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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, 
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Πεξίιεςε: θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί θαη λα απνηππσζεί ε ζεκαζία 

πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ννκνύ 

Σξηθάισλ, ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο, νη αληηιήςεηο θαη ε ζηάζε ηνπο γη’ απηέο, λα 

κειεηεζεί ην επηζηεκνληθό ηνπο ελδηαθέξνλ θαη λα γίλεη έιεγρνο ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο 

εηδηθόηεηεο απηώλ. Θα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηνπο ίδηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαδείμεη ηα εκπόδηα πνπ ηνπο πεξηνξίδνπλ ζην λα 

ηε ρξεζηκνπνηνύλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ έιιεηςε έξεπλαο ζε απηό ην ηνκέα, ε παξνύζα 

εξγαζία επίζεο ζεσξεί πσο ζα ζπλεηζθέξεη ζηε βηβιηνγξαθία. Δπίζεο εμεηάδεηαη ην 

εξεπλεηηθό θιίκα ζηα ζρνιεία πνπ ππεξεηνύλ θαζώο επίζεο απνηππώλεηαη θαη νη παξάγνληεο 

πνπ δεκηνπξγνύλ δπζθνιίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο 

δξάζεηο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Έξεπλα - δξάζεο, εθπαηδεπηηθνί , πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα, ζρνιεία, ζρνιηθή θνπιηνύξα.     
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Δηζαγσγή 

Γηα όινπο όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο απνηειεί ζπνπδαία 

αλαγθαηόηεηα ε αλαγλώξηζε ηνπ ηξόπνπ θαζνξηζκνύ ησλ επηζηεκνινγηθώλ παξαδνρώλ θαη 

ηεο θαζνδήγεζεο ησλ κεζνδνινγηθώλ απνθάζεσλ (Παπαγεσξγάθε, Υξόλε & Θενδσξάθεο 

2015). Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο ζηε ζεκεξηλή ζύγρξνλε επνρή έρεη δηαδνζεί επξύηαηα 

ζρεδόλ ζε όινλ ηνλ θόζκν. Ζ αλαγλώξηζή ηεο ζε παλεπηζηήκηα, ζρνιεία θαη ζε άηππεο 

κνξθέο εθπαίδεπζεο εθαξκόδεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν (Καηζαξνύ, 2016). Ζ ζεκεξηλή, 

δηαξθώο κεηαβαιιόκελε θνηλσλία αιιάδεη θαη πξνζαξκόδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηνλ ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Μέζα ζ’ απηέο ηηο 

θνηλσληθέο αιιαγέο, ηε δηαξθή αύμεζε ηνπ όγθνπ ηεο γλώζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ 

πιεξνθνξηώλ κε κεγάιε ηαρύηεηα, απαηηείηαη έλαο εθπαηδεπηηθόο ζπλεξγαηηθόο, 

πξνζαξκνζηηθόο θαη κε αλαηξνθνδνηνύκελε κάζεζε κέζα ζ’ έλα ζύγρξνλν δεκόζην 

ζρνιείν. Ηδηαίηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεκόζηαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ιόγσ 

ησλ γεληθόηεξσλ εμειίμεσλ ζηα εθπαηδεπηηθά, θαη θνηλσληθνπνιηηηθά δξώκελα, έρεη ηδηαίηεξε 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εμέιημε,  ε ελαζρόιεζε κε ηε γλώζε 

πνπ αλαδεηθλύεηαη κέζα από ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Με απηήλ ηελ έλλνηα ζην πξνθίι ηνπ 

ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζηίζεηαη θαη ν ξόινο ηνπ εξεπλεηή. ην εξώηεκα πνηνλ 

εθπαηδεπηηθό ζέιεη ε ζύγρξνλε θνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε παξαηεξνύκε κηα κεηαθίλεζε από 

ηνλ ηερλνθξάηε εθπαηδεπηηθό ζηνλ εξεπλεηή επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθό. Απνηειεί πιένλ 

δεηνύκελν ε αληαπόθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην κνληέιν ηνπ εξεπλεηή εθπαηδεπηηθνύ ηνλ 

νπνίν ραξαθηεξίδεη ε πξνζσπηθή ηνπ βειηίσζε, ε απηνλνκία, ε αλάιεςε επζπλώλ, ε 

απηναμηνιόγεζή ηνπ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ ηνπ ξόινπ 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 αμηόπηζην όηαλ απηό 

ηαηξηάδεη κε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπο. Οη έξεπλεο ησλ ησλLatham (1993), Shkedi (1998), 

Zeuli&Tiezzi (1993), Zeuli (1994) δηαπίζησζαλ όηη κεξηθνί δάζθαινη ζεώξεζαλ πσο ε 

έξεπλα πξέπεη απνθιεηζηηθά λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα έρνπλ έλαλ άκεζν αληίθηππν ζηε δηδαζθαιία ηνπο, θαη απηνί νη δάζθαινη 

έθξηλαλ πσο ε έξεπλα έρεη αμία όηαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κπνξνύλ λα κεηαθξαζηνύλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο ηάμεηο. Άιινη δάζθαινη ζεώξεζαλ όηη ε έξεπλα ζα 

κπνξνύζε λα αζθήζεη έκκεζε επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη πσο ζα είρε ηε δπλαηόηεηα 

λα επεθηείλεη ηελ θαηαλόεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ωζηόζν, νη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην όηη νη 

πεξηζζόηεξνη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αληαπνθξίζεθαλ πην ζεηηθά ζε αμηόπηζηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο ή παξαδείγκαηα, θαη πσο ρξεηάδνληαη εληαηηθόηεξεο επθαηξίεο λα 

ζπλδέζνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο γηα ηελ έξεπλα κε ηε γλώζε ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία.O όξνο 

«εθπαηδεπηηθόο» είλαη γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία αηόκσλ 

πνπ έρεη σο θύξην θαζήθνλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αγσγή ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ. ηνρεύεη 
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επίζεο ζηε αλαηξνθνδνηνύκελε κεηάδνζε γλώζεσλ. Καηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ ηε κεζνδηθή δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηα 

Διιεληθά ζρνιεία κε πςειόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο έδεημε 

όηη νη δηαδηθαζίεο ηεο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο, δεδνκέλνπ όηη ν γλήζηνο αλαζηνραζκόο θαη 

ε ζπλεξγαζία δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ παξά κόλν αλ αιιάμνπλ ηα πηζηεύσ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη αλ απηά ηα πηζηεύσ ζηε ζπλέρεηα δνθηκαζηνύλ 

ζηελ πξάμε, ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Δπνκέλσο, ε θαηαλόεζε 

θαη αλάδεημε ησλ πηζηεύσ, αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ξόιν ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε, ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, ηε θύζε ηεο γλώζεο θαη ηεο 

δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο- κάζεζεο είλαη ζεκειηαθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ηεο έξεπλαο δξάζεο. Ή θαιύηεξα είλαη πην νξζό λα ιερζεί όηη ηα πην πάλσ απνηεινύλ 

κόληκνπο ζηόρνπο θάζε έξεπλαο δξάζεο, όπνην θαη αλ είλαη ην εηδηθό ζέκα ηεο (Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ, 2010).  Σα ηειεπηαία ρξόληα, δε, νη «καρόκελνη» 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 εθαξκόδεηαη 

εθηεηακέλα ζε ρώξεο όπσο ε  Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο, θαη ζηελ Δπξώπε, εθηόο από ηε 

Βξεηαλία, θαίλεηαη λα εθδειώλεηαη ελδηαθέξνλ ζηελ Απζηξία θαη ζηελ Ηζπαλία (Beattie, 

1989:11,  νπ. αλ. ζην Γάιθνο, 2001). ηε ρώξα καο, ε έξεπλα δξάζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε αξθεηώλ εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ, ελώ παξάιιεια έρεη πξνηαζεί γηα ηε 

δηεξεύλεζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηλνηόκεο δξάζεηο ή πξνβιήκαηα πνπ 

απαζρνινύλ κόληκα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα , π.ρ. ην πξόβιεκα ηεο επηκόξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (Σζάθνο& Καηζαξνύ, 2000). Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε εξεπλεηέο 

ηεο πξάμεο όπσο αλαθέξεη ν Mertler (2005), είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ακθηηαιάληεπζεο 

από ηελ εκπηζηνζύλε ζηελ νκάδα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ζηελ ακθηβνιία θαη ηελ πίζηε ζηελ 

ππνζηήξημε εηδηθώλ. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ελαιιάζζνληαη θαη θαζνδεγνύλ ζε κεγάιν βαζκό 

ηε δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, κέρξη λα επηθξαηήζεη ε απηνπεπνίζεζε θαη ε νηθνδόκεζε 

ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάιεςε επζύλεο γηα δξάζε. Πνηνο όκσο είλαη ν ξόινο, θαη 

πνηα ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ζεκεξηλό ζύγρξνλν ζρνιείν; Έλα ζνβαξό ζέκα ησλ 

εξεπλεηώλ είλαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα  ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, θαη ηε 

ζπνπδαηόηεηα απηήο ζηνλ επαγγεικαηηζκό ηνπο.  πσο ζπκβαίλεη δηεζλώο έηζη θαη ζηελ 

Διιάδα ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα δηελεξγείηαη θπξίσο από ηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. 

ύκθσλα κε ηνπο Αξζέλε & Παπαδνπνύινπ (2014:249), ηεθκεξηώλεηαη θαηαξράο, ε 

εθηίκεζε γηα έληνλε αλάπηπμε ηεο παηδαγσγηθήο/εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα θαη ε 

απνηύπσζή ηεο επηδέρεηαη αζθαιώο πνιιώλ αλαγλώζεσλ, αλάινγα κε ηελ εζηίαζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. κσο, κεηά ηελ αλαγθαία θαηόπηεπζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ επηβάιιεηαη, 

απηό ην ίδην ην πιηθό, λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο σο πξνο δηάθνξεο 

πηπρέο ηνπ (Αξζέλεο & Παπαδνπνύινπ 2014:249). ηελ παηξίδα καο νη ειάρηζηεο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθέξνληαη ζηηο απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελώ κόλν κία εκπεηξηθή έξεπλα θαιύπηεη, ζε πνιύ 
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κηθξό εύξνο όκσο, ηηο απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο (Καηζαξνύ θαη 

Γεδνύιε, 2008).  

ηελ έξεπλά ηνπο νη Καιατηδίδεο, θ.α. (2006), θαηέγξαςαλ ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

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 επηζπκνύλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηε λέα γλώζε πνπ παξάγεηαη 

από ηηο δηάθνξεο έξεπλεο, έρνπλ αληηιεθζεί όηη ν λένο ξόινο ηνπο ηνύο θαζηζηά 

επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έξεπλα θαη δέρνληαη αλεπηθύιαθηα όηη ν ζεζκόο ηεο 

επηκόξθσζεο είλαη αλαγθαίνο γηαηελ θαηάξηηζε ηνπο ζηε κεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο. Παξά ηηο πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ καο, ζηελ Διιάδα ε 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα αηξνθεί ιόγσ αλεπαξθνύο ρξεκαηνδόηεζεο. Ζ ρακειή νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζηε ρώξα καο νθείιεηαη ζην όηη απηή 

είλαη καθξνπξόζεζκε-έκκεζε επέλδπζε, δελ έρεη ζπρλά απνδεθηή πνηόηεηα, αζθεί κηθξή 

επίδξαζε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο, δηεμάγεηαη απνζπαζκαηηθά θαη όρη ζπληνληζκέλα, εκπιέθεη 

επαγγεικαηίεο πνιιώλ εηδηθνηήησλ θαη απαηηεί πνιύ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Δίλαη 

δηάρπηε ε αίζζεζε όηη κηα από ηηο θπξηόηεξεο αηηίεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο πξνόδνπ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε Δπξώπε, είλαη ε απνπζία 

εξεπλεηηθήο παξάδνζεο θαη ππνδνκήο (Μπαξάινο, 2006).Καηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί, θνληά ζηηο εμειίμεηο, ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηε 

δηαξθή, ζπλερηδόκελε κάζεζε ζα κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηελ ίδηα ηελ 

εθπαίδεπζε κε πςειόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. «Σν ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη όηη ε έξεπλα 

δξάζεο ραξαθηεξίδεηαη σο έξεπλα πνπ γίλεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα  ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο» Μπαθάικπαζε, (2010). Δάλ ινηπόλ θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο νκάδεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ εξεπλεηώλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ θπξίσο, ζεσξώληαο πσο νη δύν 

νκάδεο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη κε κε παξάιιειεο δηαδξνκέο , είλαη ιάζνο λα πηζηεύνπκε όηη 

δελ ζπλαληώληαη πνπζελά, γηαηί ζηελ πξάμε ππάξρεη αιιεινεμάξηεζε αλάινγα ησλ ζέζεσλ 

ησλ πξνβιεκάησλ ζην ζεσξεηηθό ή ζην πξαθηηθό επίπεδν. Πνιιέο νη απόςεηο εξεπλεηώλ, 

πσο ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο εξεπλεηώλ ηεο θαζεκεξηλήο πξάμεο είλαη ζεκαληηθόο, 

εληζρύεη θαη ελδπλακώλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζέζε» Μπαθάικπαζε, (2010).  

2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ζηόρνη 

Σα παξαπάλσ ιεηηνύξγεζαλ κέζα καο σο αθόξκεζε γηα ηελ εμέηαζε θαη ηελ απνηύπσζε ηεο 

ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο δξάζεο θαη καο 

γελλήζεθε ην ελδηαθέξνλ από ηελ άκεζε θαη πνιύρξνλε ελαζρόιεζε ζηα εθπαηδεπηηθά 

δξώκελα θαη ζηα δεκόζηα ζρνιεία, ζε πνιιά κέξε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, γηα πεξαηηέξσ 

εμέηαζε γύξσ από ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζ’ απηέο ηηο έξεπλεο. 

Κξίζεθε ινηπόλ αλαγθαία ε δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο κειέηεο, ε νπνία  επηρεηξεί θαη 

θηινδνμεί λα ζπλεηζθέξεη όπσο αλαθέξνπλ νη Καηζαξνύ θαη Γεδνύιε (2008), ζηελ θάιπςε 

ηνπ ειιείκκαηνο εξεπλώλ ηάζεσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. ηνρεύνληαο ζπγθεθξηκέλα, ζην λα απνηππώζεη ηηο 
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αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Σξηθάισλ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαδείμεη ηνλ βαζκό ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, πσο αμηνινγνύλ ηα εξεπλεηηθά πιαίζηα ζηα ζρνιεία, θαη γηα ηε ζεκαζία απηήο 

ζηελ παξαγσγή γλώζεσλ. Ωο εθ ηνύηνπ, δηακνξθώζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 Πόζν 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 εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο Ν. Σξηθάισλ, 

δηακνξθώλεη θαη επεξεάδεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή/εο 

έξεπλα/εο δξάζεο; 

3.  Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

3.1. Ζ έξεπλα δξάζε - (action research) 

ύκθσλα κε ηνλ Creswell (2011), γηα κεξηθνύο εθπαηδεπηηθνύο, ε έξεπλα κπνξεί λα είλαη 

θάηη ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθό κόλν γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο πνπ δηεμάγνπλ θαη αμηνινγνύλ 

έξεπλεο, ππάξρεη όκσο θαη πξνζσπηθό άιισλ θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

έξεπλεο. ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο επαγγεικαηίεο παηδαγσγνί, ίζσο θάπνηνη λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηεμάγνπλ νπνηαδήπνηε δηεξεύλεζε πνπ λα αμίδεη ηνλ θόπν 

θαη λα είλαη αμηόπηζηε ζε κηα θαηάζηαζε κε θεληξηθή ζπκκεηνρή ηνπο (Robson, 2010).Ο 

άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ θόζκν θαη λα εμεγήζεη ηαθαηλόκελα 

γύξσ ηνπ επηζηξαηεύεη ηελ εκπεηξία, ηε ινγηθή θαη ηελ έξεπλα. Ζ εκπεηξία απνηειεί έλα 

ζύλνιν πξαθηηθώλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη πιεξνθνξηώλ θαη ζρεκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ 

θνηλσλία. ηαλ ε πξνζσπηθή εκπεηξία δελ επαξθεί, ηόηε αλαδεηνύκε ιύζεηο κέζα από ηελ 

εκπεηξία ησλ άιισλ αλζξώπσλ ή ησλ εηδηθώλ. Έλαο άιινο ηξόπνο επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ είλαη ε ινγηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ. Ζ έξεπλα βνεζά ηνλ άλζξσπν 

λα δώζεη έγθπξεο απαληήζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα κε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε (Κπξίδεο, 

θ.α., 2004). 

Ζ έξεπλα δξάζε (actionresearch) σο έλλνηα απνδίδεηαη ζηνλ θνηλσληθό ςπρνιόγν KurtLewin. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ζε πξνγξάκκαηα άληιεζεο αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ γηα δηάθνξνπο 

νξγαληζκνύο επηρεηξώληαο ηελ αιιαγή ηνπο. Ο Lewin ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν 

«actionresearch» γηα λα αλαθεξζεί ζε µία θπθιηθή δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δηεμάγεηαη από ηνπο άκεζα ελερόκελνπο ζηα πξνβιήκαηα θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: πξνγξακκαηηζκό, δξάζε, παξαηήξεζε θαη θξηηηθή αμηνιόγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ (Βαξζακίδνπ, 2012). Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη δείμεη πόζν 

ζεκαληηθέο είλαη νη αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θπξίσο γηαηί 

ε αληίιεςή ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ζεκειηώλεηαη ζηελ πξνεγνύκελε δηθή ηνπο ζρνιηθή 

εκπεηξία θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο. Γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αληηιεθζνύλ ηηο 

αζύλεηδεο αληηιήςεηο ηνπο θαη πηζαλέο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία- κάζεζε, 
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πξέπεη λα ηνπο δώζνπκε ηελ επθαηξία λα απνθαιύςνπλ ηηο ιαλζάλνπζεο αληηιήςεηο ηνπο θαη 

λα θαηαιάβνπλ ηα πηζηεύσ πνπ θνπβαινύλ, θαζώο θαη ην πώο απηά επεξεάδνπλ ην  

κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο γλώζεο ζε δηδαθηηθή πξάμε (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, 

2010). ύκθσλα κε ηνπο Μάγν θαη Παλαγνπνύινπ (2008), «πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνσζεί ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, δειαδή ηε κάζεζε πνπ βνεζά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

λα δξνπλ ζύκθσλα κε ηνπο δηθνύο ηνπο ζθνπνύο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη λα απνθηνύλ 

κεγαιύηεξν έιεγρν ηεο δσήο ηνπο σο θνηλσληθά ππεύζπλα άηνκα». ηελ Διιάδα εηζαγσγή 

ηεο έξεπλαο δξάζεο σο κνξθήο επηκόξθσζεο επηρεηξήζεθε από ην Παηδαγσγηθό ηκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Γ. Μαθεδνλίαο ζε θνηηεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο (Απγεηίδνπ, 2005). Σα απνηειέζκαηα ηεο επηκόξθσζεο αλέδεημαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηελ απην-βειηίσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ, κέζσ ηεο 

αλαζεώξεζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζεσξηώλ θαη δηδαθηηθώλ αληηιήςεσλ. 

 Οξηζκνί ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο.  

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλνπο ραξαθηεξηζηηθνύο νξηζκνύο:  

«Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλα πξαθηηθόο ηξόπνο λα εμεηάζεη θάπνηνο ηελ πξαθηηθή ηνπ κε 

ζηόρν λα ειέγμεη αλ είλαη όπσο ζα ήζειε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε βειηηώζεη» (McNiff, 1995: 

3). «Έξεπλα δξάζεο είλαη ε κειέηε κηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δξάζεο κέζα ζε απηήλ» (Elliott, 1991: 69). «Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο 

ηξόπνο λα νξίζνπκε θαη λα εθαξκόζνπκε ηε ζρεηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ έξεπλα 

δξάζεο μεθηλά ζε κηθξή θιίκαθα κε έλα πξόζσπν πνπ επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ/ηεο 

ζηελ πξαθηηθή ηνπ/ηεο. Κεξδίδεη νξκή κέζσ ηεο εκπινθήο άιισλ αηόκσλ σο ζπλεξγαηώλ. 

Δμαπιώλεηαη θαζώο ηα άηνκα ζηνράδνληαη πάλσ ζηε θύζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο νξίδνληαο 

σο βαζηθή αξρή ηνπο λα κνηξάδνληαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ν 

θαζέλαο. Μπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε δηακόξθσζε κηαο απηνθξηηηθήο θνηλόηεηαο: 

επαγγεικαηίεο κε δηεπξπκέλεο ηθαλόηεηεο, κε ηελ θαιύηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ» (Lomax, 1990: 

10). «Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη κηα κνξθή απηνζηνραζηηθήο δηεξεύλεζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλσληθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ), θαηαζηάζεηο 

κε ζθνπό λα βειηηώζνπλ ηε ινγηθή θαη ηε δηθαηνζύλε πνπ δηέπεη α) ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο 

ή εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, β) ηελ θαηαλόεζή ηνπο όζνλ αθνξά απηέο ηηο πξαθηηθέο». 

(Kemmis ζην Hopkins, 1985). 

3.2. Δθπαηδεπηηθνί θαη έξεπλα δξάζεο 

Ο ζηόρνο γηα ζπλερή βειηίσζε θαη αύμεζε ησλ γλώζεσλ (addingtoknowledge) ζεκαίλεη όηη 

νη εθπαηδεπηηθνί δηεμάγνπλ έξεπλα γηα ζπλεηζθέξνπλ ζηε γλώζε θαη ζηηο ππάξρνπζεο 

πιεξνθνξίεο (Creswell, 2011). Ο απνηειεζκαηηθόο εθπαηδεπηηθόο έρεη πςειή επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε πεξηζζόηεξα όπια θαη κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε. ύκθσλα κε ηνλ Creswell 

(2011), ε έξεπλα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηε δπλαηόηεηα λα αμηνινγνύλ 

πξνζεγγίζεηο, λα απνθηνύλ λέεο ηδέεο θαη ππνδεηθλύεη βειηηώζεηο γηα ηελ πξαθηηθή. 

Δθπαηδεπηηθέο έξεπλεο δξάζεο ζε ζπλδπαζκό κε κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο όπσο ε 
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αλαηξνθνδόηεζε, ζπληεινύλ ζε αύμεζε θαη εκπέδσζε ηεο δηαξθνύο κάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ σο δηα βίνπ καζεηώλ.  πσο αλαθέξνπλ νη Cohen θαη Manion (1994), ζα 

αλαπηπρζεί ηζρπξή γλσζηηθή βάζε ζηνπο παηδαγσγνύο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηελ νπνία 

ήδε έρνπλ άιινη γλσζηηθνί θιάδνη, θαη ζα δηαζθαιηζζεί κηα σξηκόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε κε 

ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ ζπνπδαία αμία ηεο. ύκθσλα κε ηελ Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ 

(2010), «Οη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ δηδάζθνληαο θαη δηδάζθνπλ καζαίλνληαο. Ζ έξεπλα 

δξάζεο δηεπθνιύλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ζε πξαγκαηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή λέαο απζεληηθήο γλώζεο θαη 

θαηαλόεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, θαζώο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θάζε 

θνξά απαηηήζεηο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ καλζάλνληα θαη ην 

πεξηβάιινλ»  

Σα βαζηθόηεξα επηρεηξήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο δξάζεο από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο είλαη όηη επηθέξεη αιιαγέο ζηηο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηνπο ξόινπο 

ηνπο, απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, ηελ πξνδηάζεζή ηνπο γηα αλαζηνραζκό θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηάμε. θαη ην ζρνιείν ηνπο. Αιιάδεη ηηο αμίεο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη δηεπξύλεη ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηε δηδαζθαιία (ΗΔΠ, 2012). Καηαλνώληαο ζε βάζνο θαη κε αλαηξνθνδνηνύκελε 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 ζύγρξνλν απνηειεζκαηηθό θαη δεκηνπξγηθό ζρνιείν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο, όπσο απνθαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηελεξγνύλ έξεπλα 

δξάζεο, ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, από ηνλ αξρηθό 

ζρεδηαζκό σο ηελ αμηνιόγεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκό, ζε κηα πνξεία ζπλερώλ επάιιεισλ 

θύθισλ (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 ζπλερώο 

θαηαλνεηέο θαη ζπρλά εθαξκόζηκεο  ζε έλα θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό, πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό 

πεξηβάιινλ. 

Ο ζθνπόο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο γεληθά, είλαη λα παξάγεη γλώζε ε νπνία ζα ζπλεηζθέξεη 

ζε κηα νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο κε ζπλέπεηεο επεξγεηηθέο γηα ην 

ζρνιείν, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσλία επξύηεξα (Hostetler, 2005). Ζ ηδηαίηεξε αμία ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη όηη ζα δώζεη ηελ ηθαλόηεηα ζηνπο 

παηδαγσγνύο λα αλαπηύμνπλ ην είδνο ηεο ηζρπξήο γλσζηηθήο βάζεο ε νπνία ραξαθηεξίδεη 

άιια επαγγέικαηα θαη γλσζηηθνύο θιάδνπο, κηα ηθαλόηεηα ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη κία 

σξηκόηεηα θαη κία αίζζεζε θίλεζεο πξνο ηα εκπξόο (Αγγειίδεο & Μαπξνεηδήο, 2004). Ζ 

κάζεζε ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη σο δηεξγαζία εληόο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη  από ην 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ζπλίζηαηαη θαη ζε ηξνπνπνίεζε γλώζεσλ θαη αλ ζέινπκε λα είκαζηε 

αθξηβείο ζε κόληκε ηξνπνπνίεζε. Οη κεγαιύηεξεο εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο ηεο δξάζεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό είλαη ν ρξόλνο, ε γλώζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, νη εληάζεηο κεηαμύ ηεο 

ύπαξμεο εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εξεπλεηή ηαπηόρξνλα θαη ε εκπεηξία ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

έξεπλαο. Ωζηόζν, ε έξεπλα δξάζεο ζεσξείηαη γεληθά σο κηα κνξθή έξεπλαο πνπ απεπζύλεη 
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έθθιεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο ζρεηίδεηαη άκεζα κε δεηήκαηα θαη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηα πιαίζηα (Burns, 2009). Ζ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα ελζσκαηώλεηαη πιένλ σο ζπζηαηηθό ζηνηρείν ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

πξαθηηθή θαη απνθηά έλαλ εξγαιεηαθό ραξαθηήξα. Σα ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη πεξηζζόηεξν 

γίλεηαη επξύηεξα γλσζηή θαη ζηε ρώξα καο, ηόζν ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο όζν 

θαη ζε εθείλν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ε έλλνηα ηεο έξεπλαο δξάζεο. πσο πξνθύπηεη 

θαη από ηνλ ίδην ηνλ όξν, ε έξεπλα δξάζεο απνηειεί ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, απνηειεί δειαδή έλαλ απιό θαη ζπγρξόλσο επηζηεκνληθό ηξόπν γηα 

έλαλ επαγγεικαηία, ηόζν ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζε άιινπο ρώξνπο λα εμεηάζεη 

θαη λα αμηνινγήζεη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί (Μάγνο θαη Παλαγνπνύινπ, 2008).  «Ζ 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

κάζεζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ επαγγεικαηηζκνύ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζηόρνπο θαη όξακα 

αλακεηγλύνληαη ζε κηα δηαξθή αλαδήηεζε ηεο κάζεζεο, αλαλεώλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπ 

ζπλζήθεο θαη εκπλένπλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

νινθιήξσζήο ηνπο» (Καπαρηζή, 2011). 

«Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο θπξίσο ζηελ θξηηηθή ηεο εθδνρή, όπσο δηεπξύλεηαη ζην 

κεηαλεσηεξηθό πιαίζην αλάπηπμήο ηεο, ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ζηελ (αλα)ζηνραζηηθή 

πξνβιεκαηνπνίεζε, πξνζδίδνληαο έλα ιηγόηεξν θαλνληζηηθό πεξηερόκελν ζην ρεηξαθεηηθό 

όξακα. Καη κόλν ε αλαθνξά ζην ζπκκεηνρηθό, ζπλεξγαηηθό ηεο ραξαθηήξα θαη ζηνλ 

αλαζηνραζηηθό ηεο πξνζαλαηνιηζκό 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 

αθξηβώο επεηδή απαηηείηαη αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πηζηεύσ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πιήξε εθαξκνγή ε ζπλεξγαζία θαη ν γλήζηνο αλαζηνραζκόο. 

Πξναπαηηνύκελν είλαη ε πξαθηηθή εηζξνή θαη ε αμηνιόγεζή απηώλ ησλ αιιαγώλ  ζην 

ζρνιείν σο πνιύπινθνο, δπλακηθόο νξγαληζκόο, ζηε ζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη ε ζεσξεηηθή 

ηνπο εκβάζπλζε ζηηο κεηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ζ ζπεηξνεηδήο 

κνξθή σο βαζηθή δνκή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξεηο θάζεηο: 

α) ν ζρεδηαζκόο ηεο, β) ε δξάζε ηεο, γ) ε παξαηήξεζε θαη δ) ν ζηνραζκό (αλαζηνραζκόο;). 

Έηζη ζύκθσλα κε ηελ Παλαγησηαθνπνύινπ, 2008 (όπσο αλαθέξεηαη ζην Γαληειίδνπ, 2007), 

έρνπκε ζπεηξνεηδείο θύθινπο αλαγλώξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπζηεκαηηθήο θαη ζε βάζνο 

αιιαγήο ζηνηρείσλ, ζηνραζκνύ, αλάιπζεο δξάζεο θαη ηέινο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε ζηε βάζε  ησλ λέσλ επξεκάησλ. 

«Σα βαζηθόηεξα επηρεηξήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο-δξάζεο από 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη όηη: 

 επηθέξεη αιιαγέο ζηηο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηνλ ξόιν ηνπο 

 απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

 απμάλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηάμε 

 απμάλεη ηελ πξνδηάζεζε γηα αλαζηνραζκό 
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 αιιάδεη ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο 

 βειηηώλεη ηελ αληηζηνηρία ζεσξίαο θαη πξάμεο 

 δηεπξύλεη ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θνηλσλία» (ΗΔΠ, 2012). 

ύκθσλα κε ηνπο Μάγν θαη Παλαγνπνύινπ (2010), ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο, 

βαζηθέο θαη ζεκαληηθέο ηδηόηεηεο είλαη: 

α) Δίλαη ζπκκεηνρηθή θαη απηή ε δηάζηαζε αλαδεηθλύεη ηελ θαηαιιειόηεηά ηεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

β) Δίλαη ζπλεξγαηηθή θαη δεκηνπξγεί πιαίζηα αλάπηπμεο αλνηρηώλ πξνβιεκαηηζκώλ νη νπνίνη 

πνιιαπιαζηάδεη θαη δηεπξύλεη ην ζηνραζκό θαη ηε ζπλέρεηα ηεο όιεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο .ηε Ννξβεγία, ε Helstad (2009,) από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Oslo, ζπλεξγάζηεθε 

κε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θαη αλέπηπμε ζπλεξγαηηθή έξεπλα δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

γξαπηήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Σνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα δξάζεο. 

γ) «Δίλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία: ε ζπκκεηνρηθή θαη ε ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε ηεο έξεπλαο 

δξάζεο αλαδεηθλύνπλ θαη ηε δπλακηθή ηεο σο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Μέζα από ηελ 

έξεπλα δξάζεο ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνπο αηνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηνπο ηξόπνπο πνπ ζθέθηεηαη θαη πξάηηεη κέρξη ηε ζηηγκή απηή, 

ηόζν αλαθνξηθά κε ην επαγγεικαηηθό όζν θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό πεδίν». 

δ) «Δίλαη δεκνθξαηηθή: κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ θαζέλα, αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

θύινπ, θνηλσληθνύ ζηάηνπο, επαγγέικαηνο θιπ. ρη κόλν δελ είλαη αλαγθαίν ν εξεπλεηήο λα 

αλήθεη ή λα ππνζηεξίδεηαη από κηα παλεπηζηεκηαθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα δξάζεο, αιιά αληίζεηα ε έξεπλα δξάζεο είλαη δηαδηθαζία 

πξνζβάζηκε ζηνλ θάζε ελδηαθεξόκελν, αξθεί λα έρεη ην θίλεηξν θαη ηελ επηζπκία γηα 

δηεξεύλεζε ησλ θαζεκεξηλώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ αθνινπζεί» 

ε) Δίλαη καζεζηαθή, ζπγρξόλσο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ζηνραζηηθή,  θξηηηθή θαη 

ρεηξαθεηηθή θαη «πξνσζεί ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε,δειαδή ηε κάζεζε πνπ βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα δξνπλ ζύκθσλα κε ηνπο δηθνύο ηνπο ζθνπνύο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα 

θαη λα απνθηνύλ κεγαιύηεξν έιεγρν ηεο δσήο ηνπο σο θνηλσληθά ππεύζπλα άηνκα». Μέζα 

ζηα ζρνιεία, αιιά θαη έμσ από απηά, ηα ίδηα ηα ζρέδηα δξάζεο σο απνηέιεζκα 

ζπλεξγαηηθόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα εηπσζεί πσο απνηεινύλ απνηέιεζκα ή γηα 

ηελ αθξίβεηα ην απνηέιεζκα ηνπ αλαζηνραζηηθνύ θύθινπ ηεο έξεπλαο δξάζε (ΗΔΠ, 2012). 

«Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα δεκηνπξγεί λέεο ζπλζήθεο γηα 

ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζπληειεί ζηε βειηίσζή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ησλ 

ζπλεξγαζηώλ κπνξεί λα επεθηείλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη πέξα από ην δηδαθηηθό ηνπ έξγν θαη 

λα εκπιαθεί ζηελ εθπόλεζε ζρεδίσλ αμηνιόγεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ» 

(Καπαρηζή, 2011). Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζεκεξηλό δηαξθώο εμειηζζόκελν ζρνιείν  

θαηαλνώληαο θαη δηεξεπλώληαο ζε βάζνο ηε αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο δξάζεο, αιιά 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηή κε θξηηηθή ζθέςε θαη δηαξθή αλαζηνραζκό, κπνξνύλ λα 
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εκπιαθνύλ ζε αλαδεηήζεηο αμηώλ, ηδεώλ θαη ζηάζεσλ γηα παξαγσγή λνεκάησλ ζε έλαλ 

ρεηξαθεηεκέλν πξνζαλαηνιηζκό (Σζάθνο, 2016). ηε ζύγρξνλε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηαρύηαηεο κεηάδνζεο γλώζεσλ ν εθπαηδεπηηθόο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζηελόηεξε  

εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη, ζα κπνξνύζε λα αιιάμεη ζηαδηαθά ηνπο παιηνύο 

ηξόπνπο εθπαίδεπζεο θαη νη νπνίνη δελ  αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα. ύκθσλα 

κε ηελ Καπαρηζή, (2011) κέζσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο δξάζεο ζα 

θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο  θαη κεηάδνζεο γλώζεσλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπο. Δπίζεο σο επηπξόζζεηνο ιόγνο αλάγθεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

θαη ε πνηόηεηα παξνρήο γλώζεσλ πξνο ηνπο καζεηέο. Δηδηθά ζην ειιεληθό ζρνιείν ην 

δεηνύκελν δελ είλαη ε παξνρή πιεζώξαο γλώζεσλ, αιιά ν ηξόπνο επηινγήο ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ γλώζεσλ (Εακπέιεο, 2008). Με ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο ζα 

δηεξεπλεζεί θαη ε ζπζρέηηζε απηνύ ηνπ απνηειέζκαηνο κε ηε ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

ζρνιηθνύ θιίκαηνο επεηδή θαίλεηαη όηη ε επαγγ

 πνπ δηαθνξνπνηεί ζε ζεµαληηθόβαζµό ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (σηεξίνπ & Ηνξδαλίδεο, 2015). Ζ ελζάξξπλζε γηα αιιαγέο ζηα ζρνιεία, ε 

θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ αηόκσλ κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε έξγα είλαη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη γηα ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο δξάζεο. 

(Creswell, 2011). Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε δελ ζα πξέπεη λα 

αλαπηύζζνληαη παζεηηθά, αιιά νη ίδηνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζσπηθήο 

κάζεζεο. ύκθσλα κε ηελ Καπαρηζή (2011), ε έξεπλα δξάζεο ζηελ ζρνιηθή 

πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα δηελεξγεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό κεκνλσκέλα (individual αιιά 

θαη από νκάδα εθπαηδεπηηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε κέινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(collaborativeactionresearch), ή ζε κία επξεία κνξθή απ’ όιν ην Παλεπηζηήκην ζε 

ζπλεξγαζία κε ζρνιεία school wide action research).  

4. Αλαγθαηόηεηα θαη ζεκαληηθόηεηα ηεο κειέηεο 

Ζ ζεκαζία θαη ε δπλακηθή ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε θαζεκεξηλή ηνπο δξάζε θαη 

αλάδξαζε κε ην καζεηηθό-καζεζηαθό πεξηβάιινλ, ν ξόινο ηνπο  κέζα ζε κηα δηαξθώο 

κεηαβαιιόκελε θνηλσλία, δηαξθώο επαλαθαζνξίδεηαη θαη νξηνζεηείηε εθ λένπ, κέζα ζε λέα 

δεδνκέλα θνηλσληθά, πνιηηηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά όπσο ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο θνηλσληθήο 

θαη αμηαθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Ο ζύγρξνλνο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί θαη πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη  σο ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ηελ κεηάδνζε γλώζεσλ 

θαηαμηώλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζέζε σο ελεξγό επηζηήκνλα θαη παηδαγσγό πςειώλ 

γλώζεσλ.  Θεσξώληαο όηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κειέηε πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηελ εκβάζπλζε λέσλ παηδαγσγηθώλ ηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ θαζώο θαη ζηελ 

πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο, ζπκβάιινπκε θη εκείο κε ηελ παξνύζα έξεπλα 

πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηεμαγσγή εξεπλώλ ζηα ζρνιεία είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρύεηαη ε ηθαλόηεηά ηνπο γηα κηα επηζηεκνληθή ζεώξεζε ηεο θαηάζηαζεο 
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ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα (θνύξαο, θ.α., 2007). Ζ ζρέζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλώλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν 

ζηελ επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο όζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο (Γαληειίδνπ, 2003).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνδεηθλύεηαη ίζσο θαη αλαγθαία ζε επνρέο πνπ βιέπνπκε λα 

δηαθαίλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ρώξν ηεο Διιεληθήο εθπαίδεπζεο ( αιιαγή 

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ λέα βηβιία, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, πνηθίια εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ, ζπξξίθλσζε θαη ζπγρώλεπζε εθπαηδεπηηθώλ 

κνλάδσλ θ.α.) αιιά εληνύηνηο παξαηεξείηαη πσο ν Έιιελαο εθπαηδεπηηθόο κνηάδεη αθόκα λα 

είλαη παγηδεπκέλνο ζε έλα αλαρξνληζηηθό ηξόπν ζεώξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ θαη 

πξαθηηθώλ, ζε κηα ηππνιαηξηθή αληίιεςε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε έλα εκπεηξηθό 

ηξόπν ρεηξηζκνύ ησλ παηδαγσγηθώλ πξνβιεκάησλ. Παξόηη ζπρλόηαηα νη εξεπλεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη όλησο δύν θνηλόηεηεο δηαθνξεηηθέο θαη ζεζκηθά δηαρσξηζκέλεο, είλαη 

ιάζνο λα πηζηεύνπκε όηη δελ ζπλαληώληαη πνπζελά, γηαηί ζηελ πξάμε αιιειεμαξηώληαη ζε 

κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό, αλάινγα κε ην ζε πνηα από ηηο δύν πιεπξέο αλαθέξνληαη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ην εάλ ε πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηθαλνπνηείηαη από ηε ζεσξία ή ηελ πξάμε. Ζ 

επηηπρία ηεο πξώηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ επηηπρία ηεο δεύηεξεο. Ζ δηδαθηηθή 

πξάμε πξέπεη λα παίξλεη ηε κνξθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Τηνζεηώληαο εξεπλεηηθέο 

δηδαθηηθέο κεζόδνπο θαη ηερληθέο, ν εθπαηδεπηηθόο βειηηώλεη ηελ πξαθηηθή ηνπ θαη «πιάζεη» 

ειεύζεξεο ζπλεηδήζεηο…έμσ από παηδαγσγηθέο ζπληαγέο» (Βάκβνπθαο 2002: 75-76) 

5. Δπηινγή κεζνδνινγίαο 

ύκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Manion (1994), πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα 

ζπιιερζνύλ δεδνκέλα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνπνηεζνύλ σο βάζε ζπκπεξαζκάησλ θαη 

εξκελεηώλ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα επξύ θάζκα δηεξγαζηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.  

Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζα αθνινπζήζεη ηνλ δεηγκαηνιεπηηθό ζρεδηαζκό 

(surveyresearchdesighs) θαη εηδηθόηεξα δεηγκαηνιεπηηθό ζρεδηαζκό αληηπξνζσπεπηηθνύ 

δείγκαηνο. Μ’ απηόλ ηνλ ζρεδηαζκό ζα εμεηαζηνύλ ε ζεκαζία, νη αληηιήςεηο, νη ηξέρνπζεο 

ζηάζεηο θαη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηνπ Ν. Σξηθάισλ. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνύ – δείγκαηνο, ζα 

ζπγθεληξσζνύλ δεδνκέλα γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα θαιό πνζνζηό απαληήζεσλ, ζα γίλεη 

αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα απνηύπσζε απηώλ.. 

5.1. Πιεζπζκόο θαη δείγκα 

Ζ επηινγή ηεο πιένλ θαηάιιειεο ηερληθήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ππό εμέηαζε 

πιεζπζκό θαη ηδηαίηεξα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηελ έξεπλά καο 

νπιεζπζκόοείλαηεθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ. Ο πιεζπζκόο – ζηόρνο είλαη εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ πξσηνβάζκηαο, γπλαίθεο θαη άληξεο πνπ εξγάδνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη 

επαγγεικαηηθά ζε  νιηγνζέζηα θαη κεγαιύηεξα ζρνιεία ηεο πόιεο αιιά θαη αγξνηηθώλ 

πεξηνρώλ. Ζ επηινγή έγηλε κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία, ρσξίο λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 

γεληθόηεξνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ Α/κηαο εθπ/ζεο Ν. Σξηθάισλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

(δείγκα) ζα είλαη πεξίπνπ ζαξάληα (40) εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη κε πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο γπλαηθώλ πεξίπνπ 50%. Θα επηιεγνύλ 5 ζρνιεία αζηηθνύ ηζηνύ (πόιε Σξηθάισλ 

Θεζζαιίαο), 5 ζρνιεία αγξνηηθώλ πεξηνρώλ (Γήκνο Φαξθαδόλαο, Γήκνο Πύιεο) θαη δύν 

ζρνιεία νξεηλά (Γήκνο Καιακπάθαο).  

5.2.  Δξγαιείν έξεπλαο 

Σν εξσηεκαηνιόγην, απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε εξεπλεηηθή ηερληθή ζηελ δηεξεύλεζε 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ (Καξαιήο, 2005). Γηα ηελ επίηεπμε θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ε κέζνδνο ηνπ γξαπηνύ αλώλπκνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (questionnaire), όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα δώζνπλ βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο.Σν εξσηεκαηνιόγην θξίλεηαη  σο ην θαηαιιειόηεξν κεζνδνινγηθό εξγαιείν γηα 

ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, θαη πξνηηκήζεθε ε κέζνδνο απηή γηαηί κπνξνύλ λα 

ζπγθεληξώλνληαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη λα επεμεξγάδνληαη 

εύθνια, ιόγσ ηεο ύπαξμεο πξνγξακκάησλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο (Παξαζθεπόπνπινο, 

1993). Σν εξσηεκαηνιόγην θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο κειέηεο. Ζ 

επηινγή ησλ εξσηήζεσλ έγηλε κε βάζε ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία σο εθπαηδεπηηθνύ θαη  

κεηά  από ηελ επηζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά είδε δνκεκέλσλ θιεηζηώλ θαη εκη-θιεηζηώλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά 

κε ηε ζεκαζία, ηηο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη απόςεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο θαη 

Ο πηινηηθόο έιεγρνο (2 ή 3 εξσηεκαηνιόγηα), ζα καο δώζεη ηελ αλαηξνθνδόηεζε από έλα 

κηθξό αξηζκό ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν θαη δελ ζα ζπκκεηέρεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ έξεπλα θαη ζα 

θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξν πνζνζηό απαληήζεσλ. Ωο πξνο ηε 

δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζηελ ελόηεηα 1, ππάξρνπλ 5 εξσηήζεηο 

θαηεγνξηαθέο-δηρνηνκηθέο,  δηαηαθηηθήο θιίκαθαο (όπνπ 1=θαζόινπ, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 

4=πνιύ 5=πάξα πνιύ) πνπ αθνξνύλ παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ δπζθνιίεο ζε πνιινύο 

εθπ/θνύο Α/κηαο Δθπ/ζεο.  ηελ ελόηεηα 2, ππάξρνπλ 4 εξσηήζεηο  θαηεγνξηαθέο-

δηρνηνκηθέο,  δηαηαθηηθήο θιίκαθαο (όπνπ 1=θαζόινπ, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 4=πνιύ 5=πάξα 

πνιύ), πνπ αλαθέξνληαη ζην γεληθό εξεπλεηηθό θιίκα ησλ ζρνιείσλ. ηελ ελόηεηα 3, 

ππάξρνπλ 20 εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ ελαζρόιεζε ησλ εθπ/θώλ Α/κηαο Ν. Σξηθάισλ κε 

ηελ έξεπλα δξάζεο, δηαδηθαζίεο έξεπλαο δξάζεο θαη ζηάζεηο ησλ εθπ/θώλ απέλαληη ζηελ 

έξεπλα δξάζεο. ηελ ελόηεηα 4, πεξηέρνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία όπσο θύιιν, ειηθία, 

ζπνπδέο, εηδηθόηεηεο εθπ/θώλ, ηύπνη ζρνιείσλ. Μνηξάζηεθαλ 42 εξσηεκαηνιόγηα θαη 

επηζηξάθεθαλ 37,  (πνζνζηό απόθξηζεο88,09 %). 
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5.3. Γηαδηθαζία έξεπλαο 

Θα θαηαγξάςνπκε αλαιπηηθά – αθνύ ζα ηα έρνπκε εληνπίζεη κε αλαινγηθή δηαζπνξά ζηνλ 

ηζηό ηεο πόιεο αιιά θαη πεξηθεξεηαθά, ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ θαη ζηα νπνία εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα 

απαληήζνπλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα. Θα κνηξαζηνύλ πξώηα δύν – ηξία εξσηεκαηνιόγηα ζε δύν 

ζρνιεία, ζα ζπγθεληξσζνύλ γηα πηινηηθό έιεγρν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δνζνύλ - θαη κεξηθά ζα 

απνζηαινύλ ειεθηξνληθά - ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αλαθέξνπκε σο 

δείγκα. Με ηελ επηζηξνθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα θάλνπκε ηηο αλαιύζεηο, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηάζε πνπ δηαθαίλεηαη γηα ηε 

ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Σξηθάισλ θαη ηελ νπνία 

ζα απνηππώζνπκε.  

6. Χξνλνδηάγξακκα 

Αξρηθά, θαηά ηνλ Οθηώβξηνηνπ2017,εληνπίζηεθε θαη δηαηππώζεθε ην εξεπλεηηθό ζέκα θαη 

ζηεζπλέρεηαέγηλεαλαζθόπεζεζρεηηθήοβηβιηνγξαθίαοθπξίσοζηνδηαδίθηπν θαη ζε βηβιηνζήθεο. 

Με ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνρσξήζακε ζηελ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζόδνπ πνπ 

ζα εθαξκνζηεί. ηνλ Ννέκβξην ηνπ2017ζαδηαλεκεζεί ην εξσηεκαηνιόγην γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθό. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ2017 θαη ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2018,ζα 

γίλεη ε εμαγσγή θαη απνηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ζα δηαηππσζνύλ πξνηάζεηο . 

7. Γηαζέζηκνη πόξνη 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε – απνηύπσζε ζα γίλεη κε εξσηεκαηνιόγηα θα ηα νπνία ζα δνζνύλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θάπνηα δε ζα απνζηαινύλ ειεθηξνληθά. Απαηηνύληαη ειάρηζηνη πόξνη 

γηα ηελ εθηύπσζε ησλ θσηνηππηώλ θαη νδνηπνξηθά έμνδα γηα ηηο επηζθέςεηο ζηνπο ρώξνπο 

ησλ ζρνιείσλ. Οη αλαιύζεηο ησλ απαληήζεσλ, ζα γίλνπλ ζην ζπίηη θαη ζα γίλεη ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ εμνπιηζκέλσλ κε ην software πνπ ππάξρεη ζ’ απηνύο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε αγνξά λένπ. Πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ παξνύζα κειέηε δελ 

ππάξρεη. 

8. Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο 

8.1. Απνηειέζκαηα 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: 

 πγθεληξώζεθαλ, (γξάθεκα1), 37 εξσηεκαηνιόγηα, (19 από άλδξεο, 51,35%, θαη  

18απόγπλαίθεο,48,64%). 
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Γξάθεκα 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

 Ζπιεηνλόηεηαησλ εθπαηδεπηηθώλ, ήηαλ ειηθίαο 36 - 50 εηώλ (43,24%), έσο θαη 35 

εηώλ (29,72%) θαη από 51 θαη πάλσ (27,02%). 

 

 Υσξίο πξόζζεηεο ζπνπδέο, (πίλαθαο 1), (83,78%), θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ 

ζπνπδώλ (13,52%) θαη κε δηδαθηνξηθό ηίηιν (2,70%).  

 
Πίλαθαο 1. Πξόζζεηεο ζπνπδέο 

 
 Πνζνζηό, (γξάθεκα 2), (54,05%), ησλ εθπαηδεπηηθώλ είραλ κέρξη 20 ρξόληα 

ππεξεζίαο, ελώ πάλσ από 20 ρξόληα είρε ην (45,94%).  
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Γξάθεκα 2. Δθπαηδεπηηθή ππεξεζία 

 

 Σα εμαζέζηα ζρνιεία, (γξάθεκα 3), ήηαλ (32,43%), ελώ κεγαιύηεξα από εμαζέζηα 

ήηαλ (67,57%).   

 
Γξάθεκα 3. Τύπνο ζρνιείνπ 

 

 Σν (56,75%)  ησλ ζρνιείσλ, ήηαλ ζηνλ ηζηό ηεο πόιεο, ην (18,91%) πεξηθεξεηαθά ηεο 

πόιεο ζε κεγάια ρσξηά θαη θσκνπόιεηο, ελώ ην (24,32%), ήηαλ καθξηά από ηελ πόιε 

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 γισζζώλ (18,61%), Φπζηθήο Αγσγήο (16,21%), Μνπζηθήο (10,81%) 

θαη Δηθαζηηθώλ – Θεαηξηθήο Αγσγήο (8,10%).  

 
Γξάθεκα 4. Δηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ 

 

Οη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο κεγαιύηεξεο ή πνιύ κεγάιεο δπζθνιίεο ζε πνιινύο 

εθπαηδεπηηθνύο 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 εθπαηδεπηηθώλ Α/κηαο Ν. Σξηθάισλ γηα ην εξεπλεηηθό θιίκα ζην 

ζρνιείν όπνπ ππεξεηνύλ: 

ην γεληθό εθπαηδεπηηθό εξεπλεηηθό θιίκα ησλ ζρνιείσλ εληάζζνληαη ε κάιινλ κέηξηα 

ελαζρόιεζή ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο, Γεληθά ππάξρεη ελζάξξπλζή από 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα έξεπλα ελώ αξθεηά κεγάιν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο.  
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 Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Α/κηαο Ν. Σξηθάισλ γηα ην εξεπλεηηθό θιίκα ζην 

ζρνιείν όπνπ ππεξεηνύλ: 

Αξθεηά πςειό,  όπσο παξαηεξνύκε ζηνλ πίλαθα 3 θαη ζην γξάθεκα 5, ην πνζνζηό ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, (37,8%), πνπ πηζηεύνπλ ζηελ αμία ηεο εθπ/θήο έξεπλαο ελώ δηαθσλεί κόλν ην 

(5,4%). Οη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο ηεο έξεπλαο θαίλεηαη ζύκθσλα κε ηα πνζνζηά ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο πσο ζπκθσλνύλ, πσο ν ρξόλνο γηα έξεπλα ελζσκαηώλεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία ζην ζρνιείν θαη απηό γηαηί ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα είλαη 

δύζθακπην θαη γξαθεηνθξαηηθό.  

 
Πίλαθαο 3. Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεύνπλ ζηελ αμία ηεο έξεπλαο 

 

 
 

 
Γξάθεκα 5. Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεύνπλ ζηελ αμία ηεο έξεπλαο 

 

 ηελ παξνύζα έξεπλα, ην δηαδίθηπν απνηειεί έλαλ θνηλό θαη δηαδεδνκέλν ηξόπν 

ελεκέξσζεο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ιίγα ή πνιιά ρξόληα εκπεηξίαο. Ζ 

ελεκέξσζε γηα ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο γίλεηαη θπξίσο (γξάθεκα 6), από ην 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 6, Σεύρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                            ειίδα 84 από 215 

δηαδίθηπν (45,9%) θαη αθνινπζνύλ ζεκηλάξηα-ζπλέδξηα (35,9%), εξεπλεηηθά 

πεξηνδηθά – εθεκεξίδεο (8,00%).  

 
Γξάθεκα 6. Τξόπνη ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο 

 

 Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν (Πίλαθαο 4), νη εθπ/θνί Α/κηαο Σξηθάισλ δηάβαζαλ, από 3 έσο 6 

επηζηεκνληθά άξζξα, ην πςειόηεξν πνζνζηό (29,7%) ελώ θαλέλα άξζξν δελ δηάβαζε 

ην (13,5%). Έλα κηθξό πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο εξγαζίαο καο, δελ 

ελδηαθεξόηαλ γηα ηελ αλάγλσζε εθπαηδεπηηθώλ άξζξσλ θαη δεκνζηεπκέλσλ 

εξεπλεηηθώλ κειεηώλ, αθνύ ην ηειεπηαίν ρξόλν δε δηάβαζε θαλέλα άξζξν 

δεκνζηεπκέλεο έξεπλαο. Έλαο παξόκνηνο ζρεηηθά αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ βξέζεθε θαη 

ζε άιιε έξεπλα ζηε ρώξα καο (θνύξαο θ.α., 2007). 

 

Πίλαθαο 4. Αξηζκόο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ πνπ δηάβαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν 

 
 

 Σα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθώλ κειεηώλ (γξάθεκα 7), πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ λα 

πεξηζζόηεξν λα κειεηνύλ είλαη: α) Οξγάλσζε καζεκάησλ (35,1%),  β) Υξήζε ΣΠΔ 

(21,6%), γ) Αλάπηπμε θηλήηξσλ & δηαρείξηζε ηεο καζεηηθήο αδηαθνξίαο γηα ην 

κάζεκά κνπ (18,92%), δ) Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ (16,22%, ε) Αμηνιόγεζε 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (8,11%). 
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Γξάθεκα 7. Θέκαηα εξεπλεηηθώλ κειεηώλ πνπ ζαο ελδηαθέξεη λα δηαβάδεηε 

8.2. Πεξηνξηζκνί 

Ζ παξνύζα έξεπλα, ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθε ε ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο 

γηα ηνύο εθπαηδεπηηθνύο Α/κηαο εθπ/ζεο Ν. Σξηθάισλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νξηζκέλα κόλν 

ζρνιεία ηνπ Ννκνύ, επνκέλσο θαηά ηε γλώκε καο ζε αξθεηά πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ. Δπίζεο, πεξηνξηζκέλνο ήηαλ θαη ν αξηζκόο ησλ νξεηλώλ ζρνιείσλ.  Ο εξεπλεηήο 

εθθξάδεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ηε δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ιόγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ζε αξηζκό ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη απηό δελ 

απνηεινύζε ηπραίν δείγκα κε ηε ζηαηηζηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. Δπίζεο νη αλαιύζεηο ήηαλ θύξηα 

ζηαηηζηηθέο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο θαη ηάζεηο 

απόςεσλ. Ο εξεπλεηήο ζεκεηώλεη πσο ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ρσξίο ηε ζπιινγή πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ, πεξηνξίδεη ηνλ έιεγρν ηεο 

εγθπξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ.  

9. Σπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 

Οη απόςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο  

δξάζεο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο ρώξν , απνηειεί – εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα - έλα ζνβαξό 

ζέκα γηα ηνπο εξεπλεηέο. Ζ παξνύζα εξγαζία είρε σο ζθνπό λα εμεηάζεη αλ νη εθπαηδεπηηθνί 

Α/κηαο Δθπ/ζεο Ν. Σξηθάισλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο, αλ 

ελεκεξώλνληαη γεληθά γηα ζρεηηθά ζέκαηα θαη αλ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά δξώκελα. 

Γηαθαίλεηαη ε ηάζε γηα ζπκκεηνρή ζε εθπ/θέο έξεπλεο από έλα πνζνζηό όρη αξθεηά πςειό, 
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κε ην ππόινηπν ησλ εθπ/θώλ ηνπ δείγκαηνο, δελ είρε θακία ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, πνζνζηό, πνπ αλ ζπγθξηζεί κε άιιεο έξεπλεο ζηελ Δπξώπε θαη ζηνλ 

ππόινηπν θόζκν, παξακέλεη ρακειό. Ωζηόζν πςειό πνζνζηό ησλ εξσηώκελσλ 

εθπαηδεπηηθώλ εθθξάζηεθε ζεηηθά ζηε δηεμαγσγή ηέηνησλ εξεπλώλ, ελδηαθέξζεθε γηα ηε 

κειέηε άξζξσλ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη επνκέλσο ζα ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ζε 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Πξνηείλνπκε ηαθηηθή ελεκέξσζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

θαη όρη κόλν εθείλσλ πνπ ελεκεξώλνληαη από δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Οη ππεύζπλνη ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο, νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη, νη 

Γηεπζπληέο ζρνιείσλ νθείινπλ λα εκπιέμνπλ θαη λα εληάμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε 

εζεινληηθέο εξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο, είηε κε ζπλεξγνύο π.ρ. ην ΔΦΑΑ Σξηθάισλ, είηε 

ππνζηεξίδνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθό σο εξεπλεηή, είηε κε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ώζηε ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε έξεπλεο λα είλαη νπζηαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά επνηθνδνκεηηθή θαη 

ζπγρξόλσο θνηλσληθά σθέιηκε. Άιισζηε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, αιιά θαη νη ηάζεηο 

δείγκαηνο ηεο παξνύζαο  έξεπλαο δείρλνπλ ελεξγή ελδπλάκσζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ σο επαγγεικαηίεο, εληζρύεηαη ε αλαηξνθνδνηνύκελε δηδαζθαιία θαη σο εθ 

ηνύηνπ βειηηώλεηαη ην ζρνιείν θαη ε κάζεζε. Θέηνπκε ηηο ηάζεηο θαη ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ζε πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκό θαη δηεξεύλεζε. Δπίζεο πξνηείλεηαη ζπλέρηζε θαη 

εκβάζπλζε ηεο ίδηαο έξεπλαο κε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα αθνξνύλ ην βαζκό 

αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Ο ζηόρνο πξέπεη λα είλαη ε δηαξθώο βειηίσζε παξνρήο γλώζεο, 

ζπλερόκελε δηεξεύλεζε θαη αλαζπγθξόηεζε ηεο κάζεζεο γηα λα ζηεξηρζεί ε γέλλεζε θαη 

δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ, εξεπλεηηθνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζρνιείνπ, ηνπ ζρνιείνπ ησλ 

επόκελσλ ρξόλσλ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Διιεληθή 

Αξζέλεο, Κ.,  Παπαδνπνύινπ, Β., (2016). Ζ απνηύπσζε ησλ αθαδεκατθώλ – εξεπλεηηθώλ 

ηεθκεξίσλ 1983 – 2008. Η έπεςνα ζηιρ επιζηήμερ ηηρ αγυγήρ και ηηρ εκπαίδεςζηρ, 

Φιώξηλα 28 – 30 Ννεκβξίνπ 2014. Αζήλα, 9, Διιεληθή παηδαγσγηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή εηαηξεία. 

Αγγειίδεο, Π. &Μαπηνεηδήο, Γ. (2004). Δθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο γηα ην ζρνιείν ηνπ 

κέιινληνο. (Σόκνο Α΄ & ηόκνο Β΄). Αζήλα: Σππσζήησ. Γηώξγνο Γάξδαλνο.  

Απγεηίδνπ, . (2005).  Ζ έξεπλα δξάζεο σο κέζνδνο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ:  Έλα 

παξάδεηγκα. Παιδαγυγική επιθεώπηζη. 39, 39-55. 

Βάκβνπθαο, Μ. (2002). Ειζαγυγή ζηην τςσοπαιδαγυγική έπεςνα και μεθοδολογία. Αζήλα! 

Γξεγόξεο.  



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 6, Σεύρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                            ειίδα 87 από 215 

Βαξζακίδνπ, Α. (2012). Αξιολόγηζη βάζει θακέλος: Ο πόλορ ηηρ ζηην πποζυπική ανάπηςξη 

ηος μαθηηή και ζηην επαγγελμαηική ανάπηςξη ηος εκπαιδεςηικού. Με εθδεδνκέλε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ζρνιή επηζηεκώλ αγσγήο, ηκήκα 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, Ρέζπκλν 

Γάιθνο, Α. (2001). Ζ επέιηθηε δώλε σο πεδίν εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο δξάζεο. Επιθεώπηζη 

εκπαιδεςηικών θεμάηυν. 6,135-145.  

Γαληειίδνπ, Ν. (2003). Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ έξεπλα δξάζεο. Γπλαηόηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνί. Παιδαγυγικό βήμα Αιγαίος. 59, 35-41.  

Διιάδα. ΟΔΠΔΚ. (2007). Ανίσνεςζη επιμοπθυηικών αναγκών ζηην Ππυηοβάθμια εκπαίδεςζη. 

Αζήλα: ΤΠΔΠΘ. 

Διιάδα. ΗΔΠ. (2012). Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος ζηη ζσολική μονάδα-διαδικαζία 

αςηοαξιολόγηζηρ. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ. 

Εακπέιεο, Λ. (2008). Έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε: ε αλαγθαηόηεηά ηεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο σο εξγαιεία πξνβιεκαηηζκνύ. Εκπαίδεςζη και ποιόηηηα ζηο 

ελληνικό ζσολείο, Αζήλα, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, 20-21 Μαξηίνπ 2008. Άξζξν 

δηεκεξίδαο, 62-65.  

Καιατηδίδεο, Γ., Υαηδόγινπ, Γ. & Φώηνπ, Ν. (2006). Ο εθπαηδεπηηθόο θαη ε εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα. Σύγσπονοι πποβλημαηιζμοί ζηην εκπαίδεςζη. 66-69.  

Καπαρηζή, Β. (2011). Ζ ζπλεξγαηηθή έξεπλα δξάζεο: έλα κνληέιν γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζα από ηελ απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Με εθδεδνκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βόινο.  

Καηζαξνύ, Δ. (2016). Δθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζε. Αζήλα: Κξηηηθή. 

Καηζαξνύ, Δ. &Γεδνύιε, Μ. (2008). Επιμόπθυζη και αξιολόγηζη ζηον σώπο ηηρ 

εκπαίδεςζηρ. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην.  

Καξάιεο, Θ. (2005). Σσεδιαζμόρ, διοίκηζη, αξιολόγηζη ππογπαμμάηυν εκπαίδεςζηρ ενηλίκυν. 

(η. Β). Πάηξα: ΔΑΠ. 

Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, Μ. (2010, Γεθέκβξηνο). Ζ έξεπλα δξάζεο σο εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ ActionResearch 1. 

Αλαθηήζεθε 17 Ννεκβξίνπ, 2017, από  

http://www.actonresearch.gr/AR/ActResearch_Vol1/Issue01_02_p0409.pdf 

Κπξίδεο, Α. (1995). Γηιιήκαηα θαη αδηέμνδα ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Μαθεδλόλ, 1, 101-112. 

Μαθάικπαζε, Δ. (2010). Ζ ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 

θπζηθήο αγσγήο. Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βόινο.  

Μπαξάινο, Γ. (2006). Δθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα, αλαθνξά ζην Εκπαιδεςηικέρ 

αλλαγέρ. Η παπέμβαζη ηος εκπαιδεςηικού και ηος ζσολείος. Μπαγάθεο, Γ., Αζήλα: 

Μεηαίρκην. 

Μάγνο, Κ. &Παλαγνπνύινπ, Π. (2008). Γξώ εξεπλώληαε θαη εξεπλώ δξώληαο: Ζ έξεπλα 

δξάζεο ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ. Εκπαίδεςζη και επαγελμαηοποίηζη 

εκπαιδεςηών ενηλίκυν, Αζήλα, 14-18 Μαξηίνπ 2008. Αζήλα, 3, CD- ROM. 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 6, Σεύρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                            ειίδα 88 από 215 

Παπαγεσξγάθε, Κ., Υξόλε, ΄΄Αγλή΄΄, . & Θενδσξάθεο, Γ. (2015, Οθηώβξηνο). 

Δπηζηεκνινγηθέο θαηεπζύλζεηο ζηελ εξεπλεηηθή πξάμε ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη 

αζιεηηζκνύ ζηελ Διιάδα. Αλαδεηήζεηο ζηε θπζηθή αγσγή θαη αζιεηηζκό. 13, (2), 

40-51. 

Παξαζθεπόπνπινο, Η.,  (1995). Μεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο. (Σόκνο Α΄). Αζήλα. 

Παλαγησηαθνπνύινπ, Δ. (2008). Ζ επηκόξθσζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ: ε πξννπηηθή ηεο έξεπλαο δξάζεο θαη ηνπ ζηνραζηή εθπαηδεπηηθνύ 

ζην ρώξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Αζήλα: ΔΑΠ. 

Sotiriou, A. &Iordanidis, G. (2015). ρέζεηο κεηαμύ ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δαζθάισλ. Πποζσολική και ζσολική εκπαίδεςζη. 

3, (1), 80-100. 

 θνύξαο, Α., Αγγέιεο, Α., Βνγηαηδόγινπ, ., Πξεθεηέ, . & Υξνλόπνπινο, Υ. (2007). 

Δθπαηδεπηηθή έξεπλα: πζηαηηθό ζηνηρείν δηακόξθσζεο θαη πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ. Επιθεώπηζη εκπαιδεςηικών θεμάηυν, 13, 124-134. 

Δθδόζεηο: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. Γηαζέζηκν ζε:  

http://www.pischools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/po

iot_ekp_erevn/s_327_356.pdf 

Σζάθνο, Β. (2016). Κξηηηθή παηδαγσγηθή θαη έξεπλα δξάζεο:αληρλεύνληαο ρεηξαθεηηθή 

πξννπηηθή ζην κεηαλεσηεξηθό πιαίζην. Action Research in Education 7. 

Αλαθηήζεθε 10 Ννεκβξίνπ 2017, από 

http://www.actionresearch.gr/el/t7periexomena 

Σζάθνο, Β. & Καηζαξνύ, Δ. (2000). Ζ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο-δξάζεο ζηελ επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ΣύγσπονηΕκπαίδεςζη. 114/115, 67-74. 

Ξελόγισζζε 

Burns, A. (2009). Action Research. In: J. Heigham& R. A. Croker (Eds.), Qualitative 

Research in Applied Linguistic, (pp. 112-134). UL: Palgrave Macmillan. 

Carr, W., Kemmis, St. (2010). Action Research as Critical Educational Science. In: A. 

Campbell & S. Groundwater-Smith (Eds), Action Research in Education-

Fundamentals of Applied Research, Vol. 2, 53-82. 

Cohen, L. &Manion, L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδεςηικήρ έπεςναρ. (Υ. Μεηζνπνύινπ & Μ. 

Φηινπνύινπ, κεηαθξ.). Αζήλα: Μεηαίρκην.(ην πξσηόηππν έξγν εθδόζεθε 1994). 

Creswell, w., J., (2011). Η έπεςνα ζηην εκπαίδεςζη. (Ν. Κνπβαξάθνπ, κεηαθξ.). Αζήλα: 

Ίσλ/εθδόζεηο έιιελ.(ην πξσηόηππν έξγν εθδόζεθε 2008). 

Helstad, Κ. (2009). Teacher learning at the workplace. In what ways do expert participants 

contribute to the processes of knowledge building. Collaborative Action Research 

Network. International Conference, Athens, 1 November 2009. Αζήλα, 33
rd

. 

Hopkins, D. (1985). A teacher’s Guide to Classroom Research.Open University Press: Milton 

Keyenes. 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 6, Σεύρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                            ειίδα 89 από 215 

Kemmis, S. & McTaggart, R. (1983). The Action Research reader. Deakin University Press: 

Victoria. 

Lathman, G. (1993, 1 February). Do educators us e the literature of the profession?. NASSP 

Bulettin. 77, (550), 63-70. 

Lomax, P. (1990). An action research approach to developing staff in schools. In: P. Lomax 

(Ed.), Managing Staff Development in Schools. Clevedon: MultiLingual Matters. 

McNiff, J. (1995). Teaching as Learning:an Action Research Approach. London: Routledge. 

Robson, C. (2010). Η έπεςνα ππαγμαηικού κόζμος. (Β. Νηαιάθνπ& Κ. Βαζηιηθνύ, κεηαθξ.). 

Αζήλα: Guteberg.(ηνπξσηόηππνέξγνεθδόζεθε1993). 

Shkedi, A. (1998). Teachers’ attitudes towards research: a challenge for quqlitative 

Researchers. Qualitative Studies in Education. 2, (4), 559-577. 

Zeuli, J. &Tiezzi, L. (1993). Creating contexts to change teachers’ beliefs about the influence 

of research. Michigan, National Center for Research on Teacher Learning. 1, 93. 

Zeuli, J. (1994). How do teachers understand research when they read it? 

TeachingandTeacherEducation. 10, (1), 39-55. 

 


