζηφρν λα ειέγμεη αλ είλαη φπσο ζα ήζειε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε βειηηψζεη» (McNiff, 1995: 

3). «Έξεπλα δξάζεο είλαη ε κειέηε κηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δξάζεο κέζα ζε απηήλ» (Elliott, 1991: 69). «Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο 

ηξφπνο λα νξίζνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε ηε ζρεηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ έξεπλα 

δξάζεο μεθηλά ζε κηθξή θιίκαθα κε έλα πξφζσπν πνπ επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ/ηεο 

ζηελ πξαθηηθή ηνπ/ηεο. Κεξδίδεη νξκή κέζσ ηεο εκπινθήο άιισλ αηφκσλ σο ζπλεξγαηψλ. 

Δμαπιψλεηαη θαζψο ηα άηνκα ζηνράδνληαη πάλσ ζηε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο νξίδνληαο 

σο βαζηθή αξρή ηνπο λα κνηξάδνληαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ν 

θαζέλαο. Μπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε δηακφξθσζε κηαο απηνθξηηηθήο θνηλφηεηαο: 

επαγγεικαηίεο κε δηεπξπκέλεο ηθαλφηεηεο, κε ηελ θαιχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ» (Lomax, 1990: 

10). «Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη κηα κνξθή απηνζηνραζηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλσληθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ), θαηαζηάζεηο 

κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηε ινγηθή θαη ηε δηθαηνζχλε πνπ δηέπεη α) ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο 

ή εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, β) ηελ θαηαλφεζή ηνπο φζνλ αθνξά απηέο ηηο πξαθηηθέο». 

(Kemmis ζην Hopkins, 1985). 

3.2. Δθπαηδεπηηθνί θαη έξεπλα δξάζεο 

Ο ζηφρνο γηα ζπλερή βειηίσζε θαη αχμεζε ησλ γλψζεσλ (addingtoknowledge) ζεκαίλεη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί δηεμάγνπλ έξεπλα γηα ζπλεηζθέξνπλ ζηε γλψζε θαη ζηηο ππάξρνπζεο 

πιεξνθνξίεο (Creswell, 2011). Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο έρεη πςειή επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε πεξηζζφηεξα φπια θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε. χκθσλα κε ηνλ Creswell 

(2011), ε έξεπλα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ 

πξνζεγγίζεηο, λα απνθηνχλ λέεο ηδέεο θαη ππνδεηθλχεη βειηηψζεηο γηα ηελ πξαθηηθή. 

Δθπαηδεπηηθέο έξεπλεο δξάζεο ζε ζπλδπαζκφ κε κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο φπσο ε 

αλαηξνθνδφηεζε, ζπληεινχλ ζε αχμεζε θαη εκπέδσζε ηεο δηαξθνχο κάζεζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ σο δηα βίνπ καζεηψλ.  πσο αλαθέξνπλ νη Cohen θαη Manion (1994), ζα 

αλαπηπρζεί ηζρπξή γλσζηηθή βάζε ζηνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ νπνία 

ήδε έρνπλ άιινη γλσζηηθνί θιάδνη, θαη ζα δηαζθαιηζζεί κηα σξηκφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε κε 

ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ ζπνπδαία αμία ηεο. χκθσλα κε ηελ Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ 

(2010), «Οη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ δηδάζθνληαο θαη δηδάζθνπλ καζαίλνληαο. Ζ έξεπλα 

δξάζεο δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζε πξαγκαηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή λέαο απζεληηθήο γλψζεο θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θάζε 

θνξά απαηηήζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ καλζάλνληα θαη ην 

πεξηβάιινλ»  

Σα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο δξάζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη φηη επηθέξεη αιιαγέο ζηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηνπο ξφινπο 

ηνπο, απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, ηελ πξνδηάζεζή ηνπο γηα αλαζηνραζκφ θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηάμε. θαη ην ζρνιείν ηνπο. Αιιάδεη ηηο αμίεο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη δηεπξχλεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηε δηδαζθαιία (ΗΔΠ, 2012). Καηαλνψληαο ζε βάζνο θαη κε αλαηξνθνδνηνχκελε αληίιεςε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, αιιά θαη ζε επίπεδν 

πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο ελδπλάκσζεο ηνπο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί εμειίζζνληαη ζε 

επηζηήκνλεο – εξεπλεηέο κέζα ζε έλα ζχγρξνλν απνηειεζκαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ζρνιείν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο, φπσο απνθαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηελεξγνχλ έξεπλα 

δξάζεο, ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ σο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ, ζε κηα πνξεία ζπλερψλ επάιιεισλ 

θχθισλ (ΗΔΠ, 2012). πσο αλαθέξνπλ νη Carr&Kemmis (2010), νη εθπαηδεπηηθέο πξάμεηο θαη 

ηαθηηθέο είλαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο λα γίλνληαη ζπλερψο 

θαηαλνεηέο θαη ζπρλά εθαξκφζηκεο  ζε έλα θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Ο ζθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο γεληθά, είλαη λα παξάγεη γλψζε ε νπνία ζα ζπλεηζθέξεη 

ζε κηα νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο κε ζπλέπεηεο επεξγεηηθέο γηα ην 

ζρνιείν, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσλία επξχηεξα (Hostetler, 2005). Ζ ηδηαίηεξε αμία ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη φηη ζα δψζεη ηελ ηθαλφηεηα ζηνπο 

παηδαγσγνχο λα αλαπηχμνπλ ην είδνο ηεο ηζρπξήο γλσζηηθήο βάζεο ε νπνία ραξαθηεξίδεη 

άιια επαγγέικαηα θαη γλσζηηθνχο θιάδνπο, κηα ηθαλφηεηα ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη κία 

σξηκφηεηα θαη κία αίζζεζε θίλεζεο πξνο ηα εκπξφο (Αγγειίδεο & Μαπξνεηδήο, 2004). Ζ 

κάζεζε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη σο δηεξγαζία εληφο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη  απφ ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζπλίζηαηαη θαη ζε ηξνπνπνίεζε γλψζεσλ θαη αλ ζέινπκε λα είκαζηε 

αθξηβείο ζε κφληκε ηξνπνπνίεζε. Οη κεγαιχηεξεο εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο ηεο δξάζεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ είλαη ν ρξφλνο, ε γλψζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, νη εληάζεηο κεηαμχ ηεο 

χπαξμεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ εξεπλεηή ηαπηφρξνλα θαη ε εκπεηξία ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

έξεπλαο. Χζηφζν, ε έξεπλα δξάζεο ζεσξείηαη γεληθά σο κηα κνξθή έξεπλαο πνπ απεπζχλεη 

έθθιεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε δεηήκαηα θαη πξνθιήζεηο πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηα πιαίζηα (Burns, 2009). Ζ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα ελζσκαηψλεηαη πιένλ σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

πξαθηηθή θαη απνθηά έλαλ εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν 

γίλεηαη επξχηεξα γλσζηή θαη ζηε ρψξα καο, ηφζν ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο φζν 

θαη ζε εθείλν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ε έλλνηα ηεο έξεπλαο δξάζεο. πσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ φξν, ε έξεπλα δξάζεο απνηειεί ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, απνηειεί δειαδή έλαλ απιφ θαη ζπγρξφλσο επηζηεκνληθφ ηξφπν γηα 

έλαλ επαγγεικαηία, ηφζν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζε άιινπο ρψξνπο λα εμεηάζεη 

θαη λα αμηνινγήζεη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί (Μάγνο θαη Παλαγνπνχινπ, 2008).  «Ζ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

κάζεζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζηφρνπο θαη φξακα 

αλακεηγλχνληαη ζε κηα δηαξθή αλαδήηεζε ηεο κάζεζεο, αλαλεψλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπ 

ζπλζήθεο θαη εκπλένπλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

νινθιήξσζήο ηνπο» (Καπαρηζή, 2011). 

«Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο θπξίσο ζηελ θξηηηθή ηεο εθδνρή, φπσο δηεπξχλεηαη ζην 

κεηαλεσηεξηθφ πιαίζην αλάπηπμήο ηεο, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ (αλα)ζηνραζηηθή 

πξνβιεκαηνπνίεζε, πξνζδίδνληαο έλα ιηγφηεξν θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ζην ρεηξαθεηηθφ 

φξακα. Καη κφλν ε αλαθνξά ζην ζπκκεηνρηθφ, ζπλεξγαηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ζηνλ 

αλαζηνραζηηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο πξνζδίδεη κηα ηέηνηα 

πξννπηηθή ζηελ πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο» (Σζάθνο, 2016). πσο αλαθέξεη ε 

Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ (2010), νη δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη αξθεηά απαηηεηηθέο 

αθξηβψο επεηδή απαηηείηαη αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πηζηεχσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πιήξε εθαξκνγή ε ζπλεξγαζία θαη ν γλήζηνο αλαζηνραζκφο. 

Πξναπαηηνχκελν είλαη ε πξαθηηθή εηζξνή θαη ε αμηνιφγεζή απηψλ ησλ αιιαγψλ  ζην 

ζρνιείν σο πνιχπινθνο, δπλακηθφο νξγαληζκφο, ζηε ζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη ε ζεσξεηηθή 

ηνπο εκβάζπλζε ζηηο κεηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ζπεηξνεηδήο 

κνξθή σο βαζηθή δνκή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξεηο θάζεηο: 

α) ν ζρεδηαζκφο ηεο, β) ε δξάζε ηεο, γ) ε παξαηήξεζε θαη δ) ν ζηνραζκφ (αλαζηνραζκφο;). 

Έηζη ζχκθσλα κε ηελ Παλαγησηαθνπνχινπ, 2008 (φπσο αλαθέξεηαη ζην Γαληειίδνπ, 2007), 

έρνπκε ζπεηξνεηδείο θχθινπο αλαγλψξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπζηεκαηηθήο θαη ζε βάζνο 

αιιαγήο ζηνηρείσλ, ζηνραζκνχ, αλάιπζεο δξάζεο θαη ηέινο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζηε βάζε  ησλ λέσλ επξεκάησλ. 

«Σα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο-δξάζεο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη φηη: 

 επηθέξεη αιιαγέο ζηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηνλ ξφιν ηνπο 

 απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

 απμάλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηάμε 

 απμάλεη ηελ πξνδηάζεζε γηα αλαζηνραζκφ 

 αιιάδεη ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο 
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 βειηηψλεη ηελ αληηζηνηρία ζεσξίαο θαη πξάμεο 

 δηεπξχλεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θνηλσλία» (ΗΔΠ, 2012). 

χκθσλα κε ηνπο Μάγν θαη Παλαγνπνχινπ (2010), ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο, 

βαζηθέο θαη ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο είλαη: 

α) Δίλαη ζπκκεηνρηθή θαη απηή ε δηάζηαζε αλαδεηθλχεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

β) Δίλαη ζπλεξγαηηθή θαη δεκηνπξγεί πιαίζηα αλάπηπμεο αλνηρηψλ πξνβιεκαηηζκψλ νη νπνίνη 

πνιιαπιαζηάδεη θαη δηεπξχλεη ην ζηνραζκφ θαη ηε ζπλέρεηα ηεο φιεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο .ηε Ννξβεγία, ε Helstad (2009,) απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Oslo, ζπλεξγάζηεθε 

κε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θαη αλέπηπμε ζπλεξγαηηθή έξεπλα δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

γξαπηήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Σνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα δξάζεο. 

γ) «Δίλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία: ε ζπκκεηνρηθή θαη ε ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε ηεο έξεπλαο 

δξάζεο αλαδεηθλχνπλ θαη ηε δπλακηθή ηεο σο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηελ 

έξεπλα δξάζεο ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνπο αηνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηνπο ηξφπνπο πνπ ζθέθηεηαη θαη πξάηηεη κέρξη ηε ζηηγκή απηή, 

ηφζν αλαθνξηθά κε ην επαγγεικαηηθφ φζν θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεδίν». 

δ) «Δίλαη δεκνθξαηηθή: κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ θαζέλα, αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

θχινπ, θνηλσληθνχ ζηάηνπο, επαγγέικαηνο θιπ. ρη κφλν δελ είλαη αλαγθαίν ν εξεπλεηήο λα 

αλήθεη ή λα ππνζηεξίδεηαη απφ κηα παλεπηζηεκηαθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα δξάζεο, αιιά αληίζεηα ε έξεπλα δξάζεο είλαη δηαδηθαζία 

πξνζβάζηκε ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν, αξθεί λα έρεη ην θίλεηξν θαη ηελ επηζπκία γηα 

δηεξεχλεζε ησλ θαζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζεί» 

ε) Δίλαη καζεζηαθή, ζπγρξφλσο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ζηνραζηηθή,  θξηηηθή θαη 

ρεηξαθεηηθή θαη «πξνσζεί ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε,δειαδή ηε κάζεζε πνπ βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνπνχο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα 

θαη λα απνθηνχλ κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο δσήο ηνπο σο θνηλσληθά ππεχζπλα άηνκα». Μέζα 

ζηα ζρνιεία, αιιά θαη έμσ απφ απηά, ηα ίδηα ηα ζρέδηα δξάζεο σο απνηέιεζκα 

ζπλεξγαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα εηπσζεί πσο απνηεινχλ απνηέιεζκα ή γηα 

ηελ αθξίβεηα ην απνηέιεζκα ηνπ αλαζηνραζηηθνχ θχθινπ ηεο έξεπλαο δξάζε (ΗΔΠ, 2012). «Ζ 

αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα δεκηνπξγεί λέεο ζπλζήθεο γηα ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπληειεί ζηε βειηίσζή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο κέζσ ησλ 

ζπλεξγαζηψλ κπνξεί λα επεθηείλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη πέξα απφ ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν θαη 

λα εκπιαθεί ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» 

(Καπαρηζή, 2011). Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζεκεξηλφ δηαξθψο εμειηζζφκελν ζρνιείν  

θαηαλνψληαο θαη δηεξεπλψληαο ζε βάζνο ηε αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο δξάζεο, αιιά 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ‘ απηή κε θξηηηθή ζθέςε θαη δηαξθή αλαζηνραζκφ, κπνξνχλ λα 

εκπιαθνχλ ζε αλαδεηήζεηο αμηψλ, ηδεψλ θαη ζηάζεσλ γηα παξαγσγή λνεκάησλ ζε έλαλ 
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ρεηξαθεηεκέλν πξνζαλαηνιηζκφ (Σζάθνο, 2016). ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηαρχηαηεο κεηάδνζεο γλψζεσλ ν εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζηελφηεξε  

εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη, ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ζηαδηαθά ηνπο παιηνχο 

ηξφπνπο εθπαίδεπζεο θαη νη νπνίνη δελ  αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα. χκθσλα 

κε ηελ Καπαρηζή, (2011) κέζσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο δξάζεο ζα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο  θαη κεηάδνζεο γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπο. Δπίζεο σο επηπξφζζεηνο ιφγνο αλάγθεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

θαη ε πνηφηεηα παξνρήο γλψζεσλ πξνο ηνπο καζεηέο. Δηδηθά ζην ειιεληθφ ζρνιείν ην 

δεηνχκελν δελ είλαη ε παξνρή πιεζψξαο γλψζεσλ, αιιά ν ηξφπνο επηινγήο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ γλψζεσλ (Εακπέιεο, 2008). Με ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηεο ζ

 πνπ δηαθνξνπνηεί ζε ζεµαληηθφβαζµφ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (σηεξίνπ & Ηνξδαλίδεο, 2015). Ζ ελζάξξπλζε γηα αιιαγέο ζηα ζρνιεία, ε 

θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε έξγα είλαη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη γηα ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο δξάζεο. 

(Creswell, 2011). Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε δελ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζνληαη παζεηηθά, αιιά νη ίδηνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζσπηθήο 

κάζεζεο. χκθσλα κε ηελ Καπαρηζή (2011), ε έξεπλα δξάζεο ζηελ ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηελεξγεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κεκνλσκέλα (individual αιιά 

θαη απφ νκάδα εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε κέινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(collaborativeactionresearch), ή ζε κία επξεία κνξθή απ‘ φιν ην Παλεπηζηήκην ζε 

ζπλεξγαζία κε ζρνιεία school wide action research).  

4. Αλαγθαηόηεηα θαη ζεκαληηθόηεηα ηεο κειέηεο 

Ζ ζεκαζία θαη ε δπλακηθή ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θαζεκεξηλή ηνπο δξάζε θαη 

αλάδξαζε κε ην καζεηηθφ-καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ν ξφινο ηνπο  κέζα ζε κηα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελε θνηλσλία, δηαξθψο επαλαθαζνξίδεηαη θαη νξηνζεηείηε εθ λένπ, κέζα ζε λέα 

δεδνκέλα θνηλσληθά, πνιηηηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά φπσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θνηλσληθήο 

θαη αμηαθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί θαη πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη  σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ηελ κεηάδνζε γλψζεσλ 

θαηαμηψλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζέζε σο ελεξγφ επηζηήκνλα θαη παηδαγσγφ πςειψλ 

γλψζεσλ.  Θεσξψληαο φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κειέηε πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηελ εκβάζπλζε λέσλ παηδαγσγηθψλ ηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ θαζψο θαη ζηελ 

πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο, ζπκβάιινπκε θη εκείο κε ηελ παξνχζα έξεπλα 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηα ζρνιεία είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο γηα κηα επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα (θνχξαο, θ.α., 2007). Ζ ζρέζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 
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εθπαηδεπηηθήο πξάμεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν 

ζηελ επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο (Γαληειίδνπ, 2003).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνδεηθλχεηαη ίζσο θαη αλαγθαία ζε επνρέο πνπ βιέπνπκε λα 

δηαθαίλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο Διιεληθήο εθπαίδεπζεο ( αιιαγή 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ λέα βηβιία, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, πνηθίια εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ζπξξίθλσζε θαη ζπγρψλεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ θ.α.) αιιά εληνχηνηο παξαηεξείηαη πσο ν Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο κνηάδεη αθφκα λα 

είλαη παγηδεπκέλνο ζε έλα αλαρξνληζηηθφ ηξφπν ζεψξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη 

πξαθηηθψλ, ζε κηα ηππνιαηξηθή αληίιεςε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε έλα εκπεηξηθφ 

ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ παηδαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ. Παξφηη ζπρλφηαηα νη εξεπλεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη φλησο δχν θνηλφηεηεο δηαθνξεηηθέο θαη ζεζκηθά δηαρσξηζκέλεο, είλαη 

ιάζνο λα πηζηεχνπκε φηη δελ ζπλαληψληαη πνπζελά, γηαηί ζηελ πξάμε αιιειεμαξηψληαη ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, αλάινγα κε ην ζε πνηα απφ ηηο δχν πιεπξέο αλαθέξνληαη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ην εάλ ε πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηθαλνπνηείηαη απφ ηε ζεσξία ή ηελ πξάμε. Ζ 

επηηπρία ηεο πξψηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηηπρία ηεο δεχηεξεο. Ζ δηδαθηηθή 

πξάμε πξέπεη λα παίξλεη ηε κνξθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Τηνζεηψληαο εξεπλεηηθέο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, ν εθπαηδεπηηθφο βειηηψλεη ηελ πξαθηηθή ηνπ θαη «πιάζεη» 

ειεχζεξεο ζπλεηδήζεηο…έμσ απφ παηδαγσγηθέο ζπληαγέο» (Βάκβνπθαο 2002: 75-76) 

5. Δπηινγή κεζνδνινγίαο 

χκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Manion (1994), πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα 

ζπιιερζνχλ δεδνκέλα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνπνηεζνχλ σο βάζε ζπκπεξαζκάησλ θαη 

εξκελεηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα επξχ θάζκα δηεξγαζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.  

Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα αθνινπζήζεη ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ ζρεδηαζκφ 

(surveyresearchdesighs) θαη εηδηθφηεξα δεηγκαηνιεπηηθφ ζρεδηαζκφ αληηπξνζσπεπηηθνχ 

δείγκαηνο. Μ‘ απηφλ ηνλ ζρεδηαζκφ ζα εμεηαζηνχλ ε ζεκαζία, νη αληηιήςεηο, νη ηξέρνπζεο 

ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ Ν. Σξηθάισλ. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνχ – δείγκαηνο, ζα 

ζπγθεληξσζνχλ δεδνκέλα γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα θαιφ πνζνζηφ απαληήζεσλ, ζα γίλεη 

αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα απνηχπσζε απηψλ.. 

5.1. Πιεζπζκόο θαη δείγκα 

Ζ επηινγή ηεο πιένλ θαηάιιειεο ηερληθήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηελ έξεπλά καο 

νπιεζπζκφοείλαηεθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ. Ο πιεζπζκφο – ζηφρνο είλαη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ 
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εηδηθνηήησλ πξσηνβάζκηαο, γπλαίθεο θαη άληξεο πνπ εξγάδνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζε  νιηγνζέζηα θαη κεγαιχηεξα ζρνιεία ηεο πφιεο αιιά θαη αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ. Ζ επηινγή έγηλε κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία, ρσξίο λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 

γεληθφηεξνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/κηαο εθπ/ζεο Ν. Σξηθάισλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

(δείγκα) ζα είλαη πεξίπνπ ζαξάληα (40) εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ πεξίπνπ 50%. Θα επηιεγνχλ 5 ζρνιεία αζηηθνχ ηζηνχ (πφιε Σξηθάισλ 

Θεζζαιίαο), 5 ζρνιεία αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Γήκνο Φαξθαδφλαο, Γήκνο Πχιεο) θαη δχν 

ζρνιεία νξεηλά (Γήκνο Καιακπάθαο).  

5.2.  Δξγαιείν έξεπλαο 

Σν εξσηεκαηνιφγην, απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε εξεπλεηηθή ηερληθή ζηελ δηεξεχλεζε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ (Καξαιήο, 2005). Γηα ηελ επίηεπμε θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ε κέζνδνο ηνπ γξαπηνχ αλψλπκνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (questionnaire), φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα δψζνπλ βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο.Σν εξσηεκαηνιφγην θξίλεηαη  σο ην θαηαιιειφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα 

ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαη πξνηηκήζεθε ε κέζνδνο απηή γηαηί κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη λα επεμεξγάδνληαη 

εχθνια, ιφγσ ηεο χπαξμεο πξνγξακκάησλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο (Παξαζθεπφπνπινο, 

1993). Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ 

επηινγή ησλ εξσηήζεσλ έγηλε κε βάζε ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία σο εθπαηδεπηηθνχ θαη  

κεηά  απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά είδε δνκεκέλσλ θιεηζηψλ θαη εκη-θιεηζηψλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά 

κε ηε ζεκαζία, ηηο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη απφςεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο θαη 

Ο πηινηηθφο έιεγρνο (2 ή 3 εξσηεκαηνιφγηα), ζα καο δψζεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ έλα 

κηθξφ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν θαη δελ ζα ζπκκεηέρεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ έξεπλα θαη ζα 

θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ. Χο πξνο ηε 

δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ ελφηεηα 1, ππάξρνπλ 5 εξσηήζεηο 

θαηεγνξηαθέο-δηρνηνκηθέο,  δηαηαθηηθήο θιίκαθαο (φπνπ 1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 

4=πνιχ 5=πάξα πνιχ) πνπ αθνξνχλ παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζε πνιινχο 

εθπ/θνχο Α/κηαο Δθπ/ζεο.  ηελ ελφηεηα 2, ππάξρνπλ 4 εξσηήζεηο  θαηεγνξηαθέο-

δηρνηνκηθέο,  δηαηαθηηθήο θιίκαθαο (φπνπ 1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 4=πνιχ 5=πάξα 

πνιχ), πνπ αλαθέξνληαη ζην γεληθφ εξεπλεηηθφ θιίκα ησλ ζρνιείσλ. ηελ ελφηεηα 3, 

ππάξρνπλ 20 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελαζρφιεζε ησλ εθπ/θψλ Α/κηαο Ν. Σξηθάισλ κε 

ηελ έξεπλα δξάζεο, δηαδηθαζίεο έξεπλαο δξάζεο θαη ζηάζεηο ησλ εθπ/θψλ απέλαληη ζηελ 

έξεπλα δξάζεο. ηελ ελφηεηα 4, πεξηέρνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο θχιιν, ειηθία, 

ζπνπδέο, εηδηθφηεηεο εθπ/θψλ, ηχπνη ζρνιείσλ. Μνηξάζηεθαλ 42 εξσηεκαηνιφγηα θαη 

επηζηξάθεθαλ 37,  (πνζνζηφ απφθξηζεο88,09 %).  
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5.3. Γηαδηθαζία έξεπλαο 

Θα θαηαγξάςνπκε αλαιπηηθά – αθνχ ζα ηα έρνπκε εληνπίζεη κε αλαινγηθή δηαζπνξά ζηνλ 

ηζηφ ηεο πφιεο αιιά θαη πεξηθεξεηαθά, ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ θαη ζηα νπνία εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα 

απαληήζνπλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Θα κνηξαζηνχλ πξψηα δχν – ηξία εξσηεκαηνιφγηα ζε δχν 

ζρνιεία, ζα ζπγθεληξσζνχλ γηα πηινηηθφ έιεγρν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δνζνχλ - θαη κεξηθά ζα 

απνζηαινχλ ειεθηξνληθά - ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαθέξνπκε σο 

δείγκα. Με ηελ επηζηξνθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα θάλνπκε ηηο αλαιχζεηο, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηάζε πνπ δηαθαίλεηαη γηα ηε 

ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Σξηθάισλ θαη ηελ νπνία 

ζα απνηππψζνπκε.  

6. Υξνλνδηάγξακκα 

Αξρηθά, θαηά ηνλ Οθηψβξηνηνπ2017,εληνπίζηεθε θαη δηαηππψζεθε ην εξεπλεηηθφ ζέκα θαη 

ζηεζπλέρεηαέγηλεαλαζθφπεζεζρεηηθήοβηβιηνγξαθίαοθπξίσοζηνδηαδίθηπν θαη ζε βηβιηνζήθεο. 

Με ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνρσξήζακε ζηελ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ 

ζα εθαξκνζηεί. ηνλ Ννέκβξην ηνπ2017ζαδηαλεκεζεί ην εξσηεκαηνιφγην γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθφ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ2017 θαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2018,ζα γίλεη 

ε εμαγσγή θαη απνηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ζα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο . 

7. Γηαζέζηκνη πόξνη 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε – απνηχπσζε ζα γίλεη κε εξσηεκαηνιφγηα θα ηα νπνία ζα δνζνχλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θάπνηα δε ζα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά. Απαηηνχληαη ειάρηζηνη πφξνη 

γηα ηελ εθηχπσζε ησλ θσηνηππηψλ θαη νδνηπνξηθά έμνδα γηα ηηο επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο 

ησλ ζρνιείσλ. Οη αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ, ζα γίλνπλ ζην ζπίηη θαη ζα γίλεη ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εμνπιηζκέλσλ κε ην software πνπ ππάξρεη ζ‘ απηνχο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε αγνξά λένπ. Πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ παξνχζα κειέηε δελ 

ππάξρεη. 

8. Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο 

8.1. Απνηειέζκαηα 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: 

 Σπγθεληξψζεθαλ, (γξάθεκα1), 37 εξσηεκαηνιφγηα, (19 απφ άλδξεο, 51,35%, θαη  

18απφγπλαίθεο,48,64%). 
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Γξάθεκα 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

 Ζπιεηνλφηεηαησλ εθπαηδεπηηθψλ, ήηαλ ειηθίαο 36 - 50 εηψλ (43,24%), έσο θαη 35 

εηψλ (29,72%) θαη απφ 51 θαη πάλσ (27,02%). 

 

 Υσξίο πξφζζεηεο ζπνπδέο, (πίλαθαο 1), (83,78%), θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ (13,52%) θαη κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν (2,70%).  

 

Πίλαθαο 1. Πξόζζεηεο ζπνπδέο 

 
 Πνζνζηφ, (γξάθεκα 2), (54,05%), ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ κέρξη 20 ρξφληα 

ππεξεζίαο, ελψ πάλσ απφ 20 ρξφληα είρε ην (45,94%).  
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Γξάθεκα 2. Δθπαηδεπηηθή ππεξεζία 

 

 Σα εμαζέζηα ζρνιεία, (γξάθεκα 3), ήηαλ (32,43%), ελψ κεγαιχηεξα απφ εμαζέζηα 

ήηαλ (67,57%).   

 

Γξάθεκα 3. Σύπνο ζρνιείνπ 

 

 Σν (56,75%)  ησλ ζρνιείσλ, ήηαλ ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο, ην (18,91%) πεξηθεξεηαθά ηεο 

πφιεο ζε κεγάια ρσξηά θαη θσκνπφιεηο, ελψ ην (24,32%), ήηαλ καθξηά απφ ηελ πφιε 

ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
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Πίλαθαο 2. Πεξηνρή ζρνιείνπ 

 

 
 Οη εθπ/θνί Α/κηαο Σξηθάισλ, (γξάθεκα 4), ήηαλ: Γάζθαινη (35,13%),  Νεπηαγσγνί 

(5,40%),  Ξέλσλ γισζζψλ (18,61%), Φπζηθήο Αγσγήο (16,21%), Μνπζηθήο (10,81%) 

θαη Δηθαζηηθψλ – Θεαηξηθήο Αγσγήο (8,10%).  

 
Γξάθεκα 4. Δηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ 

 

Οη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο κεγαιχηεξεο ή πνιχ κεγάιεο δπζθνιίεο ζε πνιινχο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη: α) Ζ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο β) Να πείζνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ αμία ηεο 

κάζεζεο γ) Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

 Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/κηαο Ν. Σξηθάισλ γηα ην εξεπλεηηθφ θιίκα ζην 

ζρνιείν φπνπ ππεξεηνχλ: 

ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηηθφ θιίκα ησλ ζρνιείσλ εληάζζνληαη ε κάιινλ κέηξηα 

ελαζρφιεζή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο, Γεληθά ππάξρεη ελζάξξπλζή απφ 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα έξεπλα ελψ αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο.  
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 Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/κηαο Ν. Σξηθάισλ γηα ην εξεπλεηηθφ θιίκα ζην 

ζρνιείν φπνπ ππεξεηνχλ: 

Αξθεηά πςειφ,  φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 3 θαη ζην γξάθεκα 5, ην πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, (37,8%), πνπ πηζηεχνπλ ζηελ αμία ηεο εθπ/θήο έξεπλαο ελψ δηαθσλεί κφλν ην 

(5,4%). Οη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο ηεο έξεπλαο θαίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο πσο ζπκθσλνχλ, πσο ν ρξφλνο γηα έξεπλα ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία ζην ζρνιείν θαη απηφ γηαηί ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη 

δχζθακπην θαη γξαθεηνθξαηηθφ.  

 
Πίνακασ 3. Οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ςτην αξία τησ ζρευνασ 

 

 
 

 
Γξάθεκα 5. Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεύνπλ ζηελ αμία ηεο έξεπλαο 

 

 ηελ παξνχζα έξεπλα, ην δηαδίθηπν απνηειεί έλαλ θνηλφ θαη δηαδεδνκέλν ηξφπν 

ελεκέξσζεο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγα ή πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο. Ζ 

ελεκέξσζε γηα ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο γίλεηαη θπξίσο (γξάθεκα 6), απφ ην 
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δηαδίθηπν (45,9%) θαη αθνινπζνχλ ζεκηλάξηα-ζπλέδξηα (35,9%), εξεπλεηηθά 

πεξηνδηθά – εθεκεξίδεο (8,00%).  

 

Γξάθεκα 6. Σξόπνη ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο 

 

 Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν (Πίλαθαο 4), νη εθπ/θνί Α/κηαο Σξηθάισλ δηάβαζαλ, απφ 3 έσο 6 

επηζηεκνληθά άξζξα, ην πςειφηεξν πνζνζηφ (29,7%) ελψ θαλέλα άξζξν δελ δηάβαζε 

ην (13,5%). Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εξγαζίαο καο, δελ 

ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ αλάγλσζε εθπαηδεπηηθψλ άξζξσλ θαη δεκνζηεπκέλσλ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, αθνχ ην ηειεπηαίν ρξφλν δε δηάβαζε θαλέλα άξζξν 

δεκνζηεπκέλεο έξεπλαο. Έλαο παξφκνηνο ζρεηηθά αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε θαη 

ζε άιιε έξεπλα ζηε ρψξα καο (θνχξαο θ.α., 2007). 

 

Πίλαθαο 4. Αξηζκόο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ πνπ δηάβαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ 

ηειεπηαίν ρξόλν 

 
 

 Τα θζματα των ερευνητικών μελετών (γράφημα 7), που τουσ ενδιαφζρουν να 

περιςςότερο να μελετοφν είναι: α) Οργάνωςη μαθημάτων (35,1%),  β) Χρήςη ΤΠΕ 
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(21,6%), γ) Αλάπηπμε θηλήηξσλ & δηαρείξηζε ηεο καζεηηθήο αδηαθνξίαο γηα ην 

κάζεκά κνπ (18,92%), δ) Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ (16,22%, ε) Αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (8,11%). 

 

 

 
 

Γξάθεκα 7. Θέκαηα εξεπλεηηθώλ κειεηώλ πνπ ζαο ελδηαθέξεη λα δηαβάδεηε 

8.2. Πεξηνξηζκνί 

Ζ παξνχζα έξεπλα, ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθε ε ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο 

γηα ηνχο εθπαηδεπηηθνχο Α/κηαο εθπ/ζεο Ν. Σξηθάισλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νξηζκέλα κφλν 

ζρνιεία ηνπ Ννκνχ, επνκέλσο θαηά ηε γλψκε καο ζε αξθεηά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Δπίζεο, πεξηνξηζκέλνο ήηαλ θαη ν αξηζκφο ησλ νξεηλψλ ζρνιείσλ.  Ο εξεπλεηήο 

εθθξάδεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ζε αξηζκφ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφ δελ 

απνηεινχζε ηπραίν δείγκα κε ηε ζηαηηζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Δπίζεο νη αλαιχζεηο ήηαλ θχξηα 

ζηαηηζηηθέο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο θαη ηάζεηο 

απφςεσλ. Ο εξεπλεηήο ζεκεηψλεη πσο ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ρσξίο ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, πεξηνξίδεη ηνλ έιεγρν ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ.  

9. πκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 

Οη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο  

δξάζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν , απνηειεί – εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα - έλα ζνβαξφ 
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ζέκα γηα ηνπο εξεπλεηέο. Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζεη αλ νη εθπαηδεπηηθνί 

Α/κηαο Δθπ/ζεο Ν. Σξηθάισλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο, αλ 

ελεκεξψλνληαη γεληθά γηα ζρεηηθά ζέκαηα θαη αλ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά δξψκελα. 

Γηαθαίλεηαη ε ηάζε γηα ζπκκεηνρή ζε εθπ/θέο έξεπλεο απφ έλα πνζνζηφ φρη αξθεηά πςειφ, 

κε ην ππφινηπν ησλ εθπ/θψλ ηνπ δείγκαηνο, δελ είρε θακία ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνζνζηφ, πνπ αλ ζπγθξηζεί κε άιιεο έξεπλεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν, παξακέλεη ρακειφ. Χζηφζν πςειφ πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθθξάζηεθε ζεηηθά ζηε δηεμαγσγή ηέηνησλ εξεπλψλ, ελδηαθέξζεθε γηα ηε 

κειέηε άξζξσλ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη επνκέλσο ζα ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ζε 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Πξνηείλνπκε ηαθηηθή ελεκέξσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

θαη φρη κφλν εθείλσλ πνπ ελεκεξψλνληαη απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Οη ππεχζπλνη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, νη 

Γηεπζπληέο ζρνιείσλ νθείινπλ λα εκπιέμνπλ θαη λα εληάμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

εζεινληηθέο εξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο, είηε κε ζπλεξγνχο π.ρ. ην ΔΦΑΑ Σξηθάισλ, είηε 

ππνζηεξίδνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο εξεπλεηή, είηε κε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ψζηε ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε έξεπλεο λα είλαη νπζηαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά επνηθνδνκεηηθή θαη 

ζπγρξφλσο θνηλσληθά σθέιηκε. Άιισζηε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, αιιά θαη νη ηάζεηο 

δείγκαηνο ηεο παξνχζαο  έξεπλαο δείρλνπλ ελεξγή ελδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο επαγγεικαηίεο, εληζρχεηαη ε αλαηξνθνδνηνχκελε δηδαζθαιία θαη σο εθ 

ηνχηνπ βειηηψλεηαη ην ζρνιείν θαη ε κάζεζε. Θέηνπκε ηηο ηάζεηο θαη ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ζε πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ θαη δηεξεχλεζε. Δπίζεο πξνηείλεηαη ζπλέρηζε θαη 

εκβάζπλζε ηεο ίδηαο έξεπλαο κε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ην βαζκφ 

αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε δηαξθψο βειηίσζε παξνρήο γλψζεο, 

ζπλερφκελε δηεξεχλεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο κάζεζεο γηα λα ζηεξηρζεί ε γέλλεζε θαη 

δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ, εξεπλεηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ, ηνπ ζρνιείνπ ησλ 

επφκελσλ ρξφλσλ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. 
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Πεξίιεςε: ηελ εξγαζία αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ 

κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ. Παξνπζηάδνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ, θαζψο θαη νη ρψξνη 

εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. Αλαιχεηαη ν φξνο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, 

φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζεζκηθά θείκελα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ελδεηθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: κηθξνδηδαζθαιίεο, δεμηφηεηεο, νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο 

Abstract: In this paper the theoretical framework of conducting microteaching in the 

preparation of future teachers, the training of teachers who teach in schools, is analysed. We 

present the skills teachers develop in the framework of microteaching, together with the areas 

of application of the microteaching model. The term ―horizontal skills‖ is analysed as it is 

determined in the current socio-economic circumstances and the basic of these skills are 

presented, as described in European Union official documents. The paper concludes with a 

presentation of indicative activities through which it is possible to develop horizontal skills in 

the framework of conducting microteaching. 

Key-words: microteaching, skills, competences 

Δηζαγσγή 

ηε ζχγρξνλε κεηαβηνκεραληθή επνρή ηα φξηα κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

απαιχλνληαη αθνχ νη εξγαδφκελνη δελ ρξεηάδεηαη λα εθηεινχλ κφλν κεραληζηηθέο δηαδηθαζίεο 

αιιά λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αλαιακβάλνπλ λένπο ζχλζεηνπο ξφινπο 
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(Jarvis, 2004). Δπνκέλσο απαηηείηαη λα θαηαλννχλ επξχηεξα ηα δεηήκαηα θαη λα έρνπλ 

ηθαλφηεηεο ζηνρνζεζίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, δεκηνπξγηθφηεηαο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επηθνηλσλίαο, δηαπξαγκάηεπζεο θαη ρξήζεο καζεζηαθψλ πεγψλ 

(Κφθθνο, 2005). 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 αληηιακβάλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν φηη είλαη αλάγθε ν ζεκεξηλφο πνιίηεο λα εμνπιηζηεί, εθηφο απφ βαζηθέο ηερληθέο 

γλψζεηο, κε θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Χζηφζν, ν νξηζκφο ησλ θνηλσληθώλ 

ηθαλνηήησλ δελ απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία. ηε βηβιηνγξαθία ηηο ζπλαληά θαλείο κε 

δηάθνξεο νλνκαζίεο θαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Δπνκέλσο πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ε 

έλλνηα ηεο ηθαλόηεηαο απφ ηελ έλλνηα ηεο δεμηόηεηαο, ψζηε λα δηαζαθεληζηεί αλ ν ζηφρνο 

είλαη ε απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ή αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ.  

χκθσλα κε ην CEDEFOP(2002) σο δεμηόηεηα νξίδεηαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία πνπ έρεη ην 

άηνκν θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο ή κηαο εξγαζίαο, 

ελψ σο ηθαλόηεηα νξίδεηαη ε απνδεδεηγκέλε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αμηνπνηεί 

ηερλνγλσζία, δεμηφηεηεο, πξνζφληα ή γλψζεηο ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη κε επηηπρία, ηφζν νηθείεο 

φζν θαη λέεο επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο. Ζ δεμηφηεηα αθνξά ζπλήζσο ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ καζαίλνληαη κέζα απφ πξαθηηθή άζθεζε, ρσξίο λα απαηηείηαη κεγάιε 

εκβάζπλζε ζηε ινγηθή πνπ ππάξρεη πίζσ απφ απηέο.  

Με βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαθνξνπνηήζεηο, πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ―νξηδόληηεο 

ηθαλόηεηεο”, αληί ηνπ φξνπ ―θνηλσληθέο δεμηφηεηεο”, ππφ ηελ έλλνηα φηη απηέο θαιχπηνπλ 

εγθάξζηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο.  (Παπαδάθεο & 

Φξαγθνχιεο, 2005). 

1. Μηθξνδηδαζθαιία 

Ζ κηθξνδηδαζθαιία απνηειεί κηα κέζνδν επηκφξθσζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην πιαίζην απηήο ηεο  κεζφδνπ έλαο 

ππνςήθηνο εθπαηδεπηήο δηδάζθεη έλα κηθξφ κέξνο ελφο σξηαίνπ καζήκαηνο απφ κηα δηδαθηηθή 

ελφηεηα ζε κηα κηθξή νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ζπλαδέιθσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επφπηε 

θαζεγεηή. Χο ηερληθή αλ νξγαλσζεί θαη πινπνηεζεί κε ζσζηφ ηξφπν κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. 

Ζ κηθξνδηδαζθαιία επηλνήζεθε ην 1963 κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

δηδαζθαιίαο. Δθαξκφζηεθε γηα  πξψηε θνξά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη ζηηο ΖΠΑ, 

φηαλ έλα πεηξακαηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ δηδαζθαιίαο ήηαλ ζε 

εμέιημε ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ Bush, Allen, McDonald Acheson 

θαη άιισλ (Shah, & Masrur, 2011:22). 
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 H κηθξνδηδαζθαιία αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξηψλ δηδαζθαιίαο θαη 

πξαθηηθήο, θάηη πνπ έιεηπε απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο 

(Wilkinson, 1996). 

Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη αθξηβήο κεζφδνπ ε νπνία δίλεη  

αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ επηκνξθνχκελν εθπαηδεπηηθφ.  

Σα βήκαηα ηεο ηερληθήο κηθξν-δηδαζθαιίαο ζα κπνξνχζαλ λα απεηθνληζηνχλ σο κία ζπλερήο 

δηαδηθαζία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 1: Βήκαηα ηερληθήο κηθξνδηδαζθαιίαο 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζε κνληέια 

δηδαζθαιίαο, αθνινπζνχκελα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξαθηηθή ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο. χκθσλα κε ηνπο Fuller & Manning (1973 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Comford, 1996:83) ε επαλάιεςε κηαο βηληενζθνπεκέλεο κηθξνδηδαζθαιίαο εηζάγεη ζηνηρεία 

απηναμηνιφγεζεο ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί φζν θαη γηα ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ησλ ζπλεθπαηδεπφκελσλ. 

2. Οη κηθξνδηδαζθαιίεο ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ζπλερηδόκελεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

χκθσλα κε ηνλ Comford (1996) νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ε εκθάληζε  εκπεηξηθψλ 

επηθπξσκέλσλ κνληέισλ (ηα νπνία παξέρνπλ κε ηε ρξήζε κηθξνδηδαζθαιηψλ, θαζνδήγεζε 

γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο αλάπηπμεο δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ) 

δεκηνχξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επξχηεξε θαη πην παξαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κηθξνδηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (Comford, 1996: 91).  

Έηζη νη κηθξνδηδαζθαιίεο απεηέιεζαλ έλα κέζν γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ 

ζεσξίαο θαη πξάμεο πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (Φξαγθνχιεο,2011). 

χκθσλα κε ηνπο (Καςάιε & Βξεηηφ,2002:64), ζεκειηαθέο αξρέο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο 

ζεσξνχληαη νη εμήο: 

Αλαηξνθνδφηεζε 

Γηδαζθαιία Γηδαζθαιία 

Αλαηξνθνδφηεζε 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 93 of 215 

  Ζ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο είλαη δπλαηή θαη κπνξεί λα δηδαρζεί. 

 Θεσξία θαη άζθεζε δελ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε, αιιά ζπλππάξρνπλ θαη 

αιιεινυπνζηεξίδνληαη. 

 Ζ άζθεζε ζε επξχηεξεο θαηαζηάζεηο είλαη δπζθνιφηεξε απφ φ,ηη ε άζθεζε 

κεκνλσκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ. 

 Ζ κηθξνδηδαζθαιία εθαξκφδεηαη άζρεηα απφ ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο. 

χκθσλα κε ηνπο (Kilic, 2010:82. Καινθχξε, Κφθθν & Φξαγθνχιε,2015), ε  κέζνδνο ηεο 

κηθξνδηδαζθαιίαο βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο:  

 πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο,  

  επηινγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο,  

 επηινγήο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ,  

 επηινγήο θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, 

 επηινγήο θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, 

 επηινγήο θαηάιιεισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, 

 ηζφηηκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπφκελεο νκάδαο, 

 ρξήζεο πνηθίισλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο. 

ηε ρψξα καο ε κηθξνδηδαζθαιία ζε επξεία θιίκαθα σο ηερληθή επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ρξεζηκνπνηήζεθε: α) ζηελ ΑΠΑΗΣΔ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, β) ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ (Κφθθνο & ζπλ,2008), γ) ζην πιαίζην ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο 

Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, 2011), δ) ζην πιαίζην ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ  ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

«Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ», ε) ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηελ Καηεχζπλζε: «πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε», ζη) ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζε Δπηκνξθσηψλ ΠΔΚ Πάηξαο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ. 

3. Οξηδόληηεο ηθαλόηεηεο 

ε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο αιιάδεη, φπνπ ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο εληζρχεηαη θαη νη 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο αθνινπζνχλ ζε ηαρχηεηα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ε αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(European Commission, 2008. Παπιάθεο,2017). Ζ δεκηνπξγία θνηλσληψλ ηεο γλψζεο 

απνηειεί ην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ δηεζλψο, θαζψο δηαθαίλεηαη φηη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

κεηαηξέπεηαη γξήγνξα ζε παξσρεκέλε γλψζε (Cedefop, 2010). ζνη απνθνηηνχλ απφ ηελ 
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ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ πψο καζαίλνπλ, πψο ζα 

ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ θαη πψο απηφ ζα ην δηαρεηξηζηνχλ θαη ζα ην αλαγλσξίζνπλ, σο κηα 

δηεξγαζία πνπ ζα ζπλερίζεη ζε φιε ηνπο ηε δσή. Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία ζέηεη πνιιέο 

πξνθιήζεηο ζηνλ άλζξσπν, θαζψο απηφο δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο, απιέο άιινηε, πιεπξέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, ζήκεξα θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο.  

Ζ ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα πην πιαηχ ζρεδηαζκφ πνπ μεπεξλά ηνλ αηνκηθφ παξάγνληα 

θαη κεηαθέξεηαη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν, ζην νπνίν ε δηάδξαζε κε ηνπο άιινπο είλαη 

απαξαίηεηε. Γεληθφηεξα, ε ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ην άηνκν νινθιεξψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο «εξγαζίεο» πνπ αθνξνχλ κία 

πιεζψξα παξαγφλησλ φπσο ε ζπκπεξηθνξά, νη αμίεο, ηα θίλεηξα, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

γλψζεσλ θαη νη δεμηφηεηεο (Γνχθα, 2017). Πνιχ θνληά ζε απηήλ ηελ ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε είλαη ν νξηζκφο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πνπ αλαγλσξίδεη ζηνλ φξν 

ηθαλφηεηα έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην(Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007). 

Καηά ηνλ Shippmann (2000), ε ηθαλφηεηα απνηειεί κία ηππνπνηεκέλε απαίηεζε, πξνθεηκέλνπ 

έλα άηνκν λα εθηειεί ππεύζπλα θαη απηόλνκα θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε εξγαζία/έξγν ή 

ιεηηνπξγία. Ζ ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ (πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγήο απηψλ ζηελ πξάμε θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο. 

χκθσλα κε ην επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, ε ηθαλφηεηα είλαη 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε γλψζε θαη ηε δεμηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

λα αληαπνθξηλφκαζηε ζε ζχλζεηεο απαηηήζεηο, αμηνπνηψληαο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (πρ ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα, αμίεο θαη θίλεηξα) ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην Shippmann (2000). Δίλαη θαλεξφ, φηη σο ηθαλφηεηα νξίδνπκε έλα 

ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθαξκφδνπκε θαηάιιεια ζε θάζε 

πεξίζηαζε (Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007). Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο απμάλεη ηηο απαηηήζεηο 

ζε νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, ζηελ πξνζσπηθή, ηε δεκφζηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ρξεηαδφκαζηε έλα επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ γηα λα κπνξέζνπκε λα 

αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ην πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

δνχκε. Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαηαγξάςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

κνληέια πεξηγξαθήο θαη θαηάηαμεο ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ. Έλαο εθηελήο θαηάινγνο σζηφζν 

ζα είρε πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή εθαξκνγή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμνπκε έλα πιαίζην πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ εμππεξεηνχλ πνιιαπιέο πιεπξέο ηεο δσήο θαη 

δίλνπλ πξαγκαηηθφ λφεκα, ζε φζνπο ζα θιεζνχλ λα ηηο αλαπηχμνπλ.  

Ο ΟΟΑ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη κε κεζνδηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έλα ηέηνην 

πιαίζην ζέηεη σο θξηηήξηα γηα θάζε νξηδφληηα ηθαλφηεηα ηα εμήο:  

 λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηα άηνκα θαη ηηο 

θνηλσλίεο.  
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 λα βνεζά ηα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε έλα επξχ θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 λα αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

ελζπλαίζζεζεο. 

 λα αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο.   

ην πιαίζην ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα 

βειηηψζνπλ ηφζν ηηο αηνκηθέο δηδαθηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο φζν θαη λα δηακνξθψζνπλ ηε 

δηδαθηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο 

δεμηφηεηεο, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φπσο: 1) επηθνηλσλίαο ζηε 

κεηξηθή γιψζζα, 2) επηθνηλσλίαο ζε μέλεο γιψζζεο, 3) καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, 4) ςεθηαθή ηθαλφηεηα, 5) κεηαγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο (Learning to learn), 6) θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, 7) πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 8) πνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε θαη έθθξαζε (European Commission 2005).  

4. Αλάπηπμε νξηδόληησλ ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ησλ κηθξνδηδαζθαιηώλ 

Δπθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ πξνζθέξνληαη ζε φια ηα ζηάδηα 

πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ (ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε), θαζψο ζηφρνο 

ηνπο δελ είλαη κφλν ε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη  ε 

αλάπηπμε απφ κέξνπο ηνπο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ.  

ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θαη αλά θαηεγνξία ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ  

νξηζκέλεο  δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ. 

4.1.  Γηα ηελ επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή θαη ζηηο μέλεο γιώζζεο  

 Δμεγνχκε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνηα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δελ είλαη 

μεθάζαξα θαζψο δελ γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή δελ δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ν 

ζθνπφο νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. 

 Πξνηείλνπκε ζρέδηα καζήκαηνο θαη άξζξα πνπ ζα ηνπ δψζνπλ παξαδείγκαηα νξζήο 

δηαηχπσζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. 

 Εεηάκε απφ ηνλ  εθπαηδεπηηθφ λα αλαδεηήζεη θαη εθείλνο ζρέδηα καζήκαηνο θαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ νξνινγία θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. 

 Οξγαλψλνπκε κηθξέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ρξήζε ηεο νξνινγίαο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην πιαίζην ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. 
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 Παξφκνηεο ελέξγεηεο κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη γηα θείκελα πνπ είλαη γξακκέλα ζε θάπνηα 

μέλε γιψζζα (φηαλ ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο έρεη κεγάιν κέξνο βηβιηνγξαθίαο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε γιψζζα).  

 Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπληάμνπλ έλα γισζζάξην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε 

βαζηθή νξνινγία ηνπ καζήκαηνο ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά (ή ζηε γιψζζα πνπ 

απαηηείηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία).  

 Εεηάκε απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο λα παξνπζηάζνπλ έλα  ζρέδην καζήκαηνο ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηελ ππφινηπε νκάδα λα θαηαλνήζεη δπζλφεηεο έλλνηεο ή έλλνηεο πνπ δελ έρνπλ 

δηαηππσζεί ζσζηά ζην ζρέδην ηεο κηθξνδηδζαθαιίαο. 

4.2. Γηα ηελ καζεκαηηθή ηθαλόηεηα θαη ηηο βαζηθέο ηθαλόηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη 

ηελ ηερλνινγία  

 Απνζηέιινπκε ζηελ νκάδα ησλ  εθπαηδεπηηθψλ θάπνην δηάγξακκα ή έξεπλα πνπ αθνξά ην 

αληηθείκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο θαη δεηάκε λα εξκελεχζνπλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. 

 Παξνπζηάδνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

κηθξνδηδαζθαιίαο θαη ζέηνπκε θξηηηθά εξσηήκαηα γηα λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηη 

ζεκαίλνπλ νη αξηζκνί θαη πψο ζπλδένληαη κε ηνλ νξζφ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

κηθξνδηδζαθαιίαο. 

4.3. Γηα ηελ ςεθηαθή ηθαλόηεηα 

 Υσξίδνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε νκάδεο θαη δεηάκε λα θάλνπλ κηα έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

ζρεηηθά κε έλα ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην πιαίζην ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ εληφπηζαλ. ηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ θάζε νκάδα 

λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε θάπνην ειεθηξνληθφ κέζν θαη λα ζρνιηάζεη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ.  

 Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηζθεθζνχλ απνζεηήξηα δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη λα 

εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

κηθξνδηδαζθαιηψλ. 

 Εεηάκε απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο λα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ηάζεηο ζηηο 

ζπδεηήζεηο ηνπο. 

4.4. Γηα ηηο κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο  

 Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ ν έλαο ηελ κηθξνδηδαζθαιία ηνπ άιινπ 

θαη λα αλαθέξεη  ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία πνπ εληνπίδεη. 
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 Εεηάκε απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη ηηο  κηθξνδηδαζαθαιίεο ηνπο.  

 Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμαλ λα 

δηδάμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. 

 πδεηάκε κε ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο πνηα είλαη ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ  ζεσξνχλ πσο ζα 

αληηκεησπίζνπλ ζην πιαίζην ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζεσξνχλ πσο ζα ηα μεπεξάζνπλ.  

4.5. Γηα ηηο θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ πνιίηε 

 πδεηάκε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνηεο είλαη νη πξνεθηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο  

κηθξνδηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ θαη εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ.  

 Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε κηθξνδηδαζθαιηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεηηθά ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

4.6. Γηα ην αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηακνξθψζνπλ κηα θιείδα παξαηήξεζεο γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ηνπο.  

 Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηε ζπρλά θαηά 

ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ θξνληίδνληαο γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επίιπζή ηνπ. 

4.7. Γηα ηελ πνιηηηζηηθή γλώζε θαη έθθξαζε 

 Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εληνπίζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ δηαρξνληθά.  

 Δληνπίδνπκε θαη παξνπζηάδνπκε ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο έξγα ηέρλεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

αληηθείκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. 

 Οξγαλψλνπκε επηζθέςεηο ζε κέξε πνιηηηζκνχ πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. 
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5. πκπεξάζκαηα 

Ζ αλάγθε γηα αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε  νξηδόληηεο ηθαλόηεηεο 

ηζρπξνπνηείηαη θαη απνηειεί κφληκε αλαδήηεζε ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ο 

απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο εθηφο απφ εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θζη επαγγεικαηηθέο 

γλψζεηο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη κηα ζεηξά απφ  νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο (ζπλεξγαζίαο, 

δεκηνπξγηθόηεηαο, πξνζαξκνζηηθόηεηαο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, εγεζίαο, νξγάλσζεο, 

επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθώλ κέζσλ).   

Οη ηθαλφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη  κέζα απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηθξνδηδαζθαιηψλ, θαζψο ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζή 

ηνπο απνηειεί κηα ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο ηθαλφηεηεο.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε δεηθηψλ κέηξεζεο θαη 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Ζ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ζηηο 

κηθξνδηδαζθαιίεο απνηειεί άκεζν δεηνχκελν απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηέο 

(ζρεδηαζηέο, εθπαηδεπηηθνχο, επφπηεο- αμηνινγεηέο), θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, πξνζδνθίεο θαη πςειέο απαηηήζεηο. 
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Abstract:  Observation and self-awareness are key ingredients to all work involving people. 

Especially classroom observation makes teaching and learning more visible. It encourages 

colleagues to collaborate to improve teacher practice and student learning. In this realm, we 

present in the following article the results of such a case among two teachers (an observer and 

a teacher being observed) of a Greek Experimental High School. Σhe observation‘s purpose 

was to provide feedback on teaching practices and to suggest ways to improve those practices, 

if appropriate. Aiming at the validity of the observation the procedure was recorded whereas 

apart from the observation of the class session, both a pre- and post-observation conference 

was set up. The results highlight the importance of peer observation in shaping a supportive 

and developmental process for improving the quality of educational process. 

Keywords:  collaborate, observation, Flanders 

Πεξίιεςε: To παξφλ άξζξν εζηηάδεη ζηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο ζηε Γ‘ γπκλαζίνπ πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ, σο κνξθή αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαηήξεζεο εμαζθαιίζηεθε κε ηε 

ζπλεξγαζία ζε ζεηηθφ θιίκα ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ (παξαηεξήηξηαο-πιεξνθνξηθήο θαη 

παξαηεξνχκελεο-θηινιφγνπ), ηελ αιιεινυπνζηήξημε, ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνλ πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηνπ θχθινπ αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία βηληενζθνπήζεθε (κε 

εζηίαζε ηεο θάκεξαο κφλν ζηελ εθπαηδεπηηθφ) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηεο 

παξαηήξεζεο, ελψ ηα πνιπεξγαιεηαθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ κε ην «Γηακνξθσηηθφ 

χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ» (ΓηΑΔ) ζπλδπάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο αμηνιφγεζεο. Σα πνξίζκαηα 

ηεο παξαηήξεζεο γηα δηακνξθσηηθνχο ζθνπνχο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ απηνβειηίσζε ησλ δχν ζπκκεηερφλησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ δηαιφγνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά:  αμηνιφγεζε, εηεξνπαξαηήξεζε, ΓηΑΔ, Flanders 

Δηζαγσγή 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη έλαο κε απεηιεηηθφο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπεί ζην λα εληνπηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. πσο αλαθέξνπλ νη Eisenbach & Curry (1999),

πν αιιά θαη κε θηιηθή θξηηηθή. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ πξνζθέξνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε 8 πεξηνρέο (ρήκα 1): καζεζηαθφ θιίκα, δηαρείξηζε 

ηεο ηάμεο, ζαθήλεηα ηνπ καζήκαηνο, πνηθηιία ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, έκθαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ νη καζεηέο αζρνινχληαη κε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, επηηπρία ησλ καζεηψλ 

θαη αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ καζεηψλ θαη νη επηδφζεηο ηνπο (Παζηαξδήο, 2014: 

186). 

 

ρήκα 1: Πεξηνρέο (θαθνί παξαηήξεζεο) απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα εθαξκφζεη θαλείο ηηο πξαθηηθέο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο είλαη κε ηελ παξαηήξεζε κέζα ζηελ ηάμε απφ ζπζηεκαηηθφ παξαηεξεηή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία παξαηήξεζεο (Flanders, 1970; Κνηλνπξαμία, 2006  ζην 

Παζηαξδήο 2014: 188). Δπεηδή ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο -θηλεηηθφηεηα, 

ακεζφηεηα, δηαθνπέο θαη δπλακηθή ηεο νκάδαο (Παζηαξδήο, 2014: 179-181)- κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ απηφ πνπ «κειεηά» ν παξαηεξεηήο κέζα ζηελ ηάμε, πξνηείλεηαη λα επηιέγεη κία 
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πεξηνρή/θαθφ παξαηήξεζεο θάζε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη κηα ιεπηνκεξή θαη 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ((Παζηαξδήο 2014: 188). 

Σν άξζξν

.

ηεξήηξηαο (εθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο) κε θηιφινγν ηνπ 

δεκφζηνπ ρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηεί πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαηήξεζε

, ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο

δηδαθηηθή ηεο πξάμε  ζε 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη αθεηέξνπ ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ ηφζν ηεο ίδηαο φζν θαη ηεο 

παξαηεξνχκελεο εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη δχν ελφηεηεο. ηελ 1
ε
 ελφη

\ιεία πνπ 

επηιέρηεθαλ θα

. Ζ 2
ε

.  

1. Ζ παξαηήξεζε ζηελ ηάμε 

Ζ δηδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο αθνινχζεζε πέληε ζηάδηα (ρήκα 2) πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζπλαληήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη θξηηηθή αλάιπζε πνπ έπεηαη 

ηεο ζπλάληεζεο κεηά ηελ παξαηήξεζε (Glickman et al., 2010).  

 

ρήκα 2: ηάδηα παξαηήξεζεο 
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1.1.  ηάδην 1: Πξηλ ηελ παξαηήξεζε 

Πξηλ ηελ παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ζπλαληήζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

παξαηεξήηξηαο, πξνεηνηκάζηεθαλ ηα έληππα θαηαγξαθήο ηεο παξαηήξεζεο θαη 

ζπκθσλήζεθε ην ζπκβφιαην «ζπλεξγαζίαο/αμηνιφγεζεο/παξαηήξεζεο» κεηαμχ ηνπο.  

1.1.1. Γηακόξθσζε «ζπκβνιαίνπ παξαηήξεζεο»  

Ζ επηινγή ηεο παξαηεξνχκελεο εθπαηδεπηηθνχ δελ ήηαλ ηπραία κηαο θαη είλαη γεγνλφο φηη 

αθφκα θαη νη πιένλ έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη ακπληηθνί θαη επηθπιαθηηθνί φηαλ ηνπο 

δεηεζεί ην κάζεκά ηνπο λα γίλεη αληηθείκελν παξαηήξεζεο. ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπλεζηζκέλνη ζην λα παξαηεξνχληαη απφ θνηηεηέο/ηξηεο θαη 

έρνπλ βηψζεη (σο πεηξακαηηθφ ζρνιείν) ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ην 2012 θαη ηεο 

εηεξνπαξαηήξεζεο ην 2013. Απηφ έρεη δεκηνπξγήζεη ζε αξθεηνχο ζηάζε κε ζεηηθή ζε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία παξαηήξεζεο απφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηελ 

παξαηήξεζε επηιέρζεθε ζπλάδειθνο θηιφινγνο, κε δεθαεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, κε ηελ 

νπνία ππήξ

. Δπηπιένλ, νη δπν 

εθπαηδεπηηθνί δελ κνηξάδνληαη ην ίδην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, θαζψο

Eisenbach θαη Curry

.  

Οη δπν ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ψξα θνηλνχ θελνχ ζε ψξεο ζρνιείνπ,

 

(Kalule & Bouchamma, 2014). ηελ 1
ε
 ζπλάληεζε έγηλε ελεκέξσζε γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο απφ ηελ παξαηεξήηξηα θαη απνθ

κε δνζνχλ ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ζηελ εθπαηδεπηηθφ 

(Flanders, 1970). Ο ιφγνο γηα απηφ ήηαλ αθελφο ε έιιεηςε/πίεζε ρξφλνπ ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ γηα κία αθφκε ζπλάληεζε επίδεημεο ηνπ εξγαιείνπ θαη αθεηέξνπ ε 

εθπαηδεπηηθφο ππφ παξαηήξεζε επεζήκαλε φηη ίζσο λα επεξεαδφηαλ ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

αλ γλψξηδε απφ πξηλ ιεπηνκεξψο ηα ζεκεία ηεο παξαηήξεζεο, δεκηνπξγψληαο ηεο ίζσο 

άγρνο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Powell & Napoliello

.   

ηε ζπλέρεηα έγηλε ελεκέξσζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 

πνπ επξφθεηην λα δηδαρζεί ζην πιαίζην ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο (ΝΔ) αιιά θαη ην 

καζεζηαθφ 
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(

.  Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζηελ ηάμε (26), ην θχιν (16 θνξίηζηα, 10 αγφξηα), ην θιίκα ηε

ζην εξγαζ

(Γθξάθηηη) θαη ην ζθνπφ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (έλαο  επαγσγηθφο, δηεξεπλεηηθφο  

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σέρλεο - εηδηθφηεξα ησλ γθξάθηηη). H

‘

θαη γεληθφηεξα ηνπ εθπαηεπηηθνχ ζελαξίνπ κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ηα νπνία θαη 

εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά πξηλ ηελ παξαηήξεζε. 

ηε 2
ε
 ζπλάληεζε πξηλ ηελ παξαηήξεζε ζπδεηήζεθε επίζεο ην πξνθίι ηεο ηάμεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, κηαο θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηήξεζεο. Σν γεγνλφο φηη απφ ηνπο 26 καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο, νη 13 ζπκκεηέρνπλ θαη ζην 

ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ζην νπνίν δηδάζθεη ε παξαηεξήηξηα ελψ ηα ¾ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα πνπ ζπληνλίδεη ε ίδηα, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κε ρξεηαζηεί ν 

πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ γηα ζπζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ε ρξήζε 

ηνπ νηθείνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο δηεπθφιπλαλ ηελ «αζέαηε» παξνπζία ηεο ζηελ ηάμε 

θαη εθηφο ηνπ επίθεληξνπ ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη αξθεηά 

δσεξφ κε άκεζε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε 

καζεηέο άξηζηνπο ζε επίδνζε (κέζνο φξνο ηάμεο ζην κάζεκα είλαη 18,5). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη πξφζπκνη ζε ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ ζπλεξγαηηθά κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο.  

Ζ ζπκθσλία κε ηε θηιφινγν γηα ηε βηληενζθφπεζε ηνπ καζήκαηνο κε εζηίαζε ηεο θάκεξαο 

κφλν ζηελ ίδηα, δελ πξνθάιεζε θάπνην δηζηαγκφ ή αληίδξαζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη 

παξάιιεια δηεπθφιπλε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο (ρσξίο λα ρξεηαζηεί ε απαξαίηεηε 

έγθξηζε ησλ θεδεκφλσλ ηνπο). 

1.1.2. Έληππα θαηαγξαθήο/εξγαιεία αμηνιόγεζεο 

. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιεία θαηαγξαθήο ηεο παξαηήξεζεο: α) ην ζχζηεκα κέηξεζεο 

Flanders (Παζηαξδήο, 2014: 226-227) θαη β) ην έληππν ΓηΑΔ (Παζηαξδήο, 2014: 247-253, 

Αλησλίνπ, ρ.ρ.) πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξαηεξήηξηα αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. πγθεθξηκέλα πξηλ ηελ παξαηήξεζε, ζπκπιεξψζεθε ην έληππν ΓηΑΔ ζε κηα 

πξνζπάζεηα απηναμηνιφγεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ελψ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο αιιά θαη ακέζσο κεηά νινθιεξψζεθε ε ζπκπιήξσζε ηνπ 
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ΓηΑΔ (εηεξναμηνιφγεζε, Παζηαξδήο, 2014: 237-246) απφ ηελ παξαηεξήηξηα φπσο απηφ 

πξνέθπςε απφ ην έληππν παξαηήξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ΓηΑΔ (Παζηαξδήο, 2014: 247-256).   

Οη ιφγνη ρξήζεο θαη ησλ δχν εξγαιείσλ ήηαλ: 

i. ε παξαηεξνχκελε εθπαηδεπηηθφο έρεη δεθαεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη ην ΓηΑΔ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Παζηαξδή (2014) γηα παξαηήξεζε εθπαηδεπηηθψλ κε κηθξή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία (5εηή),  

ii. ε ζπκθσλία ρξήζεο ελαιιαθηηθνχ εξγαιείνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί 

πξφβιεκα ζηε βηληενζθφπεζε ή ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ,  

iii. ε επηζπκία ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα εζηηάζεη ε παξαηήξεζε ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθνχ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζην επίπεδν ηεο ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα φζνλ αθνξά ην 

δηδαθηηθφ ηεο ζηπι, 

iv. ε ζχκθσλε πξνζδνθία ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζην θαθφ/πεξηνρή 

παξαηήξεζεο: «Δκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία» δηφηη  ζεσξήζεθε πξνηεξαηφηεηα 

θαη απφ ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνάγεη πην απνηειεζκαηηθά ηε κάζεζε 

(Παζηαξδήο, 2014: 190). 

v. ε δηαζηαχξσζε απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα δχν εξγαιεία (κέζνδν 

Flanders θαη ΓηΑΔ).  

Ζ παξαηεξήηξηα απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θχξην εξγαιείν ην ζχζηεκα 

θσδηθνπνίεζεο Flanders (Παζηαξδήο, 2014: 205) πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηακέηξεζεο ησλ 

εμήο πνζνζηψλ:  

 

)  

 

),  

 (9), θαη  

 (10).  

1.2. ηάδην 2: Ζ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

Ζ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ηππηθή εκέξα (Σξίηε), ρσξίο λα 

πξνεγεζεί αξγία ή εθδξνκή, ηηο δπν ηειεπηαίεο ψξεο (φπσο ήηαλ ζην πξφγξακκα ρσξίο 

αιιαγή). Ζ εθπαηδεπηηθφο εηνίκαζε ηνπο ππνινγηζηέο (ζε δπάδεο καζεηψλ),  κνίξαζε ην 

θχιιν εξγαζίαο ζηα ζξαλία θαη πεξίκελε ηνπο καζεηέο. Ζ παξαηεξήηξηα, ζην πίζσ κέξνο ηεο 

αίζνπζαο, εηνίκαζε ηα έληππά ηεο δίπια ζηε βηληενθάκεξα. Οη καζεηέο κπαίλνληαο ζηελ 

αίζνπζα ξψηεζαλ γηα ην ξφιν ηεο κεηαθίλεζεο ζην εξγαζηήξην θαη ην ιφγν ηεο θαηαγξαθήο. 

Γελ έδσζαλ κεγάιε ζεκαζία (αθνχ αθνξνχζε ηελ θαηαγξαθή ηεο δηδάζθνπζαο) θαη ην 

κάζεκα κεηά ηελ εμήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ μεθίλεζε ακέζσο. Ζ αιιειεπίδξαζε θαη 

δηαξθήο ζπδήηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο επηβεβαίσζε ηνπο Gall & Acheson 

(2011) φηη ζην πνιχπινθν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ν παξαηεξεηήο αληηκεησπίδεη πνιιέο 
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κεηαβιεηέο ζε δεδνκέλν ρξφλν θαη θάλεθε ηειηθά αλαθνπθηζηηθφ γηα ηελ παξαηεξήηξηα φηη 

είρε δερηεί ε ζπλάδειθφο ηεο λα γίλεη βηληενζθφπεζε αθνχ ζα ήηαλ αλέθηθην λα θαηαγξάθεη 

ηελ ίδηα ηε ζηηγκή ή λα ζπκεζεί ιεπηνκέξεηεο αξγφηεξα (Muijs & Reynolds, 2011: 292). 

Ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ θαη ζην δηάιεηκκα νη καζεηέο 

ζπλέρηδαλ λα ζπδεηνχλ γηα ην ζέκα ηνπο (γθξάθηηη), ην ζεψξεζαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη 

αλαξσηηφηαλ πψο ζα κπνξνχζαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην ζρνιείν ηνπο. Ζ 2ε δηδαθηηθή 

ψξα θαζπζηέξεζε λα μεθηλήζεη ιφγσ ελφο αζηάζκεηνπ παξάγνληα, δηδαθηηθνχ ζνξχβνπ 

(ζπλάδειθνο ρξεηάζηεθε θνξεηνχο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην κάζεκά ηνπ). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλακνλήο, νη καζεηέο ζπδεηνχζαλ ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 3-4 αηφκσλ ζρεηηθά κε 

ηε λνκηκφηεηα ηνπ γθξάθηηη θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ σο ηέρλε ή φρη.  Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

νινθιεξψζεθε ζε επράξηζην καζεζηαθφ θιίκα, κε ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ πεξηζζφηεξσλ 

καζεηψλ, ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο θαη ηελ πξνζδνθία ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο γθξάθηηη ζηελ ηάμε ηνπο. Ζ εθπαηδεπηηθφο θαη ε παξαηεξήηξηα επραξίζηεζαλ 

ηνπο καζεηέο θαη, φηαλ απηνί απνρψξεζαλ, αθνινχζεζε νιηγφιεπηε ζπλάληεζε ησλ δχν  

εθπαηδεπηηθψλ γηα άκεζε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηνπ 

καζήκαηνο, ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηψλ-καζεηψλ θαη καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ θαη ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθάιεζε (Putnam & Borko, 2000). Ζ παξαηεξήηξηα πξνγξακκάηηζε 

ζπλάληεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ 4 εκέξεο αξγφηεξα θαη, αθνχ επραξίζηεζε θαη απνραηξέηεζε 

ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ απνρψξεζε,  ζπκπιήξσζε επηηφπνπ φζν ήηαλ εθηθηφ ηα έληππα 

θαηαγξαθήο.  

1.3. ηάδην 3: Αλάιπζε θαη ζηξαηεγηθή 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεζαλ απφ ηα δπν δηαθνξεηηθά εξγαιεία παξαηήξεζεο 

έγηλε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο απφ ηελ παξαηεξήηξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίζεθαλ 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Σν θχξην εξγαιείν ηεο παξαηήξεζεο ήηαλ ην ζχζηεκα Flanders. 

1.3.1. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Flanders 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ παξαηήξεζεο δηδαζθαιίαο κε ηε κέζνδν Flanders

πεξίνδν θξαηψληαο ζεκεηψζεηο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα 

ζπλέδεαλ ηα δεδνκέλα ηνπ εληχπνπ κε ην βίληεν. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα θαηαγξαθήο ήηαλ 

πεξίπνπ 30 ιεπηψλ (ζπλνιηθά 70 ιεπηά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαιεί

παξαηήξεζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν. Ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη θαη πηινηηθή δνθηκή 

(3 θνξέο) κε ηελ παξαθνινχζεζε αληίζηνηρνπ βίληεν δηδαζθαιίαο απφ ην Γηαδίθηπν, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζνχλ ηπρφλ δπζθνιίεο ηεο θαηαγξαθήο θαη λα εμνηθεησζεί ε 

παξαηεξήηξηα κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο  Flanders.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο 

ε παξαηεξήηξηα θξαηνχζε θαη ζχληνκεο πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο κε βάζε ην ρξφλν, νη 

νπνίεο δηαζηαπξψζεθαλ κε ην βίληεν ηεο παξαηήξεζεο γηα επηβεβαίσζε. Σν έληππν 
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παξαηήξεζεο πεξηιάκβαλε 20 δηαζηήκαηα ησλ 3 δεπηεξνιέπησλ παξαηεξήζεηο ην ιεπηφ κε 

ηνπο εμήο θαλφλεο ζπκπιήξσζήο ηνπο: α) λα είλαη αληηθεηκεληθή ρσξίο πξνζσπηθέο 

επηδξάζεηο β) φηαλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ θαηεγνξία ηεο ζπκπεξηθνξάο επηιέγεηαη ε πην 

καθξηά απφ ην 5 θαη γ) φηαλ δελ ππάξρεη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο επαλαιακβάλεηαη ν αξηζκφο 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 

Με ηελ παξαδνρή φηη ε παξαηήξεζε μεθηλά θαη ηειεηψλεη κε ηελ εζπρία (θσδηθφο αξηζκφο 

―10‖), δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο αλάιπζεο ησλ θσδίθσλ Flanders κε ηε ρξήζε ΜΑΣRΗΥ, 

ζπκπιεξψλνληαο κε ηα δεχγε ησλ ―θσδηθψλ αξηζκψλ‖ (Παζηαξδήο, 2014: 227)..  Γε 

ρξεηάζηεθε λα πξνζηεζνχλ ζηελ αξρή ή/θαη ζην ηέινο ηεο παξαηήξεζεο ην ‗‘10‘‘ κηαο θαη ε 

πξψηε θαη ηειεπηαία παξηήξεζε ηξίιεπηνπ ήηαλ ην ‗‘10‘‘. Ζ ‗‘άκεζε θαη έκκεζε επίδξαζε‘‘ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν ‗‘ρξφλνο νκηιίαο‘‘ ηνπ καζεηή θαη ν ρξφλνο ‗‘ζησπήο/ζχγρπζεο‘‘ 

ππνινγίδνληαη (Amatari, 2015) θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 θαη αλαιπηηθά 

γηα ηηο 10 πεξηνρέο ζηνλ Πίλαθα 2.  

Φαίλεηαη φηη, ν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πέξαζε κε νκηιία ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, ζε πνζνζηφ 43,1%, ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε εξσηήκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, ζε πνζνζηφ 32,72%, ελψ ζην 1/4 ηνπ ρξφλνπ επηθξάηεζε απηφ πνπ 

αλαθέξεηαη σο ΄‘ζησπή/ζχγρπζε‘‘ ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αλάγθε ησλ καζεηψλ λα 

ζπδεηήζνπλ πεξηζζφηεξν γηα ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα ην πξνζαξκφζνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Πίλαθαο1).  

Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο θαζεκηάο απφ ηηο 10 θσδηθνπνηεκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο (Πίλαθαο 2), θαλέξσζε φηη ε εθπαηδεπηηθφο έζεηε εξσηήζεηο κε ζθνπφ λα 

απαληήζνπλ νη καζεηέο (θσδηθφο αξηζκφο ‗‘4‘‘, ζε πνζνζηφ 8,18%) θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

απφθξηζεο καζεηψλ (θσδηθφο αξηζκφο ‗‘8‘‘) 25,71% απαληά (Πίλαθαο 2).  

 

Πίλαθαο 1: Τπνινγηζκόο αιιειεπίδξαζεο κε ην ζύζηεκα κέηξεζεο Flanders*  

 
*Οη θσδηθνί αξηζκνί 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 αληηζηνηρνύλ ζην ζύλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή 

ελώ Ν είλαη ην ζύλνιν ησλ δεπγώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ πίλαθα ηεο θσδηθνπνίεζεο  
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Πίλαθαο 2: Αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο (αλά πεξηνρή) ζύκθσλα κε ηε κέζνδν Flanders  

  πρλόηεηα εκθάληζεο 

πκπεξηθνξάο 

πρλόηεηα εκθάληζεο 

ζπκπεξηθνξάο 

Πνζνζηό (%) 

εκθάληζεο 

ζπκπεξηθνξάο 

Α.  Έκκεζε επίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ 

1 Απνδνρή ζπλαηζζεκάησλ 4/599 0,67% 

2 Δπηβξαβεχεη – Δλζαξξχλεη 15/599 2,50% 

3 Απνδέρεηαη – Οηθνδνκεί 50/599 8,35% 

4 Δξσηά 49/599 8,18% 

Β. Άκεζε επίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ 

5 Γηάιεμε 36/599 6,01% 

6 Οδεγίεο-Δληνιέο 95/599 15,86% 

7 Κξηηηθή-Δμνπζία 11/599 1,84% 

Γ.  Οκηιία καζεηή 

8 Απαληά 154/599 25,71% 

9 Παίξλεη πξσηνβνπιία 42/599 7,01% 

Γ. ησπή - ύγρπζε  

10 ησπή-ζχγρπζε 143/599 23,87% 

 

Οη εξσηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ είραλ ζρεηηθά θαιφ ξπζκφ θαη απεπζχλνληαλ ζηελ νινκέιεηα 

ηνπ ηκήκαηνο ( ‗‘9‘‘- αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο καζεηέο, ζε πνζνζηφ 7,01%) ελψ 

εκθαλήο είλαη ε θαζνδήγεζε-νδεγίεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ( ‗‘6‘‘, 

15,86%) ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη νη καζεηέο λα αληαπνθξηζνχλ. Ζ απνδνρή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ( ‗‘1‘‘) θαίλεηαη κεησκέλε (0,67%), ελψ ε 

επηβξάβεπζε/ελζάξξπλζε ( ‗‘2‘‘) δελ είλαη εκθαλήο παξφιν πνπ απεπζχλεη ζπρλά ην ιφγν 

ζηνπο καζεηέο. 

, φπσο 

δηαπίζησζε ν Flanders

(Δπαγγειφπνπινο, 1992). Δθηηκάηαη φηη ε δίσξε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο έδσζε ην 

πεξηζψξην λα νινθιεξσζεί ε δηδαθηηθή ελφηεηα παξά ηελ παξέκβαζε ησλ εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ (δηαθνπή ιφγσ ρξήζεο εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ).  

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ αλαιχζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ κε βάζε ηνπο άμνλεο: νκηιίαο 

εθπαηδεπηηθνχ, καζεηψλ, έκκεζεο-άκεζεο επίδξαζεο εθπαηδεπηηθνχ, ζπκκεηνρήο καζεηή θαη 

ζηνηρείσλ θχξηαο δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα ΜΑΣΡΗΥ ηεο κεζφδνπ Flanders (Πίλαθαο 3).   
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Πίλαθαο 3: Τπνινγηζκνί ιόγσλ γηα ηελ εξκελεία κε ηε κέζνδν Flanders 

Λόγοs (ratio) Τύπορ ςπoλογισμού Μέτπηση 

παπατήπησηρ 

Σσόλιο 

Έκκεζεο θαη άκεζεο 

δηδαζθαιίαο 

Indirect/direct talk 

I/D 

I/D=(1+2+3+4)/(5+6+7) 0,83 Δθφζνλ ν ιφγνο είλαη θνληά ζην 1 

ζεκαίλεη φηη ε εθπαηδεπηηθφο δελ 

αζθεί άκεζε επηξξνή φζε 

ρξεηάδεηαη 

ζεηηθή (Ρ) πξνο ηελ 

αξλεηηθή (Ν) 

ελίζρπζε  

Positive/negative 

reinforcement 

Ρ/Ν 

Ρ/Ν= (1+2+3)/(6+7) 0,65 Γειψλεη φηη ε εθπαηδεπηηθφο 

ρξεηάδεηαη λα βειηηψζεη ηε 

δηδαζθαιία ηεο έηζη ψζηε λα 

παξέρεη πεξηζζφηεξε ζεηηθή 

ελίζρπζε ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία 

πκκεηνρήο καζεηή 

Student participation 

SP 

SP=(8+9)/ χλνιν 0,33 Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

αληηζηνηρεί ζην 1/3 ηνπ ρξφλνπ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

Πξσηνβνπιία ηνπ 

καζεηή                         

Pupil initiative ration 

PIR 

PIR=9/(8+9) 0,27 Σν 1/4 ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

καζεηή αθνξά αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο ελσ ηα ππφινηπα 

3/4 αθνξνχλ απαληήζεηο ζε 

εξσηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

Απφθξηζεο 

εθπαηδεπηηθνχ   

Teacher response 

ratio  

TRR 

TRR=(1+2+3)/(1+2+3+6+7) 0,39 ην ζχλνιν ηεο νκηιίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ην 40% πεξίπνπ 

αθνξά ‗‘απφθξηζε‘‘ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηηο αληηδξάζεηο 

ησλ καζεηψλ 

Δξψηεζεο 

εθπαηδεπηηθνχ  

Teacher question ratio  

TQR 

TQR=4/(4+5) 0,58 ην ζχλνιν νκηιίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδφλ ην 60%  

εζηηάδεη ζε εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηνπο καζεηέο 

Πεξηερφκελν 

Content Cross cells 

ratio Η πεξηνρή 

ηεηξάγσλν 4-4 κέρξη 

5-5 

CCR=(4-4)+(5-5)+(4-5)+(5-

4)/N 

0,07 Ο βαζκφο έκθαζεο ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν δελ είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλνο κηαο θαη φηαλ ηα θειηά 

πεξηερνκέλνπ είλαη 

ππεξθνξησκέλα ηφηε ε 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη έκθαζε ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν 

Vicious cells ratio 

(VCR) Η πεξηνρή 

ηεηξάγσλν 6-6 κέρξη 

7-7 

VCR=(6-6) + (7-7) + (7-6)+ (7-

7)/N 

0,10 Ζ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη εζηηαζκέλε ζηε δηαρείξηζε 

ηεο ηάμεο παξά ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν αθνχ VCR>CIC 

Constructive 

integration cells  

Η πεξηνρή ηεηξάγσλν 

1-1 κέρξη 3-3 

CIC=(1-1)+(1-2)+(1-3)+(2-

1)+(2-2)+(2-3)+(3-1)+(3-2)+(3-

3) 

0,04 Ζ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη εζηηαζκέλε ζηε δηαρείξηζε 

ηεο ηάμεο παξά ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν αθνχ VCR>CIC  

Steady state ratio: 

SSR SSC:steady state 

cells 

SSR =(SSC/Ν) * 100      ssc = 

(1-1)+ (2-2)+ (3-3)+ …..(10-

10) 

0,61 Ζ εθπαηδεπηηθφο παξακέλεη γηα 

πάλσ απφ 3 δεπηεξφιεπηα ζε κηα 

θαηεγνξία αθνχ ην SSR είλαη 

απμεκέλν.  
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1.3.2. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ΓΗΑΔ 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ΓηΑΔ, φπσο απηά ζπκπιεξψζεθαλ απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ πξηλ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ παξαηεξήηξηα κεηά, ππάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ (Πίλαθαο 4), γεγνλφο πνπ ζέηεη ηελ αξρή λέαο έξεπλαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απηνβειηίσζή ηνπο.  

Πίλαθαο 4: ύλνια πεξηνρώλ ΓηΑΔ Δθπαηδεπηηθνύ ΓηΑΔ παξαηεξήηξηαο 

Σύνολα περιοχών ΔιΣΑΕ ΔιΣΑΕ Εκπαιδευτικού ΔιΣΑΕ Παρατηρήτριας 

I.   Συςτηματικόσ                                                              6 10 
II    Φιλικόσ                                                                          14 11 
III.  Ικανόσ ςτην προφορική επικοινωνία             6 6 
IV. Ενθουςιώδησ                                                              8 12 
V.   Εξατομίκευςη τησ διδαςκαλίασ                         8 5 

VI.  Χρήςη τησ ςύγχρονησ τεχνολογίασ                  7 6 

 

Απφ ην έληππν ΓηΑΔ, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξαηεξήηξηα  κεηαμχ ησλ 6 

πεξηνρψλ, ππεξηεξνχλ ηα δηδαθηηθά ζηπι: ―Δλζνπζηψδεο‖, ―Φηιηθφο‖ θαη ―πζηεκαηηθφο‖, 

ελψ θαίλεηαη αλάγθε βειηίσζεο ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Απφ ην αληίζηνηρν 

Έληππν ΓηΑΔ tεο εθπαηδεπηηθνχ επηθξαηνχλ: ―Φηιηθφο‖, ―Δλζνπζηψδεο‖, ―Δμαηνκίθεπζε 

δηδαζθαιίαο‖. 

Ο ελζνπζηαζκόο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Emerson (ζην Αλησλίνπ 2008), «ε θαχζηκε χιε πνπ 

νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπο καζεηέο 

λα επηδεηθλχνπλ ελδηαθέξνλ». Καηά ηελ παξαηήξεζε ζην ηκήκα ην κάζεκα ηεο ΝE γηα ηα 

Γθξάθηηη ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ έλα ελδηαθέξνλ κάζεκα θαη ε θαζεγήηξηα 

επέιεμε λα ην δηδάμεη κε δξαζηεξηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο 

ππφ κνξθή θχιινπ εξγαζίαο ζην ηκήκα.  Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο επηιέρζεζαλ 

κηθξέο, θαηαλνεηέο εξσηήζεηο αλαδεηψληαο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ κε επίδεημε εηθφλσλ 

ζηνλ βηληενπξνβνιέα σο έλαπζκα. Ζ γξήγνξε ξνή ηνπ καζήκαηνο αθνινχζεζε ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θαη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζπκκεηείρε ελεξγά, ελψ ε 

εθπαηδεπηηθφο ζπλφςηδε θάζε θνξά ηηο απφςεηο ηνπο αλαδηαηππψλνληαο, φηαλ απηφ ήηαλ 

αλαγθαίν, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θάζε εξσηήκαηνο.  Σν θηιηθφ χθνο ηεο κάιινλ κεησπηθήο 

δηδαζθαιίαο έδηλε πνιιαπιέο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (15-20 

―ρέξηα‖ ζε θάζε εξψηεζε). Οξηνζεηήζεθαλ νη θαλφλεο ζπκκεηνρήο, ελψ ε παξαηήξεζε γηα 

επαλαθνξά ζηελ ηάμε γηλφηαλ κε ήξεκν ηξφπν. Ζ παξνρή επθαηξηψλ λα εθθξαζηνχλ ήηαλ 

ζπλερήο ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε αξθεηέο αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο, επηζήκαλζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ, επηβξάβεπζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη 

ελίζρπζε ησλ καζεηψλ. ε δχν καζήηξηεο πνπ θαζφηαλ εθηφο ηνπ πξψηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ δελ δφζεθε ν ιφγνο ην πξψην δηάζηεκα, αιιά ε δηαξθήο θίλεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζην ρψξν ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ. Ζ εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε νινθιεξψζεθε ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ εθπαηεπηηθνχ ζελαξίνπ ζε 

ραιαξφ θαη επράξηζην καζεζηαθφ θιίκα.  Οη πεξηνρέο φπνπ αξρηθά ζεσξήζεθαλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ ηελ απηναμηνιφγεζή ηεο σο «αδχλαηα ζεκεία» (πζηεκαηηθφο) είλαη 

ίζσο έλα απφ ηα «πην δπλαηά ηεο ζεκεία».  
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1.4. ηάδην 4: Μεηά ηελ παξαηήξεζε 

Ζ ζπλάληεζε κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξαηήξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κία εβδνκάδα 

αξγφηεξα πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο απφ ηελ 

παξαηεξήηξηα. Καλνλίζηεθε θαη έγηλε ζε θνηλή ψξα θελνχ, ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

φπνπ είρε γίλεη θαη ε δηδαζθαιία. Σν θιίκα ηεο ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ έλα 

επράξηζην, δεκνθξαηηθφ (Hoy & Miskel, 2001), θηιηθφ, ζπλαδεξθηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα 

(Campo, 1993), κε εκθαλή ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ (Mok 

& Flyn, 2002; Sergiovanni & Starratt, 2002). Γηαπηζηψζεθε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ε 

δπλαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα είλαη θηιηθή ζπλεξγάηηδα ησλ καζεηψλ ηεο, θαζψο επίζεο 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ πνπ δηδάρηεθε (Γθξάθηηη) 

εθδειψλνληαο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο γηα ηηο απφςεηο θαη γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ πεηζαξρία 

ζηελ ηάμε ήηαλ ζε πςειφ επίπεδν αθφκε θαη απφ έλαλ καζεηή πνπ θαίλεηαη λα έρεη δηάζπαζε 

πξνζνρήο ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε κε εξεκία έλα εξψηεκα, επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ φηη νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο ζηελ 

ηάμε (Brophy & Evertson, 1976;  Anderson, Evertson & Brophy, 1979). Γεκηνπξγήζεθαλ 

ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε έζησ θη αλ δελ ππήξμε ρξφλνο 

παξνπζίαζεο ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ζην ηέινο). 

εκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζεσξνχληαη: α) ε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα δηδαζθαιίαο 

(Land, 1987), β) ην ζέκα, πνπ αθνξά ηνπο εθήβνπο ειθχνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο, γ) ν ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ (Kallison, 1986) κε ηε δηαξθή ελαιιαγή ζρεηηθψλ εηθφλσλ ζην 

βηληενπξνβνιέα, δ) ε ζχλδεζε ησλ ζπκβάλησλ (Smith & Cotton, 1980) κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξφηεξεο γλψζεο θαη ησλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ, ε) ε ακείσηε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζρεδφλ φισλ ησλ καζεηψλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο, ζη) νη αλαδηαηππψζεηο ζεκαληηθψλ ζεκείσλ θαη ζη) ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ (παξνπζίαζε θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ δπν αηφκσλ).    

Αθνχ ζπδεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα φπσο απηά πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε ησλ δχν εξγαιείσλ 

παξαηήξεζεο, ζπκθσλήζεθε φηη απαηηείηαη βειηίσζε ζηελ πεξηνρή ηεο ―εμαηνκηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίαο‖ θαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ―αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ‖ απφ ηνπο καζεηέο 

θαη φρη κφλν ζηελ ―απάληεζε εξσηήζεσλ‖. Δπηπιένλ, ε ζχλζεζε ηεο γλψζεο κε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ ζηελ 

νινκέιεηα θξίζεθε αλαγθαία θαη εθηθηή κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεηνχκελεο θαζνδήγεζεο, ηε 

κείσζε ηεο ―άκεζεο επίδξαζεο‖ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Πίλαθαο 2, πεξηνρή ‗‘6‘‘) θαη ηελ 

πξνζπάζεηα εθδήισζεο θαη ―απνδνρήο ζπλαηζζεκάησλ‖ θαζψο θαη ―επηβξάβεπζεο θαη 

ελζάξξπλζεο‖ ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ.  

Ο κέζνο εθπαηδεπηηθφο, ζχκθσλα κε ηνλ Lam (1996), αθηεξψλεη ην 43% ηνπ ρξφλνπ 

καζήκαηνο ζηε δηδαζθαιία, 50% ζηελ εξγαζία ζηελ ηάμε θαη 7% ζηε δηνίθεζε ηεο ηάμεο.  

ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε είρακε έληνλε θαζνδήγεζε θαη αιιεπάιιειεο εξσηαπαληήζεηο 

θαη επηβεβαίσζε ηνπ Lam (1996) φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ. Βαζηθή δηαθνξά κε 
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ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ήηαλ ε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο καζεηέο ζε έλα 

κάζεκα θηινινγηθφ. Σέινο αλαθέξζεθε θαη απφ ηηο δχν εθπαηδεπηηθνχο ε αλάγθε ηφζν γηα 

εμνπιηζκφ φζν θαη γηα εχξεζε ρξφλνπ γηα θνηλφ έξγν. ηε ζπλέρεηα ζπλαπνθαζίζηεθε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο λα απνζηαινχλ ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ γηα βειηίσζε 

ησλ αηζνπζψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1.4.1. Ζ παξαηήξεζε ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

(Zepeda & Kruskamp, 

2012). Μεηαμχ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαηήξεζεο 

ζεσξείηαη ν εθ ησλ πξνηέξσλ ζαθήο θαζνξηζκφο ηεο αηδέληαο ηεο αμηνιφγεζεο κε μεθάζαξα 

θξηηήξηα (αββίδεο, 2011 ζην Καηζνχινπ, 2015). Οη ζπλαληήζεηο πξηλ ηελ παξαηήξεζε ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, 

παξαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ξφιν ηνπ ζπλαμηνινγεηή, θνηλφ ζρεδηαζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο παξαηήξεζεο, ακνηβαία ζηήξημε θαη «επζχλε» κέζα απφ ζπλνκηιία, 

παξαηήξεζε ζηελ ηάμε, αλάιπζε ησλ πξνηχπσλ θαη αλάπηπμε ηερληθψλ βειηίσζεο 

(Sergiovanni & Starratt, 2002). πσο αλαθέξεη ν Madaus

.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο κεζφδνπ Flanders πεξηιακβάλεη παξαηήξεζε, θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ 

δεπγψλ θαη δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ΜATRIX (10Υ10) απφ ηνλ νπνίν εξκελεχνληαη ηα 

δεδνκέλα κε βάζε ηνπο θάησζη ιόγνπο (ratio): 

A. νκηιίαο εθπαηδεπηηθνύ, νκηιίαο καζεηή, θαη ζησπήο/ζύγρπζεο πνπ θαλεξψλνπλ ην 

βαζκφ νκηιίαο ηνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο επηθξάηεζεο ηεο ζησπήο αληίζηνηρα. 

B. Λόγνο έκκεζεο-άκεζεο επίδξαζεο πνπ θαλεξψλεη ην δηαινγηθφ ζηπι ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

C. ζεηηθήο/αξλεηηθήο παξόηξπλζεο. Οηαλ ν ιφγνο είλαη πάλσ απφ 1 ηφηε ν 

εθπαηδεπηηθφο ραξαθηεξίδεηαη θαιφο 

D. ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή πνπ θαλεξψλεη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζηε 

δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δηεξγαζία 

E. Κύξηαο δηαγσλίνπ πνπ, φηαλ ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο είλαη απμεκέλν, 

θαλεξψλεη ν εθπαηδεπηηθφο παξακέλεη γαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία δεπηεξφιεπηα ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έδεημαλ φηη κε ηε δηαδηθαζία 

απηή κπνξεί λα θαηαλνεζεί επθνιφηεξα ε αιιειεπίδξαζε ηεο ηάμεο, θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

θαηαγξαθή αλά ηξίιεπην λα αλαιπζνχλ ζρεδφλ φιεο νη ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθνχ θαη 
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καζεηψλ. Έηζη, είλαη  πην εχθνιν λα θαζνξηζηεί ην καζεζηαθφ θιίκα θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κηα κεραληζηηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Με ην ζχζηεκα Flanders δελ είλαη εθηθηφ λα θαηαγξαθεί ε 

δξαζηεξηφηεηα φιεο ηεο ηάμεο αθνχ εζηηάδεη κφλν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ) θαη εηδηθφηεξα ζηελ πξνθνξηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ εκπεηξία 

επηβεβαίσζε ηελ άπνςε ησλ (Kalule & Bouchamma, 2014) φηη ε 

,

ζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δηεξγαζίαο. Γηαθάλεθε φηη 

απαηηείηαη ρξφλνο, πνιχ πεξηζζφηεξνο ίζσο απφ ηνλ αξρηθά αλακελφκελν. Θα πξέπεη, επίζεο, 

λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα νθέιε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλάληεζεο ηεο παξαηεξήηξηαο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ επηβεβαίσζαλ ηνπο Muijs & Reynolds (2011) ζρεηηθά κε ηνλ πνιχπιεπξν ξφιν 

ηνπ παξαηεξεηή (θαηάξηηζε, νπδεηεξφηεηα), ηελ εζηίαζε ηεο παξαηήξεζεο ζε κηα πεξηνρή 

θάζε θνξά, ηελ θαηαγξαθή κε πνιιαπιά κέζα θαη εξγαιεία, ηελ επαλαιεςηκφηεηα ησλ 

παξαηεξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξσζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα. εκεησηένλ, φπσο πνιινί 

εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ, ην έληππν θαηαγξαθήο δελ είλαη αξθεηφ σο πεγή πιεξνθνξηψλ (Ing, 

2010) θαη γηαπηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνη  

θαη εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ

. 

Δπηπιένλ, , θάθεινο εθπαηδεπηηθνχ 

θιπ (Sinnema & Robinson, 2007) αιιά θαη ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ ηνπο ελφο παξαηεξεηή.  

 Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ εμαηνκηθεχεηαη, φηαλ δειαδή ηθαλνπνηεί 

επαξθψο ηα ελδηαθέξνληα, ηελ πεξηέξγεηα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο, θαζψο θαη ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά (Wiggins & McTighe, 2006).  Με ηνλ 

ηξφπν απηφ νη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη είλαη ζεκαληηθνί θαη απνηεινχλ κέξνο κηαο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε εμαζθαιίδεη επηηπρία γηα θάζε καζεηή θαη νδεγεί ζε 

απηνεθηίκεζε, απηνζπλεηδεζία θαη αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο εθ κέξνπο ηνπ γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο.  Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ, 

αλαγλσξίδεη ηα δηαθνξεηηθά ηαιέληα, ελδηαθέξνληα, θίλεηξα θαη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

(Κνπηζειίλε, 2001; Tomlinson, 1999). Χο απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζπλήζσο 

αλαγλσξίδεηαη απηή πνπ επηθέξεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ κάζεζε (Dunkin & 

Biddle, 1974).    

Δπίινγνο 

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ θαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνπ ξφινπο είλαη απηφο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

ηάμεο (Marzano, Marzano & Pickeering, 2003).  Με ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Borich (1999), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, 

θαζνξίδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα. Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη φηη ε αλαδήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

αλάγεηαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 1998).   

ηελ εξγαζία απηή κε ζθνπφ ηελ αξσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία πνπ 

θαηέγξαςαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηάμε (έληππν παξαηήξεζεο ΓηΑΔ θαη 

ζχζηεκα Flanders). Σν έληππν ΓηΑΔ, πην εχθνιν ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ην 

έληππν θαηαγξαθήο ζηε κέζνδν Flanders, ζπκπιήξσζε ηελ εηθφλα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ελψ ε 

παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ην ζχζηεκα Flanders εκβάζπλε ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ θαη ζηελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φπνπ θάλεθε λα ππάξρνπλ 

αδπλακίεο.  Δλαπφθεηηαη έηζη ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο γηα 

δηακνξθσηηθνχο ζθνπνχο λα απνθαζίδνπλ α) ηη ζηνρεχνπλ (Peel, 2005), β) πφζν δνκεκέλε ή 

κε ζα είλαη ε παξαηήξεζή ηνπο γ) ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζα γίλεη θαη δ) γηα πφζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα αμηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο παξαηήξεζεο.  

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο  

Amatari V.Ο. (2015). The Instructional Process: A Review of Flanders‘ Interaction Analysis 

in a Classroom Setting.  International Journal of Secondary Education. 3(5)  43-49. 

Retrieved March, 25 2016 from: 

http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ijsedu.20150305.11.html#

paper-content-2-2 

Anderson, L. M. Evertson, C. M. & Brophy, J. E. (1979).  An experimental study of effective 

teaching in first grade groups, Elementary School Journal, 79(1) 193-223. 

Antoniou, P. & Kyriakides, L. (2013). A Dynamic Integrated Approach to teacher 

professional development: Impact and sustainability of the effects on improving 

teacher behaviour and student outcomes. Teaching and Teacher Education, 29, 1-12  

Αλησλίνπ, Α. (1999).  πκβνπιεπηηθέο Πξνηάζεηο.  Λεπθσζία: FRIEL PRESS 

Αλησλίνπ, Α. (2008). Παξαηεξήζεηο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε εληύπσλ παξαθνινύζεζεο: από 

ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Αλάθηεζε 12/3/2016 απφ: 

http://myweb.cytanet.com.cy/antonis9/Παξαηεξήζεηο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

εληχπσλ παξαθνινχζεζεο.doc  

Borich, G. D. (1999).  Effective teaching methods. (4th ed.).  Columbus, Ohio: Merrill 

Publishing Company. 

Brophy, J. E. & Evertson, C. M. (1976).  Learning from teaching: a developmental 

perspective.  Boston, MA, Allyn & Bacon.  

Campo, C. (1993).  Collaborative school cultures:  How principals make a difference.  School 

Organization, 13(2), 119-125. 

Creemers, B. P., Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2012). Teacher professional development for 

improving quality of teaching. Dordrecht: Springer.  

Dunkin, M. J., & Biddle, B. J. (1974). The study of teaching. New York: Holt, Rinehart, 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 115 of 215 

& Winston, Inc. 

Δπαγγειφπνπινο, . (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 1992). Η ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Αλάθηεζε, 2 Μαξηίνπ 2016 απφ: http://hdl.handle.net/10442/hedi/3511 

Eisenbach, R., & Curry, R. R. (1999). The emotional reaction to classroom visitation and peer 

coaching. Journal of Management Education, 23(4), 416-427. 

Gall, M. D. & Acheson, K. A. (2011). Clinical supervision and teacher development. 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.   

Glickman, C., Gordon, S. P. & Ross-Gordon, J. (2010). SuperVision for Successful Schools. 

SuperVision and Instructional Leadership: A Developmental Approach, Eighth 

Edition. Boston: Allyn & Bacon.  

Hanson, J. (1993). Observing classroom teaching in higher education: A case study. Quality 

Assurance in Education, 1(3), 26-30.   

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2001).  Educational administration: Theory, research and 

practice (6th ed.).  New York: McGraw-Hill, Inc. 

Ηng, M. (2010). Using informal classroom observations to improve instruction. Journal of 

Educational Administration, 48(3), 337-358.   

Kallison, J. M. (1986).  Effects of lesson organization on achievement, American Educational 

Research Journal, 23(2), 337-347. 

Kalule, L. & Bouchamma, Y. (2014). Teacher supervision practices and characteristics of in-

school supervisors in Uganda. Educational Assessment, Evaluation and 

Accountability, 1-22.  

Καηζνχινπ, Φ. (2015). Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε εληχπσλ 

παξαθνινχζεζεο γηα δηακνξθσηηθνχο ζθνπνχο. Έξθπλα, Δπηζεώξεζε 

Δθπαηδεπηηθώλ– Δπηζηεκνληθώλ Θεκάησλ, Σεχρνο 7ν, 161-177, 2015. Αλάθηεζε 

1/5/2016 απφ: http://erkyna.gr/e_docs/periodiko/dimosieyseis/paidagogika/t07-

11.pdf 

Κνηλνπξαμία Αζ. (2006). Πξόηαζε γηα έλα λέν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Λεπθσζία: Κνηλνπξαμία Αζελά. 

Κνπηζειίλε, Μ. (2001). Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ- ζεσξία – Έξεπλα – Πξάμε. Λεπθσζία. 

Κνπηζειίλε, Μ., & Θενθηιίδεο, Υ. (1998). Γηεξεύλεζε θαη ζπλεξγαζία.  Αζήλα: Γξεγφξεο. 

Land, M. L. (1987).  Vagueness and clarity, in: M. J. Dunkin (Ed.) International encyclopedia 

of teaching and teacher education. New York, Peramon. 

Lam, J. F. (1996). Time and quality in primary education.  Enschede, Print Partners Ipskamp. 

Madaus, G. F. (1995). Teacher evaluation. Guide to effective practice. Retrieved 12
nd

 March 

2016, from 

http://books.google.gr/books?id=dhMUvlurKJwC&pg=PA225&dq=TEACHER+EV

ALUATION+flanders+system&hl=el&sa=X&ei=8zYOU4ieCa10wX85oDgAg&ved

=0CGgQ6AEwBw#v=onepage&q=TEACHER%20EVALUATION%20flanders%20

s ystem&f=false  

http://hdl.handle.net/10442/hedi/3511
http://erkyna.gr/e_docs/periodiko/dimosieyseis/paidagogika/t07-11.pdf
http://erkyna.gr/e_docs/periodiko/dimosieyseis/paidagogika/t07-11.pdf


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 116 of 215    

Marzano, R. J., Marzano, J. S. & Pickering, D. J. (2003).  Classroom management that works: 

Research based strategies for every teacher.  Alexandra, VA: Association fro 

Supervision and Curriculum Development.  

Mok, M. & Flynn, M. (2002).  Determinants of students‘ quality of school life: A path model.  

Learning Environments Research, 5, 275-300. 

Muijs, D. & Reynolds, D. (2011). Effective teaching: Evidence and practice. Retrieved 2
nd

 

March 2016, from  

http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=84n85I5ipE4C&oi=fnd&pg=PP2&dq=Effective+

Teaching:+Evidence+and+Practice&ots=S36Ft6Htxn&sig=pBFrwIV3dYsLneKGBz

CBNdeUw&redir_esc=y#v=onepage&q=Effective%20Teaching%3A%20Evidence

%20and%20Practice&f=f alse  

Peel, D. (2005).  Peer observation as a transformatory tool?  Teaching in Higher Education, 

10(4), 489-504. Retrieved 14/3/2016 from 

https://ahillingedu.files.wordpress.com/2015/08/peel.pdf 

Powell, W. & Napoliello, S. (2005). Using Observation to Improve Instruction. Educational 

Leadership, 62(5), 52. Retrieved March 13, 2016 from 

http://www.nextfrontierinclusion.org/wp-

content/uploads/2014/05/PowellObservationArticle.pdf 

Putnam, R. T. & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to 

say about research on teacher learning? Educational Researcher, 29(1), 4-15.  

Παζηαξδήο, Π. (2014). Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ & Πξνζσπηθνύ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ – ΣΟΜΟ Ι. 

Δθδφζεηο Ίσλ.  

Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2002). Supervision: A redefinition. (7th ed.).  New York: 

McGraw-Hill Publishing Compαny. 

δεο, Γ. (2011). Ο ινο ηεο ξεζεο- γεζεο. 

: -

: Α . 

Sinnema, C. E. & Robinson, V. M. (2007). The leadership of teaching and learning: 

Implications for teacher evaluation. Leadership and Policy in Schools, 6(4), 319-343.  

Smith, L. R. & Cotton, M. L. (1980).  Effect of lesson vagueness and discontinuity on student 

achievement and attitudes. Journal of Educational Psychology, 72(5), 670-675. 

Tomlinson, C. (1999). Mapping a Route Toward Differentiated Instruction. Personalized 

Learning, 57(1), 12-16. Retrieved March 13, 2016 from: 

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el199909_tomlinson.pdf  

van de Grift, W. (2007). Quality of teaching in four European countries: a review of the 

literature and  application of an assessment instrument. Educational Research, 49(2), 

127-152.  

Wiggins, G., & McTighe, J. (2006).  Examining the teaching life.  Educational Leadership, 

63(6), 26-29. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 117 of 215 

Zepeda, S. J., & Kruskamp, B. (2012). Teacher Evaluation and Teacher Effectiveness. 

Retrieved April 1, 2016, from 

http://media.routledgeweb.com/eoe/whitepapers/zep_krus_wp_v3_final.pdf 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 118 of 215    

 

 

Γηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ζε ηξηζδηάζηαηα 

εηθνληθά πεξηβάιινληα ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο. 
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Abstract: 3D Virtual Environments (VEs) are a technology which has a significant impact to 

students' learning. However, the factors that shape the educational experience when using 

them are not adequately studied. The present study attempts fill this gap. It reports the 

development and validation of a scale to measure the factors hypothesized to have an impact 

on ones learning experience when using VEs in informal learning settings. For that matter, a 

VE was developed presenting the work of NausicaPastra (an artist/sculptor). The target group 

was adults and a total of 541 individuals participated in the study. The following factors were 

considered: perceived learning efficacy of the application, perceived ease of use, presence, 

motivation, perceived application's realism, interaction, as well as the enjoyment when using 

a VE. These factors were measured through a questionnaire. The exploratory and 

confirmatory factor analysis confirmed that the scale is able to measure 6 out of 7 of the 

above factors (interaction was not included) through the 24 questions that were retained in the 

final version of it, with a considerable reliability and validity. The factor structure of the scale 

is also discussed. 

Keywords:informal learning, scale, subjective constructs, virtual environments 

Πεξίιεςε: Σα ηξηζδηάζηαηα Δηθνληθά Πεξηβάιινληα (ΔΠ) απνηεινχλ κηα ηερλνινγία 

πνπκπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κάζεζε. κσο, νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε απηά δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο. Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί 

λα γεθπξψζεη απηφ ην θελφ. Παξνπζηάδεη ηεδηακφξθσζεθαη επηθχξσζε κηαο θιίκαθαο γηα ηε 

κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζεσξήζεθε φηη παίδνπλ ξφιν ζηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ 
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αηφκσλ,φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ έλα ΔΠ θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο. Γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν, θαηαζθεπάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ΔΠ πνπ παξνπζίαδε ην έξγν ηεο 

γλσζηήο γιχπηξηαο Ναπζηθάο Πάζηξα. Ζ νκάδα ζηφρνο ήηαλ ελήιηθεο θαη ζπκκεηείραλ 541 

άηνκα. ηελ θιίκαθα πεξηιήθζεθαλ νη εμήο παξάγνληεο: ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαοηεο εθαξκνγήο, ε ππνθεηκεληθή επθνιία ρξήζεο, ε παξνπζία, ηα 

θίλεηξα, ν ππνθεηκεληθφο ξεαιηζκφο ηεο εθαξκνγήο, ε αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη ε 

επραξίζηεζε θαηά ηε ρξήζε ηνπ ΔΠ. Οη παξάγνληεο απηνί κεηξήζεθαλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηακνξθψζεθε γη' απηφλ ηνλ ζθνπφ.Ζ δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή 

αλάιπζε παξαγφλησλ επηβεβαίσζε φηη ε θιίκαθα κπνξεί λα κεηξήζεη ηνπο 6 απφ ηνπο 7 

παξαπάλσ παξάγνληεο(εμαηξέζεθε ε αιιειεπίδξαζε) κε βάζε ηηο 24 εξσηήζεηο 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή, ε νπνία έρεη πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο. Ζ δνκή ηεο θιίκαθαο επίζεο αλαιχεηαη. 

Λέμεηο θιεηδηά:άηππε εθπαίδεπζε, εηθνληθά πεξηβάιινληα, θιίκαθα, ππνθεηκεληθνί 

παξάγνληεο 

Δηζαγσγή 

Σα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, εκπιέθνληαο ηελ ηερλνινγία,πξνζπαζνχλ λα 

παξέρνπλ έλα κεγάιν εχξνο θαη πνηφηεηα γλψζεσλ, λα ζπλδένπλ ην εθάζηνηε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν κε ηελ θαζεκεξηλή πξάμε, λα απνδεζκεχνπλ ηελ εθπαίδεπζε απφ ρσξηθνχο θαη 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη λα πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε απηψλ πνπ 

καζαίλνπλ.Μηα ηερλνινγία πνπ ππνβνεζά ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, ηφζν ζε 

ζπλζήθεο ηππηθήο φζν θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, είλαη ηα ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα 

(ΔΠ) (Duncan, Miller&Jiang, 2012). 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηε ρξήζε ησλΔΠ, εζηηάδνληαο ζπλήζσο ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ελψ 

ιηγφηεξνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ επίδξαζε θαη αιιειεπίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

πηζαλψο λα επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ ζε απηά. Δπίζεο, αμίδεηλα 

αλαθεξζεί φηη δελ ζπλεζίδεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ςπρνινγηθνί ή θαζαξά ππνθεηκεληθνί 

παξάγνληεο.Απφ ηελ άιιε, γλσξίδνληαο πσο ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηνπο ρξήζηεο, κπνξνχκε, κε αλάινγεο παξεκβάζεηο, λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΠ. Ζ παξνχζα εξγαζίαπξνζπαζεί λα ζπλεηζθέξεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, εμεηάδνληαο ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηφρεπε 

ζηε δηεξεχλεζε ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία 

ελειίθσλ ζε έλα ΔΠ,ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο.Ζ άηππε κάζεζε επηιέρζεθε, γηαηί είλαη ε 

ιηγφηεξν κειεηεκέλε ζε ζρέζε κε ηα ΔΠ. ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιήθζεθε κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ πνπ ζεσξήζεθε, χζηεξα απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν.Βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαζθεπαζηεί έλα επέιηθην θαη αμηφπηζην 

εξγαιείν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνηχπσζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη, ζε 

δεχηεξε θάζε, ηνλ έιεγρν ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. ηηο ελφηεηεοπνπ αθνινπζνχλ 
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αλαιχεηαη ην ζθεπηηθφ ηεο επηινγήο ησλ παξαγφλησλ, ε κεζνδνινγία έξεπλαο,  θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλεηηθψλ θαη ησλ επηβεβαησηηθψλ αλαιχζεσλ. 

1. Άηππε θαη κνπζεηαθή εθπαίδεπζε 

Ζ άηππε εθπαίδεπζε είλαη κηα κε νξγαλσκέλε θαη ζπρλά κε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηηκεζεί κε βάζε ηνλ φγθν ηεο ζπλνιηθήο δηά βίνπ κάζεζεο ελφο αηφκνπ 

(Coombs, 1973). Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αθνξνχλ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία, ππάξρνπλ θαη αξθεηέο πνπ επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

άηππεο εθπαίδεπζεο (ελδεηθηηθά, Fonseca, Valls, Redondo, &Villagrasa, 2016). 

Παξαδείγκαηα κνξθψλ άηππεο εθπαίδεπζεο είλαη ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, εθείλα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, αιιά θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο απνηειεί ε κάζεζε 

πνπ ζπληειείηαη ζε κνπζεία θη εληάζζεηαη ζηε ιεγφκελε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε (ή 

κνπζεηνπαηδαγσγηθή). 

Ζ κνπζεηνπαηδαγσγηθή κπνξεί λα νξηζηεί σο κία εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ αμηνπνηεί 

ρψξνπο φπσο νη αίζνπζεο ησλ κφληκσλ θαη πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ, νη αξραηνινγηθνί ηφπνη, ηα 

κλεκεία, θαη νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε (Hooper-Greenhill, 2013). Έρεη σο ζθνπφ ηε κάζεζε κέζσ ηεο 

βησκαηηθήο απφθηεζεο γλψζεο θαη ηεο απηελέξγεηαο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ, θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο (Hackett, 2014∙ Synodi, 2014). Έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Απηέο έδεημαλ φηη 

νη ρξήζηεο ληψζνπλ επραξίζηεζε θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φληαο ειεχζεξνη λα πεξηεγεζνχλ 

κέζα ζηνπο κνπζεηαθνχο ρψξνπο κε ηνλ δηθφ ηνπο ξπζκφ θαη αιιειεπηδξψληαο κε ηα 

εθζέκαηα, επηηπγράλνληαο, παξάιιεια, ηελ απφθηεζε θάπνησλ γλψζεσλ (ελδεηθηηθά, 

Dilli&Dümenci, 2015). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ, έρνπλ εκθαληζηεί, εθηφο απφ ηνπο 

θπζηθνχο κνπζεηαθνχο ρψξνπο, ςεθηαθά/εηθνληθά κνπζεία, πνπ κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηεο 

εθαξκνγέο, ηζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν ή έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ. Σα ςεθηαθά κνπζεία 

αλαπαξηζηνχλ ππαξθηνχο ή θαληαζηηθνχο ρψξνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, εμεξεχλεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ ή 

ςεθηνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ (Pujol&Lorente, 2013). Απηέο νη ςεθηαθέο πεξηεγήζεηο 

γίλνληαη φιν θαη πην δηαδεδνκέλεο θαη ειθχνπλ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ (Huettmann, 2015).Πνιιά ςεθηαθά κνπζεία αμηνπνηνχλ πιένλ 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά, πινπνηψληαο έηζη ηξηζδηάζηαηα 

εηθνληθά κνπζεία.  
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2. Σξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα 

Σα ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα (ΔΠ) επηηξέπνπλ ηελ νπηηθνπνίεζε θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε εμαηξεηηθά πεξίπινθα δεδνκέλα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

(Fokides, 2017). Μάιηζηα, αλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο ζπζθεπέο (γηα παξάδεηγκα, 

VRheadsets) νη αλζξψπηλεο αηζζήζεηο "μεγειηνχληαη" ζε ηέηνηνλ βαζκφ, ψζηε νη ρξήζηεο 

έρνπλ ηελ αίζζεζε, φηη βξίζθνληαη ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ (Hew&Cheung, 2010).Σα 

ΔΠ, πέξα απφ ην φηηπξνθαινχλ κνλαδηθέο εκπεηξίεο ζηνπο ρξήζηεο, πξνζθέξνπλ πνιιέο 

επθαηξίεο γηα εμαηνκηθεπκέλε καζεζηαθή εκπεηξία ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο 

(ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε) (Rapanotti, Minocha, Barroca, Boulos, &Morse, 2012) θαη, 

γεληθά, είλαη απνδεθηά ηα καζεζηαθά ηνπο νθέιε, πξνζθέξνληαο κηα δηαθνξνπνηεκέλε θαη 

ξεαιηζηηθή εκπεηξία ζηνπο ρξήζηεο (Merchant, Goetz, Cifuentes, Keeney-Kennicut, &Davis, 

2014). Δπηπιένλ, πνιιά εηθνληθά κνπζεία επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε φρη κφλν ησλ 

ρξεζηψλ κε ηα εηθνληθά αληηθείκελα αιιά θαη κεηαμχ ηνποπξνζθέξνληαο αθφκα πην πινχζηα 

θαη ξεαιηζηηθή εκπεηξία (Pescarin, Pagano, Wallergard, Hupperetz, &Ray, 2012). 

Βέβαηα, ε ρξήζε ησλ ΔΠ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ απαηηεί ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ νξηζκέλσλ βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηε καζεζηαθή εκπεηξία. Παξφηη νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ -ιίγν σο πνιχ- 

ηθαλνπνηεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά 

κε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν επηηεχρζεθαλ απηά. Δπηπξφζζεηα, νη έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζην επξχηεξν 

δηδαθηηθφ πιαίζην (Merchantetal., 2014). Πνιχ ιηγφηεξεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη πνηνη άιινη 

παξάγνληεοεκπιέθνληαη θαη πψο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Ζ πξνζκέηξεζε,δε, 

ςπρνινγηθψλ θαη ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ είλαη αθφκα πην ζπάληα (Yaman, Nerdel θαη 

Bayhuber, 2008). Απηφ δεκηνπξγεί (α) ηελ αλάγθε λα κειεηεζνχλ ηα ΔΠ ζε ζπλζήθεο άηππεο 

κάζεζεο θαη (β) λα ζπκπεξηιεθζνχλ (θαη λα εμεηαζηνχλ) φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ζε ΔΠ. 

3. Έξεπλεο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ζε ΔΠ 

Γηα ηελ εχξεζε κειεηψλ πνπ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία ελφο ρξήζηε ζε έλα ΔΠ, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο βηβιηνγξαθηθή 

αλαδήηεζε πνπ (α) αθνξνχζε ην δηάζηεκα απφ ην 1999 έσο ην 2017 θαη (β) νη φξνη 

αλαδήηεζεο ήηαλ εηθνληθά πεξηβάιινληα (virtualenvironments), ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο 

εθπαίδεπζε (education) θαη παξάγνληεο (factors). Πξάγκαηη, ζηάζεθε δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ 

πεξί ηηο 40 κειέηεο πνπ εμέηαζαλ ςπρνινγηθνχο, ππνθεηκεληθνχο, αιιά θαη ηερληθνχο 

παξάγνληεο ησλ ΔΠ θαη πνπ παξείραλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο. Δλδεηθηηθά, 

νηdeNoyelles, Hornik θαη Johnson (2014) ζπζρέηηζαλ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο ππνθεηκεληθήο 

αληίιεςεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ΔΠ, έρνληαο σο νκάδα-ζηφρν θνηηεηέο. ε κηα άιιε 

πεξίπησζε, ε παξνπζία ήηαλ ν θχξηνο παξάγνληαο ελδηαθέξνληνο (Hassell, Goyal, 

Limayem&Boughzala, 2012). Οη Jia, Bhatti θαη Nahavandi (2014) δηαπίζησζαλ φηη ε 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 122 of 215    

ππνθεηκεληθή αληίιεςε γηα ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ελφο ζπζηήκαηνο έρεη αληίθηππν ζηελ 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ζηελ άηππε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, νη 

Naya θαη Ibáñez (2015) δηαπίζησζαλ πσο παξάγνληεο φπσο ε επραξίζηεζε θαη ε 

ππνθεηκεληθή επθνιία ρξήζεο επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. ΟηTüzün θαη Özdinç 

(2016) ζπζρέηηζαλ ηελ παξνπζία θαη ηελ ππνθεηκεληθή ρξεζηκφηεηα κε ηε ζπλνιηθή εκπεηξία 

ησλ ρξεζηψλ ζε έλα ΔΠ. ΟηMerchant, Goetz, Keeney-Kennicutt, Kwok, Cifuentes θαη Davis 

(2012) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε γηα ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ ΔΠ, ηελ 

παξνπζίαθαη ηε ρξεζηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ έλα κνληέιν εξκελείαο ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε ΔΠ. Σέινο, ζε κηα πην ζπζηεκαηηθή ζπκπεξίιεςε 

παξαγφλησλ, νη Lee, Wong θαη Fung (2010) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα λα εμεγήζνπλ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΠ καδί κε 

ηελ παξνπζία, ηα θίλεηξα, ηηο γλσζηηθέο πεπνηζήζεηο, ηνλ έιεγρν θαη ηε ζηνραζηηθή ζθέςε. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ είηε ζε εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο είηε ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΔΠ. Ληγφηεξεο κειέηεο πεξηιάκβαλαλ 

ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο. Δπίζεο, απφ ηηο έξεπλεο πνπ βξέζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

άηππε εθπαίδεπζε, απηέο δελ εμέηαδαλ πνιινχο παξάγνληεο.πλεπψο, κηα έξεπλα κε κηα πην 

πιήξεεμέηαζε παξαγφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άηππε εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη έλα γφληκν πεδίν θαη κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ επαλεμέηαζε ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ, κέζσ ηεο βνήζεηαο ελφο ηξηζδηάζηαηνπ ΔΠ. Σν πξψην βήκα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη ε θαηαζθεπή κηαο θιίκαθαο πνπ λα θαηαγξάθεη ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ, 

φηαλ πεξηεγνχληαη ζε έλα ΔΠ. 

4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ ζε ΔΠ θαη αλάπηπμε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

καζεζηαθήεκπεηξία ησλ ρξεζηψλ ζε έλα ΔΠ έπξεπε αξρηθά λα θαζνξηζηνχλ νη παξάγνληεο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα,εληνπίζηεθαλ επηά παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΔΠ 

Τπνθεηκεληθφο ξεαιηζκφο. Απφ ηερληθή άπνςε, ν ξεαιηζκφο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πφζν 

ιεπηνκεξή είλαη ηα εηθνληθά αληηθείκελα θαη γεληθφηεξα πφζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη 

θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη έλα ππνθεηκεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ, 

επεηδή ηα άηνκα ηνλ αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.Δπίζεο, δηαδξακαηίδεηζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ θαηά ηε ρξήζε ησλ ΔΠ (Dalgarno&Lee, 2010∙ Leeetal, 

2010). 

Τπνθεηκεληθή επθνιία ρξήζεο (ΤΔΥ). Έρεη βξεζεί φηη ε ππνθεηκεληθή επθνιία ρξήζεο 

δηαδξακαηίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ, φηαλ απηφ ρξεζηκνπνηεί 
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δηάθνξα εξγαιεία ΣΠΔ (Davis, Bagozzi&Warshaw, 1989). Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ζε 

κνληέια ζρεηηθά κε ΔΠ (Leeetal, 2010∙ Sun, Tsai, Finger, Chen&Yeh, 2008). 

Αιιειεπίδξαζε. Μαδί κε ηνλ ξεαιηζκφ, ε αιιειεπίδξαζε κε ηα εηθνληθά αληηθείκελα επηδξά 

ζηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε (Dalgarno&Lee, 2010, Leeetal., 2010).  

Καηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κπαιό ηνπ ρξήζηε 

Δπραξίζηεζε. Ζ δηαζθέδαζεθαη γεληθφηεξα ε επραξίζηεζε πνπ ληψζεη θαλείο ζε έλα ΔΠ, 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ν βαζκφο πνπ ην άηνκν ζεσξεί φηη ε ρξήζε ηνπ είλαη κηα επράξηζηε 

εκπεηξία (Ducoffe, 1996). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε 

δηαζθέδαζε ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ (Harrington, 2012). 

Παξνπζία. Ζ παξνπζία αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ νη ρξήζηεο αηζζάλνληαη φηη είλαη κέξνο 

ηνπ ΔΠ θαη φρη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (Rizzo, Wiederhold, &Buckwalter, 1998). 

Θεσξείηαη φηη ν παξάγνληαο απηφο επεξεάδεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Leeetal., 2010). 

Τπάξρνπλ δηηζηάκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο, φπσο VRheadsets, γηα λα επηηεπρζεί (North&North, 

2016). Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη αθφκα θαη ε αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο παξνπζίαο (Nunez, 2004). Με δεδνκέλν φηη ην δήηεκα δελ έρεη επηιπζεί, 

απνθαζίζηεθε λα ζπκπεξηιεθζεί απηφο ν παξάγνληαο ζηελ παξνχζα εξγαζία, παξφηη δελ 

αμηνπνίεζε εηδηθφ εμνπιηζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ππνβνεζνύλ ηε κάζεζε 

Τπνθεηκεληθή ρξεζηκφηεηα (Τπνθεηκεληθή Γηεπθφιπλζε ηεο Μάζεζεο-ΤΓΜ). Ζ 

ππνθεηκεληθή ρξεζηκφηεηα ζεσξείηαηβαζηθφο παξάγνληαο φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζηε 

κάζεζε κε ηε ρξήζε ΔΠ (ελδεηθηηθά,Leeetal, 2010∙ Sunetal., 2008). Θα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί θαη σο ππνθεηκεληθή αληίιεςε δηεπθφιπλζεο ηεο κάζεζεο, δειαδή σο ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεχεη φηη έλα ΔΠ ππνβνεζεί ηε κάζεζε, ιεηηνπξγεί δειαδή σο 

δηεπθνιπληήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Δξεζίζκαηα γηα κάζεζε/θίλεηξα. Οη ζχγρξνλεο γλσζηηθέο ζεσξίεο δελ ζεσξνχλ ηα θίλεηξα 

γηα κάζεζε σο έλα ζηαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά σο εγγελψο αζηαζέο θαη επαίζζεην ζηνλ 

ηξφπν πνπ ην παξνπζηάδεηαη πεξηερφκελν (Linnenbrink&Pintrich, 2002). Οη εξεπλεηέο 

πηζηεχνπλ φηη ε ηξηζδηάζηαηε παξνπζίαζε ηνπ ΔΠ, ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

ηα αληηθείκελά ηνπ θαη ν απμεκέλνο έιεγρνο ζε απηφ πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη λα δεη, κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηα θίλεηξα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Benbunan-

Fich&Hiltz, 2003). 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε ζπκπεξίιεςε εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ησλ νπνίσλ ε 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία έρεη ειεγρζεί αξθεηέο θνξέο. πγθεθξηκέλα, γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ΤΓΜ, αμηνπνηήζεθαλ 4 εξσηήζεηο απφ ηελ θιίκαθα γηα ηε ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

ππνινγηζηέο (ComputerAttitudeScale) (Selwyn, 1997). Απηή ε θιίκαθα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θφξνλ ζε κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο πξνζέζεηο ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΔΠ) ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (ελδεηθηηθά,Fokides, 2017). Οη 

4 εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ ηελ ΤΔΥ πξνήιζαλ,επίζεο, απφ ηελ πξναλαθεξζείζα θιίκαθα. Γηα 

ηε κέηξεζε ηεο παξνπζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 εξσηήζεηο απφ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ 

παξνπζία ησλ Novak, Hoffman θαη Yung (2000). Σν IntrinsicMotivationInventory είλαη έλα 

πνιπδηάζηαηνεξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο θαη ηεο 

επραξίζηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (Tamborini, Bowman, 

Eden, Grizzard&Organ, 2010∙ McAuley, Duncan&Tammen, 1989). Σέζζεξα ζηνηρεία απφ 

απηήλ ηελ θιίκαθα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επραξίζηεζεο θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ ΔΠ. Απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Witmer θαη Singer (1998) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

παξνπζίαο, πξνζαξκφζηεθαλ ζπλνιηθά 7 εξσηήζεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

ξεαιηζκνχ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. Σέινο, γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ, 4 εξσηήζεηο 

ελζσκαηψζεθαλ απφ έλα ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην (Martens, Bastiaens&Kisrcher 2007).  

ιεο νη παξαπάλσ εξσηήζεηο (27 ζπλνιηθά) κεηαθξάζηεθαλ απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά 

θαη αληίζηξνθααπφ ηξία δεπγάξηα εηδηθψλ (ελφο εηδηθνχ ζηελ ςπρνινγία θαη ελφο ζηνπο 

ππνινγηζηέο), κε άλεζε ζηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Σα ηξία εξσηεκαηνιφγηα 

ειέγρζεθαλ (θξαζηηθά θαη ελλνηνινγηθά) απφ έλα ηέηαξην δεχγνο εηδηθψλ. Ζ ηειηθή κνξθή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάξηεκα) πξνέθπςε απφ ζπδήηεζε φισλ ησλ εηδηθψλ. Οη 

εξσηήζεηο είραλ ηε κνξθή δεισηηθψλ πξνηάζεσλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχηαλ λα 

εθθξάζνπλ ηνλ βαζκφ δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ηνπο ζε απηέο ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert (1-5, δηαθσλψ πνιχ-ζπκθσλψ πνιχ). 

5. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

θνπφο ηεο εξγαζίαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ήηαλ ε αλάπηπμε θαη ηελ 

επηθχξσζε κηαο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή 

εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ έλα ΔΠ ζε ζπλζήθεο άηππεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα πηινηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ελφο ΔΠ πνπ 

αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο OpenSimulator (http://opensimulator.org/). Σν 

OpenSimulator είλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε 

ΔΠ ζηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη "παξφληεο" πνιινί ρξήζηεο. Αλαπηχζζεηαη θαη βειηηψλεηαη 

ζπλερψο απφ ην 2007 πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ. Ζ θνηλφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ απμάλεηαη ζεκαληηθά. Παξφηη είλαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα, πνπ 

εκθαλίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα, ε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, ήηαλ ην 

θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ.  

Σν ζέκα ηνπ ΔΠ ήηαλ έλα εηθνληθφ κνπζείν πνπ παξνπζίαδε ην έξγν ηεο γιχπηξηαο Ναπζηθάο 

Πάζηξα, ε νπνία αθνινχζεζε κηα ελδηαθέξνπζα θαξηέξα ζην εμσηεξηθφ, αιιά δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα γλσζηή ζηελ Διιάδα.Σα πεξηζζφηεξα γιππηά ηεο ήηαλ ζηεξηγκέλα ζε καζεκαηηθέο 

ζπλαξηήζεηο. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε γιχπηξηα ήηαλ αθξηβψο ην γεγνλφο φηη 

δελ ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηή θη, σο εθ ηνχηνπ, ήηαλ ζρεδφλ βέβαην, φηη νη "επηζθέπηεο" ηνπ 

εηθνληθνχ κνπζείνπ ζα έξρνληαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηα έξγα ηεο θαη ζα έπαηξλαλ 

http://opensimulator.org/
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γηα πξψηε θνξά πιεξνθνξίεο/γλψζεηο γηα απηή. Καηαζθεπάζηεθαλ πηζηέο ηξηζδηάζηαηεο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ έξγσλ ηεο πνπ ζηεξίρζεθαλ ζε πςειήο αλάιπζεο θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε εξεπλεηηθή νκάδα θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν,ν 

νπνίνο αλαπαξηζηνχζε έλα θαληαζηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ (Δηθφλα 1).Γελ ππήξρε 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ εθζεκάησλ, αιιά απηά ήηαλ νκαδνπνηεκέλα, γηα 

ιφγνπο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ, ζε κηθξνχ θαη κεγάινπ κεγέζνπο έξγα πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ, αληίζηνηρα, ζε θιεηζηνχο θαη αλνηθηνχο ρψξνπο.Παξάιιεια, νη επηζθέπηεο 

κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ "ζεκεία πιεξνθφξεζεο" πνπ παξνπζίαδαλ 

ηζηνζειίδεο, θείκελα θαη άιιν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ είηε γηα ηε δσή ηεο γιχπηξηαο είηε γηα 

θάζε έξγν μερσξηζηά.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ζηάιζεθε πξφζθιεζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα, αιιά θαη ζε 

άιινπο εηθνληθνχο θφζκνπο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο δφζεθαλ αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε 

ηελ είζνδφ ηνπο ζην ΔΠ θαη γηα άιια ηερληθά δεηήκαηα (ηξφπνο ζχλδεζεο, απαξαίηεην 

ινγηζκηθφ θαη ξπζκίζεηο). Ήηαλ ειεχζεξνη λα πεξηεγεζνχλ ζε φπνην ζεκείν θαη κε φπνηνλ 

ηξφπν ήζειαλ, κε ηελ παξάθιεζε λα παξακείλνπλ γηα ηνπιάρηζην ηξία ηέηαξηα ηεο ψξαο (πνπ 

ππνινγίζηεθε φηη απνηεινχζε ηνλ ειάρηζην ρξφλν, ψζηε νη ρξήζηεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

φια ηα έξγα θαη πιεξνθνξίεο). Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηήγεζεο, νη ρξήζηεο 

ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ήηαλ δηαζέζηκν δηαδηθηπαθά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ήηαλ ελήκεξνη πσο ππήξρε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο, ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν θαη ηεο ψξαο/κέξαο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ΔΠ παξέκεηλε 

ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ γηα έμη κήλεο, ψζηε λα ζπγθεληξσζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εμαηξέζεθαλ νη εμήο πεξηπηψζεηο: (α) εξσηεκαηνιφγηα 

ρξεζηψλ πνπ παξέκεηλαλ ζην ΔΠ γηα ιηγφηεξν ρξφλν απφ ηνλ επηζπκεηφ, (β) πνιιαπιέο 

επηζθέςεηο ζηνλ ΔΠ απφ ηνλ ίδην ππνινγηζηή θαη, ελ ζπλερεία, πνιιαπιή ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (δηαηεξήζεθε κφλν ε πξψηε επίζθεςε θαη ε πξψηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ) θαη (γ) εξσηεκαηνιφγηα ρσξίο δηαθχκαλζε ζηηο απαληήζεηο. Έηζη, ην 

ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 541 εξσηεκαηνιφγηα. 
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Δηθόλα 1. ηηγκηόηππα από ην εηθνληθό κνπζείν ηεο Ναπζηθάο Πάζηξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ541 άηνκα, κε πεξίπνπ ίζε θαηαλνκή 

θχισλ (48,4%) άλδξεο θαη 51,6%γπλαίθεο). Σν 85%ήηαλ θάησ ησλ 35 εηψλ (60% 20-25 

εηψλ). Δξρφκελνη ζην εξσηεκαηνιφγην, ε βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ζε θάζε παξάγνληα 

αζξνίζηεθε ψζηε λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά. 

Δπίζεο, ε βαζκνινγία φισλ ησλ εξσηήζεσλ αζξνίζηεθε, ψζηε λα πξνθχςεη κηα βαζκνινγία 

πνπ αληηπξνζψπεπε ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ θάζε ρξήζηε φηαλ ρξεζηκνπνίεζε ην ΔΠ 

(Πίλαθαο 1). Μία βαζκνινγία θάησ απφ ην 25ν εθαηνζηεκφξην (76) κπνξεί λα εξκελεπζεί σο 

κηα αξλεηηθή εκπεηξία, ελψ κηα βαζκνινγία πάλσ απφ ηνλ 75ν εθαηνζηεκφξην (90) κπνξεί λα 

εξκελεπζεί σο κηα ζεηηθή εκπεηξία. Ζ εγθπξφηεηα ε αμηνπηζηία θαη, γεληθφηεξα, ε δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ειέγρζεθε ζε δχν ζηάδηα, αξρηθά κέζσ ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο 

παξαγφλησλ (exploratoryfactoranalysis) θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο επηβεβαησηηθήο 

αλάιπζεο παξαγφλησλ (confirmatoryfactoranalysis). 

 

Πίλαθαο 1. Ζ βαζκνινγία ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 M SD Εκατοστημόπια 

   25 50 75 

Παξνπζία (max = 20) 12,45 3,03 10,00 12,00 15,00 

ΤΓΜ (max = 20) 15,82 2,82 14,00 16,00 18,00 

ΤΔΥ (max = 20) 15,03 2,76 13,00 15,00 17,00 

Κίλεηξα (max = 20) 13,68 3,23 12,00 14,00 16,00 

Ρεαιηζκφο (max = 20) 12,56 2,54 11,00 13,00 14,00 
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Αιιειεπίδξαζε  Ο παξάγνληαο απηφο εμαηξέζεθε απφ ηελ αλάιπζε  

(βι. 6.1) 

Δπραξίζηεζε (max = 20) 13,66 3,00 12,00 13,00 16,00 

πλνιηθά (max = 120) 83,20 12,90 76,00 83,00 90,00 

6.1. Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγόλησλ 

Αλ θαη δελ ππάξρεη νκνθσλία ζην ζέκα ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ επηηξέπεη ηε 

δηεμαγσγή δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ, νη 541 πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην ησλ Tabachnick θαη Fidell (2007) γηα ηνπιάρηζην 300 πεξηπηψζεηο. 

Δπηπιένλ, ε αλαινγία κεγέζνπο δείγκαηνο θαη αξηζκνχ εξσηήζεσλ είλαηιίγν πάλσ απφ 20:1 

(20,04:1), ηθαλνπνηψληαο έηζη αθφκα θαη ηνλ απζηεξφ θαλφλα πνπ έζεζε ν Everitt (1975). Οη 

27 εξσηήζεηο εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηνπο κέζνπο φξνπο, ηελ ηππηθή κέζε απφθιηζε, ηελ 

θχξησζε θαη ηε ινμφηεηά ηνπο. Οη κέζνη φξνη ήηαλ (κε δχν εμαηξέζεηο) πάλσ απφ ην 3,0, 

έρνληαο έλα εχξνο κεηαμχ 2,61 έσο 4,19, θαηαδεηθλχνληαο κία ζρεηηθά ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ηππηθέο κέζεο απνθιίζεηο θπκάλζεθαλ 

κεηαμχ 0,74 θαη 0,95 πνπ εξκελεχεηαη σο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε δηαζπνξά ζηηο απαληήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη δείθηεο ινμφηεηαοθαη θχξησζεο ήηαλ κηθξνί θαη πνιχ θάησ απφ ηα 

ζπληζηψκελα επίπεδα ηνπ |3| θαη |10| αληίζηνηρα (Kline, 2005). 

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε principalaxisfactoranalysisρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αμηνινγεζεί ε 

ππνθείκελε δνκή ησλ 27 ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ κέζνδνο απηή επηιέρζεθε, 

θαζψο δίλεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

(Costello&Osborne, 2005).Σα δεδνκέλα ήηαλ θαηάιιεια γηα παξαγνληηθή αλάιπζε, θαζψο ν 

δείθηεο Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of SamplingAdequacy ήηαλ 0,912, ην 

Bartlett'sTest of Sphericity ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p < .001)(Hair, Black, Babin, 

Anderson, &Tatham, 2006∙Tabachnick&Fidell, 2007). Έμη παξάγνληεο εμήρζεζαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην Kaiser (1960) θαη ην Screetest (Costello&Osborne, 2005) 

(Πίλαθαο 2). Παξά ηελ αξρηθή ππφζεζε γηα χπαξμε επηά παξαγφλησλ ζην εξσηεκαηνιφγην, 

απφ ηελ αλάιπζε απνξξίθζεθεφινο ν παξάγνληαο αιιειεπίδξαζε. Απηφ, γηαηί δχν απφ ηηο 

ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ απηφλ ηνλ παξάγνληα θάλεθε φηη θφξησλαλ (αδχλακα) 

ζηνλ παξάγνληα ξεαιηζκφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, εμαηξέζεθαλ. Δπίζεο, κία εξψηεζε πνπ 

αθνξνχζε ηελ αιιειεπίδξαζε θάλεθε φηη ζπζρεηίδεηαη πνιχ ηζρπξά κε ηνλ ξεαιηζκφ θαη, 

ζπλεπψο, πεξηιήθζεθε ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. Σέινο, απνξξίθζεθε κία εξψηεζε πνπ 

αθνξνχζε ηνλ ξεαιηζκφ, γηαηί θφξησλε αδχλακα ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. ιεο νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο θφξησλαλ πςειά ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλήθαλ (> 0,60), θάζε παξάγνληαο είρε 

ηνπιάρηζην 3 κεηαβιεηέο θαη κέζν φξν πάλσ απφ 0,70, φπσο ζπληζηνχλ νη Hair, Black, 

Babin, Anderson θαη Tatham (2006). Δπίζεο, ε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε πνπ κπνξνχζε λα 

εμεγεζεί απφ ηνπο 6 παξάγνληεο ήηαλ 67,06% πνπ ζεσξείηαη θαη απηή ηθαλνπνηεηηθή 

(Hairetal., 2006). Σέινο, ε εζσηεξηθή ζπλεθηηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ, φπσο έδεημε ην 

Cronbach‘salpha, ήηαλ κεηαμχ 0,81θαη 0,94 πνπ μεπεξλά ηα πξνηεηλφκελα φξηα (deVellis, 
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2003, > 0,7). Απηά ηα επξήκαηα πξνηείλνπλ φηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ επηκέξνπο 

παξαγφλησλ, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. 

Πίλαθαο 2. Σειηθό απνηέιεζκα ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγόλησλ 

 Φνξηίζεηο παξαγόλησλ 

 Δπραξίζηεζε ΤΔΥ  Ρεαιηζκφο Παξνπζία ΤΓΜ Κίλεηξα 

Δπραξίζηεζε4 0,85      

Δπραξίζηεζε2 0,79      

Δπραξίζηεζε1 0,76      

Δπραξίζηεζε3 0,72      

ΤΔΥ4  0,82     

ΤΔΥ1  0,73     

ΤΔΥ3  0,73     

ΤΔΥ2  0,70     

Ρεαιηζκφο2   0,82    

Ρεαιηζκφο1   0,77    

Ρεαιηζκφο4   0,71    

Ρεαιηζκφο3   0,68    

Παξνπζία2    0,82   

Παξνπζία3    0,72   

Παξνπζία1    0,72   

Παξνπζία4    0,69   

ΤΓΜ1     0,81  

ΤΓΜ2     0,81  

ΤΓΜ3     0,73  

ΤΓΜ4     0,67  

Κίλεηξα1      0,84 

Κίλεηξα2      0,81 

Κίλεηξα3      0,77 

Κίλεηξα4      0,70 

Ηδηνηηκέο 10,23 2,55 2,01 1,70 1,12 1,08 

%εξκελεπκέλεκεηα

βιεηφηεηα 

χλνιν: 67,06 

37,50 9,43 7,40 6,55 3,33 2,85 

Cronbah‘s a  

πλνιηθά0,92 

0,82 0,86 0,81 0,89 0,91 0,94 

εκείσζε: Extraction Method: Principal Axis Factoring 

6.2. Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγόλησλ 

ηε δνκή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςαλ πξαγκαηνπνηήζεθε επηβεβαησηηθή αλάιπζε 

παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην AMOS 24 (Πίλαθαο 3). Ζ ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα 

(convergentvalidity) απνηηκήζεθε ππνινγίδνληαο ηε Μέζε Δμαγφκελε Γηαζπνξά-

AverageVarianceExtracted (ΜΔΓ) θαη ειέγρνληαο θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο θφξησλαλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο t ηηκέο ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλήθαλ (Πίλαθαο 3). Ζ ΜΔΓ ήηαλ 

κεγαιχηεξε ηνπ 0,50 φπσο πξνηείλνπλ νη Hair, Black, Babin θαη Anderson (2010). Οη ηηκέο 

ηνπ R2 γηα φια ηα ζηνηρεία ήηαλ πάλσ απφ 0,50. ινη νη δείθηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθνί, κε εμαίξεζε ην ρ
2
(Πίλαθαο 4). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ήηαλ αλακελφκελν ην ρ
2
 λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ,ιφγσ ηνπ φηη είλαη 

επαίζζεην ζε κεγάια δείγκαηα φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο (Hairetal., 

2010).Δπηπιένλ, φιεο νη κεηαβιεηέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 0,001 (Πίλαθαο 
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4). Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα θξίζεθε σο ηθαλνπνηεηηθή. Ζ δηαθξίλνπζα 

εγθπξφηεηα (discriminantvalidity) αμηνινγήζεθε επίζεο σο ηθαλνπνηεηηθή, εθφζνλ ε 

δηαθχκαλζε πνπ κνηξαδφηαλ έλαο παξάγνληαο κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηε 

δηαθχκαλζε πνπ κνηξαδφηαλ απηφο ν παξάγνληαο κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο (Fornell, Tellis, 

&Zinkhan, 1982). πλεπψο, δηαπηζηψζεθε φηη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν είρε παξαπάλσ απφ 

ηθαλνπνηεηηθή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. 

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγόλησλ 

ηνηρείν SE t-value R
2 

ΜΕΔ 

Δπραξίζηεζε4 0,81 30,04 0,66 0,67 

Δπραξίζηεζε2 0,91 22,10 0,72  

Δπραξίζηεζε1 0,72 22,24 0,74  

Δπραξίζηεζε3 0,75 - 0,67  

ΤΔΥ4 0,70 20,15 0,85 0,61 

ΤΔΥ2 0,82 17,98 0,91  

ΤΔΥ1 0,80 21,14 0,90  

ΤΔΥ3 0,73 - 0,68  

Ρεαιηζκφο2 0,79 19,10 0,62 0,59 

Ρεαιηζκφο1 0,74 20,06 0,70  

Ρεαιηζκφο4 0,74 19,15 0,77  

Ρεαιηζκφο3 0,78 - 0,65  

Παξνπζία2 0,85 22,02 0,63 0,62 

Παξνπζία4 0,73 20,14 0,66  

Παξνπζία3 0,74 22,12 0,72  

Παξνπζία1 0,76 - 0,61  

ΤΓΜ2 0,86 23,10 0,59 0,65 

ΤΓΜ1 0,81 21,98 0,55  

ΤΓΜ3 0,74 23,10 0,61  

ΤΓΜ4 0,83 - 0,59  

Κίλεηξα1 0,76 22,98 0,56 0,66 

Κίλεηξα2 0,81 22,89 0,63  

Κίλεηξα3 0,84 23,14 0,81  

Κίλεηξα4 0,80 - 0,70  

εκεηψζεηο: – Ζ ηηκή νξίζζεθε ζε 1,00 γηα ηηο αλάγθεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κνληέινπ, SE: standardizedestimate, 

ΜΔΓ: Μέζε Δμαγφκελε Γηαζπνξά 

 
Πίλαθαο 4. Γείθηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ κνληέινπ 

Γείθηεο Απνηέιεζκα πληζηψκελεηηκή Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 

ρ
2
 ρ

2
 (300, N = 541) = 712,33, 

p< 0,001 

κζζηνp < 0,05 Schumacker& Lomax, 2010 

ρ
2
/df 2,23 1 - 3 Kline, 2005 

SRMR 0,03 < 0,05 McDonald & Ho, 2002 

TLI 0,95 ≥ 0,95 Hu &Bentler, 1999 

NFI 0,92 > 0,90 Bentler&Bonett, 1980 

RMSEA 0,046 < 0,05 McDonald & Ho, 2002 

CFI 0,96 ≥ 0,95 Hu &Bentler, 1999 

εκείσζε:κζ =κεζεκαληηθφ 

7. πδήηεζε 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε ησλ ηξηζδηάζηαησλ ΔΠ, φπνπ νη 

ρξήζηεο πεξηεγνχληαηζε εηθνληθά κνπζεία (Li, &Zhou, 2016∙ Naya&Ibáñez, 2015∙ 
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Pescarinetal., 2012). ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο καζεζηαθήο 

εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε ζε έλα ηξηζδηάζηαην ΔΠ ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο. Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε, θαηαζθεπάζηεθε έλα ηξηζδηάζηαην εηθνληθφ κνπζείν κέζσ ηνπ OpenSimulator, 

πνπ αθνξνχζε ηε γιχπηξηα Ναπζηθά Πάζηξα. Οη ρξήζηεο επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλαειεχζεξα, θαζψο ην θάιεζκα έγηλε κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα, θάηη πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ απηφβνπιε κάζεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Fenwick, Nesbi, 

&Spencer,2006).Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε κηα θιίκαθα πνπ,απφ ηελ αλάιπζε, θάλεθε φηη 

πεξηιακβάλεη ηειηθά 6 παξάγνληεο κε 24 ζηνηρεία.Απηφ, γηαηί ην εξψηεκα "ηαλ 

αιιειεπηδξνχζα κε ηα εηθνληθά αληηθείκελα, απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο κνπ θαίλνληαλ 

πξαγκαηηθέο", αλ θαη έπξεπε λα κεηξήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε, απνδείρζεθε φηη είλαη ην 

εξψηεκα κε ην ηζρπξφηεξν θνξηίν ζηνλ ππνθεηκεληθφ ξεαιηζκφ. Οη άιιεο δχν εξσηήζεηο πνπ 

ππνηίζεηαη φηη έπξεπε λα κεηξνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε θάλεθε φηη θη απηέο κεηξνχζαλ ηνλ 

ξεαιηζκφ, αιιά ηα θνξηία ηνπο ήηαλ κηθξά (< 0,50) θαη απνθαζίζηεθε ε απφξξηςή ηνπο. Χο 

απνηέιεζκα, ε αιιειεπίδξαζε δελ αληηπξνζσπεχεηαη σο παξάγνληαο ζηελ ηειηθή θιίκαθα. 

Αλ θαη άιιεο κειέηεο εμέηαζαλ απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο μερσξηζηά (π.ρ., Dalgarno&Lee, 

2010∙ Lee et al., 2010), ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ φηη κπνξεί λα 

ζπγρσλεπζνχλ ζηνλ ξεαιηζκφ. Μηα εχινγε εμήγεζε είλαη φηη, εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο πνπ λα επηηξέςεη απμεκέλεο αιιειεπηδξάζεηο, απηέο ζεσξήζεθαλ 

σο κέξνο ηεο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπ ΔΠ. 

Γεληθά, νη Hair et al. (2006) πξνηείλνπλ φιεο νη εξσηήζεηο λα θνξηψλνπλ ςειά ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ (> 0,60) θαη ν κέζνο φξνο ησλ παξαγφλησλ λα είλαη επίζεο πςειφο 

(> 0,70). Απηέο νη νδεγίεο αθνινπζήζεθαλ απζηεξά. Αθφκε, ν θάζε παξάγνληαο 

πεξηιακβάλεη 4 ζηνηρεία, θάηη πνπ ηθαλνπνηεί ην φξην πνπ έζεζε ν Raubenheimer (2004). Ζ 

ζπλνιηθή δηαθχκαλζε πνπ εμεγήζεθε απφ ηηο 24 εξσηήζεηο ήηαλ 67,06% πνπ ζεσξείηαη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή (Hairetal., 2010). Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θιίκαθα είλαη ηζνξξνπεκέλε, 

αθνχ θαλέλαο παξάγνληαο δελ πεξηιακβάλεη είηε αδχλακα είηε ιηγφηεξα ζηνηρεία απφ φζαζα 

έπξεπε. Δπίζεο, ε αμηνπηζηία θαη ε εζσηεξηθή ζπλεθηηθφηεηα ηεο θιίκαθαο ήηαλ κεηαμχ 0,81 

θαη 0,94 πνπ μεπεξλνχλ ηα πξνηεηλφκελα φξηα (> 0,7) θάηη πνπ ζεσξείηαη απνδεθηφ φζνλ 

αθνξά ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (deVellis, 2003). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζπγθιίλνπζα θαη 

δηαθξίλνπζα εγθπξφηεηά ηεο, θαζψο δελ δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ. Έηζη, είλαη αζθαιέο λα ππνζηεξηρζεί φηη 

δηακνξθψζεθε κηα ηζρπξή θιίκαθα αιιά θαη ζχληνκε, απφ ηελ άπνςε ηνπ πιήζνπο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρεη, θαη πνπ κπνξεί λα απαληεζεί κέζα ζε 5 έσο 10 ιεπηά. 

Ζ παξνπζία θαη ν ξεαιηζκφο ηεο εθαξκνγήο ζπγθέληξσζαλ ηηο ρακειφηεξεο κέζεο 

βαζκνινγίεο(12,45 θαη 12,56 αληίζηνηρα, max = 20). Γεδνκέλνπ φηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζε ηεο παξνπζίαο, απηφ 

ην απνηέιεζκα ήηαλ αλακελφκελν. Δλψ απνηειεί παξάγνληα ζε έλα ΔΠ, φπσο θη άιινη 

έρνπλεπηζεκάλεη (ελδεηθηηθά,Lee et al, 2010), ε ζρεηηθά ρακειή κέζε βαζκνινγία (ζε ζρέζε 

κε άιινπο παξάγνληεο) ππνδειψλεη φηη ν ξφινο ηεο κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ππνθεηκεληθφ ξεαιηζκφ. Δπηβεβαηψζεθε φηη είλαη έλαο παξάγνληαο, 
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φπσο ππνζηεξίρζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Dalgarno&Lee, 2010∙ Lee et al., 2010), 

αιιά κηθξφηεξεο ζεκαζίαο. 

Ζ βαζκνινγία ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο επραξίζηεζεο ήηαλ πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν (13,68 θαη 

13,66 αληίζηνηρα, max = 20). Ζ παξνπζία ηεο επραξίζηεζεο σο παξάγνληα ζηελ θιίκαθα 

επηβεβαηψλεη ηνλHarrington (2012) πνπ ζεσξεί φηη ε δηαζθέδαζε θαη ε επραξίζηεζε 

ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή καζεζηαθή εκπεηξία θαηά ηε ρξήζε ελφο ΔΠ. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηα θίλεηξα. Φαίλεηαη φηη ηα ΔΠ δίλνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε, φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε 

άιιεο έξεπλεο (ελδεηθηηθά,McLellan, 2004). Σέινο, νη παξάγνληεο κε ηηο πςειφηεξεο κέζεο 

βαζκνινγίεο ήηαλ ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε δηεπθφιπλζεο ηεο κάζεζεο θαη ε ππνθεηκεληθή 

επθνιία ρξήζεο (15,82 θαη 15,03 αληίζηνηρα, max = 20). ζνλ αθνξά ηελ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε δηεπθφιπλζεο ηεο κάζεζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ήηαλ κηα ηξνπνπνηεκέλε 

εθδνρή ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ρξεζηκφηεηαο. Φαίλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο 

ζρεκάηηζαλ ηελ άπνςε φηη ηα ΔΠ είλαη ρξήζηκα (σο δηακεζνιαβεηέο ηεο κάζεζεο), 

επηβεβαηψλνληαο πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα ηε ζεκαζία ηεο ρξεζηκφηεηαο ζηελ εκπεηξία ελφο 

αηφκνπ φηαλ ρξεζηκνπνηεί ΔΠ (ελδεηθηηθά, Lee et al., 2010∙ Sharda et al., 2004). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη,ζε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελεο(ελδεηθηηθά, Tüzün&Özdinç, 2016∙ Merchantetal., 2012),πεξηέιαβε 

πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξήζεθε φηη επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ζε 

ΔΠ.Έηζη, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλα εξγαιείνπνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηακειέηεο θαη ζχλζεζεο παξαγφλησλ, επηηξέπνληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαοπην 

νινθιεξσκέλεοεηθφλαο γηα ην ηη ζπκβαίλεη φηαλ ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ΔΠ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. Δπεηδή ηα δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ εξσηεκαηνιφγην,δελ είλαη βέβαηνο ν βαζκφο εηιηθξίλεηαο κε ηελ 

νπνία απάληεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Σν δείγκα, αλ θαη απνιχησο επαξθέο γηα ην είδνο ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ δηελεξγήζεθε, ζα κπνξνχζε λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξν. Δπίζεο, 

δελ ήηαλ δπλαηή ε ρξήζε εκβπζηζκέλνπ ΔΠ, θαζψο ην κεγάιν δείγκα δελ επέηξεπε θάηη 

ηέηνην. Αθφκε, δελ θαηαγξάθεθε ιεπηνκεξψο ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο δελ 

ππήξμε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο. Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο αλήθαλ ζε πεξηνξηζκέλε ειηθηαθή νκάδα, ζπλεπψο δελείλαη γλσζηφ πνηα ζα 

ήηαλ ηα απνηειέζκαηα αλ ηα δεδνκέλα πεξηιάκβαλαλ κηα πην ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή 

ειηθηψλ. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζε δηαθνξεηηθφ θνηλφ, ζέκα θαη 

είδνο κάζεζεο, ειέγρνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ. Ζ θιίκαθα ζα κπνξνχζε λα δνζεί 

παξάιιεια κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ άιισλ ηερλνινγηψλ, γηα παξάδεηγκα επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Άιιεο έξεπλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ εκβπζηζκέλα ΔΠ λα δψζνπλ πην 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ παξάγνληα παξνπζία. Σέινο, έξεπλεο ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ παξάγνληα ζπλεξγαζία, ειέγρνληαο ΔΠ ζηα νπνία ζα 

ζπκκεηέρνπλ πνιινί ρξήζηεο. 
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8. πκπεξάζκαηα 

Ζ εξγαζία αζρνιήζεθε κε ηελ θαηαζθεπή κηαο θιίκαθαο πνπζπλεηζθέξεηζηελ εμέηαζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ελειίθσλ θαηά ηε ρξήζε ΔΠ. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο θιίκαθαο, πέξα απφ ηε ζχλζεζε αξθεηψλ παξαγφλησλ, έγθεηηαη ζην φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο.Σφζν ε δηεξεπλεηηθή φζν θαη ε 

επηβεβαησηηθή αλάιπζε ησλ έμη παξαγφλησλ ηνπ αλέδεημαλφηη είλαη έγθπξε θαη αμηφπηζηε. 

Έηζη, ε θιίκαθα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ΔΠ. Σέινο, ε θιίκαθα ζπκβάιιεη 

ζην ππάξρνλ ζψκα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ αληίθηππν ησλ ΔΠ κε ηελ ειπίδα λα 

απνηειέζεη ζεκείν εθθίλεζεο παξφκνησλ εξεπλψλ. 
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Παξάξηεκα 

Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην  

Παξάγνληαο ηνηρείν  

Τπνθεηκεληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεοκάζεζεο 

PEL1 Νηψζσ φηη ην ΔΠ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλσ 

PEL2 Σν ΔΠ έλαο πνιχ επθνιφηεξνο ηξφπνο γηα λα κάζεηο ζπγθξηηηθά κε ηε 

ζπλεζηζκέλε κάζεζε 

PEL3 Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην ΔΠ; Τπάξρνπλ επθνιφηεξνη ηξφπνη γηα λα 

κάζεη φηη ζέιεη* 

PEL4 Σν ΔΠ κπνξεί λα θάλεη ηε κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα 

Τπνθεηκεληθήεπθνιία 

ρξήζεο 

PEU1 Σν λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ ην ΔΠ ήηαλ εχθνιν γηα κέλα 

PEU2 Βξήθα ην ΔΠ εχθνιν ζηε ρξήζε 

PEU3 
πνηε ρξεζηκνπνηνχζα ην ΔΠ ρξεηαδφκνπλ βνήζεηα γηαηί δελ ήηαλ εχθνιν 

γηα κέλα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ* 

PEU4 Ήηαλ εχθνιν γηα κέλα ζην λα απνθηήζσ δεμηφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ΔΠ 

Παξνπζία 

Pr1 
Δίρα ηφζν πνιχ "κπεη" κέζα ζην ΔΠ φηαλ ην ρξεζηκνπνηνχζα πνπ μέραζα 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν γχξσ κνπ 

Pr2 ηαλ ρξεζηκνπνηνχζα ην ΔΠ, ζπρλά μερλνχζα πνχ βξηζθφκνπλ πξαγκαηηθά  

Pr3 
ηαλ ρξεζηκνπνηνχζα ην ΔΠ, ν εηθνληθφο θφζκνο ήηαλ πην πξαγκαηηθφο απφ 

ηνλ πξαγκαηηθφ 

Pr4 

ηαλ ρξεζηκνπνηνχζα ην ΔΠ, έλησζα φηη ην ζψκα κνπ ήηαλ ζην ζπίηη 

κνπ/ρψξν πνπ βξηζθφκνπλ, αιιά ην κπαιφ κνπ ήηαλ ζε έλαλ θφζκν 

θηηαγκέλν απφ ην ΔΠ 

Δπραξίζηεζε 

 

En1 Ζ εκπεηξία κνπ ζην ΔΠ ήηαλ επράξηζηε 

En2 Θα πεξηέγξαθα ηελ εκπεηξία κνπ ζην ΔΠ σο πνιχ ελδηαθέξνπζα 

En3 Ζ εκπεηξία ζην ΔΠ ήηαλ δηαζθεδαζηηθή 

En4 Έκεηλα πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνο απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζην ΔΠ 

Κίλεηξα 

 

 

Mo1 ηαλ ρξεζηκνπνηνχζα ην ΔΠ, ήζεια λα κάζσ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηε 

γιππηηθή** 

Mo2 Πξνζπάζεζα λα εμεξεπλήζσ φιν ην ΔΠ, γηαηί φια ήηαλ ελδηαθέξνληα 

Mo3 Γελ κε ελδηαθέξεη λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

εθαξκνγή* 

Mo4 Απηή ε εθαξκνγή δελ ηξάβεμε θαζφινπ ηελ πξνζνρή κνπ* 

Ρεαιηζκφο 

Real1 Ζ πνηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ ΔΠ κε απνζπνχζε απφ ην λα θάλσ άιια 

πξάγκαηα 

Real2 ηαλ αιιειεπηδξνχζα κε ηα εηθνληθά αληηθείκελα, απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο 

κνπ θαίλνληαλ πξαγκαηηθέο 

Real3 Τπήξραλ θνξέο πνπ ηα εηθνληθά αληηθείκελα ήηαλ πην πξαγκαηηθά απφ ηα 

πξαγκαηηθά 

 Real4 Σα εηθνληθά αληηθείκελα έκνηαδαλ φπσο ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα  

* = Δξψηεζε ζηελ νπνία ε βαζκνινγία πξέπεη λα αληηζηξαθεί 

** = Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε φπνην αληηθείκελν αθνξά ηνΔΠ 
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Abstract: Successful leadership is one of the key contributors to an effective school. Key 

people in the exercise of this role are school principals. The importance of their role lies in the 

position they occupy within the educational hierarchy and in the competence they exercise. 

The purpose of this research is to map the way in which leadership is exercised by the school 

principals of primary level education and to explore their views on the style and types of 

leadership models they adopt in the performance of their duties. In order to conduct this 

research effectively, the qualitative approach was chosen, because it was considered the most 

appropriate to reveal the views and perceptions of the respondents about the research 

questions that were raised, while the technique of the focused interview was preferred as the 

most appropriate method. Regarding leadership styles in education, the principals' responses 

have shown that most of them adopt the democratic style, demonstrating a high interest in 

individuals and in the production of work, while in terms of types of leadership models in 

education, responses have shown that principals follow patterns which focus on different 

aspects of leadership at school. 

Keywords: leadership, leadership style, leadership types- models, school principal 

Πεξίιεςε: Ζ άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Πξφζσπα-θιεηδηά ζηελ άζθεζε απηνχ ηνπ ξφινπ είλαη νη 

δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο έγθεηηαη ζηε ζέζε ηελ νπνία 

θαηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε εγεζία 

πξαγκαηψλεηαη ζηνλ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεψλ ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηπι θαη ηνπο ηχπνπο-κνληέια εγεζίαο 

πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο, επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, επεηδή ζεσξήζεθε ε πην θαηάιιειε γηα λα 

απνθαιχςεη ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ γχξσ απφ ηα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, ελψ πξνηηκήζεθε σο θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ε ηερληθή ηεο 

εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηπι εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

νη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη πηνζεηνχλ ην δεκνθξαηηθό ζηπι, 

επηδεηθλχνληαο πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, ελψ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ηχπσλ-κνληέισλ εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη απαληήζεηο έδεημαλ 

φηη νη δηεπζπληέο αθνινπζνχλ κνληέια πνπ ην θαζέλα εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

εγεζίαο ζην ζρνιείν. 

Λέμεηο θιεηδηά: εγεζία, ζηπι εγεζίαο, ηχπνη-κνληέια εγεζίαο, δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο  

Δηζαγσγή 

Οη αξρέο ηεο δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε πνιινχο ζεσξεηηθνχο ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

επηζηήκεο, εθαξκφδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε ε εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε λα απνηειεί θχξην πεδίν δνθηκαζίαο ζρεηηθψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ. Γελ μελίδεη, 

ινηπφλ, πνπ ην δήηεκα ηεο εγεζίαο απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν πνιιψλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Καξαγηάλλεο, 2014: 15). Ζ αικαηψδεο θαη ζπλερήο αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο, πνπ απαμηψλεη πνιχ γξήγνξα ηηο παξερφκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ζέηεη 

ζε ακθηζβήηεζε ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο βαζηθνχ θνηλσληθνχ ζεζκνχ, θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηελ απφθηεζε επέιηθηεο δνκήο, θαζψο θαη επέιηθηεο θαη εππξνζάξκνζηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο (Καηζαξφο, 2008: 118). Ζ ζρνιηθή εγεζία αληηκεησπίδεηαη σο θεληξηθφο 

κνριφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ην ελδηαθέξνλ γη‘ απηήλ ηξνθνδνηείηαη απφ 

ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δπλακηθή ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ (Harris, 2005: 73). Ζ επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη 

ελφο πξνζσπηθνχ ζηπι εγεζίαο απφ ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην 

παηδαγσγηθφ θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. ε κηα επνρή 

ζπλερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο-εγέηεο θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απαηηεηηθέο θαη αληηθξνπφκελεο πξνζδνθίεο. Σα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ζπλεπψο ηα άηνκα πνπ εγνχληαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη φρη κφλν πνιιψλ αιιά θαη ησλ 

θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Υαηδεδήκνπ & Βηηζηιάθε, 2006). Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο παξακέλεη ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απμαλφκελσλ πηέζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ηελ Διιάδα ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

δηνίθεζεο ηειεί ππφ αλαζεψξεζε θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή-εγέηε ππφ ζπλερείο πξνθιήζεηο 

θαη κεηαζρεκαηηζκφ. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί ηελ θαηαγξαθή 

ησλ απφςεσλ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηπι θαη ηνπο ηχπνπο-κνληέια εγεζίαο πνπ 

πηνζεηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
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1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ εγεζία απνηειεί κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο 

ζηε ζεσξία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, θαζψο ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ άζθεζε εγεηηθνχ 

ξφινπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Σα 

απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ (Buch, 2005: 

97-100 . Παζηαξδήο, 2004: 135-136). Πξφζσπα-θιεηδηά ζηελ άζθεζε απηνχ ηνπ ξφινπ είλαη 

νη Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο έγθεηηαη ζηε ζέζε ηελ νπνία 

θαηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ 

(Μπισλά, 2005: 45). θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε 

εγεζία πξαγκαηψλεηαη ή εληνπίδεηαη ζην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κέζσ 

ηεο θαηαγξαθήο ησλ απφςεψλ ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηπι θαη ηνπο ηχπνπο-κνληέια εγεζίαο 

πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη ζπλερείο θαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο 

ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο αζθνχλ αλακθίβνια κεγάιε επηξξνή ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο νη λέεο γεληέο αλακέλεηαη λα δήζνπλ ζε έλα θφζκν πνπ θπξηαξρεί ν 

αληαγσληζκφο. Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη νιφθιεξε ε θνηλσλία, βηψλεη ξαγδαίνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο, ζπλερείο «θαηλνηνκίεο» θαη έληνλε αληαγσληζηηθφηεηα κε έκθαζε ζηελ 

απφδνζε. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαηάιιειε εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαη‘ επέθηαζε 

ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε έξεπλα ζεσξνχκε φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηχπσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηηο εγεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην ειιεληθφ δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Μειεηψληαο ηφζν ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ εγεζία φζν θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, ζεσξνχκε φηη ε εγεζία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα λα εθζπγρξνληζηεί ε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε ηηο απφςεηο-ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη 

δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ άζθεζε εγεζίαο εθ κέξνπο ηνπο ζην ρψξν ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.    

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

2.1. Δξεπλεηηθή κέζνδνο θαη εξεπλεηηθό εξγαιείν  

Ζ ζεκαζία ηνπ φξνπ κέζνδνο, ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο κεζφδνπο ηεο θαλνληζηηθήο 

έξεπλαο, αιιά θαη απηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην εξκελεπηηθό παξάδεηγκα - ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, παίμηκν ξφισλ, κε θαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμε, γεγνλφηα θαη αθεγήζεηο (Cohen 

& Manion, 1997: 66). Ζ πξψηε θαηεγνξία πξνζεγγίζεσλ ζπλήζσο νλνκάδεηαη «πνζνηηθή 

έξεπλα», ελψ ε δεχηεξε «πνηνηηθή» θαη είλαη γλσζηέο νη δηαθσλίεο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξηηηθή αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ 
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ππεξνρή ηεο κηαο έλαληη ηεο άιιεο. χκθσλα κε ηνπο Bird et al. (1999), ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε βαζχηεξε αλάιπζε θαη εξκελεία θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ελψ, ζχκθσλα κε ηνπο Faulkner et al. (1999), ηε ραξαθηεξίδεη επειημία θαη 

κπνξεί λα δψζεη φιν ην θάζκα ησλ απαληήζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο θάπνησλ 

πηπρψλ, νπηηθψλ ή παξαγφλησλ πνπ δελ είραλ πξνιεθζεί (Κεδξάθα, 2008: 43). Ζ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε ζπρλά ρεηξίδεηαη πεξηπηψζεηο, είλαη επαίζζεηε ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, ζηηο 

δηαδηθαζίεο, ζηελ εκπεηξία. Πιεζηάδεη εγγχηεξα ην εξεπλψκελν αληηθείκελν θαη ζηνρεχεη 

ζηελ νιηζηηθή θαη βαζηά θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. Δλζσκαηψλεη ηελ θαηαζηαζηαθή 

αληίιεςε ησλ δξψλησλ θαη απνηηκά ηηο ζρέζεηο, ηηο έλλνηεο θαη ηα λνήκαηα πνπ ζπλάπηνπλ νη 

άλζξσπνη θαη ηα ζπλδέεη κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Αληί λα αληηπαξαβάιιεη δεδνκέλα 

κνληέισλ ή ππνζέζεσλ, αλαπηχζζεη γλψζεηο απφ ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ. Σα δείγκαηα 

είλαη ζρεηηθά κηθξά θαη επεξεάδνληαη απφ ζεσξεηηθέο ζθέςεηο θαη φρη απφ πηζαλφηεηεο. Οη 

κέζνδνη αλάιπζεο πνπ απαζρνιεί είλαη πνιπδηάζηαηεο, φρη ηδηαίηεξα ηππνπνηεκέλεο, 

επέιηθηεο γηα κεγάιν εχξνο θαηαζηάζεσλ θαη ζθνπψλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη θαηά 

ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη λα εηζρσξνχλ ζην ζέκα απφ ηε ζθνπηά ησλ θαηλνκέλσλ θαη φρη 

κφλν απφ ηνπ ζπγγξαθέα. Δμαηηίαο ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο πνπ θέξεη, ηαηξηάδεη 

ζηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ θαη ζχλζεησλ πεξηζηαηηθψλ, θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

ελέρεη ε δηνίθεζε (Καξαγηάλλεο, 2014: 334). 

  Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη έρνληαο ππφςε ηα 

παξαπάλσ, επηιέμακε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, αθξηβψο δηφηη ζεσξήζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε γηα λα απνθαιχςεη ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ 

(Σζνπξβάθαο, 1997) γχξσ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη θαη γεληθφηεξα 

ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηελ εγεζία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

φπσο ηε βηψλνπλ ζηελ πξάμε, σο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ελψ πξνηηκήζεθε σο 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπλέληεπμεο 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα είλαη άκεζνο, λα θαηαλνεί πιεξέζηεξα θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη 

λα αληιεί πιεξνθνξίεο ζε βάζνο (Ησζεθίδεο, 2003). Ο Oppenheim (1992) ππνζηεξίδεη φηη νη 

ζπλεληεχμεηο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, επεηδή νη απαληψληεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο θαη 

σο απνηέιεζκα απηνχ είλαη πην θηλεηνπνηεκέλνη θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπιινγή 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη ζπλήζσο ζηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, κέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο ρεηξηζκφο δπζθνιφηεξσλ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεσλ (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 452-453).  

Ζ κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ 

δηεξεπλψληαη απφςεηο θαη ζηάζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε, γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο: πξψηνλ, 

εμαζθαιίδεη ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ζπγθέληξσζε εκπεηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηηξέπεη λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ νη απνθξηλφκελνη. Γεχηεξνλ, 

θαηαζηεί εθηθηή ηελ θαηάζεζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη καξηπξηψλ πνηνηηθήο θχζεο γηα 
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ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Άιισζηε, ζηε βηβιηνγξαθία έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ κε ζπλέληεπμε δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα 

(Τθαληφπνπινο & Νηθνιαΐδνπ, 2008: 44). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κνξθή ηεο εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο (focused 

interview), πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα κειέηε ζε βάζνο ησλ αμφλσλ ηεο έξεπλάο καο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993: 126-128). H Bell (1997: 148) αλαθέξεη φηη ην πιενλέθηεκα ηεο 

εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη νξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ έλα πιαίζην εξγαζίαο, ψζηε ε 

αλάιπζε λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απινπνηεκέλε. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα νπνηαδήπνηε 

έξεπλα, αιιά ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ κειέηεο.  

2.2. Γείγκα ηεο έξεπλαο-πκκεηέρνληεο 

Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ήηαλ ην ζηέιερνο δηνίθεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ζπληζηακέλε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξεπλψκελσλ ζηειερψλ απνηχπσζε εάλ θαη πψο νη δηεπζπληέο αζθνχλ εγεζία ζην ειιεληθφ 

δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Γηα ηελ άληιεζε ηνπ δείγκαηνο επηιέρζεθε νη λνκνί Έβξνπ, 

Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ επηινγή ηεο 

πεξηνρήο απηήο έγηλε θπξίσο, επεηδή ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο εληζρχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο πξνΐζηαληαη νη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο καο 

πξνέξρνληαη απφ κηα γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη κηα θνηλή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δπίζεο, ε αξθνχλησο εθηεηακέλε πξνπαξαζθεπή ηεο έξεπλαο θαη ε 

πςειή εζηίαζε ζην δεηνχκελν θαηέζηεζαλ ιηγφηεξν αλαγθαία ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ 

δείγκαηνο. Πξνηηκήζεθε ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία (purposive sampling) έρνληαο ππφςε φηη 

φινη νη εξεπλεηέο εμαξηψληαη απφ ηελ θαιή ζέιεζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

θαη φηη ζα ήηαλ κάιινλ δχζθνιν γηα έλα εξεπλεηή πνπ δνπιεχεη κηα εξγαζία κηθξήο θιίκαθαο 

λα βξεη έλα πξαγκαηηθά ηπραίν δείγκα (Bell, 1997: 132).  

Σν δείγκα ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζπγθξνηήζεθε απφ δέθα δηεπζπληέο 

7/ζεζίσλ θαη άλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ δείγκαηνο εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη ηηο ηεζείζεο εξσηήζεηο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζρεηηθά 

κηθξφ, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε πνηνηηθέο έξεπλεο, αιιά θαη απνιχησο θαηάιιειν. 

Δμαηηίαο ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο νξγάλσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, κεγαιχηεξν 

κέγεζνο δείγκαηνο ζα κπνξνχζε λα απνβεί δπζθίλεην θαη λα θαηαιήμεη ζε ξερή πξννπηηθή 

(Creswell, 2005: 207).   

3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο αθνινχζεζε ζε γεληθέο γξακκέο ηε δηαδηθαζία 

πνπ πξνηείλεη ν Hycner (1985) απφ ηελ νπηηθή ηνπ θαηλνκελνινγηθνχ πξίζκαηνο. Ζ 

αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εξσηψκελσλ θαη ε δηαίξεζή ηνπ ζε θαηεγνξίεο 

έγηλε κέζα απφ κία δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο, έρνληαο σο άμνλεο ελδηαθέξνληνο ηα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα θαη κεηαβάιινληαο ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε ζπλνπηηθά 

επξήκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνδφζεθαλ κε πνηνηηθνχο φξνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ππήξμε 

κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

Οη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κεηαγξάθεθαλ φρη κφλν νη θπξηνιεθηηθέο 

δειψζεηο, αιιά θαη ε κε ιεθηηθή, παξαγισζζηθή επηθνηλσλία, έηζη ψζηε λα ζπιιάβνπκε ηα 

λνήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πεξηειάκβαλε ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε γξαπηφ ιφγν-θείκελν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα, 

επεμεξγαζηήθακε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Κεδξάθα, 2008: 49). Ζ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη κηα κέζνδνο αλάιπζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία 

θαηεγνξηνπνίεζεο, επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ηνπ ιεθηηθνχ θαη απεηθνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ησλ βηβιίσλ ζε πνζνηηθά δεδνκέλα (Κπξηαδή, 1998). ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν 

ζπζηεκαηηθήο πεξηγξαθήο θη εμήγεζεο θεηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή αλάγλσζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο δξάζεο ησλ αηφκσλ. Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θεηκέλσλ 

εθθξάδνπλ απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο, θνηλσληθέο αμίεο πξάμεηο, πεπνηζήζεηο, δειαδή 

ηδενινγία» (Σζνπξβάθαο, 1997: 144).  

 Ζ κέζνδνο απηή  ζεσξείηαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα λα αλαιπζνχλ πιεξνθνξίεο γξαπηψλ 

ηεθκεξίσλ, δειαδή γηα ηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε κελπκάησλ ζηνλ έληππν ιφγν, ηδίσο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ πξνθαηαιήςεηο (Verma & Mallick, 2004: 224). Οη 

δαθηπινγξαθεκέλεο, ερεηηθέο θαη ινηπέο παξαηεξήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ. ε 

θάζε επφκελε ζπλεδξία ηα επξήκαηα αληεμεηάζηεθαλ, δηαζηαπξψζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ κε 

θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα. Οη δηαδηθαζίεο ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζπλπθάλζεθαλ, εθφζνλ θάζε λέν ζηνηρείν παξαηήξεζεο ζπγθξηλφηαλ κε ηα πξνεγνχκελα θαη 

ηαπηφρξνλα δελφηαλ κε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ηε ζεσξία θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη 

πιεξνθνξίεο επεμεγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ/ζπκθξαδνκέλσλ. 

Πξνζπαζήζακε λα εηζέιζνπκε ζηνλ θφζκν ηνπ «κνλαδηθνχ αηφκνπ πνπ εξσηάηαη» (Hycner, 

1985) θαη λα θαηαλνήζνπκε φζα ιέεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζηε ζπλέληεπμε θαη φρη απηά πνπ 

πεξηκέλακε φηη ζα πεη.  

Κεληξηθέο έλλνηεο ή δειψζεηο θαζφξηζαλ ηηο θξίζηκεο νξίδνπζεο εγεζίαο. ην πιαίζην ηεο 

κεζφδνπ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ε δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζήζεθε, πεξηειάκβαλε ηε 

ζπζηεκαηηθή κέηξεζε κνλάδσλ, νη νπνίεο έπξεπε αξρηθά λα θαζνξηζηνχλ, θαη ζχκθσλα κε 

απηέο, νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ λα εληαρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο-

θαηεγνξίεο πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ, ψζηε λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

(Κπξηαδή, 2006). Οη θαηεγνξίεο απηέο έπξεπε λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα έρνπλ 

ραξαθηήξα εξκελεπηηθφ (Bird et al, 1999), ψζηε ηα δεδνκέλα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ελφηεηεο 

πνπ λα πιεξνχλ νξηζκέλνπο κεζνδνινγηθνχο φξνπο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Σζνπξβάθαο, 

1997), δειαδή, λα είλαη νκνηνγελείο, αληηθεηκεληθέο, εμαληιεηηθέο θαη αιιειναπνθιεηφκελεο. 

χκθσλα κε ηνπο Κπξηαδή (2006) θαη Φξεηδεξίθνπ (1995), ζεκείν-θιεηδί ζηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη ε πξνζερηηθή κειέηε ηνπ πξνο δηεξεχλεζε πιηθνχ εθ ησλ πξνηέξσλ, ψζηε 
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λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα θη επηηπρία νη κνλάδεο ηαμηλφκεζεο θαη νη θαηεγνξίεο 

αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη νη πηζαλέο ηνπο ηδηνκνξθίεο  (Κεδξάθα, 2008: 49-50). 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθνκηζζνχλ νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγεζία ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κνλάδα κέηξεζεο, ζηελ νπνία λα 

παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά νινθιεξσκέλα ε νπηηθή θαη νη απφςεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Όζηεξα απφ ηε ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δέθα 

ζπλεληεχμεσλ, σο κνλάδα ηαμηλφκεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ επηιέρζεθε ε θξάζε, επεηδή 

ζεσξήζεθε φηη ζηηο θξάζεηο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, παξνπζηάδεηαη θαιχηεξα ε νπζία ησλ 

απφςεσλ πνπ παξέζεζαλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

3.1. Καηαγξαθή ζηπι εγεζίαο πνπ πηνζεηνύλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ  

ηπι εγεζίαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο θαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν εγέηεο ζπκπεξηθέξεηαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο (Mullins, 1991: 267). 

Δίλαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγέηεο φηαλ εξγάδεηαη κε άιια άηνκα. 

Απηά ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θάλνπλ ηα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ ζπλήζεηεο δξάζεο, πνπ γίλνληαη θαηά θάπνην 

ηξφπν πξνβιέςηκεο ζε απηνχο πνπ εξγάδνληαη καδί ηνπο (Hersey & Blanchard, 1988: 146-

147). Σα γλσζηφηεξα πξφηππα εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζηπι εγεζίαο) βαζίδνληαη ζηελ 

παξαδνρή φηη θάζε εγέηεο ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα δχν πξάγκαηα: γηα ηα απνηειέζκαηα 

(δειαδή, πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην έξγν) θαη γηα ηηο ζρέζεηο (δειαδή, πξνζαλαηνιίδεηαη 

πξνο ηνπο αλζξψπνπο). 

ηελ εξψηεζε «ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θάζε εγέηεο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο δύν 

κεηαβιεηέο: ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο ή/θαη ηελ απόδνζε εξγαζίαο. Δζείο, πνπ απνδίδεηαη 

πεξηζζόηεξε ζπνπδαηόηεηα, ζην έξγν, ζηνπο αλζξώπνπο ή θαη ζηα δύν;» δφζεθαλ νη εμήο 

απαληήζεηο: 

«Ννκίδσ θαη ζηα δύν. Καηαξρήλ, απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ην δηθό κνπ ζρνιείν είλαη ε πξνώζεζε  

ηεο νκαδηθήο-ζπλεξγαηηθήο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Τπάξρεη ζεηηθή αηκόζθαηξα θαη ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζε κέλα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο… Πηζηεύσ αθξάδαληα όηη όια ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ 

δηδαζθόλησλ έρνπλ πςειό αίζζεκα επζύλεο, νη ζπλάδειθνη είλαη αθνζησκέλνη ζε απηό πνπ 

θάλνπλ. Γη‟ απηό θαη ηηο πην πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνύκε απνηειεζκαηηθά… Απηό πνπ κε 

ελδηαθέξεη είλαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ 

θαη νη επηζπκίεο ησλ ζπλαδέξθσλ. Αληαιιάζζνπκε δεκνθξαηηθά ηηο ζθέςεηο καο… Πξνσζείηαη 

θαη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο, πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο… Καη  απηό γηαηί ηνπο παξέρνληαη ηα 

θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ…» (1
νο

 Γηεπζπληήο)   

Παξαηεξνχκε φηη ν δηεπζπληήο απηφο πηνζεηεί ην δεκνθξαηηθό ή ζπκκεηνρηθό ζηηι, δειαδή, 

επηδεηθλχεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή θαη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ην πξνζσπηθφ. 

Σν έξγν εθηειείηαη απφ αθνζησκέλν πξνζσπηθφ, γηαηί ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλσλ.  
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«Καηαξρήλ, ην ζηπι πνπ πηνζεηνύκε νη πεξηζζόηεξνη δηεπζπληέο ζρνιείσλ είλαη ην δεκνθξαηηθό-

ζπκκεηνρηθό. Απηό έρεη λα θάλεη κε ηνπο λόκνπο θα ηηο εγθπθιίνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ… Όκσο, πηζηεύσ όηη κάιινλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα 

«θαηαζθεπαζκέλε» δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, κε έλα θαηαζθεπαζκέλν ζπκκεηνρηθό πξόηππν. 

Από εθεί θαη πέξα έρσ ηελ αίζζεζε όηη ε αλάπηπμε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζηπι εγεζίαο έρεη λα 

θάλεη κε ηηο πεξηζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγώ… ην ζρνιείν κνπ πξνζπαζώ λα δείρλσ ην 

ίδην ελδηαθέξνλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, 

απηόο είλαη ν ζηόρνο, ζην κέηξν πάληα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ… Γελ κπνξεί θαλείο 

λα απαηηεί πξάγκαηα από θάπνηνλ πνπ δελ κπνξεί  λα δώζεη πην πνιιά από όζα αληέρεη… Όζν 

πεξηζζόηεξν πηέδεηο ηνπο αλζξώπνπο γηα απνηειέζκαηα, ηόζν εληνλόηεξν είλαη θαη ην stress πνπ 

πξνθαιείο...» (2
νο

 Γηεπζπληήο)   

Απφ ηελ απάληεζε απηή δηαπηζηψλνπκε φηη ην ζηηι ηνπ εθθξεκνύο, δειαδή ην ηζνξξνπεκέλν, 

κέηξην ελδηαθέξνλ ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ, είλαη ην πξφηππν ζπκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηεί ν 2
νο

 δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

φηαλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

«Απηό πνπ κε ελδηαθέξεη πάλσ από όια είλαη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα ό,ηη πξνβιέπεηαη από ην 

ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, λα πινπνηνύληαη πάζε ζπζία νη ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ… αθώο, ε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, γηαηί απηό επηβάιιεη ην ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην… Δγώ, αθνύσ πάληα θαη ηηο γλώκεο ησλ άιισλ. Όκσο, ζέισ λα θαζνξίδσ όζν κπνξώ, 

ηηο πξάμεηο ησλ ζπλαδέξθσλ εθπαηδεπηηθώλ, λα ειέγρσ, λα επνπηεύσ, λα παξαθνινπζώ ηελ 

νξζή εθαξκνγή ησλ εγθπθιίσλ… ε κηα κεγάιε ζρνιηθή κνλάδα όπσο ε δηθή κνπ, θάπνηεο 

απνθάζεηο ηηο παίξλσ κόλνο κνπ, ρσξίο λα δίλσ πνιιέο εμεγήζεηο ζην πξνζσπηθό. Γελ κπνξεί 

λα γίλεη θη αιιηώο. Ο ρξόλνο είλαη πνιύηηκνο…»  (3
νο

 Γηεπζπληήο)      

Παξαηεξνχκε φηη ην απηαξρηθό ζηπι, φπνπ ην εγεηηθφ ζηέιερνο δείρλεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ παξαγσγή θαη ρακειφ γηα ην πξνζσπηθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην απηαξρηθό 

θαινπξναίξεην ζηπι, φπνπ ν εγέηεο είλαη απηαξρηθφο, φκσο, επηηξέπεη θάπνηαο κνξθήο 

επηθνηλσλία κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηνχην γηα λα ηνπο δείμεη φηη είλαη πξνζηηφο θαη 

πξάηηεη γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, είλαη ην ζηπι πνπ πηνζεηεί ν 3
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο 

καο.    

«Πξνζαλαηνιίδνκαη πεξηζζόηεξν ζηνπο αλζξώπνπο… Πξνζπαζώ ζην ζρνιείν καο λα ππάξρεη 

ζεηηθή αηκόζθαηξα θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ, ζπγθαιώ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο ελεκεξώλσ γηα θάζε ζεζκηθή αιιαγή πνπ γίλεηαη… 

Όιεο ηηο απνθάζεηο ηηο παίξλνπκε από θνηλνύ, κε  δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Δλζαξξύλσ 

πάληα ηε ζπδήηεζε γηα έλα ζέκα, ηνλ αλνηρηό δηάινγν θαη κεηά παίξλνπκε απνθάζεηο, πνπ 

αληαλαθινύλ ηε ζπλαίλεζε  όισλ  καο… Γίλεηαη πάληα πξνζπάζεηα γηα ζπλαίλεζε… ηόρνο 

κνπ είλαη ε ππεπζπλόηεηα θαη ε δέζκεπζε γηα ζπιινγηθά απνηειέζκαηα…» (4
νο

 Γηεπζπληήο)      

Γηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ φηη ην δεκνθξαηηθό-ζπκκεηνρηθό ζηπι είλαη απηφ πνπ 

πηνζεηεί ν 4
νο

 δηεπζπληήο, θαζψο επηδεηθλχεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα θαη ην 

απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ.   
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«Αλ είρα πεξηζζόηεξν ρξόλν ζα έδηλα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ησλ 

ζπλαδέξθσλ, ζηελ πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζά καο, αιιά θαη κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπ θαη ιηγόηεξν ζηελ πινπνίεζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζρνιείνπ… 

Απηά δελ ηειεηώλνπλ πνηέ… Θα πξνζπαζνύζα γηα ηε ελίζρπζε ηνπ εζηθνύ ηνπο, ηε βειηίσζε 

ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ νηθνδόκεζε ζηαζεξώλ, δπλαηώλ ζρέζεσλ ζηελ νκάδα… Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα ληώζεη θάπνηνο πσο ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα θηιηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο, λα 

ληώζεη επραξηζηεκέλνο. Ννκίδσ, όηη ηόηε ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην εύθνια…» (5
νο

 Γηεπζπληήο)  

Ζ απάληεζε απηή καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ην αλζξσπηζηηθό ζηπι εγεζίαο είλαη απηφ 

πνπ αθνινπζεί ν 5
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο καο. Ο εγέηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην ζηπι 

εγεζίαο ηείλεη λα ππνινγίδεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο δίλνληαο κηθξφηεξε 

έκθαζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απέλαληη ζηελ εξγαζία. Δπηδηψθνληαο λα 

ηνπο θξαηάεη επραξηζηεκέλνπο θαη επηπρηζκέλνπο, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία αξκνλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ ηεο νκάδαο.   

«Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηδέεο όισλ ησλ πθηζηακέλσλ, γη απηό θαη 

επηθνηλσλώ ηαθηηθά καδί ηνπο. Αξθεηέο θνξέο δεηάσ ηε γλώκε ηνπο θαη πξνζπαζώ λα 

ιεηηνπξγώ γηα ην ζπκθέξνλ όισλ, αιιά πνιιέο θνξέο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη από εκέλα…. 

Γελ είλαη πάληα εύθνιν λα έρεηο ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ άιισλ. Απηό πνπ πξνέρεη είλαη ε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη επηηαθηηθέο… Ο 

ρξόλνο ηξέρεη, πνιιέο θνξέο νύηε πνπ πξνιαβαίλεηο λα γλσξίζεηο ηνπο άιινπο ζπλαδέξθνπο… 

Οη ζρέζεηο κνπ καδί ηνπο ζα έιεγα όηη είλαη ηππηθέο, ππεξεζηαθέο… »   (6
νο

 Γηεπζπληήο) 

Γηαπηζηψλνπκε απφ ηελ παξαπάλσ απάληεζε φηη ην απηαξρηθό θαινπξναίξεην ζηπι είλαη απηφ 

πνπ αθνινπζεί ν 6
νο

 δηεπζπληήο, θαζψο ν εγέηεο επηηξέπεη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο κε ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Θα κπνξνχζε, φκσο, λα ραξαθηεξηζζεί θαη   ζπκβνπιεπηηθό ζηπι, 

θαζψο ν εγέηεο κέζσ κηαο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηδέεο 

φισλ ησλ πθηζηακέλσλ. Αλαζέηεη θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, φκσο, 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη ε ηειηθή απφθαζε είλαη ηνπ ίδηνπ.  

«Κύξηνο ζηόρνο κνπ είλαη, θαηαξρήλ, ε αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο...  Δληζρύσ κε θάζε 

ηξόπν ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη επηδηώθσ ην ζπληνληζκό ηνπο. Όινη νη ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ 

νξίδνληαη από θνηλνύ κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, έηζη ώζηε όινη καδί λα πξνζπαζήζνπκε λα 

ηνπο πινπνηήζνπκε. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ληώζνπλ νη ζπλάδεξθνη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ζπιιόγνπ δηθέο ηνπο… πλήζσο νη ζηόρνη πνπ ζέηνπκε είλαη πςεινί. Έρνπκε πςειέο 

πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο καο, αιιά θαη γηα καο ηνπο ίδηνπο. Γελ εθεζπράδνπκε… 

Πξνζπαζώ λα παξαθηλώ ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ, απηώλ 

ησλ πξνζδνθηώλ… Δθρσξώ αξκνδηόηεηεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο δίλσ ηελ επθαηξία λα 

ρεηξηζηνύλ  δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν… Δληζρύσ κε θάζε ηξόπν ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

κέζα από επαίλνπο, κέζα από ηελ αλαγλώξηζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπο….» (7
νο

 Γηεπζπληήο)  

Παξαηεξνχκε φηη ην δεκνθξαηηθό-ζπκκεηνρηθό ζηπι, φπνπ ε παξαθίλεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

νκαδηθνχ πλεχκαηνο είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν θαη  θχξηνο ζηφρνο ηνπ εγέηε είλαη ε 

ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ζέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ, 
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είλαη ην ζηπι πνπ αθνινπζεί ν 7
νο

 δηεπζπληήο.  Ζ ζέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ απμάλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο  θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ κε ηελ 

επίηεπμή ηνπο.  

«Γίλσ ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Με ελδηαθέξεη λα 

ηθαλνπνηνύληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα θηιηθό ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο, νη ζρέζεηο λα είλαη αξκνληθέο, νη άλζξσπνη λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ 

ηνπο. Δίλαη πνιύ βαζηθό νη ζπλάδειθνη λα ληώζνπλ όηη ηνπο εθηηκνύλ,  όηη αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αμία ηνπο, όηη έρνπλ ηθαλόηεηεο, όηη είλαη ζεκαληηθνί… ην ζρνιείν απηό δνπιεύνπκε πνιύ ηελ 

απηνεθηίκεζή καο σο δάζθαινη θαη έλαο δάζθαινο πνπ ηα έρεη θαιά κε ηνλ εαπηό ηνπ, πνπ 

ληώζεη πςειή απηνεθηίκεζε, ηόηε απηό ην κεηαδίδεη θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ… Απηό πνπ 

επηδηώθνπκε είλαη λα αθνύγνληαη νη γλώκεο όισλ. Δίλαη ζεκαληηθό ζε έλα ζρνιείν λα ππάξρεη 

θιίκα αλάπηπμεο θαη αληαιιαγήο ηδεώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, απηό είλαη πνιύ δύζθνιν 

λα ζπκβεί… Γηαηί ην ιέσ απηό; Γηαηί πηζηεύσ πσο ζηα πεξηζζόηεξα επηθξαηεί κηα επηθαλεηαθή 

ζπλαδειθηθόηεηα, κηα «ξερή» δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία. Κη απηό έρεη λα θάλεη κε ηα 

πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο…  Όηαλ νη ζπλάδειθνη 

ληώζνπλ ζηα αιήζεηα «νκάδα», αληαιιάμνπλ ηδέεο, εκπεηξίεο, ζπλαηζζήκαηα, ηόηε ζα ππάξμεη 

θαη όξεμε γηα δξάζε… Όια  απηά, βέβαηα, ζπληεινύλ ζηε κέγηζηε απόδνζε ηεο νκάδα, ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο κεγαιύηεξεο δπλαηήο δέζκεπζεο εθ κέξνπο ηνπο όηη ζα εξγαζηνύλ όζν 

ρξεηάδεηαη, όηη ζα αλαιάβνπλ ξίζθα, όηη ζα θαηλνηνκήζνπλ… »   (8
νο

 Γηεπζπληήο) 

Ζ απάληεζε απηή καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε  φηη, ζχκθσλα κε ηε δηάθξηζε ησλ Goleman et 

al (2002), ην ζπλαδεξθηθό ζηπι εγεζίαο (Affiliative style) είλαη απηφ πνπ δηαθξίλεη ηνλ 8
ν
 

δηεπζπληή ηεο έξεπλάο καο, αθνχ πξνηάζζεη ηα άηνκα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πάλσ απφ 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θαζήθνληα απέλαληη ζηελ εξγαζία. Ο δηεπζπληήο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ 

ην ζηπι εγεζίαο είλαη αλνηρηφο ζην κνίξαζκα ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγεί έλα θιίκα ζπλαδειθηθφ θαη θηιηθφ ζηνλ νξγαληζκφ. Σείλεη λα 

εθηηκάεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο δίλνληαο κηθξφηεξε έκθαζε ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη κεγαιχηεξε ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ. Έηζη, εμαζθαιίδεη ηζρπξέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Απηφο ν ηχπνο εγεζίαο πξνζθέξεη άπιεηα ζεηηθή αλαγλψξηζε. Απηή ε αλαγλψξηζε επελεξγεί 

ζεηηθά θαη θηλεηνπνηεί ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή-εγέηε πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε 

ρξήζε ηεο θνηλσληθήο δχλακεο, ε ζεηηθή εθηίκεζε, ε δηνίθεζε νκαδηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 

αθξηβήο απηνεθηίκεζε (Boyatzis, 1982: 122).      

«ηνρεύσ πεξηζζόηεξν ζην άηνκν σο πξνζσπηθόηεηα θαη ιηγόηεξν ζηα θαζήθνληά ηνπ… Οη 

ζπλάδεξθνη πεξλνύλ δύζθνια ηα ηειεπηαία ρξόληα κε όιν απηό πνπ ζπκβαίλεη, γη‟ απηό θαη 

επηδηώθσ λα είλαη επραξηζηεκέλνη, επηπρηζκέλνη… Θεσξώ πνιύ ζεκαληηθό ην ρηίζηκν θαη 

δέζηκν ηεο νκάδαο, ηηο αξκνληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ηνπο, ηελ απνθπγή ζπγθξνύζεσλ. Απηό πνπ 

έρνπλ αλάγθε νη ζπλάδεξθνη είλαη ε αλαπηέξσζε ηνπ εζηθνύ ηνπο, ε αλαγλώξηζε ησλ θόπσλ 

ηνπο… Κη ύζηεξα έξρεηαη θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ…» (9
νο

 Γηεπζπληήο) 
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Γηαπηζηψλνπκε απφ ηελ παξαπάλσ απάληεζε φηη ην αλζξσπηζηηθό ζηηι, φπνπ ν δηεπζπληήο 

δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε έλα 

άλεην θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ξπζκφ εξγαζίαο, ελψ δείρλεη ρακειφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ απφδνζε έξγνπ, είλαη ην ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 9
νο

 δηεπζπληήο.     

«Δμαξηάηαη από ηελ σξηκόηεηα ησλ κειώλ ηεο νκάδα θαη από ηελ εκπεηξία ηνπ δηεπζπληή ηη 

από ηα δύν ζα αθνινπζήζεη… Δγώ έρσ πιήξε εκπηζηνζύλε ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, 

ρξεζηκνπνηώ ηηο γλώζεηο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηνπο αλαζέησ αξκνδηόηεηεο. Πξνζπαζώ λα 

δηαζθαιίζσ ηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηε ζπιινγηθή εξγαζία, ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ, ηε ζύκπλνηα, ηε ζπλεξγαζία.  Με ελδηαθέξεη ην πςειό εζηθό ησλ ζπλαδέιθσλ, 

γηαηί κόλν έηζη πινπνηείο θαη πςεινύο ζηόρνπο…»   (10
νο

 Γηεπζπληήο)   

Παξαηεξνχκε φηη ην δεκνθξαηηθό-ζπκκεηνρηθό ζηπι είλαη απηφ πνπ πηνζεηεί ν 10
νο

 δηεπζπληήο 

ηεο έξεπλάο καο. 

3.2. Καηαγξαθή ηύπσλ-κνληέισλ εγεζίαο πνπ πηνζεηνύλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ  

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα «πνηνλ ηύπν-κνληέιν εγεζίαο πηζηεύεηε όηη εθαξκόδεηε 

σο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο;» δελ κπφξεζαλ λα απαληήζνπλ φινη νη δηεπζπληέο, θαζψο 

θάλεθε φηη θάπνηνη δε γλσξίδνπλ ηα κνληέια εγεζίαο (δηνηθεηηθή, δηαπξνζσπηθή, 

κεηαζρεκαηηζηηθή, ζπκκεηνρηθή, ζπλαιιαθηηθή εγεζία θιπ.). Άιισζηε, νη δηαθνξνπνηήζεηο, 

νη αιιεινεπηθαιχςεηο, ε δηαθνξεηηθή εζηίαζε θαη ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε κνξθήο εγεζίαο, 

αιιά θαη ηα δπζδηάθξηηα φξηα κεηαμχ ηνπο νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνθιεηζηηθά ζηελ επηζήκαλζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ εγεζίαο, αιιά θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ κνληέισλ εγεζίαο, ε 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνσζήζεη ζεηηθή νξγαλσηηθή αιιαγή θαη βειηίσζε. 

Γηαπηζηψζακε, ινηπφλ, φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα θαη λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ πνηνλ ηχπν-κνληέιν εγεζίαο επηιέγνπλ γηα ην 

ζρνιείν ηνπο. Γη‘ απηφ ην ιφγν ππνβάιακε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ εξψηεζή καο ζηνπο 

δηεπζπληέο ζρεηηθά κε ην κνληέιν εγεζίαο πνπ πηνζεηνχλ: «Πεξηγξάςηε κε ιίγα ιόγηα πνύ 

εζηηάδεηαη πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ζαο σο δηεπζπληήο, π.ρ. ζηα θαζήθνληα, ζηηο δνκέο, 

ζηελ νκαδηθόηεηα, ζηελ αιιαγή, ζηνλ έιεγρν, ζηελ παξαθίλεζε, ζηε ζπλαιιαγή κε ηνπο 

ζπλαδέξθνπο κε ζθνπό ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθόηεηα, ζηε δεκηνπξγία νξάκαηνο, 

ζηελ επνπηεία, ζηελ θαιιηέξγεηα πξνζδνθηώλ θιπ;». Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε είλαη νη 

εμήο: 

«Σν πην ζεκαληηθό, θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ε νκάδα θαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

νκάδαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη ζε έλα ζρνιείν νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζηηο απνθάζεηο… Η ζπκκεηνρή δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαρέεηαη ε 

αηνκηθή γλώζε θαη εκπεηξία  ηνπ θαζελόο. Η ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ εμαζθαιίδεη ηε 

δέζκεπζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εμαζθαιίδεη ηελ πνηόηεηα ζηελ εξγαζηαθή δσή, εληζρύεη ηα 
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θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ… Καη απηό νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ 

έξγσλ…» (1
νο

 Γηεπζπληήο)  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ εθαξκφδεη ν 1
νο

 δηεπζπληήο ηεο 

έξεπλάο καο είλαη ε δηαλεκεκέλε ή ζπκκεηνρηθή εγεζία, ε νπνία πξνυπνζέηεη φηη νη 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο νκάδαο απνηεινχλ ην θεληξηθφ ζεκείν εζηίαζεο ηεο 

πξνζνρήο ηεο νκάδαο. Οη Sergiovanni (1984) θαη Copland (2001) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπκκεηνρηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ απνθπγή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο εγεζίαο ζε έλα 

πξφζσπν θαη ηελ θαηαλνκή ηεο ζε κηα επξχηεξε βάζε (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 45). Ζ 

κνξθή απηή εγεζίαο βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη επηβάιιεηαη κε βάζε ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, αιιά θαη ζηε δχλακε εμνπζίαο 

θαη επηξξνήο, ε νπνία είλαη δπλεηηθά δηαζέζηκε ζε νπνηνδήπνηε εκπιεθφκελν ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, λνκηκνπνηεκέλν κε βάζε ηηο εηδηθέο γλψζεηο ηνπ, ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκά ηνπ 

ηεο επηινγήο θαη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ (Leinthwood & Duke, 

1999 ζην Καηζαξφο, 2007: 110).  

«Θα ζαο έδηλα ηελ πην ζπλεζηζκέλε, ηελ πην ηεηξηκκέλε απάληεζε: όηη εθαξκόδσ ηε 

ζπκκεηνρηθή εγεζία. Απηό άιισζηε καο έκαζε ην ίδην ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα… Όκσο, όπσο 

ζαο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, πξόθεηηαη γηα κηα «θαηαζθεπή» πνπ ζε ηίπνηα δε ζπλεηζθέξεη ζην 

ζρνιείν… Γελ ππάξρεη αιεζηλή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ νύηε γλήζηα ζπλαδειθηθόηεηα 

ζηα ζρνιεία θαη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη αδηάθνξνη… Απηόο, όκσο, είλαη έλαο 

ζνβαξόο ιόγνο λα δώζσ αθόκε πεξηζζόηεξε βαξύηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

νκαδηθόηεηαο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Αλ αληηκεησπίδσ ηνπο ζπλαδέξθνπο κε ζεβαζκό θαη 

ελδηαθέξνλ, αλ αθνύσ ηε γλώκε ηνπο γηα ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ, αλ αλαγλσξίδσ ηελ αμία ηνπο, 

ηόηε ζηγά ζηγά πηζηεύσ όηη ζα θαηαθέξνπκε λα νηθνδνκήζνπκε ηε γλήζηα ζπλεξγαζία, ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ… »  (2
νο

 Γηεπζπληήο)  

Ζ απάληεζε απηή ηνπ 2
νπ

 δηεπζπληή καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ελφο ζπκκεηνρηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηηο ζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δάλ 

απηνί ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ελεξγεηηθά, ηφηε απηή κπνξεί λα πεηχρεη. Αλ, φκσο, 

δείρλνπλ απάζεηα ή ερζξηθφηεηα, θαίλεηαη ζίγνπξν φηη ην κνληέιν ζα απνηχρεη (Hellawell, 

1998 ζην Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 47). Αθφκε, είλαη πνιχ πηζαλφ, νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ 

επηζπκνχλ πάληα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άζθεζε εγεζίαο, θαζψο πνιινί εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δελ είλαη 

πάληα επηζπκεηή (Hoy & Miskel, 2013
. 

Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Ο Hoyle (1986) 

ππνζηεξίδεη φηη νη γξαθεηνθξαηηθέο θαη πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη 

γλήζηα ζπλαδειθηθφηεηα ζηα ζρνιεία. Οη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηα ζρνιεία εμαξηψληαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ, παξά απφ ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 47-48).  

«Χο δηεπζπληήο γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ κνπ θαη επηδηώθσ ηελ επίηεπμή ηνπο. Απηό 

πνπ δεηώ είλαη ε ζπκκόξθσζε θαη ν έιεγρνο ησλ πθηζηακέλσλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζπαζεηώλ ηνπο γηα ην θαιό ηνπ ζρνιείνπ… Δπεηδή μέξσ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ 
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θαζελόο, ηνπο αλαζέησ θαζήθνληα θαη εξγαζίεο πνπ πεξηκέλσ λα ηηο νινθιεξώζνπλ. Καη εγώ 

ζα θεξζώ αλάινγα… Γειαδή, ζα ηνπο αληακείςσ…» ( 3
νο

 Γηεπζπληήο)  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία είλαη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ 

αθνινπζεί ν 3
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο καο. Ο εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γλσξίδεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη, ζε αληάιιαγκα ηεο εξγαζηαθήο ηνπ απφδνζεο, επηρεηξεί κε 

πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο λα ηηο ηθαλνπνηήζεη. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηα θαζήθνληα πνπ 

αλαηίζεληαη απφ ηνλ εγέηε θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ κε δηάθνξεο αληακνηβέο. 

Θα κπνξνχζε, φκσο, λα εηπσζεί φηη πξνζεγγίδεη θαη ην κνληέιν ηεο δηνηθεηηθήο εγεζίαο, ηεο 

νπνίαο νη δηάθνξεο εθδνρέο ζρεδφλ ηαπηίδνπλ ηελ εγεζία κε ηε δηνίθεζε ή κε ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο. O Bush (2007) αλαθέξεηαη ζε ζηφρνπο, δνκέο θαη έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο, 

γη‘ απηφ θαη ε κνξθή απηή πεξηγξάθεηαη θαη σο δηαρεηξηζηηθή εγεζία, ελψ νη Leithwood, 

Jantzi θαη Steinbach (1999: 14) ππνζηεξίδνπλ πσο ζηε δηνηθεηηθή εγεζία νη εγέηεο εζηηάδνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο πάλσ ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο. 

«Δζηηάδσ πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή κνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο νκαδηθόηεηαο, γηαηί πηζηεύσ όηη 

από εδώ μεθηλνύλ όια… ηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ κνπ είκαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθαιώ 

ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ζε ζπλεδξηάζεηο, λα γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εμσδηδαθηηθώλ 

εξγαζηώλ, λα ηνπο ελεκεξώλσ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θιπ. Απηά, όκσο δελ αξθνύλ… 

Απηό πνπ επηδηώθσ είλαη ε αλάπηπμε κηαο νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ… Πσο 

ην πεηπραίλεη θαλείο απηό; Μα, αληηκεησπίδνληάο ηνπο ηζόηηκα, δίλνληάο ηνπο αξκνδηόηεηεο, 

θάλνληάο ηνπο ζπλππεύζπλνπο, εκπλένληάο ηνπο, ππνθηλώληαο ηνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα, λα 

πξνσζήζνπλ θνηλνύο ζηόρνπο. Θέιεη δνπιεηά όιν απηό, αιιά πηζηεύσ όηη έηζη πξνσζείηαη ε 

ζπκκεηνρή ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα… »   (4
νο

 Γηεπζπληήο) 

Απφ ηελ παξαπάλσ απάληεζε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκκεηνρηθή εγεζία 

είλαη ην κνληέιν πνπ αθνινπζεί πνιχ ζπλεηδεηά ν 4
νο

 δηεπζπληήο.   

Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ην πνιύπινθν θαη ην απξόβιεπην. Ννκίδσ 

πσο θαλέλα κνληέιν εγεζίαο δελ κπνξεί λα είλαη από κόλν ηνπ απνηειεζκαηηθό, θάζε 

πεξίπησζε ζρνιείνπ είλαη δηαθνξεηηθή… Απηό πνπ θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ζεκαληηθό, είλαη 

λα επηιέγνπκε θάζε θνξά ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά, ην ζσζηό ηξόπν αληίδξαζεο, ηε ζσζηή 

ζηξαηεγηθή γηα λα αληαπνθξηζνύκε ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ… Οη αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη θάζε κέξα θαη δηαθνξεηηθέο… Άξα, θάζε θνξά ζα πξέπεη λα αληηδξώ θη εγώ 

αλάινγα…»  (5
νο

 Γηεπζπληήο) 

Ζ απάληεζε απηή ηνπ 5
νπ

 δηεπζπληή καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ 

αθνινπζεί είλαη ε ελδερνκεληθή εγεζία. Ζ ελδερνκεληθή εγεζία βαζίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο φηη 

θαλέλα κνληέιν εγεζίαο δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη φηη 

νη εγέηεο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κνληέια εγεζίαο θαη λα αμηνπνηνχλ έλα κεγάιν ξεπεξηφξην 

εγεηηθψλ πξαθηηθψλ, πξνζαξκνδφκελνη ζηηο ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο (Καηζαξφο, 2008: 111). 

Ο Yukl (2002) αλαθέξεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε κε πξνγλσζηηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ 

έξγνπ θαη, επνκέλσο, ζηελ αλάγθε νη εγέηεο λα αλαγλσξίδνπλ δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε απηή. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
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ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 

βαζηδφκελνο ζε έλα πιήζνο ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο επηκέξνπο ηχπνπο εγεζίαο (Leithwood et 

al. 1999) επηιέγνληαο γηα θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε ηελ θαηαιιειφηεξε. 

«Πξώηα-πξώηα, σο δηεπζπληήο θξνληίδσ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κε 

βάζε ηα πξνβιεπόκελα…. Δπηδηώθσ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθόηεηαο, ηεξώ απαξέγθιηηα ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, αμηνπνηώ ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, κεξηκλώ γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ καζεηώλ… Φξνληίδσ γηα ηελ αμηνπνίεζε όισλ ησλ πόξσλ, 

αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ. Γεληθά, θξνληίδσ γηα ηελ έγθαηξε αληαπόθξηζή κνπ ζηηο ππεξεζηαθέο 

ππνρξεώζεηο… » (6
νο

 Γηεπζπληήο)  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηνηθεηηθή εγεζία είλαη ην κνληέιν πνπ αθνινπζεί 

ν 6
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο καο, φπσο θαη ν 3
νο

 δηεπζπληήο. O πβξηδηθφο φξνο «δηνηθεηηθή 

εγεζία» ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο δχν ζπκπιεξσκαηηθνχο θαη ζπρλά αληηθαηηθνχο ξφινπο 

πνπ νη δηεπζπληέο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνλψζνπλ ηηο λέεο ηνπο 

πξνζπάζεηεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο ξνπηίλαο (Hunt, 2004). Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηνηθεηηθήο εγεζίαο είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηελ θιαζηθή δηνίθεζε. Σν κνληέιν απηφ εγεζίαο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ εγεζία 

εθείλε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία, ηελ αιιαγή θαη ηελ αλάιεςε ξίζθνπ. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ πεξηιακβάλεη θαζφινπ ηελ έλλνηα ηνπ νξάκαηνο, πνπ είλαη ε 

βαζηθή έλλνηα ζηα πεξηζζφηεξα κνληέια εγεζίαο. ηε δηνηθεηηθή εγεζία ε εζηίαζε είλαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ παξά ζηνλ νξακαηηζκφ ελφο θαιχηεξνπ 

κέιινληνο γηα ην ζρνιείν (Dressler, 2001). 

«Δζηηάδσ πεξηζζόηεξν ζηελ πξόιεςε όισλ ησλ θαηαζηάζεσλ… Γειαδή, θξνληίδσ εμ‟ αξρήο 

γηα ηε δηακόξθσζε θνηλώλ αμηώλ, θνηλώλ αληηιήςεσλ θαη ζην ρηίζηκν ελόο θνηλνύ νξάκαηνο 

γηα ην ζρνιείν. Δζηηάδσ ζηηο ηθαλόηεηεο όισλ  ησλ κειώλ ηεο νκάδαο θαη ζηελ αθνζίσζή ηνπο 

ζηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ… Αλ θαηαθέξνπκε πςειά επίπεδα δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο ζε 

απηό πνπ ζέινπκε λα πεηύρνπκε, αλ παξαθηλεζνύλ όινη θαη ζπλεξγαζηνύλ γηα ην θαιό ηνπ 

ζρνιείνπ, ηόηε λνκίδσ πσο όινη ζα αλαπηπρζνύλ. Καη δάζθαινη θαη καζεηέο…»   (7
νο

 

Γηεπζπληήο)  

Σα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη ην 

κνληέιν πνπ αθνινπζεί ν 7
νο

 δηεπζπληήο, αθνχ ν κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο είλαη απηφο πνπ 

θξνληίδεη απφ πξηλ γηα ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνζπαζεί λα 

δηακνξθψζεη ηηο αληηιήςεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε αληίζεζε κε ην 

δηεθπεξαησηή εγέηε, ν νπνίνο αληηδξά εθ ησλ πζηέξσλ θαη θάλεη ρξήζε κίαο ζπλαιιαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ πθηζηακέλσλ (Cheng, 1996a 
.
 Firestone & Louis, 1999 

ζην Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 70). Απηφο ν ηχπνο εγεζίαο εζηηάδεη ζηελ επηξξνή σο πξνο 

ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Τςειφηεξα επίπεδα 

πξνζσπηθήο δέζκεπζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ππνηίζεηαη φηη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα 

παξαγσγηθφηεηα (Leithwood & Duke, 1999 ζην Καηζαξφο, 2008: 108). 
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«Σν δεηνύκελν είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, κε ηνπο 

καζεηέο, κε ηνπο γνλείο… Γηα λα γίλεη, όκσο, απηό, ρξεηάδεηαη ν δηεπζπληήο λα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηα θίλεηξα θαη ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ, ηηο δηαζέζεηο ηνπο, ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο, ην ραξαθηήξα ηνπο… Όια είλαη ζέκα ρεηξηζκνύ… Αλ ελδηαθεξζείο πξαγκαηηθά γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ ζπλαδέξθσλ, γηα ηηο επηζπκίεο, γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηνπο ην δείμεηο, ηόηε 

είλαη πην εύθνιν λα ηνπο εκπλεύζεηο, λα ηνπο θαζνδεγήζεηο πξνο, λένπο ζηόρνπο…»   (8
νο

 

Γηεπζπληήο)  

Ζ δηαπξνζσπηθή εγεζία θαίλεηαη φηη είλαη ην κνληέιν πνπ πηνζεηεί ν 8
νο

 δηεπζπληήο. Δίλαη 

ην κνληέιν εγεζίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο ζρεηίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Bush 

(1999, 2003), κε κηα δηαδηθαζία απηνζπλαίζζεζεο, ε νπνία νδεγεί ζε κηα επηηπρεκέλε 

αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ δηαπξνζσπηθή εγεζία βαζίδεηαη ζηε 

δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε, ε νπνία νξίδεηαη σο κηα απζεληηθή ζεηξά απφ δηαηζζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ απμεκέλε απηνεπίγλσζε θαη απηνγλσζία, ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή εκπινθή κε άιινπο. χκθσλα κε ηνπο Gardner & Hatch 

(1989: 6) ε δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαθξίλεη θαη λα 

αληηδξά θαηάιιεια ζηε δηάζεζε, ζην ραξαθηήξα, ζηα θίλεηξα θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ. Ζ απηεπίγλσζε δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ ελζπλαίζζεζε φζν θαη ηελ απηνδηαρείξηζε, 

ελψ κε ηε ζεηξά ηνπο νη δπν απηέο ηθαλφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ, ζπκβάιινπλ ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζρέζεψλ καο κε ηνπο άιινπο.  

«ην ζρνιείν πξέπεη όινη λα εκπιέθνληαη ζηελ από θνηλνύ ιήςε απνθάζεσλ θαη νη απνθάζεηο 

λα είλαη νκόθσλεο… Γη‟ απηό, σο δηεπζπληήο, απνθεύγσ ηηο απζηεξέο εληνιέο θαη παζρίδσ λα 

ζπλεηζθέξνπλ όινη, κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο ν θαζέλαο, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ… Δίλαη 

ζεκαληηθό ε ζπκκεηνρή λα ζηεξίδεηαη ζε δεκνθξαηηθέο βάζεηο θαη λα αλαπηύζζεηαη ε νκαδηθή 

εξγαζία, γηαηί έηζη απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ… »   (9
νο

 Γηεπζπληήο)  

Απηή ε απάληεζε καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πσο ν 9
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο καο 

αθνινπζεί ην κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο. Φαίλεηαη φηη είλαη έλα ειθπζηηθφ κνληέιν, 

δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ην νπνίν πηνζεηνχλ ηέζζεξηο απφ ηνπο δηεπζπληέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλά καο.   

 «Δζηίαζα θαη εζηηάδσ πεξηζζόηεξν ζηε δεκηνπξγία ελόο νξάκαηνο γηα ην ζρνιείν. Έρσ 

θαηαθέξεη λα εκπλεύζσ ηνπο ζπλαδέξθνπο κνπ γηα έλα θνηλό όξακα, γηα λα πεηύρνπκε 

θάπνηνπο ζηόρνπο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο… Καη όρη κόλν 

απηό… Έρνπκε θαηαθέξεη λα ζθεπηόκαζηε θαη λα αληηιακβαλόκαζηε ηα πξάγκαηα κε ηνλ ίδην 

γόληκν ηξόπν. Έρνπκε ηηο ίδηεο αμίεο, ηηο ίδηεο απόςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ννκίδσ πσο έρσ 

θαηαθέξεη θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δέζκεπζε, λα αλαιακβάλνπλ θαη ηελ επζύλε ησλ πξάμεσλ 

ηνπο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Γελ είλαη θαη ιίγν… Έρνπκε θαηαθέξεη όινη καδί λα πξνζπαζνύκε 

γηα ηελ θαηλνηνκία, γηα ηελ αιιαγή,  όρη κόλν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ησλ εαπηώλ καο, άζρεηα  

αλ ην ίδην ην  εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δε καο αθήλεη πνιιά πεξηζώξηα γηα θάηη ηέηνην…» (10
νο

 

Γηεπζπληήο)    
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Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ αθνινπζεί ν 10
νο

 δηεπζπληήο 

ηεο έξεπλαο είλαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ε νπνία εκθαλίδεηαη φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφζσπα ζρεηίδνληαη κε άιια κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε εγέηεο θαη πθηζηάκελνη λα αλπςψλνπλ ν 

έλαο ηνλ άιινλ ζε αλψηεξα επίπεδα αθνζίσζεο, παξαθίλεζεο θαη εζηθφηεηαο. Οη εγέηεο, 

δειαδή, κεηακνξθψλνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο αλεβάδνληάο ηνπο ζε πςειφηεξα επίπεδα 

θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα ηνπο βνεζνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο 

(Polychroniou, 2008: 9-12). Οη Kowalski & Oates (1993) ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε ππέξβαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ 

εαπηφ καο, θαη απφ ηνλ εγέηε θαη απφ ηνλ πθηζηάκελν. O Blase (1989) ηζρπξίδεηαη φηη νη 

εγέηεο πνπ πηνζεηνχλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

εμνπζία ηνπο καδί κε άιινπο, παξά λα αζθήζνπλ έιεγρν πάλσ ζε απηνχο (Βηηζηιάθε & 

Ράπηεο, 2007: 67).  Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία νδεγεί ζηελ νηθνδφκεζε ελφο εληαίνπ, 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ εγεηψλ θαη νπαδψλ ζην ζρνιείν θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

Οη ζηφρνη εγεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ζπλελψλνληαη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε είλαη ξεαιηζηηθφ λα 

ππνηεζεί φηη πξνθχπηνπλ αξκνληθέο ζρέζεηο θαη πξαγκαηηθή ζχγθιηζε πνπ νδεγεί ζε 

ζπκθσλεκέλεο απνθάζεηο (Bush, 2007). Μέζσ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο ηα 

θίλεηξα ηνπ εγέηε θαη ησλ πθηζηακέλσλ ελνπνηνχληαη (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 67).  

πκπεξάζκαηα-πδήηεζε ησλ εξεπλεηηθώλ πνξηζκάησλ 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηπι εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη απαληήζεηο ησλ 

δηεπζπληψλ έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη πηνζεηνχλ ην δεκνθξαηηθό ζηπι, δειαδή επηδεηθλχνπλ 

πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, δχν απφ ηνπο δέθα 

δηεπζπληέο πηνζεηνχλ ην ζπλαδεξθηθό-αλζξσπηζηηθό ζηπι ή ζηπι ηνπ εθθξεκνύο, δειαδή 

ηζνξξνπεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη γηα ην απνηέιεζκα, ελψ δχν απφ 

απηνχο πηνζεηνχλ ην απηαξρηθό θαινπξναίξεην ζηπι, δειαδή ν δηεπζπληήο-εγέηεο είλαη 

απηαξρηθφο, φκσο, επηηξέπεη θάπνηαο κνξθήο επηθνηλσλία κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη 

ηνχην γηα λα ηνπο δείμεη φηη είλαη πξνζηηφο θαη πξάηηεη γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Κάπνηεο 

θνξέο δεηάεη ηε γλψκε ηνπο ρσξίο, σζηφζν, λα ηελ ππνινγίδεη. Αμίδεη, φκσο, λα αλαθεξζεί ε 

άπνςε δχν δηεπζπληψλ φηη ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο είλαη κηα «θαηαζθεπή» 

(«θαηαζθεπαζκέλε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, κε έλα θαηαζθεπαζκέλν ζπκκεηνρηθό πξόηππν») 

θαη θάηη ην «επηθαλεηαθφ», πνπ νθείιεηαη ζηα πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο («ζηα πεξηζζόηεξα (ζρνιεία) επηθξαηεί κηα επηθαλεηαθή 

ζπλαδειθηθόηεηα, κηα «ξερή» δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία… Κη απηό έρεη λα θάλεη κε ηα 

πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο…»). Πξφθεηηαη γηα κηα 

αληίιεςε πνπ επηζεκαίλεη ηα πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ θπξίαξρνπ νξγαλσηηθνχ πξνηχπνπ 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Κη άιινη κειεηεηέο, φπσο ν Καξαγηάλλεο (2014), έρνπλ 

επηζεκάλεη ζε αληίζηνηρε έξεπλά ηνπο ηελ θαηαζθεπαζκέλε ζπλαδειθηθφηεηα πνπ πξεζβεχεη 

ην ζπκκεηνρηθφ πξφηππν, ηε ξερή δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία θαη ην αζζελέο αμηαθφ πξφηππν. 

Θα είρε ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζνχλ νη απφςεηο γηα ην ζέκα απηφ θαη 
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άιισλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο), αιιά 

θπξίσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ηχπσλ-κνληέισλ εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη απαληήζεηο 

έδεημαλ φηη νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθνινπζνχλ κνληέια πνπ ην θαζέλα εζηηάδεη ζε 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εγεζίαο ζην ζρνιείν. Ζ ζπκκεηνρηθή εγεζία (1
νο

, 2
νο

, 4
νο

 θαη 9
νο

 

δηεπζπληήο) αζρνιείηαη κε ηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ε δηνηθεηηθή εγεζία (3
νο

 θαη 6
νο

 δηεπζπληήο) δίλεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, ε 

ζπλαιιαθηηθή εγεζία (3
νο

 δηεπζπληήο) ππνγξακκίδεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

βαζίδνληαη πάλσ ζε κία αληαιιαγή γηα θάπνην πφξν πνπ εθηηκνχλ, ε ελδερνκεληθή εγεζία (5
νο

 

δηεπζπληήο) αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αληηκεηψπηζεο 

έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ θαη αλαγθψλ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (7
νο

 θαη 10
νο

 δηεπζπληήο) 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία δέζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο θαη 

ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ θαη, ηέινο, ε δηαπξνζσπηθή εγεζία (8
νο

 δηεπζπληήο) 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Καζέλα απφ απηά ηα κνληέια είλαη έλα κφλν θνκκάηη ηνπ παδι πνπ 

ζπλζέηεη ηελ εγεζία παξέρνληαο, φκσο, φπσο αλαθέξνπλ νη Bush & Glover (2003), δηαθξηηή 

αιιά κνλνδηάζηαηε πξαθηηθή γηα ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ.  

Απφ ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

εγεζία ζην ζρνιείν είλαη έλλνηα κε πνιχπινθεο δηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο, άιιεο πεξηζζφηεξν 

θαη άιιεο ιηγφηεξν, κπνξνχλ νη δηεπζπληέο-εγέηεο λα ελζσκαηψλνπλ ζην έξγν ηνπο. Δίλαη 

γεγνλφο, ζχκθσλα κε ην αΐηε (2005), φηη θακία κνξθή εγεζίαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή γηα φια ηα ζρνιεία θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα δηαπηζηψλνπκε φηη ε επίδξαζε ηεο εγεζίαο κεγηζηνπνηείηαη φηαλ δηαλέκεηαη ζε φια ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, γη‘ απηφ θαη ππεξηζρχεη ην κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο ή 

θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Ζ πνηνηηθή ζρνιηθή εγεζία απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ, 

ραξηζκαηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη γίλεηαη ζπιινγηθή, ζπκκεηνρηθή θαη ππνζηεξηθηηθή, ελψ ν 

δηεπζπληήο-εγέηεο ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηνπ 

κνλάδαο. Αλ θαη ππάξρνπλ αληηθαηηθά ζηνηρεία απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη νη αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο πηνζεηήζεθαλ θαη 

πξνβιήζεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηνλ Ν. 1566/85 θαη απφ ηελ ΤΑ 105657/Γ1/16-10-2002 (ΦΔΚ 

1340, η.Β΄) θαη απνηεινχλ βαζηθέο αμίεο γηα αξθεηνχο απφ ηνπο δηεπζπληέο ηεο έξεπλάο καο. 

 Οη Harris & Spillane (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρηθή εγεζία δελ είλαη παλάθεηα θαη 

φηη είλαη έλαο ηξφπνο λα δεη θαλείο ηελ εγεζία δηαθνξεηηθά ππφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ πεξηθιείεη θηλδχλνπο, 

θαηαιήγνληαο πσο είλαη έλα ξίζθν πνπ αμίδεη ηνλ θφπν. Ο Timperley (2005: 417) αλαθέξεη 

φηη ην λα θαηαλέκεηαη ε εγεζία ζε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο είλαη κηα επηθίλδπλε 

πξνζπάζεηα θαη πνιιέο θνξέο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε θαηαλνκή ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλεπάξθεηαο. χκθσλα, ινηπφλ, κε απηή ηελ παξαδνρή, ζα πξέπεη λα κελ 
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απνζησπάηαη ην γεγνλφο φηη ε θαηαλνκή ηεο εγεζίαο ζε νξγαληζκνχο, εηδηθά ζε ρψξεο πνπ 

δελ έρνπλ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 

απνξξέεη απφ ην κεγάιν αξηζκφ εγεηψλ θαη ηηο δηαθσλίεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο (Harris et al., 2007).  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπκκεηνρηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηηο ζηάζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Δάλ απηνί ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ελεξγεηηθά, ηφηε απηή κπνξεί λα 

πεηχρεη. Αλ, φκσο, δείρλνπλ απάζεηα ή ερζξηθφηεηα, θαίλεηαη ζίγνπξν φηη ην κνληέιν ζα 

απνηχρεη (Hellawell, 1998 ζην Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 47). Αθφκε, είλαη πνιχ πηζαλφ, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα κελ επηζπκνχλ πάληα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άζθεζε εγεζίαο, θαζψο 

πνιινί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ δελ είλαη πάληα επηζπκεηή (Hoy & Miskel, 2013
. 
Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Ο 

Hoyle (1986) ππνζηεξίδεη φηη νη γξαθεηνθξαηηθέο θαη πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο δείρλνπλ φηη 

δελ ππάξρεη γλήζηα ζπλαδειθηθφηεηα ζηα ζρνιεία. Οη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηα ζρνιεία 

εμαξηψληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ, παξά απφ ηε ζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 47).  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα θαηαηαρζνχλ νη δηεπζπληέο ζε 

θάπνηα κνξθή εγεζίαο (Harris, 2005), θαζψο ππάξρνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο θαη ηα κνληέια 

εγεζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ελαιιαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο επηινγέο.  Ζ ζεσξεηηθή απηή 

παξαδνρή επαιεζεχεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ είλαη φηη νη δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ πηνζεηνχλ πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο φρη κφλν απφ έλα κνληέιν εγεζίαο, αιιά 

απφ πεξηζζφηεξα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρηθή εγεζία. 
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Abstract: This essay explores the integration of swimming in the Physical Education course 

in elementary schools according to the views of the involved bathing instructors, the pupils‘ 

teacher-attendants who participated in the swimming program and these pupils‘ parents. The 

main methodological tool of the research is the interview, which was carried out with 13 

participants (bathing instructors, teachers - students 'escorts, pupils' parents). The purpose of 
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the interview was to write down and analyse the subjects' views on the possibility of 

incorporating swimming in the physical education lesson, the obstacles of that integration and 

the contribution of bathing to elementary school pupils. The findings of the research have 

shown that it is feasible and necessary, at the same time, to integrate bathing into physical 

education lessons in primary schools because of its significant contribution to swimming 

education, athletic skills, behavior, mental health and children‘ s hygiene habits. Nevertheless, 

the barriers of its proper implementation are numerous, serious and, therefore, in need of a 

substancial and prompt solution so as the enterprise to become a success. 

Keywords: swimming, physical education, integration, obstacles, contribution 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

εθπαηδεπηψλ θνιχκβεζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζπλνδψλ ησλ καζεηψλ πνπ κεηείραλ ζε 

πξφγξακκα θνιχκβεζεο θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ απηψλ. Βαζηθφ κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπλέληεπμε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 13 ζπκκεηέρνληεο 

(εθπαηδεπηέο θνιχκβεζεο, εθπαηδεπηηθνί- ζπλνδνί καζεηψλ, γνλείο καζεηψλ). θνπφο ηεο 

ζπλέληεπμεο ήηαλ λα θαηαγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηε 

δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηα εκπφδηα 

απηήο ηεο ελζσκάησζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζηνπο καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, έδεημαλ φηη είλαη εθηθηή θαη απαξαίηεηε ηαπηφρξνλα ε 

ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ιφγσ 

ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ηεο ζηελ θνιπκβεηηθή παηδεία, ζηηο αζιεηηθέο δεμηφηεηεο, ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηηο πγηεηλέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ. Χζηφζν ηα 

εκπφδηα γηα ηελ αδηαθψιπηε  εθαξκνγή ηεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη  ζε θάζε 

πεξίπησζε ρξήδνπλ άκεζεο θαη νπζηαζηηθήο  επίιπζεο ψζηε ε πξνζπάζεηα λα ζηεθζεί κε 

επηηπρία.  

Λέμεηο θιεηδηά: θνιχκβεζε, Φπζηθή Αγσγή, ελζσκάησζε, εκπφδηα, ζπκβνιή. 

Δηζαγσγή 

Ζ δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο ζηα ειιεληθά Γεκνηηθά ζρνιεία κέρξη πξφζθαηα δελ 

εζεσξείην ππνρξεσηηθή. Μάιηζηα ε δηδαζθαιία ηεο απνπζίαδε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

(Νηθνδέιεο, Παπαραξίζεο, Νηακπάθεο, Μηζαειίδεο & Παπαξγπξίνπ,  2014).  

ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ δεδνκέλνπ, πνπ πεξηέγξαθε ηελ ηξέρνπζα / ζχγρξνλε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο  ρψξαο αιιά θαη ηεο πνιχ πξφζθαηα 

εθαξκνγήο (ζρ. έηνο 2016-17) ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο δφζεθε ην έλαπζκα γηα λα δηεξεπλεζνχλ ηφζν ε αλαγθαηφηεηα φζν θαη ηα εκπφδηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζηα ζρνιεία καο. πγθεθξηκέλα, 

ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα  δηεξεπλεζεί  ε  ζπνπδαηφηεηα ηεο 
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ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θη  ε ζπκβνιή ηεο ζηνπο 

καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Μηα έξεπλα  ζχκθσλα πάληα κε ηελ άπνςε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηεο 

θνιχκβεζεο                 (εθπαηδεπηηθνί - ζπλνδνί ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηέο ηεο θνιχκβεζεο  

αιιά θαη γνλείο ησλ καζεηψλ)  θαη ην νπνίν εθπνλήζεθε θη εθαξκφζηεθε απφ ηελ Πνιηηεία  

γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  Γξάκαο ζην Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο.  

Αθνξκή, ινηπφλ, ζηάζεθε ην γεγνλφο ηεο  εθαξκνγήο  ηεο  δηδαζθαιίαο    ηνπ  αληηθεηκέλνπ  

ηεο  θνιχκβεζεο απφ ηε Γ/λζε  Φπζηθήο  Αγσγήο  ηνπ  ΤΠ.Π.Δ.Θ.  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ην  

Τπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  θαη Γηνηθεηηθήο  Αλαζπγθξφηεζεο  θαη  ηε  Γεληθή  Γξακκαηεία  

Αζιεηηζκνχ,  ζηηο  ζρνιηθέο  κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.   

1. Ζ ελζσκάησζε ηεο θνιύκβεζεο ζην κάζεκα ηεο  Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

ειιεληθώλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ: αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Ζ θνιχκβεζε, ηφζν σο κάζεκα ζηα ζρνιεία  ή  σο αγσληζηηθφ άζιεκα,   φζν θαη σο  κέζν 

ςπραγσγίαο θαη ζπνξ απνηειεί παγθνζκίσο ζήκεξα κηα ηδηαίηεξα πξνζθηιή  δξαζηεξηφηεηα. 

πληζηάηαη απφ πνιινχο επηζηήκνλεο (ηαηξνχο, παηδαγσγνχο, πξνπνλεηέο, θαζεγεηέο 

Φπζηθήο Αγσγήο) θαη ραξαθηεξίδεηαη σο  θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο αλάπηπμεο  ηνπ παηδηνχ. 

Πέξαλ ηνχηνπ έλαο επηπιένλ ιφγνο  πνπ ζπλεγνξεί ζ‘ απηφ είλαη o πληγκφο , ν νπνίνο 

απνηειεί ζεκαληηθή αηηία ζαλάηνπ. Καηαγεγξακκέλα, έλαο άλζξσπνο πεζαίλεη απφ πληγκφ 

θάζε 90 δεπηεξφιεπηα ζηνλ πιαλήηε. ηελ Διιάδα, πεξηζζφηεξνη απφ 400 άλζξσπνη ράλνπλ 

ηε δσή ηνπο απφ πληγκφ εηεζίσο  ηα ηειεπηαία ρξφληα  εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ  δέθα (10) 

είλαη παηδηά θαη έθεβνη. Ζ ρψξα καο θαηείρε ην 2014 ηελ 6
ε
 ζέζε ζε ζαλάηνπο – έλα  

πξαγκαηηθά δξακαηηθφ πνζνζηφ - απφ  πληγκφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ 39
ε
 

παγθνζκίσο ζε ζχλνιν 116 ρσξψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο (WHO, 2014), ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο ηεο θνιχκβεζεο θαη απνπζίαο ζεβαζκνχ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ αζθαιείαο ζην λεξφ. Δπίζεο ζεκεηψζεθαλ 20% πεξηζζφηεξνη 

πληγκνί απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο (Τπνπξγείν Τγείαο, 2014). 

ηε ρψξα καο κηα ηνπξηζηηθή θαη ηζηνξηθά λαπηηθή ρψξα κε 16.000 ρικ. αθηνγξακκήο, απφ 

ηα νπνία 3.000 ρικ. είλαη παξαιίεο, ην θαηλφκελν ηεο απμεκέλεο  ζπρλφηεηαο πληγκψλ πνπ 

εκθαλίδεηαη θάζε θαινθαίξη ζα κπνξνχζε λα είλαη κηθξφηεξεο έθηαζεο, εάλ ε θνιχκβεζε 

δηδαζθφηαλ σο κάζεκα απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Αλαινγηθά ην θαηλφκελν απηφ είλαη 

κηθξφηεξν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Τπνπξγείν Τγείαο, 2014) επεηδή ε 

θνιχκβεζε απνηέιεζε  θη εμαθνινπζεί λ‘ απνηειεί βαζηθφ κάζεκα ζηα ζρνιεία ηφζν θαζ‘ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα (Arlott, 1975), φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα 

πνπ δηαλχνπκε. 

ηελ Δπξψπε θαη ζε άιιεο ρψξεο εθαξκφδεηαη ε εθκάζεζε ηεο θνιχκβεζεο απφ ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Έηζη, παξάδεηγκα απνηεινχλ ε Αγγιία, πνπ πξσην-εηζήγαγε ηελ θνιχκβεζε ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απφ ην 1914, ζε ειηθίεο 3-6 εηψλ (Green, Smith, & Roberts 
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2005), ε νπεδία, ε Γαλία, ε  Ννξβεγία θαη ε Φηλιαλδία, φπνπ δηδάζθνληαη θνιχκβεζε 

καζεηέο έσο 11 εηψλ (Dencker, Thorsson, Karlsson, Lindén, Svensson, Wollmer, & Andersen 

2006), ε Γεξκαλία θαη  ε Απζηξία, κε ηε δηδαζθαιία ηεο λα εθαξκφδεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Green & Hardman 2005) θαη ε Γαιιία, φπνπ καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ δηδάζθνληαη θνιχκβεζε (Marshall & Hardman 2000). Απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο θνιχκβεζεο ζε φιεο απηέο ηηο ρψξεο είλαη ε εθκάζεζε ηεο θνιπκβεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζε επίπεδν γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ εληφο ηνπ 

λεξνχ (Green & Hardman 2005). 

Κάζε ρξφλν έλα επάξηζκν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο έξρεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

ζεξηλψλ δηαθνπψλ ζ‘ επαθή κε ην πγξφ ζηνηρείν (ζάιαζζα, πηζίλεο), γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο ζηα ζρνιεία αλάγθε επείγνπζα θη επηηαθηηθή. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη πσο ε  δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο απφ κηθξή ειηθία  θξίλεηαη 

φρη απιψο επηβεβιεκέλε κα θαη ζσηήξηα θαζψο ε έιιεηςε θνιπκβεηηθήο παηδείαο θαη 

επάξθεηαο απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα αίηηα ησλ πληγκψλ ζηε ρψξα καο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ 

δηαξθψο θαηαβάιινληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κε πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα  ησλ Γήκσλ - φπσο ην «παηδί θαη θνιχκπη» - απνηεινχλ 

αλακθίιεθηα  έλα ζεηηθφ βήκα, σζηφζν φκσο δε  θαίλεηαη λα ζεξαπεχνπλ ην πξφβιεκα 

θαζψο θαιχπηνπλ έλα κηθξφ  κφλν αξηζκφ παηδηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο πνπ δηαηεξνχλ ηκήκαηα θνιχκβεζεο. 

Σα καζήκαηα ηεο θνιχκβεζεο  - φηαλ δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία - παξαδίδνληαη κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, ελψ ζηνπο ζπιιφγνπο ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σα πξνγξάκκαηα πνπ 

δηνξγαλψλνπλ νη Γήκνη ζηηο πηζίλεο ή ζηε ζάιαζζα είλαη πνιχ θαιά, επεηδή κε ηε ζπρλφηεηά 

ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ γξήγνξα κε ην  πγξφ ζηνηρείν  

θαζψο θαη κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηεο θνιχκβεζεο. Έρεη απνδεηρζεί πσο παηδηά πνπ δέρνληαη 

έζησ θαη δέθα ζπλαπηά καζήκαηα ζηα πξνγξάκκαηα απηά, νινθιεξψλνπλ ηελ εμνηθείσζή 

ηνπο κε ην λεξφ πνιχ εχθνια ζηηο ζαιαζζηλέο δηαθνπέο (Γηάηζεο,  ακπάλεο, 1993).  

Ζ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

θνιχκβεζεο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ (ζην θνιπκβεηήξην ή ζηε ζάιαζζα) κπνξεί λα απμήζεη 

ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ γλσξίδνπλ λα επηπιένπλ θαη λα θνιπκπνχλ (A.S.A., 1987). 

Ζ θνιχκβεζε δηδάζθεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο, πνπ είλαη αλεπηπγκέλε ε Φπζηθή Αγσγή σο 

βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί  έλα  απφ  ηα  αληηθείκελα  ηνπ  καζήκαηνο  ηεο  Φπζηθήο  Αγσγήο  

φπσο αλαθέξεηαη ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..)   ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Τ.Α. 21072β/Γ2, ΦΔΚ 304/η.Β΄/13.3.2003) κε ηελ 

επηζήκαλζε «φπνπ ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο».  

Έπεηηα  απφ  ηελ  εθαξκνγή πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

2015-16,  θαηέζηε ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή  ηεο  δηδαζθαιίαο ηνπ  αληηθεηκέλνπ  ηεο  
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θνιχκβεζεο  ζηηο  ζρνιηθέο  κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  

απφζηαζε  κέρξη  θαη  25  ρηιηφκεηξα  απφ  ην  ρψξν δηεμαγσγήο  ηνπ  καζήκαηνο  (εζληθά,  

δεκνηηθά,  δεκφζηα  θαη  ηδησηηθά  θνιπκβεηήξηα)  απφ  ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 

θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο  ζηελ  ππνρξεσηηθή  

εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην Α.Π..  ηεο Φπζηθήο  Αγσγήο  (Τ.Α.  21072β/Γ2,  ΦΔΚ  304  

η.Β΄/13-3-2003), είλαη  λα  ζπκβάιεη  θαηά  πξνηεξαηφηεηα  ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ θαη παξάιιεια λα βνεζήζεη ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα θαζψο 

θαη ζηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία.   

Μέζα απφ ζηνρεπκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο σο 

αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο εμππεξεηεί ηνλ παξαπάλσ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 

απεπζπλφκελε θαη ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, 

ςπρνθηλεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ, επξηζθφκελε ζε πιήξε ηαχηηζε κε ην 

ζπλνιηθφηεξν πιαίζην ηεο ζρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Δπίζεο,  ε δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο είλαη ζεκαληηθφ πξνιεπηηθφ κέηξν γηα ηε δηαρείξηζε 

έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ εληφο ηνπ λεξνχ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Αθφκε, ε ζπκβνιή ηεο 

έγθεηηαη θαη ζην γεγνλφο φηη καζαίλνπλ πιήζνο δεμηνηήησλ, νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη 

ρξήζηκεο ζηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Έηζη ε απφθηεζε βησκαηηθήο γλψζεο ησλ 

βαζηθψλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο, ε αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο κέζα ζην λεξφ, ε  

εμνηθείσζε  κε  ην  πδάηηλν  ζηνηρείν  κέζα  απφ  ην  παηρλίδη  θαη  ηελ ςπραγσγία, ε  

αλάπηπμε  ηεο  ζπλεξγαζίαο  θαη  ηεο  θνηλσληθφηεηαο ζπκβάιινπλ    ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2016).  

Μέζα απφ ηελ αγσγή ηεο θνιχκβεζεο, ην παηδί κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ην λεξφ κε 

απφιπηε αζθάιεηα. Παξάιιεια, ε θνιπκβεηηθή παηδεία πξνάγεη θαη ηελ πγεία ηνπ, 

παξέρνληάο ηνπ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία. Απνηειεί κία άξηζηε κνξθή θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη έλαλ ηδαληθφ ηξφπν αλάπηπμεο  ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπο (Sato,  Kaneda,  Wakabayashi,  &  Nomura, 2007). 

Ζ  θνιχκβεζε  σο  δηδαθηηθφ  αληηθείκελν  ηεο  Φπζηθήο  Αγσγήο  κπνξεί λα πξνάγεη κε 

ηδαληθφ ηξφπν ηε κάζεζε ζε δηεπηζηεκνληθφ θαη δηαζεκαηηθφ επίπεδν, ελψ κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί θαη κε ηε δηδαζθαιία άιισλ καζεκάησλ. Παξάιιεια είλαη κηα άξηζηε κνξθή 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο ζεκαληηθψλ γηα ηνλ  άλζξσπν  θηλεηηθψλ  

δεμηνηήησλ.  Απηά,  καδί  κε  ηελ  ηδηαίηεξε  ζεκαζία  πνπ έρεη ε γλψζε ηεο θνιχκβεζεο γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηε δσή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαζηζηνχλ ηελ θαζηέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή ηεο εθπαίδεπζεο (Γθφηζεο, 

Καιακπαιίθαο, Νηάλεο, 2016).  

Μέρξη πξφηηλνο (ζρ. έηνο 2015-16) ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ δελ 

πηνζεηνχζε ηε δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Δπίζεο, απνπζίαδαλ νη νδεγίεο απφ ην ΑΠ θαη νη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε  αζιήκαηα αηνκηθά θαη νκαδηθά. Παξάιιεια, απνπζίαδαλ νη πξαθηηθέο νδεγίεο 

θαη ηα ελδεηθηηθά  ζρέδηα καζεκάησλ γηα ηελ θνιχκβεζε.  
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Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα επηηάζζεη ηε δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ιφγσ ηεο ζπνπδαίαο ζπκβνιήο ηεο αιιά  θαη επεηδή 

απνηειεί  αλαθαίξεην θη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παηδείαο θάζε αλζξψπνπ. Ζ άγλνηα ηεο 

θνιχκβεζεο ζπλάδεη κε ηελ ακάζεηα, πνπ βάζεη αξραίαο ξήζεο «κήηε γξάκκαηα κήηε λείλ 

επίζηαζζαη»  

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

2.1. θνπόο έξεπλαο 

θνπφο ηεο πξνθείκελεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαθαλνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ- 

ζπλνδψλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Δπηρεηξείηαη , επίζεο, λα δηεξεπλεζνχλ νη 

ζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο θνιπκβεηηθήο 

παηδείαο. Παξάιιεια λα δηαθαλνχλ ηα ελδερφκελα εκπφδηα σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο 

θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Να δηεξεπλεζεί, ηέινο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο   

έληαμεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα, δεδνκέλνπ φηη ζε άιιεο ρψξεο ε θνιχκβεζε ζεσξείηαη 

ππνρξεσηηθή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ (Green & Hardman 

2005). 

2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ κέζσ ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

α) Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζπλνδψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο; 

β) Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζπλνδψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ηε   ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο; 

γ) Πνηα είλαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ  απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - 

ζπλνδψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ; 

2.3. Πιεζπζκόο- Γείγκα έξεπλαο 

Γηεμήρζε πνηνηηθή πξσηνγελήο έξεπλα, κέζσ ησλ δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ζε δείγκα 13 

αηφκσλ. Έηζη, κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, αληιήζεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ - 

ζπλνδψλ (n=5, 3 άλδξεο, 2 γπλαίθεο), ησλ εθπαηδεπηψλ (n=3, 2 άλδξεο, 1 γπλαίθα) θαη ησλ 

γνλέσλ (n=5 γπλαίθεο) ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνιχκβεζε ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο παξαθνινχζεζαλ ην  ελ ιφγσ πξφγξακκα, ζην θιεηζηφ 

θνιπκβεηήξην ηεο Γξάκαο. 
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Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα εμήο: 

Α) λα έρνπλ κεηάζρεη άκεζα ή έκκεζα ζην πξφγξακκα θνιχκβεζεο 

Β) λα αλήθνπλ ζε κία εθ ησλ ηδηνηήησλ: εθπαηδεπηήο θνιχκβεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, εθπαηδεπηηθφο - ζπλνδφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο, 

γνλέαο καζεηή πνπ θνηηά ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζπκκεηείρε ζην  ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα θνιχκβεζεο 

Κάζε ζπλέληεπμε νινθιεξψζεθε κέζσ πξνζσπηθήο, αηνκηθήο ζπλάληεζεο ηνπ εξεπλεηή κε 

ηνλ ζπκκεηέρνληα δηάξθεηαο 30-45 ιεπηψλ ηεο ψξαο. 

2.4. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα 

νξηνζεηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο θαη φρη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο. Δπίζεο, αθφκε έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην εξεπλεηηθφ δείγκα 

πεξηνξίζηεθε ζε εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπηηθνχο-ζπλνδνχο θαη γνλείο-ζεαηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο. Γελ αλαδεηήζεθαλ απφςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γεληθφηεξα. Δπνκέλσο ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ ζε 

γεληθεπηνχλ ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζπλνδψλ θαη ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κεηά ην 

πέξαο εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνιχκβεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά ην δηδαθηηθφ έηνο 2016-17. 

2.5. Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο νπνίαο δηεμήρζεζαλ δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο, κε ηε ζπκβνιή ελφο  δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα κπνξεί 

λα απνηειέζεη βαζηθφ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ πνιχπινθα θαηλφκελα 

(Mason, 2003). Δπίζεο, κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην ππφ εξψηεκα δήηεκα 

ηεο έξεπλαο Cohen & Manion, 1994), πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνεζεί έλα 

θαηλφκελν κέζσ ησλ αηνκηθψλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην, ινηπφλ, απνηειείηαη απφ 2 εξσηήζεηο δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(θχιν, ειηθία) θαη 2 εξσηήζεηο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία) 

ηνπ δείγκαηνο, 6 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ γηα ηε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ δείγκαηνο 

ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ πεξηείρε εθδνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Καζηκάηε, Φεξεληίλνο, 

& Καιιηγάο,  (2002) θαη 7 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη (1) θιεηζηνχ ηχπνπ κε θιίκαθα 1-7 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο θαη παξαθνινχζεζε ην δείγκα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο 
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Αγσγήο, βαζηζκέλεο ζε πξνηάζεηο ησλ Ajzen θαη Fishbein (1980) θαη Theodorakis (1992, 

1994). 

Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα αηζζάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο άλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, ψζηε αληίζηνηρα λα είλαη θαη ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεψλ ηνπο εηιηθξηλέο. 

Ζ ζπλέληεπμε, σο δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε, 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θνιχκβεζεο γηα ηνπο κελ εθπαηδεπηηθνχο – 

ζπλνδνχο θαη γνλείο-ζεαηέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, γηα ηνπο δε εθπαηδεπηέο ζην ρψξν ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ ηεο 

Γξάκαο. 

Αξρηθά, ν εξεπλεηήο καγλεηνθψλεζε ηηο 13 ζπλεληεχμεηο. Αθνινχζσο, νη ζπλεληεχμεηο απηέο 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν word αλά θαηεγνξία 

δείγκαηνο (εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπηηθνί- ζπλνδνί, γνλείο  καζεηψλ/ηξηψλ). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ- δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, επίζεο, είρε σο εμήο: Σα δεδνκέλα 

θσδηθνπνηήζεθαλ ζε δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο, φπσο νη ίδηεο απηέο θαηεγνξίεο ππάξρνπλ θαη 

ζην εξσηεκαηνιφγην: 

- Απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

- Αμηνιφγεζε ηεο θνιχκβεζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Χζηφζν, επεηδή ζεσξνχληαη γεληθέο νη θαηεγνξίεο, έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

αθφκε ζαθέζηεξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

(1. Απφςεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 2. Απφςεηο γηα ηε ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο. 3. Δκπφδηα ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα 

Γεκνηηθά ζρνιεία). Οη απαληήζεηο, ηέινο, ηνπ δείγκαηνο ήηαλ εχζηνρεο θαη ζαθείο θαη δελ 

ρξεηάζηεθε ε δεκηνπξγία λέαο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο ή δηεχξπλζεο ησλ εξσηήζεσλ, ιφγσ ηεο 

κε απάληεζεο ζε θάπνην εθ ησλ εξσηεκάησλ ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

3. Παξνπζίαζε επξεκάησλ 

Γηα ηελ νξγαλσκέλε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, νη ζπκκεηέρνληεο αξρηθά ξσηήζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηελ θνιχκβεζε θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

θνιχκβεζεο, κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξψηεο (ζρ. έηνο 2016-17), νπζηαζηηθά 

ελζσκάησζήο ηεο ζην κάζεκα. Χζηφζν, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη παξαθηλνχκελνο απφ ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ζηα νπνία αλαδεηνχληαη απαληήζεηο γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, θξίζεθε νξζφηεξν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη 

απαληήζεηο ηνπο βάζεη ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ ησλ εξσηεκάησλ, δειαδή 
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1. Απφςεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ.  

2. Απφςεηο γηα ηε ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ.  

3. Δκπφδηα ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά 

ζρνιεία. 

3.1. Ζ ελζσκάησζε ηεο θνιύκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα 

Γεκνηηθά ζρνιεία 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 

αλαθέξεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, «θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό» (Τ11), δελ είλαη ελεκεξσκέλνη, 

αιιά νχηε θαη «επαξθώο» (Τ13) ελεκεξσκέλνη γηα ην αληηθείκελν ηεο θνιχκβεζεο πνπ 

δηδάζθεηαη κέζσ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Χζηφζν, θξίλεηαη φηη «πξέπεη λα ελζσκαησζεί» 

(Τ10), «ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί»  (Τ1) θαη κάιηζηα απνηειεζκαηηθά ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο «από ηελ πξώηε ρξνληά πνπ έγηλε πηινηηθά , λνκίδσ όηη κπνξεί λα 

εληαρζεί ζηα δεκνηηθά» (Τ11). 

πλερίδνληαο ζην δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα Γεκνηηθά ζρνιεία ζήκεξα «δελ είλαη 

100% έηνηκα αθόκε» (Τ11) λα απνδερζνχλ κία ηέηνηα αιιαγή, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα 

ελζσκαησζεί, εάλ ππήξρε «θαιή δηάζεζε» (Τ13) θαη «ζπλεξγαζία» (Τ11). Αθφκε, ηα 

ζεκεξηλά Γεκνηηθά δε δηαζέηνπλ θαζφινπ αλάινγεο ππνδνκέο γηα ηελ ελζσκάησζή ηεο, 

«αιιά από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη δεκνηηθό θνιπκβεηήξην, γηαηί όρη» (Τ13). 

Σέινο, πξνηάζεθε, σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα, λα γίλνληαη  θαη‘ 

ειάρηζηνλ «10 καζήκαηα θνιύκβεζεο» εηεζίσο (Τ11) πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κία 

«ηθαλνπνηεηηθή θνιπκβεηηθή παηδεία» (Τ4), «λα ππάξρεη έλαο άληξαο θαη κία γπλαίθα 

ζπλνδνί» καδί κε ηα παηδηά (Τ12), λα «απμεζεί ν ρξόλνο ηνπ καζήκαηνο ηεο θνιύκβεζεο» 

(Τ1) θαη λα «είλαη βειηησκέλεο θαη θαηάιιειεο νη εγθαηαζηάζεηο ησλ θνιπκβεηεξίσλ» (Τ13). 

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ  ζπλεληεπμηαδφκελσλ: «..ην πξφγξακκα ηεο θνιχκβεζεο ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θξίζεθε φηη είλαη «πάξα πνιύ θαιό, πνιύ 

ελδηαθέξνλ, πάξα πνιύ εύθνιν, πάξα πνιύ ειθπζηηθό θαη επράξηζην γηα ηα παηδηά, αιιά θαη 

πάξα πνιύ αθίλδπλν». 

3.2. Ζ ζπκβνιή ηεο θνιύκβεζεο 

Οη εθπαηδεπηέο παξαδέρζεθαλ φηη ηα νθέιε ηεο θνιχκβεζεο γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν είλαη πνιιά, φπσο ε «εθκάζεζε ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμηνηήησλ» (Τ11) θαη 

ε «εμνηθείσζε κε ην λεξό» (Τ12), ε «απηνλόκεζε» (Τ13), ε «εθκάζεζε πξαθηηθώλ ζεκάησλ, ε 

ςπρηθή αγσγή θαη ε  απαιιαγή από αλαζθάιεηεο» (Τ5) θαη ε «πεηζαξρία» (Τ13), ε 
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«ζπλεξγαζία» (Τ6), ε «ςπραγσγία» (Τ9), ε «πηνζέηεζε νξζήο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ζσζηώλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη θαλόλσλ πγηεηλήο» (Τ7).  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο φζνλ αθνξά ηα νθέιε ηεο θνιχκβεζεο γηα ηνπο καζεηέο έξρνληαη 

λα πξνζηεζνχλ ζηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ γηα ηελ θνιχκβεζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν 

(Κσλζηαληηλίδνπ, 2015; Λακπάθε   & Αλησλίνπ, 2014; Μελά, Σνηίεθ, Κσλζηαληηλίδνπ, 

Σζηαθηξνχδεο, Μαθξή, Καηνίθνπ., 2014; Νηθνδέιεο θαη ζπλ., 2014). 

 

3.3. Σα εκπόδηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο θνιύκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία 

Βαζηθφ εκπφδην σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία είλαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ, ησλ νπνίσλ ε «άξλεζε» (Τ12) είλαη 

αλακελφκελε θαη δεδνκέλε, θαζψο ην κάζεκα ηεο θνιχκβεζεο είλαη θάηη ην «θαηλνύξην» 

(Τ9). Βέβαηα, κπνξεί λα παξαθακθζεί, θαζψο είλαη ηζρπξφηεξε ε ηζρχνπζα Τπνπξγηθή 

εγθχθιηνο από ηελ «πξνζσπηθή βνύιεζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο» (Τ12).  

Αθφκε έλα ζεκαληηθφ εκπφδην θαίλεηαη λα απνηειεί ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο- ζπλνδνχο ησλ καζεηψλ, θαζψο «θάπνηνη ήηαλ αδηάθνξνη. Κάπνηνη ήηαλ πνιύ 

αγρσκέλνη θαη πηεζκέλνη. Πίεδαλ ηα παηδηά λα θύγνπλ γξήγνξα θαη άξνλ- άξνλ. Κάπνηνη ιίγν 

ακειείο, νύηε ηα καιιηά λα ζηεγλώζνπλ» (Τ12). Δπίζεο, «αλ ήηαλε άληξαο, έπξεπε θάπνηα 

θνπέια λα ζπλνδεύεη ηα παηδηά θαη ζπλήζσο (νη εθπαηδεπηηθνί- ζπλνδνί ηνπο) ήηαλ γπκλαζηέο» 

(Τ13). Μάιηζηα, δελ κπνξνχζε λα ππάξρεη επσθειήο γηα ηνπο καζεηέο ζπλεξγαζία νχηε θαλ 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, νη νπνίνη ηειηθά δελ άθελαλ πεξηζψξηα ζηα 

παηδηά ηνπο λα «απηνλνκεζνύλ» κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Τ11).  

Αληηζέησο, ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο θνιχκβεζεο κε ηνπο καζεηέο είλαη άςνγε, κε 

ηα παηδηά λα απνιακβάλνπλ ην κάζεκα θαη λα «αληαπνθξίλνληαη πιήξσο» ζην κάζεκα ηεο 

θνιχκβεζεο (Τ12), κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε  καζεηή πνπ «κπήθε κόλνο ηνπ θαη δελ 

έβγαηλε» (Τ3). 

Δθηφο απφ ηνπο «παξεκβαηηθνύο γνλείο» ζηα απνδπηήξηα (Τ13), αθφκε έλα εκπφδην ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαίλεηαη λα  ζπληζηνχλ νη 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε «εηδηθέο αλάγθεο» (Τ12), αιιά θαη ε ζπλχπαξμε ησλ «ελήιηθσλ 

ινπόκελσλ» κε ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο (Τ12), «νη ππνδνκέο» (Τ6) πνπ ζα πξέπεη λα 

ραξίδνπλ «αζθάιεηα» ζηα παηδηά (Τ4), φπσο θαη ην φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ «άλεηα θαη 

βνιηθά απνδπηήξηα» (Τ8), λα ππάξρεη «αζθαιήο θαη θαηάιιειε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ησλ 

καζεηώλ ζε ρώξνπο θνιπκβεηεξίνπ γηα ην κάζεκα» (Τ10). 
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πδήηεζε- πκπεξάζκαηα 

Ζ ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθπαηδεπηψλ – ζπλνδψλ θαη γνλέσλ ησλ καζεηψλ καδί 

κε ηελ εμφρσο ζεηηθή ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζηα παηδηά αλαδεηθλχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

εθκάζεζήο ηεο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο, παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα  

πξνζθφκκαηα πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα αλαθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ  ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ηεο 

θνιχκβεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα ειιεληθά Γεκνηηθά 

ζρνιεία, ιφγσ ησλ πιείζησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ  απνξξένπλ απφ ηελ εθκάζεζή ηεο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή γηα ηελ   πξνζπέιαζε θαη επίιπζε ησλ εκπνδίσλ ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

θνιχκβεζεο ζην κάζεκα, θξίλεηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Aπηνί   κε ηε ζεηξά 

ηνπο θαινχληαη λα δηδάμνπλ ην αληηθείκελν ψζηε ην κάζεκα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη 

αζθαιέο. Δπίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα δεκφζηα 

κέηξα πιηθνηερληθνχ ραξαθηήξα ηφζν γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ φζν γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο.  

Παξά ηελ έιιεηςε θνιπκβεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα ζρνιεία  ε ζπζζσκάησζε θαη 

εθαξκνγή ζε κφληκε βάζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλα επηπιένλ βήκα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζηε ρψξα 

καο γεληθφηεξα αιιά  θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο εηδηθφηεξα. Άιισζηε  ζεκαληηθφ θαη 

επηπξφζζεην θίλεηξν, εθηφο απφ ηελ απνθπγή θαη πξφιεςε ησλ εηήζησλ πληγκψλ  αιιά θαη 

ησλ  σθειεηψλ πνπ απνθνκίδεη απφ ηελ εθκάζεζή ηεο θάζε παηδί, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη 

θάζε επξσπατθή ρψξα εθαξκφδεη ην κάζεκα απηφ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, πέξαλ ηεο κέρξη 

πξφηηλνο πξναηξεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπαληφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο απφ ηα  αληίζηνηρα 

ειιεληθά. Σν  ζηνηρείν  απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

λννηξνπίαο θαη ηεο επηηαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο δηαξθψο απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο. 

Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, σο απφξξνηα πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο αιιά θαη ηεο ζεηηθήο 

απνηίκεζήο ηεο ηφζν απφ εθπαηδεπηηθνχο- ζπλνδνχο φζν θαη απφ  γνλείο θαη εθπαηδεπηέο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο θνιχκβεζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε δσή ησλ 

καζεηψλ αλαβαζκίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

Page 168 of 215        

Βηβιηνγξαθία 

Α. Ξελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Arlott, J., (1975). The Oxford Companion to World Sports and Games. Oxford University 

Press, London (1975). 

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (Μηθξ. Μεηζνπνχινπ, 

Υ. & Φηινπνχινπ, Μ.). Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Dencker, M., Thorsson, Ο., Karlsson, M.K., Lindén, C., Svensson, J., Wollmer, P., & 

Andersen LB. (2006). Daily physical activity in Swedish children aged 8–11 years. 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16, 252-257.  

Green, K., Smith A., & Roberts, K. (2005). Young people and lifelong participation in sport 

and physical activity: a sociological perspective on contemporary physical education 

programmes in England and Wales. Leisure Studies, 24, 27-43.   

Green, Κ., & Hardman, Κ. (2005). Physical education: Essential issues. London: Sage 

Publications Company.  

Marshall, J., & Hardman, K. (2000). The state and status of physical education in schools in 

international context. European Physical Education Review, 6, 203-229.  

Mason, J. (2003). Η δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Δπηκ. Κπξηαδή, Ν.). Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Sato, D., Kaneda, K., Wakabayashi, H., & Nomura, T. (2007). The water exercise improves 

health-related quality of life of frail elderly people at day service facility. Quality of 

Life Research, 16, 1577-85. 

Theodorakis, Y. (1992). Prediction of athletic participation: A test of planet behavior theory. 

Perceptual & Motor Skills, 74, 371-379. 

Theodorakis, Y. (1994). Planned behavior, attitude strength, self-identity and the perception 

of exercise behavior. The Sport Psychologist, 8, 149-165. 

World Health Organization (2014).  Global report on drowning:  preventing a leading killer. 

World Health Organization.  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_report_drowning/Final_repor

t _full_web.pdf (πξνζπειάζηεθε ζηηο 3-4-2018). 

Β. Διιελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Φ.Α., Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (ΦΔΚ 209/10 – 10-1995 η. 

Α΄ ζει. 6224).  

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ/ Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

(ΑΠ/ΓΔΠΠ), Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (ΦΔΚ 304/13-3-2003 η. Β‘).  

Γηάηζεο ., ακπάλεο Μ. (1993). Η θνιύκβεζε. Σερληθή, δηδαζθαιία, πξνπνλεηηθή, 

λαπαγνζσζηηθή. Δθδφζεηο Salto, Θεζζαινλίθε. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 169 of 215 

Γθφηζεο, Κ.,  Καιακπαιίθαο, ., Νηάλεο, Α., (2016). Η Γηδαζθαιία ηεο Κνιύκβεζεο ζην 

ρνιείν. http://users.sch.gr/adanis/ebooks/SchoolSwimming.pdf (πξνζπειάζηεθε 

ζηηο 20-3-2018). 

Καζηκάηε, Κ., Φεξεληίλνο, ., & Καιιηγάο, Υ. (2002). Δηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. Νέεο ηερλνινγίεο θαη εθπαηδεπηηθνί. Μέλησξαο, 6, 29-45.   

Λακπάθε, Ο., & Αλησλίνπ, Π. (2014). Αμηνπνίεζε ησλ Project

. , 3, 211-218. 

Μελά, ., Σνηίεθ, Γ., Κσλζηαληηλίδνπ, Ξ., Σζηαθηξνχδεο, Υ., Μαθξή, Δ., Καηνίθνπ, . 

(2014). Γηδαζθαιία ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηεο θνιχκβεζεο ζην  Γεκνηηθφ 

ζρνιείν. Πξαθηηθά 22νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. 

Κνκνηελή: ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ. 

Νηθνδέιεο, Θ., Παπαραξίζεο, Β., Νηακπάθεο, Β., Μεζατιίδεο, Κ., & Παπαξγπξίνπ, Α. 

(2014). ρεδηαζκφο, Δθαξκνγή θαη Αμηνιφγεζε ελφο Πξνγξάκκαηνο Κνιχκβεζεο 

ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Αλαδεηήζεηο ζηε Φπζηθή Αγσγή & ηνλ Αζιεηηζκό, 12(2), 120-

130. 

Τπνπξγείν Τγείαο.  Δζληθό Πξόγξακκα Αζθάιεηαο ζην Νεξό. 

http://www.moh.gov.gr/articles/ethniko-programma-asfaleias-sto-nero/3346-ethniko-

programma-asfaleias-sto-nero  (πξνζπειάζηεθε ζηηο 23-3-2018). 

ΤΠ.Π.Δ.Θ. (2016). Δγθχθιηνο 2016.07.29/126602/Γ5 Δθαξκνγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

θνιύκβεζεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ Γ΄ ηάμε ηεο  

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2016-17. 

 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

Page 170 of 215        

 

 

Ζ θαιιηέξγεηα νξηδόληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ Λπθείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνύ νκίινπ «Δπηρεηξεκαηνινγία θαη 

Αληηινγία»  

The cultivation of horizontal competences of the students of the Experimental Lyceum 

of the University of Patras within the framework of the educational group 

"Argumentation and Disputation" 

νθία Μεηξνύιηα, Φηιόινγνο, Med, smitroulia@gmail.com 

Ησζήθ Φξαγθνύιεο, Αλ. Καζεγεηήο ΑΠΑΙΣΔ, sfaka@otenet.gr 

Sofia Mitroulia, Philologist, Med, smitroulia@gmail.com 

Iosif Fragkoulis, Associate Professor of ASPETE, sfaka@otenet.gr 

 

 

 

 

Πεξίιεςε:ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο νξηδφληηεο 

ηθαλφηεηεο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα ζεζκηθά θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμήο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ 

νκίινπ«Δπηρεηξεκαηνινγίαο θαη Αληηινγία». ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ θαζψο θαη ηα καζεζηαθά νθέιε ησλ καζεηψλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηνχο. ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο 

ησλ καζεηψλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ  «Δπηρεηξεκαηνινγία 

θαη Αληηινγία». Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκβνιή ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ ζηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά:νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φκηινο «Δπηρεηξεκαηνινγίαο & Αληηινγία» 

Abstract:The first part of the paper presents and analyzes the term horizontal competences, 

as it is defined in the institutional texts of the European Union, as well as the possibility of 

their development within the framework of the educational group of "Argumentation and 

Disputation". The second part of the paper describes the context of the educational groups as 

well as the learning outcomes of the students‘ participation in them. The third part of the 

paper presents the views of the students of the Experimental Lyceum of the University of 

Patras in relation to the development of horizontalcompetences within the framework of the 

educational group of "Argumentation and Disputation". The paper concludes with conclusions 

on the contribution of educational groups to the development of students' horizontal 

competences 

Key-words:horizontal competences,educational group of Argumentation and Disputation 
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Δηζαγσγή 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 αληηιακβάλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν φηη είλαη αλάγθε ν ζεκεξηλφο πνιίηεο λα εμνπιηζηεί, εθηφο απφ βαζηθέο ηερληθέο 

γλψζεηο, κε θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Χζηφζν, ν νξηζκφο ησλ θνηλσληθώλ 

ηθαλνηήησλ δελ απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία. ηε βηβιηνγξαθία ηηο ζπλαληά θαλείο κε 

δηάθνξεο νλνκαζίεο θαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Δπνκέλσο πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ε 

έλλνηα ηεο ηθαλόηεηαο απφ ηελ έλλνηα ηεο δεμηόηεηαο, ψζηε λα δηαζαθεληζηεί αλ ν ζηφρνο 

είλαη ε απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ή αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ (Παπαδάθεο 

& Φξαγθνχιεο, 2005). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Ζ 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ ζπλδέεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ,ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο 

θαη νκαδηθήο εξγαζίαο, ηθαλνηήησλ ρεηξηζκνχ δηαθσληψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηθαλνηήησλ ρεηξηζκνχ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη νξγάλσζεο, 

ηθαλνηήησλ λα καζαίλεη ην άηνκν πψο λα καζαίλεη.(Φξαγθνχιεο,2017).  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθνχο νκίινπο ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ καζεηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ δεμηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ καζεζηαθνχ 

θιίκαηνο κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

1. Οξηδόληηεο ηθαλόηεηεο  

ε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο αιιάδεη, φπνπ ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο εληζρχεηαη θαη νη 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο αθνινπζνχλ ζε ηαρχηεηα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ε αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(European Commission, 2008. Pavlakis,2017). Ζ δεκηνπξγία θνηλσληψλ ηεο γλψζεο απνηειεί 

ην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ δηεζλψο, θαζψο δηαθαίλεηαη φηη ε εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε κεηαηξέπεηαη γξήγνξα ζε παξσρεκέλε γλψζε (Cedefop, 2010). ζνη απνθνηηνχλ απφ 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ πψο καζαίλνπλ, πψο ζα 

ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ θαη πψο απηφ ζα ην δηαρεηξηζηνχλ θαη ζα ην αλαγλσξίζνπλ, σο κηα 

δηεξγαζία πνπ ζα ζπλερίζεη ζε φιε ηνπο ηε δσή. Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία ζέηεη πνιιέο 

πξνθιήζεηο ζηνλ άλζξσπν, θαζψο απηφο δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο, απιέο άιινηε, πιεπξέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, ζήκεξα θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο.  

Ζ ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα πην πιαηχ ζρεδηαζκφ πνπ μεπεξλά ηνλ αηνκηθφ παξάγνληα 

θαη κεηαθέξεηαη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν, ζην νπνίν ε δηάδξαζε κε ηνπο άιινπο είλαη 

απαξαίηεηε. Γεληθφηεξα, ε ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ην άηνκν νινθιεξψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο «εξγαζίεο» πνπ αθνξνχλ κία 

πιεζψξα παξαγφλησλ, φπσο ε ζπκπεξηθνξά, νη αμίεο, ηα θίλεηξα, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

γλψζεσλ θαη νη δεμηφηεηεο (Γνχθα, 2017). Πνιχ θνληά ζε απηήλ ηελ ελλνηνινγηθή 
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πξνζέγγηζε είλαη ν νξηζκφο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πνπ αλαγλσξίδεη ζηνλ φξν 

ηθαλφηεηα έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην(Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, 2007). 

Καηά ηνπο Shippmann,etall (2000), ε ηθαλφηεηα απνηειεί κία ηππνπνηεκέλε απαίηεζε, 

πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα εθηειεί ππεύζπλα θαη απηόλνκα θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε 

εξγαζία/έξγν ή ιεηηνπξγία. Ζ ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ζε έλα 

ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγήο απηψλ ζηελ 

πξάμε θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο. 

χκθσλα κε ην επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, ε ηθαλφηεηα είλαη 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε γλψζε θαη ηε δεμηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

λα αληαπνθξηλφκαζηε ζε ζχλζεηεο απαηηήζεηο, αμηνπνηψληαο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (πρ ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα, αμίεο θαη θίλεηξα) ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Shippmannetall., 2000). Δίλαη θαλεξφ, φηη σο ηθαλφηεηα νξίδνπκε έλα 

ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθαξκφδνπκε θαηάιιεια ζε θάζε 

πεξίζηαζε (Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, 2007). Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ζε 

νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, ζηελ πξνζσπηθή, ηε δεκφζηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ρξεηαδφκαζηε έλα επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ γηα λα κπνξέζνπκε λα 

αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ην πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

δνχκε. Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαηαγξάςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

κνληέια πεξηγξαθήο θαη θαηάηαμεο ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ. Έλαο εθηελήο θαηάινγνο σζηφζν 

ζα είρε πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή εθαξκνγή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμνπκε έλα πιαίζην πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ εμππεξεηνχλ πνιιαπιέο πιεπξέο ηεο δσήο θαη 

δίλνπλ πξαγκαηηθφ λφεκα, ζε φζνπο ζα θιεζνχλ λα ηηο αλαπηχμνπλ.  

Ο ΟΟΑ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη κε κεζνδηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έλα ηέηνην 

πιαίζην ζέηεη σο θξηηήξηα γηα θάζε νξηδφληηα ηθαλφηεηα ηα εμήο:  

 λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηα άηνκα θαη ηηο 

θνηλσλίεο.  

 λα βνεζά ηα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε έλα επξχ θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 λα αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

ελζπλαίζζεζεο. 

 λα αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο.   

ην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

πνηθίιεο δεμηφηεηεο, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φπσο: 1) 

επηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα, 2) επηθνηλσλίαο ζε μέλεο γιψζζεο, 3) βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, 4) ςεθηαθή ηθαλφηεηα, 5) κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

(Learning tolearn), 6) θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
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ηνπ πνιίηε, 7) πξσηνβνπιίαθαη 8) πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε 

(EuropeanCommission 2005).  

2. Λεηηνπξγία νκίισλ 

2.1. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δθπαηδεπηηθώλ Οκίισλ 

Ο φξνο εθπαηδεπηηθνί φκηινη γηα πξψηε θνξά εηζάγεηαη  ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε κε ην 

λφκν 3966/2011 αξζ. 41 & 45, φπνπ νξίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα απνθαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία νκίισλ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αξηζηείαο θαζψο θαη 

ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη, νη φκηινη 

δεκηνπξγηθφηεηαο δελ πξέπεη λα έρνπλ απιά ραξαθηήξα επέθηαζεο, ππνζηήξημεο θαη 

εληαηηθνπνίεζεο απηψλ πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν ή θξνληηζηεξηαθφ ραξαθηήξα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζηφρνη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

ηελ θαιιηέξγεηα ελδηαθεξφλησλ θαη θιίζεσλ, ηε δνθηκαζία λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. ην Πεηξακαηηθφ Λχθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνηάζεθε ην 

2013 ε ιεηηνπξγία νκίισλ, φπσο καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζεάηξνπ, ξεηνξηθήο 

ηέρλεο. ρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ δελ αθνινπζήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο αλίρλεπζεο δεμηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ, αιιά κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δ.Π.Δ. 

έγηλαλ δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο εγγξαθήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ καζεηψλ. ην Πεηξακαηηθφ 

Λχθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ιεηηνχξγεζε επί  πέληε ζπλαπηά ζρνιηθά έηε 2013-2017 

ν κηινο Ρεηνξηθήο κε ηίηιν: «Δπηρεηξεκαηνινγία & Αληηινγία» ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

ζεζκνχ ησλ Οκίισλ θαηλνηνκίαο θαη αξηζηείαο ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

(άξζξα 41 θαη 45 ηνπ λφκνπ 3966/2011). Ζ ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο λνκνζεζίαο θαη κε ην γεληθφηεξν πλεχκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ησλ αλαγθψλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  

2.2. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιηθώλ νκίισλ 

Οη ζρνιηθνί φκηινη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ελφο ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπο 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπκκεηνρήο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ ζηνπο εθήβνπο επθαηξίεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, γλσζηηθέο εκπεηξίεο, θαζψο θαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε πνηθίισλ  

δεμηνηήησλ, φπσο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θηι 

(Mahoneyetall., 2005.χκθσλα κε ηνλ Csikszentmihalyi(1990) ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκίισλ 

είλαη ηα αθφινπζα:  

α) ην πξφγξακκα ηαθηηθψλ παξαθνινπζήζεσλ,  

β) ε επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε απφ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ,  

γ) νη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θαζψο θαη  
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δ) ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Μahoneyetal., 2005).  

Οη εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ δνκηθφ ζπζηαηηθφ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκίισλ.Οη ελδνζρνιηθέοαπνγεπκαηηλέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ. Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο είλαη φηη κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνπο ελδνζρνιηθνχο νκίινπο, εληζρχνληαη νη δεζκνί πνπ νη 

καζεηέο έρνπλ κε ην ζρνιείν σο νξγαληζκφ αιιά θαη κε ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεηηθφ δίθηπν κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Darling, 

Caldwell&Smith, 2005). 

2.3. Μαζεζηαθά νθέιε από ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε ζρνιηθνύο νκίινπο 

Πξνζπαζψληαο λα ηαμηλνκήζνπλ ζε θαηεγνξίεο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο καζεηέο  

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκίισλ, νη Lerner, Fisher&Weinberg (2000), 

θαηέιεμαλ ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

α. επηηπρία ζε αθαδεκατθφ, νηθνγελεηαθφ αιιά θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

β. απηνπεπνίζεζε 

γ. αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο ζπκκαζεηέο 

δ. πηνζέηεζε ζεηηθψλ αμηψλ, αθεξαηφηεηα θαη εζηθή δέζκεπζε 

ε. ελδηαθέξνλ θαη θαηαλφεζε γηα ηνπο άιινπο.  

Σα ζπζηαηηθά θαη ησλ πέληε απηψλ θαηεγνξηψλ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ επδνθίκεζε ηνπ 

αηφκνπ θαηά ηελ εθεβεία αιιά θαη θαηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ (Lerner, Fisher&Weinberg, 

2000. Κνζκά, 2014). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ νκίισλζπκβάιιεη ζηελ «θαιιηέξγεηα» δεμηνηήησλ (γλσζηηθψλ ή κε) θαη 

ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζηφρσλ, ελψ ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε ηεο 

κάζεζεο (Covay&Carbonaro, 2010). Μέζα απφ ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο απνθηνχλ ζεηηθή  γλψκε γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο αλαθαιχπηνληαο ζε ηη είλαη θαινί, αιιά θαη βειηηψλνληαο ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο νκίινπο δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο 

θαζνδήγεζεο απφ έλαλ ελήιηθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα απηνχο θαη ηνπο ππνζηεξίδεη ζηε 

καζεζηαθή ηνπο πνξεία (Zaffetal., 2003).  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνπο ζρνιηθνχο νκίινπο βειηηψλεη ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, φπσο ην λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο θαη λα επηιχνπλ κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν ηηο δηαθνξέο ηνπο. Δπίζεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί κέζα απφ 

πην πξαθηηθέο δεμηφηεηεο φπσο αθαδεκατθέο, αζιεηηθέο αιιά θαη εγεηηθέο. Σν λα 

ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, βνεζά ηνπο καζεηέο ψζηε λα γίλνπλ σο ελήιηθεο πην 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 175 of 215 

ελεξγνί πνιηηηθά θαη θνηλσληθά (Zaffetal., 2003). 

ε κηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη Hansen, Larson&Dworkin (2003), ζεψξεζαλ φηη νη  

καζεηέο αλαπηχζζνληαη ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε δηαπξνζσπηθφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ: 

α. ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο (νη καζεηέο δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο). 

β. ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ πνπ ζχκθσλα κε ην Mahoney,etall (2005) απνηεινχλ ηελ 

θαηαβνιή πξνζπάζεηαο κέζα ζηνλ ρξφλν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 

γ. ηελ απφθηεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ , ζπλεξγαηηθψλ αιιά θαη ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ (νη 

καζεηέο ζπρλά κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ελδνζρνιηθνχο νκίινπο καζαίλνπλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηνλ ζπκφ ή ην άγρνο ηνπο, ελψ παξάιιεια κέζα απφ αζιεηηθέο ή κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ θαιχηεξα ην ζψκα ηνπο). 

Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά, πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

φπσο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο εγεζίαο, ηεο δηεχξπλζεο ηνπ δηθηχνπ ζπλνκήιηθσλ εθηφο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο θεθαιαίνπ (Hansen, 

Larson&Dworkin, 2003).  

2.4. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ξεηνξηθήο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο  ησλ ζρνιηθώλ νκίισλ 

Ρεηνξηθή, ή πιεξέζηεξα ξεηνξηθή ηέρλε, απνηειεί έλα ζχλνιν νδεγηψλ ή θαλφλσλ πνπ 

κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ θαη πνπ φπνηνο ηνπο αθνινπζήζεη έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη 

σο ξήηνξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα Ρεηνξηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ «επ ιέγεηλ». Ζ ηέρλε ηεο 

Ρεηνξηθήο δηδάζθεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Με ηε καζεηεία ηεο 

αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο θαη εθείλεο νη ηερληθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εθθξαζηεί 

ζσζηά έλα πξνθνξηθφ κήλπκα. Ζ ξεηνξηθή, κε δηάθνξεο κνξθέο, έρεη εληαρζεί, ηα ηειεπηαία 

πεξίπνπ 10 ρξφληα, ζην πξφγξακκα 200 πεξίπνπ ζρνιείσλ (Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ) ζε φιε 

ηελ Διιάδα (είηε εληφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο είηε ζην πιαίζην ζρνιηθψλ νκίισλ 

Ρεηνξηθήο).ηηο δξάζεηο ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ Ρεηνξηθήο πεξηιακβάλνληαη ζπκκεηνρέο 

ζηνπο Αγψλεο Αληηινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηνπο Γηαζρνιηθνχο Αγψλεο Ρεηνξηθήο 

Σέρλεο ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο θαη ζηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο αγγιφθσλσλ ζρνιείσλ 

θαη θνιεγίσλ, ζηα Forensics (Λνπηξηαλάθε, 2008). 

ηελ ειιελφγισζζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνπζηάδεη παληειψο ε πξφηαζε κηαο κεζνδνινγίαο (κε 

ηε κνξθή ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ) αμηνπνηήζηκεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

(είηε ζην κάζεκα είηε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηνπο αγψλεο). Αληίζεηα, ζην 

εμσηεξηθφ, θαη  εηδηθφηεξα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηε Βξεηαλία, αιιά θαη ζε επξσπατθέο θαη βαιθαληθέο 

ρψξεο, αλαπηχζζεηαη  εξεπλεηηθή θαη πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα (Corbett&Connors, 1999). 
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3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

3.1. θνπόο- ζηόρνη- εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ 

ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ «Δπηρεηξεκαηνινγία θαη 

Αληηινγία». 

ηφρνη ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα: 

α) δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ ξεηνξηθήο ηέρλεο «Δπηρεηξεκαηνινγία 

& Αληηινγία» ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

β) δηεξεπλεζεί ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – εκςπρσηψλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ. 

γ) δηεξεπλεζεί αλ ν φκηινο ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο 

ηφζν κεηαμχ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1.Ζ ιεηηνπξγία ηνπζρνιηθνχ νκίινπ ξεηνξηθήο ηέρλεο «Δπηρεηξεκαηνινγία & Αληηινγία» 

ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ; 

2.Πνην ξφιν έπαημαλ νη εθπαηδεπηηθνί – εκςπρσηέο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ 

νκίινπ; 

3.Ο ζρνιηθφο φκηινο ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο κεηαμχ 

καζεηψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ; 

3.2. Δξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Χο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη σο κνλάδα αλάιπζεο ε ιέμε – θξάζε (Γεκεηξφπνπινο, 2001). 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, κε κνλάδα αλάιπζεο ηε 

ζεκαζία ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα ςπρνπαηδαγσγηθέο έξεπλεο (Βάκβνπθαο, 1991). 

Καηφπηλ  δεκηνπξγήζεθαλ ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ. 

3.3. Γείγκα έξεπλαο - πεξηνξηζκνί 

ηελ παξνχζα έξεπλα απφ ηνπο 28 καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ φκηιν ξεηνξηθήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 10 καζεηψλ. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε κε θξηηήξηα:  

α) ην ελδηαθέξνλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 
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ζπλέληεπμεο,  

β) ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ζπλέληεπμεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

(πρ. δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο, εχξεζεο ρξφλνπ γηα ιήςε ζπλέληεπμεο),  

γ) ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο, θαζψο ε έξεπλα πινπνηήζεθε ζηα 

κέζα Μαΐνπ 2017 κεηά ηε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ θαη ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ιίγν 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ ιπθείσλ. 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο ε έξεπλα έρεη απνγξαθηθφ ραξαθηήξα κε  ζπλέπεηα ηα 

απνηειέζκαηά ηεο λα κελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επηθξάηεηαο πνπ πινπνηνχλ αληίζηνηρνπο ζρνιηθνχο νκίινπο. 

4. Απνηειέζκαηα 

4.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά   

Απφ ηνπο δέθα (10) καζεηέο, πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο, νθηψ (8) ήηαλ θνξίηζηα 

θαη δχν ήηαλ αγφξηα. Οθηψ (8) ππνθείκελα (καζεηέο Α΄ ιπθείνπ) είραλ ειηθία 16 εηψλ θαη 

δχν (2) ππνθείκελα (καζεηέο ηεο Β΄ ιπθείνπ) είραλ ειηθία 17 εηψλ. 

4.2. Απόςεηο ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ νξηδόληησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηώλ κέζα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ζην 

πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ, ηα ππνθείκελα δειψλνπλ ηα εμήο: 

(Δ1) « …έκαζα λα επηρεηξεκαηνινγώ πάλσ ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο». 

(Δ2) «…κνπ αξέζεη ε δηπισκαηία θαη ζέισ λα κάζσ λα επηρεηξεκαηνινγώ». 

(Δ3) « …κνπ αξέζεη ε επηθνηλσλία θαη ε εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ κέζσ ηνπ δηαιόγνπ». 

(Δ5) «…κέζα από ην πεξηερόκελν ηνπ νκίινπ θάιπςα ηελ αλάγθε κνπ γηα επηθνηλσλία, 

εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη επγελή άκηιια…». 

(Δ8)« …Μέζα από ηνλ όκηιν ηεο ξεηνξηθήο απέθηεζα γλώζεηο ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα… 

Αζρνιήζεθα κε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν». 

(Δ7) « … Απέθηεζα γλώζεηο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο θαη εκπινύηηζα ηηο γλώζεηο κνπ ζε  

ζύγρξνλα πξνβιήκαηα». 

(Δ6)«… νη γλώζεηο κνπ ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δηεζλνύο δηπισκαηίαο κέζα 

από ηελ πξνζνκνίσζε θαη ην debate απμήζεθαλ θαη θπξίσο εληζρύζεθαλ ζε βάζνο». 

(Δ9) «… αλακθηζβήηεηα ε ζπκκεηνρή κνπ ζηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ζε αγώλεο ιόγνπ –

debate  κε γέκηζαλ πνιιέο γλώζεηο θαη κε βνήζεζαλ λα επηθνηλσλώ απνηειεζκαηηθά κε άιια 

άηνκα γύξσ κνπ». 
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ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ γηα 

επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε, φια ηα ππνθείκελα ζπκθψλεζαλ πσο ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ κε αμηνπνίεζε ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ηνπο 

βνήζεζε λα επηθνηλσλήζνπλ θαιχηεξα, λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα έξζνπλ 

πην θνληά κεηαμχ ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ ηα εμήο: 

(Δ3) «…Ναη , αλέπηπμα επηθνηλσλία ζε κεγάιν βαζκό σο ζύλεδξνο ζηελ πξνζνκνίσζε θαη 

εμέιημα ηηο επηθνηλσληαθέο κνπ ηθαλόηεηεο. Πξάγκαηη νη ηερληθέο πνπ εθαξκόζακε 

θαιιηέξγεζαλ ηελ αιιειεγγύε, ηνλ δηάινγν θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ, αιιά 

θαη ζε επξύηεξν πιαίζην ηελ επαηζζεζία γηα ηα ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο, πνπ καο θέξλνπλ πην 

θνληά ζηνλ ζπλάλζξσπν». 

(Δ5)« …ζπλεξγάζηεθα κε άηνκα ηεο ηάμεο κνπ πνπ δελ είρε ηύρεη λα ζπλεξγαζηώ ζηα καζήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ». 

(Δ6) « …κε βνήζεζε πάξα πνιύ ν όκηινο ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γξαπηήο θαη ηεο 

πξνθνξηθήο. Δίρα ηελ επθαηξία λα εθζέζσ ηηο απόςεηο κνπ κπξνζηά ζε θνηλό». 

(Δ8)« …κέζσ ησλ πξνζνκνηώζεσλ κάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε κε άιια άηνκα θαη λα 

ζεβόκαζηε ηελ άπνςή ηνπο». 

(Δ10) « ν όκηινο Ρεηνξηθήο κέζα από ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο ηνπ debate θαη ηεο 

πξνζνκνίσζεο καο αλέπηπμε θαη ην αίζζεκα αιιειεγγύεο θαζώο πνιιέο θνξέο θαινύκαζηαλ λα 

βνεζήζνπκε ηα πην αδύλακα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα θαιύςνπκε ηπρόλ 

αδπλακίεο. 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ γηα 

νκαδηθή εξγαζία, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη δηαπξαγκάηεπζε φια ηα ππνθείκελα  

δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο νη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ νκίινπ ηνπο βνήζεζαλ λα εξγαζηνχλ νκαδηθά, λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ πξνέθππηαλ, εηδηθά κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηνπ 

debate,  θαη λα έξζνπλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο  γχξσ απφ δηεζλή δεηήκαηα.   

Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ ηα αθφινπζα: 

(Δ1) « … ν όκηινο πξνώζεζε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο   …ζπλεξγαδόκαζηαλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ.. Πξνρσξνύζακε  ζην επόκελν βήκα, εθόζνλ ήηαλ ζύκθσλε όιε ε νκάδα|». 

(Δ2) «…ν όκηινο θαιιηεξγεί κε ηηο ηερληθέο ηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε 

θαζώο κε ηελ πξνζνκνίσζε θαη ην debate κέζσ δηπισκαηίαο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη 

δπλαηό λα ππάξμεη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία , ζπκβηβαζκόο θαη απνθπγή ζπγθξνύζεσλ». 

(Δ9) « …κέζα ζηνλ όκηιν βηώζακε ηελ πξαγκαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο, δνπιέςακε σο νκάδα 

θαη δηαρεηξηζηήθακε ηηο κεηαμύ καο δηαθνξέο θαη ηηο ζπγθξνύζεηο κε άιιεο νκάδεο ηδηαίηεξα ζην 

debate θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ κνληέινπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ. 
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(Δ10) «…ην debate «ζπξώρλεη» ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ηνλ θνηλό 

ηνπο ζθνπό». « Δπηιύακε ηηο δηαθνξέο θαη δηαπξαγκαηεπόκαζηαλ όιεο ηηο πηπρέο ελόο 

ζέκαηνο». 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηφηεηαο γηα 

δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη γηα παξνπζίαζε ζε θνηλφ φινη νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο 

νη βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ νκίινπ  

βνήζεζαλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη  κε ηελ 

παξνπζίαζε κπξνζηά ζε θνηλφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ ηα αθφινπζα:  

(Δ3) «… ζίγνπξα ην debate  κε ηνπο θαλόλεο ηνπ καο βνήζεζε λα θάλνπκε θαιύηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξόλνπ θαη λα κπνξνύκε λα επηρεηξεκαηνινγνύκε ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα … Σν 

debate θαη ε πξνζνκνίσζε είλαη θαζαξά έθζεζε θαη παξνπζίαζε κπξνζηά ζε θνηλό». 

(Δ4) « …ην debate θαη ε πξνζνκνίσζε κε βνήζεζαλ  ηόζν ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ, αθνύ 

κάζακε λα κηιάκε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, όζν θαη ζηελ έθζεζε κνπ κπξνζηά ζε αθξναηήξην». 

(Δ7) «…έκαζα λα επηρεηξεκαηνινγώ θαη λα παξνπζηάδσ ηηο ζέζεηο κνπ άιινηε κπξνζηά ζε επξύ 

θνηλό ζηα πιαίζηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαη άιινηε ζε νκάδεο debate θάλνληαο ζσζηή δηαρείξηζε 

ηνπ ρξόλνπ».  

(Δ8) «…debate ,πξνζνκνίσζε, έμη ζθεπηόκελα θαπέια, παηρλίδη ξόισλ …θαη όιεο νη 

βησκαηηθέο ηερληθέο πνπ θάλακε ζηα πιαίζηα ηνπ νκίινπ καο έθαλαλ λα ζηεθόκαζηε απέλαληη 

ζηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη κεηά ζε άιινπο καζεηέο ρσξίο λα θνβόκαζηε. Μαο έκαζαλ λα κηιάκε 

ζεβόκελνη ηνλ ρξόλν ησλ άιισλ θαη αμηνπνηώληαο ηνλ ρξόλν πνπ εκείο έρνπκε ζηε δηάζεζή 

καο». 

(Δ9) «… Σν θέξδνο είλαη ηεξάζηην. Ο όκηινο καο έδσζε πνιιέο επθαηξίεο λα εθηεζνύκε 

κπξνζηά ζε θνηλό θαη λα δνθηκαζηνύκε. Η βνήζεηά ηνπ είλαη αλεθηίκεηε!». 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηφηεηαο γηα 

πξσηνβνπιία θαη ιήςε απνθάζεσλ φινη νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο νη 

ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ νκίινπ  ηνπο 

βνήζεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο.  

Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ: 

(Δ1) «…ζίγνπξα νη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο ηνπ νκίινπ καο ελζάξξπλαλ λα δνθηκάζνπκε 

θαηλνύξηα πξάγκαηα θαη έηζη λα θηάζνπκε θαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη απνθάζεσλ». 

(Δ2) «…λαη , εηδηθά ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ρξεηάζηεθε λα 

πξνηείλνπκε κέηξα θαη λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπο.  

(Δ6) «…ζεσξώ πσο ν όκηινο κε βνήζεζε λα θηάλσ κέζα από ηε ζπλεξγαζία ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ». 
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ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ  καζεηψλ σο πξνο ην αλ άιιαμε ε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ φκηιν «Δπηρεηξεκαηνινγία θαη Αληηινγία», φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζην πσο ππήξμε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ 

απηνεηθφλα ηνπο. 

(Δ1) «…Έγηλα πην δπλαηή. Γνθηκάζηεθα ζε θαηαζηάζεηο  πνπ δελ κνπ είρε δνζεί ε επθαηξία 

πξνεγνπκέλσο. Οη ηερληθέο ηνπ νκίινπ κε βνήζεζαλ λα ζηαζώ κπξνζηά ζε θνηλό». 

(Δ2) «…Απμήζεθε αξθεηά ε απηνπεπνίζεζή κνπ κέζα από ηηο ηερληθέο ηεο πξνζνκνίσζεο θαη 

ηνπ debate ιόγσ ηεο έθζεζήο κνπ κπξνζηά ζε θνηλό». 

(Δ4) «….Απόθηεζα εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό κνπ» 

(Δ7): «…Καηαλνώ ηνλ εαπηό κνπ θαη εθθξάδνκαη θαιύηεξα». 

(Δ8) «…κέζα από ηηο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο πνπ θάλακε ζηνλ όκηιν αλαθάιπςα πεξηζζόηεξν 

ηνλ εαπηό κνπ θαη ηα όξηα κνπ». 

(Δ9) « Ναη, άιιαμε ε εηθόλα πνπ είρα γηα ηνλ εαπηό κνπ γηαηί είδα πόζν δπλακηθή, ζπλεξγαηηθή 

θαη ςύρξαηκε κπνξεί λα είκαη». 

4.3. Απόςεηο ππνθεηκέλσλ γηα ηνλ ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ησλ  

ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ππνζηήξημαλ πσο ν ξφινο ηνπο ήηαλ 

πνιχ ππνζηεξηθηηθφο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ ηα εμήο: 

(Δ1) « …νη θαζεγήηξηέο καο είραλ πνιύ βνεζεηηθή ζηάζε. Ήηαλ πξόζπκεο γηα δηεπθξηλήζεηο 

θαζ ΄όιε ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηήξηδαλ πάξα πνιύ ηα παηδηά».  

(Δ2) «…Η ζπκβνιή ησλ θαζεγεηξηώλ καο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ νκίινπ ήηαλ θαζνξηζηηθή. Η 

βνήζεηά ηνπο θαη ε θαζνδήγεζή ηνπο ζηελ αλαδήηεζε ρξήζηκνπ πιηθνύ ήηαλ επίζεο πνιύ 

ζεκαληηθή !». 

(Δ4) «…Η επηθνηλσλία πνπ είρα κε ηηο θαζεγήηξηέο κνπ ζηα πιαίζηα ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ 

ήηαλ πνιύ θαιή. Η ζπλεξγαζία καδί ηνπο κε βνήζεζε πάξα πνιύ λα ζπκκεηάζρσ ζηηο δξάζεηο 

ηνπ νκίινπ .Με ελζάξξπλαλ θαη κε εκςύρσλαλ δηαξθώο ,πξάγκα πνπ κε σθέιεζε ζεκαληηθά». 

(Δ5) «…νη θαζεγήηξηεο ηνπ νκίινπ καο βνήζεζαλ πάξα πνιύ , καο πξνεηνίκαζαλ  όζν πην θαιά 

κπνξνύζαλ θαη όζν ηνπο ην επέηξεπε ην κηθξό ρξνληθό πεξηζώξην πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

…Υσξίο ηε βνήζεηά ηνπο  δελ ζα ηα είρα θαηαθέξεη». 

(Δ7) « Ήηαλ πνιύ ππνζηεξηθηηθέο …καο ελζάξξπλαλ θαη κνηξάδνληαλ καδί καο ηηο αλεζπρίεο 

θαη ηηο αγσλίεο καο». 

 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 181 of 215 

4.4. Απόςεηο ππνθεηκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ καζεζηαθνύ θιίκαηνο ζην 

πιαίζην ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην αλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ φκηιν άιιαμε ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλνπλ  φινη νη καζεηέο ππνζηήξημαλ πσο δηαπίζησζαλ αιιαγή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ: 

(Δ2): « Ναη.. πξνζπαζώ λα ιέσ πξνθνξηθά πηα ό,ηη καζαίλσ πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγώ ηελ 

πξνθνξηθή κνπ επηθνηλσλία. Άιιαμε ινηπόλ ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλσ». 

(Δ4): «Ναη άιιαμε ελ κέξεη ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλσ, αθνύ εθάξκνζα ηηο γλώζεηο κνπ ζηελ 

πξάμε θαη απηό ην βξήθα ζπλαξπαζηηθό!» 

(Δ5): « Ναη …ν όκηινο κε ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο κε έκαζε ην πώο λα καζαίλσ κόλνο κνπ θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο». 

(Δ7): «Οη δξάζεηο ηνπ νκίινπ κε έκαζαλ έλαλ άιιν δξόκν πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο ,πέξα από 

ηε ζηείξα απνκλεκόλεπζε θαη ηελ απνζηήζηζε!». 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ  καζεηψλ γηα  ηελ επηθνηλσλία πνπ αλέπηπμαλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη κε καζεηέο απφ άιια ζρνιεία ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ (καζεηηθά ζπλέδξηα πξνζνκνίσζεο, δηα-ζρνιηθνί 

αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο) φια ηα ππνθείκελα ραξαθηήξηζαλ ηελ επηθνηλσλία πνπ 

αλέπηπμαλ πνιχ θαιή έσο άξηζηε.  

Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ ηα αθφινπζα: 

(Δ1) «… Η επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη κε ηνπο καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ ήηαλ 

πνιύ θαιή. Πηζηεύσ πσο βνήζεζε ζε απηό πνιύ ε ρξήζε ησλ βησκαηηθώλ ηερληθώλ ζηα πιαίζηα 

ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ». 

(Δ3) «… Μνπ άξεζε πνιύ πνπ γλώξηζα θαη ήξζα ζε επαθή κε άηνκα από άιια ζρνιεία κε ηα 

ίδηα ελδηαθέξνληα κε κέλα. ρεκαηίζακε δεζκνύο ,πνπ αλ θαη πξόζθαηξνη, ζα καο κείλνπλ 

αμέραζηνη». 

(Δ5) «… Η επηθνηλσλία κνπ κε άιινπο καζεηέο ήηαλ επηηπρήο. πλεξγαζηήθακε θαη 

αληαιιάμακε απόςεηο . Χζηόζν ,θάπνηεο θνξέο ππήξρε αληαγσληζκόο θαη ν θόξηνο εξγαζίαο 

άληζα θαηαλεκεκέλνο». 

(Δ6) «...Δπηθνηλσλήζακε πνιύ θαιά κεηαμύ καο ηα κέιε ηνπ νκίινπ. Αξρηθά κέρξη λα 

γλσξηζηνύκε θαιά ππήξραλ κηθξέο δπζθνιίεο θαη δηαθσλίεο πνπ γξήγνξα μεπεξάζηεθαλ κέζα 

από ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο». 

(Δ8) «… Πνιύ θαιή ζα ραξαθηήξηδα ηελ επηθνηλσλία θαζώο είρακε κε όια ηα παηδηά πνιύ 

θαιή ζπλεξγαζία θαη ζπλππάξμακε αξκνληθά ζε επηηξνπέο ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ. Με πνιιά από απηά αλαπηύμακε θαη θηιηθέο ζρέζεηο θαη επηθνηλσλνύζακε 

θαη κεηά ηηο πξνζνκνηώζεηο.» 
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ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην αλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ φκηιν άιιαμε ηελ 

εηθφλα πνπ είραλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο  νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα παξαηήξεζαλ πσο ε εηθφλα ηνπο απέλαληη ζε ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά.  

Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ ηα αθφινπζα:  

(Δ1) «..Ναη βειηηώζεθε ε εηθόλα απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, γηαηί κέζα από ηνλ όκηιν 

γλσξηζηήθακε θαιύηεξα. Όζν γηα ηηο θαζεγήηξηεο ,πεξάζακε πεξηζζόηεξν ρξόλν καδί ηνπο θαη 

έηζη αξρίζακε λα ηξέθνπκε πεξηζζόηεξν ζεβαζκό απέλαληη ηνπο αιιά θαη ληώζακε κεγαιύηεξε 

νηθεηόηεηα». 

(Δ4) «… Μέζα από ηνλ όκηιν ν θαζέλαο πξνέβαιε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

γλσξηζηήθακε θαιύηεξα». Με ηηο θαζεγήηξηεο ληώζακε πσο είλαη πην θνληά καο θαη ε 

επηθνηλσλία καο δελ ήηαλ πιένλ ηππηθή αιιά νπζηαζηηθή». 

(Δ5) «…Άιιαμε ε επηθνηλσλία καο κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη εηδηθά κε εθείλνπο από άιια 

ηκήκαηα θαη άιιεο ηάμεηο. Μαο ππνζηήξημαλ θαη καο βνήζεζαλ εμεγώληαο αλαιπηηθά ηνπο 

θαλνληζκνύο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ».  

(Δ7) «…Η επηθνηλσλία ηόζν κε ηνπο ζπκκαζεηέο όζν θαη ηηο θαζεγήηξηεο κπήθε ζε κία πην 

νπζηαζηηθή βάζε. Θέιακε πξαγκαηηθά λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ. Η 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο καο «αλέβαδε» ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά». 

(Δ8) «.. Γεκηνπξγήζακε ηζρπξνύο δεζκνύο κεηαμύ καο, αιιά θαη κε ηηο θαζεγήηξηέο καο κέζα 

από ηνλ όκηιν». 

πκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 

Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ πσο ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ Ρεηνξηθήο «Δπηρεηξεκαηνινγία & Αληηινγία» είλαη 

ελαξκνληζκέλν ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ.Ζ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ 

επηηπγράλεηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ.  

Απφ ηελ έξεπλα  δηαπηζηψζεθε πσο ε επηινγή θαη ε ρξήζε  ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ ζην 

πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ έδσζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο.Ζ δνκή, ην πεξηερφκελν ηνπ 

νκίινπ θαη ε ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εζηηάδνπλ ζην «ρηίζηκν» 

νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ, ελψ παξάιιεια ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμέιημε ηεο κάζεζεο 

(Covay&Carbonaro, 2010).  

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε πσο νη καζεηέο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ζρνιηθφ φκηιν 

απέθηεζαλ ζεηηθή απηνεηθφλα θαη βειηίσζαλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. H ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 
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ζρνιηθφ φκηιν ηνπο βνήζεζε λα αλαθαιχςνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο, παξαηεξψληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, φληαο κέιε κηαο ζπιινγηθήο νκάδαο δξάζεο (Feldman&Matjasko, 2005).  

Οη καζεηέο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ αλαπηχρζεθαλ ζε πξνζσπηθφ θαη 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. Γηακφξθσζαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, αθνχ δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαθάιπςαλ πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο. Αθφκα, απέθηεζαλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο, θαζψο  έκαζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, φπσο ην ζπκφ ή ην άγρνο ηνπο. Παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ ηνπο βνήζεζε λα αλαπηχμνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία. Ζ ηειεπηαία ηνπο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, λα δηεπξχλνπλ ην δίθηπν επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη λα αλαπηχμνπλ 

ζρέζεηο επηθνηλσλίαο κε ελήιηθεο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε πνιχηηκνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ γηα ηνπο καζεηέο (Hansen, Larson&Dworkin, 2003). 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ νη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί κέζα απφ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο 

αθαδεκατθέο θαη εγεηηθέο. Παξάιιεια καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη 

απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

Δπηπξνζζέησο απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

νκίινπ ππήξμε ηδηαίηεξα εκςπρσηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί 

θιίκα ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Zaffetall, 2003). Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ζρνιηθφ φκηιν 

Ρεηνξηθήο δηαπηζηψζεθε πσο εληζρχνληαη νη δεζκνί πνπ νη καζεηέο έρνπλ κε ην ζρνιείν σο 

νξγαληζκφ αιιά θαη κε ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεηηθφ δίθηπν 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Darling, Caldwell&Smith, 2005). Δπίζεο 

δεκηνπξγήζεθε ζεηηθφ θιίκα γηα κάζεζε κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε βησκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ αλέπηπμε ηφζν ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο φζν ηηο θνηλσληθέο 

θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Sloman,2005). 
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Πεξίιεςε: Ζ έξεπλα κειεηά ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο  καζεηψλ Γ΄ δεκνηηθνχ ζε ζρέζε 

κε ηελ απνηθνδφκεζε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επεθηαζνχλ πξνο ηελ επηζηεκνληθά 

απνδεθηή άπνςε κε θνλζηξνπθηηβηζηηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε 

δηεξεπλεηηθή κέζνδν, κέζσ ησλ ηερληθψλ ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο εκηδνκεκέλεο 

ζπδήηεζεο. Αλ θαη αξρηθά νη καζεηέο αγλννχλ ην ξφιν ησλ απνηθνδνκεηψλ θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηε 

κάζεζε θαη έρνπλ αθεηεξία ηηο ηδέεο θαη ηελ εκπεηξηθνβησκαηηθή γλψζε ησλ καζεηψλ, αιιά 

θαη κε ηε θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο ζηαδηαθά πξνεθηείλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

πξνο ηελ επηζηεκνληθή ζθνπηά. Ζ έξεπλα, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηφζν ηε γξαπηή έθθξαζε ησλ 

παηδηψλ κε κία θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε, φζν θαη ηελ απνδειηίσζε ηεο 

βηληενζθνπεκέλεο δηδαζθαιίαο εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε θαζεκεξηλή γλψζε ησλ καζεηψλ 

δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, αιιά πηζαλφηεξα ην 

«φξγαλν» ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ ε νλνκαδφκελε απιντθή γλψζε, 

λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηδαθηηθή ηεο Οηθνινγίαο, νηθνινγηθέο γλψζεηο, ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, 

ελλνηνινγηθή αιιαγή. 

Abstract: This study explores the alternative concepts of elementary school students in 

relation to decomposition and efforts are made to extend the established scientific view of 

constructivist teaching framework, namely the exploratory method, through the techniques of 

experimentation and the semi-structured discussion. Although initially students disregard the 

role of the decomposers and the process of decomposition, through the implementation of 

activities that promote learning, emerging by the ideas and empirical knowledge of the 

students, as well as with the decreasing direction of the researcher, they gradually extend their 

views to the scientific point of view. The current study, which used both the written 

expression of children with a phenomenological approach and the visualization of videotaped 
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teaching, reinforces the view that the daily knowledge of students is not an obstacle to the 

path towards conceptual change, but rather the "organ" in which will be based on teaching so 

that so-called simplistic knowledge is replaced by scientific knowledge. 

Key words: Ecology teaching, ecological knowledge, alternative concepts, conceptual 

change. 

Δηζαγσγή 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, νη εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο επεξεάζηεθαλ απφ έλα ζχλνιν 

ζεσξηψλ γηα ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε πνπ νξίδνληαη γεληθά σο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο (Taylor, 

1993; Fosnot, 1995; Carr et al., 1995). Οη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο πεξηγξάθνπλ ηελ 

αλζξψπηλε γλψζε σο δηαδηθαζία γλσζηηθήο θαηαζθεπήο ή επηλφεζεο, ζηελ νπνία εκπιέθεηαη 

ην άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, ην θνηλσληθφ ή ην 

θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Taylor, 1993). Τπάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ, σζηφζν φιεο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ην ζχλνιν ησλ πξνεγνχκελσλ 

βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ ελφο αηφκνπ ζπληζηνχλ έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην αλαθνξάο, γηα λα 

αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη λέα θαηλφκελα (Taylor, 1993). Οη εξεπλεηέο απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο δηδαθηηθήο, επεξεαζκέλνη απφ ηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο έζηξεςαλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα δηάθνξεο 

επηζηεκνληθέο έλλνηεο. 

Σαπηφρξνλα κε ηηο έξεπλεο απηέο επηρεηξήζεθε θαη ε δηακφξθσζε δηδαθηηθψλ κνληέισλ 

βαζηζκέλσλ ζηα παξαρζέληα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ 

θαζψο θαη ζε ζέζεηο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο ζρεηηθέο κε ηε δηακφξθσζε γλσζηηθψλ 

δνκψλ, κε θχξηα θαηεχζπλζε ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, δειαδή ηελ αιιαγή ηεο κε 

απνδεθηήο επηζηεκνληθά γλψζεο ησλ παηδηψλ, πξνο ηελ επηζηεκνληθά παξαδεθηή άπνςε. Σα 

δηδαθηηθά απηά κνληέια θαηά θαλφλα αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία κεκνλσκέλσλ ελλνηψλ απφ ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΦΔ) θαη πξνηείλνπλ δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη Scott,  Asoko 

θαη Driver (1991), ζε κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζνδνινγηψλ, 

δηέθξηλαλ δχν θχξηεο νκάδεο. ηελ πξψηε εμ απηψλ αλήθνπλ εθείλεο νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε λνεηηθή ζχγθξνπζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ κε ηηο παξνπζηαδφκελεο 

επηζηεκνληθά νξζέο θαη ζηελ άιιε ζηξαηεγηθέο πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο 

απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη ζηαδηαθά επηρεηξείηαη πξνέθηαζή ηνπο πξνο ηελ επηζηεκνληθή 

ζθνπηά  κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ κεζνδνινγηψλ, φπσο π.ρ. αλαινγηψλ θαη κεηαθνξψλ. Ζ 

εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ απηψλ κνληέισλ έδσζε θάπνηα αμηφινγα 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηε κάζεζε, αιιά γεληθά δηαπηζηψζεθε φηη ε πνξεία γηα 

ελλνηνινγηθή αιιαγή είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε απφ φηη αξρηθά είρε ζεσξεζεί (Scott, 

Asoko θαη Driver, 1991). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Posner, Strike θ.ά (1982), ε ελλνηνινγηθή αιιαγή ζεσξείηαη σο ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ ελλνηψλ απφ ηηο θαηλνχξγηεο. ε ζπκθσλία κε ην παξαπάλσ 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα λνηψζνπλ δπζαξέζθεηα κε ηηο ππάξρνπζεο 
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αληηιήςεηο ηνπο θαη λα ζεσξήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο ηθαλνπνηεηηθφηεξεο (Posner, Strike θ.ά, 

1982). Δκπεηξηθέο έξεπλεο σζηφζν, δείρλνπλ φηη νη γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο ζπρλά δελ 

νδεγνχλ ζε ελλνηνινγηθή αιιαγή. Δθφζνλ νη έλλνηεο εθιακβάλνληαη σο γλσζηηθά εξγαιεία, 

πξέπεη λα γίλεη παξαδεθηφ νη νλνκαδφκελεο απιντθέο έλλνηεο είλαη αξθεηά ρξήζηκεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Γελ είλαη εχθνιν λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο επηζηεκνληθέο, γηαηί απηέο 

δελ επαξθνχλ ζηελ πξαθηηθή. Χο εθ ηνχηνπ νη απιντθέο έλλνηεο αληί λα αληηθαηαζηαζνχλ, 

ζπρλά  παξακέλνπλ δσληαλέο θαη ζπλππάξρνπλ επηπιένλ κε ηηο λέεο έλλνηεο. Οη καζεηέο, 

καζαίλνπλ ηέιεηα ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία, καζαίλνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηε γλψζε πνπ 

δηδάρζεθαλ ζην ζρνιείν θαη λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δαζθάινπ. Δθηφο ζρνιείνπ, 

σζηφζν, ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παιηέο αληηιήςεηο, ελψ ε θαηλνχξγηα γλψζε 

παξακέλεη αδξαλήο (Schotz θ.ά., 1999; Κνπδέιεο, 2005). Ζ αδξαλήο γλψζε είλαη έλα 

θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ αδπλακία κεηαθνξάο γλψζεσλ, θαζψο ε ηππηθή γλψζε πνπ 

απνθηάηαη ζην ζρνιείν πεξηνξίδεηαη ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη δε ζπλδέεηαη κε ηηο 

πεξηζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε ηηο νπνίεο είλαη ζρεηηθή (Βνζληάδνπ, 1998).  

Ζ θξηηηθή απέλαληη ζηελ παξαδνζηαθή άπνςε νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο βνεζνχλ λα ζρεδηαζηεί κηα πην δηαθνξνπνηεκέλε άπνςε γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή αιιαγή. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

αθφινπζεο εξσηήζεηο: πνηα είλαη ε θχζε ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ καζεηεπνκέλνπ; 

Πνηνη είλαη νη κεραληζκνί πνπ πξνθαινχλ ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή; Ση θάλεη δχζθνιε ηελ 

ελλνηνινγηθή αιιαγή; Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα εληζρχζνπκε ηελ ελλνηνινγηθή 

αιιαγή; 

 ε ζρέζε κε ηε θχζε ησλ αηνκηθψλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ, ν di Sessa (1993) 

ππνζηεξίδεη φηη ε απιντθή γλψζε ησλ καζεηψλ απνηειείηαη απφ απνκνλσκέλα θνκκάηηα, πνπ 

νλνκάδνληαη θαηλνκελνινγηθέο αξρέο. Ο di Sessa (1993), ζεσξεί φηη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο 

ησλ καζεηψλ δε ζπληζηνχλ έλα ζπλδεδεκέλν θαη εζσηεξηθά ζπλεπέο ζεσξεηηθφ πιαίζην αιιά 

αληίζεηα, έλα θαηαθεξκαηηζκέλν ζχλνιν, κηα «γλψζε ζε θνκκάηηα». Απηά ηα θνκκάηηα 

απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζηνηρεηψδε ζρήκαηα ηα νπνία νλνκάδεη ―p- prims‖ (phenomenological 

primitives) θαη αληηπξνζσπεχνπλ επηθαλεηαθέο εμεγήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξκελεία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ αξρηθή ρακειή ζπλνρή ηεο 

απιντθήο γλψζεο ζεσξείηαη φηη απνξξέεη απφ ηα κεηαγλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ θαη 

ηα αθαηάιιεια επίπεδα θαηαλφεζεο. ην ζχζηεκα απηφ, ε ελλνηνινγηθή αιιαγή 

πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ―p- prims‖ ή κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ ―p- prims‖ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο 

εξκελείεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεσξία ηνπ di Sessa ε ελλνηνινγηθή αιιαγή είλαη 

πξσηαξρηθά κηα ελνπνίεζε ησλ θαηλνκελνινγηθψλ αξρψλ (―p- prims‖  ή phenomenological 

primitives) ζε πην πεξηεθηηθέο ελλνηνινγηθέο δνκέο (di Sessa, 1993;  Schotz θ.ά., 1999). Ο di 

Sessa, (1993) ππνζηήξηδε φηη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ είρε ζηφρν ηε γλσζηηθή ζχγθξνπζε 

δελ είρε θάπνην λφεκα. Αληίζεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο 

«αξρηηέθηνλεο» πνπ ζα πξέπεη λα βνεζεζνχλ γηα λα ζπλζέζνπλ θαιχηεξα ηα απαξαίηεηα ―p- 

prims‖, ψζηε λα δνκήζνπλ θαηάιιειεο εμεγήζεηο.  
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Γπζαξέζθεηα γηα ηε ρξήζε ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο έρνπλ εθθξάζεη θαη άιινη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ΦΔ, νη νπνίνη παξαηήξεζαλ φηη ζε πεξηπηψζεηο 

γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, νη καζεηέο ζπλήζσο εξκελεχνπλ πξφρεηξα θαη κε πνιχ επηθαλεηαθφ 

ηξφπν ηηο αζπλέπεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη δελ πεξλνχλ ζε πην ξηδηθέο κνξθέο ελλνηνινγηθήο 

αιιαγήο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ επηζηεκνληθψλ 

ελλνηψλ (di Sessa, 2013; Duit, Treagust θαη Widodo, 2013). 

Μηα αξθεηά δηαθνξεηηθή άπνςε πηνζεηήζεθε απφ ηνπο Vosniadou θαη Brewer (1998), νη 

νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα νξηζκέλα θαηλφκελα ζην ρψξν ηεο αζηξνλνκίαο. 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, νη έλλνηεο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη καζεηέο «είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζε κεγαιχηεξεο ζεσξεηηθέο δνκέο» (Βνζληάδνπ, 2000) πνπ ηειηθά 

δηακνξθψλνπλ ηα λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ. Απηά ηα λνεηηθά κνληέια «νηθνδνκνχληαη 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη δηακνξθψλνπλ ηε βάζε κηαο ζθαηξηθήο δηαηζζεηηθήο ζεσξίαο γηα 

ην θπζηθφ θφζκν θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ» (Βνζληάδνπ, 2000; 

2013). «Ο φξνο ζεσξία ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν κε ηελ έλλνηα κηαο θαιά δηακνξθσκέλεο 

επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, αιιά γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ επεμεγεκαηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ εξκελεία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θαηλνκέλσλ. πρλά, ε 

νλνκαζία πνπ δίλεηαη είλαη αθειείο ζεσξίεο ή ζεσξίεο ηνπ θνηλνύ λνπ (Βνζληάδνπ, 2005).  Σα 

λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ δηαθξίλνπλ νη εξεπλεηέο ζε ηξία είδε: ηα αξρηθά ή δηαηζζεηηθά 

κνληέια (δελ επεξεάδνληαη κάιινλ απφ ηα επηζηεκνληθά, αιιά εμαξηψληαη απφ ηελ 

αηζζεηεξηαθή αληίιεςε), ηα επηζηεκνληθά (είλαη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο επηζηήκεο), ηα 

ζπλζεηηθά (ζπλδπαζκφο δηαηζζεηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ) (Vosniadou θαη Brewer, 1998). 

Μηα αξθεηά δηαθνξεηηθή άπνςε  δηαηππψλεηαη απφ φζνπο ζεσξνχλ ηε κάζεζε θαη ηε 

γλσζηηθή αλάπηπμε, ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλνληθν – πνιηηηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotski, σο 

κηα δηαδηθαζία εθπνιηηηζκνχ. Σνλίδνπλ φηη ε γλψζε είλαη πάληα εμαξηψκελε απφ ην πιαίζην, 

ελζσκαησκέλε ζηελ αλζξψπηλε πξαθηηθή, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε νλνκαδφκελε 

ελλνηνινγηθή αιιαγή δελ απαηηεί κεηξηαζκφ ησλ ελλνηνινγηθψλ δνκψλ, αιιά θπξίσο κηα 

αιιαγή ζηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ δνκψλ (Schotz θ.ά., 1999). Με άιια ιφγηα δελ είλαη ε 

γλψζε θαζαπηή πνπ ζα έπξεπε λα αιιάμεη, αιιά θπξίσο ε θαηάζηαζε απηήο ηεο γλψζεο 

(Caravita θαη Hallden, 1994). Ζ θαζεκεξηλή γλψζε ησλ καζεηψλ δελ είλαη ξεαιηζηηθφ λα 

πεξηκέλνπκε φηη ζα αληηθαηαζηαζεί πιήξσο απφ ηελ επηζηεκνληθή, απιά πξέπεη λα 

επηδηψθνπκε κε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε λα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή, εθφζνλ νη 

καζεηέο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη ηειηθά θξίλνπλ φηη νη εμεγήζεηο ηεο επηζηήκεο εξκελεχνπλ 

πιεξέζηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Κνπδέιεο, 2005; Caravita θαη Hallden, 1994). Tα άηνκα ζα 

πξέπεη λα κάζνπλ λα μερσξίδνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη λα κάζνπλ πνηεο 

έλλνηεο είλαη ρξήζηκεο ζε πνηα θαηάζηαζε (Caravita θαη Hallden, 1994).   

Αθφκε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα πηνζεηήζνκε ηνλ φξν ελαιιαθηηθή αληίιεςε (alternative 

conception) γηα λα δψζνπκε έκθαζε ζηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ θαη ηεο 

απνδεθηήο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο. Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ζεσξνχληαη νη βαζηθέο 

πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ν θφζκνο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

λα εμεγήζνπλ πνηθίιεο θαηαζηάζεηο (Dykstra et al. 1992). Οη ηδέεο ή ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο 
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ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ, έρνπλ γεληθφηεηα θαη δηαρξνληθή ηζρχ παξφιν πνπ 

κεξηθέο απ‘ απηέο δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηηο έλλνηεο ηεο απνηθνδφκεζεο 

θαη ησλ απνηθνδνκεηψλ, πνπ επηρεηξείηαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ζα είλαη ρξήζηκε γλψζε 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί ζα κπνξνχλ πιένλ λα γλσξίδνπλ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

γχξσ απφ ηηο έλλνηεο απηέο, θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ζρεηηθά νηθνινγηθά θαηλφκελα. Πξάγκαηη, ε γλψζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπκε δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα εξκελεπηνχλ απφ ηνπο καζεηέο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εκείο επηδηψθνπκε.  Απφ ηελ άιιε κεξηά αλακέλνπκε επίζεο ε έξεπλα λα αλαδείμεη, φηη ε 

γλψζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ καο επηηξέπεη λα απνξξίςνπκε νξηζκέλα θιαζζηθέο 

πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο δελ εξκελεχνληαη απφ ην παηδί κε ηνλ ηξφπν πνπ εκείο 

πεξηκέλνκε λα γίλεη. Σέινο, ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε 

θαηά πφζν ε ελλνηνινγηθή αιιαγή είλαη εθηθηή ζε καζεηέο δεκνηηθνχ γηα ηελ έλλνηα ηεο 

απνηθνδφκεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν θαη θπξίσο ηελ ηερληθή ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ, αιιά θαη ηεο εκηδνκεκέλεο ζπδήηεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε  

έξεπλα αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ πξνθαινχλ ηελ 

ελλνηνινγηθή αιιαγή, ηηο δπζθνιίεο επίηεπμεο ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο θαη ηέινο σο πξνο 

ηηο  δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα λα εληζρχζνπλ ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή.  

1. Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

Απφ ηηο εξγαζίεο ησλ Sequeira & Freitas (1986), Smith & Anderson (1986), θαη Leach et al. 

(1996), Hogan & Fisherkeller  (1996) θαη Helden (1999) πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

δελ ζεσξνχλ φηη ε χιε αλαθπθιψλεηαη κέζσ ηεο απνηθνδφκεζεο θαη επηζηξέθεη ζην 

νηθνζχζηεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Αλαιπηηθφηεξα: 

ηελ έξεπλά ηνπο νη Sequiera & Freitas κειέηεζαλ ηηο ηδέεο καζεηψλ ειηθίαο 8 -13 εηψλ θαη 

δηαπίζησζαλ φηη πνιινί ιίγνη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ φηη ην νξγαληθφ πιηθφ (απφ λεθξφ 

θπηηθφ θαη δσηθφ ηζηφ) κεηαηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνηθνδφκεζεο ζε αλφξγαλν 

πιηθφ ζην ρψκα θαη ζηελ αηκφζθαηξα. Μεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ζεσξεί φηη ην νξγαληθφ 

πιηθφ κεξηθψο ή νιηθψο εμαθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνηθνδφκεζεο 

(Sequiera & Freitas, 1986).  

Οη Smith & Anderson βξήθαλ φηη πνιιά παηδηά (ειηθίαο 12 εηψλ) πηζηεχνπλ ζε κηα απφ ηηο 

δχν απιντθέο απφςεηο γηα ηελ  δηαδηθαζία ηεο απνζχλζεζεο. Ζ πξψηε ζεσξεί ηελ 

απνηθνδφκεζε σο κηα ζεκειηψδε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ αλφξγαλσλ πιηθψλ 

ή εδάθνπο, αιιά ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θάπνηνπο άιινπο νξγαληζκνχο, φπσο είλαη νη 

απνηθνδνκεηέο. Ζ δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη «απιά ζπκβαίλεη» ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

νπνηαζδήπνηε αηηηαηήο ελέξγεηαο. Ζ δεχηεξε άπνςε είλαη απηή ηεο απνηθνδφκεζεο σο 
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αλαπφθεπθηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία εκπινπηίδεη ην έδαθνο κε θάπνην ηξφπν θαη ιακβάλεη 

ρψξα απιά σο απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ, αιιά άιιε κηα θνξά δελ πεξηιακβάλεη θαλέλα άιιν 

νξγαληζκφ (Smith & Anderson, 1986). 

Ο Leach et al. εξεχλεζαλ ηηο απφςεηο ηεο απνηθνδφκεζεο αλάκεζα ζε καζεηέο ειηθίαο απφ 5 

σο 16 εηψλ. Γπν δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξέζηζκα γηα απηή ηε δνπιεηά. ηελ 

πξψηε, ζηα παηδηά παξνπζηάδνληαλ κηα θσηνγξαθία ελφο κήινπ ζε θαηάζηαζε 

απνηθνδφκεζεο θάησ απφ έλα δέληξν. ηελ δεχηεξε ηνπο παξνπζηάζηεθε κηα βηληενζθφπεζε 

ελφο κπνι κε θξνχηα πνπ ζαπίδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Μεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο 

ζην λεαξφηεξν ειηθηαθά γθξνππ (ειηθίαο 5 – 7) εκθαλίζηεθαλ λα κελ έρνπλ θακία εκπεηξία 

απφ ην θαηλφκελν ηεο απνζχλζεζεο, αληίζεηα φινη νη καζεηέο ειηθίαο 8 –9 εηψλ ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηε δηαδηθαζία. ρεδφλ νη κηζνί ειηθίαο 5 – 7 εηψλ έθαλαλ θάπνηεο 

ππνδείμεηο σο πξνο ην ηη είρε πξνθαιέζεη ηελ απνζχλζεζε. Απηέο νη ππνδείμεηο ζπρλά 

επηθεληξψλνληαλ ζηελ πεπνίζεζε φηη είλαη ε ίδηα ε θχζε ηνπ θξνχηνπ λα απνζπληίζεηαη φηαλ 

αθήλεηαη γηα κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν, σζηφζν κεξηθνί ππνδείθλπαλ νξαηή αηηία 

νξγαληζκνχο φπσο είλαη ηα έληνκα. Πεξίπνπ ην 10% ησλ παηδηψλ ππέδεημαλ ηα κηθξφβηα σο 

αηηία ηεο απνζχλζεζεο. ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ ηα παηδηά, ζε πςειφ πνζνζηφ (75%), 

έδσζαλ θάπνηεο εμεγήζεηο γηαηί έλα κήιν είρε απνζπληεζεί, κε έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ λα 

ππνδεηθλχεη ηα κηθξφβηα ή ηα βαθηήξηα σο ππαίηηνπο νξγαληζκνχο. Μεξηθνί ππέδεημαλ 

θπζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην θσο ηνπ ήιηνπ ή ηνλ αέξα σο ππαίηηνπο γηα ηελ απνζχλζεζε. 

ηελ ειηθία ησλ 12 – 14 ζρεδφλ φινη νη καζεηέο έδσζαλ θάπνηεο εμεγήζεηο φζνλ αθνξά ηα 

αίηηα ηεο απνζχλζεζεο, κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο λα ππνδεηθλχνπλ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο ρσξίο παξαηήξεζε. Σα επξήκαηα ήηαλ παξφκνηα ζηελ ειηθία ησλ 15 – 16, 

κε έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ππνδεηθλχεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο (Leach et al., 1996). 

Οη Hogan K. & Fisherkeller J. δηαπίζησζαλ φηη κεξηθά παηδηά έβιεπαλ ηελ απνηθνδφκεζε σο 

κηα κπζηεξηψδε θπζηθή ή βηνινγηθή δηαδηθαζία φπνπ «ηα λεθξά πξάγκαηα εμαθαλίδνληαη, 

απιά ζπκβαίλεη, ε βξνρή θαη ν άλεκνο ην πξνθαινύλ, ηα δώα απηναπνηθνδνκνύληαη, γίλνληαη 

ζθόλε, ηα ζθνπιήθηα ηξώλε ηα λεθξά δώα θ.ά.». Αθφκε ζεσξνχζαλ φηη απαηηείηαη δηαθνξεηηθφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα απνηθνδνκεζνχλ δηάθνξα πξάγκαηα π.ρ. «έλα κηθξό θπηό δηαζπάηαη 

γξεγνξόηεξα από έλα κεγάιν δέληξν». Δπίζεο ζεσξνχληαλ φηη ε απνηθνδφκεζε ζπκβαίλεη θαη 

ζε άςπρα αληηθείκελα, φπσο έλαο βξάρνο.  Κάπνηα παηδηά γλψξηδαλ φηη νη λεθξνί νξγαληζκνί 

απνζπληίζεληαη, αιιά αγλννχζαλ ηελ δξάζε ησλ απνηθνδνκεηψλ. Σέινο, άιια παηδηά 

γλψξηδαλ φηη νη απνηθνδνκεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο λεθξνχο νξγαληζκνχο σο ηξνθή (Hogan 

& Fisherkeller, 1996).  

Ο Helden G. κειέηεζε ζηελ νπεδία ηηο απφςεηο 23 καζεηψλ, απφ ηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ έσο 

ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ, γηα ηελ απνηθνδφκεζε. Έλα απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζηελ 

ειηθία ησλ 9 εηψλ ζεσξνχζε φηη έλα πεζκέλν θχιιν δέληξνπ εμαθαλίδεηαη ζην έδαθνο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ φηη ηα δψα έηξσγαλ ην θχιιν, ελψ ζηελ ειηθία 

ησλ 15 εηψλ ππνζηήξημε φηη ην θχιιν απνζπληέζεθε θαη κεηαηξάπεθε ζε ρψκα. Σν ίδην παηδί, 

θαζψο θαη κεξηθά αθφκε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ππνζηήξημαλ φηη ε γε ζα κεγαιψζεη, 

θαζψο ηα θχιια πνπ πέθηνπλ ζ‘ απηήλ κεηαηξέπνληαη ζε ρψκα (Helden, 1999, ζ.26 – 27). 
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Ζ Simonneaux L. κειέηεζε ηηο απφςεηο 10 καζεηψλ ιπθείνπ ζηε Βξεηαλία γηα ηα κηθξφβηα. 

Έμη απφ απηνχο αλέθεξαλ ην ξφιν ησλ βαθηεξίσλ ζηε δηάζπαζε νξγαληθψλ πιηθψλ. Χζηφζν 

θάπνηνη ζεψξεζαλ φηη βνεζνχζαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο, δηαζπψληαο ηελ ηξνθή. Έηζη ηα 

βαθηήξηα ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα είλαη έλδπκα, φπσο ε ακπιάζε (Simonneaux, 2000, ζ. 

629). 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο Μπαγηάηε Δ. (2002) ζε δείγκα 108 καζεηψλ ηεο η΄ 

δεκνηηθνχ, πξνθχπηεη φηη αλ θαη ην 88% ηνπ δείγκαηνο γλσξίδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ 

απνηθνδνκεηή φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, κφλν ην 7.4% πεξηγξάθεη ζσζηά 

ηελ απνηθνδφκεζε, σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη απνηθνδνκεηέο (κχθεηεο θαη 

βαθηήξηα) κεηαηξέπνπλ ηνπο λεθξνχο νξγαληζκνχο ζε αλφξγαλα ζπζηαηηθά. ην ππφινηπν 

92.6% ηνπ δείγκαηνο επηθξαηνχλ κηα ζεηξά απφ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

απνηθνδφκεζε, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε δπν επξχηεξεο θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε αλήθνπλ ηα 

παηδηά πνπ ζεσξνχλ φηη έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ δηαηεξείηαη θαζψο γίλεηαη ηξνθή γηα 

νξγαληζκνχο θαη κηθξννξγαληζκνχο/ ή κεηαηξέπεηαη ζε κχθεηεο/ ή γίλεηαη ιίπαζκα κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ελψ ζηε δεχηεξε ηα παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πιηθφ εμαθαλίδεηαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ίζσο θαη απφ ηελ δξάζε θπζηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. ήιηνο).  

Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ησλ απνηθνδνκεηψλ έρεη δηαπηζησζεί θαη γηα ηνπο 

Έιιελεο καζεηέο Γπκλαζίνπ (Βαζηινπνχινπ, 1998) θαη Λπθείνπ (Σξηθαιίηε, 1995). 

2. Μέζνδνο 

2.1. Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο 

Πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηήζεθαλ θπξίσο 

πνηνηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία, φπσο: ειεχζεξα θείκελα καζεηψλ, πξνζσπηθά εκεξνιφγηα 

καζεηψλ, ζπδεηήζεηο αλαζηνραζκνχ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ, ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο 

καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, θ.ά. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ αλαιχζεθαλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο «Θεκαηηθήο Αλάιπζεο». Καηά ηελ Θεκαηηθή Αλάιπζε επηρεηξείηαη λα απνδνζεί 

λφεκα ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα θεληξηθά εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. πλεπψο, σο εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ απνηθνδφκεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα κέζα, φπσο: 

i. ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε ζθνπφ ηα παηδηά λα 

θάλνπλ πξνβιέςεηο θαη λα δψζνπλ εμεγήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζπκβαίλνπλ ηα πξάγκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηθνχο ηνπο φξνπο θαη γιψζζα. ηηο εξσηήζεηο απνθεχγεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε επηζηεκνληθψλ φξσλ, γηα λα εθθξαζηνχλ ηα παηδηά κε δηθή ηνπο γιψζζα θαη 

πην ειεχζεξα, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηε γιψζζα ηεο «ζρνιηθήο επηζηήκεο». Έηζη ην 

εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε βαζηζκέλν ζε κηα θαηλνκελνινγηθή πεξηζζφηεξν πξνζέγγηζε 

(Driver & Erickson, 1983) δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

εξσηήζεηο πάλσ ζε θαηαζηάζεηο (π.ρ. ηη γίλεηαη ην ζψκα ηνπ λεθξνχ πηελνχ κεηά ην ζάλαην 

ηνπ, ηη ζα ζπκβεί ζηε γε ρσξίο ηε δξάζε ησλ απνηθνδνκεηψλ θ.η.ι.) πνπ απαηηνχλ απφ ην 
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καζεηή λα εθαξκφζεη ηε γλψζε ηνπ γχξσ απφ ηελ απνηθνδφκεζε θαη φρη απιά λα αλαθαιέζεη 

κηα πξνθνξηθή πιεξνθνξία.  

ii. Δπίζεο, ηα παηδηά δηαηχπσζαλ αξρηθά ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ηελ έθβαζε ησλ 

πεηξακάησλ, αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν εκεξνιφγην. Κάζε παηδί είρε ην δηθφ ηνπ θχιιν εξγαζίαο, ψζηε λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαηζζεηηθέο ηδέεο ησλ άιισλ παηδηψλ. 

iii. Σέινο, ε δηδαζθαιία βηληενζθνπήζεθε θαη απνδειηηψζεθαλ νη ηδέεο ησλ παηδηψλ αιιά 

θαη ε πξφνδνο ηεο ζθέςεο ηνπο θαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε ηφζν κέζσ ησλ 

πεηξακάησλ φζν θαη κε ηελ εκηδνκεκέλε ζπδήηεζε. 

2.1.1 ηάδηα ηεο έξεπλαο 

Ζ θχξηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ην εξσηεκαηνιφγην 

δφζεθε αξρηθά ζηνπο καζεηέο, γηα λα δηαπηζησζνχλ νη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο 

ππφ κειέηε έλλνηεο. ην δεχηεξν ζηάδην έγηλε ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ δηάξθεηα ηεο 

ήηαλ 8 δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ ιεπηνκεξήο νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ιφγσ ηεο έθηαζεο ηεο, 

πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα «νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο». Παξάιιεια, ιάκβαλε 

ρψξα ε θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο έλλνηεο 

απνηθνδφκεζε/απνηθνδνκεηήο, ηφζν κε γξαπηή έθθξαζε φζν θαη κε βηληενζθφπεζε ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπδήηεζεο γηα λα δηαπηζησζεί ε ελδερφκελε πξφνδνο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ 

κειέηε θαηλνκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο κε ηελ επίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  Σέινο, 

ζην ηξίην ζηάδην κε γξαπηή έθθξαζε έγηλε θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ην 

θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε.  

2.1.2 Δξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

1. Πνηεο είλαη νη Δλαιιαθηηθέο Αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο έλλνηεο απνηθνδφκεζε 

θαη απνηθνδνκεηέο πξηλ ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε; 

2. Πφζν ηθαλνί είλαη νη καζεηέο λα πξνβιέςνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο 

πγξαζίαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αέξα ζην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο πξηλ ηελ 

δηδαθηηθή παξέκβαζε; 

3. Πνηα είλαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο φηαλ πινπνηνχλ πεηξάκαηα κε ζηφρν  

ηε δφκεζε ησλ ελλνηψλ απνηθνδφκεζεο/απνηθνδνκεηψλ θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ 

(ζχλζεησλ) ζπλδέζεσλ γηα ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνηθνδφκεζεο; 

4. Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο είλαη 

απνηειεζκαηηθή γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ, ηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ εθθξάζεη κε ηηο 

πξφηεξεο αληηιήςεηο ηνπο; 

5. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε λνεηηθή ζχγθξνπζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ 

παηδηψλ κε ηηο παξνπζηαδφκελεο επηζηεκνληθά νξζέο ή νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ 
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ζηηο ππάξρνπζεο απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη ζηαδηαθά επηρεηξείηαη πξνέθηαζή ηνπο πξνο ηελ 

επηζηεκνληθή ζθνπηά πξνθχπηνπλ σο νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή 

δειαδή ηελ αιιαγή ηεο κε απνδεθηήο επηζηεκνληθά γλψζεο ησλ παηδηψλ, πξνο ηελ 

επηζηεκνληθά παξαδεθηή άπνςε; 

2.1.3  Ο ρξόλνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ηνπο κήλεο Απξίιην – Μάην 2016. 

2.1.4 Σν δείγκα 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 9 καζεηέο Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, πνπ ζπληζηνχζαλ κηα 

ζρνιηθή ηάμε ζε εμαζέζην δεκνηηθφ ζρνιείν επαξρίαο. Σν δείγκα απνηέιεζε κηα θπζηθή ηάμε  

θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκπησκαηηθφ δείγκα (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Σα ζπκπεξάζκαηα 

ελφο ζπκπησκαηηθνχ δείγκαηνο γεληθεχνληαη κφλν ζε πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ φκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην δείγκα. 

2.1.5 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

2.1.5.1.Καηεγνξηνπνίεζε Δλαιιαθηηθώλ αληηιήςεσλ 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Δλαιιαθηηθψλ Αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

απνηθνδφκεζε/απνηθνδνκεηέο έγηλε κε ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content analysis), 

έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Βάκβνπθα (1998) θαη Σζηψιεο (2014). Ζ κέζνδνο απηή 

είλαη θαηάιιειε γηα επεμεξγαζία πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη απνζθνπεί ζην κεηαζρεκαηηζκφ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζε πνζνηηθά θαη ζπλεπψο κεηξήζηκα. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ απαληήζεσλ 

έγηλε αλάινγα κε ην ζ έ κ α δει. ζπγθξφηεζαλ θνηλή θαηεγνξία απαληήζεηο καζεηψλ πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζηελ ίδηα ηδέα - αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο θαη ησλ 

απνηθνδνκεηψλ. Κπξίσο, εληάρζεθαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία απαληήζεηο πνπ εθθξάδνπλ θνηλφ 

λφεκα, ηελ ίδηα αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο θαη ησλ 

απνηθνδνκεηψλ.  

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη  «εμ νξηζκνχ αληηθεηκεληθή» (Βάκβνπθαο, 1998; Σζηψιεο, 

2014). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηαμηλφκεζε  ελφο ζεκαζηνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ άιθα ή βήηα 

θαηεγνξία δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα εθείλνπ πνπ ην ηαμηλνκεί. ηε παξνχζα 

έξεπλα, πεξηνξίζηεθε ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζπγθξίλνληαο ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

πξνέθπςαλ κε απηέο εξεπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δηαπηζηψλνληαο φηη ππήξρε ζρεηηθή 

ηαχηηζε (π.ρ Sequeira & Freitas, 1986; Smith & Anderson, 1986; Leach et al., 1996; Hogan & 

Fisherkeller, 1996; Helden, 1999 θ.ά.).  

Δπεηδή καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα έξεπλα λα θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ, νη 

ζρεηηθέο κε ηελ απνηθνδφκεζε πνπ κειεηάκε, θαηεγνξηνπνηήζεθε θάζε αληίιεςε πνπ καο 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 195 of 215 

βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ παηδηψλ, αθφκε θη αλ δελ απαληάηαη ζε 

ηδηαίηεξα κεγάιε ζπρλφηεηα. Δπίζεο, ε θαηεγνξηνπνίεζε επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο απφ 

ηελ εξεπλήηξηα,  ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ή αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Σέινο, 

έγηλε πξνζπάζεηα νη θαηεγνξίεο αλάιπζεο λα είλαη θαηάιιειεο, δειαδή λα ηαηξηάδνπλ κε ην 

ζηφρν ηεο έξεπλαο. 

Χο επηζηεκνληθά απνδεθηφ νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα ησλ απνηθνδνκεηψλ, ζεσξήζακε ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηα βαθηήξηα θαη ηνπο κχθεηεο θαη παίξλνπλ ηελ 

απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη νξγαληθή χιε απφ λεθξνχο νξγαληζκνχο, είηε απφ νπζίεο δηάρπηεο 

ζην πεξηβάιινλ (εθθξίζεηο θαη απεθθξίζεηο). Οη απνηθνδνκεηέο θαηά θαλφλα δελ 

θαηαλαιψλνπλ ηξνθή κε ηνλ ηξφπν ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά κε κεραληζκνχο απνξξφθεζεο. 

Οη κηθξννξγαληζκνί απηνί απνζπλζέηνπλ ηα λεθξά νξγαληθά πιηθά θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε 

αλφξγαλα ζπζηαηηθά, ζε κνξθή πνπ λα κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ πάιη απφ ηνπο 

παξαγσγνχο, είλαη δειαδή ππεχζπλνη γηα ηελ απνηθνδφκεζε θαη αλνξγαλνπνίεζε ηεο λεθξήο 

νξγαληθήο χιεο (Φινγαΐηε, 1992). Οη απνηθνδνκεηέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, αθνχ ρσξίο απηνχο ε βαζηθή ζπζηαηηθή χιε ηεο δσήο ζα εγθισβηδφηαλ ζηα 

ζχλζεηα νξγαληθά κφξηα θαη θάζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζα ζηακαηνχζε. Θεσξεηηθά, είλαη 

δπλαηή ε χπαξμε νηθνζπζηεκάησλ ηα νπνία πεξηέρνπλ κφλν παξαγσγνχο θαη απνηθνδνκεηέο. 

Ζ πιεηνλφηεηα, σζηφζν, ησλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη θαηαλαισηέο (Emberlin, 1996).  

3. Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (Joyce, Weil & Cathoun, 2009) 

3.1. Ση ζα δηδάμνπκε: 

Οη έλλνηεο απνηεινχλ γλσζηηθά πξντφληα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Απνηεινχλ λνεηηθέο 

θαηαζθεπέο κε ηηο νπνίεο ην άηνκν θαηεγνξηνπνηεί θαη νλνκαηίδεη νληφηεηεο, δηαδηθαζίεο, 

θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα κε βάζε ηα νπζηψδε γλσξίζκαηά ηνπο. Ο ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία έληαμεο ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ζε πιαίζηα 

ζρέζεσλ πνπ πξνυπνζέηεη αιιά θαη πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε. ιεο νη επηζηήκεο έρνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο έλλνηεο,  ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο θιεηδηά. Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηε δηθή καο 

έξεπλα ήηαλ νη απνηθνδνκεηέο ή απνζπλζέηεο, πνπ αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηα βαθηήξηα θαη 

ηνπο κχθεηεο πνπ παίξλνπλ ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη νξγαληθή χιε απφ λεθξνχο 

νξγαληζκνχο, είηε απφ νπζίεο δηάρπηεο ζην πεξηβάιινλ (εθθξίζεηο θαη απεθθξίζεηο).  

Σν επηζηεκνληθφ καο εξψηεκα εζηηάζηεθε ζην ηη ζπκβαίλεη κε ηα λεθξά θπηά θαη ηα δψα; 

θνπφο είλαη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ νη καζεηέο ην θαηλφκελν ηεο 

απνηθνδφκεζεο θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη απνηθνδνκεηέο ζηε δηαδηθαζία απηή. 

Βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο καο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

καο θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνδφκεζεο ησλ λέσλ ελλνηψλ θαη 

αλαδφκεζεο ησλ αληηιήςεσλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. 
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3.2. ηόρνη δηδαζθαιίαο 

Οη ζηφρνη  δηαηππψλνπλ ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη. Χο εθ ηνχηνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα: 

 επεμεγνχλ πνηνη είλαη νη απνηθνδνκεηέο θαη ην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο 

 δηαηππψζνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ απνηθνδνκεηψλ ζην 

νηθνζχζηεκα ή γηαηί νη απνηθνδνκεηέο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηα άιια έκβηα φληα 

 ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία έξεπλαο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πεηξάκαηα γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ζπληειεζηήο ή παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζήςε  

 παξαηεξνχλ, λα θαηαγξάθνπλ, λα εξκελεχνπλ ηα δεδνκέλα κηαο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 ζπιιέγνπλ κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ηηο πεγέο ηνπο 

 εθθξάδνληαη κε επηζηεκνληθφ ιφγν 

 ηεθκεξηψλνπλ επηζηεκνληθά ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηνπο  

 αζθνχλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε  

 ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη 

λα ζέηνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

 ζπλεξγάδνληαη. 

3.3. Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο 

Δπηιέμακε κηα ραξαθηεξηζηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ε νπνία 

αμηνπνηεί ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθν-γλσζηηθήο ζεσξίαο   Μάζεζεο (Constructivism) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε Γηεξεπλεηηθή κέζνδν. 

Ζ Γηεξεπλεηηθή κέζνδνο κάζεζεο εηζάγεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηε ζρνιηθή πξάμε.  

 

Παξάιιεια πιαηζηψζακε ηε Γηεξεπλεηηθή κέζνδν κε πνιιαπιέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, φπσο: 

2. Πξνζνκνίσζε. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ αλαζχζηαζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

3. Γεκηνπξγία νκάδσλ  

4. Γεκηνπξγία απφ ηνπο καζεηέο θαθέινπ πιηθνχ (Portfolio, e-portfolio) 

5. θηηζνγξαθία ελλνηψλ  
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6. Δηζήγεζε, εκηδνκεκέλνο δηάινγνο, ζπδήηεζε, επίδεημε 

7. Πείξακα. 

4. Γόκεζε Μνληέινπ Γηδαζθαιίαο 

4.1. Πξώηε Φάζε: Έθζεζε Πξνβιεκαηηζκνύ - Κηλεηνπνίεζε Μαζεηώλ - 

Γηεξεύλεζε πξόηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ γηα ηελ έλλνηα ηεο 

απνηθνδόκεζεο 

Μέζσ κηαο θαηάζηαζεο πξνβιεκαηηζκνχ ή κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, ελεξγνπνηνχληαη νη 

εθπαηδεπφκελνη θαη ηνπο γίλεηαη επεμήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. Αξρηθά δηεξεπλήζακε ηηο πξφηεξεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα 

ηεο απνηθνδφκεζεο ελψ ηαπηφρξνλα ζέζακε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Δηδηθφηεξα, ζέζακε ζηα 

παηδηά ην παξαθάησ εξψηεκα θαη δεηήζακε λα δηαηππψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γξαπηψο θαη 

απζφξκεηα. 

Κοίταξε πποσεκτικά το ποςλάκι τηρ εικόναρ 

 
«Μεηά ην ζάλαηό ηνπ, ηη πηζηεύεηο όηη έγηλε ην πιηθό από ην νπνίν ήηαλ θηηαγκέλν ην ζώκα 

ηνπ;» 

ηε ζπλέρεηα, βαζηζκέλνη ζηηο ηδέεο πνπ δηαηχπσζαλ νη καζεηέο θηηάμακε κηα ζθηηζνγξαθία 

ελλνηψλ.   

4.2.  Γεύηεξε Φάζε: πγθέληξσζε Γεδνκέλσλ - Δπεμεξγαζία Τιηθνύ 

Οη εθπαηδεπφκελνη παξαηεξνχλ, ζπιιέγνπλ θαη αξρεηνζεηνχλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, 

Γηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, ζπγθξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε φ,ηη είλαη ήδε απνδεθηφ θαη θάλνπλ 

ζπλδέζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηε ρξεζηκφηεηα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.  

Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ βαζίζηεθε ζε ηξία πεηξάκαηα πνπ ζρεδίαζε θαη πξφηεηλε ε 

εθπαηδεπηηθφο θαη αλέζεζε ηελ παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ελφο πεηξάκαηνο ζε θάζε νκάδα 

παηδηψλ. πλνιηθά ζπγθξνηήζεθαλ ηξεηο νκάδεο κε ην αθφινπζν παηρλίδη πνπ νλνκάδεηαη 

ςεθηδσηφ θαη απνηειεί ηερληθή ηπραίαο ζπγθξφηεζεο νκάδαο. Κφςακε εηθφλεο κπαλάλαο, 

κήινπ θαη κνχξσλ ζε ηφζα θνκκάηηα ηελ θαζεκία φζα είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο, δειαδή 

ηξία. Κάζε καζεηήο πήξε έλα θνκκάηη ηεο εηθφλαο ζηα ηπθιά. Οη καζεηέο ηαίξηαμαλ ηα 

θνκκάηηα κεηαμχ ηνπο θαη βξήθαλ ν έλαο ηνλ άιιν, γηα λα ζπκπιεξσζεί ε εηθφλα. Έηζη νη 

νκάδεο ζπγθξνηήζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν θαη πήξαλ ην φλνκα ηνπο απφ ην θξνχην πνπ 
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απεηθνλίδνληαλ ζηελ εηθφλα. Δπίζεο, ζρεδηάζηεθε έλα πείξακα γηα φιε ηελ ηάμε, φπνπ ε 

επηινγή πιηθψλ έγηλε θαη απφ ηα παηδηά.  

Τιηθά θαη εμνπιηζκφο (Nasa:Astro-Venture: Biology Educator Guide, 2016) 

Πεξηειάκβαλαλ ηα αθφινπζα γηα θάζε νκάδα : 

- Έλα εκεξνιφγην  

- δχν ζθξαγηζκέλεο πιαζηηθέο  ζαθνχιεο πνπ μαλαθιείλνπλ 

- ζηπιφ γηα επηζήκαλζε ζηηο ηζάληεο  

- 2 θνκκάηηα απφ θάπνην είδνο ηξνθήο (πξνηείλνπκε θξνχηα ή ιαραληθά, φπσο ην κήιν, 

κνχξα θαη κπαλάλα απνθινησκέλα ζε κηθξά θνκκάηηα ) 

- απνμεξακέλα θξνχηα ρσξίο ζπληεξεηηθά (ρξεζηκνπνηήζακε κπαλάλα πνπ απνμεξάλακε 

ζην θνχξλν) 

- Άιια πιηθά ζα εμαξηεζεί απφ ην πείξακα πνπ ζα ζρεδηάζνπλ νη καζεηέο π.ρ. πιαζηηθφ 

πιηθφ, πεηξαδάθηα θηι 

- ςπγείν 

Πεηξάκαηα 

Σα πεηξάκαηα ήηαλ ηα αθφινπζα: 

Πείξακα 1: Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο: Σνπνζεηήζηε απφ κηζφ θνκκάηη ηνπ ίδηνπ κήινπ ζε 

δχν ζαθνχιεο. θξαγίζηε ηηο δχν επαλαθιεηφκελεο ζαθνχιεο. Σνπνζεηήζηε κία ζαθνχια ζην 

ςπγείν. Σνπνζεηήζηε ηε δεχηεξε ζαθνχια ζε κηα πεξηνρή πνπ παξακέλεη ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ. 

Πείξακα 2: Δπίδξαζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηνπ αέξα: Σνπνζεηήζηε ηε κηζή πνζφηεηα κηαο 

ζπζθεπαζίαο κνχξσλ ζε έλα θαιά ζθξαγηζκέλν βαδάθη. Γηα λα ην πεηχρεηε βξάζεηε γηα ιίγν 

ην θαπάθη ηνπ, πξηλ ην βηδψζεηε ζην βαδάθη. Δθζέζηε ηελ ππφινηπε πνζφηεηα κνχξσλ ηεο 

ζπζθεπαζίαο ζηνλ αέξα γηα κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Αθήζηε ηα  ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ. 

Πείξακα 3: Δπίδξαζε ηνπ λεξνύ: Αθπδαηψζηε εληειψο (κε απνμήξαλζε ζε θνχξλν γηα δχν 

ψξεο ζηνπο 100 βαζκνχο Κειζίνπ) κηζφ θνκκάηη κηαο κπαλάλαο, αθνχ βγάιεηε ηε θινχδα 

θαη ηελ θφςεηε ζε ιεπηέο ξνδέιεο. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ην ζε κηα πιαζηηθή ζαθνχια 

πνπ μαλαθιείλεη. Σνπνζεηήζηε ην δεχηεξν κηζφ θνκκάηη ηεο απνθινησκέλεο θαη 

ιεπηνθνκκέλεο ζε ξνδέιεο θξέζθηαο κπαλάλαο - πνπ δελ έρεη αθπδαησζεί - ζε κία πιαζηηθή 

ζαθνχια πνπ μαλαθιείλεη. θξαγίζηε ηηο δχν ζαθνχιεο θαη αθήζηε ηηο ζε δεζηφ κέξνο.  

Δμεγήζακε ζηνπο καζεηέο φηη ζα εξγάδνληαη ζε ηξηάδεο, ζα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο, θαη ζα εμεγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο πξνθνξηθά. Δπίζεο, φηη 

ζα κπνξνχλ λα ηξαβήμνπλ θαη θσηνγξαθίεο πξηλ ην πείξακα ηεο νκάδαο ηνπο θαη κεηά. 

Παξαηεξήζεηο ζα θάλνπλ θάζε δχν κέξεο. Παξάιιεια κηα ηζάληα γηα φιε ηελ ηάμε κε πιηθά 

πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο, ζα παξακείλεη εθηφο ςπγείνπ. 
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Σέινο, ηνπο επηζεκάλακε φηη φηαλ νη επηζηήκνλεο δηεμάγνπλ έλα πείξακα θξαηνχλ φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο ηελ επίδξαζε κειεηνχλ. Απηφ ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε θαη εκείο θαη δηαπξαγκαηεπηήθακε θαηά πφζν ζεσξνχλ νη 

καζεηέο φηη ηα πεηξάκαηα πνπ ζρεδηάζακε είλαη αμηφπηζηα. 

ηε ζπλέρεηα, πεξάζακε ηηο ζαθνχιεο θάζε νκάδαο ζε θάζε καζεηή γηα λα ηηο παξαηεξήζνπλ 

πην πξνζεθηηθά. Θέζακε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θαη αθήζακε ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ 

ππνζέζεηο γηα ηελ έθβαζε θάζε πεηξάκαηνο ηηο νπνίεο θαη θαηέγξαςαλ. Γηα παξάδεηγκα: 

• Δξψηεζε: Ση λνκίδεηε όηη ζα ζπκβεί κε ηα πιηθά ζε απηήλ ηελ ηζάληα; 

• Δξψηεζε: Πηζηεύεηε όηη όια ηα πιηθά ζηηο ηζάληεο ζα ζαπίζνπλ ην ίδην γξήγνξα; Δμεγήζηε 

ηελ απάληεζή ζαο. 

• Δξψηεζε: Δίζηε ζίγνπξνη όηη θάπνηνο άιινο παξάγνληαο δελ ζα επεξεάζεη ην ζάπηζκα ή 

κνύριηαζκα (εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά γηα ηελ απνηθνδόκεζε); 

Δπίζεο, βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γχξσ απφ ην 

θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε εξσηήζεηο, φπσο: 

 Γηαηί βάδνπκε ηξόθηκα ζην ςπγείν;  

 Γηαηί απνμεξαίλνπκε ηξόθηκα, γηα παξάδεηγκα πνην ηξόθηκν δηαηεξείηαη πεξηζζόηεξν 

νη ζηαθίδεο ή ηα θξέζθα ζηαθύιηα; 

 ηηο θνλζέξβεο ηα ηξόθηκα είλαη αεξνζηεγώο θιεηζκέλα, ηη ζεκαίλεη απηό θαη ζε ηη 

ρξεζηκεύεη λα θνλζεξβνπνηνύκε ηα ηξόθηκα; 

 Σα πεηξαδάθηα είλαη έκβην ή άβην πιηθό; απίδνπλ; 

 Σν πιαζηηθό είλαη θπζηθό πιηθό ή ην θηηάρλεη ν άλζξσπνο; απίδεη ή κνπριηάδεη; 

 Ση πιηθά ζεσξείηε όηη ζαπίδνπλ κνπριηάδνπλ, όζα ήηαλ θάπνηε δσληαλά ή θαη ηα 

άςπρα (πρ πέηξεο, πιαζηηθό θηι); 

ηε ζπλέρεηα ηνπο ιέκε θάζε δχν κέξεο λα παξαηεξνχλ ην πείξακα ηεο νκάδαο ηνπο θαη ην 

θάζε κέινο λα θαηαγξάθεη ηη παξαηεξεί ζην εηδηθά ζρεδηαζκέλν εκεξνιφγην. 

4.3. Σξίηε Φάζε: Οξγάλσζε - Γηαηύπσζε πκπεξαζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηα δεδνκέλα, λα αλαθέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

εξκελείεο θαη επεμεγήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

δηαηππψλνληαη νη θαλφλεο.  

Σε δέθαηε κέξα ηνπ πεηξάκαηνο δεηάκε απφ ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

θαη λα δψζνπλ αξρηθά ηηο δηθέο ηνπο εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο. Αξρηθά 

ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο ηηο παξαηεξήζεηο απφ ην πείξακά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα: 

• Δξψηεζε : Ση παξαηεξήζεηο θάλαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηόο ζαο; 
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Απνδερφκαζηε φιεο ηηο ινγηθέο απαληήζεηο.  

• Δξψηεζε: Ση πηζηεύεηε όηη πξνθάιεζε ην ζάπηζκα ησλ θξνύησλ; Αθήλνκε ηνπο καζεηέο λα 

κνηξαζηνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, αλάινγα κε ηα πεηξάκαηα, ηα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια, 

πξέπεη ήδε λα έρνπλ πξνθαιέζεη ζήςε. 

• Δξψηεζε: Δίλαη ε κνύρια έλα δσληαλό πξάγκα; Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Απνδερφκαζηε 

φιεο ηηο ινγηθέο απαληήζεηο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη ε κνχρια δεη, αλ θαη ε 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη πνιχ ηζρπξή, αιιά κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ 

φηη ε κνχρια κεγαιψλεη – αλαπηχζζεηαη, ρξεηάδεηαη λεξφ, αέξα θαη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία 

θαη ίζσο θάπνηα παηδηά ζθεθηνχλ φηη είλαη θάηη δσληαλφ. Ρσηάκε ινηπφλ, ηνπο καζεηέο αλ 

θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, λεξφ, αέξα θαη ηελ ηδηφηεηα λα αλαπηχζζνληαη έρνπλ ηα έκςπρα ή 

ηα άςπρα, φπσο κηα πέηξα γη παξάδεηγκα.  

ηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ην βηβιίν ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 

ζηε ζειίδα 61 φπνπ γίλεηαη ε κφλε αλαθνξά ζε θάπνηνπο «κηθξνύο θπξίσο, νξγαληζκνύο, πνπ 

βνεζνύλ ζηελ απνζύλζεζε ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ». Καηφπηλ, ηνπο εμεγνχκε φηη ε κνχρια 

είλαη έλα παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ πνπ νλνκάδεηαη απνηθνδνκεηήο. Τπάξρνπλ 

δχν θχξηνη ηχπνη απνηθνδνκεηψλ, νξηζκέλα βαθηήξηα θαη κχθεηεο. Ζ κνχρια είλαη έλα είδνο 

κχθεηα. Σα καληηάξηα είλαη έλα άιιν είδνο κχθεηα πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ εμνηθεησκέλνη νη  

καζεηέο. Αλ ζαο αξέζεη λα ηξψηε καληηάξηα ζηελ πίηζα ζαο, ηφηε ην θαγεηφ ζαο ζα 

απνηειείηαη  θαη απφ κχθεηεο. Αθφκε, νξηζκέλνη ηχπνη βαθηεξίσλ είλαη απνηθνδνκεηέο. 

Πνιινί απφ εζάο έρεηε αθνχζεη γηα ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ βαθηήξηα. Μεξηθνί 

απφ εζάο κπνξεί λα είραηε πνλφιαηκν πνπ πξνθαιείηαη απφ βαθηήξηα, αιιά δελ πξνθαινχλ 

φια ηα βαθηήξηα αζζέλεηεο. Μεξηθά βαθηήξηα είλαη ρξήζηκα. Οη απνηθνδνκεηέο είλαη έλα 

παξάδεηγκα ελφο ηχπνπ βαθηεξίσλ πνπ είλαη ρξήζηκα. ηε ζπλέρεηα ζέηνπκε εξσηήζεηο ζηνπο 

καζεηέο, φπσο: 

• Δξψηεζε: Μπνξείηε λα δείηε ηα βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο; Απάληεζε: ρη, δελ 

κπνξείηε λα δείηε ηα βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο ρσξίο ηε ρξήζε ελφο κηθξνζθνπίνπ.  

• Δξψηεζε: Μπνξνύζαηε λα δείηε ηε κνύρια, όηαλ είρε αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηόο ζαο; Απάληεζε: Μπνξνχζακε λα δνχκε ηε κνχρια, φηαλ είρε αξρίζεη 

λα αλαπηχζζεηαη. Δμεγνχκε ζηνπο καζεηέο, φηη  έβιεπαλ απνηθίεο ηεο κνχριαο. Γεδνκέλνπ 

φηη νη πεξηζζφηεξνη κεκνλσκέλνη απνηθνδνκεηέο είλαη ηφζν κηθξνί, πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα 

ηνπο δεη ρσξίο ην κηθξνζθφπην. Χο απνηέιεζκα, έρνπκε ηελ ηάζε λα κελ ηνπο παξαηεξνχκε 

θαη λα κε γλσξίδνπκε ηε ζεκαζία πνπ παίδνπλ. Ζ κνχρια θαη ηα καληηάξηα είλαη νη κφλνη 

απνηθνδνκεηέο πνπ κπνξνχκε λα δνχκε, επεηδή είλαη πνιχ κεγαιχηεξνη απφ ηα βαθηεξίδηα. 

Μηα ζπρλή παξαλφεζε είλαη ε αθφινπζε: νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη λεθξνί νξγαληζκνί 

απιά ζα δηαιπζνχλ ή ζα εμαθαληζηνχλ. Γελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην πιηθφ απφ ηνπο 

λεθξνχο νξγαληζκνχο κεηαηξέπεηαη ζε άιια πιηθά ζην πεξηβάιινλ. Ζ ζπδήηεζε πνπ 

αθνινπζεί ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο παξαλφεζεο. 

• Δξψηεζε: Όηαλ απνηθνδνκεηέο δηαζπνύλ ηα λεθξά θπηά θαη δώα, πσο λνκίδεηε όηη 

αμηνπνηνύλ ην πιηθό ηνπο γηα λα δήζνπλ; Γηα ζθεθηείηε εζείο από πνύ βξίζθεηε ηα πιηθά γηα λα 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 201 of 215 

ςειώζεηε θαη ηελ ελέξγεηα γηα λα ηξέρεηε, παίδεηε θηι.. Δπηηξέπνκε ζηνπο καζεηέο λα 

κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο. Πνιινί καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ φηη ηα δψα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ηξνθή γηα λα ηε ζπάζνπλ ζε απινχζηεξα δνκηθά πιηθά θαη λα πάξνπλ θαη ελέξγεηα. Χο 

απνηέιεζκα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ φηη νη απνηθνδνκεηέο ζπάλε ην πιηθφ ηνπ 

λεθξνχ νξγαληζκνχ γηα λα ηξαθνχλ δει. λα εμαζθαιίζνπλ πιηθά γηα λα ρηίζνπλ ην ζψκα 

ηνπο θαη ελέξγεηα. Σα πιηθά απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ ησλ 

απνηθνδνκεηψλ ή ηα πιηθά κπνξνχλ λα ηα δηαζπάζνπλ ζε απινχζηεξεο νπζίεο πνπ ζα 

απνβιεζνχλ ζην πεξηβάιινλ. Γηεπθξηλίδνπκε ζηα παηδηά φηη, ηα πιηθά πνπ νη απνηθνδνκεηέο 

απειεπζεξψλνπλ ζην πεξηβάιινλ εκπινπηίδνπλ ην ρψκα θαη θάλνπλ ηε γε εχθνξε. Απηέο νη 

νπζίεο ζα γίλνπλ κέξνο ησλ λέσλ θπηψλ πνπ κεγαιψλνπλ. Δμεγνχκε ζηα παηδηά φηη νη 

δσληαλνί νξγαληζκνί απνηεινχληαη απφ πνιχπινθεο θαη κεγάιεο ελψζεηο - ζπζηαηηθά πνπ 

δελ κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ ζε απηή ηε κνξθή απφ ηα θπηά, αιιά πξέπεη λα δηαζπαζηνχλ 

απφ ηνπο απνηθνδνκεηέο ζε κηθξφηεξεο θαη πην απιέο νπζίεο. Σέινο, ηνλίδνπκε ζηα παηδηά φηη 

ε γε ηξνθνδνηείηαη ζπλερψο απφ ηνλ ήιην κε ελέξγεηα, ελψ ηα πιηθά ηα απαξαίηεηα γηα ηνπο 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο είλαη πεπεξαζκέλα. 

• Δξψηεζε: Αθόκε, ξσηάκε ηα παηδηά αλ «πνιινί από εζάο έρεηε δεη έληνκα ή γαηνζθώιεθεο 

θνληά ή ζε λεθξά θπηά θαη δώα» Γηαηί λνκίδεηε όηη ηα έληνκα θαη ζθνπιήθηα βξίζθνληαη θνληά 

ή ζε λεθξά θπηά θαη ηα δώα; Δπηηξέπνκε ζηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο, έηζη 

κπνξεί λα απαληήζνπλ φηη ηα έληνκα θαη νη γεσζθψιεθεο ηξέθνληαη κε ή απνζπλζέηνπλ ην 

λεθξφ θπηφ ή δψν. πκθσλνχκε κε ηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ σζηφζν, ηνλίδνπκε φηη ηα 

έληνκα θαη νη γαηνζθψιεθεο δελ ζεσξνχληαη απνηθνδνκεηέο. Ο ιφγνο είλαη φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα βαθηήξηα ζηα ζηνκάρηα ηνπο, πνπ ελεξγνχλ σο απνηθνδνκεηέο θαη 

αλαθπθιψλνπλ ηα λεθξά πιηθά ζε νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπηά λα επηβηψζνπλ.  

• Δξψηεζε: ε πνηά θαηεγνξία ησλ έκβησλ όλησλ λνκίδεηε όηη ζα θαηαηάζζακε ηα έληνκα θαη 

ηα ζθνπιήθηα (παξαγσγνύο ή θαηαλαισηέο); Οη καζεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηνπο παξαγσγνχο 

θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ φηη ηα έληνκα θαη νη 

γαηνζθψιεθεο είλαη θαηαλαισηέο κε βάζε ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηθή 

ηνπο ηξνθή θαη επίζεο δελ είλαη απνηθνδνκεηέο. 

4.4. Σέηαξηε Φάζε: Αλάιπζε Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο-Δθαξκνγή 

Αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ εξεπλεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πινπνηείηαη 

αληίζηνηρε εθαξκνγή.  

• Δξψηεζε: Γηαηί ην λεξό επεξεάδεη απνζύλζεζε; Απάληεζε: Τπάξρνπλ ηα βαθηήξηα θαη νη 

κχθεηεο ζην λεξφ. Οη νξγαληζκνί πνπ θάλνπλ ηελ απνζχλζεζε ρξεηάδνληαη λεξφ γηα λα 

δήζνπλ.  

• Δξψηεζε: Γηαηί ε ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ηελ απνζύλζεζε; Απάληεζε: Ζ ζεξκνθξαζία 

επεξεάδεη ηελ απνζχλζεζε, δηφηη απνηθνδνκεηέο ρξεηάδνληαη νξηζκέλε ζεξκνθξαζία γηα λα 
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δήζνπλ, θαη πνιιέο βηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζα επηηαρχλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα 

επηβξαδχλνληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

• Δξψηεζε: Γηαηί λνκίδεηο όηη βάδνπκε ηα ηξόθηκα ζηα ςπγεία; Απάληεζε: ηνπνζεηνχκε ηα 

ηξφθηκα ζην ςπγείν, δηφηη ε δξνζεξή ζεξκνθξαζία επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

απνηθνδνκεηψλ, φπσο ε κνχρια. 

• Δξψηεζε: Αλ δε ζπλέβαηλε απηό ην θαηλόκελν ηεο απνηθνδόκεζεο ηη ζα ζπλέβαηλε ζηε γε 

θαηά ηε γλώκε ζνπ; Σνπο δεηάκε λα απαληήζνπλ γξαπηά. 

4.5. Πέκπηε Φάζε: Αλαθεθαιαίσζε 

ηε ζπλέρεηα πξνβάινπκε δχν βίληεν ζηα παηδηά πνπ ζπλνςίδνπλ φζα κάζακε: 

https://www.youtube.com/watch?v=uB61rfeeAsM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShGF5mkFbzU  

 

Σέινο, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα βξνπλ ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο, βίληεν, εηθφλεο θηι γηα 

ηνπο απνηθνδνκεηέο θαη λα ηα ζπλζέζνπλ σο νκαδηθή εξγαζία θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ 

ηάμε κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ. Σα παηδηά απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ, δειαδή κηα ζρνιηθή 

ηαηλία, φπνπ ζα παξαζέηνπλ φζα έκαζαλ γηα ηελ απνηθνδφκεζε. Ζ ζρνιηθή ηαηλία είλαη ζηνλ 

ζχλδεζκν https://www.youtube.com/watch?v=UDNfXlFn1Qk .   

4.6. Έθηε Φάζε: Αμηνιόγεζε 

Μέζα απφ ηερληθέο απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη 

αλαζηνράδνληαη θαη επαλαηξνθνδνηνχληαη ζηελ φιε δηαδηθαζία (Bloom, B. S. & Krathuohl, 

D. R., 1986). Παξάιιεια, αμηνπνηνχληαη θαη φπνηεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θξίλνληαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, φπσο: θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ 

απφ ηα πεηξάκαηα, ζρεηηθά «θχιια εξγαζίαο» π.ρ. εκεξνιφγην, παξαηεξήζεηο δηθέο καο πνπ 

δείρλνπλ φηη ηα παηδηά θαηαλφεζαλ ηηο έλλνηεο πνπ ζέιακε λα πεξάζνπκε, ην βίληεν φπνπ 

θαίλνληαη νη ζθέςεηο ησλ παηδηψλ θαη ε πξφνδνο γηα ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή. Σέινο, ε 

ζρνιηθή ηαηλία πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά απηνζρεδηάδνληαο απνηειεί πιηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο απνηθνδφκεζεο. 
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5. Απνηειέζκαηα 

5.1. ηνηρεία γηα ηηο πξόηεξεο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ έλλνηα ηεο 

απνηθνδόκεζεο (γξαπηή έθθξαζε) 

Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ απνηθνδφκεζε δηαθξίλνληαη ζε δπν 

επξχηεξεο θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πιηθφ 

εμαθαλίδεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ίζσο θαη απφ ηελ δξάζε θπζηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. 

ήιηνο, αέξαο), ελψ ζηε δεχηεξε ηα παηδηά πνπ ζεσξνχλ φηη έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ δηαηεξείηαη 

θαζψο γίλεηαη ηξνθή γηα νξγαληζκνχο θαη κηθξννξγαληζκνχο/ ή κεηαηξέπεηαη ζε κχθεηεο/ ή 

γίλεηαη ιίπαζκα/ ή ρψκα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απνηέιεζκα παξφκνην κε απηά ησλ 

εξεπλψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σέινο, έλα παηδί εθηηκά φηη 

απαηηείηαη δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα απνηθνδνκεζνχλ δηάθνξα πξάγκαηα π.ρ. 

«όζν πην κεγάιν είλαη ην δών ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν», φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Hogan & Fisherkeller (1996). 

Πξάγκαηη, ηα παηδηά αξρηθά ζεσξνχλ φηη ην πιηθφ ηνπ λεθξνχ νξγαληζκνχ: 

i. εμαθαλίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ή γηαηί έηζη ζπκβαίλεη, 

γηα παξάδεηγκα: «ην ζώκα ηνπ πνπιηνύ μεξαίλεηαη από ηνλ ήιην θαη κεηά κέλεη κόλν ην 

θόθθαιν ηνπ θαη ην θξέαο ηνπ ην παίξλεη ν αέξαο» ή «ην πνπιί όηαλ πεζάλεη κεηά από ιίγεο 

κέξεο ιηώλεη ην δέξκα ηνπ θαη θαίλνληαη κόλν ηα θόθθαια ηνπ» ή «αλ έλα πνπιάθη πεζάλεη ην 

πιηθό από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν ην ζώκα ηνπ ζηγά - ζηγά ιηώλεη θαη εμαθαλίδεηαη» ή «όηαλ 

ην πνπιάθη πεζάλεη όζν πάεη ν θαηξόο καδάεη. Σν δέξκα ηνπ ιηώλεη θαη κέλνπλ κόλν ηα 

θόθθαια ηνπ»  

ii. ην λεθξφ δψν δηαηεξείηαη κεξηθψο δειαδή θαη ιηψλεη θαη ην ηξψλε δψα, αξπαθηηθά 

πνπιηά, έληνκα θηι, γηα παξάδεηγκα: «όηαλ ην πνπιάθη πέζαλε κεηά από ιίγν θαηξό ην ζώκα 

ηνπ εμαηκίζηεθε θαη έκεηλαλ κόλν ηα θόθθαια θαη κεξηθά θηεξά. Έηζη γίλεηαη κε όια ηα δώα 

πνπ έρνπλ θόθθαια, αιιά εγώ πηζηεύσ όηη όζν πην κεγάιν είλαη ην δών ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν 

ρξόλν. Μπνξεί θαη λα έθαγαλ ην θξέαο ηνπ ηα πην κεγάια δώα» ή «Σν πνπιάθη πνπ έρεη 

ςνθήζεη ιηώλεη ζηγά – ζηγά ην δέξκα ηνπ, βγαίλνπλ ηα πνύπνπια ηνπ θαη έξρνληαη θάπνηα 

δνπδνύληα θαη ηξώλε ηα έληεξά ηνπ θαη ζηγά - ζηγά γεκίδεη κε δνπδνύληα θαη αξγόηεξα ηνπ 

κέλνπλ κόλν ηα θόθθαια» ή «ην πνπιάθη απηό ήηαλ θηηαγκέλν από νζηά όηαλ είρε ηα θηεξά θαη 

ηα πνύπνπια. Σν ζώκα ηνπ έιησζε ζηα πεξίπνπ ηξία ρξόληα κεηά ην ζάλαην ηνπ. Δπίζεο, ζα 

βξσκάεη κεηά ην ζάλαην ηνπ.  Μπνξεί λα ην έθαγαλ θάπνηα πνπιηά όπσο, γππαεηόο, γεξάθηα 

θαη δηάθνξα άιια». Σέινο, έλα παηδί ηζρπξίδεηαη φηη ην λεθξφ πνπιάθη κεξηθψο ζα γίλεη ρψκα 

ρσξίο πεξαηηέξσ εμεγήζεηο: «ην πνπιάθη κεηά ην ζάλαην ηνπ ζηγά – ζηγά έραζε ηα θηεξά ηνπ 

θαη κεηά από θαηξό ην δέξκα θαη ην θξέαο ηνπ έγηλαλ ρώκα».  
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5.2. ηνηρεία από ηηο πξνβιέςεηο – ηδέεο ησλ καζεηώλ γηα ηελ έθβαζε ησλ 

πεηξακάησλ (απνδειηίσζε βίληεν) 

Οη καζεηέο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά 

ιέμεηο, φπσο: «ιηψλεη», «ζαπίδεη» θαη «κνπριηάδεη» πνπ θαηαγξάςακε ζηνλ πίλαθα. 

Καηαγξάθεθε φηη ελψ ηα παηδηά κε βάζε ηελ εκπεηξηθνβησκαηηθή ηνπο γλψζε πξνβιέπνπλ 

ζσζηά ηελ έθβαζε ησλ πεηξακάησλ, εμαθνινπζνχλ σζηφζν λα ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

απνηθνδφκεζεο «απιά ζπκβαίλεη» ρσξίο ηε κεζνιάβεζε νπνηαζδήπνηε αηηηαηήο ελέξγεηαο. 

Αλ θαη ε απνηθνδφκεζε εθιακβάλεηαη σο αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία, ιακβάλεη ρψξα απιά σο 

απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ, γηα άιιε κηα θνξά δελ πεξηιακβάλεη θαλέλα άιιν νξγαληζκφ. 

Χζηφζν, ηα παηδηά κε αθνξκή ην πείξακα πνπ ζρεδίαζε φιε ε ηάμε κε δηάθνξα βηνηηθά θαη 

αβηνηηθά πιηθά εθηίκεζαλ γηα πξψηε θνξά φηη «κόλν όζα ήηαλ δσληαλά ζαπίδνπλ», «ηα άςπρα 

δελ ζαπίδνπλ» ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Hogan & Fisherkeller 

(1996).  

Δπίζεο, γηα λα εηζάγνπκε ηα παηδηά ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αμηνπνηήζακε απφςεηο ηνπο, 

φπσο: «ν ήιηνο» δειαδή ε ζεξκνθξαζία, «ε βξνρή» δειαδή ε πγξαζία θαη «ν αέξαο» 

ζπκβάιινπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζην «ζάπηζκα».  

Γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζρεδηάζακε ην πείξακα ηνπ κήινπ (εληφο θαη εθηφο 

ςπγείνπ ην ήκηζπ ηνπ ίδηνπ κήινπ απνθινησκέλν θαη θνκκέλν ζε θπβάθηα).  Οη πξνβιέςεηο 

πνπ έθαλαλ ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηα παηδηά (γηαηί βάδνπκε ηξφθηκα ζην 

ςπγείν;), κε ρξνληθή ζεηξά ήηαλ: 

 Γηα λα είλαη θξύα 

 Γηα λα δηαηεξεζνύλ  

 Να κε κνπριηάζνπλ 

 ην ςπγείν κέλεη ην θαί όπσο είλαη θαη δε κνπριηάδεη 

 Σν ςπγείν είλαη πην θξύν θαη ηα ζπληεξεί θαιύηεξα ηα ηξόθηκα 

 Η ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ην ζάπηζκα, κνύριηαζκα 

 Η κνύρια εκθαλίδεηαη ζην ηπξί, ζηα κήια, ζηηο ληνκάηεο θηι ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

 Μνπριηάδνπλ όζα πιηθά θάπνηε ήηαλ δσληαλά 

 Σν πείξακα είλαη αμηόπηζην αθνύ ην κήιν είλαη ην ίδην θνκκέλν ζηε κέζε θαη αιιάδεη 

κόλν ε ζεξκνθξαζία. 

 

Γηα ηελ επίδξαζε αέξα ζρεδηάζακε ην πείξακα ηνπ κνχξνπ (κηζή πνζφηεηα εθηεζεηκέλε ζηνλ 

αέξα, κηζή θιεηζκέλε αεξνζηεγψο ζρεδφλ ζε βαδάθη). Οη πξνβιέςεηο πνπ έθαλαλ ζε ζρεηηθή 

εξψηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηα παηδηά (γηαηί βάδνπκε ηξφθηκα ζε θνλζέξβεο αεξνζηεγψο 

θιεηζκέλα;), κε ρξνληθή ζεηξά ήηαλ: 
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 Αεξνζηεγώο ζεκαίλεη όηη έρεη αθαηξεζεί ν αέξαο 

 Υσξίο αέξα ηα ηξόθηκα δηαηεξνύληαη πεξηζζόηεξν 

 ηνλ αέξα ζα κνπριηάζνπλ γξεγνξόηεξα ηα κνύξα 

 Σν πείξακα είλαη αμηόπηζην αθνύ ηα κνύξα είλαη από ην ίδην θεζεδάθη θαη αιιάδεη κόλν 

ε έθζεζε ηνπο ζηνλ αέξα. 

 

Γηα ηελ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο ζρεδηάζακε ην πείξακα ηεο κπαλάλαο (θξέζθηα θαη 

αθπδαησκέλε). Οη πξνβιέςεηο πνπ έθαλαλ ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηα παηδηά 

(γηαηί μεξαίλνκε ηξφθηκα π.ρ. μπλφρνληξνο, ζχθα, ζηαθίδεο θηι, ηη αθαηξνχκε απφ ην 

ηξφθηκν;), κε ρξνληθή ζεηξά ήηαλ: 

 Φεύγεη ε νπζία ηνπ 

 Γελ είλαη πηα καιαθό 

 Φεύγνπλ νη βηηακίλεο 

 Φεύγεη ην δνπκί ηνπ 

 Φεύγνπλ νη θπηηθέο ίλεο 

 Φεύγεη πδξαηκόο 

 Φεύγεη πγξό 

 Δμαηκίδεηαη ην λεξό ηνπ 

 Η μεξή κπαλάλα έραζε ην λεξό ηεο 

 απίδεη πην εύθνια ε θξέζθηα κπαλάλα, ηα μεξακέλα θξνύηα δηαηεξνύληαη πεξηζζόηεξν 

θαηξό. 

 

ηελ ηζάληα πνπ βάιακε βηνδηαζπψκελα θαη κε πιηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ καζεηψλ, νη 

καζεηέο εθηίκεζαλ φηη: 

 Σν πεηξαδάθη είλαη άςπρν θαη δε ζα ζαπίζεη 

 Σα άςπρα δε ζαπίδνπλ 

 Σα θύιια δε ζαπίδνπλ ιέεη έλα παηδί 

 Θα ζαπίζνπλ (όια καδί ηνπ αληαπαληνύλ) 

 Σα θύιια ήηαλ θάπνηε δσληαλά θαη ζα ζαπίζνπλ 

 Σν πιαζηηθό δε ζαπίδεη 

 Γελ ππάξρεη πιαζηηθό ζηε θύζε ην θηηάρλεη ν άλζξσπνο θαη δε ζαπίδεη 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

Page 206 of 215        

 Μόλν όζα ήηαλ δσληαλά ζαπίδνπλ 

 Γε μέξνκε πσο ζπκβαίλεη απηό ην θαηλόκελν. Γελ έρνκε θακηά ηδέα.  

 

ηελ εξψηεζε «ηη αιιαγέο πεξηκέλεηε λα παξαηεξήζνπκε ζηα θξνχηα κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ;», νη καζεηέο ππνζηήξημαλ: 

 Θα ραιάζνπλ 

 Θα κπξίδνπλ άζθεκα 

 Θα αιιάμνπλ ρξώκα 

 Θα αιιάμνπλ κνξθή 

 Θα βγάινπλ πξάζηλε κνύρια. 

5.3. ηνηρεία από ηηο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεηξακάησλ (γξαπηή έθθξαζε -  πξνζσπηθά εκεξνιόγηα καζεηώλ) 

Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ απνζχλζεζε κηα θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ιέμεηο φπσο ζήςε, κνπριηαζκέλνο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ δηαδηθαζία πνπ είραλ 

παξαηεξήζεη. Αθφκε, νη καζεηέο ππέδεημαλ φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πιηθνχ ζα ραλφηαλ 

ζηαδηαθά θαζψο ε απνζχλζεζε ζα πξνρσξνχζε π.ρ. «κίθξπλαλ» ή «ε δξνζεξή κπαλάλα θάζε 

κέξα ρεηξνηεξεύεη, έρεη βγάιεη ηα δνπκηά ηεο» ή «έρεη ζαπίζεη πνιύ πεξηζζόηεξν». Αιιά 

θαλέλαο καζεηήο δελ ππέδεημε φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ηειηθψο ζα κείλεη ε ίδηα 

ζηε θχζε. Αθφκα, νη καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ πσο ε απνζχλζεζε ιάκβαλε 

ρψξα. 

 Παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ Μήινπ: 

 «ηα κήια εθηόο ςπγείνπ αξρηθά καπξίδνπλ, κεηά ζαπίδνπλ θαη ηέινο είλαη κνπριηαζκέλα. 

ην ςπγείν ηα κήια είλαη θαλνληθά» 

 «ηα κήια ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ έρνπλ κπξίζεη θαη ζαπίζεη, ελώ ζην ςπγείν είλαη 

λόζηηκα θαη δξνζεξά θαη πνιύ καιαθά» 

 «παξαηεξώ όηη ην κήιν πνπ είλαη ζην ςπγείν δελ έρεη πάζεη ηίπνηα, ελώ απηό ζηε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη κνπριηαζκέλν» 

Παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηεο Μπαλάλαο: 

 «ε μεξή κπαλάλα δελ έρεη πάζεη ηίπνηα γηαηί έρνπλ θύγεη ηα δνπκηά ηεο. Η δξνζεξή θάζε 

κέξα ρεηξνηεξεύεη, έρεη βγάιεη ηα δνπκηά ηεο θαη έρεη κνπριηάζεη» 

 «ε δξνζεξή κπαλάλα έρεη ζαπίζεη πνιύ πεξηζζόηεξν, ελώ ε μεξή δελ έρεη πάζεη ηίπνηα» 

 «ε μεξή δηαηεξείηαη, ε δξνζεξή κνπριηάδεη. 
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Παξαηεξήζεηο ηεο νκάδαο ηνπ Μνχξνπ: 

 «ηα κνύξα ζηνλ αέξα κίθξπλαλ, ζάπηζαλ, γέκηζαλ κνύρια, ελώ ρσξίο αέξα έβγαιαλ 

κόλν δνπκί»  

 «κε αέξα κίθξπλαλ θαη ζάπηζαλ, ελώ ρσξίο αέξα έραζαλ κόλν ην δνπκί» 

 «ηα κνύξα ζηνλ αέξα είλαη κηθξόηεξα θαη κνπριηαζκέλα, ελώ απηά ζην βάδν έβγαιαλ 

δνπκηά». 

5.4. ηνηρεία από ηηο ηδέεο – επεμεγήζεηο ησλ καζεηώλ γηα θαηλόκελν ηεο 

απνηθνδόκεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (απνδειηίσζε 

εκηδνκεκέλεο ζπδήηεζεο εθπαηδεπηηθνύ - καζεηώλ κε βίληεν) 

ηελ Σξίηε Φάζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ αθνξνχζε ζηελ νξγάλσζε θαη δηαηχπσζε 

ζπκπεξαζκάησλ (10
ε
 κέξα απφ ηελ έλαξμε ησλ πεηξακάησλ), νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη 

λα αλαθέξνπλ μαλά ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο θαη επεμεγήζεηο γα ην θαηλφκελν ηεο 

απνηθνδφκεζεο θαη κε ηε θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, δηαηππψλνληαη νη 

επηζηεκνληθέο εξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Δθπαηδεπηηθφο: Η κνύρια είλαη ίδηα από ηελ πξώηε κέξα; 

Μαζεηέο: Όρη κέξα ηε κέξα επεθηείλνληαλ 

Δθπαηδεπηηθφο: Ση ιέηε λα πξνθάιεζε ηελ αλάπηπμε ηεο κνύριαο; 

Μαζεηέο: Η άζθεκε κπξσδηά.., έβγαιε ηα δνπκηά ηνπ θαη γη απηό ζάπηζε…, κπξίδεη ζαλ ξαθί 

θαη ζάπηζε… 

Δθπαηδεπηηθφο: Η κνύρια ζέιεη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αέξα θαη αλαπηύζζεηαη 

ζπλερώο, ηη πηζηεύεηε ε κνύρια είλαη θάηη δσληαλό ή άςπρν;;; 

Μαζεηέο: Η κνύρια πξέπεη λα είλαη δσληαλό γηαηί θάζε κέξα γίλεηαη θαη πεξηζζόηεξε… επεηδή 

ζηγά - ζηγά αλαπηύζζεηαη πξέπεη λα έρεη δσή. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο ππνδεηθλχεη ζηα παηδηά λα δηαβάζνπλ ηελ αλαθνξά ζηνπο απνηθνδνκεηέο 

απφ ην βηβιίν. 

Μαζεηέο: Λέεη όηη είλαη θαη θάπνηνη κηθξνί νξγαληζκνί πνπ βνεζνύλ ζηελ απνζύλζεζε ησλ 

θπηώλ θαη ησλ δώσλ θάηη ηέηνην πξέπεη λα  είλαη ε κνύρια.  

Ζ εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηα παηδηά φηη απνηθνδνκεηέο είλαη ηα βαθηήξηα θαη νη κχθεηεο. Δμεγεί 

ζηα παηδηά φηη εθηφο απφ ηα καληηάξηα πνπ είλαη νξαηφο κχθεηαο, νη απνηθνδνκεηέο ζπλήζσο 

δε θαίλνληαη κε γπκλφ κάηη. Ζ κνχρια είλαη απνηθία κπθήησλ.  

Μαζεηέο: Κπξία εθηόο από θπηά θαη δώα ηξώκε θαη απνηθνδνκεηέο…. Σα καληηάξηα.. 

Δθπαηδεπηηθφο: Δμεγεί ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο. Ση λα ζεκαίλεη απνηθνδφκεζε;  

Κάηη ελψλσ ή θάηη ζπάσ; 
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Μαζεηέο: Κάηη δηαζπώ… 

Δθπαηδεπηηθφο: Δζείο πνπ βξίζθεηε ηα πιηθά θαη ηελ ελέξγεηα γηα λα ςειώζεηε θαη λα είζηε 

δξαζηήξηνη; 

Μαζεηέο: ζην θξέαο…, ζην θαγεηό…, ην θαί καο δίλεη ελέξγεηα… θαη πιηθά: γάια, γηανύξηη 

θηι…, από ην θαγεηό παίξλνπκε βηηακίλεο θαη ελέξγεηα…. 

Δθπαηδεπηηθφο: Η κνύρια γηα λα αλαπηπρζεί δηαζπά λεθξά θπηά ή δώα. Ση είλαη απηά γηα ηε 

κνύρια – απνηθνδνκεηέο; 

Μαζεηέο: Δίλαη ην θαγεηό ηεο κνύριαο ε κπαλάλα θαη ηα κνύξα θηι…, αθνύ νη λεθξνί 

νξγαληζκνί είλαη ε ηξνθή ησλ απνηθνδνκεηώλ, ζα παίξλνπλ από απηά ελέξγεηα θαη ύιε…. 

Δθπαηδεπηηθφο: Γηαθξίλεη ζηνλ πίλαθα ηνπο νξγαληζκνχο ζε θπηά – δψα – απνηθνδνκεηέο. Ση 

ιέηε λα είλαη ηα ζθνπιήθηα, νη γύπεο θηι πνπ ιέγαηε αξρηθά όηη ζα θάλε ην λεθξό δών; 

Μαζεηέο: Σα θπηά ιέγνληαη παξαγσγνί, ηα δώα θαηαλαισηέο. Σα ζθνπιήθηα, νη γύπεο είλαη 

θαηαλαισηέο κάιινλ… Αθνύ δελ είλαη κηθξνζθνπηθνί απνηθνδνκεηέο, ζίγνπξα είλαη 

θαηαλαισηέο…. 

Δθπαηδεπηηθφο: Πξάγκαηη ηα ζθνπιήθηα, νη γχπεο θηι έρνπλ ζην ζηνκάρη ηνπο απνηθνδνκεηέο 

πνπ δηαζπνχλ ηα πιηθά ζε πην απιά ζπζηαηηθά…. Αθφκε κε ηελ απέθθξηζε απνξξίπηνπλ 

πιηθά ζην πεξηβάιινλ, πνπ πάιη ηα δηαζπνχλ νη απνηθνδνκεηέο θαη θάλνπλ ην έδαθνο γφληκν, 

δειαδή ην εκπινπηίδνπλ κε απιά ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηα θπηά. 

Δθπαηδεπηηθφο:  Ση εξκελεία δίλεηαη ηώξα ζηα πεηξάκαηα πνπ θάλακε;;; 

Μαζεηέο: Σν κήιν δε ραιάεη εύθνια ζην ςπγείν γηαηί νη απνηθνδνκεηέο δελ κπνξνύλ λα 

αλαπαξαρζνύλ…, ζην θξύν νη απνηθνδνκεηέο δελ επηβηώλνπλ… 

Μαζεηέο: Η απνηθνδόκεζε αξγεί ζην βαδάθη γηαηί νη πεξηζζόηεξνη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη 

αέξα γηα λα δήζνπλ…. Γε δνπλ ρσξίο αέξα ζην βαδάθη νη απνηθνδνκεηέο… 

Μαζεηέο: Η θξέζθηα κπαλάλα κνπριηάδεη πην γξήγνξα γηαηί ε κνύρια δειαδή νη 

απνηθνδνκεηέο ρξεηάδνληαη πγξαζία γηα λα αλαπηπρζνύλ… 

Μαζεηέο: Σν πεηξαδάθη θαη ην πιαζηηθό δε κνπριηάδνπλ γηαηί δελ ήηαλ δσληαλά… κόλν πιηθά 

πνπ ππήξραλ ζηε θύζε θαη ήηαλ δσληαλά δηαζπνύλ νη απνηθνδνκεηέο.. 

Δθπαηδεπηηθφο: Πνην παξαηζνύθιη ζα δίλαηε ζηνπο απνηθνδνκεηέο;;; Ση δνπιεηά ζα έθαλαλ ζηε 

γε; 

Μαζεηέο: Θα ήηαλ ζθνππηδνθάγνη … θνππηδηάξεδεο ην ιέκε. 

Δθπαηδεπηηθφο: αο αξέζεη ε έξεπλα; Θέιεηε λα είζηε επηζηήκνλεο; 

Μαζεηέο: Ναη..Γηα λα πεηύρεη κηα έξεπλα θάζε θνξά πξέπεη λα αιιάδνπκε έλα πξάγκα. 

Απφ ηελ απνδειηίσζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπδήηεζεο εθπαηδεπηηθνχ - καζεηψλ θαηαγξάθεηαη 

φηη αξρηθά νη καζεηέο εκκέλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε απνηθνδφκεζε είλαη κηα ηπραία δηαδηθαζία 

πνπ απιά ζπκβαίλεη π.ρ. ζάπηζε γηαηί «έρεη άζθεκε κπξσδηά.., έβγαιε ηα δνπκηά ηνπ θαη γη 
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απηό ζάπηζε…, κπξίδεη ζαλ ξαθί θαη ζάπηζε», ελψ κε ηε θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ νη καζεηέο θαηαιήγνπλ λα ππνδεηθλχνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο σο 

ππεχζπλνπο ηεο απνηθνδφκεζεο π.ρ. «θάπνηνη κηθξνί νξγαληζκνί πνπ βνεζνύλ ζηελ 

απνζύλζεζε ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ θάηη ηέηνην πξέπεη λα  είλαη ε κνύρια». Πξάγκαηη, νη 

καζεηέο δελ ελζηεξλίδνληαη πηα ηελ άπνςε ηεο απνηθνδφκεζεο σο αλαπφθεπθηεο δηαδηθαζίαο 

ε νπνία κε θάπνην ηξφπν θαη ιακβάλεη ρψξα απιά σο απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ, αιιά φηη 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή νξγαληζκνί π.ρ. «ε κνύρια πξέπεη λα είλαη δσληαλό γηαηί θάζε κέξα 

γίλεηαη θαη πεξηζζόηεξε… επεηδή ζηγά - ζηγά αλαπηύζζεηαη πξέπεη λα έρεη δσή» θαη 

ζπγθεθξηκέλα νξγαληζκνί πνπ «θάηη δηαζπνύλ» θαη νλνκάδνληαη απνηθνδνκεηέο «αθνύ νη 

λεθξνί νξγαληζκνί είλαη ε ηξνθή ησλ απνηθνδνκεηώλ, ζα παίξλνπλ από απηά ελέξγεηα θαη 

ύιε….». Αθφκε, νη απνηθνδνκεηέο εθηηκνχλ ηα παηδηά κε βάζε ηα πεηξάκαηα πνπ πινπνίεζαλ 

φηη «ζην θξύν νη απνηθνδνκεηέο δελ επηβηώλνπλ…», «Γε δνπλ ρσξίο αέξα», «ρξεηάδνληαη 

πγξαζία γηα λα αλαπηπρζνύλ…» θαη απνηεινχλ μερσξηζηφ θξίθν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο «Σα 

θπηά ιέγνληαη παξαγσγνί, ηα δώα θαηαλαισηέο. Σα ζθνπιήθηα, νη γύπεο είλαη θαηαλαισηέο 

κάιινλ… Αθνύ δελ είλαη κηθξνζθνπηθνί απνηθνδνκεηέο, ζίγνπξα είλαη θαηαλαισηέο….».  

5.5. ηνηρεία γηα ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

απνηθνδνκεηώλ γηα ην νηθνζύζηεκα κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

(εξσηεκαηνιόγην - γξαπηή έθθξαζε) 

ην εξψηεκα «αλ δε ζπλέβαηλε ην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο ηη ζα γηλφηαλ ζηε γε θαηά 

ηε γλψκε ζνπ;», νη καζεηέο απάληεζαλ:  

 «…δε ζα κνύριηαδαλ ηα θαγεηά, ηα θξνύηα θαη δε ζα δηαιύνληαλ αιιά ηα ζθνππίδηα ζα 

έκελαλ ζηε γε θαη δε ζα κπνξνύζακε λα επραξηζηήζνκε ηνπο απνηθνδνκεηέο πνπ καο 

πξνζθέξνπλ απηά πνπ καο πξνζθέξνπλ, όπσο λα θπηξώλνπλ μαλά ινπινύδηα. Καιό ζα ήηαλ λα 

κελ ππάξρνπλ κηθξννξγαληζκνί, αιιά θάπνηεο θνξέο ηνπο ρξεηαδόκαζηε» 

 «Σα δώα θαη ηα θπηά όηαλ πέζαηλαλ, ζα έκελαλ πάλσ ζηε γε θαη ζα ήηαλ γηα πάληα ζην 

ίδην ζεκείν. Η γε δε ζα γηλόηαλ γόληκε θαη ζην ηέινο νη άλζξσπνη δελ ζα κπνξνύζαλ λα 

θπηέςνπλ θαη απηνί πνπ εμαξηώληαη από απηό ην επάγγεικα δε ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ. Άξα 

νη απνηθνδνκεηέο καο είλαη ρξήζηκνη» 

 «Υσξίο ηνπο απνηθνδνκεηέο δε ζα ππήξραλ ηα θπηά θαη ηα δώα, αθνύ ε γε δε ζα είρε 

πάιη ηα απαξαίηεηα πιηθά» 

 «Σα θπηά δε ζα θύηξσλαλ αλ δελ ππήξραλ απνηθνδνκεηέο» 

 «Γε ζα δεκηνπξγνύληαλ πηα ινπινύδηα, θπηά θαη πνιιά άιια, πνπ ρξεηάδνληαη ην ρώκα, 

ζπλεπώο νύηε ηα δώα πνπ ηξώλε ηα θπηά» 

 «Αλ δελ ππήξραλ νη απνηθνδνκεηέο δε ζα ππήξραλ ηα ινπινύδηα θαη ηα θπηά, δε ζα 

ππήξραλ ηξόθηκα θαη θξνύηα. Θα ππήξραλ κόλν ζθνππίδηα ζηε γε» 
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 «Γε ζα κπνξνύζαλ λα κεγαιώζνπλ ηα θπηά, ελώ ηώξα κπνξνύλ θαη γηα απηό πξέπεη λα 

ηνπο επραξηζηνύκε ηνπο απνηθνδνκεηέο γη απηά πνπ καο θάλνπλ. Αθόκα, ηα ζθνππίδηα ζα 

έκελαλ ζηε γε θαη ζα βξσκνύζαλ» 

 «Η γλώκε κνπ είλαη όηη αλ δελ ππήξραλ νη απνηθνδνκεηέο ηα ινπινύδηα δε ζα έβγαηλαλ 

θαη ηα ζθνππίδηα ζα έκελαλ γηα πάληα ζηε γε» 

 «Θα είρακε γεκίζεη κε ζθνππίδηα. Μόλν ζθνππίδηα θακηά δσή».  

Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο θαηέιεμαλ λα θαηαθηήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο έξεπλαο πνπ 

ήηαλ νη απνηθνδνκεηέο, δειαδή νη νξγαληζκνί πνπ αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηα βαθηήξηα θαη 

ηνπο κχθεηεο πνπ παίξλνπλ ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη νξγαληθή χιε απφ λεθξνχο 

νξγαληζκνχο π.ρ. «Υσξίο ηνπο απνηθνδνκεηέο δε ζα ππήξραλ ηα θπηά θαη ηα δώα, αθνύ ε γε δε 

ζα είρε πάιη ηα απαξαίηεηα πιηθά» θαη «Θα είρακε γεκίζεη κε ζθνππίδηα. Μόλν ζθνππίδηα 

θακηά δσή».  

πδήηεζε – Πξνηάζεηο 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη αξρηθά νη καζεηέο ελζηεξλίδνληαη κηα ζεηξά απφ 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ απνηθνδφκεζε, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε δπν επξχηεξεο 

θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πιηθφ εμαθαλίδεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ίζσο θαη απφ ηελ δξάζε θπζηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. ήιηνο), ελψ ζηε 

δεχηεξε ηα παηδηά πνπ ζεσξνχλ φηη έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ δηαηεξείηαη θαζψο γίλεηαη ηξνθή 

γηα νξγαληζκνχο ή κεηαηξέπεηαη ζε ρψκα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απνηειέζκαηα 

ζχκθσλα θαη κε απηά άιισλ εξεπλψλ π.ρ. Smith & Anderson (1986), Sequiera & Freitas 

(1986), Leach et al. (1996) θαη Hogan & Fisherkeller (1996) θηι.. Δληζρχεηαη έηζη ε άπνςε 

φηη νη ηδέεο ή αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ, έρνπλ γεληθφηεηα θαη 

δηαρξνληθή ηζρχ (Driver θ.ά., 1998).  

Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνηθνδφκεζεο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ 

απνηθνδνκεηή απφ ηα παηδηά, κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Κπξηαξρία ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο: Οη κηθξννξγαληζκνί δελ είλαη άκεζα νξαηνί 

θαη ηα παηδηά δελ έρνπλ εκπεηξίεο γηα ηελ χπαξμή ηνπο παξά κφλν πιεξνθνξίεο κε 

απνηέιεζκα ζπρλά νη καζεηέο λα κελ ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε (Driver et al., 1998). 

 Δπεξεάδνληαη απφ ηελ θνηλή ινγηθή. Ζ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ησλ κηθξννξγαληζκψλ 

δελ πεγάδεη απφ θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο, αιιά απφ ηελ παξάδνζε, ηελ ηειεφξαζε, ηνπο 

νδνληηάηξνπο θαη απφ πιεξνθνξίεο απφ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, ηελ θακπάληα 

ελεκέξσζεο γηα ην AIDS, (Maxted, 1984, Simonneaux, 2000). πλήζσο νη πιεξνθνξίεο 

απηέο νδεγνχλ ηα παηδηά ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κηθξννξγαληζκνί, φπσο ηα βαθηήξηα είλαη 

επηβιαβήο γηα ηνλ άλζξσπν.  Δπίζεο, ε θνηλή θνπιηνχξα φηη κεηά ην ζάλαην ην ζψκα 

ράλεηαη, εληζρχεη ηε δηαηζζεηηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ. 

 ρνιηθά εγρεηξίδηα. Οη απνηθνδνκεηέο αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηξά γηα πξψηε θνξά 
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ζηελ Γ΄ ηάμε (ζ.ζ. 61), ρσξίο λα θαηνλνκάδνληαη κε ζαθήλεηα, σο «κηθξνχο θπξίσο, 

νξγαληζκνχο, πνπ βνεζνχλ ζηελ απνζχλζεζε ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ» θαη ζπλδένληαη κε 

ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. ‘ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο ε ηξνθηθή αιπζίδα παξνπζηάδεηαη κε 

ηε κνξθή Φπηφ – θπηνθάγν – ζαξθνθάγν, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα αγλννχλ φηη ε χιε 

αλαθπθιψλεηαη κέζσ ησλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεπψο ηνλ ξφιν ησλ απνηθνδνκεηψλ. Ζ 

ειιηπήο αλαθνξά ζηνπο απνηθνδνκεηέο ζπλερίδεηαη θαζ΄ φιε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε κέρξη θαη 

ην πέξαο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

 Γξακκηθφο αηηηαθφο ζπιινγηζκφο. Ζ ζρέζε αηηίαο – απνηειέζκαηνο είλαη εζηηαζκέλε 

πξνο κία θαηεχζπλζε θαη ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ θπθιηθέο δηαδηθαζίεο, 

φπσο ηελ αλαθχθισζε ηεο χιεο κέζσ ησλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απνηθνδφκεζεο. Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά φηαλ πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ 

θπθιηθέο δηαδηθαζίεο, έρεη πξνθχςεη θαη απφ έξεπλα ηεο Αγγειίδνπ (1995), γηα ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ. 

 Γπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο χιεο. 

Οη καζεηέο φηαλ βιέπνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή ή θπζηθή κεηαβνιή, φπνπ επηθξαηεί ε 

θαλεξή εμαθάληζε θάπνηνπ ή θάπνησλ πιηθψλ, ηφηε είλαη απίζαλν λα ζεσξήζνπλ φηη ε κάδα 

δηαηεξείηαη (Driver et al., 1998). Έηζη, είλαη πην εχθνιν λα πηζηέςνπλ φηη ην πιηθφ ηνπ 

λεθξνχ νξγαληζκνχ απιά «δηαιχεηαη», «ιηψλεη» θαη εμαθαλίδεηαη παξά φηη δηαηεξείηαη. 

Παξάιιεια, πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα φηη ελψ νη καζεηέο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη κε ηε 

θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ, κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ζσζηέο πξνβιέςεηο γηα ηελ έθβαζε ησλ πεηξακάησλ θαη θάλνπλ αθξηβείο 

παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο, σζηφζν αδπλαηνχλ λα δψζνπλ επηζηεκνληθέο 

εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο. πλεπψο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε 

φηη ε αλάιπζε θαη ε επίιπζε επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ, πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν κηαο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, απαηηεί απφ ηνλ καζεηή λα θαηαθηήζεη ηελ πην ζχλζεηε ηεξαξρηθά 

«λνεηηθή δεμηφηεηα», ζχκθσλα κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ Gagné (Gagné, 1977). Ο 

καζεηήο γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα αλαδεηήζεη ιχζε ζ‘ έλα επηζηεκνληθφ εξψηεκα, φπσο πνηα 

είλαη ε δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο,  πξέπεη λα αλαθαιέζεη βαζηθέο νηθνινγηθέο έλλνηεο 

θαη αξρέο, πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή γλψζε ή ηελ απιή παξαηήξεζε ελφο 

ζρνιηθνχ πεηξάκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξέπεη λα παξάζρεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ εξκελεία ησλ ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ πνπ δηέπνπλ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε απνηθνδφκεζε ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη αλαιπηηθά ζηα παηδηά 

θαη φρη κφλν κέζα απφ πεηξάκαηα γηαηί έρεη απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή 

ζηξαηεγηθή απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εμαγσγήο 

επηζηεκνληθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ καζεηέο απνθιεηζηηθά κέζσ πεηξακαηηζκνχ π.ρ. (Smith 

& Anderson, 1984; Barker & Carr., 1989; Siler et al., 2013).  Χζηφζν, ε  δηδαζθαιία δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη κφλν κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά λα πεξηιακβάλεη θαη ην ζρεδηαζκφ έξγσλ πνπ 

πξνσζνχλ ηε κάζεζε θαη έρνπλ αθεηεξία ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ (Duit, Treagust θαη Widodo, 

2013).  

Αθφκε, ε θαηαλφεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο χιεο κεηά απφ θπζηθή ή ρεκηθή κεηαηξνπή είλαη 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 6, Issue 2, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

Page 212 of 215        

βαζηθή γλψζε, γηα λα θαηαλνεζεί απφ ηνπο καζεηέο ε αλαθχθισζε ηεο χιεο κέζσ ησλ 

ηξνθηθψλ ζρέζεσλ θαη ή δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο. Οη απνηθνδνκεηέο λα ζπλδένληαη 

ζαθψο κε ηα ηξνθηθά πιέγκαηα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

Δπίζεο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο καο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο απνηθνδφκεζεο, ζα 

ιέγακε φηη εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηηο ζέζεηο ηνπ di Sessa, (1993; 2013), πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ είρε ζηφρν ηε γλσζηηθή ζχγθξνπζε δελ έρεη θάπνην λφεκα. 

Αληίζεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο «αξρηηέθηνλεο» πνπ ζα πξέπεη λα 

βνεζεζνχλ γηα λα ζπλζέζνπλ θαιχηεξα ηα απαξαίηεηα ―p- prims‖, ψζηε λα δνκήζνπλ 

θαηάιιειεο εμεγήζεηο. Πξάγκαηη, ε φπνηα γλσζηηθή ζχγθξνπζε ζεκεηψζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ, φπνπ ηα πιηθά ησλ θξνχησλ αληί λα εμαθαλίδνληαη ή λα ηξψγνληαη 

απφ έληνκα, απιά κεηαηξέπνληαλ ζε κνχρια πνπ νινέλα αλαπηχζζνληαλ, νη καζεηέο 

ζπλήζσο ηελ εξκήλεπαλ κε πνιχ επηθαλεηαθφ ηξφπν απηήλ ηελ αζπλέπεηα κε ηηο πξφηεξεο 

αληηιήςεηο ηνπο θαη δελ πξνέβαηλαλ ζε πην ξηδηθέο κνξθέο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο, νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ (di Sessa, 1993; 

2013). Αληηζέησο, ε ζηξαηεγηθή πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο απφςεηο ησλ παηδηψλ 

θαη ζηαδηαθά επηρεηξείηαη πξνέθηαζή ηνπο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ζθνπηά, απνδείρζεθε πην 

επσθειήο. 

Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, κάιινλ επηβεβαηψζεθε ε άπνςε φηη ε θαζεκεξηλή, ε 

εκπεηξηθνβησκαηηθή γλψζε ησλ καζεηψλ δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ 

ελλνηνινγηθή αιιαγή, αιιά πηζαλφηεξα ην «φξγαλν» ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε δηδαζθαιία γηα 

λα ηε ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ηελ επεθηείλνπλ νη καζεηέο πξνο ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή 

άπνςε. Σέινο, θαίλεηαη λα πξνθχπηεη φηη ε κεηαθνξά βαζηθψλ νηθνινγηθψλ γλψζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη εθηθηή (Μπαγηάηε, 2012), ηφζν ζε αληίζεζε κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά (Perkins & Salomon, 

1992), φζν θαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ άπνςε φηη ε νλνκαδφκελε απιντθή γλψζε, δε ζα 

πξέπεη λα επειπηζηνχκε φηη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε (Caravita θαη 

Hallden, 1994).   

Ζ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε πιεζπζκφ κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, νπφηε ηα επξήκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη 

εμαγσγήο πην γεληθεχζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Χζηφζν, ε πνηνηηθή αλάιπζε πνπ εθαξκφζηεθε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ελδείθλπηαη γηα πην ιεπηνκεξή κειέηε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο θαη γηα αλάδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο κάζεζεο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ, ηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ εθθξάζεη κε ηηο 

πξφηεξεο αληηιήςεηο ηνπο.  
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