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Editorial 

With the first issue of the eighth volume, the "educational circle", the four-month Open 

Access Journal, is entering its eighth year of release, providing direct and open access to its 

content, supporting the principle of global knowledge, sharing and making the results of 

scientific research available to the public. 

Twenty-three new articles are hosted in this issue, five in English and eighteen in Greek. The 

content of these articles covers a wide range of subjects, covering formal education, adult 

education, special education, distance learning and educational administration. 

These articles highlight the need for schools to implement innovative practices and actions 

within a pedagogical framework that reflects the full range of the operation of a school unit. 

Particularly important in this perspective are the pedagogical leadership context, the 

relationships that develop in teacher associations, experiential learning at the level of 

teaching, and school-family collaboration. The role of teachers is important in this regard, and 

this is why the importance of supporting their work and of continuing educational training, 

through alternative methods and practices, related to new technologies and the internet is 

being highlighted. 

The eighth year of the ―educational circle‖ is related with the implementation of the 3rd 

International Experiential Conference on applied teaching, which is held in Drama in May 

2020 under the general title "New Challenges in Education". The purpose of the Conference is 

to point out innovative trends, perspectives, modern pedagogical directions and explore new 

challenges for education. 

Spiros Kioulanis 

 

Editorial 

Με ην πξψην ηεχρνο ηνπ φγδννπ ηφκνπ,  ν ―eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο‖, ην ηεηξακεληαίν  

Βπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Ώλνηθηήο Πξφζβαζεο, κπαίλεη ζην φγδνν έηνο ηεο θπθινθνξίαο 

ηνπ, παξέρνληαο άκεζε θαη αλνηθηή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ, ππνζηεξίδνληαο ηελ 

αξρή ηεο ππνζηήξημεο ηεο παγθφζκηαο αληαιιαγήο γλψζεσλ, θαη θαζηζηψληαο δηαζέζηκα ζην 

θνηλφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

ην ηεχρνο απηφ θηινμελνχληαη είθνζη ηξία λέα άξζξα, πέληε ζηελ αγγιηθή θαη δεθανθηψ 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σν πεξηερφκελν ησλ άξζξσλ απηψλ αθνξά ζε  έλα επξχ πεδίν 

αληηθεηκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηελ 

εηδηθή αγσγή, ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.  
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Μέζα απφ ηα άξζξα απηά αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ηα ζρνιεία λα εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο 

πξαθηηθέο θαη δξάζεηο, κέζα ζε έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα αληαλαθιά ζε φιν ην 

θάζκα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηελ πξννπηηθή απηή ηδηαίηεξε ζεκαζία 

έρνπλ ην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο,  νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο ζπιιφγνπο 

δηδαζθφλησλ, ε βησκαηηθή κάζεζε ζε επίπεδν δηδαθηηθήο θαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο. εκαληηθφο σο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπο, αιιά θαη ηεο 

ζπλερνχο επηκφξθσζεο κέζα απφ ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ζην δηαδίθηπν. 

Σν φγδνν έηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 3νπ 

δηεζλνχο βησκαηηθνχ ζπλεδξίνπ εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο, πνπ κε ην γεληθφηεξν ηίηιν «Νέεο 

Πξνθιήζεηο ζηελ Βθπαίδεπζε» ζα  γίλεη ζηε Αξάκα ηνλ Μάην ηνπ 2020. θνπφο ηνπ 

πλεδξίνπ είλαη λα αλαδείμεη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, ηάζεηο, πξννπηηθέο, ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

 

πχξνο Κηνπιάλεο 
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The Evolution in Greek English Language Teaching Curriculum Philosophy: The 

Comparison of the 1977Official Curriculum and the 2010 Common Framework for 

Foreign Languages 

Vagia Anastasia Vraka, Hellenic Open University, State English Language Teacher, nvraka@yahoo.com 

 

 

Abstract: The specific article presents the realization that curricula, as the practical 

expression of education (Richards,2001), get affected by various determinants (Ayakli, 

Karavas, Manolopoulou-Serg & Spinthourakis, 2004). More specifically, it seems that not 

only the methodological developments in Language Teaching (LT) but also the social, 

economic and political circumstances can deeply affect the way foreign languages are taught 

in the state school classrooms. The comparative analysis of the 1977 Analytic Program (AP) 

and the 2010 Common Framework for Foreign Languages (CFFL) in Greece attempts to 

highlight the ideological, methodological and social changes that occurred within the thirty-

three years that separate these curricula, proving that education and evolution are interrelated 

term.  

Keywords: 1977 Language Teaching Official Curriculum, 2010 Common Framework for 

Foreign Languages (CFFL), sociopolitical-methodological comparison 

Introduction  

English, as an international means of communication, has traditionally played a significant 

role in the Greek society. It is indicative that 96.9% of all state school students both in 

primary and in secondary education learn English as a second language, also attending 

afternoon classes in private institutions and private lessons (Sifakis, 2009). It must be also 

stressed that currently English is taught from the 1st year of primary school until the 3rd year 

of high school, obviously throughout their student life. Moreover, in Junior High School the 

students are divided in Advanced and Beginner levels, depending on placement tests 

conducted at the beginning of each school year (Sifakis &Sougari, 2016). Nevertheless, the 

status of the instruction of English in state schools is apparently lower that in the private 

sector, as it is taught in a ―TENOR situation‖, without having thus a specific academic goal. 

Furthermore, English state school teachers are considered inferior to their colleagues teaching 

for instance Math or Science in the public context (Sifakis, 2009). Last but not least, the 

Greek Ministry of Education has minimized the teaching hours from 2 to one to the 1st and 

2nd Primary classes and from 3 to 2 in the 1st classes of Junior High School and High School. 

Despite the obvious difficulties, there have been at times some systemic attempts to enhance 

the teaching and the syllabus of English in the public sector. The publication of the ―Magic 

Book‖, as the new innovative textbook of the 3rd Grade of Primary School and the 
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Programme of Teaching English in a very Young Age  launched by the English Faculty of the 

National and Capodistrian University of English are indicative of this tendency. Σhe 

presentation of the CFFL by the Greek Pedagogical Institution is considered a useful tool in 

the disposal of Greek English state school teachers.  

The specific article presents thus at the comparative analysis of two official curricula 

concerning the instruction of English in the state educational system
1
. As the space limitations 

of the paper do not permit an in-depth and thorough presentation of their differences in scope 

and philosophy, the writer decided to focus on their ideological and methodological 

orientation and on topics related to teacher roles and needs analysis.  

1. Conceptualizing the theory of curriculum 

A quick look at the bibliography proves that there is no universally agreed definition of 

curriculum. From a semantic point view, the word curriculum derives from the Latin word 

currere, which means rum. As implied by its origin, the word refers to the specific track or 

path that needs to be taken, as far as learning is concerned (Ayakli, et. al., 2004).  

In its very sense, curriculum is a multidimensional term with several meanings. According to 

Kelly (2009: 7) ―it can be and is used for many different kinds of programme of teaching and 

instruction‖. This viewpoint assigns a practical dimension to the word and seems to be in 

accordance with White‘s definition (1988) which presents the curriculum aa a plan of action 

and a written document, including strategies for the achievement of desired targets. Similarly, 

Eisner and Wallace conceptualize curriculum with the official attempt to present what should 

be taught, to whom, when and how (1974: 2).  

Nevertheless, curriculum should not be treated in such a limited scope, defining only the 

purposes, the content and the objectives of instruction. Kelly (2009: 8) offers an extremely 

detailed definition, covering a range of educational, personal, social and political aspects. For 

the specific researcher ―an educational curriculum at all levels should be concerned to 

provide a liberating experience by focusing on such things as the promotion of freedom and 

independence of thought, of social and political empowerment, of respect of the freedom of 

others, of an acceptance of variety of opinion an of the enrichment of the life of every 

individual in that society, regardless of class, race or creed‖. Obviously, as it will be shown 

in the specific article the notion of curriculum is not only linked to educational matters but 

also to the sociopolitical and economic circumstances of each society.  

According to Tyler (1949) curriculum development is a complex procedure that necessitates 

careful planning. The specific educational proposed four basic questions that should be taken 

into consideration by curriculum designers: 

1. What education related purposes should the school seek to accomplish? 

                                                 
1
Examples from the official documents concerning each finding will be provided as footnotes. As both the 

curricula are in Greek the writer of the article tried to translate them into English as precisely as possible. 
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2. What education related experiences can be offered that can possibly accomplish these 

experiences? 

3. How can we effectively organize the specific education related experiences? 

4. How can stakeholders determine whether these goals have been accomplished? 

It must be also stressed that curricula take on different forms. First of all, there is the official 

or planned curriculum that presents the written form of the official educational policy of each 

state. On the other hand, no one can ignore the existence of the received curriculum which 

highlights what students learn by taking into consideration their experiences. This duality 

underpins the gap between theory and practice and between teachers and the other 

stakeholders (Kelly, 2009). Accordingly, it is very important to recognize the distinction 

between formal curriculum and informal curriculum. The first incorporates all the formal 

activities that take place in schools during allocated teaching periods, while the second 

describes all the extracurricular activities that usually happen outside the school walls.  

The notion of the hidden curriculum is extremely when trying to comprehend what a 

curriculum actually is. Undoubtedly, learners do not only gain knowledge which is overtly 

stated and included in the official material. Pupils also learn through the way the educational 

setting of the school is organized and planned. To be more specific, expected social roles and 

gender identities are acquired in this way, through socialization and collaboration within 

schools (Kelly, 2009).  

Taking into consideration that human knowledge is a social construct, it is thus plausible to 

talk about the politics of knowledge. According to Harris (1979), education should be 

perceived as a political act, aiming at the protection of the rights of the ruling class. What is 

more, it presents itself as the mechanism that ensures the continuation of societal relationships 

by reinforcing the accepted social beliefs and attitudes. In the researchers own words (1979: 

140-1) ―it is an ideological force of tremendous import‖ and ―the manipulation of 

consciousness‖. In this respect, the curriculum serves as the practical revelation of this 

sociopolitical aspect of education (Kelly, 2009). 

2. The ideological orientation of the two curricula 

Curricula are not bureaucratic statements but documents which aid Teachers move away from 

the intuitive approach (Davies, 2006) and reflect specific philosophical beliefs about the 

nature and purpose of education (Clark,1987). They usually echo the values, the ideals and the 

philosophy of each society, realizing White‘s claim (1988: 24) that ―teaching programmes 

must reflect the assumptions and beliefs of those engaged‖. The value system of Classical 

Humanism as presented in the 1977 AP and the blended orientation of the CFFL demonstrate 

two contradictory viewpoints concerning the aims and objectives of foreign languages in 

Greek public classrooms.  
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2.1. The value systems of the 1977 Analytic Program 

 The choice of Classical Humanism as the ideological core of the 1977 AP can be justified by 

the sociopolitical circumstances of the specific period. Greece in the aftermath of a seven-year 

dictatorship is in need of an educational system transmitting an “esteemed cultural heritage‖ 

(White, 1988:24). The teaching of English as a foreign language (EFL) helps students gather 

knowledge
2
 and promote their critical faculties (Clark, 1987). This emphasis on content 

presented through a lockstep teaching model aims at creating ―an elite of guardians to govern 

the state‖
3
 (Clark, 1987: 17). Moreover, the curriculum‘s teacher-proof character (Doyle& 

Ponder, 1977) and its teacher centeredness
4
 demonstrate that the system is in complete 

control. Finally, a hint of Reconstructionism is evident since there seems to be a need for 

social unity.  

2.2. The value systems of the 2010 Common Framework for Foreign 

Languages 

The CFFL has a blended ideological basis echoing values inherent in Progressivism, Cultural 

Pluralism and Social Reconstructionism. Obviously, it is a learner centered and homogeneous 

document promoting self-awareness, reflection and experience
5
 (Richards, 2001). In this 

learning to learn environment (Clark, 1987) teaching becomes individualized since students 

can achieve personal and professional self-realization
6
 (White,1988) categorized in different 

competence levels
7
. 

 From the pluralistic perspective, CFFL complies with the multicultural character of the Greek 

society by enhancing learners‘ cross-cultural competency (Richards, 2001). It sets the 

framework for foreign languages instruction in public schools in an attempt to promote 

multilingualism
8
 within the European Union and stresses the importance of recognizing 

cultural differences (Richards, 2001). ―Tolerance, the acceptance of diversity should be 

                                                 
2
The ultimate prospect of teaching is to offer all the essential elements leading to the fulfillment of students‘ 

awareness of English (AP, 1977: 2520) 
3
The existence of the term ―αγγινκαζεηα» (AP, 1977: 2520) which can be freely translated as ―anglolearning‖ is 

indicative of this reality. 
4
The teacher can systematically and effectively teach new grammatical and syntactic phenomena (AP, 1977: 

2521). 
5
The CFFL describes what the learner should know during his/her exposure to the learning procedure and not 

what experts claim he should know (CFFL, 2010: 8). 
6
 ―Multilingual people can take advantage of the educational, professional and economic opportunities provided 

by the European Union‖ (CFFL, 2010:2). 
7
 ―It underpins the teaching hours that are necessary for each student in order to reach the knowledge level‖ 

(CFFL, 2010: 4). 
8
―Multilingualism is both an advantage for Europe and a common commitment, as it promotes solidarity and 

prosperity‖ (CFFL, 2010: 5). 
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encouraged‖ 
9
 (Morris, 1995:10) in Greek classrooms to achieve social enculturation and 

conscience collective
10

 (Sunier, 2009) using language as social behavior
11

 (Kelly, 1969). 

Schools realize social reconstructionism facilitating learners‘ empowerment (Richards, 2001) 

and helping them change their lives (Auerbach, 1992) as ―mobile Europeans of the future‖ 

(Seedhouse, 1995:61). 

3. The language theories reflected in the two curricula 

 As already outlined, the 1977 AP and the 2010 CFFL exemplify two contrasting ideologies 

concerning the nature of formal education and its desirable goals. Accordingly, the two 

curricula promote differing language theories affecting various aspects, ranging from the 

teaching procedure and the learning environment to the materials and the linguistic choices 

made in the classroom. 

3.1. The Behavioristic character of the 1977 Analytic Program  

 A ―Skinnean‖ attitude towards learning is apparent throughout the document. Being 

structurally and linguistically-oriented, the AP acknowledges habit formation and 

performance automaticity
12

 as the goal of instruction, through a meticulous emphasis on 

vocabulary, grammar, syntax and pronunciation.  The application of Skinner‘s operant 

conditioning (1957) transforms the classroom into a teacher-centered environment utilizing 

transmission teaching (Richardson,2003) to modify learners‘ behavior and lead them to 

accuracy.  To this end, the Teachers are advised to use memorization
13

, copy
14

   and 

mechanical repetition techniques to reinforce students‘ correct linguistic habits
15

 (Richards, 

2001), despite the fact that these techniques “make no pretence of real communication‖ 

(Brooks, 1960:146). Working within the Audio lingual and grammar-translation frameworks, 

instructors focus solely on form and its controlled practice ignoring Swain‘s Comprehensible 

Output Theory (1985). Lastly, both grammar and vocabulary follow the simplicity-centrality-

intrinsic difficulty sequence (Richards, 2001) as instruction revolves around the most simple, 

                                                 
9
Recognizing cultural diversity as an important element of LT instruction is important for the promotion of 

mutual understanding and true communication among people with different cultural backgrounds (CFFL, 2010: 

19). 
10

 The CFFL treats the learner as a social subject who must utilize language in order to understand and be 

understood by other social subjects (CFFL, 2010: 18). 
11

Learners should be able to linguistically act successfully in different social environments and situations (CFFL, 

2010: 8). 
12

The systematic practice in pronunciation is necessary as it was in the first Grade (AP, 1977: 2520). 
13

  Memorizing short poems can be useful (AP, 1977: 2520) 
14

Students should copy certain extracts in a special notebook (AP, 1977: 2520) 
15

It is important to perform systematic phonological exercises in order to help students‘ vocal organs get used to 

correct pronunciation of the English language (AP, 1977: 2520) 
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frequent and useful aspects of English
16

. 

3.2. The Communicative philosophy of the 2010 Common Framework for 

Foreign    Languages  

 Following Brumfit‘s advice (1984), the CFFL displays the transition from an accuracy-

dominated era to a fluency-oriented reality, placing meaning at the core of the learning 

procedure (White, 1988). In this communicative and learner-centered curriculum, learning 

goes beyond formal education
17

 (Ayakli et al.,2004) as teachers are expected to aid students 

learn how to learn to use language for real life situations
18

.In a classroom that is ―a real 

world‖ (Clark,1987) learners can share personal experiences and engage in simulations, 

recognizing Bruner‘s emphasis on experience as a factor for personal growth 

(1960).Importantly, they use their top-down processing and their schemata to participate in 

the teacher-learners‘ interaction. The ―doing things for or doing things with the learners‖ 

philosophy (White, 1988) reveals an adherence to Bruner‘s discovery technique (1960) and 

presents the importance of internet-based learning
19

.  Lastly, the introduction of competence 

levels and the notional-functional structure of the document initiates a new era
20

 during which 

learners need to realize through metacognition that all languages express common messages 

that they can utter even before mastering all their linguistic aspects (Harrison & Menzies, 

1986). 

4. The linguistic areas and the various skills reflected in the two documents 

The two different systems represented in the two curricula affect not only the teaching 

methodologies but also the emphasis placed on linguistic areas and the skills they promote. 

The Classical Humanistic curriculum focuses exclusively on EFL in specific classes and sees 

―the purpose of English teaching as self-evident‖ (Richards, 2001:112). Its goal is to develop 

the correct knowledge of English without specifying how, when and where learners will apply 

this knowledge.
21

 Since learners are not expected to use the language ―beyond the confines of 

the classroom‖ (Cunningsworth, 1983:149) and they are treated as a ―homogeneous 

bunch‖(Young, 2000), as the AP makes no reference to the existence of various linguistic 

                                                 
16

The AP advises the instruction of the most common and the most useful grammatical (Present Simple, Present 

Continuous, Imperative etc) and lexical items (words for daily use) (AP, 1977: 2520). 
17

  By knowing the language and the way it categorizes and creates reality, learners come into contact with a new 

way of perceiving the world (CFFL, 2010: 18). 
18

   The purpose of the CFFL is to connect the foreign language with all the knowledge and the skills that 

learners use in order to communicate effectively in modern social environments (CFFL, 2010: 18). 
19

The classroom should be equipped with computers and internet connection (CFFL, 2010: 21). 
20

The CFFL is structured on competence levels (A1-C2) that define what each learner can do in order to be 

competent in every linguistic level (CFFL, 2010: 13). 
21

The purpose of teaching English is to provide the basic linguistic, phonological, structural and useful lexical 

elements (AP, 1977: 2520) 
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levels within the same state school classroom. Obviously, in this teaching and learning 

context, English is taught with no obvious reason (Ayakli et al.,2004). Moreover, the 

linguistic competency is prioritized through tasks aiming at accuracy (copy, dictation, 

reading). Nevertheless, ―learning grammar without producing meaning-focused output‖
22

 

(Cotteral, 2000) does not assure proficiency. 

 As a competency-based program (Richards,2001), the CFFL prepares learners for the 

―unpredictability of languages outside classrooms‖ (Widdowson,1983). Moving away from 

skills-based approaches, it utilizes mediation
23

 as a way of recognizing the importance of the 

mother tongue in the acquisition of the target language
24

 (Swan, 1985b) and the subconscious 

transference of linguistic strategies from it. Furthermore, Munby‘s taxonomies of language 

skills (1978) are prevalent in the document to describe the creation of multiple literacies
25

 for 

effective communication (Calfoglou& Sifakis,2004). As languages are viewed as 

―communication weapons‖ and not as sets of rules, language teaching transforms from an 

abstract notion to a tangible reality. 

5. The Teacher roles presented in the two documents 

 The position of teachers in the instructional procedure and their roles are perceived 

differently in the two curricula. On the one hand, the 1977 AP bestows significant authority 

on the teachers who ―function‖ as transmitters of knowledge and depositors of linguistic 

forms 
26

(Freire, 1975). Within this restrictive environment, teachers become mere consumers 

and users of materials (White, 1988) which do not usually consider the needs of learners. 

Unavoidably, close curricula also view instructors as ―technicians
27

 working on a plan‖ 

(White,1988:30). 

 On the other hand, communicative classrooms are ―conceived as social space‖ (Widdowson, 

1987) in which teachers become facilitators and guides aiding learners‘ acquisition (Breen 

&Candlin,2002). They are also organizers of content, monitors and feedback providers 

building students‘ competencies and supervising their progress (Harmer,1998) let alone 

humanistic healers (Hatzigeorgiou,2001) providing emotional security. 

                                                 
22

 Despite the fact that the 1977 AP advises the utilization of Situational Teaching as a preferable teaching 

technique (AP, 1977: 2520), nevertheless its overall philosophy of mere memorization and endless repletion 

disconnects language from its communicative context.  
23

Mediation is a daily social practice which can successfully ensure the participation of speakers in the new 

multicultural and multilingual societies (CFFL, 2010: 19). 
24

Mediation doesn‘t imply the direct transference of information from one language to another. It means ―judge‖ 

and ―interpret‖ meanings from one language to another with the use of a foreign linguistic code (CFFL, 2010: 

19). 
25

 The development of multiple literacies is directly connected to the ability to make multiple connections to real 

world communicative skills 
26

The phrase ―students will be taught‖ is consistent throughout the 1977 AP (pp. 2520-2521). 
27

The teacher can systematically and effectively teach new grammatical and syntactic phenomena (AP, 1977: 

2521). 
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6. Situational analysis and needs analysis in the curricula 

The successful implementation of a curriculum depends on factors to be found both within 

and outside the classroom. Obviously, the consideration of both the teaching and learning 

environment (Situational Model- Skilbeck, 1976 ∙ Lawton,1983) and the specific needs of 

learners (Brindley,1989) is extremely important in curriculum design. Nevertheless, the 1977 

AP views learning as isolated from its immediate surroundings and the students. The 

existence of some vague expressions may be hinting though some progress towards more 

‗situational-oriented‖ curricula. In contrast, the external and internal factors affecting 

curricula (Ayakli et al.,2004) are presented in detail in the CFFL introductory section. The 

social circumstances, the parental expectations, the economic situation as well as students‘ 

attitudes, recourses availability and teacher-related issues are all given equal attention
28

. It 

must be stressed that CFFL recognize the ―predominantly utilitarian and materialist‖ 

(Prodomou, 1988: 74), that both parents and students assign to the acquisition of English. 

Beyond any doubt the majority of the Greek people view English as an essential qualification 

for professional development and social recognition and for that reason students are obliged to 

learn it by any means (Dimtrakopoulou, 2017). Nevertheless, the CFFL does not accept the 

common view that―equity between English and other foreign languages is far from reality‖, 

as it is a common framework for reference for all the languages taught in Greek state schools. 

7. The overall sociopolitical dimension of the two official documents 

From a sociopolitical view, the 1977 AP and the CFFL are two extremely distant official 

documents, reflecting the contemporary social, political and economic reality.  

To begin with, the 1977 AP demonstrates the official tendency to re-conceptualize the 

educational system in the aftermath of the seven-year military dictatorship. The AP is not a 

document focusing solely on the instruction of foreign languages
29

. It is a general curriculum 

that includes all the subjects taught at the time in the Greek state schools. Its twenty-three 

pages comprise a presentation on not only what but also how should teachers work at schools. 

It may seem to teacher-centered at first, but given the general upheaval caused by the 

dictatorship and the attempt to overcome this black page in the Greek history, this can be 

easily explained.  

As far as the linguistic aspect is concerned the 1977 AP clearly follows a behaviorist model of 

teaching, the dominant educational approach for that period. Some hints of Situational 

teaching notions can be seen both as an attempt to modernize the teaching of English in the 

state classroom and as a genuine concern to connect the classroom to the real world, the 

                                                 
28

These matters are thoroughly covered in a chapter entitled the socio-economic dimensions of foreign education 

(CFFF, 2010, 5-7). 
29

Apart from English, which is considered to be the first and the basic foreign language, Greek students are also 

taught French, German and in few schools Italian and Spanish. 
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Greek society that has suffered a lot. Last but not least, the 1977 curriculum makes no 

reference to the different linguistic level existing in the same classroom and seems to ignore 

the various learning styles of students. This can be explained by the fact that these theories 

were made widely known and applicable some twenty years after the publication of the 

specific document. Of course, there is no mention to the need to promote multicultural 

awareness as the Greek society was solidly homogenous back then.  

On the other hand, the 2010 CFFL is an extremely progressive document focusing on the 

instruction of all the foreign languages in the Greek state school. It is a communicative 

handout that recognizes the social aspect and potential of foreign languages. The teacher is 

not a mere transmitter of language but a counselor and guide, a supporter and a facilitator. 

This is in accordance with the general Greek belief that schools should prepare the citizens of 

tomorrow.  What is important though, is that the CFFL practically takes advantage of the 

current educational trends that emphasize learners‘ style and thus the necessity for needs 

analysis and the existence of various linguistic levels. Finally, the CFFL seems to be socio-

politically updated as it recognizes the current intercultural identity of the Greek society and 

the specific variables that determine the instruction of foreign languages in the Greek schools 

(the existence of private institutions, the connection of knowledge to official certificates, etc.) 

8. Conclusion 

To conclude, the multidimensional analysis of the 1977 AP for EFL and the 2010 CFFL 

proves that the Greek curriculum philosophy has altered radically towards the creation of 

more learner-amiable classrooms. Nevertheless, each step that is taken forward in our 

understanding of foreign language teaching should not discard previous methodological 

perceptions as ―old hats‖ (Young, 2000). The good language instructors acknowledge the 

importance of combining differing methods to suit their learners‘ needs even if these 

techniques are considered old-fashioned (Young,2000). To this end, the introduction of the 

notion of evaluation by the CFFL can become a powerful utensil at the hands of language 

teachers who should be given the opportunity to reflect critically on educational material, 

their personal performance and on the curriculum as a whole. 
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Abstract: In a dynamic and multidimensional school context teacher‘s opinion about his/her 

job seems to be of high concern due to beneficial results related to the final produced work. In 

this study we examine Greek teachers‘ attitude towards Herzberg‘s ―Motivation-Hygiene 

Theory‖ which justifies their job dissatisfaction-satisfaction. We specify the degree Greek 

teachers are satisfied/dissatisfied by their service administration and indicate which factors in 

Herzberg‘s Theory are thought more fulfilled than others or which need more attention so that 

teachers are improved personally and professionally. Participants demonstrate a moderate to a 

negative attitude regarding their service potential to deploy teachers as human resource while 

almost half of them believe that school displays motivation elements but it is not able to use 

these elements for the benefit of school-work produced and teachers themselves. 

Administration exhibits a partial fulfillment or relative inefficiency to satisfy Herzberg‘s 

factors deteriorating dissatisfaction and enhancing job satisfaction. 

Keywords: Job satisfaction, Motivation - Hygiene Theory, dissatisfiers, satisfiers, 

administrative - school policy 

1. Introduction 

Education and teaching process take place in a dynamic and multidimensional context which 

is permanently subjected to changes and expansion. Teachers, as educators and employees, 

are called to accomplish their duty in an extremely demanding and competitive environment 

due to sociocultural, financial and scientific parameters along with the new prospects in 

knowledge or information transmission in our society. Nowadays, it is widely accepted that 

every teacher - like any other employee - appears to be an autonomous entity demonstrating 

their own expectations influenced by certain experience and some unique ideological attitudes 

towards life, school or work (Terzidhs&Tzwrtzakhs, 2004). They co-exist with their 

colleagues in an interactive and interdependence relationship and carry their own personal 

traits or duties. (Author, 2016).  It becomes obvious that teacher‘s contribution in teaching 

process and implementation of the curriculum or the educational system in general is 

recognized as a crucial one highlighting the role of factors such as motivation and job 

satisfaction. Focusing on the above factors helps us to improve teaching and learning 

processes resulting in teacher‘s personal or professional development and qualitative 

produced work. 
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In this study we try to find the degree that some motivation factors are thought to be 

important to teachers in Greece as well as to what extent they are fulfilled by their service and 

administration. We have concentrated on Frederick I. Herzberg‘s Motivation - Hygiene 

Theory as it offers parameters easily recognized by teachers along with its wide application in 

many working fields. Furthermore, issues such as satisfaction and dissatisfaction are of high 

concern and interest among teachers and seem to influence the most of their reactions at 

school. They also influence a great variety of sectors such as their personal lives, their 

interrelations and eventually the produced work. Through our collected data analysis our main 

objective is to record how each maintenance and satisfaction factor is thought to be fulfilled 

by Greek teachers‘ administration service in order to record how dissatisfied and satisfied 

they are aw employees or educators in primary and secondary education in Greece.  

Similar results can help administration thoroughly realize teachers‘ needs and expectations, 

try to improve intrinsic and extrinsic job conditions resulting in deteriorating dissatisfaction 

and upgrading the feeling of satisfaction. Consequently, we may have more efficient teachers 

and qualitative produced work investing on efficient curricula saving money and time 

(Galluzzo, 2005). 

2. Theoretical Framework: Frederick I. Herzberg - Motivation - Hygiene Theory 

In the mid-1960s Frederick I. Herzberg contributes catalytically changing the way motivation 

was so far approached in workplace (Nichols, 2004). Throughout his research he focused on 

the study of those factors which could lead to a sense of satisfaction of the employees‘ needs 

aiming at motivation in any workplace. He essentially proceeded to simplify and, at the same 

time, extent Maslow‘s theoretical approach developing his Motivation - Hygiene Theory 

(Mehrad, 2015) & (Rahim &Daud, 2012). In this theory he claims that only the two highest 

levels in Maslow's approach can constitute factors with motivating power. Considering the 

needs of the first three levels self-evident for the existence of the person - worker he named 

them maintenance needs. The intermediate category of needs can be distinguished by their 

motivational value when they refer to individuals‘ socialization and contribute to developing 

interpersonal relationships. 

While Maslow studied and concentrated on the individual‘s needs, Herzberg proceeded to a 

more plausible analysis of those factors which seem to satisfy the specific needs as far as 

working content and conditions are concerned (Worlu&Chidozie, 2012) and 

(Tzwrtzakhs&Tzwrtzakh 2007). Through an empirical research, which he conducted, he 

proceeded to the study and distinction of working factors in two categories. The first category 

consists of the working factors which are a source of dissatisfaction for the same people in the 

same workplace (dissatisfiers) while the second one of those factors that lead to the 

employees‘ satisfaction in a company or organization (satisfiers). Therefore, Herzberg‘s 

theoretical approach is described as a dual process in a parallel distribution defined by two 

edges each· the first one is defined from dissatisfaction to no dissatisfaction and the other 
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from no satisfaction to satisfaction (Worlu&Chidozie, 2012). Evans & Olumide-Aluko (2010) 

and Malik & Naeem (2013) describe the above procedure consisting of two continua 

independent to each other with edges the above corresponding components while Nias (1981) 

emphasizes that an employee‘s working well being requires employer to focus on both 

categories of factors. 

The first continuum includes the Hygiene - maintenance factors which are related to the 

extrinsic working environment or working conditions (extrinsic job conditions). Their 

absence of them causes a feeling of discontent on the worker‘s part (Terzidis, 2004). On the 

other hand, the existence of these factors in the working environment comes to reduce or 

possibly to eliminate the above feeling but simultaneously it does not give the employee the 

desired sense of satisfaction or motivation for a more effective working performance. In 

similar working environments these factors have been simply observed to contribute to the 

maintenance of workers efficiency to a tolerably accepted level (Bourandas, 2002) and 

comprise "encouraging reasons" for a worker to stay in a specific job (job stay-ons) 

(Worlu&Chidozie, 2012). 

Considering Herzberg‘s theoretical positioning we come to a conclusion that the opposite of 

the feeling of dissatisfaction or discontent in a specific workplace is not the employee‘s 

satisfaction but just not dissatisfaction (Nichols, 2004). Therefore even if we focus on 

reducing or eliminating the hygiene factors, which contribute to discontent, we cannot insure 

having satisfied but just not dissatisfied employees. According to Herzberg these specific 

factors, which are associated with the three lower levels - categories of needs in Maslow's 

theory, may contribute to a "healthy" working environment and are: 

 Company policy and administration: The organizational and administrational policy 

pursued by a company or organization. 

 Supervision: The presence and the degree of the supervisor‘s involvement in work, 

monitoring or guidance of the staff in a company or organization. 

 Relationship with Supervisor: The interpersonal relationships each employee has with 

his superiors. 

 Interpersonal relationship with peers/colleagues: The formation of the employees‘ 

interpersonal relationships of among themselves. 

 Relationship with subordinates: The formation of employees‘ interpersonal 

relationships with their subordinates. 

 Job security: The feeling of safety and security which the employee enjoys through the 

applied policies of a company or organization. 

 Working conditions: The nature and character of the working environment as it is being 

defined by the working hours, the physical environment and the logistics support. 

 Financial remuneration (salary/wages): The stability of the provided salary or wages 

and various extra financial rewarding. 
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 Social status/prestige: The prestige or social status which the employee‘s position 

transfuses to him/her through the applied policies of a company or organization. 

 Personal life: The extent to which the employee‘s personal life is affected by the policy 

of the company - organization and his/her position in it. 

The second category in Herzberg‘s theoretical approach includes the internal - intrinsic 

factors (intrinsic job conditions) which are referred as motivator factors or motivators. 

These are the main source of the employee‘s contentment or satisfaction which encourage 

him/her to further improvement of the working performance. It should be mentioned that 

these factors are associated with the working process itself as far as its content, nature and 

execution are concerned (Chitiris, 2006). In correspondence to the case of hygiene factors, 

lack of motivators does not result in the employee‘s dissatisfaction but simply render him/her 

not satisfied. In conclusion, through Herzberg‘s theory we realize that only the motivators can 

comprise a source job satisfaction. So the motivator factors are (Chitiris, 2006): 

 Achievement: The degree that work insures the employee‘s satisfaction of his/her goals 

and needs. 

 Recognition: Recognition of each employee‘s efficiency, efforts, performance and 

contribution to his/her job position. 

 Nature of work itself: The degree of freedom and autonomy enjoyed by the employee in 

his/her position. 

 Responsibility: The employee‘s interest in his/her work place and the importance 

attached to each attempt. 

 Progress: The extent to which the job develops and utilizes employee‘s knowledge, skills 

or working abilities. 

 Development/Advancement: The prospects and the employee‘s promotions as a result of 

successful work. 

As Nichols (2004) mentions, of the above motivators the last four ones seem to lead to a state 

of longer lasting satisfaction. He also believes that in a working environment, the presence of 

motivation factors contributes to job satisfaction and improvement of work output. However, 

a basic condition in achieving the expected job satisfaction and improvement of work 

outcome is first to ensure individual‘s no dissatisfaction through a priori fulfillment of 

Hygiene - Maintenance Factors. The human resources of an organization or a company can 

take advantage of the motivators offered and aim at improving work outcome demonstrating 

satisfaction stemming from his/her workplace in which the employee can only be or feel 

integrated when he/she is not dissatisfied. 

This specific theory can also be associated with the notion of job involvement (Lodahl 

&Kejner, 1965) which determines the extent to which the working content and context 

contribute to an employee‘s self-perception and self-image assisting in meeting the 

individual‘s basic needs (Dubin, 1956, 1968 as shown in Chu &Kuo, 2015). They studied 

various explanatory approaches of the concept of job involvement and they observed that it is 
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rather related to the intrinsic job conditions as motivation factors are associated to work itself 

as content, nature and execution. Kanungo (1982) transfuses to job involvement a 

psychological dimension implying a kind of employee's identification with his/her job or 

occupation. 

Also, it is quite interesting to take into consideration that the desired improvement of job 

satisfaction can be accomplished through job enrichment strategy (Schermerhorn et.al 

2012). This strategy is based on an organized effort to create more motivation factors in a 

workplace on the basis of two perpendicular axes. The "horizontal axis" refers to ensuring a 

variety of working tasks or activities which will rotate among staff at regular time periods 

aiming at avoiding a sense of routine or boring work mood (Bourandas, 2002). The "vertical 

axis" is associated with the employee‘s potential to participate actively in planning, 

organization and control of his work. Simultaneously the same axis is related to the decision - 

making processes concerning the above work parameters which can allow an employee to 

undertake initiatives, responsibility and self-action. 

2.1. Motivation - Hygiene Theory in education 

Education and its parameters construct a dynamic - in character - field which is constantly 

subject to modifications and progress. Nias (1981: 235-236) has put under consideration the 

degree that the theoretical background of Hygiene - motivation theory can be applied to 

educational environment. He recommended a more focused study on satisfaction in 

educational contents and contexts taking into consideration the specific parameters that 

characterize them. The educational process involves communication between the teacher and 

his/her colleagues as well as between the teacher and the students. This remark is reinforced 

by Hofstede and Hofstede (2005) who recorded clear differences between western societies 

and developing African ones in their investigations. They mainly concentrated on the level of 

equality and inequality in educational contexts which affects the general validity of 

motivation factors. Therefore, there seems to appear a differentiation in the content and 

conditions in educational workplace which is likely to affect or alter the intensity of the 

motivators or hygiene - maintenance factors. In her studies Evans (1998:150) notices that in 

certain sociocultural environments financial remuneration can operate as a factor of 

satisfaction and motivation. Furthermore, variation in hygiene -maintenance and motivation 

factors can also occur among employees as individuals and it depends on each person‘s 

personal experiences even if they do the same or similar job. Educational and social changes 

directly affect both the content and the context in which teachers purse their function 

rendering it more demanding (Chu &Kuo, 2015). In their workplace although teachers are 

considered as part of a wider sociocultural environment acting in it as a team or individuals, 

they simultaneously interact in a highly pluralistic educational content and context in which 

they are integrated. 
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2.2. Job satisfaction 

In any educational content and context Job satisfaction and motivation are considered to be 

of vital significance if we aim at an effective and efficient educational system (Chireshe& 

Shumba, 2011). The above notions, although quite related, are not identical to each other. 

Motivation is rather a kind of process that, if it is suitably managed, can lead to job 

satisfaction. Job satisfaction can be defined as an ―emotional‖ or psychological state with 

positive connotations stemming from a person‘s desirable attitude towards his job and it 

depends on many and multiple factors (Locke, 1976 as it appears in Hilmi, Ali & Nihal, 

2016). Gruneberg (1976) approaches job definition as a worker‘s complex state of emotional 

content which derives from his/her personal opinion about his job. It is quite interesting to 

refer to Okafor (1985 as it as it appears in Hilmi, Ali & Nihal, 2016) who focuses on work 

context itself and the worker‘s perception about the degree a specific job redeems his/her 

needs. It is widely accepted that job satisfaction and motivation, as its result, are mainly 

related to the intrinsic aspects of a job or occupation (motivators). Furthermore a single 

motivator cannot itself lead to satisfaction which can be accomplished only when we 

approach motivators as a whole. At the same time satisfiers - motivators appear to be easily 

affected by cultural and nationality oriented factors (Huang and Van De Vliert, 2003) which 

may differentiate each one‘s intense or significance among different cultures (Zarisfizadeh, 

2012). Spector‘s approach to the same subject focuses on the specific parameters of a job or 

occupation and the feelings that they cause on the worker (Spector, 1997).  Ololube (2006) 

describes it as a factor which can satisfy a teacher‘s needs and at the same time leading to 

teaching improvement. He also argues that job satisfaction and motivation exposes a great 

impact on both any educational system and his/her personal attitude towards the real meaning 

of working as a teacher (Gemeda, 2015). 

3. Methodology  

3.1. Procedure of Data Collection 

For the purpose of this study we drew up a questionnaire consisting of four basic questions 

which aimed at recording teachers‘ response to Frederick I. Herzberg‘s Motivation - Hygiene 

Theory in education. We distributed it to 50 women - EFL teachers - who teach English as a 

foreign language in public schools of Primary and Secondary Education in Greece. For 

reasons of greater reliability of our results and conclusions the survey was limited to one sex 

because the majority of teachers in this discipline are women in Greek schools. The 

questionnaires were sent to schools and personal teachers‘ accounts by e-mail attempting an 

equal distribution in the receiving answers concerning both the above school levels. The 

concept of equal distribution pertains to various levels of this study and the corps participating 

in it. 
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Specifically, as far as the school levels, in which teachers of the study work, are concerned, 

16 questionnaires - 32% - were answered by teachers who teach in General and Vocational 

Senior High Schools, 17 and 34% in Junior High Schools and 17 - percentage 34% - in 

Primary Schools. An attention was also paid to the years of each participant‘s work 

experience to ensure data objectivity and hence research findings. Regarding participants‘ 

work experience in the survey there were involved 29 women teachers - 54% - with 

experience up to 10 years, 24 - 48% - with experience from 11 to 20 years and 12 - 24% with 

work experience from 21 up to 30 years. As for the spatial distribution of the replied 

questionnaire is concerned, the bulk of them were filled by teachers of Epirus Prefecture 

whereas questionnaires were also answered by teachers from Attica, Thessaly, Macedonia and 

the Peloponnese. Aiming at a more precise recording of the data used in our study these 

questionnaires ware decided to be sent during the period of January - February 2015. It was 

during the second trimester of the school year in which the teaching process seems to be in 

full growth and development. 

On a first level we investigated the teachers‘ attitude towards their service and how much it 

contributes to their personal and professional development. Specifically, the first question 

puts participants a reflection on whether they consider school - as an organization - to 

contribute to their personal and professional growth or development as educators. Moving to 

another significant issue of this study a brief outline of the concept of motivation is given and 

participants were asked if they can distinguish particular elements from their administration 

service part that can provide motivation in their workplace (question 2). 

In the second part of the questionnaire (questions 3 and 4) we focused on Motivation - 

Hygiene Theory detecting the participants‘ attitude towards the parameters they constitute it. 

This theory focuses on the individual and in terms of job content and context it studies 

satisfaction or dissatisfaction factors as motivation sources. These can enhance the 

individuals‘ mood for higher productivity or efficiency while they can affect their behavior in 

their attempt to satisfy their needs. They contribute to motivate those involved in teaching 

process and to create a favorable working climate. Moreover, the main ideas of the above 

theory are notions easily recognizable by teachers in their everyday professional life and thus 

can ensure - to a great extent - the reliability of our data collection and study conclusions. On 

both set of factors the teachers who participated in this study demonstrate their attributes 

towards their service administration and the degree to which it ensures the essential factors 

that lead to the sense of no dissatisfaction in the first category and of satisfaction in the second 

one. 

After collecting the questionnaires we proceeded in indexing them with the help of the 

Microsoft Excel program recording the answers in the form of numerical data on tables and 

for questions 3 - 4 we proceeded to calculate them in the form of a percentage ratio. 

Consequently, the statistical analysis was conducted by using SPSS 24. We used descriptive 

statistics to analyze our data collected for all the items of the questionnaire aiming at 

recording Greek teachers‘ attitude towards maintenance and motivation factors in Frederick I. 
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Herzberg‘s Motivation - Hygiene Theory in education. We focused on specific statistical 

procedures such as frequencies and percentages, mean, median, mode and standard 

deviation to analyze the participants‘ answers. We also displayed our data in questions 1 and 

2 in graphs in order to have a better image of them something which would help us 

understand and more easily extract information from them. 

3.2. Results - Findings 

3.2.1. Question 1 

The first question of our study focused on the potential school has as an organization to 

contribute to teacher‘s personal growth and professional development. We observe that 54% 

of participants, that is 27 out of 50 teachers, claimed that school can - to a degree ―enough‖ - 

satisfy the teachers‘ vision for personal development and promotes their utilization. 28% - 14 

out of 50 colleagues - believe that school contribution is quite limited as it doesn‘t provide the 

adequate support to the teacher. Just 8 teachers - 16% - demonstrated that their service 

contribution is significant while only one participant - 2% - shows the absence of school 

potentiality for personal growth and development. 

QUESTION  1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

VERY MUCH 8 16,0 16,0 16,0 

ENOUGH 27 54,0 54,0 70,0 

LITTLE 14 28,0 28,0 98,0 

NOT AT ALL 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Table 1. Frequency variables of data collected in question 1 

QUESTION 1  - Statistics 

N Valid 50 

Missing 0 

Mean 2,1600 

Median 2,0000 

Mode 2,00 

Std. Deviation ,71027 

Table 2. Mean, median, mode & standard deviation of data collected in question 1 
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Analyzing variables in question 1 (table 2) we observe that the average value of the entire set 

of our data (mean) is 2,16 so it almost identical to mode and median as value ―enough‖ occurs 

the most in participants‘ answers. Almost half of the teachers asked in question 1 are also 

satisfied ―enough‖ by school and its contribution to their personal growth and professional 

development. Furthermore, low standard deviation (0,71) indicates that the data are clustered 

closely around the mean. 

Graph 1. Visualization of the teachers’ responses on school contribution in developing and utilizing them. 

In a more thorough study of our statistical results teachers seem to express a rather moderate 

to negative view - 84% - on the potential of school to deploy teacher as human resource and 

be a creative - motivator factor for her personal development. 

3.2.2. Question 2 

A major speculation which we submitted to the participants refers to the concept of 

motivation itself, and specifically to what extent administration offers incentives to motivate 

their teachers. To this question teachers express a rather positive view as 27 participants out 

of total 50 - 54% -believe that administration offers or can ensure sets of incentives towards 

individual‘s motivation as a worker or educator. On the other hand, 23 people - 46% - state 

that their service does not provide any motivation elements in their working environment. 

QUESTION 2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid YES 27 54,0 54,0 54,0 

NO 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Table 3. The teachers’ attitude towards the existence of motivation by administration in their workplace. 
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Graph 2. Visualization of the teachers’ attitude towards the existence of motivation elements by 

administration in their workplace 

 

3.2.3. Questions 3 and 4. 

The questions 3 and 4 refer to Frederick I. Herzberg‘s theory of the two factors. Specifically 

question 3 focuses on the Hygiene - maintenance Factors always related to extrinsic job 

conditions - in our case school as workplace and the absence of which cause the feeling of 

dissatisfaction on teachers‘ part. 

Question 3  

50 participants 

Very 

high rate 

High 

rate 

Enough 

rate 
Low rate 

Very low 

rate 

Company policy & 

administration 
1 - 2% 7 - 14% 16 - 32% 20 - 40% 6 - 12% 

Supervision 3 - 6% 11 - 22% 17 - 34% 16 - 32% 3 - 6% 

Relationship with Supervisor  5 - 10% 17 - 34% 18 - 36% 8 - 16% 2 - 4% 

Interpersonal relationship 

with peers /colleagues 
8 - 16% 22 - 44% 12 - 24% 6 - 12% 2 - 4% 

Relationship with 

subordinates 
4 - 8% 20 - 40% 14 - 28% 9  - 18% 3 - 6% 

Job security 3 - 6% 8 -16% 24 - 48% 10 - 20% 5 - 10% 

Working conditions 2 - 4% 11 - 22% 21 - 42% 11 - 22% 5 - 10% 
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Financial remuneration 

(salary/wages)  
0 -  0% 2 - 4% 15 - 30% 21 - 42% 12 - 24% 

Social status / prestige  0 - 0% 11 - 22% 12 - 24% 23 - 46% 4 - 8% 

Personal life 2 - 4% 13 - 26% 20 - 40% 11 - 22% 4 - 8% 

Table 4. Participants’ rate attribution to Hygiene - maintenance Factors fulfillment at school 

Analyzing question 3 results on table 4 we easily observe that concerning Company policy & 

administration factor, one questioned - 2% - attributes it the value "very high degree," 7 and 

14% of the value "high rate" and 16 teachers - 32% - the value "enough rate." Finally, 20 

people - 40% - stated that their service can ensure Company policy & administration factor to 

a low rate while six of the participants - 12% - believe that school meets it to a very low rate. 

In the second factor - that of Supervision - 3 teachers and 6% felt that their service satisfies it 

to a very high rate, while 11 - 22% - to a high rate. 34% of the participants - 17 teachers - 

attribute the ―enough rate‖ value to supervision and 16 - 32% - stated that this factor is 

ensured to a low rate. Finally 6% and 3 teachers indicated that their service cannot meet the 

above factor but only to a very low rate. 

Regarding the third factor - that of Relationship with Supervisor - 5 teachers, that is 10%, felt 

that their service satisfies it to "a very high rate" while 17 - 34% - to just a ―high rate.‖ 36% of 

teachers questioned - 18 persons - attributed the same factor the value of ―enough rate‖ 16% 

and 8 teachers are poorly satisfied (low rate) while finally 4% - 2 participants - felt that their 

service can only meet Relationship with Supervisor factor to a very low rate. 

In the forth factor - Interpersonal relationship with peers/colleagues - 8 respondents - 16% - 

attribute it the of value "very high degree," 22 and 44% the value of "high degree" and 12 

teachers - 24% - the value "enough rate." Finally, 6 people - 12% - stated that school can only 

meet this factor to a low rate while only 2 - 4% - expressed to a very low rate. 

Analyzing Relationship with subordinates factor, four teachers - 8% - felt that school fulfills it 

to a "very high rate," while 20 - 40% - to a "high rate." 28% of the participants - 14 teachers – 

attributed the above factor the value of ―enough rate‖ and 9 - 18% - believe that their service 

can ensure the above factor to a ―low rate.‖ Finally, 6% and 3 teachers indicated that their 

school meets Relationship with subordinates factor to a ―very low rate.‖ 

With regard to Job security factor three teachers - 6% - felt that their service satisfies this 

factor in a very high rate while 8 - 16% - to a high rate. 48% of the participants - 24 teachers - 

believe that job safety factor is ensured to a sufficient degree (enough rate), 20% - 10 people 

to a low rate while 10% and 5 teachers to a very low rate. 

As far as the seventh factor is concerned - Working conditions - 2 respondents 4% stated that 

their service can meet their expectations to a ―very high degree,‖ 11 and 22% to a ―high 

degree‖ and 21 teachers - 42% - attributed the value of "enough rate." Finally, 11 people - 
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22% - declared that their school can only ensure the factor under study to a ―low rate‖ while 5 

- 10% to a ―very low degree.‖ 

From the analysis of Financial remuneration factor, 4% of the participants - 2 teachers - 

believed that their service satisfies it to a "high rate," while 15 people - 30% - attributed the 

―enough rate‖ to it. 42% - 21 teachers - believed that the above factor is ensured to a low rate 

while 24% and 12 teachers to a very low rate. Interestingly enough none of the participants 

believed that their service meets the Financial remuneration factor to a very high degree. 

As far as Social status/prestige factor is concerned, 11 respondents - 22% - attribute the value 

of high rate, 12 and 24% the value of "enough rate" and 23 teachers - 46% - the value "low 

rate." Finally, only 4 people - 8% - postulated that the above factor is poorly fulfilled (very 

low rate) while none of the teachers in the survey seemed to be convinced that their service 

can satisfy status and prestige factor to a very high rate. 

In the last factor, Personal life, two respondents 4% attributed it the satisfaction value of " 

Very high rate," 13 and 26% the value of " Very high rate " and 20 teachers - 40% - stated 

that school can meet the above factor to an ―enough rate.‖ Finally, 11 people - 22% - declared 

that personal life factor is fulfilled to a low rate while four to a very low rate. 

Analyzing the SPSS findings on table 5 we observe that standard deviations values are quite 

low and rang from 0,833 to 1,036 indicating that the majority of teachers participated in the 

survey focus on each factor around the value "enough rate." Mean ranges from 2,44 - 

attributed to Interpersonal relationship with peers factor - to 3,46 which is attributed to 

Company policy & administration with the only exception that of Financial remuneration 

(salary/wages) which is closely to ―low rate.‖  Studying mode, we observe that value ―high 

rate‖ is attributed to 2 factors (Interpersonal relationship with peers - Relationship with 

subordinates), ―low rate‖ to 3 (Company policy & administration - Financial remuneration - 

Social status / prestige). The majority of factors were thought to be met at a rather sufficient 

degree (enough rate). The same conclusion can be elicited if we look more thoroughly at 

median values. Six out of ten factors got value 3 (Supervision, Relationship with Supervisor, 

Interpersonal Relationship with subordinates, Job security, Working conditions, Personal 

life), three got value 4 (Company policy & administration, Financial remuneration, Social 

status/prestige) and only one got value 2 (Interpersonal relationship with peers, Relationship 

with subordinates).  

As far as the extrinsic job conditions are concerned it is quite interesting to notify that 

participants feel getting the most fulfillment from their relationships with colleagues, peers or 

subordinates (mode - value 2). On the other hand administration sector along with financial 

rewards meet their expectations very little also having very little to contribute to their social 

status or prestige (mode 4). These statistical data indicate a kind of weakness from school and 

its policy part to support teachers to ―make ends meet‖. Consequently, failure or partial 

fulfillment of hygiene - maintenance factors in extrinsic school environment seems to lead to 

a feeling of the dissatisfaction on the teacher‘s part. 
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Statistics – question 3 
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N Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,46 3,10 2,70 2,44 2,78 3,12 3,12 3,86 3,40 3,04 

Median 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 

Mode 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 

Std.  

Deviation ,952 1,015 ,995 1,033 1,036 1,003 1,003 ,833 ,926 ,989 

Table 5. Participants’ data statistical analysis of Hygiene - maintenance Factors fulfillment rate at school 

Question 4 studied the second part of Frederick I. Herzberg‘s theory at school which includes 

intrinsic job conditions, referred as motivation factors or motivators, and they are a source of 

satisfaction encouraging the employee to improve his/her work performance. 

Question 4 

50 participants 

Very 

high rate 

High 

rate 

Enough 

rate 
Low rate 

Very low 

rate 

Achievement 3 - 6% 11 - 22% 18 - 36% 12 - 24% 6 - 12% 

Recognition 3 - 6% 13- 26% 18 - 36% 11- 22% 5 - 10% 

Nature of work itself 1 - 2% 12 - 24% 25 - 50% 8 - 16% 4 - 8% 

Responsibility 2 - 4% 21 - 42% 15- 30% 10 - 20% 2 - 4% 

Progress 1 - 2% 14 - 28% 17 - 34% 13 - 26% 5 - 10% 

Development-Advancement 1 - 2% 11 - 22% 14 - 28% 20 - 40% 4 - 8% 

Table 6. Participants’ rate attribution to the satisfaction of intrinsic job conditions or motivators at school 

Analyzing he first studied motivator - that of Achievement - 3 teachers (6%) considered it to 

be satisfied to a ―very high rate‖ by their service while 11 persons - 22% - to a ―high rate‖. 

36% of the people asked - 18 teachers - applied to this motivator the value of ―enough rate‖ 

and 24% - 12 teachers - the value of ―low rate‖. Additionally, 6 participants - 12% - think that 

school can ensure achievement motivator only a little (very low rate). 

Studying the results of Recognition factor 3 teachers - 6% - felt that their service satisfies this 

factor in a ―very high rate‖ while 13 participants - 26% - to a ―high rate‖. 36% - 18 teachers - 
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attributed recognition the ―enough rate‖ value and 22% - 11 people - stated that school seems 

to satisfy the above factor in a ―low rate‖ while 5 teachers - 10% - in a ―very low rate.‖ 

Regarding Nature of work itself motivator 1 person questioned - 2% - applied to its 

satisfaction the value of "very high rate," 12 and 24% that of "high rate" and 25 teachers - 

50% - the value of "enough rate." Finally, 8 people - 16% - are for the opinion that school 

satisfies nature of work itself motivator to a ―low rate‖ while 4 of the participants - 8% - in the 

survey stated that their service cannot meet it but to rather a ―very low rate.‖ 

On the fourth motivator - Responsibility - 2 participants - 4% - state that its satisfaction 

reaches the value of "very high rate," 21 and 42% the value " high rate" and 15 teachers - 30% 

- the value "enough rate." Finally, 10 people - 20% - expressed the opinion that Responsibility 

is only satisfied to a ―low rate‖ while 2 of the participants in the survey - 4% - feel that their 

service can meet their expectation for Responsibility to a ―very low rate.‖ 

As far as motivator Progress is concerned 1 teacher - 2% - considers that her service satisfies 

it to "very high rate" while 14 - 28% - to a ―high rate‖. 34% of the participants - 17 teachers - 

believe that school ensures progress to a sufficient degree ―enough rate‖, 26% and 13 teachers 

to a ―low rate.‖ Finally, 10% and 5 teachers indicated that their service meets their progress 

expectations just very little (very low degree). 

Regarding to factor of Development - Advancement one participant - 2% - believes that this 

factor is fully satisfied to a "very high rate" while 11 teachers - 22% -  to a ―high rate.‖ 14 

participants - 28% - attribute this factor the value of "enough rate" and 20 people - 40% - 

expressed the opinion that their service can satisfy Development - Advancement factor to a 

―low rate.‖ Finally, 4 teachers - 8% - declared that this motivator is rather fulfilled to a ―very 

low rate.‖ 

Statistics – question 4 
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N Valid 50 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,14 3,04 3,04 2,78 3,14 3,28 

Median 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Mode 3 3 3 2 3 4 

Std. Deviation 1,088 1,068 ,903 ,954 1,010 ,970 

Table 7. Participants’ data statistical analysis of  motivators rate at school 
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If we study table 7 more thoroughly alongside table 6 our questionnaire results indicate that 

the majority of the teachers asked focus on each factor around value ―enough rate‖ as they 

attribute it to 4 out of six motivators. So mode is 3 - that is ―enough rate‖ for Achievement, 

Recognition, Nature of work itself and Progress motivators. On the other hand, mode is 4 - 

―high rate‖ for Development advancement and 2 for Responsibility. Mean results also confirm 

our assertion above as it ranges around 3 ―enough rate‖ for each motivation factor getting 

values from 2,78 concerning responsibility to 3,28 concerning Development advancement. 

The same is with median as the middle value is 3 ―enough rate‖ to all motivators studied in 

this question. Studying standard deviation for each motivator we observe that it is small 

which means the values in our selected statistical data are close to the mean of them. Standard 

deviation ranges from 0,903 (Nature of work itself) to 1,088 (Achievement).  

Therefore, as far as motivators are concerned in Frederick I. Herzberg‘s theory, participants 

demonstrate a relative inability on their service part to contribute to the satisfaction of these 

factors and thus lead to a king of fulfillment of teachers‘ expectations around intrinsic job 

conditions. The more these motivators are satisfied the more improvement we can get in 

working - teaching performance concerning schoolroom and teaching processes. 

4. Conclusion 

The statistical analysis of our data collected from the participants‘ answers to this study gives 

us a clear image on some basic issues related to motivation and F. Herzberg‘s Motivation - 

Hygiene Theory in education in Greece. The study demonstrated that the teachers involved in 

it express from a moderate to a negative attitude - up 84% - as far as the potential of their 

service is concerned to deploy teachers as human resource and constitute itself a motivation 

and job satisfaction factor for personal or professional development. Parallel to the above 

finding almost half of the participants - 54% - believe that their service administration 

exhibits motivation elements towards teachers in school environment. However, it does not 

seem to be able to utilize these elements for the benefit of school work produced and the 

teacher himself/herself. 

Focusing on Hygiene - maintenance Factors in Frederick I. Herzberg‘s theory we come to a 

conclusion that most of the teachers in this study focus on each factor around the value 

"enough rate." This means that the most of the factors seem to be partially fulfilled (enough 

rate). More precisely among the extrinsic job conditions participants feel receiving the most 

fulfillment from their relationships with colleagues, peers or subordinates. Studying 

administration sector along with financial rewards and social status or prestige teachers 

appear to be very little fulfilled. Summing up a kind of failure or partial fulfillment of hygiene 

- maintenance factors seem to reveal some weakness from school and its administration part 

to support teachers in extrinsic school environment thus causing dissatisfaction on the 

teacher‘s part. 
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Concerning intrinsic job conditions or satisfaction motivators our questionnaire results 

confirm that the teachers in their majority concentrate on each factor around value ―enough 

rate.‖ It is obvious that there is a relative inefficiency on their administration part to satisfy 

these factors which can keep teacher satisfied as far as intrinsic job conditions are concerned. 

Increasing those satisfaction factors we can develop working - teaching performance 

concerning schoolroom and teaching processes. 
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Appendix 

Questionnaire 

Name (optional)  

Telephone number (optional)   

Email (optional)  

SEX 
 Man 

 Woman 

 

Question 1 Very much Enough Little 
Not at 

all 

School contributes to your personal 

growth and professional development. 
    

 

Question 2 

Motivation is the set of management actions - incentives to induce 

or maintain employees‘ mood to behave in a certain way. Are 

there management motivation elements in your workplace? 

 YES 

 NO 
 

 

Question 3 

To what extent do you think the following factors 

are fulfilled by your service in general and your 

school in particular so that they do not lead to 

dissatisfaction? 

Very 

high 

rate 

High 

rate 

Enough 

rate 

Low 

rate 

Very 

low 

rate 

Company policy & administration      

Supervision      

Relationship with Supervisor       

Interpersonal relationship with peers /colleagues      

Relationship with subordinates      

Job security      

Working conditions      

Financial remuneration (salary/wages)       

Social status / prestige       

Personal life      

 

Question 4 

To what extent do your service in general and 

your school in particular ensure the suitable 

conditions so that the following factors can lead to 

job satisfaction? 

Very 

high 

rate 

High 

rate 

Enough 

rate 

Low 

rate 

Very 

low 

rate 

Achievement      
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Recognition      

Nature of work itself      

Responsibility      

Progress       

Development - Advancement      
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Postmodern interferences in adult education: towards a debate with the domineering 

learning foundations. 

Konstantinos D. Mantzanaris, Tutor at Hellenic Open University, Phdin Theology, mantzanaris@gmail.com 

 

 

Abstract: In this study and in accordance with the current specifications of the academic 

discussion, we attempt to raise some concerns with regards to the way adult education can 

give purpose to the refutation of the learning conceptual constructions according to the 

postmodern approach.In this way, we attempt to confront the refutations of the post-modern 

condition according to the philosophical thought readings and the postmodernity challenges, 

as well.In this endeavor we discuss the limits of the emancipatory proposals-approaches 

towards their opposition to the current regime, aiming at a critique with regards to the 

relations between power and knowledge.The key issue of the above proposal is considered to 

be the dynamic of the political action as an indication of a democratic reading of the social 

differences. 

More specifically, the postmodern approaches of the post-industrial society form a 

communicative construct of post-symbolic systems, establishing an open script in terms of 

discontinuity.It is the post-narrative discontinuity of the subject's fluctuations of manner, 

which reads local deterministic heterotropias of non-linear systems.On the other hand, the 

political-economic reconstruction and the management perception of labor structures readjust 

the way of the production processes regulation according to the requirements of traditional 

liberalism.In this context, reproduction of social context is constantly spreading to the 

emaciations of historicity and collective consciousness.Therefore, the individualis subject to a 

historical randomness that feeds the principles of an impersonal existence in the way of an 

ideational approach.In this context, individual questions are raised with regards to the role of 

adult education as well as the thought processes of critical thinking.How, in other words, is 

the reflective course of thought defined? Howis the aporetic critique of a trainee adult 

judged?How is self-awareness of the adult learner's social reference comprehended?Which is, 

ultimately, the orientation of adult education in the post-modern conditions of education?The 

above queries attempt to draw up a new proposal of thought processes for the detection of 

philosophical proposals according to the way in which knowledge systems are built.On the 

other hand, the way of understanding the above processes will attempt to create a new 

orientation of thinking concerning the course and transformation of adult education in recent 

years. Therefore, the point at issue is not a new identity of adult education in terms of a 

coordinated specification but a new reference of it to the world, which is constantly 

transformed through the meanings of the language history. 

Key words: postmodernism, emancipation, critique, reflection, adult education. 
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Introduction 

Attempting to highlight the adult education dynamic according to its critical readings, we 

pose a series of questions that intersect the way in which we read its dynamic reference in the 

field of social change.In this context, adult education not only signals a different way of 

reading the critical reflection of adult learners, but also stimulates the reflexes of their 

multiple meanings on the dominant perceptions their social identity carries.Thereby, the way 

in which contingency is conveyed raises a number of inherent disputes of the multiple 

refutations of the social norm, forming the other self-constituted encounter with the context of 

the examples in force. 

Therefore, the dynamic adult education course goes through both the conflicts taking place in 

collective movements as well as the existential conflict with the self-worth of the power 

establishments. The questions below may form a prospect for dialogue in the sense of 

collective consciousness, as attributed to the principles of adult education.What is the 

meaning of democracy nowadays? How could participatory democracy be promoted? What is 

the meaning of the socially concerned citizen read with regards to social changes?What is the 

meaning of radical reflection?What is the reading of modern and postmodern in adult 

education? Which is the adult education place? What is, after all, the lesson in adult 

education? 

Addressing the above questions, we will attempt to examine the adult education role and 

course according to the domineering and revolutionary readings of the social contexts, as well 

as the historical changes in the place of thought and ideology.The way in which historicity of 

societies is structured is a firm critique of the educational condition, shaping each time the 

impulses of the political thought.In this context, adult education does not only form an 

inherent corollary on the canvas of social and educational needs, but also forms a dialogue of 

joining with the political proposal orientations, as it is based on the terms of the citizen‘s 

existential reference. 

1. The modern entelechy and the indeterminism of the performance. 

In order to examine the way in which modern thought and ideology has evolved and changed 

nowadays, it is appropriate to approach the above periodicity in terms of philosophical 

reading.The above venture attempts, according to the delimitations in force, to observe adult 

education as an ideological and political venture in the context of a reflective investigation.In 

this way, we will attempt to present the thought processes course from the anthropological 

approaches of the 18th century to post-modern narratives in order to form a critical reading 

framework of the historical and political contexts of adult education. 

In the 18th century, science which proposes a new spirit of ensuring the absolute truth, paves 

the way for a systematic scientific intellect under the strict conditions of the objective 

knowledge theory.In this context, the exemption of the metaphysics from its dogmatic 
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character and the instrumental assessment of pure logic will explore a new area beyond the 

experience.The place of transcendentalism, on the one hand, and the expression of formal 

logic, on the other, will broaden the scientific proposals field in terms of the subject's internal 

experience.There, in the depths of the Kantian interiority, the under pinnings of the cognitive 

processes will be found reflecting the noumenon (Ameriks,2000). 

In the 19th century it was attempted to redefine idealistic logic with Marxian theory 

proceeding to a new historical over determination according to the specifications of 

materialistic dialectics. The materialistic theory basis will be wrapped up in a place of vita 

contemplative detections. Thus, the subject integrates with a materialistic understanding of 

nature geared towards an economic and political dimension(Cornforth,1968). However, which 

is the common delimitation that passes through the fringes of the reflective proposal during 

centuries we are examining, despite the prospect of dominance over nature?From Bacon to 

Kant, but even to Nietzsche, the subjugation of nature by man has emerged as an attempt of 

the species to survive, assisted by an opposition to idealism in order the human being to 

conquer his freedom. 

In the course of our periodicity and according to the age of modernity, the conditions under 

which a number of epistemologies have been adopted are formed, establishing the human 

experience according to its positive perceptions.The Vienna Circle, for instance, the rational 

analysis of mathematics, the mechanistic perception will form a place of modern rationality 

estimating accurately the steps of their evaluations.More specifically, the shift from truth to 

meaning will signal the verification conditions of reasonableness according to the validation 

criteria of a rational-productive structure of theories (Stadler, 2015). Therefore, the path of the 

subject's possible historicity passes through scientific metaphysics, tending towards the 

changing meaning according to an overperspectivalism. 

The emancipating critique of rationality, on the other hand, removed the conceptual burden 

violating the existential emergence of any historical and critical testing. Furthermore, the 

renunciation of any power manipulation in the context of a social formation has shaped a new 

truth cut off from all sorts of exclusion mechanisms from the social practices organization. 

Therefore, the new truth, concernsthe historical-critical ontology as it is formed by the 

reexamination of the historical conditions nowadays (Foucault, 1984). This is a reexamination 

concerning the way in which bio-power is formed according to subjects‘ objectification when 

applying the exclusion mechanisms (Holland, 2002-2003). 

Subsequently, the space of the impossible implied by the word, as those dark processes of 

self-consciousness, will found a new example under the rapture regime with figurative 

thought shifting scientific approach into the field of unexplained.The main demand is the 

emancipation from the relations of domination defined by the figurative thought. In particular, 

the reflective assessments will debate withthe unconscious processes interpretation in the 

place of an unexplained event. Therefore, human spirituality proposes a new path to the 

processes of the phenomena reproducing a new cognitive field about the historicity of 

thought.Ultimately, the point at issue is not only the critical paths, but the discovery of the 
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processes that form the functioning of the phenomena, creating, when processing, a new 

cognitive field.The inconceivable has a place in the area of the uncritical as a constant venture 

of the subject's self-understanding. 

Then, the postmodern thought of the 1970s paved the way for a post-narrative discontinuity 

proposing the difference of scattering as a way of nonlinearity (Lyotard, 1989). This is the 

street of the marks, which deconstructs the system's accepted constants. The indeterminism of 

the performance sets the outline of a speculative transcendentalism constituting a 

spiritualization of a pure unconscious.The fallacy, in addition, will maintain control of the 

disorder aestheticizing any political crisis. The point at issue requested by the above 

deviations is not only the attachment to naturalistic versions but also the historical 

randomness, as a condition of an ideational approach of the existence. The splits, hence, with 

the inner place of reality represents its fluidity in search of the eternal myth of pure 

contemplation. 

The domineering establishments‘ speech of the dominant norm of our civilization history 

raises innate questions about the teleology of the power structures (Holland, 2002). 

Consequently, such suzerainties carry object-oriented establishments that form figurative 

thoughts, insofar as they do not break the structural sequences of human spirituality.In this 

way, the interpretive approach approaches structures as conceptual constructs operating under 

the condition of an instrumented intellect (Mader, 2010).On the other hand, the regulative 

protection of the power contributes to the plot of a speech, which debates with the passing and 

the journeys of the subject‘s historicity. As a result and according to the above regulative 

commitments, the point at issue constitutes the subject‘s political act, which signifies the 

deconstruction of the end in the light of adverse deviations of the power structures (Benjamin, 

1988). But how is political act defined in the field of adult education? 

2. The quest for politics in adult education. 

The conditions under which the debate in the field of adult education takes place also relate to 

the political act as formulated by both Freire and his critical processes proposals(Flecha, 

2000). The way in which these terms are approached is translated each time by both the 

socio-political components and the philosophical dialogues in the world of thought and 

intellect. 

More specifically, the political scenes of the social contexts structure innate assessments of 

the ideologies and policies judgment. Questions, concerning the role of citizens with regards 

to the collective consciousness formulation and the course of democratic pluralism as well, 

constitute a field of political inquiry, insofar as the culture of education paves the way 

towards citizens' freedom (Racevskis, 1993).A freedom that opposes all forms of power 

establishments recommending that the "truth consisting of a relationship that discourse or 

knowledge has with itself" (Foucault, 1991:62). 
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According to the above context, the civil society(Hegel, 1967) is able to formulate radical 

shifts in adult education. It is about a political place, according to the Hegelian reading(Hegel, 

1967), in which the realization of the free movement of ideas, to the extent that it is 

characterized of atomized self-seeking individuals but also of the political administration of 

justice, is able to come into being (Bobbio, 1979). However, Marxist theory proposes a 

revolutionary tone of civil society, which does not presuppose the existence of the stat (Marx, 

Engels, 1970) shaping new transformation conditions of the regulatory conditions(Neocleous, 

1995). 

According to another form of political reading of the social contexts, the Gramsci approach 

undertakes to guide us to the oppositions between the state and society, starting with the 

assumption that the state is the great teacher, aiming at a new type of citizen against an 

alternative society that reacts "without sanctions‖(Gramsci,  1961:617). 

Examining the course of civil society through its historical delimitation, we would note that 

its evolution passes through individual political stations as they interweave with the state and 

the economy. During premodern period (premodern phase), for instance, the civil society can 

initially intergrade into Aristotle‘s political society (Aristotle, 1932,1253a9-11),insofar as it 

distinguishes civil society from individuals. The concept of citizen ―is able to include those 

public spaces where other identities become active and meaningful‖ (Tandon, 2015:249). The 

next turning point contains the contrast of civil society with the world of nature(Hobbes, 

1998) and then its distinction from the primitive society according to the rules and laws 

governing the civilized status(Ignatieff, 1995). 

Nevertheless, the point at issue of civil society, in every aspect of the democratic condition 

(Giddens, 1998) and dialectical democracy (Chandler, 2000),self-organization remains in the 

context of a transformative condition of the political system (Habermas, 1996), where the firm 

assumptions of responsibility for social action are integrated―within a public sphereas 

fundamental for the formation and functioning of a civic society‖ (Skapska, 1997:149).In 

other words, it is about an innate discovery of the society limits in terms of the citizen‘s 

encounter in the context of a meaningful engagement (Midgley etal., 2018). But which is the 

reference of the above political condition in adult education? 

The above reasoning starts an identity-seeking course in the field of adult education, putting 

its evolution in terms of democracy (Welton, 1995).The more we raise democratic 

consciousness dilemmas in the field of civil society, the more we awaken our consciousness 

in order to―de-colonize the lifeworld, an objective shared by some adult educators‖ (Murphy, 

2001).  

In this way, adult educators also set the time for an attitude change as a wake-up indication in 

the civil society (Fleming, 1998) annexing the way of self-organization and the citizens‘ 

interaction (Mendiwelso-Bendeketal., 2015)to an informal learning society (Johnson, 

2012).The Pask model (1975), for instance, as a framework of governmental, education and 

epistemology (Scott, 2015), draws up a dialectical construction of knowledge based on the 
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signification of the context (Herronetal., 2018)among those that―takes place when effective 

communication occurs, the process of coming to know where on a participant in a 

conversation can be said to understand an other participant‘s ―knowledge‖‖(Pask, 1975: 343).  

In other words, it is about a community that converses, discovering constantly the limits of 

the ―opportunities and learning processes that influence decision making‖ 

(MendiwelsoBendeketal., 2015: 909). In this context, the systematic exploration of 

opportunities is reflected, in order for the community members to participate in actions and in 

joint decision-making as active members of an acting society. The educational co-

operations,(Mayo & Annette, 2010), for instance, form a transformative space of the informal 

learning, adopting formsof civic activism (Westheimer &Kahne, 2004).It is, so to speak, as an 

echo of the Freirean reading on the critical emancipation of the citizen(Freire,1982).In this 

particular crucial field of action, the learner can be "informed about the world in which they 

live and are able to be active citizens and understand how they can shape their own futures 

and make a difference" (Osler, 2002:2). 

According to the above Freirean framework informal forms of learning can take place in order 

to listen each time to the learning community (Freire, 1993). More specifically, In particular, 

communities that learn are integrated into different ways of reading ―but they are all 

influenced by subsequent political and economic situations and by the culture, usually rooted 

in the natural environment‖ (Bogataj,2015:33). The way of autonomy and the dynamics of 

cooperation, according to the educational partnership directions, construct those priorities, 

which compose the local voice of the educational policy.It is the voice of the local 

community, which activates their intimate educational institutions of the local universities in 

order to meet the individual educational needs of the citizens of a community. These 

synergies, according to the above antecedents, ―test new models combining lifelong learning 

and civic engagement…‖ (Wilsonetal., 2006/2007: 94). 

Furthermore, the way in which the above synergies take place does not only concern a 

participatory process, but it also forms part of the active presence of the citizen in the 

democratic manifestations of the city.It mostly relates to the ancient Aristotelian Greek 

terms―so that the goodness of a citizen must necessarily be relative to the various forms of the 

state‖ (Aristotle, 1932, 1276b-29-31).In addition, the interaction with the educational 

community will bethe ―function  of popular enlightenment was to support the development of 

civil society via political empowerment‖ (Milana, 2009:350).In other words, it is this is an 

interaction with democracy, since ―the more democratic government is perceived as 

responsive to people and/or vice versa‖ (Milana, 2009: 357). 

Conclusion  

In this essay we have attempted to highlight the field of adult education in the place of the 

social change of the modern and postmodern condition, as it is read by its philosophical as 

well as its political components. The approach we followed mostly raised questions about the 
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citizen‘s role in each era assessing the principles of their self-consciousness. Thepoint at issue 

of the above reading was the dynamic of the synergies assessing each time the needs of a 

society in the context of a democratic activation of the citizens.The constitution of the 

democratic self-consciousness of the citizen, in other words, goes through the way in which 

they listen to ideas about freedom, in so far as they constitute their awakened consciousness. 

Within the above context, the adult education relates to an emancipating criticism, constantly 

redefining the founding meaning of its conditions.Each time, namely, that an act of political 

self-consciousness is established in the educational process cycle the conditions of the 

educational priorities of its democratic reform debating with the in force clarifications of its 

dynamicare also formed.In other words, it is about a political act, which is constantly being 

transformed according to the example of the dilemmas at the timedrawing up the critical 

reading of its productive structures. 

The political speech of adult education, therefore, goes through the impulses of the 

questioning, which infer a dialectic with the needs of social consciousness.What is, then, the 

reduction condition of adult education in a democratic view of its proposal? Marx, Gramsci, 

Mill and Dewey have highlighted different ways of radical democratic propositionstructuringa 

contemplation which includes that participation is an important means of self-development 

and self-realization. They also hold that more participation will produce individuals with more 

democratic dispositions – individuals who are more tolerant of difference, more sensitive to 

reciprocity, better able to engage in moral discourse and judgment, and more prone to 

examine their own preferences – all qualities conducive to the success of democracy as a way 

of making decisions‖ (Warren, 1995:167). 

However, we cannot determine the adult education status by reference to the social context 

aspects, since each time we attempt to define its social reference reason we orient our pursuits 

to its legitimizing norms of thought. Therefore, the safeguarding within a legitimizing 

condition shapes the terms of a historical and critica lcontrolin the context of a regulatory 

perception. Hence, the same reason, which in the postmodern environment withdraws as an 

intrinsic condition of modern perception, also expresses a stalemate orientation, since it is out 

of law and history.What remains as a powerful reading condition of the adult education? 

Whichis, ultimately,the lesson of adult education? 

Attempting to propose a reflection on the above questions, we would note that this is the way 

in which the subject's ability to discover their freedom is identified each time through a 

progressive policy that validates the necessary changes to their democratic reference. This 

proposal of freedom offers the opportunity to adult education to constantly discover new 

paths of reflective clarity in order to compose and reconstruct its course in society in every 

situation. This is not, namely, a new example of the truth viewing social condition, but it is 

the perpetual dynamics of the above course, constantly approaching the truth beyond all sorts 

of instruments, as Deleuze&Guattari clearly point out: 
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―Lodge yourself on a stratum, experiment with the opportunities it offers find anadvantageous 

place on it, find potential movements of deterritorialization, possible linesof flight, experience 

them, produce flow conjunctions here and there, try out continua ofintensities segment by 

segment, have a small plot of new land at all times. It is through ameticulous relation with the 

strata that one succeeds in freeing lines of flight, causingconjugated flows to pass and escape 

and bringing forth continuous intensities for a BwO.‖ (Deleuze&Guattari, 1987:161). 
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Abstract: The aim of this paper is to propose an indicative scenario for teaching English as a 

second language based on telecollaboration. The last is an alternative approach to teaching 

foreign languages and, besides target language skills, it is intended to promote electronic 

literacy, as well as intercultural awareness and communicative competence through authentic 

interaction mediated by technology. The scenario in question has been structured according to 

the detailed framework proposed by Kurek and Hauck (Kurek & Hauck, 2014) for training 

learners on using digital environments and modes while collaborating. It displays step by step 

how two cohorts of students guided by their instructors can collaborate online from distance 

in order to perform a joint task. Specifically, in our case two Greek State Music Schools are 

expected to telecollaborate deploying the English language with the aim to agree on the 

content, rehearse and finally coexist on stage in mixed student groups of both schools in order 

to present a joint art product consisting of poetry (in English) and music. 

Keywords: scenario, telecollaboration, task, framework 

Introduction 

Telecollaboration or ―virtual exchange‖ (Dooly & O‘ Dowd, 2018) is a network-based 

approach to foreign language teaching which emerged in the 1990s and is increasingly 

gaining ground due to its perceived advantages. Drawing on O‘Dowd and Waire (2009), the 

benefits attributed to telecollaboration are multiple. First of all, learners from different regions 

develop linguistic accuracy and fluency in the target language through authentic interaction. 

In the author‘s view, this approach -when integrated alternatively or supplementarily in the 

foreign language class- is likely to trigger them more than a form of learning based 

exclusively on a traditional coursebook or school context. What is more, students are aided to 

develop electronic literacy, as they are engaged in handling electronic settings, tools and 

modes of communication (Hauck, 2010b). In this way they prepare to face the challenges of a 

demanding digital era, in which managing electronic settings and their affordances has 

become as important as handling a pen used to be for someone who wishes to be considered 

literate. Last but not least, they are offered the opportunity to familiarize themselves with 

elements from other cultures and to acquire intercultural communicative competence so as to 

share experiences, ideas, thoughts and feelings with peers from disperse parts of the world.  

The present telecollaborative scenario is not an intercultural exchange, therefore it is not 

focused on sharing cultural elements with partners from different countries. Instead, it is 
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designed with the aim to potentially involve two Greek State Music Schools, indicatively 

those placed in two neighbouring towns, the Music School of Drama and the Music School of 

Kavala. However, it is expected to boost authentic interaction in the target language (English) 

based on a task related to a field of the students‘ interest and love, music. In addition, it is 

hoped to guide learners to skillfully manage electronic environments and thereby achieve 

online communicative competence, a type of knowledge which will definitely not be utilized 

solely for the sake of the present task. Finally, it is thought to reinforce the bonds between 

two institutes belonging to a special category of secondary schools and sharing a common 

ideological and aesthetic orientation.  

1. Context and rationale of the exchange 

1.1. Participants 

Two English teachers (one per each school) are expected to be in charge of guiding and 

organizing this telecollaboration. The two student cohorts to be involved in the exchange are 

two groups of twelve 16-year-old first grade senior high school students. The two student 

groups are invited to telecollaborate in English (their target language) in order to organize and 

finally publicly present an event including poetry in English combined with music. The 

students‘ level in target language ranges from upper intermediate to proficiency. The 

exchange is to last two months (from March 1st to April 30th) and the event can potentially 

take place in the Concert Hall of the Music School of Drama at the end of the school year. 

Music Schools, especially the ones that are regionally close, are accustomed to presenting a 

music event together at some time throughout the school year, but each giving an individual 

music performance on stage as a part of this event. In the present case, the two Music Schools 

are expected to be involved in the aforementioned event by coexisting on stage in mixed 

student groups, after they have decided on the nature of the content to be included and gone 

through a series of rehearsals by interacting in the target language (English) via a variety of 

digital settings, tools and modes.  

1.2. Technology to be used 

Students are invited to select from choices proposed such as: BigBlueButton,  FlashMeeting 

or other similar platforms, Skype, a wiki, a blog, Facebook or other social media, Cam Studio 

program, Audacity program, websites, YouTube, e.t.c. 

1.3. Goals of the exchange 

-To promote the idea of telecollaboration and a sense of community between two schools 

sharing a common ideological and aesthetic orientation (love for art, especially music). 
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-To enhance target language (English) through authentic interaction including self or group 

context-specific as well as free expression, by making use of online environments and modes. 

-To develop a cross-curricular approach of learning, relating four different subjects, namely 

English, literature, computer science and music.  

2. Stages and sub-stages of the scenario 

2.1. First stage: Informed reception 

Objectives 

- To familiarize students with the process of telecollaboration and multimodal communication 

through a model virtual exchange. 

- To help students reflect on how telecollaboration can be applied to their expected task. 

2.1.1. Cognitive level 

 In class (face-to-face) each of the instructors familiarizes their students with relevant 

electronic environments, modes and tools through which telecollaboration can be effected. 

They show their students a couple of recorded teleconferences taking place on well known 

digital platforms such as Big Blue Button and/or Flash Meeting. They explain the procedure 

through which people in videos participate in the teleconferences, that is the online 

conventions they have to abide by, the affordances each platform provides and the multimodal 

online alternatives participants are offered in order to make meaning. Also, they refer to 

common everyday means like blogs, wikis and social media which can additionally be 

deployed for the implementation of their task. Finally, they thoroughly explain the task in 

which the students are invited to engage. Specifically, the students are expected to 

communicate in English through all modes and settings available, in order to organize and 

present an event including poetry in English combined with music. For instance, they have to 

agree on the content of the poetry to be included in the event (the theme, the creators, the 

period of reference, whether it is going to be translated or original, if students‘ creations are to 

be included e.t.c) as well as the kind of music intended to accompany the poetry. 

2.1.2. Social level 

The instructors explain to the participants that they are expected to be divided in groups of 

four (two members from the Music School of Drama and two from the Music School of 

Kavala) and inform them of the constitution of their group, for which they need to think of a 

name. They notify the students of the online support and/or constructive criticism they have to 

be providing their group and the other groups throughout the implementation of their task. 
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2.1.3. Discursive level 

After watching the recorded teleconferences previously mentioned, the students discuss in 

class how online conventions can be achieved and in which ways interaction and negotiation 

of meaning can be effected e.g. how someone asks for the right to speak, how they quit a 

conversation, how they negotiate meaning online and in which ways participants in the videos 

have or haven‘t been responsive to the utterances of their interlocutors and able to maintain 

discussion. 

2.1.4. Operational level 

After the presentation of a plurality of e-settings, modes and tools, instructors prompt the 

students‘ reflection on what online means of expression they would choose as most 

appropriate or helpful for the implementation of the different parts and aspects of their own 

task to be performed. 

2.2. Second stage: Thoughtful participation in opinion-generating acts 

Objective 

-To enhance context-specific L2 production through authentic online interaction 

2.2.1. Cognitive level 

Students are expected to collaborate online practicing what they have learnt in theory, in other 

words they have to handle electronic environments, modes and tools in the right way so as to 

make meaning and at the same time abide by online conventions. They set a particular day on 

which they have to attend a teleconference on a digital platform every week. The two 

instructors coordinate online conferences by keeping turns, aiding in case of technical 

difficulties and managing well-organized conversations on a weekly basis. Students are 

expected to know how to handle the affordances of all electronic settings in use (the ones they 

have chosen) in order to successfully provide positive or negative feedback to the members of 

their group and/or to other groups by commenting on their ideas and thoughts.   

2.2.2. Social level 

Each group needs to come to an agreement within the group itself first, concerning the kind of 

poetry and music to be included in general terms, by using an easy and immediate means like, 

for instance, Skype. Then, a representative of each group will report the group‘s ideas in the 

scheduled weekly teleconference. Supplementarily, in case there are more issues to be 

clarified, different representatives will post their group‘s main ideas on a social medium like 

Facebook, receiving and providing support and/or constructive criticism. 
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2.2.3. Discursive level 

At this level students, following their instructors‘ guidance, try to be as responsive and 

context-specific as possible, by explicitly expressing themselves orally in teleconferences, as 

well as by writing on a social medium like Facebook. Members of groups are expected to 

persuade the other groups of what themes or creators should be included in the poetry to be 

presented and what kind of music would most appropriately accompany this poetry. The 

coordinators (instructors) raise new topics of discussion, aid in the smooth transition from one 

topic to the other, prompt discussion by providing some key words or hints and offer help in 

cases of misunderstandings and problems in communication. In face-to-face classes students 

have already been taught language related to poetry and music (e.g. periods in literature, 

literary genres, music terms e.t.c) as well as the language functions of agreeing, disagreeing, 

suggesting, justifying and negotiating meaning. This kind of language is expected to be used 

in the oral (through Skype and Big Blue Button) and written (through Facebook) 

communication. Also, students can present specific short texts they have written in order to 

introduce or link poems, asking for their colleagues‘ feedback. These texts may be written in a 

romantic, humorous or witty way and students need to decide whether they are compatible 

with the content or mood of the poems that precede or follow. 

2.2.4. Operational level 

Students are expected to provide their colleagues with samples of poetry and music they 

would like to include in the event by posting authentic videos (e.g. from YouTube) that have 

drawn their attention, on their Facebook page. Additionally, they can use Cam Studio 

program in order to present their colleagues with a part of their group‘s online rehearsal via 

Skype. In particular, students can present (short at this level) videos showing, for instance, 

part of a recitation of a poem accompanied with a guitar or a dialogue intended to smoothly 

introduce a particular poem, by posting the relevant videos on Facebook. In all cases, the aim 

is to elicit context-specific feedback from the other teams on the appropriacy of the content 

presented and/or the students‘ performance. 

2.3. Third stage: Creative contribution 

Objective 

- To promote individual and joint creation by making use of multimodal ways of expression. 

2.3.1. Cognitive level 

Participants make use of all electronic environments chosen in order to reveal their creations.  
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2.3.2. Social level  

All students are inspired by everyone‘s ideas, written texts or performances and offer their 

personal contribution by adding or adapting in an oral or written way. Everyone is oriented to 

the fulfillment of their common goal: the organization of an unforgettable event, full of art. 

Each member provides support and constructive criticism to their group first, and each group 

to the other groups. 

2.3.3. Discursive level 

Each group member contributes to his/her group‘s collaborative written creations by writing 

original ideas in a wiki or transforming (adding, subtracting, replacing or adapting) parts of 

the already existing ones. Such creations could be translations of poems in English, students‘ 

original poems or short texts intended to introduce or link poems. Students are triggered by 

their colleagues' inspiration channeled into texts and elaborate on what has already been 

written in order to turn it into something even more inspiring.  

2.3.4. Operational level 

Students can use Cam Studio program to present their colleagues with videos of their 

rehearsals on Skype. These videos can be posted on a social medium or blog to elicit peer 

feedback. Moreover, they can record their personal or joint attempts of reading out a poem, 

carrying out a dramatized dialogue or playing music, by using Audacity program and present 

the recorded performances to their fellow students to reflect upon. Finally, all students can 

have their final joint performance on stage recorded and the relevant video uploaded on a 

social medium of their choice. In this way, they will be able to capture this experience and 

their peers‘ reactions for ever. 

Conclusion 

Leveraging telecollaboration for language education has undoubtedly drawn researchers‘ 

attention and a multitude of research projects have indicated certain promising findings in the 

field. Nevertheless, the defining pedagogical decisions, principles and/or methodology 

underlying the design of tasks on which virtual exchanges are based, remain underexplored 

(Hauck & Youngs, 2008; Hauck, 2010a; O‘Dowd & Waire, 2009). In the author‘s view, the 

attentive design of telecollaborative tasks is of paramount importance and can determine to a 

great extent the overall success of such endeavors as well as the achievement of specific 

learning objectives that need to be focused on. A variety of factors like the learners‘ needs and 

interests, prior knowledge as well as cultural characteristics and preferences should be taken 

into consideration. Additionally, a discreet but carefully organized guidance following a well-
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suited methodology oriented to the fulfillment of concrete educational goals would be 

opportune. 

References 

Dooley, M., & O‘Dowd, R. (2018). In This Together: Teachers‘ Experiences with 

Transnational, Telecollaborative Language Learning Projects. Bern: Peter Lang. 

    Hauck, M. (2010a). The enactment of task design in Telecollaboration 2.0, pp. 197-217. In: 

Thomas, M. and Reinders, H. (eds.) Task-based language learning and teaching with 

technology. London: Continuum. 

Hauck, M. (2010b). The relevance of multimodal communicative competence in 

telecollaborative encounters, pp. 219-244. In: Guth, S. and Helm, F. (eds.) 

Telecollaboration 2.0: Language, Literacies and Intercultural Learning in the 21st 

Century. Bern: Peter Lang. 

Hauck, M., & Youngs, B. L. (2008). Telecollaboration in multimodal environments: The 

impact on task design and learner interaction. Computer Assisted Language 

Learning, 21(2), 87-124.  

Kurek, M., & Hauck, M. (2014). Closing the ―digital divide‖ – a framework for multiliteracy 

training, pp. 119-140. In: Pettes Guikema, Janel and Williams, Lawrence (eds.), 

Digital Literacies in Foreign and Second Language Education: Research, 

perspectives, and best practice. CALICO Monograph Series (12). San Marcos, TX: 

CALICO 

O‘Dowd, R., & Waire, P. (2009). Critical issues in telecollaborative task design. Computer 

Assisted Language Learning, 22(2), 173–188.  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 56 of 392                                                                                                              

 

Developing writing skills and promoting peer-feedback through project-based learning 

in a young learners’ EFL classroom 

Evdokia  Skarkala Rouka, Teacher of English, M.Ed in TEFL, evdokia_ska@hotmail.com  

Dr Alexandra Anastasiadou, Tutor  Hellenic Open University, Education Coordinator for EFL, 

alexanastasiadou@yahoo.gr 

 

 

 

 

Abstract: The present paper explores the impact of process writing and peer feedback (PF) 

by means of project-based learning (PBL) on Greek EFL students‘ writing performance. In 

addition, it aims to shed light on students‘ attitudes towards peer feedback and writing in the 

context of PBL prior to and after the implementation of two project based process writing 

lessons focusing on peer feedback. Specifically, a class of six 12-year old students of a private 

language school took part in the study, which used a mixed-methods research design, in an 

attempt to investigate the potential of PBL as an educational framework that can foster 

student engagement in EFL writing. Due to the learners' unfamiliarity with process writing 

and peer feedback, the teacher provided them with adequate practice in order to acquaint them 

with these approaches. The findings indicate that students‘ writing performance can improve 

through process writing in a PBL context. Moreover, it was disclosed that students were 

hesitant towards the technique of peer feedback showing a preference for teacher feedback, 

demonstrating a positive attitude towards process writing and project-based learning, though. 

Keywords: writing skills, peer feedback, PBL, EFL students 

1. Introduction 

The traditional approach to writing, where students are asked to produce texts mainly for the 

instructor, focusing on structure and accuracy, deprived of an authentic context (Hyland, 

2009) can result in low-achieving and demotivated writers. This situation is prevalent in the 

private language institutions in Greece, where writing instruction is shaped by the pressure to 

prepare the students appropriately for the exams in order to acquire the much-desired first 

certificate in English. As a result, a negative washback effect is created and students are 

negatively disposed towards the practice of writing skills. This writing anxiety that Greek 

EFL learners experience (Gkonou, 2011) can be overcome through enjoyable writing 

instruction that will lower their ‗affective filter‘ (Krashen, 1982). In light of these, peer 

feedback employed in process writing in the context of PBL could meet the challenges 

mentioned by promoting writing for a real audience and a real life purpose.  
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Taking the above into account, the present research paper will deal with the creation of two 

projects in an attempt to improve the students‘ writing performance by engaging them in the 

real process of writing as well as enhance their autonomy and develop positive attitudes 

through peer feedback and project based learning.  

2. Literature review 

2.1. Process writing 

A lot of attention has been lately drawn to the process-based writing approach, a method that 

considers writing a problem solving activity which requires the creation of multiple drafts 

through a recursive process. Silva (1990) emphasized the non-linear process that writers go 

through when they discover and rearrange their ideas. Regarding FL writing instruction, 

Kolade (2012) agreed with White & Arndt‘s (1991) stance that process writing can promote 

students‘ engagement in developing and constructing their ideas in a positive environment 

where the errors are treated effectively, rendering it a sound pedagogical approach. Hedge 

(1994) went a step further to recognize the equal importance of both the form and the 

procedure, encompassing the writers‘ FL competence as well as their preferences. Similarly, 

Hyland (2009) acknowledged that both the process and the end product are of equal value as 

long as they complement each other. 

As for practicing FL writing with young learners, it has been reported to be a rather 

demanding task (Mc Quitty, 2014; Wong, 2010). As a result, process-based writing can be an 

effective tool in teaching young learners how to develop and compose ideas (Raimes, 1993), 

by engaging them in the recursive nature of writing. Giannakopoulou (2002) identified a 

number of principles concerning young learners‘ practicing writing within the process 

approach. These principles could be summarized as follows: young learners need to engage in 

purposeful and authentic writing tasks that will trigger their thinking and provide them with 

the opportunity to collaborate with their peers, supported by the more competent ones as well 

as by rich comprehensible input. Equal importance is attributed to the writing process and the 

final product and emphasis is laid on revision which at the same time requires the provision of 

feedback. 

2.1.1. Peer Feedback in process writing 

Despite the fact that teacher feedback normally takes place in the revision stage of process 

writing, peer feedback has also gained ground as an alternative method that can yield positive 

results. A number of studies have dealt with the employment of peer feedback in process 

writing (Anastasiadou, 2015; Al-Jamal, 2009; Chang, 2015; Chong, 2016; Farrah, 2012; Lin 

& Chien, 2009; Paulus, 1999) since it is thought to be an effective approach of enhancing 
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students‘ writing performance (Bijami et al. 2013; Gielen et al., 2010; Li et al., 2012; Yu & 

Wu, 2013) and quality of writing (Hu, 2005; Yang et al., 2006). 

Several authors have tried to establish what peer feedback is. It has to do with a process 

whereby students communicate their thoughts and feelings concerning their peers‘ work (Liu 

and Carless, 2006). More specifically, it is a method that enables students to comment on each 

other‘s work regarding its content (Alnasser and Alyousef, 2015). Going a step further, Chang 

(2015) claims that peer feedback involves students‘ exchange of comments between their 

drafts on both local (punctuation, vocabulary and grammar) and global (organization, 

structure, cohesion) level. 

The theoretical underpinnings supporting the use of peer feedback are those that emphasize 

the importance of social interaction. Vygotsky‘s (1978) Social Constructivism and 

sociocultural theory hold that learning occurs when students actively interact with more 

knowledgeable people in authentic situations, thus, building up their existing knowledge   

(Brodhal et al., 2011). The Vygotskian notion of scaffolding plays a primary role as well, as it 

maintains that students can achieve higher with the help of their peers‘ feedback. As a result, 

peer feedback and peer interaction is of paramount importance when it comes to students‘ 

development of learning as they allow them to enhance their knowledge and skills through 

social sharing. Finally, collaborative learning theory supports the adoption of peer feedback 

in the EFL classroom as according to a number of researchers (Butler, 1981; Gebhardt, 1980; 

O‘Donnell, 1980), encouraging students to edit their work collaboratively with their fellow 

students enables them to improve their own editing and writing skills. 

The benefits of employing peer feedback in EFL writing instruction are numerous and have to 

do with improving students‘ writing competence, cognitive development and positive 

attitudes towards writing. As many studies have revealed, peer feedback can contribute to 

students‘ better writing performance (Jacobs, 1987; Plutsky & Wilson, 2004; Ruegg, 2015; 

Topping et al., 2000; Tsui& Ng, 2000; Yang et al. 2006). By responding to each other‘s draft, 

they learn to identify strengths and weaknesses in their own writing, thereby learning from 

each other (Widodo, 2013). Moreover, the practice of peer feedback instills autonomy and 

independence into students (Maarof et al., 2011; Widodo, 2013; Yang, et al., 2006) as the 

classroom environment is student-dominated. Furthermore, students become responsible 

(Gielen, et al., 2010) and their critical thinking is developed (Berg, 1999; Yang et al., 2006) as 

they are encouraged to negotiate meaning, giving explanations and clarifications concerning 

their intended meaning. In addition, not only does writing anxiety fade away but feelings of 

excitement and enthusiasm are also created (Yastibas & Yastibas, 2015), thus students 

become positively disposed towards practicing writing.Finally, creating the sense of an 

authentic audience is an added benefit of peer feedback that is reported to motivate learners 

(Keh, 1990; Rollinson, 2005; Widodo, 2013) and increase their self-confidence. 
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Despite the numerous benefits, peer feedback has also received much criticism in the relevant 

literature. It was reported that students consider their peers incompetent to provide them with 

feedback, due to their lack of experience and expertise (Strijbos et al. 2010). Another criticism 

concerned the quality of peer feedback which focuses mainly on surface-level errors 

(grammar and spelling) rather than on the content (Van Steendam et al., 2014). Furthermore, 

peer feedback was rejected by many students as it was said to generate feelings of discomfort 

and embarrassment, especially in teacher-centered contexts. Finally, it was reported (Zheng, 

2012) that during peer-feedback, many students become passive and do not try to offer any 

solution to the existing problems, thus, adopting a peripheral role. These observations make 

the implementation of peer feedback training more than vital in order to familiarize students 

with the practice. 

2.2. Project Based Learning 

Project Based Learning can be a rather effective method, utilized to provide the writing 

classroom with a real purpose making it student-centered and giving motivation to the 

learners who often experience anxiety due to their high affective filter (Krashen, 1982). PBL 

can be defined as an instructional mode that focuses on a theme or a task, where participants 

work collaboratively to create an end-product going through an inquiring process, thus, 

acquiring learning(Legutke and Thomas, 1991). The interaction that takes place among 

students throughout the process is relevant to the Young Learners‘ pedagogy as it constitutes 

one of its key elements (Cameron, 2001). In addition, the child-centered approach is prevalent 

in PBL as according to Piaget‘s theory (Cameron, 2001.), problem solving tasks enable 

children to learn.  

Designing a PBL framework is not an easy task for the instructor who needs to be flexible and 

take a number of aspects into account. The learners‘ age, linguistic competence, proficiency 

level and interests need to be considered (Fried-Booth, 2002). A three-phase process has been 

suggested for the effective implementation of the project (ibid.): 

a) The planning stage:  

In this stage, the topic of the project is decided and there are awareness raising tasks to 

activate students‘ background knowledge. The main aim of the projects, as well as its 

objectives are identified and relevant tasks are designed. 

b) The Implementation stage: 

This stage involves the group formation and allocation of responsibilities among 

participants. The students carry out the tasks usually engaging in collaborative 

learning (Byrne, 1988). 

c) The presentation and evaluation stage: 
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This stage includes the presentation of the final product to the audience as well as its 

evaluation by the teacher. 

A number of key features characterize the PBL framework. First of all, a learning to learn 

approach is encouraged (Shafaei et al., 2007), as students practice their problem solving and 

inquiry skills. At the same time, leaners simulate adult-like situations, thus, developing 

lifelong learning skills. Integration of technology is another asset of the PBL framework as it 

promotes students‘ collaboration and interaction. In addition, PBL encourages the adoption of 

alternative assessment methods such as observation, self- and peer-assessment, group and 

individual presentations (Mac-Donald & Savin-Baden, 2004). Finally, collaboration among 

students is incited, as they realize the importance of group work, allocation of duties and 

information sharing working together to create a joint outcome. 

The pedagogical benefits of PBL in EFL teaching are numerous.  It has been reported that 

PBL enhances students‘ social and cooperative skills (Alan & Stoller, 2005; ChanLin, 2008) 

and at the same time develops their critical thinking skills (Shafaei et al., 2007; Mergendoller 

& Thomas, 2000). Students‘ confidence and independence are also boosted during the inquiry 

process as they build up their knowledge (Bell, 2010; Fried-Booth, 2002; Mergendoller & 

Thomas, 2000).  Motivation and enjoyment as well as increased self-esteem and positive 

attitudes throughout the lesson have been reported in PBL as students relate classwork to 

everyday life. Consequently, student autonomy becomes a vital element in the FL classroom 

as learners develop a positive attitude towards the lesson and are eager to participate in and 

bring their ideas and experience into the classroom as long as PBL responds to their needs and 

preferences, providing them with stimulating learning opportunities (Bell, 2010; Helle et al., 

2006; Stoller, 1997; Thomas, 2000). 

2.2.1. PBL and EFL writing 

There is a lot of evidence in the literature that PBL can be rather conducive to enhancing 

students‘ writing capacity. A number of central elements in PBL such as providing ample 

time for composition, a real audience, an original reason for writing, meaningful feedback and 

access to comprehensible input, have also been included in Hadaway et al‘s (2002) proposal 

of their techniques for improving EFL students‘ writing skills. Moreover, a number of 

empirical studies have shown the connection between PBL and better EFL writing skills. 

Praba et al. (2018) revealed that young students can develop their writing skills provided that 

they are actively engaged in the writing process. Another research suggested that students; 

enthusiasm, creativity and confidence can increase through PBL thus making them more 

productive in writing (Astawa et al., 2017). In another study, Abbasian et al. (2017) showed 

that an experimental group of EFL learners who received PBL writing instruction 

outperformed the control group, while Thitivesa (2014), suggested that students develop their 

academic skills in a meaningful, communicative context which is why PBL is ideal for 
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applying writing conventions. Since research on enhancing young learners‘ writing skills 

through the PBL method is to the best of our knowledge limited in scope, the present paper 

intends to give further insight on this issue. 

Considering the fact that immersing learners in collaborative learning tasks, student 

centeredness is promoted and students become responsible of acquiring knowledge (Myers, 

1991), PBL was opted for, as an educational framework that can encourage learners to 

practice their writing skills collaboratively. In addition, it was considered wise to replace 

lecture-driven, traditional writing instruction with meaningful, contextualized tasks, following 

the process-based writing approach in order to accommodate different learning needs. 

Emphasis was laid on the experience of revising as it is a skill that learners will be able to 

transfer to more demanding tasks at more advanced levels of their education (Zouganeli, 

2004). 

3. Research design 

3.1. The study 

As stated before, the main purpose of the study, which was part of a greater research, was to 

examine whether process based writing and peer feedback implemented within the PBL 

framework can release students‘ anxiety towards EFL writing and improve their writing 

performance. In this line, the research questions articulated were the following: 

 1. Can the students' writing performance improve through process-based writing   

 by means of a project? 

2.  What are the students' attitudes towards the practice of peer feedback? 

3.2. The teaching context 

A case study was carried out in a private language school in Western Macedonia, Greece and 

addressed the class of six 12-year old students with the aim of ameliorating their writing 

skills. The students‘ level of English is B1 and they belong to Kachru‘s (1985) expanding 

circle, that is, they are learning English as a foreign language.  

The coursebook used in the lesson contains a number of communicative tasks to practice the 

four skills and specifically regarding writing, it adopts a text-based approach which according 

to Hyland (2009) lays emphasis on features such as genre, accuracy, cohesion and coherence, 

using model texts or guided composition tasks in order to raise structure awareness of the 

different types of writing. 
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3.3. Data collection instruments 

A ‗mixed-methods research design‘(Hanson et al. 2005) was followed in the present study, 

which involved gathering both qualitative and quantitative data. Collecting both forms of data 

can lead to more valid results and conclusions compared to the results obtained from one type 

of data. 

In particular, a pre- and a post-writing test were administered to the students to measure any 

emerging change in their writing performance after the implementation of process writing 

within a PBL context. Both tests were of the same difficulty and their content was selected 

based on the requirements in the CEFR for level B1 while the marking scheme was inspired 

by B1 assessment scales by Cambridge English Language Assessment. The tests were graded 

by two teachers in order to ensure higher subjectivity.  

Needs analysis was carried out in order to gather information about the students‘ attitudes 

towards English, the four skills and different EFL topics. It was a tightly structured 

questionnaire containing only close-ended questions to ensure higher consistency concerning 

the respondents‘ understanding of the questions (Colosi, 2006). 

Apart from the needs analysis, in the present case study, the students completed a pre- and 

post-questionnaire in order to trace any alteration in their attitudes regarding practicing 

writing and using peer-feedback. The questionnaires contained close-ended questions and 

consisted of two parts in order to substantiate the research questions. Specifically, the items 

aimed at examining any possible change in students‘ writing habits and attitudes to writing as 

well as attitudes towards peer feedback and project work. 

At the same time, the effectiveness of using process writing and peer feedback on students‘ 

attitudes and engagement in the lesson was explored using observation sheets which were 

completed and kept by the teacher. 

3.4. Description of the teaching procedure and the teaching objectives  

As mentioned earlier, the specific study relates to the creation of project-based lessons 

implementing process writing and peer feedback. Specifically, two projects were designed by 

the teacher who determined the inquiry questions, procedures, sources and end products after 

considering students‘ lack of experience with EFL projects. Furthermore, due to the students‘ 

unfamiliarity with the practice of peer feedback, as well as their young age, two training 

sessions were organized in order to eliminate the learners‘ anxiety and provide them with 

some experience. In-class training using a peer review guide seemed imperative, as various 

authors (Anastasiadou, 2011; Hansen and Liu; 2005, Min; 2006, Rahimi, 2013)consider it a 

form of scaffolding for the learners. 
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As soon as students became accustomed to providing feedback, the projects were launched. 

The main aim of the PBL projects was to have learners explore websites in order to create 

travel guides in the first project and reports on environmental issues in the second with the 

intention of improving their writing skills. The topics chosen, namely travelling and 

environment were related to the syllabus an dranked first in the students‘ preferences as the 

needs analysis questionnaire revealed. Special care was taken to create a real-world scenario 

in both projects as Blank and Harwell (1997) propose.  

The projects involved the planning stage, the implementation stage and finally presentation 

and evaluation. During these stages, students became familiar with the topics and their 

background knowledge was triggered through speaking tasks, videos and short texts. 

Furthermore, they were divided into groups of mixed-ability so that the more competent 

students could provide support to the weaker ones. An important aspect of the projects was 

that the presentation involved the use of a Power-point. It has been reported that through 

presentation, the project gets real-world credibility and the whole experience becomes more 

rewarding for the students. What is more, a number of pedagogical tasks were employed 

throughout the projects. The use of a Prezi presentation enabled students to learn core 

vocabulary. Brainstorming was used to activate students‘ schemata while the macro-skills of 

skimming, scanning and note-taking were practiced when students browsed online texts to 

gather information. One of the most important tasks was peer feedback which took place after 

the completion of the first writing draft. Students received the teacher‘s guidance but 

gradually they became more independent. The second writing drafts were based on their 

peers‘ comments while in order to write the third and final draft, students received teacher 

feedback only. Finally, the presentation of the first project to the rest of the students involved 

a challenge, namely a competition between the two travel agencies for the most popular 

destination, something which added interest and excitement in the classroom.  

4. Presentation of the findings 

This section presents and analyses the findings of the collected data in an attempt to examine 

whether the research questions were validated and search for plausible explanations. 

4.1. Needs analysis questionnaire 

According to the findings, the students‘ most preferred EFL topics were travelling and the 

environment, which actually determined the topics of the two projects. Moreover, most of the 

students, either always or sometimes, said that they find difficulty in writing while they feel 

more comfortable with speaking and listening. As it had been anticipated five out of six 

students would like to improve their writing performance. Another important finding, taken 
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into account in the preparation of the projects was that watching videos and reading texts 

highly appealed to them. 

4.2. Students’ writing performance 

Regarding the 1
st 

research question, the hypothesis that process writing facilitated through 

PBL can have a positive effect on students‘ writing performance was verified. The first graph 

below shows individual students‘ pre and post test scores revealing a considerable 

improvement. As it was revealed, students‘ pre-writing test scores ranged from 1,75 to 2,75 

while post-writing test scores ranged from 2,5 to 3,75. The second figure shows the pre- and 

post-test scores of the class in total. Σhus, these findings comply with the initial hypothesis 

that process writing facilitated through PBL can enhance students‘ writing performance. 
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4.3. Findings based on the pre- and post- questionnaires 

The analysis of the pre and post-questionnaire shed light on students‘ attitudes towards the 

practice of writing, peer and teacher feedback as well as on their attitudes towards projects, 

collaboration, the use of educational technology and perceptions regarding the improvement 

of their writing skills. 

The pre-questionnaire revealed that most of the students (66,7%) prefer to get feedback from 

their teacher in their written texts, while only one stated his/her preference for peer feedback. 

This finding agrees with other studies (Anastasiadou, 2015; Meletiadou, 2012; Katsogianni, 

2014) which revealed that students were quite hesitant to take part in peer assessment before 

becoming familiar with the procedure. Interestingly, half of the students replied that they 

would feel nervous if their classmates corrected their mistakes while the rest do not know how 

they would feel. Remarkably, 66,7% of the students appeared quite positive towards giving 

feedback to help their classmates improve their texts. This could be attributed to the fact that, 

although, they are negative to criticism, they are willing to offer constructive feedback to their 

fellow students. Finally, the majority of students (83,3%) felt that their writing performance 

could improve by means of a project. 

After the intervention, 88,3% of the students replied that practicing writing in the classroom is 

more helpful than practicing it at home. As a result, the process approach implemented in the 

study along with the guidelines given by the teacher in the classroom had a positive effect on 

them. In addition, five out of six students (83,3%) expressed their preference for teacher 

feedback, revealing that students think highly of teacher-correction and regard it as valid and 

effective. Surprisingly, only two students agreed that they liked receiving feedback from their 

peers while four out of six replied that they liked giving feedback to their classmate‘s 
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text.Also, 66,6% of the students felt stressed when their classmates corrected their paper. 

Thus, it can be concluded that students still did not welcome peer feedback even after the 

intervention, considering it a stressful activity. However, four out of six students seemed to 

recognize the usefulness and  appreciate the value of peer feedback a finding which is in line 

with previous studies (Anastasiadou, 2015; Chronis, 2013; Giannakopoulou 2003; 

Meletiadou, 2012). Another important finding was that only two students seemed to like peer 

more than teacher feedback verifying once more their reluctance towards this practice. In 

addition, collaboration  during the projects appealed to most students who enjoyed group 

work and felt more confident, a finding which is in line with other studies (Al-Rawahi & 

Al;Mekhlafi, 2015; Astawa et al.; Praba, 2018). Finally, the use of educational technology 

contributed to the development of students‘ writing skills and created an engaging learning 

environment. 

4.4. Findings based on the observation 

Classroom observation was also conducted by the teacher in order to explore students‘ 

involvement and attitudes towards peer feedback and process writing. The students were 

observed by the teacher who completed a structured observation schedule tha twas direct and 

non-threatening. 

Although students appeared interested in and very willing to engage in the tasks from the very 

beginning, most of them were quite reluctant to provide their peers with comments 

concerning their written texts. During the first project in particular, only two students seemed 

eager to make corrections to their peers‘ drafts. The situation somewhat improved in the 

second project where most of the students appeared quite comfortable with providing 

feedback. It was also observed that most students did actually correct their texts based on their 

peers‘ feedback, while some of them seemed suspicious towards the accuracy of the 

corrections. When teacher feedback took place, most students felt relieved and reassured a 

fact which verified their preference for it. Moreover, students engaged in process writing and 

seemed to enjoy producing multiple drafts to improve their texts by means of the projects. 

Finally, students‘ satisfaction at the end of the project-based lessons pinpointed that they 

would definitely take part in similar projects again and that they felt more confident in writing 

texts in English. 
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5. Discussion 

In an effort to draw some conclusions as to the effectiveness of  peer feedback and process 

writing implemented through PBL, further discussion of the findings will follow in relation to 

the research questions. 

As far as the first research question is concerned, it was revealed that the process approach to 

writing, where equal emphasis is given on both the process and the product, aided students‘ 

writing performance. Priority was given to the discovery of meaning rather than accuracy and 

form and at the same time the recycling that took place throughout the multiple drafts also 

reinforced students‘ writing skills enabling them to acquire appropriate language and develop 

their writing competence. PBL also assisted the process-based instruction as students 

expanded their EFL vocabulary though inquiry-based reading and learnt to gather and 

organize information, plan and write their drafts in order to produce a coherent end-product. 

Provision of adequate input along with the use of technology was another decisive factor that 

contributed to improved writing skills. Students were provided with online resources 

containing sufficient relevant materials such as texts and videos concerning the topics of the 

projects. What is more, they were encouraged to visit and explore various websites, watch 

videos and read texts, gather information and as a group decide what was useful for their 

writing task. Finally, the element of authenticity found in many aspects of the projects played 

a key role in enhancing students‘ writing performance. The writing tasks were embedded in a 

real world scenario an approach which according to Bell (2010) is child-directed and can lead 

students to gain valuable skills through sustaining their motivation. Students were exposed to 

authentic reading material and videos on the Internet a fact which according to Oliver (2000) 

can facilitate constructivist learning. The use of a Power Point and the fact that the students‘ 

end products were published on the school Facebook page also added to the students‘ 

motivation. The findings of the study are in line with previous research (Abbasian et al., 2017; 

Astawa et al., 2017; Diaz-Ramirez, 2014; Foulger & Jimenez-Silva, 2007; Plexida, 2013; 

Praba et al., 2018; Sadeghi et al., 2016) in that it proved that students‘ writing skills can 

develop when assisted by project based learning and the process writing approach. 

     Regarding the second research question, it became apparent that most students exhibited 

reluctance towards peer feedback, questioning the validity of the technique, andfeeling 

incapable of implementing it successfully. However, they acknowledged its usefulness while 

stating preference for teacher-feedback. These findings are consistent with the findings of 

other empirical studies (Katsogianni, 2014; Li, 2006; Paulus, 1999; Yang, Badger & Zhu; 

2006; Zhang, 1995). One explanation of their reluctance could be attributed to the students‘ 

unfamiliarity with the particular technique as well as the fact that is a time-consuming and 

cognitively demanding task. What is more, peer assessment is a relatively new concept for 

both teachers and students in Greek contexts (Meletiadou, 2012) with the teacher being the 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 68 of 392                                                                                                              

dominant figure and the one in charge of assessing students‘ writing performance. Another 

psychological factor that contributed to students‘ hesitation could be the feelings of anxiety 

some might have experienced due to the difference between their proficiency level. 

Particularly, during peer feedback some students admitted that they felt doubtful towards the 

accuracy of their peers‘ comments while some weak students felt unable to provide their peer 

with constructive feedback. It was proved that some comments were superficial and careless, 

a problem encountered in Min‘s (2003) study as well, indicating the need for more intensive 

training sessions that would raise students‘ awareness of what good and poor writing 

performance is and what suggestions to make.    

All in all, students‘ attitude towards peer feedback could be described as neutral since on the 

one hand they did not appear emotionally ready to accept the technique but on the other hand 

they recognized  its usefulness indicating that peer comments can be conducive to their 

revising and improving the texts. 

6. Limitations of the study 

One limitation of the study was its sample, as only 6 students took part in this small-scale 

research. Therefore, the findings cannot be generalized and representative of all EFL groups. 

The results could have been more reliable if other classes had been researched as well or if the 

teacher had implemented a longer-term teaching intervention, something which was prevented 

by time constraints and pressure to cover the syllabus.  

7. Suggestions for further research 

In light of the above limitations and findings of the study, a longer research involving a bigger 

sample of students would lead to a clearer picture and more valid results regarding the effect 

of process writing and peer feedback implemented through the PBL framework on students‘ 

performance and attitudes. Furthermore, it would be interesting to investigate the difference in 

writing performance and attitudes between an experimental group that would be involved in 

the intervention and a control group that would receive traditional writing instruction and 

feedback. Finally, to delve deeper into process writing implemented through PBL, one could 

explore the writing strategies used by the students via the think-aloud method, a research 

method which involves having students orally describe their thoughts while completing a task 

(Charters, 2003). 
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Conclusion 

The present study revealed that the writing anxiety that many Greek learners exhibit in the 

EFL classroom (Gkonou, 2011), feeling under pressure to perform well and succeed in the 

exams can be reversed with the use of process writing and peer feedback within the context of 

Project Based Learning. In this way, Students find a real purpose in writing tasks and perform 

better when they practice writing through projects. PBL can give them the opportunity to 

enjoy collaboration, creativity and autonomy in a non-threatening environment while 

choosing to integrate ICT skills in projects can make the lesson ever more fascinating. 

In addition, process writing instruction can yield fruitful results as students engage in writing 

in a normal pace and are able to realize the complex features of writing as well as the 

importance of revising a text. Thus, a positive attitude is encouraged and students‘ writing 

competence is enhanced. Finally, special emphasis should be placed on peer feedback, a 

technique which has the potential to render learners autonomous and establish a learner-

centered environment in the EFL classroom in order to maximize learning opportunities and 

give our students the chance to become independent learners. 
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Abstract: The term "Educational Groups" was introduced for the first time in the Greek 

educational system by Law 3966/2011 articles 41 and 45.Within groups, pupils- through the 

work of working groups- approach innovative subjects with the aim of acquiring knowledge; 

developing diverse skills; cultivating their interests; testing new cognitive subjects and 

teaching practices. In this paper our interest focuses on the design and development of quality 

indicators to assess the contribution of educational groups to the improvement of the 

educational work. We propose the creation and use of quality indicators in order to more 

effectively design, organize, implement and evaluate the educational activities of the creative 

groups in Secondary Education. 

Key-words: quality indicators, educational groups, improving educational work 

Πεξίιεςε: Ο φξνο «εθπαηδεπηηθνί φκηινη» εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ην Νφκν 3966/2011 άξζξα 41 θαη 45. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

νκίισλ νη καζεηέο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο πξνζεγγίδνπλ θαηλνηφκα 

αληηθείκελα κε ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ, ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, ηε δνθηκαζία λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ ζηε βειηίσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε δεηθηψλ πνηφηεηαο κε ζηφρν 

ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ησλ νκίισλ δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Λέμεηο θιεηδηά: δείθηεο πνηφηεηαο, εθπαηδεπηηθνί φκηινη, βειηίσζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 
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1. Δηζαγσγή 

Μηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ησλ Πξφηππσλ θαη Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ. χκθσλα κε ηνπο Denault&Poulin (2009), έξεπλεο ζην παξειζφλ 

έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ ζε ελδνζρνιηθνχο απνγεπκαηηλνχο νκίινπο 

ζπλδένληαη άκεζα κε βειηησκέλεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ θαη παξάιιεια ρακειφηεξν επίπεδν αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Denault&Poulin, 

2009). Δ έξεπλα ησλ Covay&Carbonaro (2010), νδήγεζε ζε κηα έκκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ  θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε φηη ε ζπκκεηνρή ζε εθηφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηφηεηεο, βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο κε γλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη απηφ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

αθαδεκατθή επηηπρία. (Covay&Carbonaro, 2010). 

 Ώπαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νκίισλ θξίλεηαη ε πξνεηνηκαζία, ε δεκηνπξγία ζρεδίσλ 

δξάζεσλ, δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη θαηλνηνκηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζεκαηηθή ηνπ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ. Βηδηθφηεξα,πξνζδηνξίδνληαη ε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ηνπ 

νκίινπ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ πιηθφ, ε ζπλεξγαζία 

κε άιινπο θνξείο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ην ζχζηεκα απνηίκεζεο ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ . 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο απαξαίηεηε είλαη ε θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ δεηθηψλ πνηφηεηαο. 

2. Δθπαηδεπηηθνί φκηινη 

2.1. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ Οκίισλ  

Ο φξνο εθπαηδεπηηθνί φκηινη γηα πξψηε θνξά εηζάγεηαη  ζηελ εθπαίδεπζε κε ην λφκν 

3966/2011 αξζ. 41 & 45, φπνπ νξίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Βηδηθφηεξα 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 απιψο ραξαθηήξα επέθηαζεο, ππνζηήξημεο θαη 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν ή θξνληηζηεξηαθφ 

ραξαθηήξα.Πξέπεη λα έρνπλ έλαλ νινθιεξσκέλν δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: α) ηε ζεµαηηθή ελφηεηα ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ε δξάζε ηνπ νκίινπ, β) ηνπο ζηφρνπο ηνπ νκίινπ ζε επίπεδν γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ- ζπκπεξηθνξψλ, γ) ηε ζχλδεζε ηνπ νκίινπ κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξαµµα, δ) ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ, ε) ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζηηο δξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ζη) ην 
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πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ πιηθφ, δ) ηελ ηάμε ή ηηο ηάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη., ε) ην 

ζχζηεµα απνηίµεζεο ησλ πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ζ) ηα παξαδνηέα, η) 

ηε ηπρφλ ζπλεξγαζία µε εθπαηδεπηηθά ηδξχµαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ 

(παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, νξγαληζκνχο, ζρνιεία, θ.ιπ.), µε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, 

θαιιηηέρλεο θιπ, θ) θαζψο θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο(Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο Βθπαηδεπηηθψλ Οκίισλ https://edu.klimaka.gr/sxoleia/peiramatika/2117-

kanonismos-leitourgias-ekpaidevtikoi-omiloi-enisxytikh).  

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. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη 

θιίζεσλ ησλ καζεηψλ, ηφζν ηνπ Π.Π.. φζν θαη ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ, κε απφθαζε ηνπ ΒΠ.Β.., πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε 

Α.Β.Π.Π.. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δεκηνπξγνχληαη φκηινη θαη 

ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη φκηινη ιεηηνπξγνχλ πέξα απφ ην 

σξνιφγην πξφγξακκα κία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ν θαζέλαο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

απφθαζε. Οη φκηινη αθνξνχλ γλσζηηθνχο ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά, νη θπζηθέο επηζηήκεο, 

ε γιψζζα, ε ινγνηερλία θαη ινηπά πεδία φπσο ηα εηθαζηηθά, ν αζιεηηζκφο θ.ά., ψζηε λα δε-

κηνπξγνχληαη ππξήλεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αξηζηείαο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο απμεκέλεο ηθα-

λφηεηεο νξηζκέλσλ καζεηψλ, ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζή 

ηνπο(Ν.3966/ΦΒΚ118Ώ/2011. Ώ]ξζξ.45). 

2.2. Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί φκηινη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ελφο ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπκκεηνρήο. Ώπηνχ 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 

(Mahoney, 2000. Mahoney&Statin, 2000).  

χκθσλα κε ηνλ Csikszentmihalyi (1990) ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 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 δ) ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Μahoneyetal., 2005).  

χκθσλα κε ηελ Κνζκά (2014) ε παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

επηηπρή εμέιημε ηνπ εθήβνπ αιιά θαη ηε ζρνιηθή επηηπρία. εκαληηθή παξάκεηξνο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νκίινπο απνηειεί ε επρέξεηα ρξφλνπ πνπ έρνπλ νη έθεβνη θαη πψο απηφο ν 

ρξφλνο μνδεχεηαη ζε κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηνποEccles&Templeton, 

(2002) νη δνκεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε επέλδπζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ εθήβσλ δηφηη:   α) ηνπο απνηξέπνπλ απφ επηθίλδπλεο 

δξαζηεξηφηεηεο,  β) απνηεινχλ πεδίν κάζεζεο (απφθηεζεο γλψζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, 
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πηνζέηεζεο ζηάζεσλ)   γ) απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εγθαζίδξπζεο ζεηηθήο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο θαη δηθηχσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα ηξέρνληα επίπεδα ζρνιηθήο δέζκεπζεο θαη 

επηηπρίαο. 

Καηά ηελ Κνζκά (2014) νη εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

απνηεινχλ δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ. Οη ελδνζρνιηθέο 

απνγεπκαηηλέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ 

καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ. Δ αλάπηπμε ησλ νκίισλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νθείιεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

επσθεινχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Shernoff&Vandell,2007).  

Οη εθηφο πξνγξάκκαηνο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζρνιείν 

δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο πνπ δξνπλ ηδησηηθά, ζην γεγνλφο φηη ηππηθά 

ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ζρεδφλ θαζεκεξηλφ πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο έλα πιήζνο απφ δξάζεηο, φπσο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , 

ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο, παηρλίδηα, κνπζηθή, ρνξφ θαη ζέαηξν θαζψο θαη δξάζεηο κε 

θαζνξηζκέλν ζέκα (Shernoff&Vandell, 2007).  

χκθσλα κε ηνπο Denault&Poulin (2009), έξεπλεο ζην παξειζφλ έρνπλ δείμεη φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ ζε ελδνζρνιηθνχο απνγεπκαηηλνχο νκίινπο ζπλδέεηαη άκεζα κε 

βειηησκέλεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη παξάιιεια 

ρακειφηεξν επίπεδν αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Denault&Poulin, 2009).Ώπηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πξνσζνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηαπηφηεηαο, ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

επηπιένλ δίλνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Denault&Poulin, 

2009).  

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο είλαη φηη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή, 

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 θαζεγεηψλ θαη 

καζεηψλ (Darling, Caldwell&Smith, 2005). 

3. Γείθηεο πνηφηεηαο 

Δ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο μεθηλά απφ ηα αξραία ρξφληα κε ηνλ Ώξηζηνηέιε (330 π.Υ.) ν νπνίνο 

πξψηνο δηέθξηλε ην «πνηφλ» θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζπλερίδεηαη αξγφηεξα κε ηνπο 

ζρνιαζηηθνχο θηινζφθνπο. (Ξέλνο,  2003). Δ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο  είλαη κηα έλλνηα 

πνιπεδξηθή θαη ην λφεκά ηεο είλαη αλνηθηφ ζε εξκελείεο θαη ρξήζεηο αλάινγα κε ην 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην (Jarvis, 2004). 

Ο  Αηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηππνπνίεζεο (International Standards Organization, ISO 8402, 

1985) νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο θαη θάιπςεο 
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θαζνξηζκέλσλ αλαγθψλ (Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο,2005). 

Δ ρξήζε πξνηχπσλ θαη ε δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηα  θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ζε πςειφ βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

(Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο,2005). Έλα πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηα θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ε έιιεηςε απζηεξά θαζνξηζκέλσλ 

κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ  θαη δηαδηθαζηψλ κέηξεζεο. Δ αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηφζν νη 

κεζνδνινγίεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο φζν θαη ε δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο (Παπαδάθεο & 

Φξαγθνχιεο,2005). 

Με ηνλ φξν δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ελφο 

νξγαληζκνχ, ελφο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ εζηηάδεηαη ζηελ πνηφηεηα, 

βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ζηνρεχεη ζηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία, 

κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ζηελ παξνρή νθειψλ ζε φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη  ηδηαίηεξα ζηελ θνηλσλία (Καξαηδηά- ηαπιηψηε& Λακπξφπνπινο,2006). 

Δ πνηφηεηα δελ απνηειεί θαηλνχξγην αληηθείκελν ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Σφζν ζηνλ 

ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζηνλ ρψξν ηεο κε ηππηθήο έρνπλ αλαπηπρζεί κέζνδνη, 

ηππνινγίεο, δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν θαη έρνπλ σο ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Σν πιαίζην ηεο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δελ είλαη θάηη ζηαζεξφ. Ώπνηειεί έλα ζχζηεκα παξαγφλησλ ην νπνίν 

είλαη δπλακηθφ, ζπλερψο εμειηζζφκελν θαη βειηηνχκελν ζε ζρέζε ηφζν κε απηφ πνπ 

αμηνινγείηαη, φζν θαη κε ην ίδην ην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο. (Moran,2001). 

Βπνκέλσο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ρξεηάδεηαη δηαξθήο απνηίκεζε πέληε κεζνδνινγηθά δηαρσξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: α) ηνπ έκςπρνπ πιηθνχ, β) ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, γ) ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε) ησλ εθξνψλ – 

απνηειεζκάησλ (Seyfried, Kohlmeyer&Futh-Riedesser, 1999). 

4. Αλάπηπμε δεηθηψλ πνηφηεηαο 

Οη δείθηεο πνηφηεηαο απνηεινχλ κηα απιή ή ζχλζεηε, ζπλήζσο, πνζνηηθή έθθξαζε πνπ 

ζπζρεηίδνπλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ή παξακέηξνπο δηάξζξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο θαη είλαη ρξήζηκνη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζή ηεο 

(Savelsonetal., 1987). Ώπνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ζε θαηλνηφκα  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

ην πεδίν πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο  ησλ πξνγξακκάησλ 

νκίισλ δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία 

θξηηεξίσλ - δεηθηψλ πνηφηεηαο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε δείθηεο πνηφηεηαο πνπ  ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ νκίινπ, β) ην πεξηερφκελν ηνπ νκίινπ, γ) ηε δηεμαγσγή 
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ηνπ νκίινπ, δ) ηηο  εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, ηερληθέο θαη ηα επνπηηθά κέζα πινπνίεζήο ηνπ, ε) 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηήξημεο ηνπ νκίινπ, ζη) ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο 

καζεηέο, δ) ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ, ε) ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ νκίινπ. 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ  νκίινπ πξνηείλνπκε: 

 ηελ δηεξεχλεζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, 

ζπλεληεχμεσλ, ζπδεηήζεσλ  

 ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ  κειέηεο ηνπ  νκίινπ ζχκθσλα κε ηηο  εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ 

 ηελ απνζαθήληζε ησλ ζθνπψλ  θαη ζηφρσλ ηνπ νκίινπ (ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ζηάζεσλ – ζπκπεξηθνξψλ)  

 ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ζηηο αλάγθεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

 ηελ επηινγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ 

 ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ  επνπηηθνχ πιηθνχ 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ  νκίινπ πξνηείλνπκε: 

 ηελ ελαξκφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ  κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

 ηελ ελαξκφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζχκθσλα κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ,  

 ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο   

 ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ 

 ηελ ελαξκφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε θπζηνγλσκία  

ηνπ νκίινπ 

 ηελ αμηνπνίεζε δηεπηζηεκνληθψλ πξνεθηάζεσλ ζηε κειέηε ησλ επηκέξνπο  γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ  

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηε δηεμαγσγήηνπ  νκίινπ πξνηείλνπκε: 

 ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ κε αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ 

ζπκκεηνρηθψλ  εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

 ηε δηακφξθσζε παηδαγσγηθνχ ζπκβνιαίνπ κε  ηνπο καζεηέο 

 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ νκίινπ θαη ηε δηαζχλδεζε ηνπο κε πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηεο νκάδαο 
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 ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο  

 ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

,επηζπκίεο, θιίζεηο, ελδηαθέξνληα ηνπο  

 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ 

 ην βαζκφ  κειέηεο θαη αλάιπζεο αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ησλ καζεηψλ, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ην  δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο  

 ηε ζχλδεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπ ρξφλνπ (ελέξγεηεο αλαγθαίεο, ρξήζηκεο, ζρεηηθέο) 

 ηε πξνζαξκνγή ηεο ξνήο  ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ ζηνλ ξπζκφ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο 

 ηελ αμηνπνίεζε βηβιίσλ – εληχπσλ, δηαδηθηπαθψλ θαη άιισλ πεγψλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ  νκίινπ 

 ηελ άκεζε θαη πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ  νκίινπ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηηο  εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο, ηερληθέο θαη ηα επνπηηθά κέζα 

πινπνίεζεο ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε: 

 ηελ αμηνπνίεζε  ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη  ηερληθψλ  

 ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ βησκαηηθψλ  ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη ζηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ νκίινπ 

 ηε δηαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο 

 ηελ επηινγή θαη ρξήζε θαηαιιήισλ κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη  

ηε  κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο  

 ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηήξημεο ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε: 

 ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ηελ 

ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ νκίινπ 

 ηελ επάξθεηά ηνπ 

 ηε  ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ  ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νκίινπ 

 ηελ πξνζέιθπζε  ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ 

 ηε θηιηθφηεηά ηνπ κε ηνπο καζεηέο 

 ηε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
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 ηελ πνηθηιία ηνπ ( έληππν, ειεθηξνληθφ, πνιπκεζηθφ) 

 ηελ νκαιή ρξνληθή ελζσκάησζή ηνπ ζηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ  

 ηελ νκαιή δηαζχλδεζή ηνπ κε ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηνπο καζεηέο πξνηείλνπκε: 

 ηελ εηιηθξηλή, θπζηθή θαη φρη ηππηθή,  θηιηθή, ππνζηεξηθηηθή , ελζαξξπληηθή επηθνηλσλία 

 ηε ζσζηή ρξήζε ηεο « γιψζζαο  ηνπ ζψκαηνο» 

 ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ρψξνπ 

 ηελ επαθή κέζσ ηνπ βιέκκαηνο  κε ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ 

 ηε δηακφξθσζε θιίκαηνο  εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο 

 ηελ ηθαλνπνίεζε  ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ, επηζπκηψλ  ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ 

καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ πξνηείλνπκε: 

 ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζήο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

νκίινπ 

 ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, εθηέιεζε αζθήζεσλ, ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο  

 ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, πηνζέηεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε ζρέζε κε ην κειεηψκελν πξφβιεκα 

 ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο  θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ  ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηνπ νκίινπ 

πξνηείλνπκε: 

 ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ ζρνιηαζκφ  ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ απφ ηηο νκάδεο 

εξγαζίαο 

 ηελ απηφ-αμηνιφγεζε  ηνπ ηξφπνπ  ιεηηνπξγίαο ησλ κειψλ ησλ  νκάδσλ εξγαζίαο 

 ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ 

 ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ιαζψλ  

 ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαζεψξεζε κε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ  ηνπ  νκίινπ 

 ηελ πηνζέηεζε θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ 
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5. πκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο 

Δ αμηνπνίεζε δεηθηψλ πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απνηειεί ζέκα έληνλνπ 

ελδηαθέξνληνο  ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.  πσο αλαθέξεηαη ζηελ «Βπξσπατθή 

Έθζεζε γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε» ε αλάγθε γηα πςειά επίπεδα γλψζεσλ, γηα 

δηαξθή απφθηεζε θαη αλάπηπμε  λέσλ δεμηνηήησλ ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ είλαη εκθαλήο ζε κηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο (Καξαηδηά-ηαπιηψηε& Λακπξφπνπινο, 2006). 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ γεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ, 

φπσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ, απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε δεηθηψλ κέηξεζεο θαη 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Οη δείθηεο πνηφηεηαο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ παξέρνληαο έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ βειηηψζεηο. Με θαηάιιειε 

αμηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Δ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ζηηο δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ 

απνηειεί άκεζν δεηνχκελν απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηέο (ζρεδηαζηέο, νξγαλσηέο, 

εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο, ηνπηθέο θνηλσλίεο), θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο  εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πξνζδνθίεο θαη πςειέο απαηηήζεηο. 

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ νκίισλ απαξαίηεηε είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ νκίισλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ησλ νκίισλ απαξαίηεηε είλαη 

ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ ζπκβνιή ηνπ mentoring θαη ηνπ e- mentoring πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (Φξαγθνχιεο, Παπαδάθεο & ΐειηζάξηνο, 

2015).ην πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο mentoring είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πινπνηνχλ δξάζεηο ζην πιαίζην  

ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ, ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαηεθηφο απφ απηφ. 

Σφζν ην mentoring φζν θαη ηνe- mentoring πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε  ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκίισλ ηφζν ζε ιηγφηεξν έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε εκπεηξφηεξνπο. Βπηπξφζζεηα ε φιε δηαδηθαζία βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηε βειηίσζε ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Παξάιιεια, πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα δηακνίξαζε θαη αμηνπνίεζε 

εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε άιιεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο(Φξαγθνχιεο, Παπαδάθεο & ΐειηζάξηνο, 2015). Σέινο, ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. 
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Abstract: Based on learning outcomes as an indicator of an effective school, this article 

examines the notions of instructional leadership, school climate and culture probing the 

relevant literature. It depicts the relationships and interactions among them underlining the 

common grounds- the contribution of instructional leadership to the formulation of school 

climate and culture. Next, considering the contemporary educational policies, it attempts to 

contextualize them in the Greek educational context. The study ends up with suggestions 

about how instructional leadership could be employed in school units. 

Keywords: instructional leadership, distributed instructional leadership, school culture, 

school climate 

Πεξίιεςε: Με εθαιηήξην ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα σο δείθηε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

ζρνιείνπ, ην παξφλ άξζξν πξνζεγγίδεη βηβιηνγξαθηθά ηηο έλλνηεο ηεο παηδαγσγηθή εγεζίαο, 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξαο. θηαγξαθεί ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο ππνγξακκίδνληαο ηνπο θνηλνχο ηφπνπο- ηε ζπκβνιή ηεο παηδαγσγηθήο 

εγεζίαο ζηε δηακφξθσζε ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο ε νπνία πξνσζεί ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πιαηζίσζεο ησλ παξαπάλσ 

αιιειεπηδξάζεσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Δ εξγαζία θαηαιήγεη ζε πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα 

άζθεζεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο ζηηοζρνιηθέο κνλάδεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: παηδαγσγηθή εγεζία, θαηαλεκεκέλε παηδαγσγηθή εγεζία, ζρνιηθή 

θνπιηνχξα, ζρνιηθφ θιίκα  

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Δ απνηειεζκαηηθή κάζεζε απνηειεί ηνλ απψηεξν ζηφρν θάζε εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. 

Πιεζψξα παξαγφλησλ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνπλ κνλαδηθφηεηα σο πξνο ηελ έθθξαζε θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαο ηνπο ζηελ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Δ κνλαδηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ πξνζδίδεη έλα 
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ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, ν νπνίνο δειψλεηαη κε ηνπο φξνπο «ζρνιηθφ θιίκα» θαη «ζρνιηθή 

θνπιηνχξα». ρεηηθέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη ηελ άκεζε εκπινθή θαη επίδξαζή ηνπο ζηε 

κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία. 

Ώλάκεζα ζηνπο ηδηαίηεξνπο απηνχο παξάγνληεο ζεκαίλνπζα ζέζε θαηέρεη  ε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ. Έξεπλεο ζε πιείζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα έρνπλ νδεγήζεη ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο δηεχζπλζεο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε δηα κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο «παηδαγσγηθήο εγεζίαο». 

Ση ζπληζηά παηδαγσγηθή εγεζία θαη πψο ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε; Σν 

εξψηεκα απηφ απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα ζηνλ νπνίν θηλείηαη ε εξγαζία απηή. ΐάζεη απηνχ 

ζθηαγξαθνχληαη νη έλλνηεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο κε έκθαζε ζηηο δηαθνξέο 

θαη ηνπο θνηλνχο ηνπο ηφπνπο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα 

θαηαδεηρζεί πψο ε παηδαγσγηθή εγεζία αιιειεπηδξά κε ην θιίκα θαη ηελ θνπιηνχξα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπλφινπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεζεί πιαηζίσζε ηεο εμεηαδφκελεο αιιειεπίδξαζεο, ην παξφλ άξζξν 

πιαηζηψλεη ηε ζπδήηεζε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη αλαδεηά εάλ, θαηά πφζν θαη 

πψο ε πινπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο δχλαηαη λα βξεη πεδίν εθαξκνγήο ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν ιακβάλνληαο ππφςε ην θιίκα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Γηα ηελ πιαηζίσζε 

εμεηάδνληαη νη επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο κέζσ ησλ λνκνζεηεκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηεχζπλζε κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνλ επίζεκα πξνδηαγεγξακκέλν ξφιν ηεο. 

Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο απηήο ηεο εξγαζίαο, ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα εμεηάδνληαη 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη επηρεηξείηαη, φπσο δειψλεη θαη ν ηίηινο, κία πξψηε πξνζέγγηζε.  

1. ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΖΓΔΗΑ 

1.1.  Οη θαηαβνιέο ηεο 

Δ παηδαγσγηθή εγεζία ηφζν σο φξνο φζν θαη σο ζηπι εγεζίαο πξσηνεκθαλίδεηαη ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 θαη ζηηο αξρέο ηνπ ‘80. Ώλαδχεηαη κέζα απφ ηελ θίλεζε ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ ε νπνία έξρεηαη ζην πξνζθήλην, θπξίσο ζηηο αγγινζαμνληθέο 

ρψξεο, γηα λα άξεη θαη λα έξζεη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο έξεπλεο πνπ αλαδείθλπαλ ηηο 

θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαη κείσλαλ ζην 

ειάρηζην ηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

αλαξξίρεζε.  

Δ θίλεζε απηή βαζίδεηαη ζε έλα ζψκα εξεπλψλ νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ ζε ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θησρψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (Edmonds, 1979; 

Leithwood&Montgomery, 1982) θαη νη νπνίεο ζεκείσλαλ φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο, θαη ε 

εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, είλαη ζε ζέζε λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, αξθεί νη κνλάδεο απηέο λα 

θαζίζηαληαη απνηειεζκαηηθέο. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνυπφζεηε 

κία απνηειεζκαηηθή εγεζία ε νπνία ζα ήηαλ ηαγκέλε ζ‘ έλα θνηλφ ζθνπφ: ηα θαιά 
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καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα είλαη ζε ζέζε κία ζρνιηθή κνλάδα λα 

ραξαθηεξηζηεί σο απνηειεζκαηηθή ζα έπξεπε λα έρεη κία απνηειεζκαηηθή εγεζία ε νπνία ζα 

ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη άξα ζηε δηδαζθαιία ε νπνία 

απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο κάζεζεο. Βπαγσγηθά, ε απνηειεζκαηηθή εγεζία ζπλδέζεθε άξξεθηα 

κε ηε δηδαζθαιία (instruction) απ‘ φπνπ θαη πεγάδεη ν φξνο instructional leadership, πνπ ζηα 

ειιεληθά κεηαθξάδεηαη σο «παηδαγσγηθή εγεζία» ή «εγεζία γηα ηε δηδαζθαιία» 

(Marks&Printy, 2003; Smith&Andrews, 1989).  

Οη κειεηεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ παηδαγσγηθή εγεζία δηαηχπσζαλ κία ζεηξά απφ 

νξηζκνχο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα νξηνζεηήζνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ην είδνο απηφ ηεο 

εγεζίαο θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Οη Θενδσξίδεο θαη Κπζξαηψηεο(2010-2011) 

αλαθέξνπλ κεξηθνχο απφ απηνχο:  

«Αθνξά ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηνλ έιεγρν θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (Bossert, 1982).  

Πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο πνπ ν δηεπζπληήο αλαιακβάλεη ή κεηαβηβάδεη ζηνπο άιινπο  

κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Jordan, 1986).  

ηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ καζεηψλ (Wright, 1991)».  

Ώπφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο αιιά θαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Cotton, 2003; King, 

2002; Elmore, 2000; RobinsonV. , 2011; Murphy, Elliott, Goldring, &Porter, 2007), 

δηαθαίλεηαη πσο ε παηδαγσγηθή εγεζία ζπλδέεη άξξεθηα ην δηεπζπληή/εγέηε κε ην πιέγκα ηεο 

κάζεζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο, ηηο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνηππψλεη ηελ επίδξαζε ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ηεο παηδαγσγηθήο 

εγεζίαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο επίηεπμεο κέγηζησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ παηδηψλ (Leithwood, Louis, Anderson, &Wahlstrom, 2004; 

Louis, Dretzke, &Wahlstrom, 2010). Ώπνζαθελίδνπλ, επίζεο, νη κειεηεηέο ηνπο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ν παηδαγσγηθφο εγέηεο νθείιεη απνθιεηζηηθά λα επηθεληξσζεί  (αλάπηπμε θαη 

ππνζηήξημε ηεο δηδαθηηθήο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, πξνψζεζε, βειηίσζε θαη αμηνιφγεζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο) (Marks&Printy, 2003; Waters, Marzano, &MacNulty, 2003) 

ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεηαη ν δηεπζπληήο/εγέηεο σο ε θηλεηήξηα δχλακε, ην βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ θαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ κε 

έληνλν ην ζηνηρείν ηεο «παληνδπλακίαο» θαη ηεο απζεληίαο (Hallinger, 2003; Leithwood, 

Louis, Anderson, &Wahlstrom, 2004).  

Δ έλλνηα ηνπ παηδαγσγηθνχ εγέηε θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ επσκίδεηαη, φπσο 

θαζνξίζηεθαλ παξαπάλσ, δέρηεθε έληνλε θξηηηθή. χκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ηεο 

(Bolman&Deal, 1992; Cuban, 1988; Barth, 1986; Neumerski, 2013), ν δηεπζπληήο/εγέηεο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν κηαο θαη δηάθνξνη 

άιινη ξφινη (ζεζκηθνί, δηνηθεηηθνί, δηαρεηξηζηηθνί θηι) είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Δ εμ‘ νινθιήξνπ αθνζίσζε ζε απηή ηε δηάζηαζε ζα πξνθαινχζε 
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δπζιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βπηπξφζζεηα, ε άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγεζίαο 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα είδε θαη κεγέζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

άζθεζε παηδαγσγηθήο εγεζίαο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο πην εχθνια λα εθαξκνζηεί ζε κία 

ζρνιηθή κνλάδα κε κηθξφ καζεηηθφ πιεζπζκφ αιιά φρη ζε έλαλ κεγάιν φπνπ νη απαηηήζεηο 

είλαη κεγαιχηεξεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο ζέζεο (Hallinger&Merphy, 1986). Οη ηθαλφηεηεο 

ησλ δηεπζπληψλ/εγεηψλ απνηέιεζε κία άιιε εζηία θξηηηθήο: νη κειεηεηέο ζηάζεθαλ 

ζθεπηηθηζηηθά απέλαληη ζηελ χπαξμε «ζέιεζεο θαη ηθαλφηεηαο» ησλ δηεπζπληψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζ‘ απηφ ην ξφιν (Bossert, Dwyer, Rowan, &Lee, 1982).  Άιισζηε, 

ππνζηεξίδνπλ νη επηθξηηέο, ε ζέζε ηνπ δηεπζπληή κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο, είλαη κία κεζαία 

δηνηθεηηθή ζέζε ε νπνία πεξηνξίδεηαη αξθεηέο θνξέο αζθπθηηθά απφ αλψηεξεο δηνηθεηηθέο 

δνκέο θαη δελ δηαζέηεη ηε δηθαηνδνζία λα δξάζεη απηφλνκα. Βπίζεο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

πνπ ν δηεπζπληήο/εγέηεο δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο εηδηθέο γλψζεηο γηα λα επηηειέζεη ην 

έξγν ηνπ παηδαγσγηθνχ εγέηε, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ 

νη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πάλσ ζ‘ έλα αληηθείκελν θαη ζηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ (Lambert, 1998). Αηεπξχλνληαο ην ηειεπηαίν ζεκείν, νη ζεσξεηηθνί 

επηζεκαίλνπλ φηη νη δηεπζπληέο/εγέηεο δελ έρνπλ άκεζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο θαη ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ην θιίκα, δε γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζπιινγηθά θαη αηνκηθά θαη επνκέλσο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο (Hallinger, 1992).  

Δ παξαπάλσ θξηηηθή, πξνψζεζε ηνπο εηζεγεηέο ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο λα εμειίμνπλ θαη 

λα βειηηψζνπλ ηελ έλλνηα θαη ην ζηπι απηφ. Έηζη, απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία νη φξνη 

«θαηαλεκεκέλε παηδαγσγηθή εγεζία» (shared instructional leadership) θαη «εγεζία γηα 

κάζεζε» (leadership for learning).  

Δ «θαηαλεκεκέλε παηδαγσγηθή εγεζία» αληηπαξέξρεηαη ηνπ παηεξλαιηζηηθνχ, αξρατθνχ 

ραξαθηήξα θαη πεηζήληαο ππαθνήο απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Sheppard, 1996) θαη 

παξαρσξεί κέξνο ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππφ ην πξίζκα φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί, σο άκεζα εκπιεθφκελνη ζηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία, δχλαληαη θαη πξέπεη λα 

αλαιάβνπλ κέξνο ηεο παηδαγσγηθήο επζχλεο ηεο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο (Sergiovanni, 1991). Έηζη ν δηεπζπληήο/εγέηεο θαζίζηαηαη 

απφ επηζεσξεηήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ππνζηεξηθηήο, δηεπθνιπληήο, εκςπρσηήο 

θαη θαζνδεγεηήο (Poole, 1995; Neumerski, 2013). Ο δηεπζπληήο/εγέηεο παξφιν πνπ 

παξακέλεη ν παηδαγσγηθφο εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εμαζθεί ηελ εγεζία ηνπ 

ζπλεξγαηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δχλαηαη λα είλαη πην εμεηδηθεπκέλνη θαη 

θαιχηεξα πιεξνθνξεκέλνη κεηαζέηνληαο ην επίθεληξν ηεο επίβιεςεο ηεο δηδαζθαιίαο απφ 

ηνλ δηεπζπληή ζε έλα ζπκκεηνρηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ ζρήκα δηεπζπληή-εθπαηδεπηηθψλ- σο 

θνηλφηεηα καζεηεπφκελσλ (communities of learners)- (Blase&Blase, 1999)  θαη απφ κία 

πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο φρη κφλν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top-bottom) –

δηεπζπληήο-εθπαηδεπηηθνί- αιιά θαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up) εθπαηδεπηηθνί-

δηεπζπληήο (Marks&Printy, 2003).   
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Ο φξνο «εγεζία γηα κάζεζε» κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δηεπξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

αξρηθή έλλνηα ηεο «παηδαγσγηθήο εγεζίαο» θαηαλεκεκέλεο ή κε. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν 

νξηζκφο πνπ δίλεη ν Leithwood(Leithwood, 1995, p. 3): 

«Δίλαη κηα ζεηξά απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεδηάδνληαη, γηα λα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε άκεζα ή έκκεζα». 

Μέζσ ηνπ νξηζκνχ δηαθαίλεηαη φηη ε επζχλε ηεο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δελ 

απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην δηεπζπληή ή/θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά ζηε δηεπξπκέλε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ(RobinsonV. , 2011) θαη ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξντζηάκελσλ(Russell, Mazzarella, White, 

&Maurer, 1985). Δ πξναγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη επνκέλσο θαη ε 

παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαζίζηαηαη ππφζεζε φρη κφλν πξνζσπηθά ηνπ δηεπζπληή/εγέηε 

αιιά «θνηλή» ππφζεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ νη νπνίνη θαζίζηαληαη «θνηλφηεηεο 

κάζεζεο»(Hallinger, 2009) ελψ ν δηεπζπληήο/εγέηεο αλαιακβάλεη ην ξφιν λα πιεξνθνξήζεη, 

λα πξνσζήζεη, λα κάζεη, λα ζπλδέζεη θαη λα ζπληνλίζεη ηνπο θνξείο απηνχο ζηνλ θνηλφ ζηφρν 

ηεο βειηίσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεη φηη θάζε κέινο απηψλ 

ησλ θνηλνηήησλ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή πιεξνθνξηψλ θαη κάζεζεο γηα ηηο 

άιινπο(Murphy, Elliott, Goldring, &Porter, 2007; Krüger&Scheerens, 2012). Βπνκέλσο, 

νδηεπζπληήο/εγέηεοεμαθνινπζείλαέρεηέλαλπξσηαγσληζηηθφξφιναιιάεπξαγκάησζεηνπξφινπ

θαηνηιεηηνπξγίεοηνπδηαθνξνπνηνχληαηπιένλδηαθξηηάαπφηαπξνεγνχκελαπιαίζηανξηνζέηεζεο(

Jackson, 2012; Jackson&Marriott, 2012; Hattie, 2015). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν φξνο «παηδαγσγηθή εγεζία» πξνζεγγίδεηαη  κε ηελ 

έλλνηα ηεο «θαηαλεκεκέλεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο» ελψ φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν, γίλνληαη 

αλαθνξέο θαη ζηελ «εγεζία γηα ηε κάζεζε». 

1.2. Λεηηνπξγίεο ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο 

Παξάιιεια κε ηε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο (Hallinger, 2005), νη 

ζεσξεηηθνί θαη νη εξεπλεηέο δηαηχπσζαλ κία ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο ή/θαη ραξαθηεξηζηηθά 

(κνληέια/ηαμηλνκίεο) ηνπ παηδαγσγνχ εγέηε ηα νπνία θαη θαζνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ κέζα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. Με ηελ εμέιημε απηνχ ηνπ ζηπι εγεζίαο, ηα κνληέια/ηαμηλνκίεο 

εκπινπηίζηεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ ζπκβαδίδνληαο κε ηε δηεχξπλζε ηνπ φξνπ θαη ηελ 

ελλνηνιφγεζή ηνπ.  

Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηαηχπσζαλ, 

πεξηνξηζηήθακε ζηελ επηινγή κεξηθψλ κνληέισλ πνπ απαληψληαη πην ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ξφινπ ηνπ παηδαγσγνχ εγέηε. 

Πξφθεηηαη γηα ηα κνληέια ησλ Krug (Krug, 1992),Hallinger (Hallinger, 2003), Waters et al 

(Waters, Marzano, & MacNulty, 2003)θαηLeithwood et al (Leithwood, Day, Sammons, 

Hopkins, & Harris, 2006). Ο πίλαθαο 1 ζπλνςίδεη ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

παηδαγσγηθήο εγεζίαο βαζηζκέλνο ζηα κνληέια-ηαμηλνκίεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο 
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επηζηήκνλεο. Σα κνληέια ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηέζζεξηο άμνλεο πνπ ζεσξήζεθαλ φηη είλαη 

θνηλνί: θαηεπζχλζεηο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, νξγαληζκφο θαη δηδαθηηθφ πξφγξακκα.  Βπίζεο, 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ αιιά θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ, δελ ζα 

πξνβνχκε ζ‘ έλα εθηελή ζρνιηαζκφ ησλ κνληέισλ αιιά ζε ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία πξνσζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο κε ην νπνίν αζρνινχκαζηε.  

 Αηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ν παηδαγσγηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα επηηειεί ηέζζεξηο 

ιεηηνπξγίεο:  

α) ηε ζαθή δηαηχπσζε νξάκαηνο θαη απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ ηα νπνία ζα λνεκαηνδνηνχληαη 

κε ζαθείο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο νη νπνίνη ζα θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο 

β) ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

παξνρή θηλήηξσλ, αληακνηβψλ θαη αλαγλψξηζεο ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο  

γ) ηε δεκηνπξγία γφληκεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο κε ηε ζπλεηζθνξά φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη  

δ) ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο κέξηκλαο γηα απξφζθνπηε δηεμαγσγή 

ηεο, γηα παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 

παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ κέζσλ θαη ππνδνκψλ.  

 Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ζπλδένληαη θαη κε αλάινγεο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ή λα αλαπηχμεη ν δηεπζπληήο/εγέηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζ‘ απηέο: 

δηνξαηηθφηεηα, επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, νξγαλσηηθφηεηα, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, 

ζπλεξγαηηθφηεηα αιιά θαη επαγγεικαηηθή απηναλάπηπμε, απηνεπηκφξθσζε θαη απηνγλσζία 

(Θενδσξίδεο Ώ. , 2009-2010).  

 Σν πψο νη ιεηηνπξγίεο ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

δηεπζπληή/εγέηε επηδξνχλ ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη θνπιηνχξα εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ 

πξνεγεζεί ε απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο ε νπνία θαη 

έπεηαη. 
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Πίλαθαο 1. πγθξηηηθφο πίλαθαο κνληέισλ «παηδαγσγηθήο εγεζίαο» 

Μνληέιν Krug Μνληέιν Halliger ΜνληέινWalkers et al. Μνληέιν Leithwood et al. 

Καηεπζχλζεηο 

Καζνξηζκφο απνζηνιήο 

Ώλάπηπμε μεθάζαξνπ 

νξάκαηνο επηθεληξσκέλν 

ζηελ αθαδεκατθή εμέιημε 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

Έκπλεπζε θαη θαζνδήγεζε 

θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ 

πξνθιήζεσλ 

Αφκεζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο 

 
Πιαηζίσζε θαη επηθνηλσλία 

ησλ ζηφρσλ 

Καζνξηζκφο θαη δηαηήξεζε 

μεθάζαξσλ ζηφρσλ 
Ώπνδνρή θνηλψλ ζηφρσλ 

   Πξνψζεζε πςειψλ πξνζδνθηψλ 

Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

Ώλαγλψξηζε θαη αληακνηβή 

αηνκηθψλ πξνζπαζεηψλ/ Γλψζε 

ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

Ώηνκηθή ελίζρπζε θαη κέξηκλα 

 

Πξνψζεζε επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο 

Βλεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ/Πξνψζεζε 

ελεκέξσζεο θαη ζπδήηεζεο 

γχξσ απφ θαιέο πξαθηηθέο  

Αηαλνεηηθή θηλεηνπνίεζε: πξνψζεζε γηα 

αλάιεςε παηδαγσγηθψλ ξίζθσλ, 

επαλεμέηαζε ππνζέζεσλ, δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο, αλαηξνθνδφηεζε 

 

Αηαηήξεζε πςειήο 

δηνξαηηθφηεηαο 

Καιιηέξγεηα πνηνηηθήο επαθήο 

θαη αιιειεπίδξαζεο κε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο/ηξηεο 

Μνληεινπνίεζε: άζθεζε εγεζίαο κέζσ 

πξνζσπηθνχ παξαδείγκαηνο 

Δπαλαζρεδίαζε ηνπνξγαληζκνχ 

Πξνψζεζε θνπιηνχξαο 

δηδαζθαιίαο 
 

Βλίζρπζε θνηλψλ πεπνηζήζεσλ, 

αίζζεζεο θνηλφηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο/πκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζηελ πνιηηηθή 

ηνπ ζρνιείνπ 

Αφκεζε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο 

 
Παξνρή θηλήηξσλ γηα 

κάζεζε 

 Αφκεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα δηεπθφιπλζε 

εξγαζίαο 

  
Βθπξφζσπνο θαη ζπλήγνξνο ηνπ 

ζρνιείνπ ζε πνιηηηθέο αξρέο 

Αεκηνπξγία παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε 

νηθνγέλεηεο θαη θνηλφηεηεο 

Γηδαθηηθφ πξφγξακκα 

   Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

Καζνξηζκφο 

αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη 

δηδαζθαιίαο 

Βπίβιεςε θαη αμηνιφγεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο/ 

πληνληζκφο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

  

Βπίβιεςε δηδαζθαιίαο   Παξνρή ππνζηήξημεο ζηε δηδαζθαιία 

Παξαθνινχζεζε 

επίδνζεο 

καζεηψλ/ηξηψλ 

Παξαθνινχζεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ 

Παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

επηδξάζεσλ ζηε κάζεζε ησλ 

παηδηψλ 

Παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 
Πξνζηαζία ηνπ δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ 

Πξνθχιαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απφ δεηήκαηα θαη επηδξάζεηο 

πνπ ηνπο απνζπνχλ απφ ην 

δηδαθηηθφ ρξφλν θαη ζηφρν 

Πξνθχιαμε απφ δπζιεηηνπξγίεο ζην έξγν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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2. ΥΟΛΗΚΟ ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

Oη έλλνηεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή φζν θαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά ελαιιαθηηθά 

θαη ηζφηηκα αλαθεξφκελεο ζηελ αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Άιινη 

ηζφηηκνη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζρνιηθφ έζνο (ethos). 

Μπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά θαη ηζφηηκα; 

Μία πξνζεθηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ππνδεηθλχεη φηη, παξφιν πνπ δελ ππάξρεη πιήξεο 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ, πθίζηαηαη κία 

ζχκπλνηα φζνλ αθνξά ηνλ ελλνηνινγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ φξσλ, ηελ πξνζεγκέλε ρξήζε ηνπο 

θαη ηελ δηαθνξεηηθή ηνπο πιαηζίσζε. Πέξα φκσο απφ ηηο φπνηεο δηαθσλίεο, ππάξρεη 

νκνθσλία ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. 

2.1. ρνιηθφ θιίκα 

χκθσλα κε ηνλ Houtte (2005) ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο 

(organizational climate) ή ζρνιηθνχ θιίκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη.  

Δ πξψηε πξνζέγγηζε- ηεο πνιιαπιήο κέηξεζεο ηνπ νξγαλσζηαθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ 

(multiple measurement-organizational attribute approach), ππνζηεξίδεη φηη ην θιίκα απνηειεί 

έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία πεξηγξάθνπλ έλαλ νξγαληζκφ θαη ηα νπνία α) 

δηαρσξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ απφ άιινπο νξγαληζκνχο β) παξνπζηάδνπλ κία δηάξθεηα κέζα ζην 

ρξφλν θαη γ) επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δ δεχηεξε πξνζέγγηζε- ηεο αληηιεπηηθήο κέηξεζεο ηνπ νξγαλσζηαθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ 

(perceptual measurement-organizational attribute approach) ζθηαγξαθεί ην θιίκα σο έλα 

ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά γηα έλαλ νξγαληζκφ ή/θαη 

ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ θαη ηα νπνία γίλνληαη εκθαλή απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν νξγαληζκφο ή/θαη 

ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ.  

Δ ηξίηε πξνζέγγηζε ζεσξεί ην θιίκα σο ην πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Οη Grover&Coleman(2005) παξνπζηάδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ Moos ν νπνίνο νξίδεη ην θιίκα σο 

ηελ θνηλσληθή αηκφζθαηξα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζχκθσλα κε ηα πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο. Δ θνηλσληθή αηκφζθαηξα δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: α) ηηο 

ζρέζεηο (καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ) β) ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

ζηφρσλ (πηπρέο ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο) θαη γ) ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

αιιαγή ηνπ (πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη λφκνη θαη νη δηαδηθαζίεο). 

 Ο Houtte παξαδέρεηαη φηη ν νξηζκφο ηνπ θιίκαηνο είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη πηνζεηψληαο 

ηνλ επξέσο απνδεθηφ δηαρσξηζκφ ηνπ Tagiuri ππνγξακκίδεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ: α) ηελ 
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νηθνινγία ή ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. θηίξηα, ππνδνκέο θηι) β) ην πεξηβάιινλ (milieu) ή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ γ) ην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα ή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη δ) 

ηελ θνπιηνχξα ή ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ αμηψλ, ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ θαη ησλ 

γλσζηηθψλ δνκψλ (Houtte, 2005).   

ια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηθιείνπλ νη παξαπάλσ νξηζκνί, νη Freibergand Stein(Freiberg&Stein, 

1999) ηα ραξαθηεξίδνπλ σο ηελ θαξδηά θαη ηελ ςπρή ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηεινχλ ηελ νπζία 

ηνπ ζρνιείνπ ε νπνία έιθεη καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα αγαπνχλ ην ζρνιείν θαη λα 

απνδεηνχλ λα είλαη θνκκάηη ηνπ. ε κία πην ζπκππθλσκέλε δηαηχπσζε, ν Gruenert(2008) 

απνθαιεί ην ζρνιηθφ θιίκα σο ηε «ζηάζε» ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζε κία πξνζπάζεηά ηνπ λα ην 

απνζαθελίζεη ην ραξαθηεξίδεη σο ηελ πξψηε αίζζεζε πνπ έρεη θάπνηνο φηαλ εηζέξρεηαη γηα 

πξψηε θνξά κέζα ζ‘ έλα ζρνιηθφ ρψξν θαη έξρεηαη ζ‘ επαθή κε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο/ηξηεο ηνπ, ηε (ςπρηθή) δηάζεζε, ην «εζηθφ» ηνπ ζρνιείνπ θαη ην νπνίν θπξίσο 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθθξάδνληαη θαη πνπ έρνπλ δνκεζεί 

αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

2.2. ρνιηθή θνπιηνχξα 

Ο ίδηνο κειεηεηήο (Gruenert, 2008) ππνγξακκίδεη πσο αλ ην ζρνιηθφ θιίκα είλαη ε «ζηάζε» 

ηνπ νξγαληζκνχ, ε θνπιηνχξα είλαη ε «πξνζσπηθφηεηα» ηνπ, ην ζχλνιν δειαδή ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ ζρνιείνπ. ηηο ίδηεο γξακκέο απνζαθήληζεο θηλνχληαη θαη άιινη επηζηήκνλεο.  

Οη Peterson&Deal(Peterson&Deal, 1998, p. 28) νξίδνπλ ηε θνπιηνχξα σο εμήο: 

 «…είλαη ην ππνζπλείδεην ξεχκα ησλ λνξκψλ, αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, παξαδφζεσλ θαη 

ηειεηνπξγηψλ ην νπνίν έρεη δνκεζεί κέζα ζην ρξφλν απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ 

καδί, ιχλνπλ πξνβιήκαηα, θαη αληηκεησπίδνπλ πξνζθιήζεηο. Απηφ ην ζχλνιν ησλ άηππσλ 

πξνζδνθηψλ θαη αμηψλ δηακνξθψλεη πψο νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη, αηζζάλνληαη θαη 

δξνπλ κέζα ζηα ζρνιεία. Απηφ ην πςειά ζπλερέο δίθηπν ηεο επίδξαζεο ζπλδέεη ην ζρνιείν 

θαη ην θάλεη δηαθνξεηηθφ».  

Σν ππνζπλείδεην απηφ πιέγκα επίδξαζεο πνπ δνκείηαη κέζα ζην ρξφλν κεηαβηβάδεηαη ζηε 

λέα γεληά (Gruenert, 2008) αιιά δελ παξακέλεη ζηαηηθφ. Παξφιν πνπ πξνζδίδεη ζηνλ 

νξγαληζκφ ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο αθνζίσζεο πξνο απηφλ, ηνλ ελδπλακψλεη θαη 

θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα επηθέξεη ηξνπνπνηεηηθέο 

αιιαγέο ζηα κέιε ηνπ αιιά θαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή θνπιηνχξα θαη 

ηελ θνηλσληθή αληίιεςε ησλ κειψλ ηνπ (Καξαηάζηνο & Καξακήηξνπ, 2010).  

Ο Houtte αλαθέξεη φηη ε θνπιηνχξα κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αθαίξεζεο, βαζηδφκελνο ζηηο απφςεηο ηνπ Schein (Houtte, 2005). Σν πξψην επίπεδν είλαη ηα 

νξαηά δεκηνπξγήκαηα (visibleartifacts) ή ηα ζχκβνια έθθξαζεο φπσο είλαη, ζηε πεξίπησζε 

ηνπ ζρνιείνπ, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ, ε ελδπκαζία, ε εζηκνηππία ηνπ ζρνιείνπ θα. Σν 
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δεχηεξν επίπεδν είλαη πην αθαηξεηηθφ θαη πεξηιακβάλεη πξφηππα πνπ πεγάδνπλ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αμίεο (value-oriented standards) νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηη επηζπκνχλ ηα 

κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ελψ ην ηξίην κεγαιχηεξν επίπεδν 

αθαίξεζεο πεξηιακβάλεη ηηο ππνζπλείδεηεο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

2.3. ρέζε θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο 

Γηα λα απνζαθελίζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

παξαδείγκαηα δχν αθαδεκατθψλ πνπ ζπλαληήζακε ζηε βηβιηνγξαθία θαη ηα νπνία ζπλδένπλ 

κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηηο δχν έλλνηεο: ην παξάδεηγκα κε ηα doughnuts ηνπ 

Gruenert(Gruenert, 2008) θαη ηνπ παγεηψλα ηνπ Riddile (Riddile, 2012). 

O Gruenert, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη πην θαηαλνεηφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο αιιά θαη γηα λα ηνλίζεη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, πεξηγξάθεη κία θαληαζηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν δηεπζπληήο κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο κία Παξαζθεπή πξνζθέξεη 

doughnuts ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βθείλε ηελ Παξαζθεπή, ην θιίκα ελδέρεηαη λα 

αιιάμεη θαη νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ πξνζθνξά. Θα ππάξμεη, 

ελδερνκέλσο, επίδξαζε πνπ ζα απνηππσζεί ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζρέζε 

ηνπο κε ην δηεπζπληή. Ώλ ν δηεπζπληήο εμαθνινπζήζεη λα πξνζθέξεη αλάινγν θέξαζκα θάζε 

Παξαζθεπή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απηή ε ζπκπεξηθνξά ζα γίλεη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

ζρνιείνπ- ν δηεπζπληήο πξνζθέξεη θέξαζκα θάζε Παξαζθεπή- ην νπνίν ζα θαηαρσξεζεί σο 

άγξαθε πξνζδνθία θαη ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ. ε έλα 

ζπλάδειθν πνπ ζα έξζεη γηα πξψηε θνξά ζην ζρνιείν, ην ζπγθεθξηκέλν θέξαζκα ζα 

αλαθεξζεί ελδερνκέλσο σο ζπλήζεηα, έζηκν, παξάδνζε. Ώλ γηα θάπνηεο Παξαζθεπέο ν 

δηεπζπληήο δελ πξνζθέξεη ην θέξαζκα, απηή ε έιιεηςε ζα πξνθαιέζεη ελδερνκέλσο κία 

αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελδερνκέλσο κηα αιιαγή ζην θιίκα
30

.  

ην δεχηεξν παξάδεηγκα, ν Riddile παξνκνηάδεη ηε ζρέζε θιίκαηνο θνπιηνχξαο σο 

παγφβνπλν. Σν κέξνο ην νπνίν βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη 

θαζίζηαηαη νξαηφ, απνηειεί ην θιίκα. ηη ππάξρεη ζε κία ζρνιηθή κνλάδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηθφλσλ, ησλ ήρσλ, ησλ αηζζεκάησλ, ησλ νζκψλ 

ζπκβάιινπλ ζην θιίκα. Βίλαη «ε επηθαλεηαθή εθδήισζε ηεο θνπιηνχξαο» (Schein 1990, p.91 

ζην Houtte 2005, p. 78). Σν κέξνο ηνπ παγφβνπλνπ ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ απφ ηε ζάιαζζα 

θαη ην νπνίν δελ είλαη άκεζα νξαηφ αιιά θάπνηνο πξέπεη λα δηεηζδχζεη ζε βάζνο γηα λα ην 

αληηθξίζεη θαη λα ην εμεξεπλήζεη, απνηειεί ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη 

αληηδξάζεηο ζην ζχλνιν ησλ αηζζήζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ θιίκαηνο επεξεάδνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα, κία θαη απηή παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

λφεκα απηψλ ησλ αηζζήζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη θαζνδεγεί ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο.  

                                                 
30

 Δ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά απνηειεί έλα απινπζηεπκέλν παξάδεηγκα θαη δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ην θιίκα 

αθνξά κφλν ηε ζρέζε δηεπζπληή/εθπαηδεπηηθψλ αιιά φισλ ησλ θνξέσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 
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Βπνκέλσο δελ ζα θαζίζηαην αβάζηκν θαη αλαθξηβέο λα εηπσζεί, κε βάζε ηνπο νξηζκνχο πνπ 

παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, φηη ην θιίκα είλαη κία έλλνηα κεγαιχηεξε ζε εχξνο απφ ηελ 

θνπιηνχξα ε νπνία πεξηθιείεηαη κέζα ζ‘ απηφ ελψ ε θνπιηνχξα είλαη κία έλλνηα βάζνπο φπνπ 

ηελ θνξσλίδα ηεο θαηέρεη ην θιίκα. Δ δηαθνξνπνίεζε απηή ζε εχξνο θαη βάζνο, ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα βαζηζηεί ζηα δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά ππφβαζξα απφ ηα νπνία πεγάδνπλ νη 

έλλνηεο: ην θιίκα απφ ηελ θνηλσληθή θαη βηνκεραληθή ςπρνινγία ελψ ε θνπιηνχξα απφ ηελ 

αλζξσπνινγία θαη ηελ θνηλσληνινγία (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).  Σέινο, ν πίλαθαο 2, 

πξνζαξκνζκέλνο απφ ην άξζξν ηνπ Gruenert, ζπλνςίδεη ηφζν ηε ζρέζε φζν θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν ελλνηψλ ελψ παξάιιεια πεξηιακβάλεη θαη αλαθνξέο γηα ηε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπο, ζέκα ην νπνίν ζρνιηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

3. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΖΓΔΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΚΛΗΜΑ 

ΚΑΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 2, ην θιίκα απνηειεί ην πξψην ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί 

λα αιιάμεη θαη λα βειηησζεί φηαλ ε ζρνιηθή κνλάδα ρξήδεη ηξνπνπνίεζεο θαη 

αλαπξνζαξκνγήο. Πψο κπνξεί απηή ε αιιαγή λα επηηεπρζεί θαη θπξίσο, κπνξεί θαη αλ λαη 

πψο ν δηεπζπληήο/εγέηεο δχλαηαη λα πξνζαλαηνιίζεη κία ηέηνηα αιιαγή; 

Πίλαθαο 2. χγθξηζε θιίκαηνο-θνπιηνχξαο βαζηζκέλνο ζηνλ Gruenert (Gruenert,2008) 

 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη θαηνξζψζακε λα 

εληνπίζνπκε, ζπλεγνξνχλ ζηελ άπνςε φηη ε εγεζία απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

αλαδφκεζεο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξαο (Stolp, 1994; Bath, 2002; Robinson, Lloyd, 

&Rowe, 2008; Fultz, 2011; Weathers, 2006; Weathers, 2011; Bellibas&Liu, 2018). Σν 

Κιίκα Κνπιηνχξα 

ηάζε ή δηάζεζε ηεο νκάδαο Πξνζσπηθφηεηα ηεονκάδαο 

Παξέρεη θαηάζηαζε ηεοζθέςεο Παξέρεη έλαλ (πεξηνξηζκέλν) ηξφπν 

ζθέςεο 

Βπέιηθην, εχθνιν ζηε αιιαγή Υξεηάδεηαη ρξφληα γηα λα εμειηρζεί 

ΐαζίδεηαη ζε αληηιήςεηο ΐαζίδεηαη ζε αμίεο θαη πεπνηζήζεηο 

Γίλεηαη αηζζεηφ απφ ηελ είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ 

Σα κέιε δελ ηελ αηζζάλνληαη 

Πεξηβάιιεη ηα κέιε ηνπ Βίκαη κέξνο/θνκκάηη ησλ κειψλ ηνπ 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αηζζάλνληαη θαη 

εθθξάδνληαη ηα κέιε 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξάηηνπλ ηα 

κέιε 

Σν πξψην ζεκείν αιιαγήο Καζνξίδεη αλ ε βειηίσζε είλαη δπλαηή 
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πιαίζην ζην νπνίν θηλήζεθαλ νη ελδεηθηηθέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνπκε είλαη απηφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ε νπνία απνηειεί ηνλ απψηεξν ζηφρν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Ο απψηεξνο απηφο ζθνπφο 

καο επαλαθέξεη ζηηο απαξρέο ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο, πνπ ζρνιηάζηεθαλ παξαπάλσ, θαη 

παξέρεη ην έλαπζκα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζχδεπμεο ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο. 

Οη έξεπλεο (Boyce&Bowers, 2018) πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πάλσ ζ‘ απηή ηελ ζχδεπμε ζα 

κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ε πξψηε αθνξά ηηο έξεπλεο πνπ αλαδεηνχλ 

άκεζα ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη επίδξαζε θαη ζε εθείλεο πνπ ε ζρέζε ηνπο αλαδχεηαη κέζα 

απφ ην πιαίζην δηεξεχλεζεο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαη ζρνιηάδνληαη έξεπλεο θαη απφ ηηο 

δχν θαηεγνξίεο. 

Οη έξεπλεο άκεζεο ζπζρέηηζεο άιινηε αλαθέξνληαη ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα (Miles, 2002; 

DuPont, 2009; Sahin, 2011) θαη άιινηε ζην ζρνιηθφ θιίκα (Lord, 2001; Xie, 2008; Zommers, 

2009; Bellibas&Liu, 2018) επηδεηθλχνληαο ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ησλ φξσλ. Πξνζπαζνχλ 

λα δηαγλψζνπλ αλ θαη πψο νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο 

επηδξνχλ ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη θνπιηνχξα εμεηάδνληαο θπξίσο ηηο απφςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ/εγεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη έξεπλεο έκκεζεο 

ζπζρέηηζεο εμεηάδνπλ είηε ηελ επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ (MacNeil, Prater, &Busch, 2009; Kutsyuruba, Klinger, &Hussain, 2018), ηελ 

επίδξαζε ηεο εγεζίαο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Robinson, Lloyd, &Rowe, 2008; 

Louis, Dretzke, &Wahlstrom, 2010) θαη ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Leithwood, Louis, 

Anderson, &Wahlstrom, 2004), ηελ επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ (Hargreaves, 1995; Tschannen-

Moran&Gareis, 2015) θαζψο θαη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζην ζρνιηθφ 

θιίκα (Cohen, MacCabe, Michelli, &Pickeral, 2009; Anderson, 1982; Marshall, 2004).  Σα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

O δηεπζπληήο/εγέηεο απνηειεί ηνλ παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο ησλ παηδηψλ θαζψο 

θαη ηεο βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο γεληθά αιιά θαη ηεο 

θνπιηνχξαο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο εηδηθφηεξα. ρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί απνηειεζκαηηθέο δηαζέηνπλ κία απνηειεζκαηηθή εγεζία ε νπνία επηδξά ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δ απνηειεζκαηηθή εγεζία απφ ηελ άιιε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θιίκα ε νπνία πξνσζεί κία θνπιηνχξα κάζεζεο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθεληξψλεη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία ζπκπίπηνπλ κε ηα 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδαγσγηθνχ εγέηε. Δ ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε πνπ επηδεηθλχεη ν δηεπζπληήο/εγέηεο ζπγθαηαιέγεηαη σο ε βαζηθή 

παξάκεηξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα. Δ πιήξεο απνζαθεληζκέλε 

απνζηνιή θαη φξακα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη θαιά δηαηππσκέλνη ζηφρνη θαη ε εκπινθή 

φισλ ησλ ζπζρεηηδφκελσλ θνξέσλ ζηελ πινπνίεζή ηνπο απνηειεί κία βαζηθή παξάκεηξν. Δ 

αθνζίσζε ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο 
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αλαβάζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο θξνληίδαο ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε κε 

αληίζηνηρεο πξνζαξκνγέο ζην αλαιπηηθφ θαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα, ηεο εκπινθήο ηνπ 

δηεπζπληή/εγέηε ζηε δηδαζθαιία κε ηερληθέο ελζάξξπλζεο, πξνβνιήο, αλαγλψξηζεο θαη 

αληακνηβήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ηνκείο πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ παηδαγσγηθή 

εγεζία (Blase&Blase, 1999).  

 ην ίδην κήθνο θχκαηνο, θηλείηαη θαη ε απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ε θνπιηνχξα 

ηεο κάζεζεο. πλδέεη άξξεθηα ηνλ δηεπζπληή/εγέηε κε ηελ θαιιηέξγεηα κίαο θνπιηνχξαο 

κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο κε καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο, κε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζρνιηθνχ θαη καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηελ θαιιηέξγεηα 

θιίκαηνο αλαγλψξηζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε καζεηή/ηξηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ θαη 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνδηαρείξηζεο (Sahin, 

2011). 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε χπαξμε ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο επηδξά θαη 

επεξεάδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εγεζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

απνηειεζκαηηθή πξνζδηνξίδνληαο άκεζα θαη έκκεζα ηηο εγεηηθέο ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ν δηεπζπληήο πξνθεηκέλνπ ε απνηειεζκαηηθή θνπιηνχξα θαη 

θιίκα λα δηαηεξεζεί θαη λα εμειηρζεί.  

Βληνχηνηο, νη έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη ε χπαξμε ελφο παηδαγσγηθνχ εγέηε δελ θαζίζηαηαη απφ 

κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο θαη 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο (Cohen, MacCabe, Michelli, &Pickeral, 2009). Τπνγξακκίδνπλ 

φηη ν παηδαγσγηθφο εγέηεο απνηειεί ηνλ θνξέα παηδαγσγηθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ νη 

νπνίεο πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε έλα φξακα θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηα νπνία 

πξνζηδηάδνπλ σο έλα βαζκφ κε ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαη γηα ηα νπνία ν δηεπζπληήο/εγέηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη κε ηνπο 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ηε ζπλαίλεζε, ηελ έκπλεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ. Δ 

ηειεπηαία επηζήκαλζε ππνδεηθλχεη έληνλα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα χπαξμε ζπλεξγαζίαο 

θαη ζπλδηαρείξηζεο ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ απ‘ φινπο ηνπο θνξείο θαη 

θπξίσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηείλνληαο θπξίσο πξνο ηελ θαηαλεκεκέλε παηδαγσγηθή 

εγεζία(Hallinger, 2003). Υσξίο ηελ ζπλαίλεζε, ζπλεξγαζία θαη ζπλδηαρείξηζε, ε φπνηα 

παηδαγσγηθή εγεζία δελ δχλαηαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξά κφλν ζπνξαδηθά θαη 

απνζπαζκαηηθά (MacNeil, Prater, &Busch, 2009).  

Ώλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ θιίκα θαη θνπιηνχξα, νη έξεπλεο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θνπιηνχξαο θαη θιίκαηνο απφ 

κέξνπο ηνπ δηεπζπληή/εγέηε, ην ζεβαζκφ ηεο θαη ηεο δφκεζεο ηεο φπνηαο αιιαγήο θαη 

βειηίσζεο πάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα θαη θπξίσο πάλσ ζηα ζεηηθά ηεο ζεκεία (Anderson, 

1982). Σνλίδνπλ, επίζεο, φηη δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα θαη ζεσξεηηθέο ππνδείμεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ σο «ζπληαγέο» ζε θάζε πεξίπησζε(Hallinger, 2003; Hallinger, 

2005). Κάζε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί κία κνλαδηθφηεηα, φπσο κνλαδηθά είλαη θαη ηα κέιε 

ηεο, θαη ε φπνηα αλαπιαηζίσζε ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζηε βάζε ηεο κνλαδηθφηεηαο 

απηήο(Stolp, 1994).  
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4. ΠΛΑΗΗΩΖ ΣΖ ΤΕΔΤΞΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 

Σν είδνο ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο αλαπηχρζεθε ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ηα νπνία 

δηέζεηαλ απηνλνκία φζνλ αθνξά ηε δφκεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ σξνινγίνπ, 

ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εκπινθή ηνπ δηεπζπληή ζηε δηδαθηηθή 

δηδαζθαιία θαη ζηφρεπαλ ζε πςειά καζεζηαθά κεηξήζηκα απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία θηφιαο 

αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ παξνπζηάδεη απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Βίλαη έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

θαζνξίδνληαη απφ αλψηεξεο δηνηθεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη ειάρηζηε είλαη ε 

εκπινθή ηνπ δηεπζπληή ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Βπνκέλσο, ην αξρηθφ εξψηεκα πνπ ζα 

πξνζεγγίζνπκε θαη ην νπνίν ζεσξνχκε βαζηθφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζε πιαηζίσζε ηεο 

ζχδεπμεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη αλ θαη θαηά πφζν ν δηεπζπληήο κίαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κπνξεί λα επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ παηδαγσγνχ 

εγέηε. 

Βθ πξψηεο φςεσο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ε άζθεζε ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο 

απνηειεί δηθαηνδνζία ηνπ πληνληζηή Βθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, φπσο δηαηππψλεηαη θαη ζην ΦΒΚ 

102/12-06-2018, ζει. 52791. Ώλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

« […] ηνπο παξέρνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημή ηνπο ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο. (παξ. δ αξ. 3) 

Δλζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ(παξ. ε αξ. 3) 

Τπνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κεξηκλνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε δεηήκαηα 

πνπ ελδερνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα δηαρεηξηζηνχλ.(παξ. η αξ.3) 

πλεξγάδνληαη κε ηνπο Γηεπζπληέο ή ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ[…]ην 

πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε 

ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή δηαδηθαζία… (παξ. ηε αξ.3)(ΦΒΚ 102/12-

06-2018: 52791) 

Βληνχηνηο, ζην ΦΒΚ 1340/16-10-2002ζηε ζει. 17896 φπνπ αλαθέξνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ 

δηεπζπληή, ηνλ θαζνξίδνπλ σο ηνλ επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ ππεχζπλν ζην ρψξν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ν νπνίνο: θξνληίδεη ην ζρνιείν λα απνηειεί κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα, δχλαηαη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη νθείιεη λα απνηειεί παξάδεηγκα ελψ πξέπεη 

λα ελζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα εκπλέεη θαη λα παξέρεη ζεηηθά 

θίλεηξα ζ‘ απηνχο. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 103 of 392 

Βπηπξφζζεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ,ζην ΦΒΚ 240/05-11-2013, ην νπνίν αθνξά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αμηνινγείηαη σο 

εμαηξεηηθφο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φηαλ εζηηάδεη ζηελ παηδαγσγηθή ζηήξημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο, πξνζδίδεη φξακα, πςειέο πξνζδνθίεο θαη ηδηαίηεξε 

ηαπηφηεηα θαηλνηνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ελψ ζηεξίδεη ηε κάζεζε πνπ απνθέξεη πςειέο 

επηδφζεηο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη δηαζθαιίδεη ηε γεληθφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ώπφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη πσο ππάξρεη ηαχηηζε ζε αξθεηά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη αθελφο φηη ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηείλεη λα θαηαζηήζεη ην δηεπζπληή 

παηδαγσγηθφ εγέηε θαη αθεηέξνπ φηη λνκηκνπνηείηαη θαη επσκίδεηαη νηθεηνζειψο ή κε ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα αζθήζεη παηδαγσγηθή εγεζία. 

Ώλ ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο απηήο πνιηηηθήο ζπλππνινγηζηεί: α. ε εθαξκνγή 

ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Βγθχθιηνο ΤΠ 1900089/Γ1/10-12-2013) πνπ έρεη απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο έρεη ν δηεπζπληήο 

θαη β. ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ κε ην Νφκν 4547/12-06-2018, ηφηε πξνδηαγξάθεηαη αθφκα έλα ζηνηρείν ην νπνίν 

ζπλεγνξεί ζηελ άζθεζε ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο απφ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή. 

Δ επηζήκαλζε φηη ζθνπφο ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη θαη ε δφκεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο παξαπέκπεη θαη ζηελ άζθεζε ηεο 

«θαηαλεκεκέλεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο» αιιά θαη ηεο «εγεζίαο γηα κάζεζε» ελψ ηαπηφρξνλα 

άπηεηαη θαη ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο. ρεηηθά κε ηα ηειεπηαία, ε 

κειέηε θεηκέλσλ ηεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ άπηνληαη ζεκάησλ ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη θιίκαηνο ππφ ην πξίζκα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ζηαδηαθή αλαδφκεζε θαη 

αλαπξνζαξκνγή ζε κνξθέο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, αιιεινελίζρπζεο 

θαη ππνζηήξημεο κε έκθαζε ζηελ θνπιηνχξα κάζεζεο φισλ ησλ θνξέσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο. Καη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ν δηεπζπληήο παίδεη έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο «επηβάιιεηαη» λα 

πηνζεηήζεη ή/θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζ‘ έλα κνληέιν άζθεζεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο κε 

ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θιίκα. Γηα λα επηδξάζεη ν 

δηεπζπληήο/παηδαγσγηθφο εγέηεο ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη θνπιηνχξα, ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπλνπηηθά παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Βλ ηάρεη ζα 

ιέγακε φηη γηα λα ζέζεη ζε ηξνρηά ηελ φπνηα βειηίσζε, ζα πξέπεη λα γλσξίζεη ζε βάζνο ηελ 

εθάζηνηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη πξσηίζησο ην ζρνιηθφ θιίκα ζην νπνίν θαη κπνξεί λα 
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επηδξάζεη πξσηίζησο θαη λα ηξνπνπνηήζεη. Δ φπνηα βειηίσζε θαη ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα 

γίλεη κέζα ζε πλεχκα ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ακνηβαηφηεηαο αθνχ έρεη πξνεγεζεί έλα ζαθέο 

φξακα θαη εκπεξηζηαησκέλνη ζηφρνη θνηλήο ζπλαίλεζεο.  

αθψο θαη ζηα παξαπάλσ πθίζηαηαη κία ζεηξά πεξηνξηζκψλ. Ώπφ ηελ ειιεληθή έξεπλα ζην 

ρψξν θαη πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε, (Κνπηνχδεο, 2008; Καηάλνπ, Μαιηβίηζε, Μλεκαηίδνπ, 

Σαπιαξίδνπ, & Σζηκεξίθα, 2003), δηαθαίλεηαη φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ην δηεθπεξαησηηθφ ζηπι εγεζίαο θαη θαηαλαιψλεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ ζην δηνηθεηηθφ-γξαθεηνθξαηηθφ ηνπ ξφιν. Σν αζθπθηηθά 

ζπγθεληξσηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  θαζψο θαη ε έιιεηςε ζρεηηθήο 

επηκφξθσζεο ζπκβάιινπλ αιιά θαη θαζνξίδνπλ έλαλ ηέηνην ξφιν θαη ζηπι εγεζίαο. 

Βληνχηνηο, δελ απνθιείνπλ θαη ηελ άζθεζε ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο. Με ηελ θαηάιιειε 

επηκφξθσζε απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο θαη ηε ζπλερή απηνεπηκφξθσζε θαη απηνεμέιημε, ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δχλαηαη λα πηνζεηήζεη  ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ εγεζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνάγεη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δηεπζπληή θαη κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζε πλεχκα 

ηζνλνκίαο, ζεβαζκνχ θαη ελίζρπζεο, λα πξνσζήζεη λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα 

παξαθνινπζεί ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ελψ είλαη ζε ζέζε λα πξνάγεη θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδξψληαο, κέζσ απηψλ, ηαπηφρξνλα θαη ζην 

ζρνιηθφ θιίκα θαη θνπιηνχξα.  

Πξσηίζησο, φκσο, απαηηείηαη λα εμνηθεησζεί κε ηελ έλλνηα ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο θαη ηεο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη θιίκαηνο, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο γηα ηε 

ζρνιηθή ηνπ κνλάδα, λα δηαζέηεη ή λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηελ άζθεζή ηεο θαη πάλσ 

απ‘ φια λα δηαζέηεη ηε ζέιεζε λα «απεγθισβηζηεί» απφ ην δηεθπεξαησηηθφ ζηπι εγεζίαο. Δ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή πξνζδίδεη πνιιέο επθαηξίεο/πεξηζψξηα γηα αμηνπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ πξνηείλνπλ νη ζπγγξαθείο. Δ θαζηέξσζε, γηα παξάδεηγκα, παηδαγσγηθψλ 

ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν ζρεδηαζκφο/παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ απφ θαη 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

νξγάλσζε αλάινγσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

θνξείο, ε κεζφδεπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ δηεπζπληή σο παξάδεηγκα γηα ηε κάζεζε αθφκα θαη ε 

ηαθηηθή ζπλεχξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε κία εηήζηα αιιά θαη θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ζηφρεπζε.  

Φπζηθά, νπνηαδήπνηε αιιαγή δελ γίλεηαη πάληνηε άκεζα θαη αζηξαπηαία απνδεθηή θαη 

εθαξκφζηκε. Δ βηβιηνγξαθία ζπληζηά φηη πάληνηε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζρεηηθή αληίδξαζε 

πάλσ ζηελ νπνία πξέπεη ν δηεπζπληήο λα δνκήζεη γηα λα επηθέξεη ηελ αιιαγή. πσο φκσο 

ηνλίδνπλ θαη νη Blasé &Blasé (1999)ε αιιαγή είλαη έλα ηαμίδη κάζεζεο θαη αλάιεςεο ξίζθνπ 

(change is a journey of learning and risk taking). 
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Abstract: The main purpose of this research is to investigate the perceptions of Secondary 

school teachers on school crisis management. To meet these objectives, qualitative research 

was conducted with semi - structured interviews in a sample of ten (10) Secondary school 

teachers in the prefecture of Thessaloniki. The research results revealed the lack of 

educational policy concerning teachers‘ proficiency and training to handle school crisis. 

However, teachers are sufficiently informed about the subject due to personal interest. The 

research results can be used. 

Keywords: school crisis, school crisis team. 

Πεξίιεςε: ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ δηεμήρζε πνηνηηθή 

έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε δείγκα δέθα (10) εθπαηδεπηηθψλ Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Ώπφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη ην ειιηπέο ζεζκηθφ 

πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά θαιά ελεκεξσκέλνη 

γηα ην ζέκα ιφγσ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ 

λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηελέξγεηα κίαο πνζνηηθήο έξεπλαο κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο 

αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Λέμεηο θιεηδηά: ζρνιηθή θξίζε, νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο. 

Δηζαγσγή 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ε ιέμε «θξίζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά, 

εθπαηδεπηηθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηθά, θαζψο θαη πξνζσπηθά ζπλαηζζεκαηηθά ηξαχκαηα, 

γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη πσο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δσήο καο θαη θαηά 

ζπλέπεηα νθείινπκε λα αλαπηχμνπκε δεμηφηεηεο δηαρείξηζήο ηεο. χκθσλα κε ηνπο Brock, 

Sandoval&Lewis, (2005:57), ε ζρνιηθή θξίζε κπνξεί λα νξηζηεί σο «έλα μαθληθφ γεγνλφο, 

έλα γεγνλφο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη έλα κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ θαη/ή 

πξνζσπηθνχ, έλα γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηε 

ζεηηθή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ». 
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ηφρνο ηεο έξεπλαο– εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηελέξγεηα έξεπλαο ησλ αληηιήςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο αθνξνχλ, ηφζν ζην ηη 

γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζην ηη 

ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ.Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο 

αθνξνχλ, ηφζν ζην ηη γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, φζν θαη ζην ηη ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ. 

Οη ζηφρνη απηνί ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: 

1. Ση γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ζέκαηα πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε κηα 

ζρνιηθή κνλάδα;  

2. Ση εθαξκφδεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ;  

Θεσξεηηθφ πιαίζην 

1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο θξίζεο, θάζεηο θαη κνληέιν δηαρείξηζεο 

θξίζεο 

Ώπφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη κηα πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηε ζρνιηθή 

θξίζε. Βλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ηε Υαηδερξήζηνπ (2012:27):έλαο νξηζκφο γηα ηελ θξίζε ν 

νπνίνο έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο (Allen,Jerome, White, MarstonPope, 

&Rawlins, 2002·Brock et al., 2005· Caplan, 1964·  Slaikeu, 1964) νξίδεη ηελ θξίζε σο κηα 

πξνζσξηλή θαηάζηαζε αλαζηάησζεο θαη απνδηνξγάλσζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ 

ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα ρεηξηζηεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηείθαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη (ιφγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο) 

έλαξηδηθά δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. 

Βπηπιένλ, νη Rosenthal θαη Pijnenburg (φπ. αλαθ. ζην Heath, 2005) απνδίδνπλ ζηελ θξίζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο απεηιήο, ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο. Ο Caplan  

(φπ. αλαθ. ζην αΎηεο, 2008), απφ ηελ άιιε κεξηά, ζεσξεί πσο νη θξίζεηο δελ πξνθαινχληαη 

κφλν απφ μαθληθά γεγνλφηα, αιιά θαη απφ εμειηθηηθέο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, θαη έηζη νξίδεη 

ηελ θξίζε σο αλαζηάησζε, αιιά θαη σο αδπλακία δηαηήξεζεο κηαο ζηαζεξήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Σέινο, γηα ην Harvard Business School (2011), ε θξίζε έρεη 

δηηηή ππφζηαζε. Ώπηφ ζεκαίλεη πσο απφ ηε κηα κεξηά απνηειεί θίλδπλν, αιιά απφ ηελ άιιε 

είλαη κηα επθαηξία γηα αιιαγή θαη αλαδήηεζε λέσλ ιχζεσλ.  

Κάζε θξίζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο, νη νπνίεο ζπκίδνπλ ηα ζηάδηα εθδήισζεο κηαο αζζέλεηαο. χκθσλα κε ηνλ Fink 
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(1986) θαη ηνπο Φηινιία, Παπαγεσξγίνπ &ηεθαλάηνο (2005), νη θάζεηο απηέο είλαη νη 

αθφινπζεο:  

 Πξφδξνκε θάζε ηεο θξίζεο (prodromal crisis): ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ θαηάιιειε νκάδα ή άηνκν. Απζηπρψο, φκσο δε 

γίλνληαη πάληα αληηιεπηά, θαζψο, ιφγσ ηεο καθξάο δηάξθεηαο ηεο θάζεο απηήο ζπρλά 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Βθδήισζε ηεο θξίζεο – θνξχθσζε (acute crisis): πξφθεηηαη γηα ηε ζπληνκφηεξε θαη 

πην πηεζηηθή απφ φιεο ηηο ππφινηπεο θάζεηο.  

 ηάδην επηπηψζεσλ (chronic crisis stage): θαηά ην νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη λα 

αλαδεηεζνχλ νη αηηίεο. 

 ηάδην χθεζεο – επίιπζεο (crisis resolution): ζεκαηνδνηεί ηελ επηζηξνθή ζηελ 

πξφηεξε θαηάζηαζε κε ζηφρν, φρη κφλν ηηο ιηγφηεξεο απψιεηεο, αιιά θπξίσο  κηα 

επθαηξία γηα βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο είλαη απηφ ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ηνπ Fink (1986): 

 Πξφιεςε: ζηφρνο είλαη λα πξνβιεθζεί ε θξίζε κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ πηζαλψλ 

θηλδχλσλ. 

 Πξνεηνηκαζία: δεκηνπξγία ελφο γξαπηνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεο (.Α.Κ.) θαη 

θαζνξηζκφο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο. 

 Ώληαπφθξηζε: δξάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο. 

 Ώλάθακςε: ε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Καηά παξφκνην ηξφπν, ν Heath (2005) αλαθέξεηαη ζην κνληέιν ησλ 4R: ειάηησζε 

(reduction), εηνηκφηεηα (readiness), αληηκεηψπηζε (response) θαη αλάθακςε (recovery). 

Γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

θξίζεο είλαη απαξαίηεην ν δηεπζπληήο λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ψζηε 

λα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο απνθάζεηο. ηνπο πφξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη νη ππνδνκέο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο λα εκπιέμεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη λα αλαζέζεη ζηνλ 

θαζέλα ηνλ θαηάιιειν ξφιν αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. Βπίζεο, σθέιηκν 

είλαη λα επηδηψμεη ζπλεξγαζία θαη κε άηνκα πνπ αλήθνπλ θαη ζε άιινπο θνξείο. Βηδηθά, γηα 

ηε ζρνιηθή κνλάδα, κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ςπρνιφγνπο, γηαηξνχο, θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο (Fink, 1986· Υαηδερξήζηνπ, 2012). 

Βπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην ζηάδην ηεο πξφιεςεο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

αμηνινγεζνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη, αηπρήκαηα θαη απεηιέο, είηε πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθέο, 

φπσο ε αζθάιεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είηε γηα εμσηεξηθέο,. Βπίζεο, ζην ζηάδην 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 114 of 392                                                                                                              

απηφ εμαηξεηηθά ρξήζηκε είλαη θαη ε κειέηε ησλ ιεγφκελσλ «ρεηξφηεξσλ ζελαξίσλ», θαζψο 

θαη ε αλαδξνκηθή κειέηε θξίζεσλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ (Fink, 1986· Φηινιία, 

Παπαγεσξγίνπ &ηεθαλάηνο, 2005). 

2. ρνιηθή θξίζε 

2.1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ζρνιηθήο θξίζεο  

Σν ζρνιείν, φπσο θάζε νξγαληζκφο, δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη έμσ απφ θηλδχλνπο πνπ 

απεηινχλ ηελ νκαιφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη επηθέξνπλ αλαζηάησζε, ελφριεζε, άγρνο 

θαη απνδηνξγάλσζε.πλεζηζκέλνη θίλδπλνη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ έλαο βίαηνο ή 

απξφζκελνο ζάλαηνο, ζνβαξή αζζέλεηα, πνιεκηθέο ελέξγεηεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκφο, ππξθαγηά), πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, βηνκεραληθέο 

θαηαζηξνθέο, εκπξεζκφο, επηζεηηθφηεηα θαη βία κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, έλνπιε βία, αηπρήκαηα, ηξνραίν αηχρεκα κε ιεσθνξείν, 

εθβηαζκνί, εθθνβηζκφο, θαηαζηξνθή ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαθφ ζρνιηθφ θιίκα, 

θαηάιεςε.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θξίζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Caplan (1961)  δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα 

δχν είδε: 

 Ώλαπηπμηαθέο θξίζεηο: πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ 

απφ έλα αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζε άιιν θαη είλαη πξνβιέςηκεο θαη αλακελφκελεο, π.ρ. ε 

κεηάβαζε ζηελ εθεβεία. 

 Κξίζεηο θαηαζηάζεσλ: είλαη αλαπάληερεο, εκθαλίδνληαη μαθληθά θαη ρξήδνπλ 

επείγνπζαο αληηκεηψπηζεο. 

2.2. Ννκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην 

ζρνιείν 

ζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο καο αλαθέξεηαη κφλν 

ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο καζεηψλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη 

φρη ζε θξίζεηο αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνζχλζεζε παηδηψλ θαη 

εθήβσλ. Ώλαιπηηθφηεξα, βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 29 (ΦΒΚ 1340/2002), πνπ αθνξά ηα 

θαζήθνληα δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ν δηεπζπληήο «Βίλαη ππεχζπλνο, καδί κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ». Παξάιιεια, ζην Άξζξν 36 ηνπ 

ίδηνπ ΦΒΚ (1340/2002) νξίδεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πσο «αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα 

εθεκεξεπφλησλ, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο επηηήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ θαη 

επηκεινχληαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη φ,ηη άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Βίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε». 
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Βπηπιένλ, νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη λα εθαξκφδνπλ ηα 

αθφινπζα, ηα νπνία, εθηφο απφ ην πξψην, αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πγείαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε νξγαληζκφ (δεκφζην ή ηδησηηθφ): 

1. «ρέδην Μλεκνλίνπ Βλεξγεηψλ γηα ηε Αηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζε ρνιηθή 

Μνλάδα», Οξγαληζκφο Ώληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (Ο.Ώ..Π.), 

Ώζήλα, 2015. 

2. Π.Α. 71/88 (ΦΒΚ 241/ΐ) «Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ». 

3. Νφκνο 1568/85 (ΦΒΚ 177/Ώ/18-10-85) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 

2.3. Γηαρείξηζε ζρνιηθήο θξίζεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο - πγθξφηεζε 

νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο 

θνπφο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε δηαζθάιηζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο (ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο), καζεηψλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Βηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Johnson (2000), νη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο κηαο ζρνιηθήο θξίζεο 

είλαη ε αζθάιεηα, ε ζηαζεξφηεηα, ε ζπλνρή, ε πξφιεςε πεξηνξηζκνχ ησλ ηξαπκάησλ, ε 

εμαηνκηθεπκέλε επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε, ε ζπλεξγαζία, ε  αιιειεγγχε κε ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ ζπκάησλ, ε ππνζηήξημε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο, ε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο 

θνηλφηεηαο θαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε θαηά ηε θάζε ηεο αλάξξσζεο.  

Σν πξψην βήκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κηαο ζρνιηθήο θξίζεο είλαη ε ζχζηαζε 

Οκάδαο Αηαρείξηζεο ρνιηθήο Κξίζεο (Ο.Α..Κ.), ε νπνία, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, ζα 

ζπλεξγαζηεί κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ζε επίπεδν δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ νκάδα ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο (Nickersonetal, 2006).   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ο.Α..Κ. απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο Brock, Sandoval, &Lewis (2005): 

 πληνληζηήο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο: ζπληνλίδεη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ηα 

επαλεμεηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Παξάιιεια, ζπληνλίδεη αζθήζεηο 

εηνηκφηεηαο, επηηεξεί ηελ επέκβαζε ζε κία πξαγκαηηθή θξίζε θαη ηελ αμηνινγεί. 

 πληνληζηήο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε: είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη εθαξκφδεη ηηο πξνηάζεηο ςπρνινγηθήο εθηίκεζεο θαη 

παξαπνκπήο ηνπο ζε θνξείο ςπρηθήο πγείαο. 

 χλδεζκνο κε ηα Μ.Μ.Β.: ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ έληππνπ θαη 

ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. 

 χλδεζκνο κε ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο: αζρνιείηαη κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ κε ζθνπφ ηελ εγγχεζή ηεο κεηά απφ κηα θξίζε. 

Καηαζθεπάδεη «ηειεθσληθφ δέλδξν» γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ αηφκσλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε θαηάζηαζε θξίζεο (Υαηδερξήζηνπ, 2012). 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 116 of 392                                                                                                              

 χλδεζκνο κε ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο: παξέρεη εθπαίδεπζε ζηηο πξψηεο βνήζεηεο, 

δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κε 

ηα λνζνθνκεία θαη ηνπο γηαηξνχο. 

 χλδεζκνο κε ηνπο γνλείο: είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο. 

Σέινο, ε νκάδα πεξηιακβάλεη ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, θαη λνζειεπηέο.  

Σν ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα. 

Ώξρηθά, ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο. ηε ζπλέρεηα, ηελ εμέηαζε πηζαλψλ 

ζελαξίσλ θξίζεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Ώθνινχζσο, ηελ θαηάξηηζε ελφο 

ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο θξίζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πξσηφθνιιν 

δηαδηθαζηψλ, ζρέδην επηθνηλσλίαο θαη ηε ζπιινγή θαη απνζαθήληζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θξίζε. ηε ζπλέρεηα, αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην ζρνιείν, ζπληνλίδεη φινπο 

ηνπο πφξνπο, κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαη αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα ζηελ θξίζε, 

παξέρνληαο ππνζηήξημε ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο. Σέινο, αμηνινγεί ην 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο (Barton, 

1993; Coombs, 2007). 

Εδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο ππεχζπλνο γηα ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ χπαξμε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνπο Everard&Morris (1999), πεξηιακβάλεη: 

 Όπαξμε θαη γλσζηνπνίεζε θαλνληζκνχ αζθαιείαο, πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

αζθάιεηαο. 

 Βθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ ζηελ παξνρή Πξψησλ ΐνεζεηψλ. 

 Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ αζθαιείαο. 

 Βληνπηζκφ θαη κειέηε πηζαλψλ θηλδχλσλ. 

 Αηαδηθαζίεο εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 πλελλφεζε κε εθπξνζψπνπο αζθαιείαο. 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ επηιέρηεθε ε πνηνηηθή 

κέζνδνο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ θαη φρη ζηελ 

πνζνηηθή απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ. Δ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ επηβάιιεη ζηνλ 

ζπκκεηέρνληα πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο, αιιά ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα λα εθθξαζηεί 

ειεχζεξα θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ. 

(ΒΚΑΑΏ, 2017). Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο αλνηρηέο εξσηήζεηο. Χζηφζν, παξέρεη επειημία ζηνλ 

εξεπλεηή σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 
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αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν (Γαθεηξφπνπινο, 2015). Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ ζηεξηρηήθακε ζηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ δέθα (10) εθπαηδεπηηθνί Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ απφ ζρνιεία ηεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Δ ζπλνιηθή ηνπο 

πξνυπεξεζία θπκάλζεθε απφ 10 έσο 18 έηε. Ώξρηθά, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο πηινηηθήο ζπλέληεπμεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ αδπλακίεο 

θαη αζάθεηεο. ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα ελεκέξσζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνπο έδσζε εγγπήζεηο αλσλπκίαο. Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ 

πξφζσπν κε πξφζσπν θαη είραλ δηάξθεηα πεξίπνπ 15 - 20 ιεπηά.  

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

Ώπφ ηηο απνθάλζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςε πσο ζεσξνχλ θξίζεηο, ηφζν αηθλίδηα 

πεξηζηαηηθά, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (6 ζπκκεηέρνληεο), αηθλίδηνπο ζαλάηνπο, 

ηξαπκαηηζκνχο, ζνβαξέο αζζέλεηεο (6 ζπκκεηέρνληεο), αιιά θαη πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη 

κε πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαθφ ζρνιηθφ θιίκα, ζπγθξνχζεηο, εθθνβηζκφ (8 ζπκκεηέρνληεο). Σα παξαπάλσ 

ζπκππθλψλεη ε δήισζε ηνπ 9: «Δ έλλνηα «θξίζε» ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε απξνζδφθεηεο 

δπζκελείο εμειίμεηο πνπ απαηηνχλ άκεζε παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο». 

Οη ζπλέπεηεο κηαο θξίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη αξλεηηθέο. 

Έηζη, αλαθέξζεθαλ ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ (6 ζπκκεηέρνληεο), ζε θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο (4 ζπκκεηέρνληεο), αιιά θαη 

θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζπλαθφινπζα απεηιή γηα ηε 

ζπλνρή ηεο (4 ζπκκεηέρνληεο). Μφλν έλαο ζπκκεηέρσλ ηφληζε θαη ην ελδερφκελν βειηίσζεο 

θαη αλαλέσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κεηά απφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο, αλαθέξνληαο:  

5: «Πέξα απφ ηελ πγεία, ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, κία θξίζε κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.... ια απηά κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηα αηζζήκαηα αιιεινζεβαζκνχ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλερείο ηξηβέο αλάκεζα ζε νκάδεο θαη ππννκάδεο 

θαη λα δηαιχζνπλ ηειηθά ηε ζπλνρή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, ε ζσζηή 

αληηκεηψπηζε κηαο θξίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, λα 

ζθπξειαηήζεη ηνπο δεζκνχο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη λα «δηδάμεη» κε έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο». 

Σέινο, έλαο ζπκκεηέρσλ επεζήκαλε ηνλ απξφβιεπην ραξαθηήξα ηεο θξίζεο φζνλ αθνξά ηελ 

έθβαζή ηεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο κηα θξίζε πξνιακβάλεηαη θπξίσο κε ηελ εθπφλεζε ελφο 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ηε ζχζηαζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ (8 ζπκκεηέρνληεο). 
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Βηδηθφηεξα, αλαθέξζεθαλ θαη θάπνηα θξίζηκα θαη δεηήκαηα απνηειεζκαηηθήο πξφιεςεο απφ 

ηνλ 1:  

«…Θα πξέπεη νξηζκέλνη θαζεγεηέο λα εθπαηδεπηνχλ ζηηο πξψηεο βνήζεηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη λα ππάξρεη θαξκαθείν πιήξσο 

εμνπιηζκέλν». Αθφκε, είλαη αλαγθαίν ε ζρνιηθή κνλάδα λα ζπλεξγάδεηαη κε ςπρνιφγν.  

Βπηπιένλ, αλαθέξζεθαλ θαη ζηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία (6 ζπκκεηέρνληεο), αιιά θαη 

ζηελ ελεκέξσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θπξίσο απφ ηνλ δηεπζπληή (4 ζπκκεηέρνληεο). 

Υαξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηνπ 7: 

«Γελ είλαη πάληα δπλαηή ε απνθπγή ηεο θξίζεο. ε θάζε φκσο πεξίπησζε, θχξην κέιεκα γηα λα 

ηελ απνθχγνπκε είλαη ε ζπρλή θαη ιεπηνκεξήο επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 

ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ακνηβαηφηεηαο, ε αλάπηπμε θνηλήο θνπιηνχξαο ησλ κειψλ ζηε βάζε ελφο 

θνηλά απνδεθηνχ νξάκαηνο». 

 ζνλ αθνξά ηνπο ζθνπνχο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, 

νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

θξίζεσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο σο ηνλ βαζηθφ ζθνπφ κηαο ηέηνηαο 

πνιηηηθήο (8 ζπκκεηέρνληεο). Αελ παξαιείπνπλ, σζηφζν, λα αλαθέξνπλ θαη ηε ζπλεξγαζία 

θαη πγηή ζπλχπαξμε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (4 ζπκκεηέρνληεο), θαζψο θαη 

ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (2 ζπκκεηέρνληεο), αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά:  

10: «Πξψηα απφ φια, ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, έπεηηα ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηξηβψλ θαη επηπιένλ ε δηαζθάιηζε ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο πγηνχο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζχλνιφ ηεο. Η δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηνρεχεη ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηελ πγηή ζπλεξγαζία θαη ζπλχπαξμε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο». 

Σέινο, ε αλάιπζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θιείλεη κε ηελ 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαη θπξίσο κέζσ επηκνξθψζεσλ θαη  

ζεκηλαξίσλ (10 ζπκκεηέρνληεο) θαη πξνζσπηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο (4 

ζπκκεηέρνληεο), αιιά θαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ (2 ζπκκεηέρνληεο). 

Βπηπιένλ, ιακβάλνπλ ελεκέξσζε θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νκάδεο πνπ αζρνινχληαη 

κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (1 ζπκκεηέρσλ). Γηα παξάδεηγκα, ν 5 δήισζε πσο είλαη 

ζχλδεζκνο κε ην Παξαηεξεηήξην ΐίαο.  

Χο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή ηη ηζρχεη ζηελ πξάμε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ε δηεξεχλεζε μεθίλεζε κε ηνπο ηξφπνπο πξνεηνηκαζίαο κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ην ελδερφκελν εθδήισζεο θξίζεο. χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχλ πνηθίιινπλ νη ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο γηα ην ελδερφκελν 

απηφ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθαλ ζηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία κε καζεηέο θαη γνλείο (4 

ζπκκεηέρνληεο), ζηηο ζπζηεκαηηθέο εθεκεξίεο (3 ζπκκεηέρνληεο), ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

άζθεζεο ζεηζκνχ (1 ζπκκεηέρσλ) θαη ζηελ θαηάξηηζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ γηα ηε 

ζρνιηθή κνλάδα (2 ζπκκεηέρνληεο). Μφλν ζε κία ζρνιηθή κνλάδα φκσο ζπγθξνηείηαη νκάδα 
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δηαρείξηζεο θξίζεο θαη παξάιιεια, ππάξρεη νξγαλσκέλν ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, 

ζχκθσλα κε ηε δήισζε ελφο ζπκκεηέρνληα. Σέινο, έλαο ζπκκεηέρσλ (3) ηφληζε ηελ 

αλππαξμία νξγαλσκέλεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πεξίπησζε θξίζεο:  

«…Οη θξίζεηο αληηκεησπίδνληαη πεξηζηαζηαθά θαη ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο θαλέλα 

ζπγθεθξηκέλν πιάλν, εκπεηξηθά θαη επθαηξηαθά». 

Ώπφ ηηο απνθάλζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθχπηεη πσο δελ έρεη ηχρεη κέρξη ζηηγκήο λα 

αληηκεησπίζνπλ θξίζεηο κεγάινπ κεγέζνπο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζε θξίζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ, αιιά θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

πξνθαλψο, έρνπλ πεξηνξηζηεί θαη νη πέληε ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο καο ζηνλ δηάινγν σο 

ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. Βλδηαθέξνπζα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 6, πνπ αμηνινγεί ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί: 

«.... Κξίζεηο κεηαμχ καζεηψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ζπδεηήζεηο, θξίζεηο κεηαμχ θαζεγεηψλ 

πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έκεηλαλ ρσξίο πξαγκαηηθή επίιπζε, παξά επηθαλεηαθή αληηκεηψπηζε, 

απιέο ζπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο κε ακνηβαίεο αλαγθαζηηθέο ππνρσξήζεηο». 

Σέινο, ε έξεπλα θιείλεη κε ηνλ εληνπηζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πηζαλψλ θηλδχλσλ γηα 

ηνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε πιήζνο παξαγφλησλ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε ζσκαηηθή, φζν 

θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ. Έηζη, 7 ζπκκεηέρνληεο επεζήκαλαλ πξνβιήκαηα ζηηο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη, θαηά ηνλ 4, κε «.....ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ζθάιεο, αζθαιηνζηξσκέλεο επηθάλεηεο γεπέδσλ, εμψζηεο...». Ο 2 δήισζε: 

«Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δελ είλαη θαη νη πην αζθαιείο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ν κηθξφο 

ρψξνο ηεο απιήο. Γελ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο ψζηε λα παίδνπλ νη καζεηέο κε αζθάιεηα....».   

Σα πξνβιήκαηα φκσο, δπζηπρψο, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ώλαθέξζεθαλ, επίζεο, ζηελ πξνβιεκαηηθή ζπζηέγαζε κε άιιν ζρνιείν θαη επηθίλδπλνπο 

εμσζρνιηθνχο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο καζεηέο (5 ζπκκεηέρνληεο), ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε καζεηψλ ιφγσ έιιεηςεο θνπιηνχξαο ζπκπεξίιεςεο (5 ζπκκεηέρνληεο), 

ζηελ πιεκκειή άζθεζε εθεκεξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (1 ζπκκεηέρσλ) θαη 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαηά ηε κεηαθνξά καζεηψλ απφ θαη πξνο ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ θαη εθδξνκψλ (1 ζπκκεηέρσλ).  

πκπεξάζκαηα - πξνηάζεηο 

Ώπφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ φζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη ζαθέο 

πσο νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο πεξηπηψζεσλ θξίζεο, δειαδή 

ηφζν ηηο θξίζεηο θαηαζηάζεσλ, φζν θαη ηηο θξίζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζέκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρνινγίαο καζεηψλ θαη ππνβφζθνπλ γηα αξθεηφ θαηξφ πξηλ ηελ 

εθδήισζή ηνπο. Χζηφζν, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δελ αληηιακβάλνληαη πσο κηα 

θαηάζηαζε θξίζεο κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη λα νδεγήζεη ζε αλαλέσζε θαη λα 

θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηε ιεηηνπξγία ηεο, αλ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα 
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θαη νξζά (Harvard Business School, 2011). Ώλαγλσξίδνπλ κφλν ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ, άπνςε πνπ εχινγα κπνξεί λα 

ηνπο δεκηνπξγεί άγρνο θαη αλαζθάιεηα θαηά ηελ αληηκεηψπηζή κηαο θξίζεο, εθφζνλ 

πηζηεχνπλ πσο ε έθβαζε ζα είλαη κφλν αξλεηηθή. 

Ώθφκε, αληηιακβαλφκελνη πσο ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ πξέπεη λα απνζθνπεί θπξίσο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

θξίζεο, ζεσξνχλ πσο ε ζχζηαζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα ηελ πξφιεςή ηεο. Ώθνινπζνχλ ν 

δηάινγνο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απζηπρψο, φκσο, 

νκάδεο θαη ζρέδηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ 

ππεξεηνχλ, θαζψο νη θξίζεηο πξνιακβάλνληαη θπξίσο κε ηνλ δηάινγν, αιιά θαη κε άιινπο 

ηξφπνπο. 

Κξίζεηο κεγάινπ κεγέζνπο δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

εθπαηδεπηηθνί. Ίζσο απηφο λα είλαη θαη ν ιφγνο γηα ην έιιεηκκα πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε επίπεδν 

ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο ελεκέξσζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ ηελ πιεπξά 

πξσηίζησο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο θαη αθνινχζσο ηνπ 

δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Χζηφζν, αλ θαη νη θξίζεηο κεγάινπ κεγέζνπο δελ είλαη ζπρλέο, 

εληνχηνηο νη ζπλέπεηέο ηνπο είλαη πνιχ ζνβαξέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη επηβεβιεκέλε ε 

πξφιεςε. Ώο κελ μερλνχκε ηξαγηθά ζπκβάληα, φπσο ην πνιχλεθξν δπζηχρεκα κε ζρνιηθφ 

ιεσθνξείν ζηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ ην 2003.  

Σέινο, νμχκσξν ζρήκα απνηειεί πσο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζαθή αίζζεζε ησλ πνιιψλ 

θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, εληνχηνηο 

απφ ηε κεξηά ησλ πξντζηάκελσλ αξρψλ δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε θαη ν 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ θξίζεο. 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο παξά ην ειιηπέο ζεζκηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξθεηέο γλψζεηο 

γηα ην ζέκα. Απζηπρψο, φκσο, ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο ζηελ 

πξάμε. Ώπηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απνπζία νξγαλσκέλσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Αηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, πσο δελ αξθεί κφλν ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζρνιηθψλ θξίζεσλ, 

αιιά ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο ζα πξνβνχκε ζε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ. 

Ώξρηθά, είλαη απαξαίηεην νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο λα ιάβνπλ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, κέξνο ηεο νπνίαο ζα απνηειεί ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα λνκνζεζίαο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε 

ζχζηαζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεο, θαζψο 

θαη γηα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη αξρέο, φπσο ε Αηεχζπλζε 

Βθπαίδεπζεο, ε Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε, ηαηξνί θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ςπρνιφγνη θαη 
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θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. ηε ζπλέρεηα, νθείινπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο απηέο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαη ζα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν σο κέιε ηεο 

νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο.  

Βπηπιένλ, θξίλεηαη σθέιηκν ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα λα θαηαξηίδεη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπξνζψπνπο ησλ καζεηψλ. Έλα νξηνζεηεκέλν 

πιαίζην κε ζαθείο θαλφλεο πνπ ζα ηεξνχληαη απφ φινπο ζα δηαθπιάμεη ην πγηέο ζρνιηθφ 

θιίκα, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. Βηδηθφηεξα, ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα αζθαιείαο, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη 

καζεηψλ ζηελ παξνρή Πξψησλ ΐνεζεηψλ. 

Ώπφ ηε κεξηά ησλ Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεην ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο λα δεηνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απφ ηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηα 

νπνία ζα αθνξνχλ: 

 Καηαγξαθή πηζαλψλ θηλδχλσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, 

πνπ ζα αλαθέξνληαη, φρη κφλν ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζε παξάγνληεο 

πνπ ελδέρεηαη λα δηαηαξάμνπλ ην πγηέο θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ολφκαηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνηεινχλ ηελ Οκάδα Αηαρείξηζεο ρνιηθήο Κξίζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ ζα αλαιακβάλεη ν θαζέλαο ηνπο.  

πλνςίδνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ φιεο 

νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο εθδήισζεο θξίζεο. Παξ‘ φια απηά φζν πην πιήξεο θαη 

εκπεξηζηαησκέλν είλαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεο, ηφζν απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο 

επηηπρνχο αληηκεηψπηζήο ηεο. Σέινο, πάληα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηελ θξίζε σο κηα 

δνθηκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθή πιεπξά θαη λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα βειηίσζε 

θαη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ην κέιινλ. 
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Abstract: In this study, several aspects of music therapy are presented, concerning the 

diagnosis and assessment of Autism Spectrum Disorder, as well as the treatment intervention. 

Beginning from the definition of music therapy, it is highly noticed that there is no globally 

accepted definition. However, the definition of the American Music Therapy Association 

(ΏΜΣΏ) is frequently used and is considered to be the best of all. A brief reference to the 

beginning, the goals and the theories of music therapy is presented. Additionally, using music 

therapy as tool for diagnosis, the contribution of music in the therapeutic process and the 

importance of the relationship between the music therapist and the child are analysed. Finally, 

certain negative aspects of music therapy are referred. In conclusion, this study targets to 

inform special education teachers about music therapy and its several aspects, including a 

review of recent studies. 

Key words: music therapy, Autism Spectrum Disorder (ASD), diagnosis, intervention 

Πεξίιεςε: ην παξφλ άξζξν, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πηπρέο ηεο κεζφδνπ ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο, ηφζν σο κέζν γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΑΏΦ, σο θαη σο 

κέζν παξέκβαζεο. Βθθηλψληαο απφ ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, 

ππνγξακκίδεηαη πσο δελ ππάξρεη πιήξσο απνδεθηφο νξηζκφο. Χζηφζν, ρξεζηκνπνηείηαη ν 

νξηζκφο ηεο Ώκεξηθάληθεο Έλσζεο Μνπζηθνζεξαπείαο (American Music Therapy 

Association-ΏΜΣΏ), πνπ ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα θαη ζεσξείηαη ν πιεξέζηεξνο φισλ. 

χληνκε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο απαξρέο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ηε ζηνρνζεζία θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαζψο θαη ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Βπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξήζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο κέζν 

δηάγλσζεο, θαζψο θαη ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο ζηηο ΑΏΦ, ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ηα νθέιε απφ ηελ παξέκβαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Σέινο, παξά 

ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, εληνπίδνληαη αξθεηά ζεκεία αξλεηηθήο θξηηηθήο. 

πκπεξαζκαηηθά, ην παξφλ άξζξν ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

εηδηθήο αγσγήο γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία θαη ηηο πην ζεκαληηθέο ηεο πηπρέο ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πεξηιακβάλνληαο κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη κειέηε επί 

ηνπ ζέκαηνο. 

mailto:despoinakouretsi@gmail.com
mailto:despoinakouretsi@gmail.com
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Λέμεηο θιεηδηά: κνπζηθνζεξαπεία, Αηαηαξαρέο Ώπηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΑΏΦ), δηάγλσζε, 

παξέκβαζε 

Δηζαγσγή: Οξίδνληαο ηε κνπζηθνζεξαπεία 

Δ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο απνηειεί έλα δχζθνιν εγρείξεκα, θαζψο ε 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηελ ελ ιφγσ έλλνηα. 

Μάιηζηα, αλαθέξεηαη πσο δελ ππάξρεη έλαο πιήξσο απνδεθηφο νξηζκφο, γηαηί ε 

κνπζηθνζεξαπεία θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ, πξνζεγγίζεσλ, επηκέξνπο 

κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εθαξκνγψλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή 

ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε (Καξηαζίδνπ, 2004· Kessler-Καθνπιίδε, 2011· Μαθξήο & Μαθξή, 

2003). Οη Lima θαη Castro (2012)ζεκεηψλνπλ πσο γηα πάλσ απφ κηζφ αηψλα γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο λα νξηζηεί ε κνπζηθνζεξαπεία σο πεξηνρή επηζηεκνληθήο έξεπλαο.  

Ώξρηθά, ν πην ζεκαληηθφο θαη πιήξεο νξηζκφο πνπ εληνπίδεηαη ζπρλφηεξα ζηηο δηάθνξεο 

έξεπλεο πξνέξρεηαη απφ ηελ Ώκεξηθάληθε Έλσζε Μνπζηθνζεξαπείαο (American Music 

Therapy Association), ε νπνία δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «Η κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε θιηληθή θαη 

βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο ρξήζε κνπζηθψλ παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

εμαηνκηθεπκέλνη ζηφρνη κέζα ζε κηα ζεξαπεπηηθή ζρέζε, απφ έλαλ επαγγεικαηία πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη έλα επηθπξσκέλν πξφγξακκα κνπζηθνζεξαπείαο θαη ζρεδηάδεη κνπζηθέο 

παξεκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην επίπεδν ηνπ αηφκνπ πνπ απεπζχλεηαη. Απψηεξνο 

ζηφρνο είλαη ε επαλαθνξά, δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο, ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

πγείαο ζηνπο ηνκείο ηεο γλσζηηθήο, ςπρνθνηλσληθήο θαη αηζζεζηνθηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία» (ΏΜΣΏ, 2013 φπσο παξαηίζεηαη ζην Ghasemtabaretal., 2015· AMTA, 

2006 φ.π. ζην Hurt-Thaut, 2009· Καξαπέηζαο & Λαζθαξάθε, 2015· Μαληδίθνο, 2015). 

Βθηφο απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε Γεξκαληθή Βηαηξεία Μνπζηθνζεξαπείαο (Deutsche 

Gesellschaft für Musikotherapie) νξίδεη ηε κνπζηθνζεξαπεία σο ηε ζθφπηκε ρξήζε κνπζηθήο 

ή κνπζηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη: απνθαηάζηαζε, 

ζηήξημε θαη παξέκβαζε ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία(Καξηαζίδνπ, 2004· Μαληδίθνο, 

2015). Δ Αηεζλήο Έλσζε γηα ηε Μνπζηθνζεξαπεία (National Association for Music Therapy) 

θηλείηαη ζην ίδην πλεχκα, νξίδνληαο ηε κνπζηθνζεξαπεία σο ηελ εηδηθή εθαξκνγή ηεο 

κνπζηθήο ζηελ ππεξεζία ησλ αηφκσλ κε αλάγθεο ζηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, ζηελ 

απνθαηάζηαζε ή ζηελ εηδηθή αγσγή (Καξηαζίδνπ, 2004· Μαληδίθνο, 2015). 

Έλαο ελδηαθέξσλ θαη ηδηαίηεξα επξχο νξηζκφο, πνπ αληαλαθιά ηελ πνηθηιία ησλ κεζφδσλ θαη 

κνληέισλ κνπζηθνζεξαπείαο πνπ ππάξρνπλ, είλαη ν νξηζκφο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο 

Μνπζηθνζεξαπείαο (World Federation of Music Therapy). Καηά ηνλ νξηζκφ απηφλ, 

«κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ή/θαη κνπζηθψλ ζηνηρείσλ (ήρνο, ξπζκφο, 

κεισδία θαη αξκνλία) απφ εηδηθεπκέλν κνπζηθνζεξαπεπηή κε ηνλ ζεξαπεπφκελν ή ηε 

ζεξαπεπηηθή νκάδα, κέζα ζε κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη 

θαη λα πξνάγεη επηθνηλσλία, αλζξψπηλεο ζρέζεηο, κάζεζε, θηλεηνπνίεζε, έθθξαζε, νξγάλσζε 

θαη άιινπο ζπλαθείο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο, κε ζθνπφ λα θαιχςεη ζσκαηηθέο, 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 125 of 392 

ζπλαηζζεκαηηθέο, δηαλνεηηθέο, θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο. Η κνπζηθνζεξαπεία 

ζηνρεχεη ζην λα δεκηνπξγήζεη δπλαηφηεηεο ή/θαη λα απνθαηαζηήζεη ιεηηνπξγίεο, έηζη ψζηε ην 

άηνκν λα επηηχρεη θαιχηεξε ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή νινθιήξσζε, θαη ζπλεπψο, κηα 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο κέζσ ηεο πξφζιεςεο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο ζεξαπείαο» 

(Πνιεκηθφο, ΚαΎια, Θενδσξνπνχινπ & ηξνγγπιφο, 2010). 

Σέινο, παξαηίζεηαη ν νξηζκφο πνπ δηαηππψζεθε πξφζθαηα απφ ηνλ Βιιεληθφ χιινγν 

Πηπρηνχρσλ Βπαγγεικαηηψλ Μνπζηθνζεξαπεπηψλ, πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

ηνπ αηφκνπ κε ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή. χκθσλα κε απηφλ, «ε Μνπζηθνζεξαπεία είλαη κηα 

κνξθή δεκηνπξγηθήο ςπρνζεξαπείαο κέζσ ηέρλεο θαηά ηελ νπνία ε πξνζνρή ηνπ ζεξαπεπηή 

εζηηάδεηαη ζηελ δεκηνπξγία θαη αμηνιφγεζε ηεο εμειηζζφκελεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ηελ 

βνήζεηα ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ήρσλ. Η ζρέζε απηή δεκηνπξγείηαη θπξίσο κέζσ ηνπ κνπζηθνχ 

απηνζρεδηαζκνχ ή ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνο, κε άξηζηεο γλψζεηο κνπζηθήο 

θαη ςπρνινγίαο ψζηε λα νδεγεί θαη λα ζηεξίδεη ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κε επαηζζεζία, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη επειημία» (ΒΠΒΜ, 2011 φ.π. ζην Κάξγηνπ, 2012). 

1. Μνπζηθνζεξαπεία: απαξρέο, ζηφρνη, πξνζεγγίζεηο, κέζνδνη θαη ηερληθέο 

Οη ξίδεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο γεληθά σο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο εληνπίδνληαη ζηνπο 

αξραίνπο πνιηηηζκνχο ηεο Βιιάδαο, ηεο Κίλαο θαη ηεο Ελδίαο (Hurt-Thaut, 2009· Μαληδίθνο, 

2015). Βηδηθφηεξα ζηελ Βηδηθή Ώγσγή θαη ηηο ΑΏΦ, ε κνπζηθνζεξαπεία μεθηλά σο 

παξέκβαζε ζε  παηδηά κε απηηζκφ ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, λνζνθνκεία θαη ζρνιεία ην 1940 

ζηηο Δ.Π.Ώ. (Reschke-Hernández, 2011). Δ παξέκβαζε απηή πξνέθπςε κεηά ηνπο δχν 

παγθνζκίνπο πνιέκνπο, φηαλ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ παξαηήξεζε πψο νη αζζελείο πνπ 

άθνπγαλ κνπζηθή γηαηξεχνληαλ γξεγνξφηεξα (Hurt-Thaut, 2009· Μαληδίθνο, 2015). Έηζη, 

άξρηζαλ λα δηνξγαλψλνληαη δηεζλή ζπλέδξηα κνπζηθνζεξαπείαο, λα δεκηνπξγνχληαη δηεζλείο 

νξγαληζκνί θαη ελψζεηο, φπσο ε Ώκεξηθάληθε Έλσζε Μνπζηθνζεξαπείαο (AMΣA), λα 

εθδίδνληαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, φπσο ην Journal of Music Therapy ηo 1967 θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη κνπζηθνζεξαπεπηέο κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο 

(Καξηαζίδνπ, 2004· Reschke-Hernández, 2011). Μεηά ηηο Δ.Π.Ώ., αθνινχζεζαλ ε Βπξψπε 

θαη ε Λαηηληθή Ώκεξηθή. Πξσηεξγάηεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο ΑΏΦ πνπ αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ είλαη νη Benenzon θαη Alvin απφ ηελ Ώξγεληηλή, νη Nordoff θαη Robbins απφ ηελ 

Ώγγιία θαη νη Orff θαη Schumacher απφ ηε Γεξκαλία (Kessler-Καθνπιίδε, 2011). 

Δ κνπζηθνζεξαπεία ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή σο κέζν πξνθεηκέλνπ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο λα 

αλαπηχμεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ ζεξαπεπφκελν, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ. Οη ζηφρνη δελ ηίζεληαη κε γλψκνλα ηελ αλαπεξία, 

αιιά κε βάζεη ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ θαη αθνξνχλ ηε 

ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΦ. Βπηθεληξψλνληαη θπξίσο 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, ηε κείσζε ησλ ζηεξενηππηψλ θαη ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ 
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θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, αλακεηγλχνληαο κνπζηθά ζηνηρεία, 

φπσο ν ξπζκφο, ε κεισδία θαη ε αξκνλία (Καιχβα, 2005· Καξηαζίδνπ, 2004· Kessler-

Καθνπιίδε, 2011· Πνιεκηθφο θαη ζπλ., 2010). Μάιηζηα, ε έξεπλα ησλ Kaplan θαη Steel 

(2005), έδεημε φηη νη κνπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε άηνκα κε ΑΏΦ ζηνρεχνπλ θαηά 

80% ζηνπο ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Πέξα απφ ηηο ΑΏΦ, νη 

ζηφρνη ηεο κνπζηθνζεξαπείαο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί, δειαδή λα εζηηάδνπλ ζηηο 

καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο, αλαπηπμηαθνί, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο 

κέζσ ηεο κνπζηθήο, θαη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο 

αηζζεζηνθηλεηηθήο αληίιεςεο (Hurt-Thaut, 2009).  

ρεηηθά κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ 

ππάξρεη κία θνηλή ζρνιή, αιιά πιεζψξα ζεσξηψλ. Ώξρηθά, ε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

κνπζηθνζεξαπεία, βαζηζκέλε ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ ηνπ Skinner, ρξεζηκνπνηεί ηα κνπζηθά 

εξεζίζκαηα σο εληζρχζεηο γηα λα αιιάμεη ηελ παξαηεξνχκελε, κεηξήζηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ. Δ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη πσο δελ εμεγεί ην 

πψο θαη ην γηαηί ε κνπζηθή αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, θαζψο αιιαγέο κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ θαη απφ άιινπο είδνπο εληζρπηέο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

ςπραλαιπηηθή/ςπρνδπλακηθή κνπζηθνζεξαπεία, βαζηζκέλε ζηε ζεσξία ηνπ Freud, αλαζχξεη 

κέζσ ηεο κνπζηθήο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη αλακλήζεηο ηνπ αηφκνπ. κσο, ζχκθσλα κε 

ηελ θξηηηθή πνπ ηεο αζθείηαη, πξφθεηηαη γηα κηα ππνθεηκεληθή ζεσξία, θαζψο βαζίδεηαη ζηελ 

εξκελεία ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή. ηε ζπλέρεηα, ε 

αλζξσπηζηηθή κνπζηθνζεξαπεία επηθεληξψλεηαη ζην άηνκν θαη ζηηο θξπκκέλεο δπλαηφηεηέο 

ηνπ, φπσο επίζεο θαη ζηα εκπφδηα πνπ ζηακαηνχλ ηελ αλάδεημε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ. 

Έρεη επίζεο ραξαθηεξηζηεί ππνθεηκεληθή θαη ππνγξακκίδεηαη φηη δελ πξνζθέξεη εκπεηξηθά, 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Δ πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε είλαη ε λεπξνινγηθή 

κνπζηθνζεξαπεία, ε νπνία πξνζπαζεί λα εμεγήζεη λεπξνινγηθά θαη εγθεθαιηθά ην πψο 

ζπκβάιιεη ε κνπζηθή ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, πξνζπνξίδνληαο εκπεηξηθά 

δεδνκέλα απφ θιηληθέο κειέηεο (Del‘ Etoile, 2009). 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, έρνπλ δεκηνπξγεί πνηθίιεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε κνπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Δ βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ρσξίδεη ηε 

κνπζηθνζεξαπεία ζε δεθηηθή/παζεηηθή κνπζηθνζεξαπεία (receptive) θαη ζε 

δηαδξαζηηθή/ελεξγεηηθή (interactive) κνπζηθνζεξαπεία. Δ πξψηε πεξηιακβάλεη ηελ αθξφαζε 

κνπζηθήο, ε νπνία είηε παίδεηαη απφ ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή, είηε πξφθεηηαη γηα ερνγξαθεκέλε 

κνπζηθή πνπ επηιέγεη ν ζεξαπεπηήο. Ώληίζεηα, ε ελεξγεηηθή κνπζηθνζεξαπεία πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο κνξθέο δηάδξαζεο, φπσο ν απηνζρεδηαζκφο, ην ηξαγνχδη θαη ε ζχλζεζε κνπζηθήο 

(Καξαπέηζαο & Λαζθαξάθε, 2015). 

Ώπφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, εθείλε πνπ ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ν 

κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο (IMT-Improvisational Music Therapy). ε απηφ ην πιαίζην, ν 

κνπζηθνζεξαπεπηήο θαη ν ζεξαπεπφκελνο παίδνπλ ειεχζεξα δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα θαη 

απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα θαη ηε θσλή, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ην 

κνπζηθφ απνηέιεζκα. Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο αληαπνθξίλεηαη ζηηο θσλέο, ηνπο ήρνπο θαη ηηο 
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θηλήζεηο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, νξγαλψλνληαο έλα ζχζηεκα κνπζηθήο αιιειεπίδξαζεο. Έηζη, 

κέζσ κνπζηθψλ δηαιφγσλ, επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ δχν πιεπξψλ θαη κάιηζηα, ρσξίο 

ηε ρξήζε ιέμεσλ (Geretseggeretal., 2015· Καιχβα, 2005· Πνιεκηθφο θαη ζπλ., 2010).  

ρεηηθά κε ηα παηδηά κε ΑΏΦ, ε απηνζρεδηαζηηθή κνπζηθή απνηειεί κία παηδνθεληξηθή 

κέζνδν, πνπ δεκηνπξγεί θίλεηξν ζηα παηδηά λα επηθνηλσλήζνπλ. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν 

κνπζηθνζεξαπεπηήο αθνινπζεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ ζαλ απηέο λα έρνπλ θάπνην 

λφεκα, «ρηίδεη» ηηο δηθέο ηνπ αληηδξάζεηο πάλσ ζε απηέο θαη ζπληνλίδεηαη καδί ηνπ, ψζηε λα 

αλαπηχμεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Βπίζεο, δεκηνπξγεί αζθάιεηα, θαζψο είλαη 

αξθεηά πξνβιέςηκε θαη δελ απαηηεί πξνεγνχκελεο κνπζηθέο γλψζεηο. Παξάιιεια, πξνζθέξεη 

πνηθίια κνπζηθά κνηίβα, εμαζθψληαο ηελ αλνρή ζηηο αιιαγέο θαη ηελ επηινγή αλάκεζα ζε 

ελαιιαθηηθέο. Ο κε ιεθηηθφο ηεο ραξαθηήξαο βνεζά ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ 

παηδηνχ κε ΑΏΦ. ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο απηνζρεδηαζηηθήο κνπζηθνζεξαπείαο 

πεξηιακβάλνληαη ε βειηίσζε ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο θαη ησλ ζηεξενηππηψλ, ε αχμεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ε θαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζπκβνιηθνχ 

παηρληδηνχ. Αχν πνιχ γλσζηέο κέζνδνη πνπ αμηνπνηνχληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ 

κε ΑΏΦ θαη βαζίδνληαη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ είλαη ε κέζνδνο Nordoff-Robbins, ε κέζνδνο 

Orff, ε κέζνδνο RMT (Relational Music Therapy) θαη ε δεκηνπξγηθή κνπζηθνζεξαπεία 

(creative music therapy), κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηε ζχλζεζε κνπζηθήο 

(Finnigan&Starr, 2010· Geretseggeretal., 2015· Μαληδίθνο, 2015· Wigram&Gold, 2005).   

Άιιεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ΑΏΦ, αιιά δε ζα αλαπηπρζνχλ γηα ιφγνπο 

ζπληνκίαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο Dalcroze, πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή ξπζκηθή θαη βαζίδεηαη ζηνλ ξπζκφ θαη νη κέζνδνη ΜΕΣ 

(Melodic Intonation Therapy), ΏΜΜΣ (Auditory-Motor Mapping Training) θαη MBCT 

(Melodic Based Communication Therapy), πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ θαη 

ησλ ήρσλ. Ώμίδεη αθφκε λα ζεκεησζνχλ ε Μέζνδνο Ώθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο (ΏΕΣ-

Auditory Integration Theory) θαη ε κέζνδνο Tomatis, νη νπνίεο απνηεινχλ κεζφδνπο 

ερνζεξαπείαο (sound therapy) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κνπζηθνζεξαπεία (Kessler-

Καθνπιίδε, 2006· Kessler-Καθνπιίδε, 2011· Μαληδίθνο, 2015· Corbett, Shickman&Ferrer, 

2008· Sandiford, Mainess&Daher, 2013· Wan, Demaine, Zipse, Norton&Schlaug, 2010). 

Σέινο, νη ηερληθέο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ απνηεινχλ έλα επξχ θάζκα. Πεξηιακβάλεη ην 

ηξαγνχδη, ηε ρξήζε ηεο θσλήο ηνπ αηφκνπ, ηε ζχλζεζε κνπζηθήο, ηε κίκεζε, ην παίμηκν 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηελ θίλεζε θαη ηνλ ρνξφ, ηελ απιή αθξφαζε κνπζηθήο, ηελ αηνκηθή ή 

νκαδηθή ζπλεδξία, ην θαζξέθηηζκα ησλ αληηδξάζεσλ θ.ι.π. (Kern, Rivera, Chandler, 

&Humpal, 2013). 

2.  Ζ κνπζηθνζεξαπεία σο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ζηηο ΓΑΦ 

Ώξθεηνί εξεπλεηέο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηάγλσζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα, πέξα απφ ην 

θνκκάηη ηεο παξέκβαζεο. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
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γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ αηφκνπ ζε βαζηθνχο ηνκείο, 

φπσο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε επηθνηλσλία (Καιχβα, 2005). Μάιηζηα, κέζνδνη ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο, φπσο ν απηνζρεδηαζκφο, απνηεινχλ βνεζεηηθά κέζα αμηνιφγεζεο, θαζψο 

παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ζεξαπεπηή γηα ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

αηφκνπ κε ΑΏΦ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Καξηαζίδνπ&Σζίξεο, 2006).  

Καηά ηνπο Wigram θαη Gold (2005), ε κνπζηθνζεξαπεία σο δηαγλσζηηθφ κέζν ή εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ δελ αμηνινγεί κφλν ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αιιά δίλεη 

θαη κηα εηθφλα ησλ κε ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζπκβάιινληαο 

ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα απφ ηα άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δηαηαξαρέο κφλν ζηελ επηθνηλσλία. Ώθφκε, επηζεκαίλνπλ πσο ηα επίζεκα 

κέζα δηάγλσζεο δελ έρνπλ επειημία θαη αθνινπζνχλ απζηεξέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. 

Ώληίζεηα, φπσο αλαθέξεη θαη ε Holck (2011), ε αμηνιφγεζε κέζσ ηεο κνπζηθνζεξαπεπηηθψλ 

ζπλεδξηψλ επηηξέπεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη γηα άιιεο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε 

ΑΏΦ, φπσο ε πξνζνρή, ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, ε ακνηβαηφηεηα θαη ν ζπγρξνληζκφο, πνπ 

αλαδεηθλχνληαη απφ ηε κνπζηθή αιιειεπίδξαζε ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ. 

Βπηπξφζζεηα, νη Bergmann, Sappok, Diefenbacher θαηDziobek (2015 φ.π. ζην Bergmannetal., 

2015) ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηάγλσζε ησλ ΑΏΦ γίλεηαη επθνιφηεξα κέζσ ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο, θαζψο ζηεξενηππίεο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Βπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη φηη ε επαθή κε ηα 

κνπζηθά φξγαλα απηηθά, νπηηθά, αθνπζηηθά, αθφκε θαη κέζσ ηεο φζθξεζεο, ελδέρεηαη λα 

αλαδείμεη αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο ζην άηνκν κε ΑΏΦ, θαζψο επίζεο θαη λα θαλνχλ 

αληίζηνηρα ζπκπηψκαηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνπζηθά φξγαλα. 

Γηα ηε ρξήζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο κέζν δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο, ππάξρνπλ 

δηάθνξνη ηξφπνη, φπσο εξσηεκαηνιφγηα, ηεζη κνπζηθήο θαη ερεηηθήο επαηζζεζίαο, κνπζηθήο 

πξνβνιήο θαη ερεηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Μαληδίθνο, 2015). Κάπνηα παιηφηεξα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο είλαη ην Harper House Music Therapy Assessment ηνπ Wigram (1999, φ.π. ζην 

Bergmannetal., 2015), ην MTDA (Music Therapy Diagnostic Assessment) (2004 φ.π. ζην 

Bergmannetal., 2015) θαη ην IAP (Improvisation Assessment Profiles) ηνπ Bruscia (1987, φ.π. 

ζην Bergmannetal., 2015). Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα εξγαιεία κε πεξηνξηζκέλεο ςπρνκεηξηθέο 

ηδηφηεηεο, κε κηθξφ δείγκα ζηελ έξεπλα θαη απεπζχλνληαη κφλν ζε παηδηά (Bergmannetal., 

2015). 

Έλα πην πξφζθαην εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ εληνπίζηεθε θαηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο είλαη ην SCERTS Model (Social Communication, Emotional Regulation, and 

Transactional Support) γηα παηδηά κε ΑΏΦ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηεο γιψζζαο, 

ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο θνηλήο πξνζνρήο, ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο απφ ην άηνκν θαη ηεο καζεζηαθήο θαη θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο θαη 

ππνζηήξημεο κε άιια άηνκα. Ώπφ ηελ Walworth(2007) πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηψλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κε απηφ ην κνληέιν, καδί κε ηα άιια κέιε 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηάγλσζεο. Μάιηζηα, επηζεκαίλεη ζην 
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άξζξν ηεο πσο νη κνπζηθνζεξαπεπηέο δε ρξεζηκνπνηνχλ κία ζπγθεθξηκέλε θαη εληαία κέζνδν 

αμηνιφγεζεο ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ, θάηη πνπ επεξεάδεη κεηέπεηηα ηελ παξέκβαζε πνπ 

ζρεδηάδνπλ, αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο ηεθκεξησκέλεο επηζηήκεο 

(Walworth, 2007, Reschke-Hernández, 2011). Έηζη, πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ SCERTS, κε ην 

νπνίν ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ζα αμηνινγεί ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ παηδηνχ κέζσ 

ησλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ην MUSAD (Music-based Autism Diagnostics), ην πην πξφζθαην 

δηαγλσζηηθφ κέζν πνπ εληνπίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα 

εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ αθνξά ελήιηθεο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-5 θαη ηα θξηηήξηα ηνπ ICD-10. Ώπνηειείηαη απφ κηα 

ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert πνπ θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

ηνπ θάζκαηνο θαη αμηνινγεί ηα ζπκπηψκαηα κέζα απφ κηα πνηθηιία κνπζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηξαγνπδηψλ θαη ρνξνχ. 

Ώμηνινγεί πιεζψξα ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε θνηλή πξνζνρή, ε ελαιιαγή ζηε ζεηξά κεηαμχ δχν 

αηφκσλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ν ζπγρξνληζκφο, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο, φηαλ ρξεηαζηεί (Bergmannetal., 2015). 

3. Ο ξφινο ηεο κνπζηθήο ζηηο ΓΑΦ 

Μία ζεκαληηθή πηπρή πνπ πξέπεη λα ζίμεη ε παξνχζα εξγαζία είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

κνπζηθή ζεσξείηαη κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ παξέκβαζε ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ.   

Ώξρηθά, πνιιέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο παξά ηα γισζζηθά ειιείκκαηα, νη κνπζηθέο 

ηθαλφηεηεο ζηα παηδηά κε απηηζκφ ζπρλά ππάξρνπλ θαη δηαηεξνχληαη (Καιχβα, 2005· Lai, 

Pantazatos, Schneider, &Hirsch, 2012· Ouimet, Foster, Tryfon&Hyde, 2012). Βπηδεηθλχνπλ 

δηάθνξεο κνπζηθέο ηθαλφηεηεο (Laietal., 2012) θαη πςειή αληίιεςε ηνπ ηφλνπ θαη ηεο 

κεισδίαο (Ouimetetal., 2012). Πνιιά παηδηά κε ΑΏΦ πνπ δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

ιεθηηθά απνθηνχλ κνπζηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο μεπεξλνχλ θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε 

ηππηθή αλάπηπμε (Hourigan&Hourigan, 2009). Μάιηζηα, έρεη βξεζεί πσο ε γιψζζα θαη ε 

κνπζηθή αθνινπζνχλ ζηνλ εγθέθαιν λεπξνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ε κία θαιχπηεη ηελ άιιε 

(Laietal., 2012· Ouimet et al., 2012). Δ κνπζηθή κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξα θαηαλνεηή ζηα 

παηδηά κε ΑΏΦ ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα εμ αηηίαο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ θαη πξαγκαηνινγηθνχ 

θφξηνπ πνπ πεξηέρεη ε ηειεπηαία (Preis, Arnon, Silbert&Rozegar, 2015). Εδηαίηεξε ζεκαζία 

έρεη φηη ε κνπζηθή είλαη έλα κε ιεθηηθφ κέζν πνπ δελ απεηιεί ην παηδί θαη κπνξεί λα 

αλαπηχμεη θαη λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ιφγν, είηε κέζσ ηξαγνπδηψλ κε απιέο, 

επαλαιακβαλφκελεο ιέμεηο ή θξάζεηο, είηε κέζσ ηεο εθκάζεζεο ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε εμάζθεζε ηεο εθθνξάο ήρσλ ζε έλα πλεπζηφ φξγαλν δχλαηαη λα 

νδεγήζεη ζε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ησλ ρεηιηψλ, ηνπ ζαγνληνχ θαη ησλ δνληηψλ 

(Καιχβα, 2005· Reschke-Hernández, 2011). 

Ώθφκε, άιινη εξεπλεηέο επηθεληξψλνληαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

πξνθαιεί ε κνπζηθή ζηα άηνκα κε ΑΏΦ. Γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδνπλ φηη νη εγθεθαιηθέο 
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πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κνπζηθνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ή 

θαηά ηε δηάξθεηα ελαζρφιεζεο κε ηε κνπζηθή καδί κε άιια άηνκα, αιιεινθαιχπηνληαη κε 

εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο 

άιινπο, ππνζέηνληαο έηζη φηη ελεξγνπνηψληαο ηνλ εγθέθαιν κε κνπζηθή ζα νδεγεζεί ην 

άηνκν ζε κεγαιχηεξε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Καιχβα, 2005). 

Καηά ηελ Γθνλέια (2006), ε κνπζηθή ζηνλ απηηζκφ είλαη βνεζεηηθή γηαηί πξνζδίδεη λφεκα ζε 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ην νπνίν ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα ππήξρε θαη απνηειεί 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, εληζρχνληαο ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

εθθξάζεσλ θαη ησλ ρεηξνλνκηψλ ησλ αηφκσλ. Βηδηθφηεξα, αλαθέξεη πσο ηα ηξαγνχδηα 

θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κε ΑΏΦ, δεκηνπξγνχλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

δηεπθνιχλνπλ αθφκε θαη ηελ απνκλεκφλεπζε ιέμεσλ. Ώπηφ εμεγεί πηζαλφλ θαη ην γηαηί 

πνιιά παηδηά κε ΑΏΦ έρνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ηε κνπζηθή θαη ηηο κνπζηθνθηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηνπο Srinivasan θαη Bhat (2013),  ηα παηδηά κε ΑΏΦ απνιακβάλνπλ ηε 

κνπζηθή ιφγσ ηεο κνπζηθήο ηνπο αληίιεςεο, αιιά θαη επεηδή νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δελ ηξνκάδνπλ ην παηδί θαη ην αθήλνπλ λα εμεξεπλήζεη απζφξκεηα δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα. 

Ώθφκε, ε κνπζηθή πξνζθέξεηαη σο εξγαιείν γηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, θαζψο κπνξεί λα 

είλαη κε ιεθηηθή θαη λα ελεξγνπνηήζεη ην άηνκν, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν λνεκνζχλεο ηνπ 

(Dimitriadis&Smeijsters, 2011). Έηζη, ηα παηδηά κε ΑΏΦ φρη κφλν επραξηζηηνχληαη ηε 

κνπζηθή, αιιά ληψζνπλ θαη ηελ επηηπρία ζε θάπνηνλ ηνκέα (Καιχβα, 2005· Kessler-

Καθνπιίδε, 2011).  

Μάιηζηα, ζε κηα πξφζθαηε έξεπλα ησλ Simpson, Keen θαη Lamb (2013) ζε 22 παηδηά κε 

ΑΏΦ απφ 3,5 έσο 9 εηψλ, θάλεθε πσο ε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ήηαλ πςειφηεξε φηαλ ζπλνδεπφηαλ απφ κνπζηθή θαη ηξαγνχδηα, παξά φηαλ ε δηαδηθαζία 

βαζηδφηαλ κφλν ζηελ νκηιία. Παξνκνίσο, ζηελ έξεπλα ησλ Schwartzberg θαη Silverman 

(2012), ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, φια άηνκα κε ΑΏΦ ειηθίαο απφ 9 έσο 21 εηψλ, έδεημαλ 

φηη ζπγθξαηνχζαλ θαη αλαθαινχζαλ επθνιφηεξα ζηε κλήκε νπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλδένληαλ κε θάπνην αθνπζηηθφ εξέζηζκα, φπσο ε κνπζηθή. 

Βμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε κνπζηθή απνηειείηαη απφ πξνβιέςηκα, 

αλαγλσξίζηκα θαη επαλαιακβαλφκελα κνηίβα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζην άηνκν ηελ αίζζεζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο πνπ έρεη αλάγθε. Παξάιιεια, παξέρεη κηα πνηθηιία 

κνπζηθψλ επηινγψλ θαη ξπζκψλ, αιιά θαη κηα επειημία θαη επκεηαβιεηφηεηα, πνπ επηηξέπνπλ 

ηε δεκηνπξγία, αιιά θπξίσο ηελ εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ κε ηηο αιιαγέο θαη ηηο 

κεηαβάζεηο (Μαληδίθνο, 2015· Wigram&Gold, 2005). Ώπηφ ην δνκεκέλν θαη πξνβιέςηκν 

πιαίζην απφ ηε κηα, θαη ε δπλαηφηεηα επειημίαο απφ ηελ άιιε, θαζηζηνχλ ηε κνπζηθή έλα 

πιαίζην κνπζηθνζεξαπεπηηθφ, φπνπ κπνξεί ην άηνκν κε ΑΏΦ λα κάζεη λα εμαζθεί θνηλσληθέο 

θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, φπσο λα δίλεη θαη λα πεξηκέλεη κηα απάληεζε θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε κηα δηαδηθαζία καδί κε άιια άηνκα (Hardy&LaGasse, 2013 φ.π. ζην LaGasse, 

2014). 

Βπηπιένλ, ε κνπζηθή εληζρχεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αθνχ ιεηηνπξγεί σο κία «γέθπξα» 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή θαη ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΦ. εκαληηθή ζπκβνιή ζε 
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απηφ δηαδξακαηίδεη ε ηδηφηεηα ηεο κνπζηθήο λα πξνθαιεί θαη λα κεηαθέξεη ζπλαηζζήκαηα. Δ 

Schumacher, πξσηεξγάηξηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο ΑΏΦ, ππνγξακκίδεη πσο ε κνπζηθή 

επηηξέπεη ζην παηδί λα αληηιεθζεί ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ άιινλ. Έηζη, 

πξνεηνηκάδεηαη ε χπαξμε ηνπ αηφκνπ ζε θνηλσληθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο 

κνπζηθνχ δηαιφγνπ, επεθηείλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κέζσ ησλ ήρσλ θαη ηεο κνπζηθήο, 

εθθξάδεηαη θαη επηθνηλσλεί (Kessler-Καθνπιίδε, 2011· Μαληδίθνο, 2015).   

Δ Kessler-Καθνπιίδε (2011) αλαθέξεη έλα αθφκε ζεηηθφ ζεκείν ηεο κνπζηθήο ζηηο ΑΏΦ, πνπ 

δελ είλαη άιιν απφ ηελ εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ κε ηνπο ήρνπο θαη ηα απηηθά 

εξεζίζκαηα ιφγσ ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, πνπ βειηηψλνπλ ηελ αλνρή ζε ήρνπο θαη ηηο 

αηζζεηεξηαθέο ηνπο ηδηνξξπζκίεο. Σέινο, ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θηλήζεηο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αθνπζηηθφ-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, αιιά θαη λα εμαζθεζνχλ ηα 

δάρηπια θαη ηα ρέξηα απφ ην παίμηκν νξγάλσλ (Καιχβα, 2005). 

4. Ο ξφινο ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή θαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

Ο ξφινο ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή είλαη κία αθφκε ζεκαληηθή πηπρή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο 

ΑΏΦ. Ώξρηθά, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηίαο κνπζηθφο, κε εθπαίδεπζε 

ζηε κνπζηθνζεξαπεία, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο 

επηξξνήο ηεο κνπζηθήο ζηνλ εγθέθαιν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεξαπεπφκελσλ αηφκσλ. 

Βπίζεο, ε επηζηεκνληθή γλψζε ηεο κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

αμηνινγήζεη ζσζηά ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ αηφκνπ, λα ζέζεη 

ζηφρνπο θαη λα δνκήζεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο, αιιά θαη λα 

αμηνινγήζεη ζην ηέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο (Hurt-Thaut, 2009).  

Ο ξφινο ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή έγθεηηαη ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κνπζηθή σο κέζν γηα λα 

βνεζήζεη ην άηνκν λα εθθξαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη κία γέθπξα επηθνηλσλίαο καδί ηνπ, 

ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ην κνπζηθφ απνηέιεζκα. Ώπηφ ζπκβαίλεη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν ρψξν, φπνπ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ελζαξξχλεη ην άηνκν λα παίμεη κε ηα 

κνπζηθά φξγαλα, λα ηξαγνπδήζεη ή λα εκπιαθεί ζε δηάθνξεο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θπξίσο αηνκηθά θαη ζπαληφηεξα, νκαδηθά (Μαληδίθνο, 2015). Βηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ΑΏΦ, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο παξαθνινπζεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, μεθηλά απφ ηηο 

κνπζηθέο επηινγέο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, δίλεη ζχληνκεο θαη μεθάζαξεο εληνιέο, δνκεκέλεο 

ζε κηθξά βήκαηα θαη δελ εθβηάδεη ηε βιεκκαηηθή επαθή ηνπ παηδηνχ (Kessler-Καθνπιίδε, 

2011). Μάιηζηα, αμηνπνηεί αλάινγα ηηο θσλεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε βάζε δηάθνξεο 

κεζφδνπο, ψζηε λα ηηο επαλαιάβεη, λα κηιήζεη ζηελ ίδηα γιψζζα κε ην παηδί, λα ηηο εληάμεη 

ζηε κνπζηθνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ηνπο δψζεη ζεκαζία θαη λφεκα κέζσ ηεο 

κνπζηθήο (Καξηαζίδνπ, 2004). 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ν ξφινο ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή έρεη θνξπθαία ζεκαζία γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο νθείιεη λα 

δεκηνπξγεί έλα νηθείν θαη πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ γηα ην άηνκν κε ΑΏΦ, ψζηε λα ληψζεη 

αζθάιεηα θαη λα κεηψζεη ην άγρνο ηνπ. Δ ζρέζε εκπηζηνζχλεο θηλεηνπνηεί ην παηδί λα 
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ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία, θαζψο ν κνπζηθνζεξαπεπηήο εκπλέεη ζεβαζκφ, απνδνρή θαη 

αιεζηλφ ελδηαθέξνλ. Ώθνινπζεί ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνχ, αληαπνθξίλεηαη θαη αληηγξάθεη 

ηηο θηλήζεηο, ηνπ ήρνπο, ηηο θσλέο θαη ηηο εθθνξέο ηνπ ιφγνπ ηνπ, ζεκειηψλνληαο έηζη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ην παηδί θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο (Geretseggeretal., 2015· Καιχβα, 

2005). 

Έκθαζε ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε δίλεηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο ςπραλαιπηηθήο ή 

ςπρνδπλακηθήο κνπζηθνζεξαπείαο. χκθσλα κε απηήλ, δελ αμηνπνηνχληαη κφλν νη 

ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη. Παξαηεξνχληαη 

θαη αλαιχνληαη φιεο νη δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο θαη εθηφο κνπζηθνχ πιαηζίνπ, ζε 

αληίζεζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο 

κνπζηθήο έθθξαζεο ηνπ αηφκνπ (Πνιεκηθφο θαη ζπλ., 2010). 

5. Οθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο κέζν παξέκβαζεο ζηηο ΓΑΦ 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο αθνξνχλ κία πνηθηιία ηνκέσλ ηεο 

δσήο ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ. Οη έξεπλεο δείρλνπλ πσο επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ εθθνξά θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο 

γιψζζαο, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη θαηαλφεζε, ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, ζηε κείσζε ησλ ζηεξενηππηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηηο 

δεμηφηεηεο πνπ βνεζάλε ηε κάζεζε, φπσο ε πξνζνρή, αθφκε θαη ηε ιεπηή θαη αδξή 

θηλεηηθφηεηα, ηε κίκεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ (LaGasse, 2014· Καιχβα, 2005· Μαληδίθνο, 

2015· Simpsonetal., 2013· Srinivasan&Bhat, 2013· Walworth, 2007). Οη κεηα-αλαιχζεηο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθέξνπλ θπξίσο βειηίσζε ζηνπο ηνκείο ηεο δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθήο ακνηβαηφηεηαο, ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο θαη ηνπ παηρληδηνχ 

(Preisetal., 2015). 

Πην αλαιπηηθά, ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο έρεη 

κειεηεζεί απφ πιεζψξα εξεπλεηψλ. To ηξαγνχδη, ε κνπζηθή θαη ν ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ 

δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

ακνηβαηφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο (Ghasemtabaretal., 2015). πγθεθξηκέλα, 

ε παξέκβαζε κε βάζε ηε κνπζηθή επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή 

αληαπφθξηζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξέκβαζε ρσξίο κνπζηθή, φπσο θάλεθε ζηελ έξεπλα κε 

έλα θνξίηζη πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκφ. Δ βιεκκαηηθή επαθή, ε δεμηφηεηα ηεο 

ελαιιαγήο ηεο ζεηξάο θαη ε κίκεζε ζεκείσζαλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε κε ηε 

κνπζηθή απφ φ,ηη ζηε ζπλζήθε ρσξίο απηήλ. Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε 

κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζπλεδξίεο ήηαλ νηθεία ζην θνξίηζη θαη θάλεθε λα 

ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα εθείλε.  

ε άιιε έξεπλα (Kern&Aldridge, 2006), ε κνπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αχμεζε ηελ 

θνηλσληθή εκπινθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεζζάξσλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ειηθίαο 3 έσο 5 

εηψλ, κέζα απφ ην παηρλίδη κε κνπζηθά φξγαλα θαη ηξαγνχδηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Καηά 

ηνπο εξεπλεηέο, θξίζεθε ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε ζχλζεζε ησλ ηξαγνπδηψλ γηα ην θάζε 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 133 of 392 

παηδί έγηλε κε βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο θαη φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο ζηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε κία θαηαζθεπή απφ κνπζηθά φξγαλα θηλεηνπνίεζε ηελ 

πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη ην παηρλίδη κεηαμχ ηνπο. 

Ώθφκε θαη έξεπλεο ζε ελήιηθα άηνκα κε ΑΏΦ δείρλνπλ πσο ε κνπζηθνζεξαπεία εληζρχεη 

ζεηηθά ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη Boso,Emanuele, 

Minazzi, Abbamonte θαη Politi (2007) εξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ελφο κνπζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλν ζηε δηαδξαζηηθή κνπζηθνζεξαπεία, ζε 8 ελήιηθεο κε ζνβαξφ 

απηηζκφ. Μεηά απφ 52 εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο κε ηξαγνχδη θαη παίμηκν πηάλνπ θαη θξνπζηψλ, 

ηα θνηλσληθά ηνπο ειιείκκαηα βειηηψζεθαλ, φπσο επίζεο θαη νη κνπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Μία πηπρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ελφο παηδηνχ κε ΑΏΦ είλαη ε ζπληνληζκέλε πξνζνρή (joint attention), ε 

ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ παηδηνχ λα κνηξαζηεί κε θάπνηνλ ηελ εκπεηξία ηεο παξαηήξεζεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ ή ελφο γεγνλφηνο. Πξφθεηηαη είηε γηα πξφθιεζε ηεο πξνζνρήο θάπνηνπ άιινπ 

(Initiation of Joint Attention) ή γηα αληαπφθξηζε ζην θάιεζκα θάπνηνπ αηφκνπ λα 

παξαηεξήζεη θάηη κε δείμε ή πξνζήισζε ηνπ βιέκκαηνο (Responding to Joint Attention) 

(Δobson, 2010 φ.π. ζην Vaiouli, Grimmet&Ruich, 2013· Mundy&Acra, 2006 ζην Kalas, 

2012). Δ Kalas (2012) εξεχλεζε ηελ επίδξαζε απιήο θαη ζχλζεηεο κνπζηθήο ζε 30 παηδηά, 

ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ, ηα κηζά απφ ηα νπνία είραλ δηαγλσζηεί κε ζνβαξή ΑΏΦ θαη ηα 

ππφινηπα κε ήπηα/κέηξηα ΑΏΦ. Μεηά απφ έμη δεθάιεπηεο ζπλεδξίεο κνπζηθνζεξαπείαο επί 

ηξεηο εβδνκάδεο, ε ζπληνληζκέλε πξνζνρή ησλ παηδηψλ κε ζνβαξή ΑΏΦ επεξεάζηεθε ζεηηθά 

απφ ηελ απιή κνπζηθή θαη αληίζηνηρα, ε άιιε νκάδα παηδηψλ απφ ηελ πην ζχλζεηε κνπζηθή. 

Θεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνζνρή είρε θαη ε κνπζηθή παξέκβαζε πνπ ζρεδίαζαλ νη 

Vaioulietal. (2013) γηα ηξία παηδηά κε απηηζκφ ζε κία ηάμε λεπηαγσγείνπ. Μεηά απφ 

ζπλεδξίεο κνπζηθνζεξαπείαο βαζηζκέλεο ζηε κέζνδν ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, θπξίσο κε ηε 

ρξήζε θξνπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηξαγνπδηψλ, φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

βειηίσζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνζήισζε ζην πξφζσπν, ηελ πξφθιεζε ηεο πξνζνρήο 

θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπληξφθνπ, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί πξφνδνο 

ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Vaioulietal., 2013). 

ρεηηθά κε ηε γιψζζα θαη ηνλ ιφγν, ε έξεπλα ησλ Lim θαη Drapper (2011) ζε 22 παηδηά κε 

ΑΏΦ θαη έληνλε ερνιαιία, ειηθίαο 3 έσο 5 εηψλ, έδεημε πσο ε κνπζηθή παξέκβαζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν ABAVB (Applied Behavior Analysis Verbal Behavior) ήηαλ 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ. Θεηηθή επίδξαζε ζηε γιψζζα θαη ηνλ ιφγν είρε ε 

έξεπλα ησλ Sandifordetal. (2013). Βπί έλα κήλα έγηλε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ινγνζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν MBCT (Melodic Based Communication Therapy), πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή γηα λα απμήζεη ηε ιεθηηθή έθθξαζε, ζε 12 παηδηά κε ΑΏΦ, ειηθίαο 

5 έσο 7 εηψλ. Ώλ θαη νη δχν κέζνδνη θάλεθαλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, ε κέζνδνο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο έθεξε γξεγνξφηεξε πξφνδν θαη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο ιεθηηθήο 

κίκεζεο. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ δηαπίζησζαλ αχμεζε ησλ 

ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην ζπίηη, θάηη πνπ εληζρχεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο.  
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Παξφκνηα, ζηε κειέηε πεξίπησζεο ελφο 6ρξνλνπ παηδηνχ κε απηηζκφ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ κείσζε ηεο ερνιαιίαο θαη βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο δηαιφγνπ, θαζψο ην παηδί άξρηδε θαη δηαηεξνχζε ζπδεηήζεηο ζηε δηάξθεηα ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν (Rose&Johnson, 2014). 

Παξαηεξήζεθε βειηίσζε θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ε αχμεζε ηεο πξνζνρήο, ηεο 

βιεκκαηηθήο επαθήο, ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κε εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη 

ρεηξνλνκίεο θαη ηνπ ζπγρξνληζκνχ κε ηε κνπζηθή.  

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ σθειείηαη αξθεηά απφ ηε κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε θαη θαηαλφεζε. ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζε 12 καζεηέο κε δηάγλσζε ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ ζηελ Εαπσλία θάλεθε πσο είλαη δπλαηφλ λα δηδαρζεί ε θαηαλφεζε ηεζζάξσλ 

βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ιεθηηθψλ νδεγηψλ, θεηκέλσλ ηξαγνπδηψλ θαη κνπζηθήο 

ππφθξνπζεο (Katagiri, 2009). ια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζεκείσζαλ βειηίσζε ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ, αιιά ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ βειηίσζεο αθνξνχζε ηε ζπλζήθε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, δειαδή ηε κνπζηθή 

ππφθξνπζε. χκθσλα κε άιιε έξεπλα (Hillier, Greher, Poto&Dougherty, 2011), ε 

κνπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε 22 εθήβνπο θαη λένπο κε ΑΏΦ αχμεζε θαηά πνιχ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο, κείσζε ην άγρνο ηνπο θαη δεκηνχξγεζε ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Βπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Kim, Wigram θαη Gold (2009) ε κέζνδνο 

κνπζηθνζεξαπείαο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ παξήγαγε πεξηζζφηεξα θαη ρξνληθά κεγαιχηεξα 

δηαζηήκαηα ραξάο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ζπγρξνληζκνχ ησλ παηδηψλ κε ΑΏΦ κε ηνλ 

κνπζηθνζεξαπεπηή, θαζψο θαη κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε, ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ παηγληνζεξαπεία. 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκβνιή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ παηδηψλ κε ΑΏΦ. ε κηα κειέηε πεξίπησζεο ελφο ηξίρξνλνπ αγνξηνχ κε απηηζκφ, ε 

παξέκβαζε κε ηξαγνχδηα ζε ξνπηίλεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο ελίζρπζαλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ ζε ηνκείο ηεο απηνεμππεξέηεζεο, φπσο ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη ε ρξήζε ηεο 

ηνπαιέηαο (Kernetal., 2013). Παξφκνηα, νη Kern, Wolery θαη Aldridge (2007) ζπλέζεζαλ 

ηξαγνχδηα γηα δχν παηδηά κε απηηζκφ, ειηθίαο πεξίπνπ 3,5 εηψλ, θαη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα 

λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηνπ πξσηλνχ ραηξεηηζκνχ ζηελ ηάμε, θαζψο 

δπζθνιεχνληαλ ζηε κεηάβαζε απφ ην ζπίηη πξνο ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν. Οη 

λεπηαγσγνί ηξαγνπδνχζαλ ζηα παηδηά ηα ελ ιφγσ ηξαγνχδηα θαη αθνινπζνχζε κία ξνπηίλα 

ραηξεηηζκνχ κε πέληε βήκαηα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη απμήζεθε φρη κφλν ε αλεμαξηεζία 

ησλ παηδηψλ ζηελ είζνδν ζην ζρνιείν ην πξσί, αιιά θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηα ππφινηπα 

παηδηά, αθνχ ηξαγνπδνχζαλ θη απηά θαισζνξίδνληαο ηα ζηελ ηάμε. ε άιιεο έξεπλεο έρεη 

βξεζεί πσο ε παξέκβαζε κε βάζε ηε κνπζηθή κεηψλνπλ ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ, ηηο 

ζηεξενηππίεο θαη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Lundqvist, Andersson&Viding, 2009), ελψ 

παξάιιεια απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (Iserietal., 

2014). 

Σέινο, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη πιένλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ παξέκβαζε κέζσ 

ζηεο κνπζηθήο, αθνχ ε κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο φιεο ηεο 
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νηθνγέλεηαο, βειηηψλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κε ΑΏΦ. Ώθφκε, νη γνλείο δχλαηαη 

λα εθπαηδεπηνχλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην παηδί κέζσ ηεο 

κνπζηθήο, θαζψο θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ βειηηψλεη απφ ηνλ ρψξν ησλ 

ζπλεδξηψλ ζην ζπίηη (Gattino, Riesgo, Longo, Leite&Faccini, 2011· Καιχβα, 2005). Έρεη 

βξεζεί πσο νη γνλείο απνιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κνπζηθνζεξαπείαο κε ηα παηδηά ηνπο, 

εληνπίδνπλ πην εχθνια ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ληψζνπλ πεξηζζφηεξν 

αζθαιείο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ καδί κε ηνλ 

κνπζηθνζεξαπεπηή (Allgood, 2005·Schwartzberg&Silverman, 2017). 

ε άιιεο έξεπλεο, ε γνλετθή εκπινθή νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ιεθηηθήο θαη κε, ησλ παηδηψλ, ησλ γλσζηηθψλ θαη θηλεηηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία πην δπλαηήο ζρέζεο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ 

(Thompson&McFerran, 2015 φ.π. ζην McFerran, Thompson&Bolger, 2015· Warren&Nugent, 

2010 φ.π. ζην Thompson, McFerran&Gold, 2014). Μάιηζηα, ε Thompson έρεη πξνηείλεη έλα 

κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ θαη ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή, ην FCMT 

(Family-Centred Music Therapy), ζην νπνίν νη γνλείο εθπαηδεχνληαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ θαη λα εληζρχνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε κνπζηθή, ηξαγνχδη, 

απηνζρεδηαζκφ θαη θίλεζε (Thompson, 2012). ε έξεπλα ηεο ίδηαο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, 

ην κνληέιν εθαξκφζηεθε ζε 23 παηδηά κε ΑΏΦ θαη έδεημε βειηίσζε ζηε ζρέζε γνλέα-

παηδηνχ, ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε κίκεζε, ε ζπλεξγαζία, ην παηρλίδη κε άιινπο, 

φκσο δελ είρε ηφζν ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή 

αληαπφθξηζε γεληθφηεξα (Thompsonetal., 2014). 

6. Κξηηηθή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο 

Παξά ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

εληνπίδνληαη αξθεηά ζεκεία αξλεηηθήο θξηηηθήο. Ώπηά αθνξνχλ δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ηε 

κε ζεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζε άηνκα κε ΑΏΦ θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ 

κειεηψλ, αιιά θπξίσο εζηηάδνληαη ζηελ ειιηπή κεζνδνινγία ησλ εξεπλψλ γηα ηηο 

κνπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

ζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηεο κνπζηθήο ζηα άηνκα κε ΑΏΦ, ε  Καξηαζίδνπ (2004) 

επηζεκαίλεη πσο νη κνπζηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα είλαη απφιπηα ειεγρφκελεο, θαζψο ηα 

παηδηά κε ΑΏΦ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο επαηζζεζίεο θαη απξφβιεπηεο αληηδξάζεηο ζηα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. H Καιχβα (2005) θαη ε Kessler-Καθνπιίδε(2011) ππνγξακκίδνπλ 

πσο ε κνπζηθή δχλαηαη λα έρεη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε κνπζηθή 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εκκνλή ή λα «ππλσηίζεη» ηα άηνκα κε απηηζκφ, απνκνλψλνληάο ηα 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή αθφκα θαη λα νδεγήζεη ζε αηζζεηεξηαθή ππεξθφξησζε, 

πξνθαιψληαο θηλεηηθέο ζηεξενηππίεο. Σα ίδηα ζεκεία πξνζνρήο γηα ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

ηεο κνπζηθήο επηζεκαίλνπλ θαη νη Accordino, Comer θαη Heller (2007) ζηελ θξηηηθή ηνπο 

αλαζθφπεζε δηαθφξσλ εξεπλψλ γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία. 
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Βπηπξφζζεηα, αξλεηηθή θξηηηθή έρνπλ δερηεί νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο. Κακία απφ απηέο ηηο ζεσξίεο δελ εμεγεί επαξθψο κε πνηνπο κεραληζκνχο 

θαη κε πνηεο δηαδηθαζίεο ε κνπζηθή επηδξά ζεηηθά θαη αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Ώθφκε, πξφθεηηαη γηα ππνθεηκεληθέο 

ζεσξίεο κε απνηειέζκαηα πνπ δχζθνια κεηξψληαη κε αθξίβεηα θαη αληηκεησπίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο γελίθεπζεο ζε άιια άηνκα θαη άιια πιαίζηα.  

ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην πξφβιεκα ηεο γελίθεπζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο σο κεζφδνπ παξέκβαζεο ζηηο ΑΏΦ έρεη επηζεκαλζεί απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο, φπσο νη Accordinoetal. (2007) ζηελ αλαζθφπεζε παιαηφηεξσλ εξεπλψλ. κνηα, νη 

Gold, Wigram θαη Elefant(2010) εμεηάδνληαο ηα βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα ζχληνκσλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε παηδηά κε απηηζκφ απφ ηξεηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ελψ νη ελδείμεηο ήηαλ ελζαξξπληηθέο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο ζηα παηδηά απηά, ε εθαξκνζηκφηεηα θαη ε γελίθεπζε ησλ πνξηζκάησλ ζε 

θιηληθά πιαίζηα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Βπηπιένλ, νη Simpson θαη Keen (2011) έθαλαλ κία 

αλαζθφπεζε 20 εξεπλψλ κνπζηθνζεξαπείαο, απφ ην 1993 έσο ην 2010, ζε παηδηά κε 

δηάγλσζε απηηζκνχ ειηθίαο 0 έσο 18 εηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξεο κνπζηθέο ηθαλφηεηεο. 

Τπνζηεξίδνπλ φηη ππήξμαλ πεξηνξηζκέλεο ελδείμεηο γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ηνκείο, φπσο ε επηθνηλσλία θαη ε ζπκπεξηθνξά ππφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη πξνηείλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλα, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε δηαηήξεζε 

θαη ηε γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ε κνπζηθνζεξαπεία. 

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ (Simpson&Keen, 2011), νξηζκέλεο 

έξεπλεο ζην παξειζφλ δελ έθεξαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, παξά ην φηη ε 

κνπζηθνζεξαπεία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αλαδπφκελε πξαθηηθή ζηηο ΑΏΦ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ έξεπλα ησλ Corbettetal. (2008), ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Tomatis δελ έδεημε λα έρεη 

ζεκαληηθά ζεηηθφηεξε επίδξαζε ζηε γιψζζα, ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 11 παηδηψλ, 

ειηθίαο 3 έσο 7 εηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δ πξφνδνο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο δε ζπζρεηίζηεθε κε ηε κνπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Παξνκνίσο, νη Preisetal. 

(2015), εξεπλψληαο επί 28 εβδνκάδεο ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα δνκεκέλνπ παηρληδηνχ πέληε παηδηψλ κε ΑΏΦ, ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ, θαη 

ζπγθξίλνληάο ηε κε ηελ απνπζία κνπζηθήο ππφ ηελ ίδηα ζπλζήθε, ζπκπέξαλαλ πσο νχηε ε 

χπαξμε κνπζηθήο ππφθξνπζεο, νχηε ην δηαθνξεηηθφ είδνο κνπζηθήο είραλ θάπνηα ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ απζφξκεηε ιεθηηθή έθθξαζε θαη ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζην παηρλίδη. 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζεκείν θξηηηθήο αθνξά ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

κνπζηθνζεξαπεπηέο. Σν πξφβιεκα αλέδεημε ε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε φισλ ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ απφ ην 1940 έσο ην 2009, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηελ Reschke-Hernandez(2011). Δ εξεπλήηξηα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ηερληθέο 

θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ  ζπλέρηδαλ λα εθαξκφδνληαη έσο ην 

2009, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ επαξθή εξεπλεηηθά πνξίζκαηα γηα ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπο ζηα παηδηά κε ΑΏΦ. Δ αηηία ζηελ νπνία απνδίδεη απηή ηε ζπλερή «αλαθχθισζε» 

ηερληθψλ είλαη έλα αθφκε ζεκείν θξηηηθήο, θαηά ην νπνίν ππάξρεη ειιηπήο πιεξνθφξεζε 
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ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο.  

Ώπηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πην πξφζθαηε αλαζθφπεζε 23 εξεπλψλ απφ ην 1990 έσο 

ην 2010, ηελ νπνία έθαλε ε ίδηα εξεπλήηξηα βαζηζκέλε ζην εξγαιείν αμηνιφγεζεο εξεπλψλ, 

ην Music-Based Intervention Reporting Criteria ησλ Robb, Burns θαη Carpenter (Reschke-

Hernandez, 2012). Δ αλαζθφπεζε έδεημε πνιιέο ειιείςεηο ζηηο έξεπλεο, φπσο ζε πνηα ζεσξία 

βαζίδνληαλ, γηαηί δηάιεγαλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, πνηνο ηελ εθάξκνδε, ηη είδνπο 

κνπζηθή επέιεγαλ θαη πνηνο ηε δηάιεγε, ηη είδνπο πιηθά θαη αληηθείκελα ρξεηάζηεθαλ ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ηνλ ρψξν ηεο παξέκβαζεο, ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

άιια πιαίζηα, ην πφζεο ζπλεδξίεο έγηλαλ θαη κε πνηα δηάξθεηα, ηα πξνζφληα ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηψλ, ην αλ γίλνληαλ αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλεδξίεο θαη ην πφζα άηνκα 

ζπκκεηείραλ ζηηο νκαδηθέο ζπλεδξίεο. 

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ βαζηθά θελά ζηελ έξεπλα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο κέζν 

παξέκβαζεο θαη ζπλδένληαη κε ην γεληθφηεξν κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα ησλ εξεπλψλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε πνιιέο αλαζθνπήζεηο. Κξηηηθή έρεη αζθεζεί ζην 

γεγνλφο φηη ε κνπζηθνζεξαπεία δελ είλαη κηα κεηξήζηκε παξέκβαζε, θαζψο δελ κπνξεί λα 

αλαδείμεη εκπεξηζηαησκέλα θιηληθά απνηειέζκαηα θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο (Del‘ etoile, 

2009· Kalpan&Steele, 2005). Κξίλεηαη αξλεηηθά γηα ηελ επηζηεκνληθή  βάζε ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο είλαη κειέηεο πεξίπησζεο ή 

ζεσξεηηθέο κειέηεο κε κηθξφ δείγκα, ρσξίο νκάδεο ειέγρνπ θαη φρη πεηξακαηηθέο έξεπλεο κε 

ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια. Ώπηέο νη έξεπλεο δελ απνδεηθλχνπλ ηεθκεξησκέλα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζηηο ΑΏΦ (Khetrapal, 2009) θαη κάιηζηα, κε 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή(Goldetal., 2010). 

πκπεξάζκαηα 

Δ κνπζηθνζεξαπεία ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζψξα νξηζκψλ, πξνζεγγίζεσλ, ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ, φπσο θάλεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Κνηλφο ηφπνο φισλ απηψλ είλαη ε ζπκβνιή 

ηνπο ηφζν ζηε δηάγλσζε ησλ ΑΏΦ, φζν θαη ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Μάιηζηα, φπσο θάλεθε εξεπλεηηθά, νη πξνζπάζεηεο 

ησλ κνπζηθνζεξαπεπηψλ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, νη νπνίνη πιήηηνληαη ζηηο ΑΏΦ(Kessler-Καθνπιίδε, 2011). Ώλάκεζα ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο, ν νπνίνο 

βειηηψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ηε βιεκκαηηθή επαθή ηνπ αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. 

Παξάιιεια, ε απηνζρεδηαζηηθή κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη δηαγλσζηηθά. Οη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή,ζπγθξηηηθά κε άιιεο γλσζηέο δηαγλσζηηθέο 

κεζφδνπο, απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξεο πηπρέο θαη αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ αμηνινγείηαη, 

φπσο είλαη ε πξνζνρή, ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ε ακνηβαηφηεηα(Holck, 2011). 
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Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ήηαλ ν 

εληνπηζκφο ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηα άηνκα κε ΑΏΦ. πσο 

αλαθέξεηαη ζε πνηθηιία εξεπλψλ, ε κνπζηθνζεξαπεία βειηηψλεη πνιιέο πηπρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλία, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ην παηρλίδη 

(Preisetal., 2015). Χζηφζν, κειεηψληαο ηα αξλεηηθά ζεκεία ηεο κεζφδνπ, δηαπηζηψζεθε πσο 

ε εθαξκνζηκφηεηα θαη ε γελίθεπζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ήηαλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα κηα εχθνια κεηξήζηκε παξέκβαζε. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 
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Abstract: The smooth reception and absorption of newly appointed educator is very 

important, since he is in the first stages of his career and he definitely needs encouragement 

and appropriate guidance. Μentor is a person who can contribute greatly to the support and 

guidance of newly appointed educator. The aim of this research was to explore the opinions of 

educators working in Primary Education of the Prefecture of Evia, in regard to the importance 

and the role which Mentor plays in the smooth reception and absorption of newly appointed 

educators in the school environment. For the efficient conduct of research, a qualitative study 

was conducted so as the opinions and beliefs of the responders on the research questions to be 

revealed and examined. The sample constituted of five educators working in Primary 

Education of the Prefecture of Evia. The study was carried out through a structured interview 

designed in order to fulfill the aim of the research. The findings revealed that educators are 

very positive in favor of the role of Mentor as a guide of newly appointed educators. It is 

strongly believed that the supportive role of a Mentor contributes to the smooth absorption of 

educators in the school environment. In addition, Mentor helps educators to face different 

problems emerged during the educational process as well as guides them while teaching and 

educating.  

Keywords: Mentor, guide, newly appointed educator. 

Πεξίιεςε: Δ νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, κηα θαη βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο θαη ζίγνπξα 

ρξεηάδεηαη ελζάξξπλζε θαη ζσζηή θαζνδήγεζε. Ο Μέληνξαο είλαη έλα πξφζσπν πνπ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ λενδηφξηζηνπ θνπφο ηεο 

παξνχζαο  έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Βπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ Μέληνξα ζηελ 
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νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδεηρζνχλ νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 5 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ 

Βπβνίαο. Δ έξεπλα δηεμήρζε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ πνιχ ζεηηθέο απφςεηο γηα ηνλ 

ξφιν ηνπ Μέληνξα σο θαζνδεγεηή ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πηζηεχνπλ φηη ε 

ππνζηήξημε ηνπ Μέληνξα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηνπο 

βνεζάεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηνπο ζηεξίδεη ζεκαληηθά 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μέληνξαο,  θαζνδεγεηήο,  λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο.  

Δηζαγσγή 

Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ζηα θαζήθνληά 

ηνπο, πξέπεη λα είλαη παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά θαηαξηηζκέλνη θαη θπξίσο λα θξνληίδνπλ γηα 

ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα παξέρνπλ πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε, κε νθέιε ηφζν γηα ηνπο καζεηέο θαη ην ζρνιείν πνπ δηδάζθνπλ φζν θαη γηα ηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα.  

Βίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη πξσηνδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πνιιέο 

δπζθνιίεο ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα. Δ εθπαίδεπζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην πεξηιακβάλεη 

ζπλήζσο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ έιιεηςε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, πνπ 

ηνπο δπζθνιεχεη  ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Αηαθαηέρνληαη απφ πςειά επίπεδα 

άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο, θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο ξφιν θαη ζηηο πνηθίιεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη (Marable & Raimondi, 2007). 

Έλαο έκπεηξνο, κε ηθαλφηεηεο εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ θελψλ 

ζηε δηδαθηηθή ηερληθή ηνπ πξσηνδηνξηδφκελνπ, λα ηνλ ζηεξίμεη ζηηο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο άγρνπο, πνπ αληηκεησπίδεη ζηε αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, λα ηνλ βνεζήζεη λα 

πξνζαξκφζεη ζηηο επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα θαζνδεγήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο (Achinstein & Athanases, 2005). Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο ζα έρεη 

επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη ζα ιεηηνπξγεί σο Μέληνξαο πνπ ζα εκςπρψλεη, 

ζα θαηεπζχλεη, ζα θαζνδεγεί ηνλ πξσηνδηνξηδφκελν εθπαηδεπηηθφ (Bezzina, 2006; 

Department of Education, Science & Training, 2002) θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αμία δηεμαγσγήο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα θαη ηεο 

δηαξθνχο θαζνδήγεζεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπνθηά, κάιηζηα, ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη 
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εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο απμάλνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη νπζηαζηηθή βνήζεηα. 

1. Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε 

1.1.  Ο Θεζκφο ηνπ Μέληνξα 

1.1.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεληνξηζκνχ 

Εζηνξηθά ν φξνο ηνπ Μέληνξα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Οκεξηθφ έπνο «Οδχζζεηα», 

φπνπ ν Μέληνξαο ήηαλ ν αθνζησκέλνο, έκπηζηνο θίινο ηνπ Οδπζζέα, πνπ αλαιακβάλεη ηνλ 

ξφιν ηνπ εκςπρσηή, θαζνδεγεηή θαη ππνζηεξηθηή ηνπ άπεηξνπ θαη αδχλακνπ γηνπ ηνπ 

Οδπζζέα, Σειέκαρνπ.  

ηε ζεκεξηλή επνρή ε έλλνηα ηνπ Μέληνξα ρξεζηκνπνηείηαη κε παξαπιήζηα ζεκαζία. 

χκθσλα κε ηνλ Packard (2003), ν Μέληνξαο είλαη έλα έκπεηξν άηνκν πνπ αλαπηχζζεη κία 

ζρέζε κε έλα ιηγφηεξν έκπεηξν άηνκν, πνπ νλνκάδεηαη θαζνδεγνχκελνο ή πξνζηαηεπφκελνο. 

πλήζσο αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε ζηήξημε ελφο θαζνδεγνχκελνπ, ηνλ βνεζάεη λα 

αλαπηπρζεί  επαγγεικαηηθά, δίλνληάο ηνπ εξεζίζκαηα θαη ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηαμίσζε (Daloz, 1983). 

«Μέληνξαο είλαη έλα πξφζσπν πνπ επηβιέπεη ηελ θαξηέξα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ άιινπ 

πξνζψπνπ, ζπλήζσο λεφηεξνπ, δηακέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, πξνζθέξνληαο 

ςπρνινγηθή ζηήξημε, πξνζηαηεχνληαο θαη κεξηθέο θνξέο, πξνάγνληαο ή παίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ 

ρνξεγνχ» (Zey, 1984:6). 

ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία, βξίζθνπκε κία πνηθηιία νξηζκψλ, κηα θαη θάζε 

εξκελεία επηθεληξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ γλψξηζκα ηνπ κεληνξηθνχ ξφινπ. Μέληνξαο είλαη 

απηφο πνπ βνεζάεη  ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γλσξίζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ θνπιηνχξα ηεο κνλάδαο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Βπίζεο, ζπληειεί ζηε ζηαδηαθή 

αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ηεο απηνλνκίαο  ηνπο θαη ηεο σξίκαλζήο ηνπο, θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (Jonson, 2008).   

Οη Aryee, Wyatt, & Stone (1996), αλαθέξνπλ φηη, θαηά ηελ θαζνδήγεζε, κεηαδίδνληαη απφ 

ηνλ έκπεηξν θαζνδεγεηή, πξφηππα, αμίεο, αληηιήςεηο θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ν 

Keller (2007) ζεκεηψλεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε, πνπ παξέρεη ην έκπεηξν άηνκν, 

κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

Κνηλφ ζηνηρείν ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ είλαη ε παξνπζία ελφο έκπεηξνπ θαη ελφο άπεηξνπ 

αηφκνπ. Σν έκπεηξν πξφζσπν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηνλ άπεηξν εξγαδφκελν θαη λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. ίγνπξα, ε αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ζα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε θαη ζα βνεζήζεη ηδηαίηεξα ηνπο 

λενδηνξηδφκελνπο θαη άπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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1.1.2. Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε 

Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ νκαιή ππνδνρή ηνπ 

πξσηνδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζέινληαο λα αλαβαζκίζεη ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα ηνλ νδεγήζεη 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, απνθάζηζε κε ηνλ Νφκν 3848/2010 ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ηνλ Νφκν, δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ νκαιή έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, ζηε ζπλερή δηνηθεηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζή ηνπ, θαζψο 

θαη ζηελ ςπρνινγηθή ηνπ ζηήξημε. ηνλ Νφκν πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ηα θαζήθνληα, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη, παξφιν πνπ ζηνλ Νφκν απηφ θαζψο θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ Μέληνξα, ν 

λφκνο  3848/2010 ηειηθά δελ εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε θαη παξακέλεη αλελεξγφο κέρξη 

ζήκεξα. Πξηλ θαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αληέδξαζαλ 

έληνλα ζπλδένληάο ηνλ κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Βπηπιένλ, είλαη δχζθνιε ε εθαξκνγή ηνπ  

κηα θαη δελ ππάξρνπλ δηνξηζκνί λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

βηψλεη κέρξη ζήκεξα ε ρψξα καο θαη έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

ηε ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

Μέληνξα ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

1.1.3. Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα  

Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιπζχλζεηνο, θαζψο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίμεη, λα ζπκβνπιεχζεη, λα θαζνδεγήζεη ηνλ λενδηφξηζην 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε θαηά ηελ πεξίνδν 

έληαμήο ηνπ ζην ζρνιείν, παξέρνληάο ηνπ ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε, 

κεηαδίδνληάο ηνπ γλψζεηο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Caldwell & 

Carter, 1993). 

Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηηο πνιιέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ, ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ζηνρεχεη λα βνεζήζεη πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά ηνλ 

λενδηφξηζην ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ. Υξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο 

κεληνξηθέο ηερληθέο, φπσο απηή ηνπ πξνηχπνπ δηδαζθαιίαο, ηεο παξαηήξεζεο, ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο ζπλδηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηεο εκπινθήο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

ζπδεηήζεηο θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηα δεηήκαηα δηδαζθαιίαο, ζηεξίδεη νπζηαζηηθά θαη 

επνηθνδνκεηηθά ηνλ πξσηνδηνξηδφκελν ζην λα βειηησζεί δηδαθηηθά (Locasale-Crouch et.al., 

2012; Achinstein & Athanases, 2005), μεπεξλψληαο ην έληνλν άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα, πνπ 

αληηκεησπίδεη ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ.  
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πληειεί ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη αλαγθψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ, 

ζηελ θνπιηνχξα, ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζνδεγψληαο ηνλ 

νξγαλσκέλα θαη ζηαδηαθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε (Achinstein & Athanases, 2005). 

Βπηπξνζζέησο, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο κπνξεί λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή  

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ. Βπίζεο, 

πιεξνθνξεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ, απαληά ζε εξσηήζεηο, επηιχεη απνξίεο θαη 

δηεπθξηλίδεη έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Μαζηνξάθε, 2008; Phillips & Fragoulis, 

2010). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

Μεληφξσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θαζνδεγνχκελσλ λενδηφξηζησλ ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Carver & Feinman- 

Nemser, 2009). Ο Bullough (2012), ππνζηεξίδεη φηη έλαο ηθαλφο, ζεβαζηφο θαη κε πξνζφληα 

Μέληνξαο κπνξεί κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν λα αλαπηχμεη κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ 

λενδηφξηζην θαη παξάιιεια λα πξαγκαηνπνηήζεη ην αμηνινγηθφ ηνπ έξγν θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  ηνπ λενδηφξηζηνπ. 

Θα πξέπεη, φκσο, λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θαη νη εθθξαζηέο ηεο αληίζεηεο άπνςεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, παξφιν πνπ ν Μέληνξαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη αμηνπηζηία, αθξίβεηα 

θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηελ άιιε κπνξεί λα δηαηαξαρζεί ε 

ζπλεξγαηηθή θαη έκπηζηε ζρέζε θαη λα αλαπηπρζνχλ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη άγρνπο (Jones, 

2001).  

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

2.1. θνπφο –ηφρνη-Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη ζαλ ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Βπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

Μέληνξα ζηελ νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη:  

 Να εμεηαζηεί ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Βθπαίδεπζε 

 Να δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο 

λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα      

Ώπφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο έρνπλ πξνθχςεη ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,  ηα νπνία 

θαη δηεξεπλψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: 
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1. Πνηα ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Βθπαίδεπζε; 

2. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ιφγνη ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε;  

3.   Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο  γηα ηνλ λενδηφξηζην; 

4.   Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο  γηα ηνλ Μέληνξα; 

5.  Πνηνο είλαη ν ξφινο ελφο ζσζηνχ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο 

λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;   

2.2. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέρηεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ηα βηψκαηα θαη ε ζηάζε ηνπο 

ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηνπ Μέληνξα. Δ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζα καο επηηξέςεη λα 

εκβαζχλνπκε ζε ζέκαηα ππνδνρήο θαη έληαμεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα  

πξνζεγγίζνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δ επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ  

ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ 

πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, απαληψληαο θπξίσο 

ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί», (Εσζεθίδεο, 2003). 

«Πνηνηηθή έξεπλα ζεσξείηαη ε εξκελεπηηθή κειέηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ζηελ νπνία ν 

εξεπλεηήο έρεη θεληξηθή ζέζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζέκα πεξηγξάθεηαη θαη 

ζεκαζηνδνηείηαη». (Καζηκάηε, 2008: 104).  

2.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνζνηηθά κεγάιν, αιιά ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα (Μαληδνχθαο, 2007). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο 

(Cohen et al., 2008). Έηζη, ινηπφλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθαλ εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη είραλ δηαβάζεη ηνλ λφκν 3848/2010 ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα 

θαη είραλ ελεκεξσζεί απφ ζρεηηθά άξζξα. Βπίζεο, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δχν Αηεπζπληέο, 

δειαδή εθπαηδεπηηθνί κε ζέζε επζχλεο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζψπνπ ην νπνίν ζα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

Μέληνξα.    

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηέζζεξηο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΒ 70 (Ααζθάισλ) 

θαη κία εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ ΠΒ 06  (Ώγγιηθψλ). Ώπφ απηνχο νη δχν έρνπλ ηε ζέζε ηνπ 

δηεπζπληή, έλαο ηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή θαη ηξεηο ππεξεηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί. ινη νη 
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εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Νέαο Ώξηάθεο Βπβνίαο. Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο 

έγηλε θαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, κηαο θαη ε πφιε ηεο Νέαο Ώξηάθεο είλαη ν ηφπνο δηακνλήο 

ηνπ εξεπλεηή θαη ήηαλ πην εχθνιε ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ 5 ζπκκεηέρνληεο, 3 απφ ηνπο νπνίνπο είλαη άλδξεο (60%) θαη 2 είλαη 

γπλαίθεο (40%). 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα 2.2.1 παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλάο καο. 

Πίλαθαο 2.2.1 Πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο 

 ΖΛΗΚΗΑ ΦΤΛΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΤΓΔ ΔΣΖ 

ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ 

ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΔΣΩ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Δ1 45 ΑΝΣΡΑ ΓΑΚΑΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 17 ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΜΟΝΗΜΟ 

Δ2 49 ΑΝΣΡΑ ΓΑΚΑΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 20 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΜΟΝΗΜΟ 

Δ3 51 ΓΤΝΑΗΚΑ ΓΑΚΑΛΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 25 ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΜΟΝΗΜΖ 

Δ4 49 ΓΤΝΑΗΚΑ ΓΑΚΑΛΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 20 ΟΥΗ ΜΟΝΗΜΖ 

Δ5 39 ΓΤΝΑΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 25 ΟΥΗ ΜΟΝΗΜΖ 

2.4. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο  

Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ  ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ βαζίδεηαη 

ζε έλα απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν εξσηήζεσλ ην νπνίν ηίζεηαη κε ηνλ ίδην εληαίν 

ηξφπν ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Οη εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ηφζν σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπο φζν θαη σο πξνο ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία αθνινπζεί ε κηα ηελ άιιε         

(Dunn 2000). Δ ζπλέληεπμε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε 9 εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη 

ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Ενπλίνπ έσο 15 Ενπλίνπ 2018.  Δ θάζε 

ζπλέληεπμε δηήξθεζε πεξίπνπ 15 ιεπηά.  

2.4.1. Γηάξζξσζε ζπλέληεπμεο 

Δ δνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ έμη κέξε: 

 Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ: πεξηιακβάλνληαη 7 εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ 

πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε θαη αθνξνχλ: θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, έηε πξνυπεξεζίαο, 

ηίηινπο ζπνπδψλ, ζέζε επζχλεο, θαζεζηψο εξγαζίαο. 

 Μεληνξηθή ζρέζε: (εξσηήζεηο 1-2) - αλαθέξεηαη ζηελ εξκελεία ηεο κεληνξηθήο 

ζρέζεο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη ζηε δηεπθξίληζε ησλ 

φξσλ «Μέληνξαο» θαη «λενδηνξηδφκελνο».  

 Αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (εξψηεζε 3). 

 Λφγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

(εξψηεζε 4). 
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 Οθέιε ηεο Μεληνξηθήο ζρέζεο: (εξσηήζεηο 5-7) - αλαθέξεηαη ζηα νθέιε γηα ηνλ 

θαζνδεγνχκελν θαη ηνλ ίδην ηνλ Μέληνξα, θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κίαο απνηειεζκαηηθήο κεληνξηθήο ζρέζεο.  

 Ρφινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο λενδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (εξσηήζεηο 8-9). 

2.5. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Δ κεζνδνινγία, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ ήηαλ κηθηή, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ην 

πνηνηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

επηρεηξήζεθε ηξηγσλνπνίεζε ζηε κεζνδνινγία, κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο, ψζηε λα βξεζνχλ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο, ζπγθξίλνληαο θαη ειέγρνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε απηά ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έηζη λα κπνξεί λα γίλεη 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Βπίζεο, ν πνηνηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο έξεπλαο θαη ην κηθξφ δείγκα δπζθνιεχεη ηε 

γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Βπηπιένλ, ιφγσ ηεο κε επίζεκεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

Μέληνξα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηα 

νθέιε κίαο επίζεκεο, νξγαλσκέλεο, ζπζηεκαηηθήο θαη δηαξθνχο θαζνδήγεζεο. 

Σέινο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε Βιιάδα θαη ηεο απνπζίαο δηνξηζκψλ  

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, απφ ην δείγκα καο απνπζηάδνπλ λενδηφξηζηνη 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζα ελίζρπαλ κε ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο. 

3. Απνηειέζκαηα 

3.1. Αλάιπζε θαη εξκελεία  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

ηελ ηξέρνπζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ (content analysis), ε νπνία δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, 

αιιά δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνιπκνξθία ησλ λνεκάησλ κε ηα νπνία εξκελεχεηαη έλα 

θαηλφκελν απφ ηα δηαθνξεηηθά ππνθείκελα (Cohen & Manion, 1994). Αεκηνπξγήζεθαλ 

επνκέλσο θαηεγνξίεο, κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ (Μεληνξηθή ζρέζε, 

ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ιφγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο, ν Μέληνξαο ζε έλα πξφγξακκα 

ππνδνρήο θαη ζηήξημεο λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ). Έπεηηα, νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θσδηθνπνηήζεθαλ, ψζηε κε ζχληνκν ηξφπν λα εθθξάδνπλ ην λφεκα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη θαηαηάρζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Δ κειέηε, ε αλάιπζε θαη ε 

ζχλδεζε ησλ θαηεγνξηψλ νδήγεζαλ ζηε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Cohen 

et al., 2008). 
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3.1.1. 1νο Άμνλαο: Μεληνξηθή ζρέζε 

3.1.1.1. Μέληνξαο θαη λενδηνξηδφκελνο 

Δ πξψηε απφ ηηο εξσηήζεηο δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο 

ηνπ «Μέληνξα» θαη ηνπ «λενδηνξηδφκελνπ». Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε εθπαηδεπηηθνχο 

αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ λενδηφξηζηνπ ζε ζέκαηα δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά. Σέζζεξηο 

αθφκα εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ 

ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ηνλ λενδηφξηζην. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ 

φηη ν Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σέινο, δχν 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο κε ηηο 

ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λενδηφξηζησλ.   

«Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά. Δίλαη ην 

πξφζσπν πνπ ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ηνλ λενδηφξηζην ζην λα μεπεξάζεη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ. πκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηηο     

ζπλήζεηεο, ζηνπο θαλφλεο θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο».(Β.4)  

ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ λενδηνξηδφκελνπ, θαη νη πέληε εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη 

ραξαθηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηνξίδνληαη γηα πξψηε θνξά. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξνπλ, επίζεο, ηελ άπνςε φηη αθνξά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη γηα πξψηε 

θνξά ζε θάπνηα ζρνιηθή κνλάδα θαη θπζηνινγηθά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο.  

«…Θα έιεγα φηη παξφκνηα πξνβιήκαηα κε έλαλ λενδηφξηζην κπνξεί λα αληηκεησπίδεη θαη 

θάπνηνο πνπ εξγάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζε κία ζρνιηθή κνλάδα». (Β.1) 

3.1.1.2. Ζ έλλνηα ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο 

 ζνλ αθνξά ηε κεληνξηθή ζρέζε, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κία 

ζρέζε αλάκεζα ζε έλαλ έκπεηξν θαη ζε έλα άπεηξν εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ νπνία ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηδαθηηθά ηνλ άπεηξν εθπαηδεπηηθφ. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ε 

κεληνξηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ Μέληνξα θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηά 

θαη ν Μέληνξαο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

γίλεη θαιχηεξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο. Αχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ, επίζεο, φηη θαηά ηε 

κεληνξηθή ζρέζε εθηφο απφ ηηο γλψζεηο, κπνξεί λα κεηαδίδνληαη, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο 

πξφηππα θαη αμίεο.  

«Η κεληνξηθή ζρέζε αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε έλαλ έκπεηξν θαη ζε έλαλ άπεηξν εθπαηδεπηηθφ. 

Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ν Μέληνξαο πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 
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δηδαθηηθά ηνλ εθπαηδεπφκελν, ψζηε λα γίλεη θαιχηεξνο. Ο Μέληνξαο εθηφο απφ γλψζεηο κπνξεί 

λα κεηαδψζεη δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, πξφηππα θαη αμίεο».(Β.5) 

3.1.2. 2νο άμνλαο: Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

3.1.2.1. Αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηελ ηξίηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ηέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ πνιχ ζεηηθά, ελψ έλαο ζπκθσλεί αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

απνθπγήο αξλεηηθήο θξηηηθήο απφ πιεπξάο Μέληνξα πξνο ηνλ λενδηνξηδφκελν. Ώπηά ηα 

επξήκαηα δείρλνπλ κηα γεληθή ζπκθσλία ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ 

Μέληνξα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο 

Μέληνξαο, κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κπνξεί λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα θαζνδεγήζεη 

νπζηαζηηθά ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

«Ναη, πνπ λα ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο, πνπ επεξεάδεη ζεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, ζα βνεζεζεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη…».(Β.4) 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε 

ππνζηήξημε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν Μέληνξαο ζα κπνξνχζε λα ηνλ ζηεξίμεη 

νπζηαζηηθά ζε ζέκαηα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά θαη λα ηνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. 

«…ην ζεκεξηλφ ζρνιείν δελ ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο γηα νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηνλ 

λενδηφξηζην. Ο δηεπζπληήο ζπλήζσο αζρνιείηαη κε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα θαη κε ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη ζπλήζσο κε ηελ ηάμε ηνπο 

θαη φρη κε ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο λενδηφξηζηνο. ίγνπξα έλαο Μέληνξαο ζα 

κπνξνχζε λα παξάζρεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη λα θαζνδεγήζεη δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά 

ηνλ λενδηφξηζην». (Β.1) 

Αχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ απνπζία ζηνρεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ν Μέληνξαο κπνξεί λα αλαιάβεη θαη λα νξγαλψζεη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ. 

«…Πιένλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απνπζηάδνπλ νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε 

ηηο αλάγθεο ησλ θαζνδεγνχκελσλ. Ο Μέληνξαο πηζηεχσ φηη κπνξεί λα αλαιάβεη απηφλ ηνλ 

ξφιν…». (Β.3)   
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3.1.3. 3νο άμνλαο: Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Λφγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Δ ηέηαξηε εξψηεζε δηεξεπλά ηνπο ιφγνπο πνπ ν ζεζκφο ηνπ Μέληνξα δελ επδνθίκεζε ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε 

ζχλδεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξέαζε 

αξλεηηθά.  

«Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα εηζήρζε κε λφκν ζε κία επνρή αλαζθάιεηαο θαη παξάιιειεο 

πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλέδεζαλ ηνλ Μέληνξα κε ηελ 

αμηνιφγεζε κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο, ηηο 

νπνίεο ην Τπνπξγείν έιαβε ζνβαξά ππφςε…». (Β.1)  

Βπηπιένλ, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε αδηνξηζηία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.  

«…κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία έρνπλ πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο 

θαη δχζθνια απνδέρνληαη ίζσο θαη απφ ιφγνπο εγσηζκνχ λα δερζνχλ ηελ θαζνδήγεζε απφ 

ζπλάδειθν…». (Β.4) 

Σέινο, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηνλ ξφιν θαη ηε βνήζεηα 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο Μέληνξαο, ζπλέβαιιε αξλεηηθά ζηελ απνδνρή ηνπ ζεζκνχ. 

«…Ο ζεζκφο ηνπ κέληνξα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί θνβήζεθαλ, ιαλζαζκέλα, φηη ζα ηνπο ειέγρεη  

γλσζηηθά ή ζα επεκβαίλεη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο. Έηζη ινηπφλ ζηάζεθαλ επηθπιαθηηθνί 

θαη αξλεηηθνί ζην ζεζκφ ηνπ κέληνξα. Βέβαηα άηππα πάληα ζηα ζρνιεία νη παιαηφηεξνη θαη 

έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ζπκβνχιεπαλ θαη ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο θαηλνχξηνπο». (Β.2) 

3.1.4. 4νο άμνλαο: Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο 

3.1.4.1. Οθέιε γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε παξνπζία ηνπ Μέληνξα βνεζάεη ζηε γξήγνξε 

πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ζηγνπξηάο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ λενδηφξηζηνπ. Αχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο φηη κέζα 

απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Μέληνξα, ν θαζνδεγνχκελνο εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη 

πξνζπαζεί λα ηηο βειηηψζεη. Βπίζεο, φηη ν Μέληνξαο ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ. 
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«Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεηαη πην γξήγνξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Αλαπηχζζεηαη επαγγεικαηηθά θαη απνθηά απηνπεπνίζεζε κέζα απφ ηελ 

θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ Μέληνξα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο βειηηψζεη. 

Ξέξεη φηη νπνηαδήπνηε δπζθνιία θαη αλ ζπλαληήζεη ζα έρεη δίπια ηνπ έλαλ ηθαλφ θαη έκπεηξν 

ζπκπαξαζηάηε πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη…» (Β.1) 

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη ν Μέληνξαο ζπληειεί ζηελ χπαξμε ελφο ζπλδπαζκνχ 

ζεσξίαο θαη πξάμεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ λενδηφξηζηνπ. 

«… ζα ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο ζεσξίαο θαη πξάμεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ». 

(Β.2) 

3.1.4.2. Οθέιε γηα ηνλ Μέληνξα 

Δ έθηε εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ θαζνδεγεηή. Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη 

ν Μέληνξαο παίξλεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη θαζψο θαη απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο ν Μέληνξαο 

βειηηψλεηαη ζπλερψο κέζα απφ ηε δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα   

γίλεηαη ζπλερψο θαιχηεξνο, ψζηε λα πξνζθέξεη θαιχηεξε θαζνδήγεζε. Αχν εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξνπλ φηη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θαζνδεγνχκελν θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ 

ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηνπ, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεη ηε δηθή πνξεία θαη 

δξάζε θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη φηη ν Μέληνξαο εκπινπηίδεη 

ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ 

λενδηφξηζην. 

«Σα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεηο είλαη ακθίδξνκα. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

κέληνξαο αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ ζρνιηθή ηνπ θνηλφηεηα, αλαθηά ηα 

ελδηαθέξνλ ηνπ, θαη εξεπλψληαο ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ καζεηεπφκελνπ βειηηψλεηαη θαη ν 

ίδηνο, καζαίλνληαο απφ ηνλ λεφηεξν εθπαηδεπηηθφ».(Β.4) 

 «Καηά ηε γλψκε κνπ, ε αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο σθειεί θαη ηνλ Μέληνξα. Ο ίδηνο 

αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη πξνζπαζεί, κέζα απφ ηε δηαξθή 

επηκφξθσζή ηνπ, λα βειηηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ψζηε λα πξνζθέξεη ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή θαζνδήγεζε. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ θαη απηνθξηηηθήο 

νδεγείηαη ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί». (Β.2) 

3.1.4.3. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο 

κεληνξηθήο ζρέζεο 

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε κία απνηειεζκαηηθή κεληνξηθή ζρέζε 

(Βξψηεζε 8), ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε αλάπηπμε εηιηθξίλεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ Μέληνξα θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν.  
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«ίγνπξα ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη εηιηθξίλεηα θαη εκπηζηνζχλε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία 

θαηάιιειε ζρέζε…». (Β.3)   

Βπίζεο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ φηη ν Μέληνξαο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηα απαξαίηεηα αθαδεκατθά πξνζφληα, ηθαλφηεηεο θαη 

γλσξίζκαηα, ψζηε λα κπνξεί λα ζηεξίμεη θαη λα θαηεπζχλεη ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ. 

«Πηζηεχσ φηη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη νη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ Μέληνξα. 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηνλ λενδηφξηζην ρξεηάδεηαη λα έρεη 

επηκνξθσζεί θαηάιιεια θαη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια αθαδεκατθά πξνζφληα…». (Β.5) 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο πξέπεη λα ζέβεηαη ηνλ εθπαηδεπφκελν, λα 

είλαη ελζαξξπληηθφο, ππνζηεξηθηηθφο θαη ζπρλά λα επαηλεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λενδηφξηζηνπ.  

«Ο Μέληνξαο δελ πξέπεη λα είλαη επηθξηηηθφο θαη ππνηηκεηηθφο ζηηο θξίζεηο ηνπ. Αληίζεηα 

πξέπεη λα ζέβεηαη, λα ζηεξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

λενδηφξηζηνπ…». (Β.2) 

Βπηπιένλ, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επάξθεηαο ρξφλνπ, ψζηε νη 

ζπδεηήζεηο, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε θαζνδήγεζε λα γίλεηαη ζσζηά θαη ρσξίο πίεζε.  

«…Δ ζρνιηθή κνλάδα θαη ν Μέληνξαο πξέπεη λα δηαζέζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν, ψζηε λα 

κπνξεί λα γίλεη ε ζσζηή θαζνδήγεζε πξνο ηνλ λενδηφξηζην…».(Β3)   

Αχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη θαηάιιειεο δηεχζπλζεο πνπ ζα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο.  

«…Δίλαη ζεκαληηθφ ζηε ζρνιηθή κνλάδα λα ππάξρεη ζπλεξγαηηθφ θιίκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

βνεζνχλ θαη λα ζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. εκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη θαη ν δηεπζπληήο πνπ 

πξέπεη λα ζηεξίδεη θαη λα εληζρχεη ηελ αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο…». (Β.4) 

Σέινο έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη ηε δεθηηθφηεηα θαη ηελ πξνζπκία πνπ πξέπεη λα 

επηδεηθλχνπλ νη θαζνδεγνχκελνη θαηά ηελ κεληνξηθή ζρέζε.  

«…Έρσ παξαηεξήζεη φηη αξθεηέο θνξέο νη λένη εθπαηδεπηηθνί δελ δέρνληαη ζπκβνπιέο θαη 

θαζνδήγεζε, πηζηεχνληαο φηη ηα γλσξίδνπλ φια. Δίλαη ζεκαληηθφ νη λενδηφξηζηνη λα είλαη 

πξφζπκνη λα αθνχζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ελφο έκπεηξνπ θαη θαηαμησκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ». (Β1) 

3.1.5. 5νο άμνλαο: Ο Μέληνξαο ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ 

3.1.5.1. Ύπαξμε άηππεο κνξθήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί ζηελ φγδνε εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ εκπεηξία σο εθπαηδεπηηθνί 

απφ ηελ εθαξκνγή θάπνηαο κνξθήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ηψξα ή ζην παξειζφλ, 

απάληεζαλ αξλεηηθά. 
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«Πνηέ δελ είρα ηέηνηα εκπεηξία». (Β.1) 

Αχν εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ εθαξκφδεηαη άηππα 

θάπνηα κνξθή κεληνξηζκνχ, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά θάπνηνπ έκπεηξνπ θαη δηαζέζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

«Θα έιεγα απφ ηελ εκπεηξία κνπ φηη απηφ ππάξρεη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. ην 

ζρνιείν κνπ ππάξρεη πάληα θάπνηνο πξφζπκνο, έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο λα ππνδερζεί θαη λα 

ζηεξίμεη ηνλ λέν ζπλάδειθν ζπλαηζζεκαηηθά, παηδαγσγηθά αιιά θαη δίλνληάο ζπκβνπιέο γηα ηνλ 

ηξφπν θαη ηελ ελδεδεηγκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εθάζηνηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. πρλά ηνλ ξφιν απηφ ηνλ παίδεη θαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο». 

(Β.2) 

3.1.5.2. Ο Ρφινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ελφο ζσζηνχ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα 

ζηήξημεο θαη ππνδνρήο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ (Βξψηεζε 9), ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

άηνκν απηφ ζπκβνπιεχεη ηνπο λενδηφξηζηνπο ζην πψο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηνπο παξνπζηάδνληαη. Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηηο αμίεο θαη 

ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη θαζνδεγεί ηνπο 

λενδηφξηζηνπο ζε δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο χιεο θαη ηεο 

ηάμεο. Αχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί δηδαθηηθά ηνλ λενδηφξηζην. 

Αχν εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηε γλψκε φηη ν Μέληνξαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα εληνπίδεη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ λενδηφξηζηνπ θαη αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε θέληξν ην ζρνιείν, 

θαζψο επίζεο φηη ηνλ βνεζάεη λα αλαζηνραζηεί επάλσ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ κεζφδνπο. Σέινο, 

δχν εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ν Μέληνξαο κέζα απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.  

«Ο Μέληνξαο ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ λενδηφξηζηνπ. 

Δπίζεο λα ηνλ ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα ηνλ θαζνδεγεί ζε δηνηθεηηθά, δηδαθηηθά θαη 

παηδαγσγηθά ζέκαηα. Μέζα απφ δηάθνξεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

δηαξθή βειηίσζε θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε». (Β.1) 

«Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή        

κνλάδα πξέπεη λα είλαη ν εμήο: λα ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο λενδηνξηδφκελνπο, λα ηνπο 

εληάζζεη ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, λα ηνπο βνεζάεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ νξγάλσζε θαη 

ζηε δηαρείξηζε ηεο χιεο ηνπο θαη λα ηνπο κεηαδίδεη ηηο θαιέο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο. Σέινο πηζηεχσ φηη ν Μέληνξαο βνεζάεη ηνλ λενδηφξηζην λα αλαζηνραζηεί πάλσ ζηηο 

κεζφδνπο ηνπ, λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο βειηηψζεη». (Β.4) 
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4. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κε γλψκνλα ηνλ ζθνπφ, 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ.  

Ζ ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

Δ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα επηζεκαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο, κηα θαη ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο Μέληνξαο, κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κπνξεί 

λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα θαζνδεγήζεη νπζηαζηηθά ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα 

μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Βπηπιένλ, ηνλίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν Μέληνξαο θαζψο θαη ηε βνήζεηα ηνπ ζε 

ζέκαηα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά. Οη απφςεηο απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχλ κε ηα 

απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Μέληνξα γηα κηα δηαξθή 

ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ (Daloz, 1983; Keller, 2007; Zey, 

1984). Βπηπιένλ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ αλαδεηθλχεηαη ε αμία θαη ε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ, 

εχξεκα ην νπνίν έρεη αλαδεηρζεί θαη απφ ηνπο Fletcher & Barret (2004).  

Βαζηθνί ιφγνη ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα 

ινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε ζχλδεζε ηνπ ζεζκνχ, απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο επεξέαζε αξλεηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. 

Σν γεγνλφο απηφ ίζσο λα δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ ηνλ Μέληνξα βνεζφ θαη 

ζπκπαξαζηάηε ηνπο θαη φρη αμηνινγεηή ηνπο. Οη απαληήζεηο ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα 

επξήκαηα πνιιψλ κειεηεηψλ (Carver & Katz, 2004; Wang & Odell, 2007). Βπίζεο, ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληνχλ φηη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηνλ ξφιν θαη ηε βνήζεηα 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο Μέληνξαο, φπσο θαη ε αδηνξηζηία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπλέβαιιε αξλεηηθά ζηελ απνδνρή θαη εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. 

Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε παξνπζία ηνπ Μέληνξα βνεζάεη ζηε γξήγνξε 

πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ. Γλψκεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ (Fletcher & 

Barrett, 2004; Killion, 2009; Knight, 2009; Moor et al., 2005;  Μπνπκπνπιέληξα, 2015; 

Σξίθαο, 2017). Βπηπιένλ, νη απαληήζεηο αλαδεηθλχνπλ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ζηγνπξηάο θαη 

αζθάιεηαο ζηνλ λενδηφξηζην, θαζψο επίζεο θαη φηη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Μέληνξα βνεζάεη 

ηνλ θαζνδεγνχκελν λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη κεηέπεηηα λα πξνζπαζεί λα ηηο 

βειηηψζεη (Caldwell & Carter, 1993). Σέινο, ηνλίδεηαη φηη ν Μέληνξαο ζπκβάιιεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 158 of 392                                                                                                              

(Achinstein & Athanases, 2005; Hobson et al., 2009; Marable & Raimondi, 2007; Σξίθαο, 

2017). 

Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ Μέληνξα 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί φηη ν Μέληνξαο παίξλεη ηθαλνπνίεζε 

γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη θαζψο θαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Ώπφςεηο πνπ 

έρνπλ αλαδεηρζεί ζε πνιιέο έξεπλεο (Lopez-Real & Kwan, 2005; Simpson et al., 2007). 

Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν Μέληνξαο βειηηψλεηαη ζπλερψο κέζα απφ ηε 

δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γίλεηαη ζπλερψο θαιχηεξνο, ψζηε λα 

πξνζθέξεη θαιχηεξε θαζνδήγεζε, άπνςε πνπ ζπκπίπηεη κε ηα απνηειέζκαηα δηεζλψλ 

εξεπλψλ (Hobson et al., 2009; Rotstein, 2011). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ αθφκε φηη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

θαζνδεγνχκελν θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηνπ, 

επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεη ηε δηθή πνξεία θαη δξάζε θαζψο θαη ηηο 

κεζφδνπο ηνπ. Σε κάζεζε ησλ κεληφξσλ κέζσ ηνπ απηναλαζηνραζκνχ ή ηνπ θξηηηθνχ 

αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Hobson, 2009; 

Philips & Fragoulis, 2010; Rotstein, 2011).  

Βπηπιένλ, ν Μέληνξαο εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ λενδηφξηζην, άπνςε πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη ζε 

άιιεο έξεπλεο (Lopez-Real & Kwan, 2005; Hagger & McIntyre, 2006). 

Ρφινο Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ν Μέληνξαο ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη 

έληαμεο λενδηφξηζησλ πξέπεη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο λενδηφξηζηνπο ζην πψο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη. Οη απφςεηο απηέο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα 

πνιιψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηνπ (Caldwell & 

Carter, 1993; Langdon, 2011). Βπίζεο, φηη πξέπεη λα παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηηο αμίεο θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δ κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Μέληνξα ζηε ζηήξημε θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη 

αλαδεηρζεί θαη απφ ηνπο Achinstein & Athanases (2005).  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα θαζνδεγεί ηνπο λενδηφξηζηνπο ζε δεηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο χιεο θαη ηεο ηάμεο, ξφινο πνπ έρεη 

αλαδεηρζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Feiman, Nemser & Parker, 1990; Stanulis et al., 2002). 

Βπηπιένλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζηεξίδεη θαη λα θαζνδεγεί δηδαθηηθά ηνλ λενδηφξηζην. Δ 

δηδαθηηθή ππνζηήξημε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ Μέληνξα αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

(Achinstein & Athanases, 2005; Locasale-Crouch et.al., 2012).  

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηε γλψκε φηη ν Μέληνξαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ζα 

πξέπεη λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ λενδηφξηζηνπ θαη λα αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο 
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δξάζεηο κε θέληξν ην ζρνιείν, ξφινο πνπ έρεη πξνθχςεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Achinstein & 

Athanases, 2005; Locasale - Crouch et.al., 2012). Σέινο ππνζηεξίδεηαη φηη ν Μέληνξαο κέζα 

απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

θαζνδεγνχκελνπ. Δ ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ 

γηα κία επηηπρεκέλε δηδαζθαιία έρεη αλαδεηρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Langdon, 2011; 

Marable & Raimondi, 2007; Moore – Johnson et al., 2005).  

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ απνπζηάδεη έλα 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο ησλ λενδηφξηζησλ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο. Μέζα απφ ζπλδπαζκνχο απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηνλ ζεζκφ ηνπ Μέληνξα θαη ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ νκαιή έληαμε, 

ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ. Μέζα απφ κηα 

απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, πξνσζείηαη ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη πνπ έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γεληθφηεξα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα δηαζέζνπλ ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν γηα ηε ζηήξημε θαη εηζαγσγή πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ ππνδνρήο 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με κία ζσζηή ζπλεξγαζία δηεπζπληή, ζπιιφγνπ Αηδαζθφλησλ 

θαη Μέληνξα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζρέδηα θαη δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηε 

ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη βειηίσζε ηνπ λενδηφξηζηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ηνπ. Βπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα κεησκέλν 

αξρηθφ σξάξην ησλ λενδηφξηζησλ, ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα επηκφξθσζή ηνπο θαη 

αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη 

λενδηφξηζηνη πξέπεη λα είλαη ζεηηθνί θαη αλνηρηνί ζηε βνήζεηα ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ 

θαζνδεγεηψλ (Μεληφξσλ), πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπο. 

Οη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Μέληνξα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα 

ηελ άξηηα επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζή ηνπο. Βίλαη ζεκαληηθφ ε πνιηηεία λα 

πηνζεηήζεη απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Μέληνξα πνπ λα θαιχπηνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην 

ξφιν ηνπ θαη λα παξέρεη ζε απηφλ ζπζηεκαηηθή θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ψζηε λα  

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ. 

Δ πνιηηεία πξέπεη λα παξέρεη ζεκαληηθά θίλεηξα, ψζηε εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία, δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο λα πξνζπκνπνηνχληαη λα αλαιάβνπλ ηνλ δχζθνιν ξφιν ηνπ Μέληνξα. 

Βπηπιένλ, ν ζεζκφο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη γηα ηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε θαη 

εκπεηξφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, βαζηδφκελε ζηελ αλάγθε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπλερή 

θαη δηαξθή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε.  

ζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, αλ 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάινγε έξεπλα ζε παλειιήλην επίπεδν κε κεγαιχηεξν 

θαη πην αλαινγηθφ δείγκα, ψζηε λα πξνθχςνπλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 
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κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ. Βπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζνχλ ηα θξηηήξηα θαη νη 

κέζνδνη επηινγήο ησλ Μεληφξσλ, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη ζην 

ζεκαληηθφ απηφ θνκκάηη, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εχξεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ Μεληφξσλ. 
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Abstract: The present study presents a method designed to help adults develop an interpretive 

approach to literature. The method is based on Richard Wagner's Theory of Total Artwork 

and integrates speech, image and music. In particular, we investigate the views of adult 

learners on the advantages of applying the method to understanding literature. Since there is 

no relevant literature on the application of this method to adult education, we have attempted 

to contribute to theory-building based on members‘ views. This original method and its 

application constitute the theoretical framework of the research, while the qualitative 

methodological approach was used to investigate the research questions by interviewing 

members of the Reading Club of Megara‘s Municipal Library. 

The research shows the benefits of the method compared to the conventional approach to 

literature, exclusively through speech, as it can activate adult senses, imagination, and 

emotion. It also shows that through the method, adults - regardless of their socio-cultural and 

educational background and their relationship to literature in general - approach the literary 

text in a multifaceted, multidimensional and experiential way and enjoy it with undiminished 

interest. 

Key words: Theory of Total Artwork, interpretive approach to literature, adult reading club. 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηελ 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε έξγσλ ηεο ινγνηερλίαο απφ ελειίθνπο. Δ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο ηνπ Richard Wagner θαη ελνπνηεί ην ιφγν, ηελ εηθφλα 

θαη ηε κνπζηθή. Βηδηθφηεξα, δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ινγνηερλίαο. 

Βθφζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επηρεηξήζακε λα ζπκβάινπκε ζηε δεκηνπξγία ζεσξίαο βαζηδφκελνη 

ζηηο απφςεηο ησλ κειψλ. Δ πξσηφηππε απηή κέζνδνο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθξνηνχλ ην 
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ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, ελψ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

αμηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε ζπλεληεχμεηο κε ηα κέιε ηεο Λέζρεο 

Ώλάγλσζεο ηεο Αεκνηηθήο ΐηβιηνζήθεο Μεγάξσλ. 

Δ έξεπλα απνηππψλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ ιφγνπ, γηαηί κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη 

ηηο αηζζήζεηο, ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα ησλ ελειίθσλ. Αείρζεθε επίζεο πσο, κέζσ ηεο 

κεζφδνπ, νη ελήιηθνη - αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν θαη ηε ζρέζε ηνπο γεληθφηεξα κε ηε ινγνηερλία –πξνζεγγίδνπλ πνιχπιεπξα, 

πνιπδηάζηαηα θαη βησκαηηθά ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη ην απνιακβάλνπλ κε ακείσην 

ελδηαθέξνλ. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Θεσξία ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο, εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ινγνηερλίαο, ιέζρε αλάγλσζεο ελειίθσλ. 

Δηζαγσγή 

Δ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη πνιιάθηο επηζεκάλεη φηη ν ελήιηθνο καζαίλεη θαιχηεξα φηαλ 

εθηίζεηαη ζε εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο γηα λα επηηχρεη ηηο δηθέο ηνπ 

καζεζηαθέο αιιαγέο (Brookfield, 1995∙ Rogers, 1999). Πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ 

αλακθηζβήηεηα ζπκβάιιεη ε ρξήζε ηεο ηέρλεο (Gardner, 1990∙ Kazemek & Rigg, 1997∙ 

Κφθθνο & Μέγα, 2007∙ Μέγα, 2011). Μέζσ απηήο ν ελήιηθνο απνθηά αηζζεηηθή εκπεηξία, 

αλαπηχζζνληαο πεξαηηέξσ ηνλ ζηνραζκφ θαη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ηνπ. Δ αηζζεηηθή 

εκπεηξία απνηειεί ην θαηεμνρήλ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ηελ νπνία ν Dewey 

(1980, φπ. αλαθ. Κφθθνο, ρ.ρ.) ζεσξεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Ο 

ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο γηα λα θαηαλνήζεη ηα λνήκαηα ησλ έξγσλ ηέρλεο ρξεηάδεηαη λα 

επηζηξαηεχζεη ζην έπαθξν ηε θαληαζία ηνπ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ε αηζζεηηθή εκπεηξία 

είλαη επξχηεξε θαη βαζχηεξε απφ ηηο ζπλήζεηο εκπεηξίεο πνπ απνθηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(Μέγα, 2011). 

Ώθνινχζσο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηέρλεο ν ελήιηθνο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηε Λνγνηερλία, 

ελεξγνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη ηε ζηνραζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, δίλνληαο ν ίδηνο λφεκα ζηα 

εκπεξηερφκελα λνήκαηα (Greene, 2000∙ Lipson, 2005). Ώλ, ινηπφλ, ε ηέρλε απνδεηθλχεηαη ην 

ηζρπξφηεξν κέζν γηα λα πξνζεγγίζεη ν ελήιηθνο ηε ινγνηερλία, ζεσξνχκε φηη ε ελνπνίεζε 

ησλ ηερλψλ πνπ επηρεηξείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο ηνπ 

Richard Wagner κπνξεί λα ηνχ πξνζθέξεη κηα ζπλνιηθή εκπεηξία, πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ζην 

έπαθξν ηε θαληαζία ηνπ θαη ζα ηνλ σζήζεη λα πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ ηνπ ζέηεη ην ινγνηερληθφ θείκελν. 

Σν πλνιηθφ Έξγν Σέρλεο (Gesamtkunstwerk) ηνπ Richard Wagner έρεη πεξηγξαθεί θαη 

αλαιπζεί ζε αξθεηέο κειέηεο (Berry, 2004∙ Brown, 2016∙  Γξεγνξηάδνπ, 2015∙ Lajosi, 2010∙ 

Mondschein, 2012∙ Παπαζαλαζίνπ, 1986), νη νπνίεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε θηινζνθία ηεο 

ζεσξίαο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε έξγα 
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φπεξαο. ηε βηβιηνγξαθία, φκσο, δελ έρνπλ εξεπλεζεί ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ινγνηερλίαο απφ ελειίθνπο. 

Δ εθαξκνγή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε έξγσλ ηεο Λνγνηερλίαο, έγθεηηαη ζηε ρξήζε πνηθίισλ κνξθψλ ηέρλεο (ιφγνπ, 

κνπζηθήο, εηθφλσλ απφ έξγα δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, αξρηηεθηνληθήο, θαιιηηερληθήο 

θσηνγξαθίαο) θαη ηελ ελνπνίεζή ηνπο πξνο έλαλ θαη κνλαδηθφ ζθνπφ, δειαδή ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπ αθξναηή-ζεαηή θαη ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα ζπιιάβεη 

θξπκκέλα λνήκαηα, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηα δηθά ηνπ. 

χκθσλα κε ηα πξνξξεζέληα, ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά 

πφζν ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο, ε νπνία απεηέιεζε ηε βάζε ηεο 

κεζφδνπ πνπ αλαπηχμακε γηα ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο Λνγνηερλίαο, βνήζεζε ηνπ 

ελειίθνπο πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα Λέζρεο Ώλάγλσζεο ηεο Αεκνηηθήο ΐηβιηνζήθεο 

Μεγάξσλ λα πξνζεγγίζνπλ εξκελεπηηθά ηα ινγνηερληθά έξγα, μεπεξλψληαο ηηο φπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο κνξθήο ή πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα παξνπζίαδαλ.  

1. Θεσξεηηθφ Πιαίζην 

Δ ρξήζε έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

ελειίθνπ, θαζψο βνεζά ζην λα γίλεηαη πην επθπήο ε παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ, ηνλ αζθεί ζηελ 

γλσζηηθή επειημία θαη ηελ εξκελεπηηθή γλψζε (Gardner, 1990∙ Κφθθνο θ.ζπλ., 2011∙ 

Μηραειίδεο & Παζραιίδνπ, 2015). Πεξαηηέξσ, ε παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο εληζρχεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ε νπνία ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηε δηεξγαζία ηεο 

κάζεζεο, θαη βνεζά ηνπο ελειίθνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα κπνξέζνπλ  λα νξακαηηζηνχλ γη‘ 

απηά πνπ δε κπνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ληψζνπλ κε ηηο αηζζήζεηο (Αεκεηξαθνπνχινπ, 

2018∙ Dewey, 1934, 1980, φπ. αλαθ. Κφθθνο, 2009∙ Dirkx, 2001∙  Greene, 2000∙ Kazemek & 

Rigg, 1997∙ Κνχζνπιαο & Μέγα, 2005∙ Ράηθνπ, 2013). Βπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο ηέρλεο 

εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο λέσλ ηδεψλ, δειαδή ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

(Csikszentmihalyi & Schiefele, 1992∙ Κφθθνο, 2009∙ Κφθθνο θ.ζπλ., 2011∙ Kokkos, 2012∙ 

Κνχζνπιαο & Μέγα, 2005∙ Zorrilla & Tisdell, 2016), ελψ κπνξεί λα γεθπξψζεη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο θαη λα θέξεη θνληά εθπαηδεπνκέλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα (Lipson, 2005), λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο (Cucoş, 2014), λα απειεπζεξψζεη 

ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο (Ράηθνπ, 2013) θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα επηηχρνπλ βησκαηηθή γλψζε 

ηνπ θφζκνπ (Ramirez-Garrido et al., 2018). Σέινο, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο, 

δηνξαηηθφηεηαο, απηνγλσζίαο θαη δηαπξνζσπηθήο έθθξαζεο (Jarvis & Gouthro, 2015).  

ια απηά ε Σέρλε ηα επηηπγράλεη κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί φηη 

είλαη ε ηζρπξφηεξε εκπεηξία πνπ κπνξεί λα δερζεί ν εθπαηδεπφκελνο, γη‘ απηφ θαη έρεη ηφζν 

βαζηά επίδξαζε ζηνλ λνεηηθφ, ςπρηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν (Adorno, 2000∙ 

Arnheim, 1986∙ Cupchik et al., 2009∙ Αεκεηξαθνπνχινπ, 2018∙ Eisner, 2003∙ Gardner, 1990∙ 

Marković, 2012). Ο ζπλδπαζκφο θαη ε ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ηερλψλ κε ζθνπφ ηε 
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δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ ηέρλεο εκθαλίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Richard Wagner 

πεξί πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο (Gesamtkunstwerk). O Wagner πίζηεπε φηη ηα μερσξηζηά 

θαιιηηερληθά κέζα – ε κνπζηθή, ην θείκελν, ν ρνξφο, ε δσγξαθηθή, ε αξρηηεθηνληθή – πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο (αθνπζηηθή, νπηηθή θαη 

θηλαηζζεηηθή) κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηελ αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία κφλν εάλ 

αιιειεπηδξνχλ ζε ηέιεηα αξκνλία κεηαμχ ηνπο (Berry, 2004∙ Brown, 2016∙ Clausnitzer, 2006∙ 

Γξεγνξηάδνπ, 2015∙ Mondschein, 2012∙ Lajosi, 2010∙ Παπαζαλαζίνπ, 1986∙ Vidalis, 2010). 

Δ Γξεγνξηάδνπ (2015), αλαθεξφκελε ζην πλνιηθφ Έξγν Σέρλεο, κηιά γηα ην  θαηλφκελν ηεο 

ζπλαηζζεζίαο, δειαδή ηεο ελφηεηαο ησλ αηζζήζεσλ. Ο Galton (φπ. αλαθ. Γξεγνξηάδνπ, 

2015) εμεγεί φηη ηα θαηλφκελα ζπλαηζζεζίαο εκθαλίδνληαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ αηζζήζεσλ ζε φινπο ηνπο θαιιηηερληθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο (πνίεζε, δσγξαθηθή, 

γιππηηθή, κνπζηθή). O Heyrman (2005) ζεσξεί φηη ε ζπλνιηθφηεηα εθθξάδεηαη κέζσ ηεο 

ζχλζεζεο ησλ αηζζήζεσλ ηνπ ζεαηή (unity of the senses). Δ αθεηεξία ηνπ είλαη ε ππφζεζε φηη 

ηα «ζπλαηζζεζηαθά θαηλφκελα» βξίζθνληαη ζηηο ξίδεο φισλ ησλ θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ. 

πσο πνιχ ζσζηά επηζεκαίλεη ε Γξεγνξηάδνπ (2015, ζ. 152) «νη αηζζήζεηο είλαη θηηαγκέλεο 

λα ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά: θηλεηηθά, δπλακηθά, ζπκπιεξσκαηηθά ίζσο αληαγσληζηηθά θαη ελ 

ηέιεη επαπμεηηθά πξνο ηε ζπλνιηθή εκπεηξία – ηε ζπλαηζζεηηθή εκπεηξία – θάηη γηα ην νπνίν 

ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο πηζαλφλ αδηαθνξεί εμαηηίαο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ νπηηθνχ». Δ 

ζπλαηζζεηηθή εκπεηξία ζπλδέεηαη λνεκαηηθά κε ην φξακα ηνπ Wagner πεξί ελφηεηαο ησλ 

ηερλψλ.  

Μεγάιν ξφιν απέδηδε ν Wagner ζηε κνπζηθή. Πίζηεπε φηη ε κνπζηθή δηακεζνιαβεί θαη 

ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο ηέρλεο (Lajosi, 2010). Σειηθφ πξντφλ ησλ ελσκέλσλ ζηε 

δξακαηηθή ζθελή ηερλψλ είλαη ε απζεληηθή παξνπζίαζε κηαο πινθήο  πνπ κεηαζέηεη ζηε 

ζθελή θαζαξά αλζξψπηλα, θαηαλνεηά ζε φινπο θαη  ραξαθηεξηζηηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

δηαρξνληθφ ραξαθηήξα. Δ κνπζηθή έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία, επεηδή, ζε αληίζεζε κε ην 

θείκελν, είλαη σο επί ην πιείζηνλ θαηαλνεηή, πξάγκα πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ θνζκνπνιίηηθνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζθνπφ ηνπ Wagner. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπλζέηε λα παξνπζηάζεη 

«νιφθιεξν ηνλ άλζξσπν» επί ζθελήο, ε κνπζηθή έρεη ην θαζήθνλ λα εθθξάζεη ην 

ππνζπλείδεην θαη ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ. Βλψ ην δξάκα πξνζθέξεη 

ηελ εμσηεξηθή δξάζε, ε κνπζηθή έρεη ην ξφιν λα απεηθνλίζεη ην κε νξαηφ, επεηδή ππνηίζεηαη 

φηη απεηθνλίδεη θαη εξκελεχεη ςπρνινγηθά ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ησλ δξψλησλ 

ραξαθηήξσλ. Βλ ηέιεη, ν Wagner κεηέηξεπε ηε κνπζηθή ζε πεξίπινθα θαηαζθεπαζκέλν 

ζρφιην πάλσ ζην ζθεληθφ γίγλεζζαη, ην νπνίν εμαζθάιηδε εζσηεξηθή ζπλνρή, θαζψο 

απισλφηαλ ζε νιφθιεξν ην έξγν (Clausnitzer, 2006).  

Μηα άιινπ είδνπο ελφηεηα ζηελ νπνία απέβιεπε επηπιένλ ν Wagner, ήηαλ ε ελφηεηα ηνπ 

θνηλνχ (Berry, 2004∙ Clausnitzer, 2006).  Δ βαζηθή θνηλσληθή ηδέα ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ 

Σέρλεο ζπλίζηαηαη ζην λα ελψζεη πάιη ην θνηλφ κέζσ ηεο επαλέλσζεο ησλ δηαρσξηζκέλσλ 

ηερλψλ θαη λα αιιάμεη ηελ θνηλσλία ππέξ κηαο λέαο αληίιεςεο ηεο Σέρλεο. Ο Wagner, ζην 

έξγν ηνπ Das Kunstwerk der Zukunft (1849), φρη κφλν έζεζε ηηο ηδξπηηθέο ηδέεο ηεο ηδαληθήο 

φπεξαο, ηελ νπνία νλφκαζε κνπζηθφ δξάκα, αιιά επεμεξγάζηεθε θαη ηηο ηδέεο ηνπ γηα ηελ 
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ηδαληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπ θνηλνχ.  Θεσξνχζε φηη εηδηθά ην ζέαηξν, ιφγσ 

ηνπ πνιπκεζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Gesamtkunstwerk, είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα 

ηε δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο ελφηεηαο ζηελ 

θνηλσλία.  

Ώπηφ ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ Wagner επεξεάδεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ηνπ δέθηε, γηαηί, αληί ηεο παζεηηθήο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, επηηξέπεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηέρλεο. Δ ζεσξία ηεο Σέρλεο θαη ε θνηλσληθή 

ζεσξία είλαη αλαπφζπαζηα ζπλπθαζκέλεο ζην έξγν ηνπ  Wagner (Lajosi, 2010). ε απηφ 

επεξεάζηεθε απφ ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, ε νπνία, ιφγσ ηεο αηζζεηηθήο νξγάλσζεο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, επέηξεςε ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε θαιιηηερλψλ θαη αθξναηεξίνπ, 

ζεάηξνπ θαη θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο (Lajosi, 2010). χκθσλα κε ηνλ Berbach (2004, 

p. 234, φπ. αλαθ. Γξεγνξηάδνπ, 2015), ε πινπνίεζε ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο δελ 

απνηειεί γηα ηνλ Wagner θαζήθνλ ελφο δεκηνπξγνχ - ηδηνθπΎαο, αιιά ηεο απνθαινχκελεο 

«εηαηξίαο θαιιηηερλψλ». Ώπηή ε ηδέα ζπκθσλεί κε ηελ αληίιεςή ηνπ γηα κηα λέα θνηλσληθή 

ηάμε, πνπ ζα θαζηζηά δπλαηφ ζε θάζε άλζξσπν λα γίλεη θαιιηηέρλεο κέζα ζε κηα θαηάζηαζε 

απειεπζεξσκέλνπ αηζζεζηαζκνχ, επεηδή ζην έξγν ηέρλεο, σο απζεληηθήο παξνπζίαζεο ηεο 

δσήο, ν άλζξσπνο βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ.  

 Βλψ ην πλνιηθφ Έξγν Σέρλεο έρεη κειεηεζεί ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, απφ ηε 

βηβιηνγξαθία απνπζηάδεη ε έξεπλα ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, 

ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κηα γεληθφηεξε απαίηεζε γηα ηε ρξήζε έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ώλαγλσξίδνληαο απηή ηελ απνπζία, παξνπζηάδνπκε ηε κέζνδν πνπ αλαπηχμακε γηα ηελ 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο απφ ελειίθνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο. Δ κέζνδνο απηή κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί κε ηε βνήζεηα ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπλέλσζε ζε κηα παξνπζίαζε ηνπ ιφγνπ, ηεο εηθφλαο θαη ηεο κνπζηθήο (Boehner et al., 2003∙ 

Castañeda, 2009∙ Joy & Sherry, 2003∙ Kress, 2005∙ Lauer, 2009∙ Ramírez Garrido et al., 

2018). Βπηρεηξήζακε, ινηπφλ, λα δηεξεπλήζνπκε ην αλ ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ 

πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ελειίθνπο πνπ κειεηνχλ ινγνηερληθά 

έξγα κηα ζπλνιηθή αηζζεηηθή εκπεηξία, ηέηνηα πνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα έρνπλ κηα 

θαιχηεξε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο. 

2. Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέμακε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, δηφηη ην 

εξεπλεηηθφ καο πξφβιεκα επηθεληξψλεηαη ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ, θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο εκπεηξίεο θαη απφςεηο ησλ κειψλ ηεο Λέζρεο Ώλάγλσζεο Αεκνηηθήο 

ΐηβιηνζήθεο Μεγάξσλ, θαη ζθνπφο ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη πεξαηηέξσ ηα ζέκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ απηέο. 

ηελ έξεπλά καο, ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ηαπηηδφηαλ κε ην δείγκα, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα 17 κέιε ηεο Λέζρεο Ώλάγλσζεο. Ώμηνπνηήζεθε ε ζθφπηκε 
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δεηγκαηνιεςία, βάζεη ηεο νπνίαο, νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ εθ πξνζέζεσο άηνκα θαη 

ηνπνζεζίεο γηα λα κάζνπλ ή λα θαηαλνήζνπλ  ην θεληξηθφ θαηλφκελν. Σν θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε εμαζθάιηζε «πινχηνπ πιεξνθνξηψλ» (Patton, 1990, φπ. 

αλαθ. Creswell, 2011, ζ. 244). Σα κέιε ηεο ιέζρεο θξίζεθαλ θαηάιιεια, αθνχ έρνπλ έξζεη 

ζε επαθή ηα ηειεπηαία έηε κε ηελ κέζνδν εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Λνγνηερλίαο 

βαζηζκέλε ζηε ζεσξία ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο. ηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 πεξηγξάθεηαη ην 

δείγκα αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επάγγεικα πνπ αζθνχλ: 

 

Αλψηαηε εθπαίδεπζε Αλψηεξε εθπαίδεπζε Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

9 2 6 

Πίλαθαο 1. πνπδέο ζπκκεηερφλησλ 

 

Μέινο 1 Υεκηθφο Μέινο 10 Αεκνζηνγξάθνο 

Μέινο 2 ηξαηησηηθφο Μέινο 11 Βθπαηδεπηηθφο 

Μέινο 3 Λνγίζηξηα Μέινο 12 Βθπαηδεπηηθφο 

Μέινο 4 Αεκνζηνγξάθνο Μέινο 13 Βθπαηδεπηηθφο 

Μέινο 5 ΐνεζφο κηθξνβηνιφγνπ Μέινο 14 Βθπαηδεπηηθφο 

Μέινο 6 Αεκνηηθή ππάιιεινο Μέινο 15 πληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 

Μέινο 7 πληαμηνχρνο ειεθηξνιφγνο Μέινο 16 πληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 

Μέινο 8 Οηθηαθά Μέινο 17 Λνγηζηήο 

Μέινο 9 Οηθηαθά   

Πίλαθαο 2 Δπάγγεικα ζπκκεηερφλησλ 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ αμηνπνηήζεθε ήηαλ ε εκηδνκεκέλε αηνκηθή ζπλέληεπμε, επεηδή 

απηφ πνπ καο ελδηέθεξε είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη απφςεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηεο Λέζρεο 

Ώλάγλσζεο γηα ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη επεηδή ε ζπλέληεπμε δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζε ζπλεληεπθηή θαη ζπλεληεπμηαδφκελν λα ζπδεηήζνπλ ηηο εξκελείεο ηνπο γηα ηνλ θφζκν, 

ζηνλ νπνίν δνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο (Cohen, Manion, & Morrison, 2007∙ Creswell, 2011). Πξνεγήζεθε πηινηηθή 

έξεπλα κε δχν κέιε ηεο ιέζρεο, ψζηε λα δνθηκαζηεί αλ ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο 

ιεηηνπξγνχζε απνηειεζκαηηθά σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν (ηακέινο & Ααθνπνχινπ, 2007). 

Σαπηφρξνλα κε ηηο ζπλεληεχμεηο ηεξήζεθε θαη εκεξνιφγην ησλ δξάζεψλ καο, πξνθεηκέλνπ 

ζην ηέινο λα πεξηγξάςνπκε κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. Δ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, 

κέζσ ηεο νπνίαο πξνέθπςαλ θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο 

ζπζρεηηζκνί (Creswell, 2011, ζ. 284, 291-292). Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ επαγσγηθή, 

δειαδή μεθίλεζε απφ ηα εηδηθά ζέκαηα ή ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη πέξαζε ζηνπο γεληθνχο 

θσδηθνχο θαη ηα ζέκαηα, κε ηειηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο επξχηεξεο, ζπγθεληξσηηθήο 
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εηθφλαο. Δ αλάιπζε έγηλε ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

θαζψο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα απηέο νη δχν δηαδηθαζίεο είλαη ηαπηφρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οπζηαζηηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα θπθιηθή ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθαλ: ε 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο, ε 

δεκηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, ε ρξήζε ιεπηνκεξψλ 

πεξηγξαθψλ, ε εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ζπλαδέιθσλ θαη ε ρξήζε κεραληθψλ 

κέζσλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Βπηπιένλ, ε παξαηεηακέλε ρξνληθά εκπινθή καο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο αιιά θαη ν έιεγρνο 

πνπ δηεμήγαγαλ ηα κέιε ηεο Λέζρεο κεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

ζπλεληεχμεσλ (επηθχξσζε ησλ απαληψλησλ) κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο (Cohen et al, 2007∙ Robson, 2010∙ πκενχ, 2006). Σέινο, ε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ θχξνπο ηεο έξεπλαο επεηεχρζε κέζα θαη απφ ηελ ελδειερή 

πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ/ζηελ αλαγλψζηε/ηξηά ηεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί 

λα πξνβαίλεη ν/ε ίδηνο/α ζε αμηνινγηθή θξίζε ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Robson, 2010).  

3. Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ε εθαξκνζζείζα κέζνδνο  βνήζεζε ηα κέιε ηεο Λέζρεο 

λα θαηαλνήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηε ινγνηερλία, θαη, φηαλ εξσηήζεθαλ γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν επεηεχρζε απηφ, αλέθεξαλ ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν ηεο κεζφδνπ, ηελ πνιχπιεπξε θαη 

πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο θαληαζίαο, 

ηελ «θάζαξζε» πνπ επέξρεηαη ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο θαη ην γεγνλφο φηη εληείλεη ηηο 

αηζζήζεηο θαη ηελ πξνζνρή θαη θάλεη πην νμπδεξθή ηε ζθέςε. Οη απαληήζεηο επηβεβαηψλνπλ 

φηη ε ηέρλε κπνξεί λα γίλεη έλα ηζρπξφ ζηνραζηηθφ εξγαιείν (Αεκεηξαθνπνχινπ, 2018∙ 

Κφθθνο θ.ζπλ., 2011), φηη ζπκβάιεη ζην λα γίλεη πην επθπήο ε παξαηεξεηηθφηεηά καο (Eisner, 

2002), εληζρχεη ηε γλσζηηθή επειημία θαη ηελ εξκελεπηηθή γλψζε θαη φηη δηεπξχλεη ηε ζθέςε 

θαη ηελ θάλεη πην δεθηηθή θαη δεκηνπξγηθή (Csikszentmihalyi & Schiefele, 1992∙ Fowler, 

1996, φπ. αλαθ. Κφθθνο & Ράηθνπ, 2014∙ Κφθθνο, 2009∙ Ράηθνπ, 2013). Βπηπιένλ, 

ελεξγνπνηεί θαη δηεπξχλεη ηελ ελαιιαθηηθή εξκελεία, ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα 

(Κνχζνπιαο & Μέγα, 2005∙ Μηραειίδεο & Παζραιίδνπ, 2015∙ Ράηθνπ, 2013) θαη πξνζθέξεη 

ζηνπο ελειίθνπο αλαθνχθηζε θαη επθαηξία λα επαλελεξγνπνηήζνπλ, λα εληζρχζνπλ ηελ 

ππαξμηαθή ραξά θαη λα αλαδηακνξθψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο (Cucoş, 2014∙ Eisner, 2003). 

Σέινο, ε άπνςε πεξί βησκαηηθήο γλψζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ 

ζπκθσλεί κε ηνπο Ramirez-Garrido et al. (2018) γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο ηέρλεο λα βνεζά ηνπο 

ελειίθνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα επηηχρνπλ βησκαηηθή γλψζε ηνπ θφζκνπ. 

Δ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθψλεζε φηη ε κέζνδνο ελεξγνπνηεί φιεο ηηο αηζζήζεηο 

θαη ηε θαληαζία ηνπο, ηδηαίηεξα κε ηε βνήζεηα ηεο εηθφλαο θαη ηεο κνπζηθήο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θείκελν. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ ηερλψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ζπλεηξκψλ, 
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εηθφλσλ θαη παξαζηάζεσλ θαη αλαζχξεη πξνζσπηθά βηψκαηα, αθνχ θαιεί ηνλ ζπκκεηέρνληα 

ζε ελδνζθφπεζε. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ φηη ηα θαιιηηερληθά έξγα θάζε κνξθήο, 

δηεγείξνπλ ηε θαληαζηαθή ιεηηνπξγία, ελεξγνπνηνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

θηλεηνπνηνχλ ςπρνλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο (Κνχζνπιαο & Μέγα, 2005). Βπίζεο, ζπκθσλνχλ κε 

φζα ηνλίδεη ε Ράηθνπ (2013) γηα ηε βειηίσζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ ελειίθσλ κέζσ ηεο επαθήο 

κε έξγα ηέρλεο, αιιά θαη κε ηνπο Kazemek & Rigg (1997), πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ε ρξήζε 

εηθφλσλ έξγσλ ηέρλεο κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηε θαληαζία ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ.  

ηαλ νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ ε κέζνδνο ζπλέβαιε ζην λα 

απνιαχζνπλ πεξηζζφηεξν ηε ινγνηερλία, φινη απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ, φηαλ εξσηήζεθαλ κε 

πνηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε απηφ, επεζήκαλαλ φηη ηελ θαηαλφεζαλ θαιχηεξα, επεηδή 

βνεζήζεθαλ ζην λα «ελζσκαησζνχλ» ζην έξγν, αθππλίζζεθαλ νη αηζζήζεηο ηνπο, εληάζεθε 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο εηθφλαο θαη ηεο κνπζηθήο, ελεξγνπνηήζεθαλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη κπφξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην θείκελν πνιππξηζκαηηθά. Βπηπιένλ, φια 

ηα κέιε απάληεζαλ πσο ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ ηαπηφρξνλε κε ην θνηλφ αλάγλσζε, 

δηφηη ην θνηλφ ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζην δξψκελν ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ 

κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλψλ. πγθεθξηκέλα, σο νθέιε ηεο ηαπηφρξνλεο κε ην θνηλφ 

αλάγλσζεο, αλαθέξζεθαλ ε έληαμε ζε κηα «ζπιινγηθφηεηα», ζε κηα «θνηλσλία» - ζηνηρείν 

πνπ ζπκθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ Cucoş  (2014) φηη ε ηέρλε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα 

ζπλδεζεί ν ελήιηθνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν πλεπκαηηθφ ζχλνιν - ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, ε αιιειεπίδξαζε/δηάδξαζε κε ην θνηλφ θαη ε 

κεγαιχηεξε απφιαπζε θαη θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ. Θεσξνχκε φηη ν φξνο «ζπιινγηθή 

θαηαλφεζε» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (κέινο Μ15) θαη ε έθθξαζε «γίλεηαη πξφζιεςε ηνπ έξγνπ 

ζπιινγηθά» (κέινο 10) εθθξάδνπλ απφιπηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ηαπηφρξνλε κε ην θνηλφ αλάγλσζε. Ώπηή ε πξαθηηθή ζπκθσλεί κε ηελ ηδέα πεξί ελφηεηαο ηνπ 

θνηλνχ, ζηελ νπνία απέβιεπε ν Wagner ζηε ζεσξία ηνπ (Berry, 2004∙ Clausnitzer, 2006∙ 

Lajosi, 2010). θνπφο ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο είλαη, αληί λα πξνζθέξεη κηα παζεηηθή 

αηζζεηηθή εκπεηξία, λα επηηξέςεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηέρλεο. 

Χο πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, ηα κέιε αλέθεξαλ φηη θηλεηνπνηεί ην 

ελδηαθέξνλ, ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα, ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε, ελψλεη 

ην θνηλφ θαη ην παξαθηλεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηνπο κε επαξθείο 

αλαγλψζηεο λα πξνζεγγίζνπλ ην ινγνηερληθφ έξγν. Σα παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ θαη σο ηα 

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε, ελψ επηζεκάλζεθε επηπιένλ ε 

ακεζφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε κέζνδνο. Σα πξνιερζέληα ζπκθσλνχλ κε φζα παξνπζηάζηεθαλ 

αλαιπηηθά παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε κέζνδνο λα ελεξγνπνηήζεη ηε 

θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα θαη λα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε θαη 

κεγαιχηεξε απφιαπζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη κε ηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, φπνπ 

αλαδείρζεθαλ ηα νθέιε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Βλδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ 

κειψλ, ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3 πνπ 

αθνινπζεί:  
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Μέινο                                             Απαληήζεηο 

Μ1 Κεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ. 

Μ2 α. Καη ν απιφο πνιίηεο έξρεηαη θνληά ζηελ ηέρλε. β. Σν ινγνηερληθφ θείκελν γίλεηαη πην 

θαηαλνεηφ. 

Μ3 α. Κηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. β. Παξαθηλεί ην θνηλφ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά. γ. 

Βλεξγνπνηεί αηζζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. δ. Πξνζθέξεη πνηθηιία ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ησλ 

λνεκάησλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ. ε. Πξνζθέξεη βαζχηεξε 

βίσζε ησλ λνεκάησλ ηνπ ιφγνπ. 

Μ4 α. Βληζρχεη ηελ θαηαλφεζε. β. ΐνεζά ζηελ ςπρνγξάθεζε ηνπ ζπγγξαθέα. 

Μ5 Κξαηά ζε εγξήγνξζε ην θνηλφ. 

Μ6 α. Κάλεη ην ινγνηερληθφ θείκελν λα κελ είλαη βαξεηφ. β. Ώλεβάδεη ηελ αηζζεηηθή. γ. Έρεη 

ελδηαθέξνλ.  

Μ7 α. Μαο ελεξγνπνηεί. β. Μαο θάλεη λα νλεηξεπφκαζηε. 

Μ8 α. Βίλαη πην δσληαλή θαη επράξηζηε ε πξνζέγγηζε.  

Μ9 α.Μαο ελψλεη φινπο. β. Αελ ζα αηζζαλζνχκε πιήμε ή κνλαρηθφηεηα. 

Μ10 α. Κάλεη ηε ινγνηερλία πην εχπεπηε. β. Κάλεη πην εχθνιε ηελ θαηαλφεζε γηα ην θνηλφ θαη 

ηνπ δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο. γ. Κεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη απηνχ πνπ δελ έρεη 

εκβαζχλεη ζηε ινγνηερλία.  

Μ11 α. Πξνζθέξεη δηάρπζε ζηηο ηέρλεο. β. Ώλνίγεη πνιιά γλσζηηθά πεδία ζ‘ απηφλ πνπ παίξλεη 

κέξνο ζηελ πξνζέγγηζε. 

Μ12 α. ηακαηά ηε κνλνθξαηνξία ηνπ ιφγνπ. β. Βλεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. 

γ. πκβάιιεη ζηε θηιαλαγλσζία. 

Μ13 α. ΐνεζά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη απφ ηθαλνχο αλαγλψζηεο θαη απφ κε 

επαξθείο. β. Μπνξεί ν θαζέλαο λα έξζεη ζε επαθή θαη κε άιιν είδνο ηέρλεο. 

Μ14 α. ΐνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε. β. Οη ζπκκεηέρνληεο απνιακβάλνπλ 

αηζζεηηθά ην ινγνηερληθφ έξγν. γ. Βλεξγνπνηεί ηε θαληαζία. 

Μ15 α. Κεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ. β. ΐνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε. γ. Μέλνπλ ζηε 

κλήκε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. δ. Σν ινγνηερληθφ έξγν γίλεηαη πην επράξηζην. 

Μ16 Δ παξνπζίαζε ηεο ινγνηερλίαο γίλεηαη πην θαηαλνεηή, πην απιή, ζαθέζηεξε θαη γηα φιν ηνλ 

θφζκν. 

Μ17 α. ΐνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε. β. Ο απιφο άλζξσπνο ηνπ ιανχ αξρίδεη λα 

θαηαλνεί (ηε ινγνηερλία) θαη ελεξγνπνηείηαη ε θαληαζία ηνπ. 

Πίλαθαο 3. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ 

ηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηε κέζνδν πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηε Λέζρε Ώλάγλσζεο θαη ζηε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, 

απνθιεηζηηθά κε ην ιφγν, θαη λα καο πνπλ κε πνηνλ ηξφπν πξνζεγγίδνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηε ινγνηερλία, νη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ φηη ε κέζνδνο ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηε ινγνηερλία. Οη ιφγνη πνπ αλαθέξζεθαλ γηα λα εμεγήζνπλ γηαηί ε 

κέζνδνο ππεξηεξεί ήηαλ φηη πξνζθέξεη κηα επεμήγεζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, εληείλεη ην 
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ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή-ζεαηή, ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα, πξνζεγγίδεη 

απφ πνιιέο πιεπξέο ην θείκελν θαη θηλεηνπνηεί πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο. εκεηψζεθε επίζεο 

φηη έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ. Βλδεηθηηθέο απφςεηο ησλ κειψλ είλαη: 

«κε βνεζάεη πνιχ πεξηζζφηεξν λα πξνζεγγίζσ ηα λνήκαηα ησλ φζσλ αθνχγνληαη γηαηί 

ππάξρεη έλα πνιιαπιφ ελδηαθέξνλ» (Μ3), 

 «είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ, δε γίλεηαη θακία ζχγθξηζε, θακία ζρέζε» (Μ6),  

«ν ιφγνο απφ έλα ζεκείν θαη πέξα δελ βνεζάεη ζην λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή, 

ηνπιάρηζηνλ φρη φζν ε εηθφλα θαη ε κνπζηθή» (Μ10),  

«ην πξντφλ πξνζθέξεηαη ζηνλ αλαγλψζηε-δέθηε κ‟ έλα πην νινθιεξσκέλν θαη πην 

πινπξαιηζηηθφ πεξηηχιηγκα» (Μ11),  

«πηζηεχσ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βνεζά πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ινγνηερλίαο, ε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί σο έλαο κνλφδξνκνο, 

δειαδή βιέπνπκε κφλν κία εξκελεία ησλ πξαγκάησλ» (Μ13). 

 Σα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ κε φζα παξνπζηάζηεθαλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ελψ ην γεγνλφο φηη ε κέζνδνο 

θηλεηνπνηεί πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο θαη δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ 

ζπκθσλεί κε φζα αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ελφηεηα ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ησλ 

αηζζήζεσλ σο κέζν απφθηεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο απφ ελειίθνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο (Γξεγνξηάδνπ, 2015∙ Heyrman, 2005). 

Χο κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, 

αλαθέξζεθαλ ε αλάγθε αθηέξσζεο πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζεο 

ηνπ έξγνπ, ην γεγνλφο φηη πξέπεη απηνί πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ παξνπζίαζε κε ηε κέζνδν ηεο 

ελνπνίεζεο ησλ ηερλψλ λα έρνπλ θαιή γλψζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη κηα ζθαηξηθή γλψζε ησλ 

ηερλψλ, θαζψο θαη ν θφβνο λα εζηηάζεη ν αθξναηήο/ζεαηήο ζηε κνπζηθή θαη ηελ εηθφλα θαη 

λα αθήζεη ζε δεχηεξν πιάλν ην θείκελν. Γεληθφηεξα, φκσο, ηα πεξηζζφηεξα κέιε δήισζαλ 

πσο δελ αληηκεησπίδνπλ θακία δπζθνιία. Ώληηζέησο επαλέιαβαλ φηη ε κέζνδνο ζπκβάιιεη 

ζην λα θαηαλνήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην θείκελν, σζεί ζε πεξηζζφηεξν δηάβαζκα θαη 

βνεζάεη θαη ηνλ απιφ άλζξσπν λα έξζεη ζε επαθή κε ηε ινγνηερλία. Ώπνηππψζεθε, επίζεο, 

πσο απηφ πνπ βηψλνπλ είλαη πνιχ φκνξθν, πσο βξίζθνπλ ζηε κέζνδν κηα «ειεπζεξία ηεο 

ηέρλεο» θαη απνιακβάλνπλ θάζαξζε θαη εξεκία. 

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη φηη ε κέζνδνο  ππεξεηεί ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε, 

δειαδή κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο ησλ κειψλ θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηε 

θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα παξέρνληαο κηα ζπλνιηθή αηζζεηηθή εκπεηξία. Χο εθ ηνχηνπ, 

δείρζεθε πσο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηνλ ιφγν. 
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4. πκπεξάζκαηα 

Δ έξεπλα έδεημε φηη ε κέζνδνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο θαη 

ελνπνηεί ην ιφγν, ηελ εηθφλα θαη ηε κνπζηθή  θαίλεηαη λα έρεη γεληθφηεξα πιενλεθηήκαηα 

φζνλ αθνξά ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο απφ ελειίθνπο, θαζψο δχλαηαη λα 

θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα, 

βνεζψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε. Φαίλεηαη φηη νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη 

κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ πεξηζζφηεξν ηε ινγνηερλία, αλεμάξηεηα 

απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηε ζρέζε ηνπο γεληθφηεξα κε 

ηε ινγνηερλία. Δ απφιαπζε έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ιφγνπ, ηεο εηθφλαο θαη ηεο 

κνπζηθήο, ζηνηρεία ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, εληείλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηνπο βνεζνχλ λα «ελζσκαησζνχλ», 

ηξφπνλ ηηλά, ζην ινγνηερληθφ έξγν. 

Σα κέιε ηεο Λέζρεο Ώλάγλσζεο δείρζεθε πσο κπνξνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ λα 

θαηαλνήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηε ινγνηερλία, θαζψο ε ελ ιφγσ κέζνδνο πξνζεγγίδεη 

πνιπδηάζηαηα ην ινγνηερληθφ θείκελν κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλψλ, ελεξγνπνηψληαο 

φιεο ηηο αηζζήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη θάλνληαο πην νμπδεξθή ηε ζθέςε ηνπο. Βλ νιίγνηο, 

ε ελφηεηα ησλ κέζσλ νδεγεί ζε ελφηεηα ησλ αηζζήζεσλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε 

απνηέιεζκα απηνί λα ζρεκαηίζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία, ε νπνία ηνπο βνεζά λα 

επεμεξγαζηνχλ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα ην ινγνηερληθφ θείκελν. 

Σα ηξία δνκηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ, ν ιφγνο, ε εηθφλα θαη ε κνπζηθή, ζπλεηζθέξνπλ ην 

θαζέλα κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο. Ο αθεγεηήο πνπ 

εηζάγεηαη ζε θάζε παξνπζίαζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ιφγνπ, ζπλδέεη ηα γεγνλφηα, ηα 

παξνπζηάδεη ζε κηα ρξνληθή ζεηξά δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο 

ζηνπο ζεαηέο/αθξναηέο, θαη απνθαιχπηεη ηηο βαζχηεξεο ζθέςεηο ησλ εξψσλ θαη ηα θίλεηξα 

ησλ πξάμεψλ ηνπο. Δ εηθφλα ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα, ζπκπιεξψλεη θαη 

ελδπλακψλεη ηνλ ιφγν θαη δίλεη ζηνλ ελήιηθν αθνξκή γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα εξκελεχζεη θαη λα εκβαζχλεη. Σέινο, ε κνπζηθή πξνζδίδεη έληαζε ζηνλ ιφγν, 

δηεγείξεη ην ζπλαίζζεκα θαη, θαζψο απνηειεί κηα παγθφζκηα «γιψζζα» θαηαλνεηή ζε φινπο, 

θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ απφδνζε λνήκαηνο απφ κέξνπο ησλ ελειίθσλ ζην πξνο εμέηαζηλ 

ινγνηερληθφ έξγν. 

Δ ηερλνινγία απνηειεί ηνλ κεζάδνληα ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλψλ αιιά θαη ηελ θχξηα πεγή 

αλεχξεζεο πιηθνχ γηα ηελ πιαηζίσζε ηεο εξκελεπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο ινγνηερλίαο. 

Παξάιιεια, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, 

κε ηε βνήζεηα ησλ ινγηζκηθψλ παξνπζίαζεο πνπ ζπλδπάδνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ εηθφλα, 

θείκελν θαη κνπζηθή, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνπο ελειίθνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

απφιαπζε θαη θαηαλφεζε ηεο ινγνηερλίαο.  

Πεξαηηέξσ, θαίλεηαη φηη κέζσ ηεο κεζφδνπ ην θνηλφ ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλψλ, εθφζνλ έρεη ηε 
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δπλαηφηεηα λα ζπλ-αλαγηγλψζθεη κε ηα κέιε ηεο Λέζρεο ην θείκελν κέζσ ηεο νζφλεο 

πξνβνιήο. Χο εθ ηνχηνπ, επηηπγράλεηαη ελφηεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ, κείδσλ ζθνπφο 

ηνλ νπνίν είρε ζέζεη ν Richard Wagner θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζεσξίαο ηνπ πεξί πλνιηθνχ 

Έξγνπ Σέρλεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δξψκελν ελήιηθνη – θνηλφ θαη κέιε ηεο Λέζρεο – 

ζπλδένληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πλεπκαηηθφ ζχλνιν, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, 

απνιακβάλνπλ απφ θνηλνχ ην θείκελν θαη δεκηνπξγνχλ κηα «θνηλφηεηα αλάγλσζεο» πνπ 

νδεγεί ζηε ζπιινγηθή θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ. 

Βπηπιένλ, ε κέζνδνο κπνξεί λα ζπκβάιεη εμίζνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ινγνηερλίαο απφ ελειίθνπο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη 

κνξθσηηθά επίπεδα. Σφζν νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη πνπ έρνπλ γλψζεηο θαη κειεηνχλ ηε 

ινγνηερλία, φζν θαη νη ελήιηθνη πνπ κειεηνχλ πεξηζηαζηαθά ηε ινγνηερλία θαη δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο, δχλαληαη κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνιαχζνπλ 

πεξηζζφηεξν έλα ινγνηερληθφ έξγν. Ώπηφ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη επεηδή ε θαηαλφεζε, πνπ 

είλαη δχζθνιν λα επέιζεη κφλν κέζσ ηνπ ιφγνπ απφ ελειίθνπο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο ινγνηερλίαο, κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηε ζπκβνιή ηεο εηθφλαο θαη ηεο κνπζηθήο, 

ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα θαη νδεγνχλ ζηελ απφδνζε 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο. 

Καηαιεθηηθά, δείρζεθε φηη ε κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη ελειίθνπο λα πξνζεγγίζνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηε ινγνηερλία, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνζέγγηζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

κε ηνλ ιφγν, δηφηη πξνζεγγίδεη πνιχπιεπξα ην θείκελν, ελεξγνπνηεί ηηο αηζζήζεηο θαη θξαηά 

ακείσην ην ελδηαθέξνλ. Πξφθεηηαη γηα εχξεκα πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη επξχηεξα ην 

πεδίν ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ θαη ηεο επηκφξθσζεο, δίλνληαο ηε ζθπηάιε ζε έξεπλεο γηα 

ην πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ελ ιφγσ κέζνδνο ζε ζέκαηα ινγνηερλίαο θαη γιψζζαο, 

ηφζν ζηελ ηππηθή φζν θαη ζηελ άηππε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη γηα ην πνηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη. Θα είρε, ηέινο, ελδηαθέξνλ ε δηελέξγεηα έξεπλαο γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη άιιεο ηέρλεο (π.ρ. ε δξακαηηθή ηέρλε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο), έηζη ψζηε λα 

εκπινπηηζηεί ε πξνζθεξφκελε αηζζεηηθή εκπεηξία, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο 

κεζφδνπ, πνπ σο πξσηφηππε δελ έρεη εθαξκνζηεί επξχηεξα, άξα ππάξρνπλ αθφκε πνιιέο 

πηπρέο ηεο πνπ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ. 
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ξφιν ηνπ Γηεπζπληή  ζηελ εηζαγσγή  θαη  εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. 

Examining the opinions of primary school teachers in regional unit Serres about the role 

of headmaster in introducing and applying innovative ideas. 

Αλησλία Εαθεηξνπνχινπ, M.Sc., Δθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, antonia-serres@hotmail.com 

Antonia Zafeiropoulou, M.Sc, Primary school teacher, antonia-serres@hotmail.com 

 

 

 

 

Abstract: Aim of this study is to investigate the opinions of primary school teachers in 

regional unit Serres about the role of headmaster in introducing and applying innovative 

ideas. To collect our data we used a questionnaire. The statistical analysis of our data 

indicated that a headmaster who informs, communicates and cooperates with other teachers 

could establish innovations in a school. It is also of great significance for the teachers to 

participate in the decision-making process. This study comes to conclusions about the role of 

headmaster in innovating and is expected to stimulate into further investigation of this topic. 

Keywords: innovation, the role of headmaster, teachers  

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ εξξψλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ  

δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή  θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν. Χο εξγαιείν ζπιινγήο  

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε  ην εξσηεκαηνιφγην. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο  έξεπλαο  

έδεημε φηη έλαο δηεπζπληήο πνπ ελεκεξψλεη, επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα εγθαζηδξχζεη θαηλνηνκίεο ζηνλ νξγαληζκφ ελψ ζεκαληηθφ είλαη λα 

ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. Δ παξνχζα εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ  

εγθαζίδξπζε θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν θαη αλακέλεηαη λα απνηειέζεη εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ  

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.  

Λέμεηο- θιεηδηά: θαηλνηνκία, ξφινο δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθνί  

Δηζαγσγή 

ηε δίλε ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ, ζηελ νηθνλνκία, ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, πνπ 

θπξηαξρνχλ ζην παγθφζκην γίγλεζζαη θαη κε θπξίαξρν γλψξηζκά  ηνπο ηελ ηαρχηαηε 

παξαγσγή θαη δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ε ζχγρξνλε επνρή ζα κπνξνχζε, 

θάιιηζηα, λα ραξαθηεξηζηεί σο ε επνρή ηεο αιιαγήο, ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο θαη ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Καηά έλαλ αλάινγν ηξφπν, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη απφ ηηο 
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δηαθνξνπνηήζεηο  ζην πνιηηηθφ  θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Καη απηφ, γηαηί ε εθπαίδεπζε ζην 

ζχλνιφ ηεο θαη ε ζρνιηθή κνλάδα σο νξγαληζκφο, ζπκπεξηθέξνληαη σο αλνηρηά ζπζηήκαηα 

πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, δέρνληαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ θαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ην δηακνξθψλνπλ αλάινγα. Βπνκέλσο, εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο 

είλαη αλαγθαίν λα ζπκβαίλνπλ θαη ζηηο ζρνιηθέο  κνλάδεο (Θενθηιίδεο, 2012).  

Ο δηεπζπληήο έρνληαο ηε γεληθή επνπηεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε πιήζνπο θαζεθφλησλ.  ην πιαίζην ηεο επζχλεο ηνπ είλαη κεηαμχ  άιισλ θαη ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο θαζψο θαη ε πξνψζεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζε 

δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά δεηήκαηα. πλεπψο, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή αλαδεηθλχεηαη 

θαηαιπηηθφο  γηα ηε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Ώπφ ηελ άιιε, ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί,  σο  ζπκκεηέρνληεο  ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη σο  

απνδέθηεο απηψλ (Vandenberghe, 1995˙ ππξνπνχινπ, ΐαβνπξάθε, Κνχηξα, Λνπθά & 

Μπνχξαο, 2007˙ Howard, 2009). 

θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ.  

Δ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην, 

αξρηθά, επηρεηξείηαη κηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ φξσλ «θαηλνηνκία» θαη «αιιαγή» ελψ 

ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα είδε θαηλνηνκηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην  γίλεηαη 

εθηελήο  αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 

ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ. ην ηξίην θεθάιαην  πεξηγξάθεηαη  ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

εξγαζίαο. Ώλαθέξεηαη  ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αλαθέξεηαη ν ηξφπνο  επηινγήο ηνπ δείγκαηνο, πνπ έγηλε κε ηε 

κέζνδν ηεο βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε πίλαθα, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάιπζε απηψλ. Σέινο, ε 

εξγαζία  νινθιεξψλεηαη  κε  ην  πέκπην θεθάιαην, ζην  νπνίν  παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.  

Κεθάιαην 1: Θεσξεηηθφ θαη Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην 

1.1 Καηλνηνκία θαη Αιιαγή  

Γηα ηελ έλλνηα ηεο «θαηλνηνκίαο» έρνπλ δηαηππσζεί, θαηά θαηξνχο, πνιινί νξηζκνί απφ 

δηάθνξνπο κειεηεηέο. Ώξρηθά, ε έλλνηα απηή εκθαλίζηεθε ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξίδεηαη σο κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί αιιάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, 

παξάγνληαο λέα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο, κε ζθνπφ ηελ επηηπρή δηαθνξνπνίεζή 

ηνπο απφ άιινπο νξγαληζκνχο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν, δηαηεξψληαο έηζη έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009˙  Johanessen, Olsen,  & 

Lumpkin, 2001). 

Δ «θαηλνηνκία» είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη λέεο ηδέεο  θαη ζπκπεξηθνξέο. Έρεη σο 

ζηφρν ηελ  αιιαγή  ελφο νξγαληζκνχ, είηε  σο απάληεζε ζηηο εμσηεξηθέο αιιαγέο είηε σο κηα 
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πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεληθφηεξα, πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία απφ λέα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λέεο ηερλνινγίεο, θαηλνχξηεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δηνηθεηηθά 

ζπζηήκαηα, λέα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ φια ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ 

(Damanpour, 1996). χκθσλα κε ηνλ Inbar (1996), θαηλνηνκία είλαη λα επηθέξεηο 

ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο κε θαηλνχξηνπο ηξφπνπο. Βίλαη ε επαλεμέηαζε γλσζηψλ ηνκέσλ θάησ 

απφ λέεο ζπλζήθεο θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε λένπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο. Οη 

θαηλνηνκίεο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο, επέιηθηεο, πξνζαξκνζκέλεο ζην 

πιαίζην πινπνίεζήο ηνπο θαη θαζνδεγνχκελεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, ζπλερήο ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε, αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ, 

κεζφδσλ, δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαίλνληαη εθαξκφζηκεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηλνηνκία ραξαθηεξίδεηαη  «εθπαηδεπηηθή», φηαλ είλαη επηθεληξσκέλε 

ζην ζρνιείν, ζηελ πξφνδφ ηνπ θαη ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Δ «εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία» είλαη κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη ζπλεπψο είλαη 

δχζθνιν λα νξηζηεί (Tobin, 2012). Δ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνληψλ. Οη παιηέο 

ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα μεπεξληνχληαη θαη λα θαηαζηξαηεγνχληαη, ψζηε λα 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο θαηλνηνκίαο (Inbar, 1996). ηε ζρνιηθή θαηλνηνκία 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πηνζεηνχλ, ζηηο πξαθηηθέο ηνπο, λέα πξντφληα, λέα 

ζπζηήκαηα  θαη πξνγξάκκαηα θαζψο θαη θαηλνχξηεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ (Russel & 

Russel, 1992). Οη εθπαηδεπηηθνί θαηλνηνκνχλ, ζηνλ ηξφπν πνπ  πξνζαξκφδνπλ ηα πιηθά ηνπο 

ζηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο, ζηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ ή πνπ νξγαλψλνπλ ην κάζεκά ηνπο 

αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζπκβνπιεχνπλ  θαη παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο. Υσξίο ηελ δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε θαηλνηνκίεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα απνηχρνπλ σο επαγγεικαηίεο (Hargreaves, 2003). χκθσλα κε ηνλ Fullan 

(1990), ε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη : α) ηε ρξήζε θαηλνχξηνπ ή 

αλαζεσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ,  β) ηε ρξήζε λέσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ή 

λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, γ) ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο πεπνηζήζεηο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε έλλνηα ηεο  εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο δηαρσξίδεηαη απφ εθείλε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο, αλ θαη απηφο ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη δχζθνια αληηιεπηφο (Inbar, 

1996). Με ηνλ φξν «αιιαγή» ελλνείηαη κηα δπλακηθή θαη ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ελφο νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ. Βίλαη κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ είηε μεθηλψληαο απφ 

εζσηεξηθνχο είηε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη εκπιέθεη ηφζν κεκνλσκέλα άηνκα φζν θαη 

νκάδεο (Morrison, 1998). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φκσο, ε εθπαηδεπηηθή αιιαγή 

επηβάιιεηαη «άλσζελ», απφ παξάγνληεο εθηφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Τπνπξγείν Παηδείαο) 

θαη πνιιέο θνξέο γίλεηαη κε ηξφπν βηαζηηθφ, ρσξίο λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα γηα ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, αλ είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά (Ενξδαλίδεο, 2006 ·ηακάηεο, 2006). Δ 

θαηλνηνκία είλαη ππνθαηεγνξία ηεο αιιαγήο, δειαδή, ε θαηλνηνκία είλαη αιιαγή, αιιά θάζε 

αιιαγή δελ απνηειεί θαηλνηνκία. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

ξηδηθφηεηά ηεο, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ αιιαγή (Johannessen, et al. 2001). Δ 
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θαηλνηνκία θαη ε αιιαγή επηδηψθνπλ ηε κεηαβνιή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά ε πξψηε γίλεηαη ζπλεηδεηά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε 

δεχηεξε πνπ ζπρλά δελ έρεη ζαθείο ζηφρνπο θαη, ζπλεπψο, δελ είλαη ζθφπηκε (Γηαλλαθάθε, 

2005).  

1.2 Eίδε  θαηλνηνκηψλ  

Δ  εθαξκνγή  θαηλνηνκηψλ  ζην  ζρνιείν,  κπνξεί  λα  έρεη  ζεκαληηθά  ζεηηθά  

απνηειέζκαηα,  ζηνπο  δηάθνξνπο  ηνκείο  ηεο  θαζεκεξηλήο  εθπαηδεπηηθήο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  

νξγαληζκνχ, π.ρ.  ζηελ  νξγάλσζε  θαη  ηε  δηνίθεζε,  ηελ  εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία,  ην  

θιίκα  θαη  ηηο  αλζξψπηλεο  ζρέζεηο. 

Μειεηψληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε δηάθνξεο  ηαμηλνκήζεηο  ηεο  

εθπαηδεπηηθήο  θαηλνηνκίαο. Έηζη,  ζχκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Ball (2006),  νη θαηλνηνκίεο 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε:  

 ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, αλ είλαη απφ ηδηψηε ή απφ δεκφζην νξγαληζκφ  

 ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν εηζάγνληαη (δηνηθεηηθφ, καζεζηαθφ, νηθνλνκηθφ)  

 ηνλ  ηξφπν  ηεο  εθαξκνγήο  ηνπο,  ην  αλ εηζάγνληαη,  δειαδή, κε ηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο ή φρη. Ώλ νη δηαδηθαζίεο είλαη ηππνπνηεκέλεο – πξνγξακκαηηζκέλεο, ηφηε 

νη θαηλνηνκίεο είλαη πην εχθνιν λα απνηειέζνπλ ξνπηίλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ηα κέιε ηνπ.  

Ο Inbar (1996), απφ  ηελ  άιιε, δηαθξίλεη  ηηο  θαηλνηνκίεο  σο  εμήο:  

 Πξσηνγελείο θαηλνηνκίεο (first-order). Οη  πξσηνγελείο θαηλνηνκίεο έρνπλ σο ζηφρν 

λα ειέγμνπλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο, γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα απνθχγεη εζσηεξηθέο θξίζεηο. ηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή 

κφλν ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ν νξγαληζκφο θαη φρη ζηε δνκή 

ηνπ θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ.  

 Αεπηεξνγελείο θαηλνηνκίεο (second-order). Οη δεπηεξνγελείο θαηλνηνκίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ζηφρσλ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ θαζνξίδνληαη απφ έλα φξακα, ην 

νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ξνπηίλεο, ηνπο ξφινπο ησλ κειψλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο.  

ε πξαθηηθφ, φκσο, επίπεδν είλαη δχζθνιε  ε δηάθξηζε αλάκεζα  ζην πνηεο  θαηλνηνκίεο είλαη 

πξσηνγελείο θαη πνηεο δεπηεξνγελείο. Ώλ θαη νη δεπηεξνγελείο θαηλνηνκίεο είλαη πην 

επαλαζηαηηθέο απφ ηηο πξψηεο, επηθέξνληαο κεγαιχηεξεο αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ, εμίζνπ 

ζεκαληηθέο κε απηέο είλαη θαη νη πξσηνγελείο θαηλνηνκίεο. Έλαο νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη λα 

εθαξκφδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαηλνηνκηθέο δξάζεηο κηθξήο έθηαζεο (Inbar, 1996). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Stoner& Freeman, (1992)  θαη Griffin (1987) [φπσο παξαηίζεηαη ζην 

Γηαλλαθάθε (2005)], ηα είδε ηεο θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη:  

 Βθπαηδεπηηθή- παηδαγσγηθή θαηλνηνκία  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 182 of 392                                                                                                              

 Αηνηθεηηθή-νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 

 Καηλνηνκία ζρεηηθή κε ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο  

ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη θαηλνηνκίεο πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζηφρνη, δηδαθηέα χιε, κέζνδνη θαη κέζα  δηδαζθαιίαο, κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο). ηε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη λέεο θαηλνηφκεο ηδέεο, πνπ 

επηθέξνπλ αιιαγέο  ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο  θαη  δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί  θαη έλα ζχζηεκα επηβξάβεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ επηθέξνπλ ζεκαληηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά θαηλνηνκίεο 

πνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο επαγγεικαηηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνληψλ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Σειηθά, απηνί νη 

ηξεηο ηχπνη θαηλνηνκηψλ επηθαιχπηνληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη, θαζψο νη  δηαρσξηζηηθέο  

γξακκέο  κεηαμχ  ηνπο  δελ είλαη πάληνηε νξαηέο  θαη  επδηάθξηηεο.  

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη, νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο είλαη δπλακηθέο θαη δηαξθείο 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν. Βπηπξφζζεηα, είλαη πξνζπάζεηεο γηα 

βειηίσζε ελφο ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή γηα ξηδηθή εθ βάζξσλ αιιαγή είηε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ είηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα, αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε εθαξκνγήο ηνπο. 

Κεθάιαην 2:  Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

2.1 Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 

Ο δηεπζπληήο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 

ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ (Ράπηεο, 2006). Χο επηθεθαιήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα αθνπγθξάδεηαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηηο  θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη λα πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο, εθαξκφδνληαο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο (Davies & Elison, 2001). O δηεπζπληήο 

πξέπεη λα είλαη  ν ίδηνο θάηνρνο ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο, γηα λα ηε κεηαδψζεη ζηε 

ζπλέρεηα ζηνπο άιινπο εκπιεθνκέλνπο (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο).  

Υξήζηκν είλαη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαζψο θαη νξηζκέλα απαξαίηεηα γλσξίζκαηα πξνζσπηθφηεηαο (Ράπηεο, 2006). Δ 

ζπλαίζζεζε εζηθνχ θαζήθνληνο, ε αηζηνδνμία θαη ε απφιαπζε ηεο εζσηεξηθήο αληακνηβήο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο, ρσξίο ηελ αλάγθε δεκφζηνπ επαίλνπ είλαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο, ρξήζηκα γηα έλαλ εγέηε πνπ ζέιεη λα εηζάγεη θαη λα εθαξκφζεη θαηλνηνκίεο. 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε εηνηκφηεηα λα πάξεη ξίζθα θαη λα δερηεί ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

πξάμεσλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ, ρσξίο ππεξβνιηθφ άγρνο, ελψ πξέπεη λα είλαη έλαο θαιφο 

αθξναηήο, δεθηηθφο ζην λα αθνχζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 

αιιά θαη έηνηκνο λα δηαρεηξηζηεί ζπγθξνχζεηο θαη δηαπιεθηηζκνχο (Καληάο, 1995). Γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ, δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλππάξρνπλ φια απηά ηα 
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ζηνηρεία, αιιά θαιφ ζα ήηαλ ν εγέηεο λα πξνζπαζεί γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά (Pάπηεο, 2006).  

Ώπαξαίηεην είλαη ν δηεπζπληήο λα είλαη αλνηρηφο ζε λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο 

(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008˙ Stauffer, 2005), νη νπνίεο ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ θαη ζα ζηνρεχνπλ ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ.  Ο δηεπζπληήο, γλσξίδνληαο ην ζπγθείκελν 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηνηθεί, πξέπεη λα θηηάμεη έλα πιάλν, πξνβαίλνληαο, αξρηθά, ζε δηάγλσζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (νηθνλνκηθνί πφξνη, πιηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε) (Alvarez, 2010 ˙ House & McQuillan, 1998˙ Miles, 1998). 

Βπηπιένλ, πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ηηο απαηηήζεηο  ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα αλαθαιχςεη πηζαλά 

πξνβιήκαηα (Cohen & Ball, 2006).  κσο, δελ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απηαξρηθά θαη 

αηνκηθηζηηθά, αιιά ζπιινγηθά. Ώπαξαίηεην είλαη λα αθνχεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία, γηαηί νη ηδέεο ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε βειηησηηθέο θηλήζεηο, 

νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Fullan, 1990).  

Ο δηεπζπληήο, έρνληαο φξακα γηα ην ζρνιείν, πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα ηζρπξή, ππνζηεξηθηηθή 

θαη αιεζηλή ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθαξκφδνπλ θαηλνηνκίεο (Miles & 

Lieberman, 1990). Βίλαη αλαγθαίν λα μεπεξάζεη ην θφβν ηεο απνηπρίαο θαη ηνπ αγλψζηνπ θαη 

λα δεκηνπξγήζεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα κηα αηκφζθαηξα πνπ ζα ελζαξξχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ 

θαη ηελ θαηλνηνκία (Sloane, 2007). Ο εγέηεο πξέπεη λα παξέρεη πιήξε ελεκέξσζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θαηλνηνκία. Ώλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αιιαγήο θαη ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο, ηφηε ε θαηλνηνκία έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

απνβεί επηηπρεκέλε. Δ έιιεηςε φκσο γλψζεο εγγπάηαη απνηπρία θαη απηφ ζα πξέπεη λα ην 

γλσξίδεη ν δηεπζπληήο ( Fullan 1990).  

O δηεπζπληήο νθείιεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ, πνπ 

ζεσξείηαη κηα θξίζηκε δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ. Βμάιινπ, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη θνηλσλνί θαη ελεξγνί κεηέρνληεο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ληψζνπλ ραξά, θαζψο ζπλεηζθέξνπλ ζε θάηη λέν θαη ζα είλαη ππαίηηνη γηα 

ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο (Ρεο, 2004).  

Δ παξαγσγή λέσλ ηδεψλ απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν. Γηα λα γίλνπλ πξάμεηο  νη ηδέεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ν εγέηεο πξέπεη λα αλαπηχμεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα έλα θιίκα πνπ λα επλνεί 

ηε «γέλλεζε» ηδεψλ (Gurteen, 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε θαηλνηνκηθνχ θιίκαηνο 

ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή ηδεψλ, θαζψο πξνάγεη ηελ αηνκηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα (Isaksen & Lauer, 2002).  

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ δηαδξακαηίδεη θαη ε θνπιηνχξα 

ηνπ ζρνιείνπ (Miles & Khattri, 1995). χκθσλα κε ηνπο Hoy & Miskel (1996) ηα ζηνηρεία 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ησλ νξγαληζκψλ είλαη ε θαηλνηνκία, ε ζηαζεξφηεηα, ε 

καρεηηθφηεηα, ε πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα, ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηελ νκάδα. ηελ Βιιάδα, φκσο, ην νξγαλσηηθφ θαη λνκνζεηηθφ 
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πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, επηβάιιεη εθ ησλ πξνηέξσλ θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ζηε ζπλέρεηα  κπνξεί ην ζρνιείν λα αλαπηχμεη ηνλ 

δηθφ ηνπ ηχπν θνπιηνχξαο (Κηνχζε & Κνληάθνο, 2006).Ο εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ ρξεηάδεηαη λα 

εγθαζηδξχζεη ζηνλ νξγαληζκφ κηα θνπιηνχξα πνπ λα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή 

θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ. Δ  αιιαγή, φκσο, ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ είλαη 

κηα δχζθνιε, ζπλερήο θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη 

επίζεο ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).  

Ώθφκε, απαξαίηεην είλαη ν δηεπζπληήο λα αζθεί επηξξνή ζηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη ζεκείν αλαθνξάο (Ρεο, 2004). 

Βπνκέλσο, ν εγέηεο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη εκςπρσηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιε 

ηε δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο (Ράπηεο, 2006). Οθείιεη λα 

πείζεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ φηη ε δνπιεηά ηνπο έρεη αμία γηα ηνπο ίδηνπο, γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπο θαη ηνλ νξγαληζκφ θαη λα εληζρχζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Filby, 1990).  Βπηπιένλ, 

αλαγθαίν είλαη  λα θαζνξίζεη πξνζδνθίεο, λα έρεη ππνκνλή θαη επηκνλή γηα λα εγθαζηδξχζεη 

αμηνπηζηία, ψζηε  λα πξνθχςνπλ παξαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ο 

δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο θαη ζπκπάζεηαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηε δεκηνπξγία δηαχισλ επηθνηλσλίαο (Miles & 

Khattri, 1995˙ Miles, 1998).  Δ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

είλαη ζεκαληηθή, θαζψο φζν πην θαιή είλαη ε ξνή πιεξνθνξηψλ ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα 

πξνθχπηνπλ λέεο ηδέεο θαη απνηειεζκαηηθέο  ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα αιιά θαη λα 

απνθεχγνληαη νη δηακάρεο (Staiffer, 2005).  

Βπηπιένλ, πξέπεη λα παξέρεη θίλεηξα (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά)  ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ θαηλνηνκία (Filby, 1990). Σα θίλεηξα, σο κηα ςπρνινγηθή 

δηαδηθαζία, δηεγείξνπλ, θαηεπζχλνπλ θαη δηαηεξνχλ κηα ζπκπεξηθνξά πξνο έλαλ ζηφρν 

(Κσζηαξίδνπ- Βπθιείδε, 1997).  Ο εγέηεο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηελ πξνζπάζεηα, πνπ 

θαηαβάιινπλ νη εθπαηδεπηηθνί, λα ηνπο εθηηκάεη θαη λα ηνπο επηβξαβεχεη φηαλ πεηπραίλνπλ 

ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο (Filby, 1990). 

Ώπαξαίηεην είλαη, λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,  λα ηνπο παξαθηλεί λα θαιιηεξγήζνπλ 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, λα αλαδείμνπλ ηα δεκηνπξγηθά ηνπο ηαιέληα θαη λα ηνπο ππνζηεξίδεη ζε 

φιε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ ρξεηάδεηαη  λα δεκηνπξγεί ζπλεξγαζίεο 

κέζα θαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ  θαη λα κεηαθηλεί ηα εκπφδηα πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε, γηα 

λα απνβεί  απηή επηηπρεκέλε (Klein, 1996˙ Peterson, 2009˙ Sloane, 2007). 

Βπηπξφζζεηα, ν εγέηεο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Δ επηκφξθσζε κπνξεί λα 

έρεη ηελ κνξθή ζεκηλαξίσλ ή θαη ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθαξκνγή άιισλ θαηλνηνκηψλ ζε άιιεο ηάμεηο, ζε άιια ζρνιεία θαη 

ζε άιιεο πεξηνρέο. Υξήζηκν ζα ήηαλ ν εγέηεο λα πξαγκαηνπνηεί ζπγθεληξψζεηο, ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε φια ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηηο νπνίεο ζα 

ζπδεηηνχληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε πξαθηηθφ επίπεδν (Berman & McLaughlin, 1978˙ Waite, 2011). Βπηπιένλ,  
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κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

αληαιιάζζνπλ ηδέεο, θαηλνχξηεο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζα κνηξάδνληαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. πιινγηθά θαη κε νκαδηθφ πλεχκα ζα  ιακβάλνληαη απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία θαη ζα δίλνληαη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

(David,1991˙ Khattri & Miles, 1995).  Βπνκέλσο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα ηνπο θαηαζηήζεη απφ απινχο ζεαηέο ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε θνξείο αιιαγήο ( Filby, 1990 ·Ρεο, 2004). 

Βπίζεο,  ν δηεπζπληήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο, ζα 

πξέπεη λα είλαη έηνηκνο  λα αληηκεησπίζεη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ζπκθέξνληα, 

πξνθαηαιήςεηο, αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο θαζψο ε θαηλνηνκία αιιάδεη ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008) αιιά θαη λα δίλεη απαληήζεηο  θαη 

ιχζεηο ζηηο αλεζπρίεο θαη ηα  πξνβιήκαηα φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Klein & Sorra, 

1996˙ Ράπηεο, 2006). Ο θίλδπλνο ηεο ζχγθξνπζεο ειινρεχεη, αθνχ ε αιιαγή ζηα δεδνκέλα 

ηνπ νξγαληζκνχ ζα θέξεη αληηκέησπεο αμίεο, ζρέζεηο, πξαθηηθέο θαη πξφζσπα (Ράπηεο, 2006). 

Θα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη νη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ απνδείρζεθαλ απνηειεζκαηηθέο 

θαη ρξήζηκεο ζε έλαλ νξγαληζκφ ζην παξειζφλ, δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαηάιιειεο θαη γηα ηνλ 

λέν νξγαληζκφ πνπ δηνηθεί ή γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ απηφο αληηκεησπίδεη. Έηζη, ζα πξέπεη 

λα επηδηψθεη ηα ζρφιηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη λα θαζνξίδεη πνηεο 

ελέξγεηεο είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο, ελψ παξάιιεια απαηηείηαη πξνζεθηηθή θαη αθξηβήο 

αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.  πλεπψο, ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ επειημία, γηα λα 

πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, αλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη. Σέινο, ζα πξέπεη λα μέξεη λα 

απνδέρεηαη ηελ απνηπρία σο πνιχ πηζαλφ κέξνο ηεο θαηλνηνκίαο (Filby,1990˙ Staiffer, 2005) .  

Αηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο είλαη 

πνιπδηάζηαηνο. Ώλ θαη ε εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ είλαη κηα δχζθνιε, απαηηεηηθή, 

απνγνεηεπηηθή θαη πνιιέο θνξέο απνζαξξπληηθή δηαδηθαζία (Filby, 1990), ν εγέηεο ζα 

πξέπεη λα επηδεηθλχεη ελζνπζηαζκφ, ελέξγεηα θαη ειπίδα. ηφρνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα εθηηκήζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη  λα ζπλερίδεη λα θαηλνηνκεί κε ηε  

ζχκπξαμε φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Fullan, 2002).  

Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

3.1 θνπφο ηεο έξεπλαο   

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  ηνπ Ννκνχ εξξψλ ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή  θαηλνηνκηψλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ δηακνξθψζεθε ην εμήο   εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ 

ιεηηνχξγεζε σο θαηεπζπληήξηα γξακκή  γηα ηελ παξνχζα εξγαζία.: 

 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ δηεπζπληή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαη 

πινπνίεζε  θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ; 
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3.2 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε-πνζνηηθή κέζνδνο  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο. Δ 

πνζνηηθή έξεπλα αλαπηχρζεθε ηελ επνρή ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη είλαη ζπκβαηή κε απηφλ,  ζηνλ 

βαζκφ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κηαο εληαίαο παξαηεξήζηκεο  πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ παξαηεξεηή θαη παξαηεξνχκελνπ θφζκνπ. Βπίζεο,  είλαη ζπκβαηή κε ηνλ 

ζεηηθηζκφ  ζηνλ βαζκφ πνπ αζπάδεηαη ηελ χπαξμε αηηηαθψλ ζρέζεσλ-λφκσλ πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηα ρσξνρξνληθά πιαίζηα θαη ηελ άπνςε φηη ε  έξεπλα νθείιεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ αμίεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνζνηηθή έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηελ εμεχξεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςεη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν. 

Δ έξεπλα απηή  είλαη απζηεξά ζρεδηαζκέλε θαη νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηνλ εξεπλεηή πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Ο εξεπλεηήο δηεξεπλά 

ην θαηλφκελν, αλαιχνληάο ην ζε κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά, ζε πιήζνο πεξηπηψζεσλ. 

Βπηπξφζζεηα, ζηελ πνζνηηθή έξεπλα νη πεξηπηψζεηο δελ εμεηάδνληαη ζηελ νιφηεηά ηνπο, 

αιιά κφλν ζε ζρέζε κε εθείλεο ηηο παξακέηξνπο ε ζπζρέηηζε ησλ νπνίσλ εξεπλάηαη. 

Βπηπιένλ,  ν εξεπλεηήο κέλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη 

αληηιήςεηο παξακέλνληαο ζε απφζηαζε ψζηε λα κελ επεξεάζεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Γηα 

ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ  ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα εξγαιεία κέηξεζεο, φπσο ην 

εξσηεκαηνιφγην, ην ζηαζκηζκέλν δνθίκην θαη ην ηεζη. ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ελψ θάζε πνζνηηθή έξεπλα νθείιεη λα πιεξνί ηα 

θξηηήξηα ηεο εγθπξφηεηαο, ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο. ηαλ πιεξνχληαη απηά ηα θξηηήξηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ (Παπαλαζηαζίνπ & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2014) .  

3.3 ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη  ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηεξηδφκελν ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζε εξσηεκαηνιφγηα άιισλ 

επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. Οη εξγαζίεο απφ ηηο νπνίεο έγηλε ν δαλεηζκφο ησλ εξσηήζεσλ είλαη 

νη αθφινπζεο : 

  Πεηξνπνχινπ, Λ. (2014). Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε θαηλνηνκηψλ ζε 

ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λνκνχ Ώηηηθήο. Ώδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή 

εξγαζία. 

 Leithwood, K. ζην Θενθηιίδεο, Υ. (2012) ρνιηθή εγεζία θαη Αηνίθεζε. Ώπφ ηε 

γξαθεηνθξαηία ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Βθδφζεηο: Γξεγφξε 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 2 κέξε θαη έρεη ζπλνιηθά 32 εξσηήζεηο. ην πξψην 

κέξνο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία,  ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηεγνξηαθή 

θιίκαθα ελψ ζην δεχηεξν ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεληάβαζκε δηαηαθηηθή θιίκαθα Likert, κε ηελ 

εμήο αληηζηνηρία: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3= Ώξθεηά, 4= Πνιχ, 5= Πάξα πνιχ.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαη πινπνίεζε ησλ θαηλνηφκσλ  πξνγξακκάησλ. ρεηηθά κε ηνλ 

Αηεπζπληή, κέζα απφ 25 δειψζεηο εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, φπσο ε 

δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο, ε παξαθίλεζε, ελζάξξπλζε, ζηήξημε θαη αλαγλψξηζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εμαζθάιηζε ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο, ε επηθνηλσλία κε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη γνλείο, ε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, 

ην πξφηππφ ηνπ αιιά θαη ε επηβνιή ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Βπίζεο, άιια 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε πξνζπάζεηα γηα επξεία ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ε ελεκέξσζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε αλάπηπμε εγεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ε 

εμαζθάιηζε ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλφηεηα, ε εδξαίσζε θιίκαηνο θξνληίδαο θαη 

εκπηζηνζχλεο, ε βνήζεηα γηα λα ηεζνχλ καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη δηδαζθαιίαο αιιά θαη ε 

πςειή επαγγεικαηηθή ηνπ πξαθηηθή 

3.4 Γείγκα ηεο έξεπλαο  

Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο «βνιηθήο» δεηγκαηνιεςίαο. ηε κέζνδν απηή 

ν εξεπλεηήο επηιέγεη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπ θαη ζα απνηειέζνπλ ηα ππνθείκελα 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη λα αληιεζεί ην απαξαίηεην κέγεζνο δείγκαηνο (Cohen,et. 

al ,2008). Βπνκέλσο ε εξεπλήηξηα δηάιεμε ην δείγκα απφ ηα άηνκα ζηα νπνία είρε εχθνιε 

πξφζβαζε. πγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ 12  δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ εξξψλ, δχν 

εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ζρνιεία επαξρίαο θαη ηα ππφινηπα δέθα αζηηθά. Μνηξάζηεθαλ 200 

εξσηεκαηνιφγηα ζε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δάζθαινη θαη εηδηθφηεηεο) 

απφ ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απαληεκέλα 120.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη θαηά 53.7% απφ γπλαίθεο, θαηά 52.9% απφ εξσηψκελνπο 

άλσ ησλ 50 εηψλ, ην 46.3% είλαη εξσηψκελνη πνπ έρνπλ απφ 21 έσο 30 έηε ππεξεζίαο θαη 

ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο νη εξσηψκελνη είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπο 

λα είλαη δάζθαινη. Βπίζεο, νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί πέξα απφ ην βαζηθφ πηπρίν ηνπο  θαηέρνπλ 

θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, θαη ην 66.4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  έρνπλ επηκνξθσζεί 

ζε ζέκαηα θαηλνηνκηψλ. 

3.5 ηαηηζηηθή Αλάιπζε  

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξείρε ε έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 20.0. 

 Κεθάιαην 4: Απνηειέζκαηα  

4.1 Γηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθνί θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 
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Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά θαη ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ 

ζηηο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. πγθεθξηκέλα, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη εξσηψκελνη απάληεζαλ πσο 

ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελεκεξψλεη, ζπλεξγάδεηαη θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Μ=4.28) θαη αθνινχζσο αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξέρνληάο ηνπο εζηθή αληακνηβή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ/δξάζεσλ 

(Μ=3.18) ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί ζπλεξγαηηθφ θιίκα κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (Μ=4.16). ε κηθξφηεξν βαζκφ ν δηεπζπληήο επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Μ=2.22) θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  (Μ=3.10). 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ  

Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

 

 Καζφινπ Λίγν Ώξθεηά Πνιχ 
Πάξα 

πνιχ 
Μ.Ο. 

1. Αεκηνπξγεί ζπλεξγαηηθφ θιίκα κεηαμχ φισλ 

ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο - 0.8 15.7 49.6 33.9 4.16 

2. Παξαθηλεί, ελζαξξχλεη, εκπλέεη θαη ζηεξίδεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ 

ηδεψλ  

- - 20.7 43.8 35.5 4.14 

3. Βμαζθαιίδεη επθαηξίεο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο ζρεηηθέο κε ηελ εηζαγσγή θαη  

εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 

- 6.6 28.9 36.4 28.1 3.85 

4. Ώληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ 

- 2.5 22.5 43.3 31.7 4.04 

5. Ώλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξέρνληάο ηνπο εζηθή 

αληακνηβή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ/δξάζεσλ 

- 2.5 15.7 43 38.8 4.18 

6. Βλεκεξψλεη, ζπλεξγάδεηαη θαη επηθνηλσλεί 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  - - 14.9 42.1 43 4.28 

7. Έρεη φξακα θαη ην κεηαδίδεη ζε φια ηα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο - 1.7 34.7 33.1 30.6 3.92 

8. Βμαζθαιίδεη ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ, 

ηνπηθψλ θαη άιισλ εμσηεξηθψλ θνξέσλ     2.5 31.4 33.9 32.2 3.95 

9. Βπηβάιιεη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 33.9 30.6 20.7 9.1 5.8 2.22 
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10. Βμαζθαιίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη 

ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή 3.3 10.7 32.2 35.5 18.2 3.54 

11. Ώπνηειεί πξφηππν κε ην παξάδεηγκά ηνπ γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο   - 7.4 33.1 32.3 27.3 3.79 

12. Βλζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  - 3.4 16.8 52.9 26.9 4.03 

13. Παξέρεη πξνζσπηθή ζηήξημε  αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ - 5.8 20 40 34.2 4.02 

14. Μεξηκλά γηα επξεία ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή 

βειηίσζε 

- 0.8 24.4 52.9 21.8 3.95 

15. Βκπιέθεη ηνπο γνλείο ζηηο πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.   1.7 10.7 43.8 32.2 11.6 3.41 

16. Αηεπθξηλίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

αλαπηχζζνληαη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ 

 5 27.5 44.2 23.3 3.85 

17. Βλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ γηα ην γεληθφ 

ζθνπφ πνπ έρεη ε ζρνιηθή κνλάδα - 2.5 22.3 45.5 29.8 4.02 

18. Βλζαξξχλεη ηε ρξήζε δεδνκέλσλ (π.ρ. 

κέζνδνη, κέζα) γηα λα αληηκεησπηζηνχλ  νη 

αλάγθεο θάζε καζεηή  

- 3.3 20 51.7 25 3.98 

19. Πξνσζεί ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  5.8 20.7 37.2 29.8 6.6 3.10 

20. Έρεη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ εξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 1.7 11 43.2 34.7 9.3 3.38 

21. πδεηά κε ηνλ θάζε  εθπαηδεπηηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθά  δεηήκαηα  - 3.3 30.6 40.5 25.6 3.88 

22. Κεξδίδεη ηελ ππνζηήξημε  ηεο θνηλφηεηαο γηα 

ηηο πξνζπάζεηεο  βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

- 3.3 31.4 43 22.3 3.84 

23. Αεκηνπξγεί θιίκα θξνληίδαο θαη 

εκπηζηνζχλεο - 1.7 19.2 45 34.2 4.11 

24. Αίλεη ην παξάδεηγκα πςεινχ επηπέδνπ 

επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο   - 3.3 26.4 36.4 33.9 4.00 

25. Παξέρεη ρξήζηκε βνήζεηα ζηνλ θαζνξηζκφ 

βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ ζηε δηδαζθαιία         

θαη κάζεζε 

- 5.8 28.3 47.5 18.3 3.78 
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Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα  

5.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ 

Ώξρηθά, δηαπηζηψζεθε φηη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ πνπ ζπκβάιινπλ  ζηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ  είλαη ε ελεκέξσζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαηλνηνκία  κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρή έθβαζε απηήο 

(Fullan,1990) ελψ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

δηεπθνιχλεη  ηε «γέλλεζε» λέσλ ηδεψλ θαη ηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη 

δηακαρψλ (Staiffer, 2005). Ώθφκε,  ε ζπλεξγαζία  θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο 

εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαδεηθλχεηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ. Οη Klein (1996), Peterson (2009) θαη Sloane (2007), επηζεκαίλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ φρη κφλν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή αιιά θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε εμσηεξηθνχο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία. Σέινο, απφ ηελ έξεπλα 

θάλεθε φηη πνιχ  ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ είλαη ε 

αλαγλψξηζε απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιινπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο  θαη ε παξνρή εζηθήο αληακνηβήο γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ  ηελ έξεπλα ηνπ Filby (1990), πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ν δηεπζπληήο νθείιεη λα εθηηκάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα αλαγλσξίδεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα ηνπο επηβξαβεχεη. 
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Abstract: This article attempts to conceptually clarify the issue of leadership andapproach 

theoretically not only the role of the leader and the relationship between leadership and 

administration but also the characteristics of leadership in education with emphasis on 

effective leadership in educational institutions. It has been found that leadership is a process 

of influence built on values and perceptions which lead to a clear vision, thanks to which the 

administration introduces the necessary changes. Leadership is a subdivision of the 

administration but at the same time it binds a wider field than the administration and also 

declares something superior and more inclusive than it. Administration concerns resources 

(including human resources), while leadership is directed at people. We manage and control 

resources, but we can only lead people. Successful schools are linked to the existence of 

strong leadership. Leaders of these schools choose practices in terms of vision-building, 

setting objectives, management of the learning program, deep understanding and development 

of people. 

Keywords: leadership, administration, leader-administrator-chief, effective leadership in 

education 

Πεξίιεςε: Σν άξζξν επηρεηξεί λα απνζαθελίζεη ελλνηνινγηθά ην ζέκα ηεο εγεζίαο θαη λα 

πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά ηφζν ηνλ ξφιν ηνπ εγέηε θαη ηε ζρέζε εγεζίαο θαη δηνίθεζεο, φζν θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Αηαπηζηψζεθε φηη ε εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία επηξξνήο 

πνπ νηθνδνκείηαη πάλσ ζε αμίεο θαη αληηιήςεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα μεθάζαξν φξακα, 

ράξε ζην νπνίν ε νξγάλσζε εηζάγεη επηβεβιεκέλεο αιιαγέο. Δ εγεζία αληηπξνζσπεχεη κηα 

ππνδηαίξεζε ηεο δηνίθεζεο αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή δεζκεχεη επξχηεξν πεδίν απφ ηε δηνίθεζε 

θαη ζπλάκα δειψλεη θάηη ππέξηεξν θαη πεξηεθηηθφηεξν απφ εθείλε. Δ δηνίθεζε αθνξά ηνπο 

πφξνπο (πεξηιακβάλεη θαη ηνπο αλζξψπηλνπο), ελψ ε εγεζία απεπζχλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο. 

Αηαρεηξηδφκαζηε θαη ειέγρνπκε πφξνπο, αιιά εγνχκαζηε κφλν επί ησλ αλζξψπσλ. Σα 

επηηπρεκέλα ζρνιεία ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηζρπξήο εγεζίαο. Οη εγέηεο ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ επηιέγνπλ πξαθηηθέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνδφκεζε νξάκαηνο, ηε ζέζε θαη ηνλ 
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επαλαζρεδηαζκφ ζηφρσλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο, ηε βαζηά θαηαλφεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: εγεζία, δηνίθεζε, εγέηεο-manager-πξντζηάκελνο, απνηειεζκαηηθή εγεζία 

ζηελ εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

Δ εγεζία είλαη ζήκεξα έλα απφ ηα πην επξέσο ζπδεηνχκελα θαη ηαπηφρξνλα έλα απφ ηα πην 

ζχλζεηα ζέκαηα, θαζψο απνηειεί κηα απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ζηε ζεσξία ηεο Αηνηθεηηθήο 

Βπηζηήκεο (ΐηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 25). Θεσξείηαη δε σο κηα απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο 

ζηελ επηηπρία ή ζηελ απνηπρία ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ (Καηζαξφο, 2008: 96), θαζψο 

είλαη ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ εμεγεί γηαηί έλαο νξγαληζκφο πεηπραίλεη θαη έλαο άιινο φρη 

(Harris, 2005). Κξίζηκνο ζπληειεζηήο ηεο νξγαλσηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηηπρίαο, δελ εθπιήζζεη ην φηη ε εγεζία θαη ε αλαδήηεζε 

απνηειεζκαηηθήο άζθεζήο ηεο απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

γεληθά ηηο παληνεηδείο νξγαλψζεηο (Καξαγηάλλεο, 2014: 195).  

1. Ζ Ζγεζία 

1.1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε  

Δ εγεζία σο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ηδηαίηεξν ζπλδπαζκφ πξνζσπηθψλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, «έλαλ ηξφπν δσήο». Σα άηνκα πνπ αλακέλεηαη δχλακεη ζέζεο, 

πξνζσπηθψλ γλσξηζκάησλ ή πεξηζηάζεσλ λα αζθνχλ εγεηηθφ ξφιν αλαθέξνληαη σο εγέηεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε ελζαξξχλνπλ θαη 

πξνζειθχνπλ ηνπο άιινπο λα αθνινπζήζνπλ. Δ αληίιεςε φηη θάπνηνο δηαζέηεη εγεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη εθαξκφδεη κε επηηπρία έλα ζχλνιν απφ πξαθηηθέο, νη 

νπνίεο δηδάζθνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη (Κακπνπξίδεο, 2002: 143). Ο πξνζδηνξηζκφο ελφο 

αηφκνπ σο εγέηε θάπνηνπ νξγαληζκνχ είλαη ζρεηηθά εχθνιε ππφζεζε, επεηδή ζπγθεληξψλεη 

νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα πςειέο ζεηηθέο επηδφζεηο (Θενθαλίδεο, 1999: 20-32). Δ 

εμαθξίβσζε, φκσο, ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εγεηψλ, απηψλ δειαδή ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ μερσξίδνπλ ηνπο εγέηεο απφ ηνπο κε εγέηεο, θαζψο θαη ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ εγεζία παξακέλεη έλα δχζθνιν πξφβιεκα (αΎηεο, 

2002: 107). Παξά ην γεγνλφο φηη ε αλαδήηεζε ησλ κπζηηθψλ ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο 

εγεζίαο εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ην πεξηερφκελφ ηεο δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί κε ηξφπν ζαθή θαη θνηλά απνδεθηφ (Καηζαξφο, 2008: 96). Δ αζάθεηα απηή 

κπνξεί λα απνδνζεί ηφζν ζηελ αζπκθσλία ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηελ απνδνρή ελφο θνηλνχ 

νξηζκνχ, φζν θαη ζηηο απξνγξακκάηηζηεο πξνζεγγίζεηο ησλ εξεπλεηψλ ζην ζέκα απηφ 

(αΎηεο, 2008: 132). Ώδηάςεπζην ηεθκήξην ηνχηνπ ε κεγάιε θαη αλαπηπζζφκελε κάδα 

απνθιηλφλησλ νξηζκψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη εγεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηππνινγηψλ θαη 
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ηαμηλνκήζεσλ πνπ απνπεηξάηαη λα ζπζηεκαηνπνηήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ εγεζία 

(Καξαγηάλλεο, 2014: 197). 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πάλσ απφ 350 νξηζκνί ηεο εγεζίαο, ρσξίο, σζηφζν, λα είλαη 

δπλαηφ λα νξηζηεί πνην είλαη ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηνλ εγέηε απφ ην κε 

εγέηε (Cuban, 1988: 190). O Yukl (1994: 4-5) ππνζηεξίδεη φηη φπσο φιεο νη ελλνηνινγηθέο 

θαηαζθεπέο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ν νξηζκφο ηεο εγεζίαο είλαη απζαίξεηνο θαη πνιχ 

ππνθεηκεληθφο. Κάπνηνη νξηζκνί είλαη πην ρξήζηκνη απφ άιινπο, αιιά δελ ππάξρεη έλαο θαη 

κφλν ζσζηφο νξηζκφο. O Stogdill αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ηφζνη νξηζκνί γηα ηελ εγεζία φζνη 

θαη νη άλζξσπνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηελ νξίζνπλ (Yukl, 1989: 2). Οη αλαξίζκεηνη νξηζκνί 

ηεο εγεζίαο δηαθέξνπλ σο πξνο ην πνηνο ηελ αζθεί, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηεο επηξξνήο, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε επηξξνή, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο επηξξνήο 

(Yukl, 2009). Ώπηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε είλαη φηη ε έλλνηα ηεο 

εγεζίαο είλαη ζχλζεηε θαη παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο. Γη‘ απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη 

κία «έλλνηα νκπξέια», φπσο ηε ραξαθηεξίδνπλ νη York-Barr&Duke (2004), ε νπνία θαιχπηεη 

πνιιέο παξακέηξνπο. Δ ζεσξία ε ζρεηηθή κε ηελ εγεζία είλαη έλα πεδίν πνπ παξνπζηάδεη 

ελλνηνινγηθή ζχγρπζε, αθνχ απηνί νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εγεζία εμεξεπλνχλ κία πξφζθαηα ραξηνγξαθεκέλε πεξηνρή. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια, ίζσο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλεπηπγκέλα θαη κε δηαθνξεηηθή νξνινγία 

εξκελεπκέλα απφ πνιπάξηζκνπο εξεπλεηέο, παξνπζηάδνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο(Dayetal, 

2000:7).  

Σξεηο δηαζηάζεηο ηεο εγεζίαο κπνξεί λα νξηζηνχλ σο βάζε, γηα λα αλαπηπρζεί έλαο 

ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο: α) ε εγεζία αθνξά κηα δηαδηθαζία επηξξνήο απφ έλα πξφζσπν ή κηα 

νκάδα πάλσ ζε άιινπο αλζξψπνπο ή νκάδεο γηα λα δνκεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

ζρέζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ, β) ε εγεζία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζηαζεξέο  πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο αμίεο θαη γ) ε εγεζία έρεη ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έθθξαζε ελφο 

νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ (ΐηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 27). Ώπφ ηα παξαπάλσ 

δηαπηζηψλεηαη φηη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ φξνπ εγεζία είλαη αθελφο ε χπαξμε εγέηε 

(leader), ν νπνίνο πξέπεη λα θαηέρεη κηα «θαίξηα» ζέζε ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα ηεο 

νξγάλσζεο, ε χπαξμε κειψλ νκάδαο/νπαδψλ (followers), πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο, 

θαη αθεηέξνπ ε χπαξμε απνηειεζκαηηθήο δξάζεο, δειαδή ην έξγν (task) πνπ επηηειεί ν 

εγέηεο θαη ε επίηεπμε επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, αιιά θαη ε θαηάζηαζε ή πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν δξα ν εγέηεο. Σα ζπζηαηηθά απηά ηεο εγεζίαο κεηαβάιινληαη ζπλερψο (αΎηεο, 2008: 

133 
.
 Καξαγηάλλεο, 2014: 198).  

Οη Leithwood, Jantzi&Steinbach (1999: 6) ηζρπξίδνληαη φηη ε επηξξνή θαίλεηαη λα είλαη έλα 

απαξαίηεην κέξνο ησλ πεξηζζφηεξσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εγεζία. χκθσλα κε ηνλ Goleman 

(2000: 246), νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θάπνησλ άιισλ αηφκσλ, απνηεινχλ ηε βάζε γηα αξθεηέο ηθαλφηεηεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επηξξνή. Δ επηξξνή απνηειεί ηε δπλακηθή, άηππε, 

αιιειεπηδξαζηηθή θαη αθαζφξηζηε φςε ηεο δχλακεο, πνπ πξνθαιεί ηελ εζεινληηθή 

ζπκκφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηελ εμνπζία, πνπ απνηειεί ηε 
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δνκηθή θαη ηππηθή φςε ηεο δχλακεο (Μπνπξαληάο, 2002: 311). Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε 

εγεζία πξέπεη λα εμεηαζηεί ε θχζε θαη ε πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

εκπιέθνληαη. Δ «θαξδηά» θαη ε νπζία ηνπ ζέκαηνο είλαη ε έλλνηα ηεο δχλακεο: ηη είδνπο 

δχλακε πεξηιακβάλεηαη θαη πσο απηή αζθείηαη. Πξάγκαηη, ηα ζέκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηε 

δχλακε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο είλαη φηη ε δχλακε είλαη, εμ‘ νξηζκνχ, κηα κνξθή 

θαηαπίεζεο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο. Πνιινί 

ζπγγξαθείο ελφο ζπλφινπ πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ ηεο εγεζίαο ζηα ζρνιεία, 

πξνζπάζεζαλ απιά λα απνθχγνπλ ηε ρξήζε ηεο ιέμεο εγεζία, επεηδή αληηιήθζεθαλ φηη 

θνξηίδνληαλ ε ιέμε κε ηελ έληνλα αξλεηηθή άπνςε πνπ είραλ γηα ηελ ηεξαξρία σο νιέζξηα 

θαηαπίεζε. Καηά ζπλέπεηα, πξνζπάζεζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ φξν εγεζία κε ηνλ φξν 

δηαλεκεηηθή εγεζία, επεηδή, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ππνγξακκίδεη ηε δηαδηθαζία πέξα απφ ηε 

δχλακε (Owens, 2001).   

Χζηφζν, ην λα ζεσξείηαη φηη θάπνηνο αζθεί εγεζία, νπνηεδήπνηε επεξεάδεη θάπνηνλ άιιν, 

απνηειεί κία ππεξαπινπζηεπκέλε θαη ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηεο εγεζίαο (Spillane, 2006). 

χκθσλα κε κία πην εζηηαζκέλε άπνςε, ε άζθεζε επηξξνήο ζπλδέεηαη κε ηελ εγεζία φηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ (Harris, 

2004b) θαη φηαλ πξνσζνχληαη δηαδηθαζίεο ακνηβαίαο κάζεζεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε 

θνηλψλ ζηφρσλ (Spillane, 2005
.
Harris&Lambert, 2003). Δ δηεξγαζία ηεο επηξξνήο 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ νπδεηεξφηεηα απφ ηελ νπνία πεξηβάιιεηαη ζεκαζηνινγηθά, φηαλ 

εμεηδηθεχεηαη ζε κέζα, ζηφρνπο θαη δξάζεηο. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο επηξξνήο θαη ηεο 

θαηεχζπλζεο, πνπ ελέρνληαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ νξηζκψλ ηεο εγεζίαο, θαλνληθά έρνπλ 

ζεηηθή ρξνηά, ηδίσο φηαλ γίλεηαη ιφγνο πεξί απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. Σνχηε ηε ζεηηθή 

ζπλεθδνρή, θαηά ηα εησζφηα, ελζαξθψλεη ε εγεζία. ηελ πεξίπησζε απηή εμαηξνχληαη νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ απνβαίλνπλ ζε νπδέηεξε ή απξφζπκε ππαθνή θαη εμαθξηβψλνληαη νη 

αλνίθεηεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εμνβειίδνληαη (Καξαγηάλλεο, 2014: 201).   

Σα άηνκα κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηξξνήο δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

θεξδίδνπλ ηνπο άιινπο, ζπληνλίδνπλ θαιά ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο, ψζηε λα είλαη ειθπζηηθέο 

γηα ηνπο αθξναηέο, ρξεζηκνπνηνχλ ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ηελ έκκεζε επηξξνή, γηα λα 

θεξδίζνπλ ηε ζπλαίλεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ άιισλ θαη, ηέινο, ζπλζέηνπλ κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν ηα ζεκαληηθά δεδνκέλα έηζη ψζηε λα αλαδείμνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Goleman, 2000: 247). Δ επηξξνή αζθείηαη θαη απφ νκάδεο, φρη κφλν 

απφ κεκνλσκέλα άηνκα. ηηο νξγαλψζεηο, ν βαζκφο ηεο ηθαλφηεηαο ελφο θνξέα λα επεξεάδεη 

έλα άιιν κέξνο απνδίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηζρχνο. Οη νξηζκνί ηεο εγεζίαο ζπρλά δελ 

απνθιείνπλ ηελ ακθίδξνκε επηξξνή, θάλνληαο δεθηφ φηη επηξξνή αζθείηαη απφ ηνπο εγέηεο 

πξνο ηα κέιε ή θαη πξνο άιινπο εγέηεο, αιιά θαη φηη νη εγέηεο επεξεάδνληαη απφ άιινπο 

εγέηεο ή απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο (Καξαγηάλλεο, 2014: 201).Βπνκέλσο, ε εγεζία ζπληζηά 

αιιειεμάξηεζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ελαιιαγή εγεηηθψλ ξφισλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηεξαξρηθή ζέζε ησλ αηφκσλ. Ώλαθέξεηαη ζην πψο εγέηεο ζε δηάθνξα επίπεδα θαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο κνηξάδνληαη ηελ επζχλε (Harris, 2002) θαη γη‘ απηφλ ην ιφγν ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ επίδεημε ππεπζπλφηεηαο θαη ηε δέζκεπζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 
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πνπ ηίζεληαη. Γη‘ απηφλ ην ιφγν, εθιακβάλεηαη σο αλαδπφκελε ηδηφηεηα κίαο νκάδαο ή ελφο 

δηθηχνπ αλζξψπσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ. Δ δπλαηφηεηα γηα αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ είλαη 

παξνχζα θαη πξνθχπηεη θαηά ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη θάζε 

θνξά θάπνηα απφ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ (Gronn, 2000: 331). Αεδνκέλνπ φηη ν επεξεαζκφο 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δε γίλεηαη ηπραία, ε εγεζία πξνυπνζέηεη θάπνην άηνκν πνπ λα εγείηαη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα δξαζηεξηνπνηεί φια ηα ζηνηρεία ηνπ ξφινπ ηνπ, ψζηε λα εμαζθαιίζεη 

ηε δηάζεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ λα εξγαζηνχλ κε δήιν θαη εκπηζηνζχλε (αΎηεο, 2008: 132-

133).  

1.1.1. Ο ξφινο ηνπ εγέηε 

Σν άηνκν πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ νκάδα θαη αλακέλεηαη λα αλαιάβεη εμεηδηθεπκέλν 

εγεηηθφ ξφιν είλαη ν εγέηεο, ν νπνίνο απνηειεί πξσηεχνλ ζηνηρείν ηεο εγεζίαο. Βθιακβάλεηαη 

σο ην άηνκν ην νπνίν κέζσ ηεο εζειεκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζθεί επηξξνή ζε άιια άηνκα, 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ηνπο θάλεη εζεινληηθά θαη πξφζπκα λα ηνλ αθνινπζνχλ 

(Hersey&Blanchard, 1993: 94 
.
Hoy&Miskel, 2005: 375-377 

.
 Μπνπξαληάο, 2005: 197-198). 

Ο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη απφ ηνπο δπζθνιφηεξνπο θαη πνιππινθφηεξνπο κέζα ζε κηα νκάδα. 

Δ παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ εγέηε επηθεληξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε 

πέληε ιεηηνπξγίεο (Fayol, 1950): α) ζρεδηαζκφο, β) νξγάλσζε, γ) εγεζία, δ) έιεγρνο, ε) 

εθαξκνγή.  

Άιινη εξεπλεηέο θαηαηάζζνπλ ην ξφιν ηνπ εγέηε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) δηαπξνζσπηθφο 

ξφινο, φπνπ ν εγέηεο αιιειεπηδξά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ νξγαληζκνχ, 2) πιεξνθνξηαθφο ξφινο, φπνπ ν εγέηεο ζπλδέεηαη κε ηα 

θαζήθνληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηε κεηάδνζή ηεο απφ ηε 

δηνίθεζε πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο θαη αληίζηξνθα, 3) ξφινο ιήςεο απφθαζεο, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγέηεο γηα λα ζρεδηάζεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Mintzberg, 1990). χκθσλα κε ηνλ Οlmstead 

(2000: 227), oη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο είλαη: α) ε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε νκάδαο, β) ε αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο θαη γ) ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηνπ εγέηε ζε κηα νκάδα είλαη θαη ξφινο πξνζπάζεηαο 

επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο, ψζηε απηά λα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο, 

αθηεξψλνληαο ζε απηφ φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη ε εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο λα ηνπο πξνζθέξεη αηνκηθέο ηθαλνπνηήζεηο θαη λα ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηεο νκάδαο. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά 

ην αληηθείκελφ ηνπ, ψζηε λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ νκάδα. Βπνκέλσο, ζα πξέπεη  νη ζηφρνη 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ εγέηε θαη ηελ νκάδα λα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη εθηθηνί, ρξνληθά 

πξνζδηνξηζκέλνη θαη πξνθιεηηθνί.  

Δ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ εγέηε αληηκεησπίδεη ηνλ εγέηε σο 

κεηακνξθσηή/κεηαζρεκαηηζηή. Ο εγέηεο «κεηακνξθψλεη» ηνπο πθηζηακέλνπο αλεβάδνληάο 
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ηνπο ζε πςειφηεξα επίπεδα θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα ηνπο βνεζά ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο (Polychroniou, 2008). Ο εγέηεο πνπ πηνζεηεί ην ξφιν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, 

έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1) ραξηζκαηηθφ ζηνηρείν: ν εγέηεο θάλεη ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ λα ληψζνπλ πίζηε, ζεβαζκφ θαη έκπλεπζε, 2) εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα: ν 

εγέηεο αληηκεησπίδεη θάζε εξγαδφκελν σο μερσξηζηφ άηνκν, πνπ εθρσξεί αξκνδηφηεηεο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε, 3) δηαλνεηηθά εξεζίζκαηα: ν εγέηεο πξνζπαζεί λα 

θάλεη ηνπο πθηζηακέλνπο λα ζθέθηνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο (Bass, 

1985).Μεξηθνί απφ ηνπο ξφινπο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαιάβεη ν εγέηεο γηα δηνηθήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηνλ νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2002), είλαη νη αθφινπζνη: α) 

ελεξγνπνίεζε θαη παξαθίλεζε ζπλεξγαηψλ, β) ππνζηήξημε ζπλεξγαηψλ, γ) αλάπηπμε νκάδαο 

θαη ζπλεξγαζίαο, δ) πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε) δηνίθεζε ζπληνληζκνχ, ζη) αλάπηπμε 

ζπλεξγαηψλ, δ) αλάπηπμε θνπιηνχξαο θαη ε) δηνίθεζε ζηξαηεγηθήο-φξακα.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε θαη παξαθίλεζε ζπλεξγαηψλ, ν εγέηεο αλαιακβάλεη λα 

παξαθηλήζεη θαη λα πείζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνζπαζήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ. Γηα λα 

ην θαηαθέξεη απηφ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα, λα εκπλέεη, λα ελεξγνπνηεί 

θαη λα ζπκπαξαζχξεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ψζηε λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ 

(Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Βπεηδή ε αιιαγή είλαη θαζήθνλ ηεο εγεζίαο, ε ηθαλφηεηα 

παξαθίλεζεο κηαο πνιχ δξαζηήξηαο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εκπνδίσλ πνπ θιείλνπλ ην δξφκν πξνο ηελ αιιαγή. Δ παξαθίλεζε θαη ε εκθχζεζε 

ελδηαθέξνληνο δηαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ηελ ελεξγεηηθφηεηα λα 

ππεξπεδήζνπλ ηα εκπφδηα, ηθαλνπνηψληαο ηηο βαζηθέο αιιά ζπρλά αλαμηνπνίεηεο αλζξψπηλεο 

αλάγθεο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε αλάγθε γηα επηηεχγκαηα, γηα 

αλαγλψξηζε, γηα ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, γηα ηελ αίζζεζε φηη 

αλήθνπλ θάπνπ, γηα ηελ ηθαλφηεηα λα πεηπραίλνπλ ηα ηδαληθά ηνπο είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ 

αγγίδνπλ βαζηά ηνπο αλζξψπνπο θαη βγάδνπλ απφ κέζα ηνπο κηα ηζρπξή αληαπφθξηζε (Kotter, 

1998: 44). ε φ,ηη αθνξά ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηψλ, ν εγέηεο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζεη 

θαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαηάιιεια, ψζηε λα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ην 

κέγηζην δπλαηφ. Γη‘ απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζσζηή αλάζεζε θαζεθφλησλ, ζσζηφ 

θαζνξηζκφ ζηφρσλ, απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε, θαζψο θαη αλάπηπμε 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, έηζη ψζηε νη πθηζηάκελνη λα κε θνβνχληαη λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε νκάδαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νκάδαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ ηα κέιε ηεο ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά έρνληαο 

αλαπηχμεη θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Δ αλάπηπμε ηνπ θιίκαηνο απηνχ είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ εγέηε, ν νπνίνο είλαη απηφο πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη λα αλαπηπρζεί απηφ 

ην θιίκα θαη ζα θξνληίζεη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ. Βάλ δελ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηνπ 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ηφηε ζα αθπξσζεί απηνκάησο φιε ε πξνζπάζεηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

δε ζα είλαη ηα αλακελφκελα (Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Οη ιχζεηο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο βξίζθεηαη ζηε ζπιινγηθή επθπΎα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, νη 

νπνίνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ σο πφξνπο ππεξβαίλνληαο θάζε 

δηαρσξηζηηθή γξακκή (Heifetz&Laurie, 1998: 180). 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ν εγέηεο αλαιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

έξγνπ θαη απηφκαηα αλαιακβάλεη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ξφιν απηφ, δειαδή ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζρεδίαζε, ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ, ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. ε φ,ηη αθνξά ηε 

δηνίθεζε ζπληνληζκνχ, ν εγέηεο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηφζν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 

(ηεξαξρηθά επίπεδα, νξγαλσηηθέο κνλάδεο) φζν θαη έμσ απφ απηφλ (ζρέζε κε εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ). Έηζη, αλαιακβάλεη λα κεηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο, λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλεξγαζία, λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο, λα ζπληνλίδεη θαη λα 

ζπγρξνλίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην έξγν γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. ε φ,ηη 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηψλ, επεηδή ν επηηπρεκέλνο νξγαληζκφο πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε θαηάιιεισλ θαη ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία. 

Βπνκέλσο, ηνλ θχξην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηνλ αλαιακβάλεη ν εγέηεο-πξντζηάκελνο 

(Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Δ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα 

επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ην δηεπζπληή, ν νπνίνο, εθηφο ησλ άιισλ, πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα 

εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο φςεηο ηεο δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ (Ενξδαλίδεο, 2005: 123-158). ε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο, θχξηνο 

δηακνξθσηήο ηεο θνπιηνχξαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην «είλαη» θαη ην «γίγλεζζαη» ηνπ 

νξγαληζκνχ, είλαη ν εγέηεο, πνπ πεξλά αμίεο, πηζηεχσ θαη αξρέο κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο δίλεη πξνζνρή, κέζσ ησλ αληακνηβψλ θαη ησλ πνηλψλ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο (Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Σελ θνπιηνχξα πξνζδηνξίδνπλ νη γλψζεηο, νη 

πεπνηζήζεηο, νη αμίεο, ηα ζχκβνια, νη αλεπίγλσζηεο δηαδηθαζίεο θαη νη ςπρνινγηθέο δνκέο 

(Smircich, 1983). ην πιαίζην απηφ ν δηεπζπληήο-εγέηεο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηήξημε ησλ θεληξηθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη γηα ηε δηάρπζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία (Καηζαξφο, 2008: 52-53).  

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηε δηνίθεζε ζηξαηεγηθήο-φξακα, ε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ εγέηε. Ώπηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δέζκεπζε πφξσλ, 

γηα ηελ επηινγή ππεξεζηψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξφβιεςε ησλ επθαηξηψλ, ησλ 

απεηιψλ θαη ησλ εθάζηνηε πξνθιήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ε 

επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ απαηηεί θαη ηελ χπαξμε θάπνηνπ νξάκαηνο απφ ηε κεξηά 

ηνπ εγέηε, έηζη ψζηε λα πξνζαλαηνιίδνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πξνο ηελ επίηεπμή ηνπ 

(Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Σν φξακα ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ φζν θαη ε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ επηηπρία. Παξφιν πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη εηδηθφο ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, 

ειάρηζηνη ηειηθά γίλνληαη θαη δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ. Σν φξακα, πνπ είλαη ε 

ζθξαγίδα ηεο εγεζίαο, είλαη πεξηζζφηεξν πξντφλ ηνπ κπαινχ πνπ νλνκάδεηαη θαληαζία 

(Zaleznik, 1998: 70). Οη πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ην φξακα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

εθθπιίδνληαη απνθηψληαο απνθξπθηζηηθή ρξνηά. Έκκεζα ζπλάγεηαη φηη ην φξακα είλαη θάηη 

κπζηεξηψδεο πνπ νη θνηλνί ζλεηνί, αθφκε θαη φζνη δηαζέηνπλ ηαιέλην, πνηέ δελ πξέπεη λα 

ειπίδνπλ φηη ζα απνθηήζνπλ. κσο, γηα λα αλαπηπρζεί κηα θαιή θαηεχζπλζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο δε ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θαλείο καγηθέο ηθαλφηεηεο. Βίλαη κηα 
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δχζθνιε θαη κεξηθέο θνξέο εμαληιεηηθή δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο 

πιεξνθνξηψλ. Σα άηνκα πνπ αξζξψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο νξάκαηα δελ είλαη κάγνη, αιιά 

ζηξαηεγηθνί ζηνραζηέο κε επξχ πεδίν ζθέςεο πνπ είλαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο 

(Kotter, 1998: 48). 

Ο εγέηεο είλαη απηφο ν νπνίνο εθθξάδεη ν ίδηνο θαη εκπλέεη ζηνπο άιινπο ελζνπζηαζκφ γηα 

έλα φξακα θαη κηα θνηλή απνζηνιή, ηνπο βνεζά λα έρνπλ θαιή επίδνζε, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο 

ζεσξεί ππεχζπλνπο γηα ηε δνπιεηά ηνπο, ηνπο θαζνδεγεί κε ην παξάδεηγκά ηνπ θαη παίξλεη 

ηελ πξσηνβνπιία λα δξα σο εγέηεο, άζρεηα απφ ηε ζέζε ηνπ (Goleman, 2000: 266). Δ εγεζία 

θαη ν εγέηεο δελ ηαπηίδνληαη ππνρξεσηηθά κε ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, αιιά δπλεηηθά 

ελππάξρνπλ ζε θάζε ηεξαξρηθφ επίπεδν, νπφηε ε εγεζία ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε 

δηαζέζηκε δεκηνπξγηθφηεηα, πξσηνβνπιία, δχλακε επηξξνήο θιπ. ηελ πξάμε, θπζηθά, 

νηεγέηεο ζπρλά θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. Ώπηφ είλαη θπζηθφ, δηφηη ε 

εγεζία αλακέλεηαη λα ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηε ζπκπεξηθνξά αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ 

ηππηθή εμνπζία θαη αλάινγε δπλαηφηεηα επηξξνήο (Καξαγηάλλεο, 2014: 200). Θα πξέπεη λα 

γίλεη αληηιεπηφ φηη εθείλνη πνπ εγνχληαη, είλαη απαξαηηήησο ηζρπξνί άλζξσπνη, επεηδή ε 

δχλακε είλαη ε βαζηθή ελέξγεηα γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ζηήξημε ηεο δξάζεο, πνπ κεηαθξάδεη 

ηελ πξφζεζε ζε πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ κέζα ζε 

πιαίζηα ζπλεξγαζίαο. Αελ κπνξεί θάπνηνο πνπ θαζνδεγεί λα είλαη αλίζρπξνο. Ώιιά ε άζθεζε 

ηεο εμνπζίαο δελ είλαη απαξαίηεηα θαη θαηαπηεζηηθή (Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). χκθσλα 

κε ηνλ Weber, ε θπξηαξρία ηνπ εγέηε κπνξεί λα είλαη «παξαδνζηαθή», φηαλ ζηεξίδεη ηε 

λνκηκφηεηά ηεο ζηελ ηεξφηεηα ηνπ αμηψκαηνο, «ραξηζκαηηθή» φηαλ νθείιεηαη ζηελ αμηφινγε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, θαη «λνκηθή», φηαλ ζεζκνζεηείηαη απφ έλα απξφζσπν θαη 

αθεξεκέλν δίθαην, ην λφκν πνπ πξνζδηνξίδεη ζε πνηνλ ζα αλαηεζεί ε εμνπζία. ηελ ηξίηε 

πεξίπησζε ε εμνπζία ηνπ εγέηε είλαη ηππηθή, έιινγε θαη γξαθεηνθξαηηθή θαη νξίδεηαη απφ 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Κνχια, 2011:124-125).  

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε εμνπζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ θάπνηνο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα 

επεξεάζεη άιινπο θαη ηα είδε απηά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Γηα λα θαηαλνήζεη 

θάπνηνο ηελ εγεζία πξέπεη λα θαηαιάβεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εμνπζίαο εθείλσλ πνπ 

θαζνδεγνχλ θαη ηεο εμνπζίαο εθείλσλ πνπ δηαηάδνπλ. Δ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο 

δηαηαγήο (εληνιήο) βξίζθεηαη ζηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε εμνπζία (Ώζαλαζνχια-

Ρέππα, 2008). H νξηνζέηεζε ελλνηψλ πνπ απφ πνιινχο ρξεζηκνπνηνχληαη ε κία ζηε ζέζε ηεο 

άιιεο ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηαπηφζεκεο, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ 

θνξηίν, πνιιέο θνξέο απνηειεί πξφβιεκα. Αχν απφ απηέο ηηο έλλνηεο είλαη ε εγεζία θαη ε 

δηνίθεζε.  Σα άηνκα ελδέρεηαη λα εγνχληαη αιιά λα κε δηνηθνχλ θαη ην αληίζηξνθν. Μηα 

δηέλεμε θηλείηαη γχξσ απφ ηελ εγεζία θαη ηε δηνίθεζε θαη ηνλ ακθηιεγφκελν βαζκφ 

αιιεινζπκπιήξσζήο ηνπο.  
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1.2. ρέζε Ζγεζίαο θαη Γηνίθεζεο 

Οη φξνη εγέηεο θαη εγεζία ζην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο δελ ηαπηίδνληαη κε ηε ζεζκηθή 

έλλνηα ησλ φξσλ πνπ εθθξάδεη ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ (αΎηεο, 2002: 109). 

Κάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, θάζε πξντζηάκελνο δελ απνηειεί εμ‘ νξηζκνχ έλαλ εγέηε, παξά ην 

γεγνλφο φηη, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αζθεί εγεζία. Σν 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, ιφγσ ηεο 

επίζεκεο εμνπζίαο πνπ ηνπ παξέρεη ε ζέζε ηνπ. Ώπηφ, φκσο, δελ ηνλ θαζηζηά εγέηε, αθνχ, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ε εγεζία εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο επηξξνήο θαη δελ 

εμαζθαιίδεηαη κφλν απφ ηε ζέζε (Καηζαξφο, 2008: 98-99). Δ εγεζία ζε θάζε θνηλσληθφ 

νξγαληζκφ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή εθαξκνγή ησλ δηεπζπληηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε (αΎηεο, 2002: 109). Βπνκέλσο, ζεκαληηθή 

γηα ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο εγεζίαο είλαη ε δηάθξηζή ηεο απφ απηή.   

Δ δηνίθεζε είλαη έλα πνιπζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, ην νπνίν εθδειψλεηαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο κέζα απφ έλα ζχλνιν δπλακηθά αιιειεμαξηψκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Καηζαξφο, 2008: 23). πσο αλαθέξεη ν αΎηεο (1992: 26), πνιινί ζεσξεηηθνί δέρνληαη ηνπο 

φξνπο «δηνίθεζε» θαη «management» σο ηαπηφζεκνπο. Δ ιέμε δηνίθεζε (administration) 

είλαη κηα άιιε ιέμε γηα ην management, ε νπνία ιέγεηαη γηα ηα ζρνιεία, ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηα λνζνθνκεία (Γαβιαλφο, 1998: 19). Δ πιεηνλφηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ δελ 

εκκέλεη ζηε δηάθξηζε ησλ φξσλ δηνίθεζε θαη management, κε απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη απηνί σο ζπλψλπκνη. ην παξφλ άξζξν θάζε αλαθνξά ζηηο δχν 

απηέο έλλνηεο ζα έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία. Πψο, φκσο, νξίδεηαη ε «δηνίθεζε»; Καηά ηνλ Fayol 

(1949) ε δηνίθεζε νξίδεηαη σο κηα ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο 

ελέξγεηεο: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν» 

(Γεσξγφπνπινο, 2006: 40-41). Γηα ην Θενθαλίδε (1985: 64) ε δηνίθεζε είλαη ε εμεηδηθεπκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη 

επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, θάπνηνπ θνηλνχ ζθνπνχ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ κέζα απφ ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 

νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο. Ο αΎηεο (1992:25) κε ηνλ φξν 

management ελλνεί ηε κεζνδηθή πξνζπάζεηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη 

ειέγρνπ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επηηπρία δεδνκέλσλ ζθνπψλ. Ο Καηζαξφο (2008:24) 

πηνζεηεί επηά βαζηθά ζηνηρεία ή ιεηηνπξγίεο ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε ζηειέρσζε, ε δηεχζπλζε-εγεζία, ε επηθνηλσλία, ν έιεγρνο 

θαη ε αμηνιφγεζε θαη, ηέινο, ν πξνυπνινγηζκφο.  

Δ εγεζία θαη ην management είλαη κάιινλ δχν μερσξηζηά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηήκαηα 

δξάζεο. Σν θαζέλα έρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ θαη 

είλαη απαξαίηεηα θαη ηα δχν γηα ηελ επηηπρία ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ 

(Kotter, 1998:44). Hεγεζία είλαη έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηνίθεζεο (Everardetal., 

2004:22), κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο δηνηθεηηθήο εξγαζίαο, φκσο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε 

δηνίθεζε: απνηειεί έλα κέξνο απηήο θαη απνβιέπεη θπξίσο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο 
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ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο, φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ (αΎηεο, 

2008:132).  OJ. Kotter, θαζεγεηήο ζην Harvard Bussines School, ππνζηεξίδεη φηη ην 

management ζπκπιεξψλεη ηελ εγεζία, αιιά δελ ηελ ππνθαζηζηά (Mileman&Spacie, 

1997:17). Μειεηεηέο εληνπίδνπλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ζηε ζηάζε 

απέλαληη ζηελ αιιαγή. Σν management αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο. Οη πξαθηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κηα απάληεζε 

ζηελ εκθάληζε κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ νξγαληζκψλ ηνλ εηθνζηφ αηψλα. Ώληίζεηα, ε εγεζία 

αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο. ε έλα βαζκφ, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη 

απνθηήζεη ηφζν κεγάιε ζπνπδαηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ην γεγνλφο φηη ν θφζκνο 

ησλ νξγαληζκψλ έρεη γίλεη πην αληαγσληζηηθφο θαη πην επκεηάβιεηνο. Δ επηηάρπλζε ηνπ 

ξπζκνχ ησλ αιιαγψλ απαηηεί πάληα πεξηζζφηεξε εγεζία (Kotter, 1998: 45-46). Δ εγεζία 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά κεηαβάιινληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ αλαθνξηθά κε ην 

δπλαηφ θαη ην αλαγθαίν, ελψ ε δηνίθεζε αζρνιείηαη κε ην παξφλ ηεο νξγάλσζεο (Harris, 2005 
. 

Μπνπξαληάο, 2005) θαη αλαθέξεηαη ζηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ θαη 

πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο νξγάλσζεο (αΎηεο, 2008: 132). ε απηφ ην πιαίζην ν Cuban (1988) 

παξέρεη κηα απφ ηηο ζαθέζηεξεο δηαθξίζεηο κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ηνλίδνληαο 

φηη νη εγέηεο είλαη άλζξσπνη πνπ δηακνξθψλνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηα θίλεηξα θαη ηηο ελέξγεηεο 

ησλ άιισλ θαη ζπρλά μεθηλνχλ αιιαγέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πθηζηάκελσλ αιιά θαη λέσλ 

ζηφρσλ. Βλψ ζηε δηνίθεζε εκθαλίδνληαη ζπρλά εγεηηθέο δεμηφηεηεο, ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία 

ηεο είλαη πξνο ηε ζπληήξεζε θαη φρη πξνο ηελ αιιαγή, θαζψο δηαηεξεί απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ηξέρνπζεο νξγαλσηηθέο αλάγθεο. Πξάγκαηη, ε θαηαιπηηθή δξάζε φζνλ 

αθνξά ηελ αιιαγή είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηνλ εγέηε απφ ηνλ manager. Σα άηνκα κε 

απηή ηελ ηθαλφηεηα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη απνκαθξχλνπλ ηα εκπφδηα, 

πξνθαινχλ ην θαηεζηεκέλν λα παξαδερζεί ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, είλαη ππέξκαρνί ηεο θαη 

ζηξαηνινγνχλ θαη άιινπο γηα ηελ επηδίσμή ηεο, ελψ απνηεινχλ νη ίδηνη ππφδεηγκα ηεο 

αιιαγήο πνπ πεξηκέλνπλ απφ ηνπο άιινπο (Goleman, 2000: 279).  

Βπεηδή ε αιιαγή είλαη θαζήθνλ ηεο εγεζίαο, ε ηθαλφηεηα παξαθίλεζεο κηαο πνιχ δξαζηήξηαο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπφθεπθησλ εκπνδίσλ πνπ 

θιείλνπλ ην δξφκν πξνο ηελ αιιαγή. χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ management, νη κεραληζκνί 

ειέγρνπ ζπγθξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπζηεκάησλ κε ην ζρέδην θαη παίξλνπλ κέηξα, φηαλ 

δηαπηζησζεί θάπνηα απφθιηζε (Kotter, 1998: 53-54). Ο Zaleznik (1998: 69) ζεσξεί φηη ε 

λννηξνπία ηνπ managementδίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ινγηθή θαη ηνλ έιεγρν. Ώλεμάξηεηα αλ 

νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ζηξέθνληαη πξνο ζηφρνπο, πφξνπο, νξγαλσηηθέο δνκέο ή πξφζσπα, 

ν manager είλαη έλαο θνξέαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Καη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θαζήθνληα απηά πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε πνιιά άηνκα λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά ζε 

δηάθνξα επίπεδα ηεξαξρίαο θαη επζπλψλ. Αε ρξεηάδεηαη νχηε κεγαινθπΎα νχηε εξσηζκφο, 

αιιά κάιινλ επηκνλή, ζθιεξή δνπιεηά, αλαιπηηθή ηθαλφηεηα θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, 

αλεθηηθφηεηα θαη θαιή δηάζεζε (Zaleznik, 1998: 70). Γηα κεξηθνχο απφ ηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

πνπ ν έιεγρνο παίδεη ηφζν θεληξηθφ ξφιν γηα ην management, ε ελζνπζηψδεο ή εκπλεπζκέλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη εθηφο ζέκαηνο. Οη δηαδηθαζίεο managementπξέπεη λα είλαη φζν ην 
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δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αλεπεξέαζηεο απφ ελδερφκελεο αζηνρίεο θαη πεξηζζφηεξν αθίλδπλεο. 

Ώπηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζην αζπλήζηζην ή ζην δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

(Kotter, 1998: 53). Δ ζηξαηεγηθή ή ε θνηλσληθή αιιαγή κπνξεί λα είλαη ρανηηθή, αθνχ ζπρλά 

δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη αιιάδεη ηε δνκή θαη ην γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

νξγαληζκνχ ή ησλ ηκεκάησλ ηνπ. ε αληίζεζε κε ηελ εγεζία, πνπ ελζαξξχλεη λέα πξφηππα 

δξάζεο θαη ζπζηήκαηα αληηιήςεσλ, ην management πξνζηαηεχεη παγησκέλα πξφηππα θαη 

αληηιήςεηο. ηαλ νη managers πξνζπαζνχλ λα θαζνδεγήζνπλ κία νκάδα εξγαδνκέλσλ κε 

νπνηαδήπνηε κέζα, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, πνπ δελ έρνπλ 

νξηζηεί απφ ην ζχλνιν, ηφηε απηφ πνπ επηδεηθλχνπλ είλαη εμνπζία θαη φρη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο 

(Barker, 1997 ζην Μπηληάξε, 2012: 56). 

κσο, κηα άιιε αληίιεςε γηα ηελ εγεζία ζπλδέεη ζρεδφλ κπζηηθηζηηθέο δνμαζίεο κε απηφ πνπ 

είλαη πξαγκαηηθά ν εγέηεο θαη ππνζέηεη φηη κφλνλ νη κεγάινη άλζξσπνη είλαη αληάμηνη ηνπ 

δξάκαηνο ηεο ηζρχνο θαη ηεο πνιηηηθήο. Βδψ ε εγεζία είλαη έλα ςπρφδξακα ζην νπνίν έλα 

επθπέο, κνλαρηθφ άηνκν πξέπεη λα θεξδίζεη ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ σο πξνυπφζεζε γηα λα 

ειέγρεη ηνπο άιινπο. Γελληνχληαη, ινηπφλ, δχν εξσηήκαηα: κήπσο απηή ε καγεία πνπ 

πεξηβάιιεη ηελ εγεζία είλαη απιψο έλα θαηάινηπν ηεο παηδηθήο καο ειηθίαο, έλα θαηάινηπν 

ηεο αίζζεζεο εμάξηεζεο θαη ηεο έληνλεο επηζπκίαο γηα θαινχο θαη εξσηθνχο γνλείο; Ή κήπσο 

είλαη αιήζεηα φηη, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ηθαλνί είλαη νη managers, ε εγεζία ηνπο 

ηεικαηψλεηαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ ηνπο λα νξακαηηζηνχλ ζθνπνχο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ αμία ζηελ εξγαζία; (Zaleznik, 1998: 70).  Δ εγεζία πξναπαηηεί ηελ επηξξνή, 

θαηαιήγεη ζε έλα φξακα θαη πξνσζεί βειηησηηθέο αιιαγέο. ε αληηδηαζηνιή, ε δηνίθεζε 

εδξάδεηαη ζηελ επίζεκε εμνπζία θαη επηδηψθεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο θαη 

ηελ νξζνινγηθή εθπιήξσζε δεισκέλσλ ζηφρσλ.Δ εγεζία είλαη, πξάγκαηη, δηαθνξεηηθή. Γηα 

λα επηηεπρζεί έλα κεγαιεπήβνιν φξακα, απαηηείηαη πάληα κηα πεξηζηαζηαθή έθξεμε 

ελεξγεηηθφηεηαο. Δ παξαθίλεζε θαη ε εκθχζεζε ελδηαθέξνληνο δίλνπλ ελέξγεηα ζηα άηνκα, 

φρη σζψληαο ηα ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ, αιιά 

ηθαλνπνηψληαο βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο γηα επηηεχγκαηα, γηα κηα αίζζεζε φηη αλήθνπλ 

θάπνπ, γηα αλαγλψξηζε, γηα απηνεθηίκεζε θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα πεηπραίλνπλ ηα ηδαληθά 

ηνπο (Kotter, 1998: 53-54).   

Ο Burns (1978) αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά εγεζίαο θαη δηνίθεζεο γξάθνληαο φηη ην ζηνηρείν 

πνπ ηηο δηαθξίλεη είλαη ν ζθνπφο. Οη εγέηεο ελεξγνχλ κε βάζε ην ζθνπφ ηεο νκάδαο θαη ε 

πξφζεζε ηνπο αλαθέξεηαη ζηε ζέζπηζε πνιηηηθψλ γηα πξαγκαηηθή αιιαγή. χκθσλα κε απηή 

ηε δηάθξηζε, ζηε δηνίθεζε απνδίδεηαη ν ξφινο ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ζην επίπεδν 

ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ώληίζεηα, ζηελ εγεζία απνδίδεηαη ν ξφινο ηεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο, ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ αιιαγψλ θαη ησλ πςειψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ (Dimmock, 

1999: 442).Βλ θαηαθιείδη, ε δηνίθεζε λνείηαη ην είδνο εθείλν ηεο εγεζίαο φπνπ θπξηαξρεί ε 

ηειεζθφξα εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη ε πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ. Ώπελαληίαο, ε εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία επηξξνήο πνπ 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 204 of 392                                                                                                              

νηθνδνκείηαη πάλσ ζε αμίεο θαη αληηιήςεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα μεθάζαξν φξακα, ράξε 

ζην νπνίν ε νξγάλσζε φρη κφλν εθαξκφδεη επηβεβιεκέλεο αιιαγέο, αιιά θαη εηζάγεη λέεο. 

Μέζα απφ ηελ εγεζία εκπλένληαη νη άλζξσπνη, αλπςψλνληαη νη επηδφζεηο, ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη θηινπξφνδεο αιιαγέο θαη θαηνξζψλνληαη πξνθαζνξηζκέλνη αιιά θαη 

κεγαιεπήβνινη ζηφρνη. Ώπφ κηα άιιε ζθνπηά ε εγεζία αθνξά ηνπο πφξνπο (πεξηιακβάλεη θαη 

ηνπο αλζξψπηλνπο), ελψ ε εγεζία απεπζχλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο. Αηαρεηξηδφκαζηε θαη 

ειέγρνπκε πφξνπο, αιιά εγνχκαζηε κφλν επί ησλ αλζξψπσλ. Πξνθχπηεη φηη ε εγεζία 

αληηπξνζσπεχεη κηα ππνδηαίξεζε ηεο δηνίθεζεο αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή δεζκεχεη επξχηεξν 

πεδίν απφ ηε δηνίθεζε θαη ζπλάκα δειψλεη θάηη ππέξηεξν θαη πεξηεθηηθφηεξν απφ εθείλε 

(Καξαγηάλλεο, 2014: 209).   

Ώλεμάξηεηα απφ ηελ νπηηθή γσλία, πνπ κειεηά θάζε ζεσξεηηθφο ηηο έλλνηεο εγεζία θαη 

δηνίθεζε, ε πξνζνρή ησλ κειεηεηψλ εζηηάδεηαη ζην φηη νη ξφινη ή νη ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο 

θαη ηεο δηνίθεζεο είλαη ηζνκεγέζεηο θαη ηαπηφρξνλα αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ νξγαληζκψλ (ΐηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 30). Παξά ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, 

ε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηεηψλ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα επηθαιππηφκελνπο ζε 

θάπνην βαζκφ θαη αιιεινζπκπιεξνχκελνπο, αιιά ζαθψο δηαθξηηνχο φξνπο (Καηζαξφο, 

2008: 98). Καηά ηνλ Buch (2008) ε πηνζέηεζε κηαο εγεηηθήο πξνζέγγηζεο δελ απνγπκλψλεη 

ηνπο πξντζηακέλνπο απφ ην δηνηθεηηθφ-δηαρεηξηζηηθφ ηνπο ξφιν, ελψ νη Traceyetal (1998) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ ηφζν νκνηφηεηεο φζν θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

φηη ζηηο θιαζζηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πεξηιακβάλνληαη εγεηηθνί 

ξφινη, φπσο αθξηβψο ηζρχεη ην αληίζεην. Ίζσο, ν δηαρσξηζκφο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ζα 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε πξνζέγγηζε, πνπ λα ζπλζέηεη απηέο ηηο δχν 

δηαζηάζεηο (Lumby, 2001: 11).Κάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζα 

πξέπεη λα αζθεί εγεζία θαη λα ζπλδπάδεη ηερλεέλησο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

εγεζίαο (Μπνπξαληάο, 2005: 201). Δ δηάθξηζε εγεζίαο-δηνίθεζεο, φπσο θαη εγέηε-δηεπζπληή, 

δελ έρεη πξφζεζε λα ππεξαπινπζηεχζεη ηηο έλλνηεο ή λα πξνζδψζεη ξερή πξννπηηθή. Κνηλφ 

ζηνηρείν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εγέηε, ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ εγέηε-δηεπζπληή είλαη φηη 

ζηελ πξάμε πξφθεηηαη γηα έλα πξφζσπν μερσξηζηφ, δηαθξηλφκελν απφ απφζηαζε πνπ ηνικά 

θαη απνθαζίδεη (Παπνχιηαο, 2009: 165). ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νξγάλσζεο, 

καδί κε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, ππάξρεη αλάγθε θαη γηα θαιή 

δηνίθεζε (Kotter, 2001).     

ηηο νξγαλψζεηο εθείλεο πνπ απνιακβάλνπλ κηα αθκάδνπζα δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε, ε εγεζία δηαπηζηψλεηαη ζπρλά θαη πάλησο νπσζδήπνηε δηεπθνιχλεηαη. Βάλ, φκσο, 

ζε κηα νξγάλσζε κε επεκεξνχζα δηνίθεζε εμαθξηβψλεηαη έιιεηκκα εγεζίαο, ηφηε ε νξγάλσζε 

θάπνηα ζηηγκή ράλεη ην αίζζεκα ηνπ ζθνπνχ, γίλεηαη πξνβιέςηκε, δχζθακπηε θαη αζθπθηηά 

ππφ ην δπγφ ησλ πξνζεζκηψλ, ηεο ζρνιαζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζθφιιεζεο ζε θαλφλεο. 

Ώληίζηνηρα, κηα θξαηαηά εγεζία δε δεκηνπξγεί εχθνια δέζκεπζε θαη φξακα ζε κηα αλεπαξθψο 

δηνηθνχκελε νξγάλσζε (Καξαγηάλλεο, 2014: 210). Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, λα εθηηκψληαη 

ηφζν ε εγεζία φζν θαη ε δηνίθεζε γηα ηελ νξγαλσηηθή επδαηκνλία θαη λα κελ απνδίδεηαη ζε 
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θακία μερσξηζηή αμία, θαζψο νη θαηξνί θαη νη δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο απαηηνχλ πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο.   

2. Ζγέηεο – Manager/Πξντζηάκελνο 

Πνηνο είλαη ν ηδαληθφο ηξφπνο γηα λα αλαπηπρζεί έλαο εγέηεο; Κάζε θνηλσλία δίλεη ηε δηθή ηεο 

απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα θαη νη νξγαληζκνί έρνπλ ζπκβάιιεη κε ηελ απάληεζή ηνπο ζην 

εξψηεκα πνπ αθνξά ηνλ εγέηε θαιιηεξγψληαο έλα λέν είδνο πνπ νλνκάδεηαη manager. 

Ώλαπφθεπθηα, ε εγεζία απαηηεί ηε ρξήζε ηζρχνο γηα λα επεξεάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο 

ησλ άιισλ αηφκσλ. Δ ηζρχο, φκσο, φηαλ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ελφο αηφκνπ, ζπλεπάγεηαη 

αλζξψπηλνπο θηλδχλνπο. Δ αλάγθε λα μεπεξαζηνχλ απηνί νη θίλδπλνη εμεγεί ζε έλα βαζκφ 

ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο εγεζίαο θαη ηεο εζηθήο ηνπ management. πλεπψο, έλαο εγγελήο 

ζπληεξεηηζκφο θπξηαξρεί ζηε λννηξνπία ησλ κεγάισλ νξγαληζκψλ. Βμαηηίαο απηνχ ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ θαη ηεο αδξάλεηαο, νη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηε δηαδνρή ζηελ εμνπζία 

αλαπηχζζνληαο managers θαη φρη εγέηεο. (Zaleznik, 1998: 68-69).  

Ο εγέηεο ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ άηνκν θαη ε χπαξμή ηνπ είλαη πνιχ σθέιηκε γηα έλαλ 

νξγαληζκφ. Γηα λα κπνξεί, φκσο, έλα άηνκν λα παξαθηλεί θαη λα αμηνπνηεί ηα κέιε κηαο 

νκάδαο ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηα εμνπζία, δειαδή ην δηθαίσκα λα αζθεί ηε δχλακε πνπ 

δηαζέηεη (Κνχξηεο, 1977 ζην αΎηε & αΎηεο: 2011, 146). Δ δχλακε ηνπ εγέηε κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη φρη κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ (θηιία θαη πίζηε, ραξίζκαηα θιπ), αιιά θαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ε νπνία είλαη γλσζηή σο δχλακε ζέζεο (Yukl, 1989: 14-15). Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ην ηππηθφ δηθαίσκα πνπ θαηέρεη θάπνηνο ζην λα δηνηθεί θαη λα απνθαζίδεη, 

δηθαίσκα ην νπνίν απνξξέεη απφ ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν θαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηε 

δηνηθεηηθή ππξακίδα. Δ ζέζε απηή δίλεη ην ηππηθφ ζεζκηθφ δηθαίσκα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο (Φσηφπνπινο, 2013: 25). Πεξηιακβάλεη ηε λφκηκε εμνπζία, ηνλ έιεγρν πάλσ 

ζηνπο πφξνπο θαη ηηο αληακνηβέο, ηνλ έιεγρν πάλσ ζηελ ηηκσξία, ηνλ έιεγρν πάλσ ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηνλ έιεγρν πάλσ ζην πεξηβάιινλ, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο (Yukl, 1989: 14-15).  

Τπάξρνπλ βέβαηα εθείλνη πνπ αλαξσηηνχληαη πνην ην φθεινο απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν 

απηψλ ελλνηψλ, αθνχ ζπλήζσο νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ζπλδένληαη κε άηνκα πνπ θαηέρνπλ 

δηεπζπληηθέο ζρέζεηο. Βπίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

νξγαληζκνχ, καθξνπξφζεζκα βηψζηκνπ, απαηηεί managers κε εγεηηθά ραξίζκαηα. Βπνκέλσο, 

ε ηθαλφηεηα ηνπ ίδηνπ αηφκνπ λα κεηαπεδήζεη απφ ην ξφιν manager ζε ξφιν εγέηε έρεη σο 

απνηέιεζκα θάπνηνη λα αληηιακβάλνληαη ηελ εγεζία σο έλα απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ νη managers θαη φρη σο θάηη μερσξηζηφ (Mintzberg, 1975 ζην Μπηληάξε, 2012: 

56). Δ έλλνηα ηνπ εγέηε ζα πξέπεη λα ζπλππάξρεη κε απηήλ ηνπ πξντζηακέλνπ. ε έλαλ 

δεκφζην νξγαληζκφ, γηα παξάδεηγκα, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα έλα άηνκν λα δηαηάδεη θαη λα 

αλακέλεη ηελ ππαθνή ηνπ άιινπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα θαηέρεη πςειή ηεξαξρηθά 
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ζέζε ζηνλ νξγαληζκφ. Ώπηφ πξνθχπηεη, επεηδή ζηα ζπληαγκαηηθά πνιηηεχκαηα ε εμνπζία 

αλήθεη ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο (Κνχξηεο, 1977 ζην αΎηε & αΎηεο, 2011: 146).  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη δχν απηέο έλλνηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Εδαληθφο εγέηεο 

ζεσξείηαη εθείλν ην άηνκν πνπ ζπλδπάδεη εγεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηαπηφρξνλα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ έρεη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά κφλν δηνηθεηηθέο, ηφηε κηιά 

θαλείο απιψο γηα έλα δηαρεηξηζηή κηαο θαηάζηαζεο. Βπίζεο, απφ κφλν ηνπ ην φξακα δελ 

κπνξεί λα επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη 

ιφγνο γηα έλαλ νξακαηηζηή θαη κφλν εγέηε. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πξντζηάκελνο δελ 

έρεη νχηε δηνηθεηηθέο, αιιά νχηε θαη εγεηηθέο δεμηφηεηεο, ηφηε κηιάκε γηα ηε ρεηξφηεξε κνξθή 

πξντζηακέλνπ, απηή ηνπ αθαηάιιεινπ θαη ηνπ αλίθαλνπ (ΐηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 30).  

Ώιιά θαη ν Μπνπξαληάο (2005: 201-205) ππνζηεξίδεη φηη νη δχν απηνί φξνη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθνί θαη εμίζνπ απαξαίηεηνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ, 

δηφηη ε ηειηθή επηδίσμε ηφζν ηνπ εγέηε φζν θαη ηνπ πξντζηακέλνπ είλαη ε επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ κέζσ άιισλ αλζξψπσλ κε ηε ρξήζε πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ. Οη 

νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη θαη ηνπο managers θαη ηνπο εγέηεο γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα 

επηηχρνπλ. κσο, ζε πνιινχο νξγαληζκνχο θάπνηνο «κπζηηθηζκφο ηνπ management» θαίλεηαη 

φηη έρεη εδξαησζεί θαη δηαησλίδεη ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ πξνζσπηθνηήησλ: αηφκσλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα ηαθηηθά, ζηαζεξά εξγαζηαθά κνληέια θαη αγσλίδνληαη λα ηα 

δηαηεξήζνπλ. Δ εζηθή ηεο ηζρχνο ηνπ manager επλνεί ηε ζπιινγηθή εγεζία θαη επηδηψθεη ηελ 

απνθπγή θηλδχλσλ. κσο, απηφο ν «κπζηηθηζκφο ηνπ management» ζηξαγγαιίδεη ηελ 

αλάπηπμε εγεηψλ. Πψο κπνξεί ην εξγαζηαθφ πλεχκα λα αλαπηπρζεί φηαλ είλαη βπζηζκέλν ζε 

έλα ζπληεξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη δελ ηνπ δίλεηαη ε θαηάιιειε πξνζνρή; (Zaleznik, 1998: 68). 

Σν πξψην πξάγκα πνπ νθείιεη λα θάλεη ν εγέηεο είλαη ε ζχιιεςε ελφο νξάκαηνο θαη ε 

πξννπηηθή ελφο ζρεδίνπ δξάζεο. Ώπηφ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη έλα φξακα, ην 

νπνίν λα κεηαδψζεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη λα ην επηθνηλσλήζεη κε ηξφπν θαηαλνεηφ ψζηε 

λα ην πηνζεηήζνπλ (Φσηφπνπινο, 2013: 22). Ο θαιφο εγέηεο δηαηππψλεη ην φξακα ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηξφπν πνπ ηνλίδεη ηηο αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. 

Ώπηφ θάλεη ηελ εξγαζία ζεκαληηθή γη‘ απηά ηα άηνκα. Βπίζεο, ν εγέηεο εκπιέθεη ηαθηηθά ηα 

άηνκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ, 

δίλνληάο ηνπο έηζη κηα αίζζεζε ειέγρνπ. Βπηπιένλ, ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα πινπνηήζνπλ ην φξακα παξέρνληαο θαζνδήγεζε, αλαηξνθνδφηεζε θαη 

δηακφξθσζε ξφισλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν βνεζά ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα αλαπηπρζνχλ 

επαγγεικαηηθά θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Kotter, 1998: 54).  

Ώληίζεηα, ε ηππηθή δηεθπεξαίσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ manager, ν νπνίνο απιψο πξνΎζηαηαη, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνδεηθλχεηαη κηα ζηείξα ιεηηνπξγία, ε νπνία ππνβαζκίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο (Φσηφπνπινο, 2013: 24). O 

manager ηείλεη λα πηνζεηεί απξφζσπεο, αλ φρη παζεηηθέο, ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο. Οη 

ζηφρνη ηνπ manager πξνθχπηνπλ απφ αλαγθαηφηεηεο παξά απφ έληνλεο επηζπκίεο θαη, 

ζπλεπψο, είλαη βαζηά ξηδσκέλνη ζηελ ηζηνξία θαη ηε λννηξνπία ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ 

(Zaleznik, 1998: 71). Ώπηφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηνπο εξγαζηαθνχο 
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ρψξνπο, αθνχ δίλεηαη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ ηππηθή δηεθπεξαίσζε θαη 

ιηγφηεξν ζηελ αλάπηπμε κηαο δεκηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

(Φσηφπνπινο, 2013: 24). Παξφιν πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη εηδηθφο ζηε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο, ειάρηζηνη ηειηθά γίλνληαη θαη δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ. Σν φξακα, 

πνπ είλαη ε ζθξαγίδα ηεο εγεζίαο, είλαη ιηγφηεξν παξάγσγν ησλ ινγηζηηθψλ θχιισλ θαη 

πεξηζζφηεξν ηνπ κπαινχ πνπ νλνκάδεηαη θαληαζία. Ο εγέηεο έρεη πνιχ πεξηζζφηεξα θνηλά 

ζεκεία  κε ηνπο θαιιηηέρλεο, ηνπο επηζηήκνλεο θαη άιινπο δεκηνπξγηθνχο ζηνραζηέο απφ φ,ηη 

κε ηνλ manager (Zaleznik, 1998: 68-69). 

χκθσλα κε ηνλ Οwens (2001), ε πεγή ηεο δηαηαγήο είλαη ε εμνπζία πνπ εθρσξείηαη κε 

λφκηκν δηθαίσκα, ελψ ε πεγή ηεο εγεζίαο είλαη ε εμνπζία πνπ αλαηίζεηαη κε εκπηζηνζχλε 

(εκπηζηεπκέλε εμνπζία). Δ εμνπζία εθρσξείηαη ζε έλα ζηέιερνο, φηαλ ν νξγαληζκφο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ηελ ηεξαξρία θαη ηελ εμνπζία θαη ν πθηζηάκελνο νθείιεη ππαθνή 

πξνο ηνλ πξντζηάκελν, ράξε ηνπ ξφινπ πνπ ν θαζέλαο θαηέρεη. Δ εμνπζία πνπ έρεη έλαο 

πξντζηάκελνο ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα κπνξεί λφκηκα λα επηβάιιεη ηελ ππνηαγή. Δ εμνπζία 

πνπ έρεη ν εγέηεο λφκηκα κπνξεί κφλν λα αθππλίζεη ηνπο νπαδνχο. Δ ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

«αλψηεξνπ» θαη ηνπ «θαηψηεξνπ» είλαη ζρέζε εμαλαγθαζκνχ, ελψ κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ηνπ 

νπαδνχ είλαη ζρέζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ειεχζεξε επηινγή (απηνπξναίξεηε). Οη ζηφρνη ηνπ 

manager πξνθχπηνπλ απφ αλαγθαηφηεηεο κάιινλ, παξά απφ επηζπκίεο. Ο manager 

δηαθξίλεηαη ζηελ εθηφλσζε ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε άηνκα θαζεζπράδνληαο φιεο ηηο 

πιεπξέο θαη παξάιιεια δηαζθαιίδνληαο φηη ζα εθηεινχληαη νη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζην 

πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ. Ο εγέηεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πηνζεηεί πξνζσπηθή, ελεξγφ ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο, αλαδεηά ηηο πηζαλέο επθαηξίεο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ βξίζθνληαη 

θάπνπ θξπκκέλεο, εκπλένληαο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θαη ππξνδνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπο (Zaleznik, 1998: 67).  

To ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ, ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηζζφηεξε αβεβαηφηεηα θαη πνιππινθφηεηα, εληνλφηεξε αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

κεγαιχηεξε απαηηεηηθφηεηα, αθνχ νη ξπζκνί ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ εηζάγνληαη είλαη 

αζχιιεπηα γξήγνξνη. ηηο λέεο απηέο δηακνξθνχκελεο θαηαζηάζεηο ε παξνπζία εγεηψλ ζε 

φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη επηηαθηηθή (ΐηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 29). Βίλαη 

γεγνλφο φηη ζε κηα επνρή πνπ ε θνηλσλία απαηηεί φιν θαη απνδνηηθφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε, ην κνληέιν ηνπ δηεπζπληή – δηεθπεξαησηή ησλ ππνζέζεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη είλαη αλάγθε λα ππάξμεη αιιαγή πξνο ην κνληέιν 

ηνπ δηεπζπληή/-ληξηαο – εγέηε, έηζη ψζηε θαη ζηξνθή πξνο κηα αλζξσπνθεληξηθή 

«εζσηεξηθή» πνιηηηθή λα ζπληειεζηεί, αιιά θαη ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα επηηεπρζεί (Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). 

3. Ζ Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ παγθνζκίσο θαη 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Ο ζηνραζκφο γηα ηελ 
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εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε έρεη αθνινπζήζεη ηηο γεληθέο εξεπλεηηθέο ηάζεηο πάλσ ζηελ εγεζία. 

Καηά κία θπξίαξρε άπνςε ζεσξεηηθψλ ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, νη αξρέο 

ηεο δηνίθεζεο ζπκθηιηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα κελ κπνξεί  λα 

ζεσξεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε απζχπαξθην θαη μέρσξν επηζηεκνληθφ πεδίν. ηελ 

εθπαίδεπζε ηίζεηαη ζπρλά επί ηάπεηνο ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ε επηκειεκέλε 

πξνζαξκνγή γεληθψλ αξρψλ δηνίθεζεο, ε εηζαγσγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ (Bush, 1999). Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο νξγαλψζεηο 

γεληθά (Chevallier, 1993: 29-30) θαη ε αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ίζσο εγείξνπλ 

ηε ξνπή απηή. 

Τπάξρεη ε δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε φηη ε ζρνιηθή εγεζία έρεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ (Huber, 2004b) θαη φηη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ (Early&Weindling, 2004 
.
Gold&Evans, 1998 

.
Harris, 2005). Τπάξρεη, επίζεο, ε θνηλή 

αληίιεςε φηη ε ζρνιηθή εγεζία κπνξεί λα δηδαρζεί (Huber, 2004b
.
Su, Gamage&Mininberg, 

2003). Σα ηειεπηαία ρξφληα επηζπκβαίλεη έλαο ηδενινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ θξίλεη ηελ 

εθπαίδεπζε σο γηλφκελν πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο παξαγσγηθέο 

κνλάδεο, ηνπο δηεπζχλνληεο σο εγεηηθά ζηειέρε, ηνπο δηδαζθφκελνπο θαη ηνπο γνλείο σο 

θαηαλαισηέο (Grace, 1995: 21). Έηζη, ε εθπαίδεπζε ππφθεηηαη ζε έιεγρν πνηφηεηαο θαη 

ελδίδεη ζε κηα νινέλα πην ηερλνθξαηηθή εηθφλα ηεο εγεζίαο.Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 

εθείλνη πνπ αλαδεηνχλ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη φηη ρξεηάδεηαη λα δνζεί πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε εγεηψλ 

ζηα ζρνιεία (Beare, Caldwell&Millikan, 1989/1992: 99). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε 

πξνζάγεη έλα λέν, αλαβαζκηζκέλν πξφζσπν θαη ε απαληνρή πεξί απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζπληαπηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα επέιηθηα δηνηθεηηθά πξφηππα, πνπ 

ελνξρεζηξψλνπλ ηνπο κεηφρνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξάηηεηλ πξνο ζπληνληζκέλε δξάζε 

(Καξαγηάλλεο, 2014). 

3.1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Δ εθπαηδεπηηθή εγεζία νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηεο επηξξνήο πνπ βαζίδεηαη ζε ζαθείο αμίεο 

θαη εγείηαη ζε έλα φξακα γηα ην ζρνιείν. Οη επηηπρείο εγέηεο αλαπηχζζνπλ έλα φξακα γηα ηα 

ζρνιεία ηνπο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο αμίεο. Σν φξακα δηαξζξψλεηαη 

απφ ηνπο εγέηεο πνπ επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην φλεηξν 

γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ην ζρνιείν, ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέιε. Δ 

θηινζνθία, νη δνκέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. Βηδηθφηεξα, γηα ηελ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ 

πνιιέο πξνζεγγίζεηο. Σν National College for School Leadership ηε δηαρσξίδεη ζε εγεζία σο 

φξακα, εγεζία σο επηξξνή, εγεζία σο αμίεο (Bush&Glover, 2003).  

Ηγεζία θαη φξακα  

Δ χπαξμε θάπνηνπ νξάκαηνο ζεσξείηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν σο έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ 

ηεο εγεζίαο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην αλ ην φξακα είλαη κηα ζεκαληηθή 
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πηπρή ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ή έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηνπο επηηπρείο απφ ηνπο 

ιηγφηεξν επηηπρείο εγέηεο. Οη Beare, Caldwell&Millikan, (1989: 99) ηζρπξίδνληαη πσο νη 

εμαίξεηνη εγέηεο έρνπλ φξακα γηα ην ζρνιείν ηνπο-κηα λνεξή εηθφλα γηα ην κέιινλ πνπ 

επηζπκνχλ-ην νπνίν κνηξάδνληαη κε φινπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηε δέζκεπζε ησλ κειψλ, φπσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θάζε 

ζέκαηνο θαη θάζε αηφκνπ. Βπεηδή, φκσο, απηή ε πξαθηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θάλεη 

ηνπο δηεπζπληέο λα αηζζάλνληαη άβνια (Kouzes&Posner, 1996), δεκηνπξγήζεθε έλα πιαίζην 

νξάκαηνο θαη ζηφρσλ πνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: 1) ΐαζηθφ (Basic): δηαρεηξίδεηαη 

ηνπο ζηφρνπο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 2) Μεζαίν (Intermediate): 

πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο κε ζπλέπεηα ζην θιηκαθνχκελν φξακα ηνπ δηεπζπληή. 3) 

Πξνρσξεκέλν (Advanced): ζπλεξγάδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα λα αλαπηχμεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ην θνηλφ ηνπο φξακα. 4) Βμεηδηθεπκέλν 

(Expert): ζπλδηαιέγεηαη κε αληηπξνζσπεπηηθά κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα λα 

αλαπηχμεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ έλα ζπλεξγαηηθφ φξακα. 

Σν φξακα εμππεξεηεί ηξεηο θπξίσο ζθνπνχο: ηελ απνζαθήληζε ηεο θαηεχζπλζεο, ηελ 

παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ, ηελ επζπγξάκκηζε θαη ηνλ επηηπρή ζπληνληζκφ ηνπο. Σα νπζηαζηηθά 

νξάκαηα είλαη αληηιεπηά, επηζπκεηά, εθηθηά, εζηηαζκέλα, επέιηθηα θαη κεηαδφζηκα (Kotter, 

2001: 84-87). Σν φξακα ζπλαξηάηαη κε ηε δεισκέλε πξφζεζε ηνπ εγέηε, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

κηα επηζπκεηή κειινληηθή θαηάζηαζε. Γη‘ απηφ θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αιιαγή θαη 

ηελ θαηλνηνκία, θαζψο κε ζαθήλεηα δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα θηλεζεί 

ην ζρνιείν. χκθσλα κε ηνλ Kotter (2001), ν ξφινο ησλ εγεηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο κε απιφηεηα, πνιιαπιφηεηα ησλ κέζσλ (ιεθηηθά, κε ιεθηηθά), 

ρξήζε παξαδεηγκάησλ, ζπρλή επαλάιεςε, εμήγεζε αληηθάζεσλ θαη αληαιιαγή απφςεσλ, 

ελψ εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ππνζηήξημή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

Σν φξακα ηνπ εγέηε πξέπεη λα έρεη ηελ έλλνηα ηεο έκπλεπζεο ή ηεο απνζηνιήο, λα 

επηθνηλσλείηαη κε δηαχγεηα, λα ελδπλακψλεη ηα κέιε, λα ζπλδέεηαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη λα 

ζεκειηψλεηαη ζε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηα κέιε, ψζηε λα έρεη 

πξφζθνξν έδαθνο γηα λα επνδσζεί (Bryman, 1992: 146-148). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ (Bush&Glover, 2002), ηα νξάκαηα δε δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα, 

ζπρλά είλαη αζαθή ή πνιχπινθα θαη δελ απνηεινχλ θάηη ηδηαίηεξν ή δηαθνξεηηθφ απφ ηελ 

επίζεκε γξακκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο Fullan (1992) αλαθέξεη φηη ην φξακα 

κπνξεί λα απνβεί αθφκε θαη θαηαζηξνθηθφ γηα ην ζρνιείν φηαλ ν εγέηεο ηπθισκέλνο απφ ην 

δηθφ ηνπ φξακα παξαπιαλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκνξθσζνχλ ζε απηφ. To ζσζηφ 

φξακα δεζκεχεη θαη ελεξγνπνηεί ηα κέιε, δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπο, ζέηεη κέηξα αξηζηείαο, 

γεθπξψλεη ην παξφλ θαη ην κέιινλ (Namus, 1992: 16-18). 

Ηγεζία θαη επηξξνή  

Δ επηξξνή ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο δε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απζεληία θαη ηελ 

εμνπζία πνπ παξέρεη ζην δηεπζπληή-εγέηε ε ζέζε ηνπ ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ. Ώπφ ηε 

ζέζε απηή πξνθχπηεη κφλν ν δηνηθεηηθφο-δηαρεηξηζηηθφο ηνπ ξφινο, ελψ ε εγεζία σο άζθεζε 

επηξξνήο κπνξεί λα αλαδπζεί απφ θάζε κέινο ηνπ ζρνιείνπ, είηε απφ άηνκα, είηε απφ νκάδεο. 
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Δ αληίιεςε απηή πξνβάιιεη ηελ έλλνηα ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο (Bush, 2008), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε εγεζία ζρεηίδεηαη κε ηελ ελαιιαγή εγεηηθψλ ξφισλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηεξαξρηθή ζέζε ησλ αηφκσλ (Harris, 2004) θαη ηε δπλακηθή ησλ ζέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζην ζρνιείν. Δ επηξξνή αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο επίδξαζεο ελφο ζε κηα νκάδα 

γηα ηε δφκεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ (Yukl, 2002). Ώπηή ε 

πξνζέγγηζε είλαη νπδέηεξε θαη δελ πξνζδηνξίδεη πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα αλαιεθζνχλ. Δ 

εγεζία κπνξεί λα ελλνεζεί σο επηξξνή, αιιά απηή ε έλλνηα κφλε ηεο είλαη νπδέηεξε, θαζψο 

δελ εμεγεί  πνην ζηφρνη ή δξάζεηο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηξξνήο, 

Χζηφζν, νξηζκέλνη ελαιιαθηηθνί νξηζκνί ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο εζηηάδνπλ ζηελ αλάγθε γηα 

ζηαζεξέο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο αμίεο.   

Ηγεζία θαη αμίεο  

Οη εγέηεο θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο αμίεο, επηδεηθλχνληαο ζπλέπεηα θαη αθεξαηφηεηα αιιά θαη πξνζήισζε 

ζηηο αμίεο πνπ ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. Ο Wasserberg (1999: 158) 

ππνζηεξίδεη φηη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ θάζε εγέηε είλαη ε ελνπνίεζε ησλ  αλζξψπσλ γχξσ 

απφ ηηο βαζηθέο αμίεο. Οη αμίεο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) ηα ζρνιεία είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε ηε κάζεζε θαη φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είλαη καζεηεπφκελνη, β) 

θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έρεη κνλαδηθή αμία θαη αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξε 

πξνζσπηθφηεηα, γ) ην ζρνιείν ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ 

θαη ζπκβαίλεη κέζα θαη έμσ απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, δ) νη άλζξσπνη επεκεξνχλ κε ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηνλ έπαηλν. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηηο 

αμίεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαηά πφζν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη εγέηεο λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε 

ηηο αμίεο ηνπο, φηαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπο επηβάιιεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο 

ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο (Bush, 2008), ελψ απφ ηελ άιιε εγείξνληαη εξσηήκαηα θαηά πφζν 

έλα κνληέιν εζηθήο εγεζίαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εζηθή ζπλείδεζε ηνπ εγέηε είλαη ην ίδην 

πξνβιεκαηηθφ αλ δελ ειέγρεηαη απφ κηα δεκνθξαηηθή πνιηηηθή ζπλαίλεζε (Maxcy, 1991 ζην 

Υξνλνπνχινπ, 2012: 19). 

πκπεξάζκαηα - πδήηεζε 

Σν δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απνηειεί έλα απφ ηα πην 

θξίζηκα δεηήκαηα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο πνπ νη ζπλζήθεο 

θξίζεηο δηακνξθψλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο ζηνπο 

ρψξνπο δνπιεηάο. Δ απνηειεζκαηηθή εγεζία απνηειεί δηαξθέο δεηνχκελν, αθνχ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ παξεκπνδίδνπλ ηελ νηθνδφκεζε ζπιινγηθνχ νξάκαηνο, ηελ αλάπηπμε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δεκηνπξγία νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ηε δηακφξθσζε κηαο 

πγηνχο εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο. Βίλαη ζαθέο φηη ε κνλνζήκαληα ηππηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαζεθφλησλ ζε έλα εξγαζηαθφ ρψξν δελ παξάγεη 

απνηέιεζκα, ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ώληίζεηα, εθεί 

πνπ εκθαλίδεηαη ε παξέκβαζε κηαο εγεηηθήο θπζηνγλσκίαο, ην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα 
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αληαλαθιά ηε ζχλζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε δπλάκεσλ, αλαδεηθλχνληαο ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

ε θαηλνηνκία, ε απηελέξγεηα, ε εζεινχζηα ζπκκεηνρή ζε έλα θνηλφ φξακα, ε εζηθή 

ηθαλνπνίεζε, ε επαγγεικαηηθή απηνπξαγκάησζε (Φσηφπνπινο, 2013: 4). Ο νξηζκφο πνπ 

δίλεηαη θάζε θνξά ζηελ εγεζία θξίλεη επηκέξνπο ηα θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

επηιέγνληαη. πλπθαζκέλε κε ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη θαη ε δηάθξηζε ηνπ ηη πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη θαη ηη λα ηεξείηαη. Έλα επηηπρεκέλν ζπληαίξηαζκα ηεο θαηάζηαζεο κε ην 

χθνο ηεο εγεζίαο ή κε ηνλ εγέηε δεκηνπξγεί κηα επλντθή θαηάζηαζε, φπνπ δηεπθνιχλεηαη ε 

άζθεζε εγεζίαο. Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο νξγαλσηηθήο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο 

αλνκνηφηεηαο, ζηελ εγεζία αξθεηέο ελέξγεηεο θαη ξφινη δελ είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ θαη 

κπνξνχλ απιά λα πεξηγξαθνχλ, λα θαηαλνεζνχλ ελδερνκεληθά θαη λα ηδσζνχλ σο 

πηζαλφηεηεο. Βπνκέλσο, ε ελλνηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο έρεη λφεκα λα γίλεηαη 

ελδερνκεληθά, ζην εθάζηνηε πιαίζην θαη επίθεληξν πξνζνρήο. Σνχην δειψλεη φηη ε ηδέα ηνπ 

ελφο άξηζηνπ χθνπο εγεζίαο γηα φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ή νξγαλψζεηο θαηαξξίπηεηαη. Οκνίσο, 

δελ έρεη λφεκα λα κηιάκε γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ή αλαπνηειεζκαηηθφ εγέηε. Μπνξνχκε 

κνλάρα λα θάλνπκε ιφγν γηα έλαλ εγέηε πνπ είλαη απνηειεζκαηηθφο ζε κηα θαηάζηαζε θαη κε 

απνηειεζκαηηθφο ζε κηα άιιε (Fiedler, 1967: 261). 

Κάζε κνξθή εγεζίαο εζηηάδεη ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε πνπ ηνλ θαζηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. Δ απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ εγεζίαο πνπ ζα πηνζεηεζεί, φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

άζθεζήο ηνπ θαη ζην ζπλδπαζκφ κε άιια κνληέια θαη επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

ηεο εγεζίαο, ζηα νπνία ζπγθιίλνπλ νη πνιιέο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο απφςεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία.  ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εγεζίαο ελλννχκε κηα ζχλζεηε θαη δπλακηθή ιεηηνπξγία ε νπνία δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

ζηαηηθά θαη κνλνζήκαληα. Σξεηο θαηεγνξίεο δπλάκεσλ, εθείλεο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο 

εγεζίαο, θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, πνπ θάζε θνξά πνηθίιεη: ηνπ εγέηε, ησλ 

νπαδψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα θαηαλνεζεί ζηελ νιφηεηά ηεο, 

απαηηείηαη λα ηδσζεί σο δηαδηθαζία ε νπνία εδξάδεηαη ζε ππιψλεο, φπσο ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε, ην πξνθίι ηεο νκάδαο ησλ ζπλεξγαηψλ/κειψλ/πθηζηακέλσλ, ηελ 

θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ηελ νκάδα, ην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα, ην πνιηηηζκηθφ ηεο θεθάιαην, ηελ 

πεγή ηεο ηζρχνο, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηηο επθαηξίεο, θαζψο θαη ηηο απεηιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ (Φσηφπνπινο, 2013:6). Δ απφδνζε αηηηφηεηαο ζηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη ηξεηο θαηεγνξίεο δπλάκεσλ ελίνηε θαζηζηά βηψζηκε ηελ πξφβιεςε θαη 

εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε. Μεηαβιεηέο φπσο δνκηθέο ηδηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο, 

ξφινη, γλσξίζκαηα ησλ νπαδψλ θαη ηνπ εγέηε, εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ 

λα αλαγλσξηζζνχλ σο θαηαζηαζηαθέο νξίδνπζεο (Καξαγηάλλεο, 2014: 211).  

Ο Soder (1987) αλαθέξεη φηη ην πην ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δηεπζπληή 

εζηηάδεηαη ζην λα είλαη παληνχ παξφλ ζην ζρνιείν, ελψ ν Fullan (2003) ζπλδέεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή κε ηελ επηηπρία  ή φρη ησλ πξνσζεκέλσλ κέζα ζην 

ζρνιείν θαηλνηνκηψλ. Ο Θενθηιίδεο (1994) αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 
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θαη ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο αλαθέξεη φηη έλαο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα 

εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη λα έρεη επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο, λα δηακνξθψλεη 

θιίκα εξγαζίαο πνπ ηνλίδεη πςειέο πξνζδνθίεο, λα είλαη πεγή αλαθνξάο ζε ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο, λα είλαη έλαο ελεξγεηηθφο θαη δξαζηήξηνο εγέηεο, λα επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία 

κε ην πξνζσπηθφ, λα θξνληίδεη γηα ηελ πεηζαξρία θαη ηελ ηάμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, λα 

θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη λα αμηνπνηεί ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ (ΐηηζηιάθε & 

Ράπηεο, 2007:79). Ο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο-εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ ζπλδπάδεη ηηο 

εγεηηθέο θαη ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνβνιή, ην φξακα, ηνπο 

ζηφρνπο, ηελ αιιαγή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ην 

θιίκα, ηε δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο θαη ηεο πεηζαξρίαο, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ, ηηο πνιηηηθέο 

παξψζεζεο θαηλνηνκηψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ, ηελ νηθνδφκεζε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο, 

ηελ πξνζήισζε ζε αθαδεκατθνχο ζηφρνπο, ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ θαη πεγψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Βίλαη ππνζηεξηθηηθφο, αθνχεη, είλαη επηθνηλσληαθφο, 

δηαζέηεη ηθαλφηεηεο, ππγκή, απνθαζηζηηθφηεηα, δπλακηζκφ, παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ, 

πςειφ επίπεδν γλψζεσλ, ζεβαζκφ, αλζξσπηά, δηθαηνζχλε, ελδηαθέξνλ γηα ην πξνζσπηθφ θαη 

ηνπο καζεηέο. Βπίζεο, είλαη αμηφπηζηνο, ζπλεπήο, δηαζέηεη φξακα, παίξλεη ξίζθα, κνηξάδεηαη 

ηελ εγεζία, ελδπλακψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, είλαη 

πξεζβεπηήο ηεο αιιαγήο, έρεη ηελ επνπηεία, νηθνδνκεί θνπιηνχξα θαη θνηλφηεηα. 

 ε γεληθέο γξακκέο, αμηνπνηψληαο ηα επξήκαηα ηεο λεψηεξεο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζηελ 

εγεζία, νη εγεηηθνί ξφινη ζπλίζηαληαη ζηε δηνίθεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ νκάδσλ ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, ηελ ππνθίλεζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ 

ζπλεξγαηψλ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ εγθαζίδξπζε θαη 

ηελ πξνάζπηζε θαηάιιειεο θνπιηνχξαο, ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη νξάκαηνο. Μέζα 

απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο εμαζθαιίδεηαη θαη ε πξαγκάησζε, θαηά έλα 

βαζκφ, ησλ ζηφρσλ ησλ κειψλ ηεο, θαζφηη ν εγέηεο επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ 

πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Βλεξγνπνηψληαο ην πάζνο, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ 

αθνζίσζε ζηα κέιε ηνπ, ν εγέηεο θηλεηνπνηεί ηα άηνκα πξνο ηελ πινπνίεζε ελφο νξάκαηνο. 

Γη‘ απηφ ε εγεζία δεκηνπξγεί πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ελφο 

θαιχηεξνπ κέιινληνο πνπ νδεγεί ζε πςειέο απνδφζεηο (Kotter, 2001).  

Οη Leithwoodetal. (2006) αλαθέξνπλ φηη ζρεδφλ φινη νη επηηπρεκέλνη εγέηεο αληινχλ 

πξαθηηθέο απφ ην ίδην βαζηθφ «ξεπεξηφξην» πξαθηηθψλ εγεζίαο  θαη φηη νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο νη εγέηεο εθαξκφδνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη φρη νη πξαθηηθέο θαζαπηέο 

πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην εξγαζίαο ησλ εγεηψλ. Άιισζηε, ηα επηηπρεκέλα ζρνιεία 

ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηζρπξήο εγεζίαο. Οη εγέηεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ επηιέγνπλ 

πξαθηηθέο πνπ ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηελ νηθνδφκεζε νξάκαηνο, ηε 

ζέζε ζηφρσλ, ηε βαζηά θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ, ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

εγέηεο επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε έκκεζα αιιά δπλακηθά κέζσ ηεο επηξξνήο 

πνπ αζθνχλ, ηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ εμαζθάιηζε δέζκεπζεο θαη ησλ 
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ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Βπίζεο, είλαη αλνηρηφκπαινη θαη έηνηκνη λα κάζνπλ απφ 

ηνπο άιινπο, είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνη παξά δνγκαηηθνί σο πξνο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, 

είλαη επίκνλνη, δπλακηθνί θαη αηζηφδνμνη θαη δηαζέηνπλ έλα ηζρπξφ ζχζηεκα αμηψλ 

(Υξνλνπνχινπ, 2014). Ώμνληθή ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε θαη επνκέλσο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ελάζθεζε ηεο εγεζίαο θαηαινγίδεηαη ζηελ εθθνξά ηεο κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε, δειαδή ζηε ζχλδεζε ηεο εγεζίαο κε ηα απνηειέζκαηα ζε 

αηνκηθφ, νξγαλσηηθφ θαη ζπζηεκηθφ επίπεδν (Μπνπξαληάο, 2005: 205-208). Βκθαλψο, νη 

ηππηθά δηνξηζκέλνη εγέηεο, ηφηε κφλν αζθνχλ πξαγκαηηθή εγεζία, φηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

είλαη πεξίνπηε (Hosking, 1988). Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγέηε ζπλαξηάηαη θαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δχλακε επηξξνήο. Ο εγέηεο ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο νπαδνχο, ψζηε λα εξγάδνληαη κε δήιν θαη αθνζίσζε θάλνληαο 

ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δχλακεο θαη φρη φηαλ ζπκκνξθψλεη κεραληθά θαη 

θαηαλαγθαζηηθά ηα κέιε κε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ πξνζάπηεη ε ζέζε ηνπ. Δ δηνίθεζε πνπ δελ 

επηηπγράλεη ηνπο επθηαίνπο ζηφρνπο κέζσ ηεο επηξξνήο ησλ νπαδψλ δελ εκπεξηέρεη 

απνηειεζκαηηθή εγεζία. Σνχην δεινπνηεί φηη ηφζν ην απαχγαζκα ηεο πξάμεο ηνπ εγέηε φζν 

θαη ηα κέζα πνπ εθείλνο ρεηξίδεηαη ζην δξφκν ηνπ, θαζνξίδνπλ ηε ζρεηηθή επηηπρία ηεο 

εγεζίαο. ηαλ δηαπηζηψλεηαη εγεζία, ε δχλακε ηνπ εγέηε απνδεηθλχεηαη ζπλερψο θαη φρη 

ζπνξαδηθά ή ζπκπησκαηηθά (Καξαγηάλλεο, 2014: 212-213). 
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Abstract: In the Teachers' ΐoard of each school, different behaviors are manifested. In this 

way, teachers acquire roles within the group. The tendency of each member to behave, 

contribute and interact with the other members of the group in a specific way is characterized 

by a role based on the Belbin model. The school Director, in the role of coordinator and in the 

framework of a participatory and transformational leadership that promotes empathy among 

the members, is responsible for the effective functioning of the Teachers' Board. Assigning 

different tasks, taking into account the roles of teachers, participating in teamwork and 

consolidating a climate of democratic dialogue, creates the conditions for the implementation 

of a value-based administration. 

Key words: Belbin‘s role analysis, Teachers' ΐoard, leadership, group member relationships. 

Πεξίιεςε: ην χιινγν Αηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, εθδειψλνληαη δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Με ην ηξφπν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ξφινπο κέζα ζηελ νκάδα. Δ 

ηάζε ηνπ θάζε κέινπο λα ζπκπεξηθέξεηαη, λα ζπλεηζθέξεη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ραξαθηεξίδεηαη ξφινο κε βάζε ην 

κνληέιν ηνπ Belbin. Ο Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη 

ζην πιαίζην κηαο ζπκκεηνρηθήο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ πξνσζεί ηελ 

ελζπλαίζζεζε κεηαμχ ησλ κειψλ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ. Δ αλάζεζε δηαθνξεηηθψλ θαζεθφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ, δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα Αηνίθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε αμίεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: αλάιπζε ξφισλ ηνπ Belbin, ζχιινγνο δηδαζθφλησλ,  εγεζία, ζρέζεηο κειψλ 

νκάδαο. 
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Δηζαγσγή 

Δ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα αλαδείμεη ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζρνιείνπ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Βηδηθφηεξα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη 

ησλ ζρέζεσλ κε ην Αηεπζπληή/Αηεπζχληξηα πνπ είλαη θαη ν ζπληνληζηήο/ζπληνλίζηξηα ηεο 

νκάδαο.  

Καηαξρήλ αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ φια 

ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, πεξηγξάθνληαη θαηφπηλ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

εληφο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ πνπ απνηειεί κηα εξγαζηαθή νκάδα, δηαηππψλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο απνηειεζκαηηθήο νκάδαο, απνηππψλνληαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

εληφο ηνπ πιιφγνπ θαη ηέινο αλαδεηθλχνληαη ζηνηρεία ηνπ ζπιιφγνπ, ψζηε λα ππάξμεη 

δέζκεπζε θαη αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ νκάδα. 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζρεδηάζηεθε κηθξν-έξεπλα κε ηελ κνξθή 

ζπλεληεχμεσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ε αλάιπζε νκάδσλ ηνπ Belbin, έλα απφ ηα πην 

γλσζηά κνληέια γηα ηνπο ξφινπο ζε νκάδεο εξγαζηαθψλ ρψξσλ.. 

1. χιινγνο Γηδαζθφλησλ  

χκθσλα κε ην άξζξν 37 γηα ηε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ ηεο 

Ώξ. Φ.353.1/324/105657/Α1/02 Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο (ΦΒΚ 1340/16-10-02) «Ο χιινγνο 

ησλ Αηδαζθφλησλ (.Α.) είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζ΄ απηφ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Έξγν ηνπ είλαη ε 

ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη 

ππεχζπλνο. Οη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ θηλνχληαη πάληνηε ζην πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο». 

ην ίδην άξζξν νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ ν Αηεπζπληήο/ 

Αηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο κε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

ην πιαίζην ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ 

επηθξαηεί ε ηεξαξρηθή δνκή, ν Αηεπζπληήο/ Αηεπζχληξηα είλαη πξντζηάκελε αξρή φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν, θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο παηδαγσγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα, ειέγρεη ηελ πνξεία ηνπο, ηνπο αμηνινγεί θαη 

θξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ζπλνρή ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ (Αξνχιηα-Πνιίηεο, 

2008). 

Δ ζέζε ηνπ Αηεπζπληή/Αηεπζχληξηαο ρνιηθήο Μνλάδαο, δειαδή ελφο ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Βιιάδα, πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο, επζχλεο θαη ιεηηνπξγίεο πνιχ 
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θαζνξηζηηθέο γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά νη εθπαηδεπηηθνί, σο πθηζηάκελνη ηνπ Αηεπζπληή/Αηεπζχληξηαο ηνπ 

ρνιείνπ θαη δερφκελνη φιν ην βάξνο πινπνίεζεο ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη 

εγθπθιίσλ, πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηεο 

έκθαζεο ζηηο ηππηθέο θαη απξφζσπεο ζρέζεηο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηνπο ζθνπνχο κηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εγεζία θαη ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ φινη 

εληφο ζρνιείνπ ( Καηζαξφο, 2008). 

πσο επηζεκαίλεη ν Κακπνπξίδεο (2002), ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ είλαη δπλαηφ λα 

απνηειέζεη εκπφδην ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαη πξννδεπηηθψλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ 

ζπρλά, λα είλαη ρξνλνβφξεο, ρσξίο νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη λα θαηαιήγνπλ ζε κελ 

θαηαιήγνπλ ζε παξαγσγηθέο ιχζεηο. Φπζηθά ζε έλα ηέηνην πνιππξφζσπν φξγαλν ε επζχλε 

είλαη ζπιινγηθή, φκσο κεγάιν κέξνο αλήθεη ζηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ πξέπεη φρη 

κφλν λα πξνεηνηκάδεη ζσζηά θαη λα έρεη ηελ επζχλε ηεο νκαιήο εμέιημεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, 

αιιά λα αζθεί γεληθφηεξα κε νκαδηθφ πλεχκα ηε Αηνίθεζε. 

2. Υαξαθηεξηζηηθά Οκάδαο 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο νη άλζξσπνη είλαη εληαγκέλνη ζε εζληθέο, νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη άιιεο νκάδεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλνπλ ηε δηθή 

ηνπο αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, ηελ απηνεηθφλα ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνπλ θαη ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ.  

Οκάδα ζεσξείηαη έλα δπλακηθφ ζχλνιν αηφκσλ ζε αιιειεμάξηεζε θαη δξα γηα ηελ επηηπρία 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Οη νκάδεο ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην ζθνπφ, ηα επηηεχγκαηα 

θαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπο. Σα κέιε ησλ απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ είλαη πνιχ ζπλδεδεκέλα 

κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» (Everard θαη Morris 1999). 

χκθσλα κε ηνπο  Blanchet θαη Trognon (1997), ε νκάδα είλαη έλα δηαθνξεηηθήο πθήο 

ζχλνιν κε δηαθνξεηηθνχο λφκνπο θαη εμέιημε απ΄ φηη δηέπνληαη ηα άηνκα πνπ ηελ απνηεινχλ. 

ηελ νκάδα ζπλαζξνίδνληαη πιεξνθνξίεο, ζπλαηζζήκαηα ή αηνκηθνί ζηφρνη πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπλφινπ πνπ αηζζάλεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλαο άλζξσπνο. 

Ο δεζκφο πνπ ζπλδέεη ηα κέιε ηεο νκάδαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ αξρεγφ ηνπο ηεο νκάδαο 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο. Σα  ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνληαη μεθηλνχλ απφ ην ζπλαίζζεκα 

ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο (απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο), θαηφπηλ κε ην ζπλαίζζεκα ηεο απεηιήο 

(θφβνο θξίζεο), ην ζπλαίζζεκα ηεο εμάξηεζεο (νκαδηθή ζπγρψλεπζε) θαη ηειηθά ην 

ζπλαίζζεκα ηεο εγθαηάιεηςεο (απνρσξηζκφο) (Blanchet θαη Trognon 1997). 

ε κηα νκάδα αλαπηχζζνληαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο έλα γεληθφ 

κνληέιν αλαγλσξίζηκσλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο. Ώξρηθά ε νκάδα ζπγθξνηείηαη, θαηφπηλ 

επέξρνληαη ζπγθξνχζεηο θαη μεθαζαξίδνληαη νη ξφινη, δεκηνπξγνχληαη θαλφλεο γηα ηε 
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ιεηηνπξγία θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηέινο ειέγρεηαη ε απφδνζε ηεο νκάδαο 

(Κακπνπξίδεο 2002). 

ζνλ αθνξά ηεο νκάδα πνπ  δεκηνπξγείηαη ζην ρψξν εξγαζίαο, είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ 

ζηνλ ίδην ρψξν, κε ίδην ζθνπφ θαη ζηφρνπο, ίδηεο επηδηψμεηο θαη ζπκθέξνληα πνπ επηηεινχλ 

έλα θνηλφ έξγν. Κάζε κέινο έρεη ηε δηθή ηνπ ζέζε θαη φια έρνπλ νξηζηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ 

ηνπο (Γξεγνξίνπ-Ληάληαο, 2000). 

3. Ζ αλάιπζε νκάδσλ ηνπ Belbin 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ν Meredith Belbin θαη ε εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα ζην Henley 

Management College απνθάιπςαλ φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία 

ησλ νκάδσλ δελ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε δηάλνηα, αιιά πεξηζζφηεξν απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά. Οη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο 

θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο νδεγνχλ ηα κέιε λα απνθηνχλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο κέζα ζηελ 

νκάδα. Χο ξφινο κέινπο νκάδαο ραξαθηεξίζηεθε ε ηάζε ηνπ θάζε κέινπο λα 

ζπκπεξηθέξεηαη, λα ζπλεηζθέξεη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα ππφινηπα κέιε κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Κακπνπξίδεο 2002). 

Οη ξφινη πνπ πξνζδηφξηζε ν Belbin (2013) είλαη: 

 πληνληζηήο (Go-ordinator). Βίλαη αμηφπηζηνο, απνζαθελίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη 

πξνσζεί ηε ιήςε απφθαζεο.  

 Αηακνξθσηήο (Shaper). Βίλαη ν ελαιιαθηηθφο εγέηεο ν νπνίνο κπαίλεη κπξνζηά, σζεί 

ηα πξάγκαηα λα πξνρσξνχλ.  

 Καηλνηφκνο (Innovator). Αεκηνπξγηθφο, κεηαξξπζκηζηήο κε θαληαζία, φρη ζπάληα 

αλνξζφδνμνο, είλαη ην κέινο πνπ επηιχεη δχζθνια πξνβιήκαηα. 

 Βμεξεπλεηήο (Resources investigator). Βίλαη ν εμσζηξεθήο, ν ελζνπζηψδεο, ν 

νκηιεηηθφο.  

 Ώμηνινγεηήο (Monitor Evaluator). Νεθάιηνο, ζνβαξφο, δηνξαηηθφο, νμπδεξθήο.  

 πλεξγάζηκνο (Teamworker). Βξγαηηθφο, ήπηνο σο ραξαθηήξαο.  

 Βθαξκνζηήο (Implementer). Πεηζαξρηθφο, αμηφπηζηνο, ζπληεξεηηθφο αιιά 

απνηειεζκαηηθφο.  

 Οινθιεξσηήο (Completer). Βξγαηηθφο, επηκειήο, επζπλείδεηνο, αλαδεηά ηελ πξφνδν.  

 Βηδηθφο (Specialist). Υαξαθηεξίδεηαη απφ κνλνδηάζηαην ηξφπν ζθέςεο. Παξέρεη 

γλψζε θαη δεμηφηεηεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο. 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: Δ απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο νκάδαο δελ εμαξηάηαη απφ ην άζξνηζκα κειψλ κε αμηνζεκείσηεο γλψζεηο. Δ χπαξμε 

αθφκε θαη ελφο κέινπο κε απμεκέλε δεκηνπξγηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη παξάγνληαο 

επηηπρίαο ηεο νκάδαο. Έλαο ιφγνο απνηπρίαο ηεο νκάδαο είλαη φηη νη ξφινη δελ είλαη 

μεθάζαξνη, φηη νξηζκέλα κέιε νκάδαο δελ έρνπλ ξφινπο ή φηη απηνί πνπ έρνπλ, δελ 

ηαηξηάδνπλ ζην ραξαθηήξα ησλ κειψλ. 
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4. Γηαηί ελεξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν νη  εθπαηδεπηηθνί ζην . Γ. 

Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ απνηειεί κηα ηππηθή νκάδα πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ηε Αηνίθεζε 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο πνπ ήδε έρνπλ αλαιπζεί πην πάλσ. ην χιινγν 

πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα κε δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα, εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, 

εθδειψλνληαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα απφ ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ. Δ αλάιπζε ησλ 

ξφισλ απηψλ κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Belbin εμεγεί ηελ εθδήισζε δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηψλ, 

φηαλ γηα παξάδεηγκα ν Αηεπζπληήο αλαθνηλψλεη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εθθξάδνπλ έκκεζα ή άκεζα δπζαξέζθεηα ή αδηαθνξνχλ κπνξεί λα 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο εληφο ηεο νκάδαο, νη νπνίνη εθηφο ησλ ζεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπλ θαη εγγελείο αδπλακίεο, φπσο απηφο ηνπ Αηακνξθσηή θαη ηνπ 

Ώμηνινγεηή νη νπνίνη έρεη ηελ αδπλακία λα αζθνχλ θξηηηθή, ή ηνπ Βμεξεπλεηή ν νπνίνο φηαλ 

ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, αδηαθνξεί ή ηνπ Βθαξκνζηή πνπ εθδειψλεη αθακςία ζηηο αιιαγέο. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνζπαζνχλ λα αθνχζνπλ ην 

Αηεπζπληή/Αηεπζχληξηα, φηαλ αλαθνηλψλεη ηηο εξγαζίεο, κπνξεί λα έρνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ 

Οινθιεξσηή ή ηνπ πλεξγάζηκνπ πνπ γεληθά είλαη ελεξγεηηθνί αθξναηέο θαη εξγαηηθνί 

(Belbin, 2013). 

5. Υεηξηζκφο δπλακηθήο ηνπ πιιφγνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά 

Οη Blanchet θαη Trognon (1997) ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο, 

αλαθέξνπλ φηη ν Kurt Lewin επηλφεζε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο ησλ νκάδσλ θαη απέδεημε φηη 

ε δπλακηθή ησλ νκάδσλ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ ηνπο. Βληφο ησλ νκάδσλ 

νη εμαξηήζεηο δεκηνπξγνχλ πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο θαη ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

ηζνξξνπία. 

χκθσλα κε ηνπο Middlewood θαη Lumby (1998), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ην βαζκφ επίηεπμεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

απνηειεζκάησλ, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εξγαζία ηεο νκάδαο έρεη βειηηψζεη ηε κειινληηθή 

ηεο ηθαλφηεηα, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρεη βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ν Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα είλαη: 

 αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ επλνεί 

ηελ ελεξγή αθξφαζε,  ην δεκνθξαηηθφ δηάινγν θαη ηειηθά ηελ εκπέδσζε θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο,  

 δεκηνπξγία επηκέξνπο νκάδσλ ηα κέιε ησλ νπνίσλ ζα ζπλεξγάδνληαη, ζα δηαθσλνχλ, 

ζα δηαπξαγκαηεχνληαη, θαη ηειηθά ζα εηζεγνχληαη πξνηάζεηο πξνο ην χιινγν. Δ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε κε ηελ εκπινθή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

δηαδηθαζία εηζήγεζεο ζα γίλεηαη κε βάζε ην ξφιν ηνπ θάζε κέινπο. 
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 ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ (δηαδηθαζία ζπδήηεζεο, ρξνληθή 

δηάξθεηα, αξγνπνξία ζηελ πξνζέιεπζε θιπ) θαη αλάπηπμε πξνηχπσλ, ψζηε λα κεησζεί ην 

άγρνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηηο δηαθσλίεο ή ηηο 

ζπγθξνχζεηο  θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο. 

 δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζπλεδξηάζεσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο 

θαη λα κελ είλαη θνπξαζηηθή ε παξακνλή ζε ζπλεδξηάζεηο πνπ δηαξθνχλ πνιχ. 

Ο Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα γλσξίδνληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κπνξεί λα ηνπο αλαζέζεη δηαθνξεηηθά θαζήθνληα ηα νπνία επλννχληαη απφ ην πξνθίι ηνπο. 

εκαληηθφ είλαη πάλησο λα κελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ έρεη ξφιν ή δελ έρεη 

θαηαλνήζεη ηη αθξηβψο πξέπεη λα πξάμεη.  

Ο Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα πξέπεη θαηαξρήλ λα γλσξίδεη φηη 1) ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηάθνξσλ ηχπσλ ξφισλ πνπ πξνηείλεη ν Belbin κπνξεί λα βξίζθνληαη ζην ίδην άηνκν, 2) φηη 

εθηφο απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε ξφινπ, ππάξρνπλ θαη αδπλακίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε. Καηφπηλ λα κεηαθέξεη ην κήλπκα ζηελ νκάδα φηη φινη νη ξφινη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθνί θαη ρξήζηκνη γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο.  

Γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα δηαηππψζεη 

έλα ειθπζηηθφ φξακα γηα ηνπο λένπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ δηνηθεί. (Ώζαλαζνχια – 

Ρέππα, 2008). Δ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, κπνξεί λα εκπλεχζεη ηνπο άιινπο, φρη κε ηελ 

εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ  ή ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθά είδε αληακνηβψλ αιιά 

ελζαξξχλνληαο, αθππλίδνληαο θαη ζπλδένληαο ηελ εξγαζία κε ηελ αίζζεζε ηνπ λνήκαηνο θαη 

ηεο αμίαο πνπ έρνπλ κέζα ηνπο νη άλζξσπνη (Goleman, 2000). 

Ο παξαιιειηζκφο ηεο Αηεχζπλζεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε Αηεχζπλζε νξρήζηξαο πνπ πξέπεη 

λα θαζνδεγήζεη θαη λα εκπλεχζεη ηνπο κνπζηθνχο δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ ζε απφιπηε 

ζπλεξγαζία θαη αξκνλία, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ αηνκηθά θαη ηαπηφρξνλα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, απνδίδεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα, γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε 

νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

6. Αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο  

Ο Goleman (1997) αλαθεξφκελνο ζηελ ελζπλαίζζεζε, ηνλίδεη φηη πεγάδεη απφ ηελ 

απηεπίγλσζε. ζν πην αλνηρηνί είλαη νη άλζξσπνη λα δερηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπγθηλήζεηο, 

ηφζν πεξηζζφηεξν αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπληνλίδνληαη κε ηνπο γχξσ ηνπο 

ζπγθηλεζηαθά, είηε απφ ηα ιφγηα, είηε απφ ηηο πξάμεηο ηνπο, δειαδή απφ ηα κε ιεθηηθά 

ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο. 

Βπνκέλσο γηα λα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζχκπλνηαο, ηελ ηθαλφηεηα γηα ελζπλαίζζεζε, πξέπεη λα λνηψζνπλ νη ίδηνη ζπλαηζζεκαηηθά 

αζθαιείο θαη λα εθθξάδνπλ κε ειεπζεξία, φζα λνηψζνπλ.  
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Δ ηνπνζέηεζε ηνπ εαπηνχ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, ζεκαίλεη απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο 

ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ άιινπ θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ επηδξάζεη 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί απηή ε δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ άιινπ αηφκνπ. 

Σν γεγνλφο φηη ζε έλα χιινγν Αηδαζθφλησλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

εθδειψλνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πξέπεη λα 

ελεξγνπνηήζεη ην Αηεπζπληή πνπ είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ππνδνρήο ηνπ θαζελφο  κέζα απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. 

Δ επηζήκαλζε κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ Belbin (2013), φηη ην θάζε κέινο έρεη γλσξίζκαηα 

πνπ ην εληάζζνπλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξφινπο πνπ είλαη αιιεινζπκπιεξσκαηηθνί ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, πξέπεη λα γίλεη θηήκα ηνπ ζπιιφγνπ. 

Δ χπαξμε αηφκσλ πνπ δηδάζθνπλ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

αθαδεκατθφ ππφβαζξν, δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο δσήο θαη δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή 

δηαδξνκή πξέπεη λα ζεσξεζεί πινχηνο απφ ην ζχιινγν θαη φρη κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

πνπ νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο. 

Ώπηή ε πνηθηινκνξθία ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο κε πξσηνβνπιία θαη ελζάξξπλζε ηνπ Αηεπζπληή ν νπνίνο φκσο πξνεγνπκέλσο 

ζα έρεη εμαζθαιίζεη ηηο ζπλζήθεο ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο θαη ελεξγνχο αθξφαζεο γηα 

φια ηα κέιε. Ο Αηεπζπληήο/Αηεπζχληξηα πξέπεη θαη εθηφο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ λα έρεη 

αλνηρηνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ 

δεζκνί εκπηζηνζχλεο. Οη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη εθηφο ηνπ 

ρνιείνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ Αηεπζπληή, ακβιχλνπλ ηηο ηπρφλ αληηπαξαζέζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο φισλ ησλ κειψλ 

εθηφο ηνπ αγρνγφλνπ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ. 

7. Μηθξν-έξεπλα πεδίνπ 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηθξν-έξεπλα πεδίνπ. Οη εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ 

ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ 

Αηδαζθφλησλ σο νκάδα, ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ Αηεπζπληή/Αηεπζχληξηαο κε ην χιινγν. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, 

ζηαζκηζκέλα ηεζη θαη θιίκαθεο ζηάζεσλ (Cohen θαη Manion, 2000). Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε επηιέρζεθε ε ρξήζε εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. χκθσλα κε ην Καξαγεψξγν 

(2002), ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, εθηφο απφ ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη  θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο γηα λα δηεπθξηληζηνχλ θαιχηεξα απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ. Σν ζηνηρείν απηφ θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πην έγθπξν ζε 

ζχγθξηζε κε ην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εκβαζχλεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. 
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Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε 4 εθπαηδεπηηθνχο θαη ην Αηεπζπληή, 

κέιε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ  Γπκλαζίνπ ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 

Αξάκαο. Οη εξσηήζεηο πξνεηνηκάζηεθαλ ην δηάζηεκα 26-29 Ενπλίνπ 2017 θαη νη ζπλεληεχμεηο 

δφζεθαλ ζηηο 30 Ενπλίνπ 2017. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Δ πξψηε αθνξά ην θαηά 

πφζν νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη φηη είλαη κέιε κηαο νκάδαο κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Δ 

δεχηεξε θαηεχζπλζε αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ 

πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ θαη ε ηξίηε θαηεχζπλζε αθνξά ην ξφιν ηνπ Αηεπζπληή ζην χιινγν 

Αηδαζθφλησλ θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη σο ζπληνληζηήο, ψζηε ε 

νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. 

Δ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ην χιινγν Αηδαζθφλησλ σο νκάδα. Δ εηζαγσγηθή 

εξψηεζε αθνξά ηα γλσξίζκαηα κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ.  ηηο απαληήζεηο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ 

αιιεινυπνζηήξημε. Ο 1 απφ ηνπο 5 αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ θνηλφ εξγαζηαθφ ρψξν, ελψ ν 

Αηεπζπληήο δειψλεη φηη ιφγσ ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ επέξρεηαη κηθξή ζχγθιηζε θαη ε 

αλνκνηνκνξθία ηεο νκάδαο παξακέλεη. 

Καηφπηλ δεηείηαη λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην αλ έλαο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ έρεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο. Οη 4 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο αλαγλσξίδνπλ φηη ν χιινγνο 

Αηδαζθφλησλ έρεη θνηλνχο ζηφρνπο θαη επηδηψθεη απνηειέζκαηα. Ο έλαο απφ ηνπο 5 ζεσξεί 

απιψο φηη νη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ηπραία ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν φπνπ ζπγθξνχνληαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζεσξεί φηη δελ απνηειεί νκάδα. 

ηελ εξψηεζε γηα ηελ χπαξμε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο θαη πφζν απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, φινη ζπκθσλνχλ φηη είλαη 

ζεκαληηθφ ή απαξαίηεην ζηνηρείν. Ο Αηεπζπληήο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη νη θνηλέο 

αληηιήςεηο θαη ε νκνθσλία νδεγνχλ ζε πην απνηειεζκαηηθφ έξγν. 

Δ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ελφηεηαο αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ζε έλα χιινγν Αηδαζθφλησλ 

ξφισλ κε βάζε ηελ αλάιπζε νκάδα ηνπ Belbin. Ώπφ ηνπο 9 ηχπνπο αηφκσλ ζε νκάδα, νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ην ζπληνληζηή, ην ζπλεξγάζηκν, ηνλ θαηλνηφκν θαη ηνλ εηδηθφ. 

Αελ αληηιακβάλνληαη ην πεξηερφκελν ησλ ππφινηπσλ ξφισλ ζπγρένληάο ηνπο κε ηηο 

επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο. 

Δ δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε ζρεηηθή εξψηεζε φινη νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη νη 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ ζπλδένληαη κε δεκνθξαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. Ο δε 

Αηεπζπληήο αλαγλσξίδεη ην χιινγν σο ην θπξίαξρν φξγαλν ζην ζρνιείν. 

Δ πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ πξηλ απηά ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε απφ ηνπο 3 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ, αληηκεησπίδνληαη 

ελζηάζεηο θαη επίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ππάξρεη εζηίαζε ζηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ 

ζεκάησλ. Οη άιινη 2 απαληνχλ φηη εμαξηάηαη απφ ηα ζέκαηα. 
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Σα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

πιιφγνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηεο απαληήζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αζπκθσλία 

απφςεσλ, ηηο εγσηζηηθέο αληηιήςεηο θαη ηηο αληεγθιήζεηο. Σα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα κπνξεί 

λα εμειηρζνχλ ζε θαπγάδεο, ςπρξφ θιίκα θαη απνμέλσζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ 

ζπλήζεο δηαηχπσζε είλαη είηε «δε δέρνληαη αληίζεηεο απφςεηο», είηε «επηκέλνπλ λα 

επηβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο».  

Οη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε ζηάζε ηνπο ζην 

χιινγν είλαη, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, ν ραξαθηήξαο, ε λννηξνπία, νη αληηιήςεηο, ν 

εγσηζκφο, φηαλ θάπνηεο απνθάζεηο ζίγνπλ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ηα νπνία νδεγνχλ ζε κηα 

επηζεηηθή ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Ο Αηεπζπληήο είλαη ν κφλνο πνπ ζηελ 

απάληεζή ηνπ αλαθέξεη ην θφβν γηα ην λέν θαη ηελ επηζπκία γηα νθλεξία. 

Δ ηξίηε ελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ πιιφγνπ κε ην Αηεπζπληή. Γηα ηελ 

θχξηα επζχλε επηηπρνχο ή αλεπηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ. Οη απφςεηο 

κνηξάδνληαη. 2 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ φηη ηελ θχξηα επζχλε έρεη ν Αηεπζπληήο 

ιφγσ ηεο εγεηηθήο ηνπ ζέζεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο. 2 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ φηη ε 

επζχλε είλαη ζπιινγηθή επηκεξηδφκελε ζε θάζε κέινο. Σέινο 1 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο 

ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επζχλε ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ηελ πιεηνςεθία θαη 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο αληίζεηεο κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή. 

Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ν Αηεπζπληήο πξνθεηκέλνπ λα επηηπρεκέλνο 

ζπληνληζηήο, νη 4 εθπαηδεπηηθνί δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη ην θχξην γλψξηζκά ηνπ πξέπεη 

λα είλαη ε αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ. Ο ίδηνο ν Αηεπζπληήο απφ ηελ απάληεζή ηνπ πξνθχπηεη φηη 

απηφ δελ ην αμηνινγεί σο πξσηεχνπλ ραξαθηεξηζηηθφ. Ώπηά πνπ αλαθέξεη ε ζπλεξγαζία, ε 

επειημία, ε ζηνρνζεζία θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Οη ππφινηπνη εθηφο απφ ηε 

δηθαηνζχλε, αλαθέξνπλ παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ακεξνιεςία, δεκνθξαηηθφηεηα θαη 

θηιηθή δηάζεζε. 

Χο πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνβαίλεη ν Αηεπζπληήο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά ν χιινγνο, απηέο ζρεηίδνληαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο, θπξίσο κε ηελ 

θαηαλνκή εξγαζηψλ κε δίθαην ηξφπν, ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ, ηελ άκβιπλζε 

ησλ αληηζέζεσλ, ηε έκπξαθηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

ζπδεηήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

 Σέινο γηα ηελ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ν 

Αηεπζπληήο ζπκβάιεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ παξάδεηγκα, φληαο δειαδή αλνηρηφο, 

ππνζηεξηθηηθφο, ππνβνεζεηηθφο θαη θνηλσλφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ θεξδίδεη φρη κφλν ηελ εθηίκεζή ηνπο αιιά θαη δείρλνληαο θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν πξέπεη λα αηζζάλνληαη θαη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο. 3 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο δίλνπλ ηελ παξαπάλσ απάληεζε. 

Έλαο ππνζηεξίδεη φηη είλαη δχζθνιν λα παξέκβεη ν Αηεπζπληήο αθνχ ηελ ελζπλαίζζεζε 

πξέπεη ν θαζέλαο λα ηελ θαιιηεξγήζεη κφλνο ηνπ. Σέινο ν Αηεπζπληήο απαληάεη φηη ε 
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ελζπλαίζζεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ ελεξγή αθξφαζε θαη ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε κέινπο. 

8. πκπεξάζκαηα 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλαδεηθλχνπλ σο πην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

κηαο νκάδαο ηελ αιιεινυπνζηήξημε θαη αλαγλσξίδνπλ ζρεδφλ φινη ηνπο φηη ν χιινγνο 

Αηδαζθφλησλ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο κε θνηλνχο ζηφρνπο. Θεσξνχλ ην 

ζπλεξγαηηθφ θιίκα σο απαξαίηεην ζηνηρείν, φκσο δε κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο κεηαμχ ησλ κειψλ παξά κφλν απηφλ ηνπ ζπληνληζηή πνπ ζρεδφλ φινη ηνπο απνδίδνπλ 

ζην Αηεπζπληή. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ 

ζπλδένληάο ηελ κε ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ώπφ ηελ πιεηνλφηεηα ζεσξείηαη φηη 

πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ πξηλ απηά ζπδεηηνχληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Δ 

αζπκθσλία ζηηο απφςεηο ζεσξείηαη κείδνλ πξφβιεκα θαη ζπλδέεηαη κε εγσηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνζθάπηνπλ ην θηιηθφ θιίκα πνπ πξέπεη λα δηαηξέρεη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Ο 

ραξαθηήξαο θαη ε λννηξνπία είλαη νη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο, ελψ ν Αηεπζπληήο είλαη ν κφλνο πνπ αλαθέξεη φηη ε 

δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζην θφβν γηα ην λέν αιιά θαη ζηελ νθλεξία. 

ζνλ αθνξά ην πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε επηηπρή ή κε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ 

Αηδαζθφλησλ, νη απφςεηο κνηξάδνληαη, κεηαμχ θαη ησλ Βθπαηδεπηηθψλ ηνπ Αηεπζπληή. Ο 

ηειεπηαίνο πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηνο θαη δίθαηνο απέλαληη ζε φινπο, ζηνηρείν πάλησο πνπ 

ν Αηεπζπληήο ζηελ απάληεζή ηνπ δελ αμηνινγεί σο πξσηεχνλ. Καηαλνκή εξγαζηψλ κε δίθαην 

ηξφπν, δηακεζνιάβεζε θαη ππνζηήξημε είλαη απηά πνπ επηδεηνχλ απφ ην Αηεπζπληή κέζα απφ 

ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σέινο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, νη πεξηζζφηεξνη εθηηκνχλ φηη ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκα θαη ην ζηπι 

δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεη ν Αηεπζπληήο, δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ελζπλαίζζεζε. 

9. Πξνηάζεηο 

Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζε άιιεο 

ελφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο, φπσο ειηθία, θχιν, εηδηθφηεηα, ρξφλνο 

ππεξεζίαο θιπ. Βπίζεο ε απνηχπσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηφζν γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

ζρέζεηο ζην πιαίζην ηνπ δηνηθεηηθνχ-εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, κπνξεί λα απνδψζεη κε 

κεγαιχηεξε επθξίλεηα, ηηο ςπρνινγηθέο θαη  επηθνηλσληαθέο δηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ βηψλνπλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Βξσηήζεηο  εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

 

1
ε
 ΒΝΟΣΔΣΏ 

1. Ση λνκίδεηε φηη ραξαθηεξίδεη κηα νκάδα αηφκσλ ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν; 

2. Πηζηεχεηε φηη έλαο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο;  

3. Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαηηθφ θιίκα ζε έλα ζχιινγν Αηδαζθφλησλ 

γηα λα ιεηηνπξγεί απηφο απνηειεζκαηηθά; Γηαηί;  

4. Ο εξεπλεηήο Meredith Belbin δηέθξηλε ελλέα ηχπνπο αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

νκάδα: πληνληζηήο (Go-ordinator). Αηακνξθσηήο (Shaper), Καηλνηφκνο (Innovator), 

Βμεξεπλεηήο (Resources investigator), Ώμηνινγεηήο (Monitor Evaluator), πλεξγάζηκνο 

(Teamworker), Βθαξκνζηήο (Implementer), Οινθιεξσηήο (Completer), Βηδηθφο (Specialist).  

Ώλαγλσξίδεηε θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο ξφινπο ζην χιινγν Αηδαζθφλησλ; 

2
ε
 ΒΝΟΣΔΣΏ 

1. Βίλαη ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα; 

Γηαηί; 

2. Πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηνηκαζία πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ; Γηα πνην ιφγν 

3. Πνηα είλαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε κηα 

ζπλεδξίαζε; 

4. Ση είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε; 

3
ε
 ΒΝΟΣΔΣΏ 

5. Πνηνο  πηζηεχεηε φηη είλαη απηφο πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επζχλε επηηπρνχο ή 

αλεπηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ θαη γηαηί; 

6. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ν Αηεπζπληήο/Διευθφντρια 

πξνθεηκέλνπ λα αζθεί κε επηηπρία ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο; 

7. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Αηεπζπληήο/Διευθφντρια γηα λα 

ιεηηνπξγεί πην απνηειεζκαηηθά σο νκάδα ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ;  

8. Πνηεο νη ελέξγεηεο ηνπ Αηεπζπληή/ Διευθφντριασ, ψζηε λα αλαπηπρζεί ελζπλαίζζεζε 

κεηαμχ ησλ κειψλ; 
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Ο ξφινο ησλ ζπλνδψλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ Μαζεηψλ ησλ Δηδηθψλ Μνλάδσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

The Role of special education paraprofessionals in the Inclusion of Special Secondary 

Education Units students’ 

Υξίζηνο Παπαδεκεηξίνπ, Λέθηνξαο Γηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ  Νεάπνιηο, c.papademetriou@nup.ac.cy 

Κσλζηαληία Υαξαιάκπνπο, Τπνςήθηα Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο, 

constantiacharalambous@gmail.com   

Christos Papademetriou, Lecturer in Management Neapolis University, c.papademetriou@nup.ac.cy 

Constantia Charalampous, PHD Candidate Neapolis University, constantiacharalambous@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: During the recent years, the marginalization of students characterized as having 

special educational remains, despite the tremendous progress made in the field of education. 

Among the factors that can help to change the prevailing situation and turn it towards the 

inclusion of students characterized as having special educational needs may be special 

education professionals (carers). For the purpose of this research, we used mixed 

methodology. The study was conducted in five Cypriot Secondary Schools. Totally, 153 

persons participated in the research. The research results showed that special education 

professionals (carers) can support the efforts of the school community in order to create an 

inclusive culture. 

Keywords: Inclusion, Special Education Paraprofessionals, Mixed methodology. 

Πεξίιεςε. Παξά ηελ αικαηψδε πξφνδν πνπ έρεη επηηχρεη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, εληνχηνηο ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΏκΒΒΏ) εμαθνινπζεί 

δπζηπρψο λα πθίζηαηαη. Ώλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηε ζηξνθή ηεο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ, ελδέρεηαη λα ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ζπλνδνί 

καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ. Σε δηεξεχλεζε ηνπ ελδερνκέλνπ απηνχ, πξφθεηηαη 

λα κειεηήζνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα κέζσ ηεο επηζηξάηεπζεο ηεο κηθηήο κεζνδνινγίαο. Δ 

έξεπλα δηεμήρζεθε ζε πέληε ζρνιεία Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη έιαβαλ κέξνο 

ζπλνιηθά 153 άηνκα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ ζα κπνξνχζαλ 

θάιιηζηα λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα δεκηνπξγία 

ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο.  
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Λέμεηο θιεηδηά: πκπεξίιεςε, ζπλνδνί παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ΏκΒΒΏ, κηθηή 

κεζνδνινγία. 

Δηζαγσγή 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη εκθαλήο ε δηαηχπσζε πνηθηιίαο φξσλ, 

ζρεηηθψλ κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. ηφρνο ηνπο ππήξμε ε απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο 

ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Άηνκα κε Βηδηθέο Βθπαηδεπηηθέο Ώλάγθεο (ΏκΒΒΏ). 

Παξ‘ φια απηά νη φξνη πνπ θπξηαξρνχλ θαίλεηαη φηη δηαθξίλνληαη απφ κηα σξαηνπνηεκέλε 

παξνπζίαζε ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο. Σν θπξίαξρν ζέκα φκσο δελ είλαη πνηα νξνινγία 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά ν βαζκφο ζηνλ νπνίν παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ 

αηζζάλνληαη ηζφηηκα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ρσξίο λα πεξηζσξηνπνηνχληαη. 

Πξνρσξψληαο έλα βήκα πάξα πέξα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνζπάζεηα απηή θξάδεηαη απφ 

πνηθηιία παξαγφλησλ εκπνδίσλ (Charalampous θαη Papademetriou, 2019). 

Απφ ηελ εηδηθή ζηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

Μειεηψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη 

δηαθνξνπνηείηαη ζηαδηαθά ε ρξήζε ησλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο απνδεηθλχνληαο ηελ ηάζε πξνο εμαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ.  

Σέηνηνη φξνη είλαη ε «έληαμε», ε «ελζσκάησζε» θαη ε «ζπκπεξίιεςε». χκθσλα κε ηνλ 

νχιε (2002) απηή ε πνηθηιία φξσλ δελ θαηάθεξε λα απνθχγεη ηελ παγίδα ηεο δεκηνπξγίαο 

ελλνηνινγηθψλ ζπγρχζεσλ. Γη‘ απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα πξνρσξήζνπκε 

ζηε δηαζαθήληζε ησλ ελ ιφγσ φξσλ, έρνληαο παξάιιεια ππφςελ φηη ε εξκελεία ηνπο 

πνηθίιεη (Kyriazopoulou θαη Weber, 2009). Δ «Βηδηθή Ώγσγή ή Βθπαίδεπζε» παξέρεηαη ζε 

παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί σο «απνθιίλνληα απφ ην θπζηνινγηθφ» (Paris, Nonis θαη Bailey, 

2018), ελψ απνηειεί κέξνο νιφθιεξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ελφο εμεηδηθεπκέλνπ, αηνκηθνχ ή 

νκαδηθνχ πξνγξάκκαηνο (Υξεζηάθεο, 2011). Παξάιιεια, επηθεληξψλεηαη ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νξίδνληάο ηα σο «ηαηξηθά πξνβιήκαηα». Δ άπνςε απηή 

νδεγεί ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ (Felekidou θαη 

Lenakakis, 2018).  

ηνλ αληίπνδα ηεο «εηδηθήο» βξίζθεηαη ε «γεληθή εθπαίδεπζε». Χο «γεληθή», «ηππηθή», 

«θαλνληθή» ή «ζπλεζηζκέλε» εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ρσξίο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ζηα πιαίζηα ηεο Πξσηνβάζκηαο, Αεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (ΐνπιή ησλ Ώληηπξνζψπσλ, 2001). Πξνρσξψληαο έλα βήκα πάξα πέξα θαη 

κειεηψληαο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ν πξψηνο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

λα εθθξάζεη ηε ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ κε ηα παηδηά ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία είλαη ν φξνο «έληαμε» (integration).  
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πσο ηνλίδνπλ νη Rodrigueza θαη Garro-Gil (2015) ε «έληαμε» είλαη ε απιή ηνπνζέηεζε ησλ 

καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ ζηα γεληθά ζρνιεία. Ο φξνο «έληαμε» αλαθέξεηαη 

ξεηά ζηελ απιή ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ ζηνλ ίδην ρψξν κε 

ηα παηδηά ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο, παξφιν πνπ δελ πξνυπνζέηεη θακία ζπλαλαζηξνθή ή 

αιιειεπίδξαζε. Οπζηαζηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο «έληαμεο» επηηξέπεη ζηα παηδηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ λα βξίζθνληαη ζην ίδην ζρνιείν κε φια ηα ππφινηπα παηδηά 

ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, λα ζπλαλαζηξέθνληαη ή λα 

αθνινπζνχλ γεληθά ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ο φξνο «ελζσκάησζε» πνπ δηαδέρεηαη ηνλ φξν «έληαμε» νδεγεί ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν κε ηα ππφινηπα παηδηά, 

ρσξίο φκσο λα ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα πσο πξέπεη λα κνηξάδνληαη θαη ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία (Kyriazopoulou θαη Weber, 2009). Παξαπέκπεη ζηε δηδαζθαιία ελφο παηδηνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ΏκΒΒΏ θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε κηα αίζνπζα εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην γεληθφ ζρνιείν, ελψ ην ηνπνζεηεί ζηε «γεληθή» ηάμε κφλν γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα εκεξεζίσο (McCarthy, 2006).  

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα «ελζσκάησζε» ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΏκΒΒΏ, έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζην Κππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Πξσηνβάζκηα θαη Μέζε 

Βθπαίδεπζε) νη «Βηδηθέο Μνλάδεο». χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 2001 ηνπ ΤΠΠΚ, νη 

«Βηδηθέο Μνλάδεο» ιεηηνπξγνχλ ζηα γεληθά ζρνιεία ζε ρψξνπο άλεηνπο θαη πξνζβάζηκνπο ζε 

παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ. ηελ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη ιφγνο ζπγθεθξηκέλα 

γηα ηηο Βηδηθέο Μνλάδεο Μέζεο Βθπαίδεπζεο (ΒΜΜΒ). Δ ΒΜΜΒ ζχκθσλα κε ηνπο «Πεξί 

Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο» θαλνληζκνχο ηνπ 2001 (ΐνπιή 

ησλ Ώληηπξνζψπσλ, 2001) είλαη: 

«έλαο ρψξνο εληαγκέλνο θαη ελζσκαησκέλνο ζε ζπλεζηζκέλα ζρνιεία, ζηνλ νπνίν θνηηνχλ 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο».  

Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ MacCarthy (2010) ε «ελζσκάησζε» εζηηάδεη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ καζεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε παηδηνχ, δεκηνπξγψληαο έηζη 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα ζηεξηγκέλα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, δηαρσξίδνληάο ην παξάιιεια απφ 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ, πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη φξνη «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» δηαθέξνπλ ελλνηνινγηθά κεηαμχ 

ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν γηα λα δειψζνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο παηδηνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ΏκΒΒΏ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ρσξίο φκσο λα 

πξνυπνζέηνπλ θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο γεληθφηεξα (ΐφκβα, 2012).  

ΐέβαηα, θαζίζηαηαη θαηαλνεηφ φηη θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί εχθνια. Σν γεγνλφο 

φκσο, φηη έζησ θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν δελ εθιακβάλεηαη σο αλαγθαία ε απνδνρή ηνπ 

καζεηή, θαζηζηά ηνπο φξνπο «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» αηαίξηαζηνπο κε ηελ πξνζπάζεηα 

εμαζθάιηζεο ίζσλ δηθαησκάησλ αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Οη φξνη απηνί θαηεγνξήζεθαλ φηη απνδίδνπλ απιά ηελ ζπλχπαξμε ζηα «γεληθά» 
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ζρνιεία, ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φρη ηελ ίζε 

εθπαηδεπηηθή ηνπο κεηαρείξηζε (Haug, 2014). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη πξναλαθεξζέληεο φξνη έρνπλ παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο Lauchlan θαη Greig (2015) ζηνλ φξν «inclusion». Ο φξνο κπνξεί λα απνδνζεί κε 

πεξηθξαζηηθφ ηξφπν ζηελ ειιεληθή σο: ε «εθπαίδεπζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φινπο» 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα φισλ.  

πσο αλαθέξεη ν Ώγγειίδεο (2004) ν φξνο «inclusive education» κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά 

απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο σο «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε» ή «ζπλεθπαίδεπζε» θαη απφ 

άιινπο σο «ζρνιηθή ελζσκάησζε» (Barton 2008), ελψ θάπνηνη πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«εληαία εθπαίδεπζε» (πκεσλίδνπ θαη Φηηάθα, 2012). 

Ο φξνο «ζπκπεξίιεςε» ινηπφλ αλαθνξηθά κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παγθνζκίσο (Messiou, 2017) αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο 

ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ κε ζηφρν ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε (Messiou, 2019; Linde, Lemonik θαη Mikaila, 2015).  

ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο εμέρνληα ξφιν θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο φπσο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Papademetriou and Charalambous, 2019), 

ε ζπλδηδαζθαιία (Υαξαιάκπνπο θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2018), αιιά θαη ε ζπκπεξηιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Charalambous and Papademetriou, 2019). 

Δ ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπκπεξίιεςε» φκσο έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ΒΜΜΒ ζην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αθνχ ε χπαξμή ηνπο θαη κφλν ζπκβάιιεη ζηε 

δηαηψληζε ζπλαηζζεκάησλ πεξηζσξηνπνίεζεο (Charalampous θαη Papademetriou, 2018). ην 

ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη ππάξρεη έλα πξφβιεκα, ζην νπνίν πξέπεη άκεζα λα εμεπξεζεί ε 

αξκφδνπζα ιχζε.  

χκθσλα κε ηνπο Symeonidou θαη Phtiaka (2009) ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε δελ 

παξέρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ γηαηί έξρεηαη αληηκέησπε κε πνηθηιία 

εκπνδίσλ, φπσο ηα αθφινπζα: ε ειιηπήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Symeonidou, 

2017),  νη απφςεηο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (Messiou, 2019), νη 

απφςεηο ησλ ζπλνδψλ ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο AκΒΒΏ (Κιεάλζνπο, 

Παπαιεμαλδξή θαη Φηηάθα, 2012), νη ειιηπείο γλψζεηο ηνπ δηεπζπληή (Charalampous and 

Papademetriou, 2019), ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ (ΤΠΠΚ) θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν 

(Υαξαιάκπνπο θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2017).  

πλνδνί παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ  

Δ ζπκβνιή ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ ησλ ΒΜΜΒ είλαη 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο (Giangreco, Halvorsen, Doyle θαη Broer, 2004; Day, 2019). Αηεζλψο 

αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνπο ζηε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ (Wise θαη 

Glass, 2000). Γη‘ απηφ νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα ζπλεξγαζηνχλ 
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απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλνδνχο Giangreco θαη Doyle (2002). Ώο κειεηήζνπκε φκσο ηα 

θαζήθνληα ηνπο, ηα νπνία εζηηάδνληαη ζχκθσλα κε ην ΤΠΠΚ (2009) ζηελ:  

«απνδνρή ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηελ ερεκχζεηα, ηε βνήζεηα ηελ νξγάλσζε θαη 

εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ παηδηψλ, ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ εληφο θαη 

εθηφο ζρνιείνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ».  

Ώλάκεζα ζηηο επζχλεο ηνπο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ πνπ ηνπο 

ππνδεηθλχνληαη απφ ην ΤΠΠΚ   

(http://www.scholikieforeialefkosias.org.cy/myfiles/entypa/scholikos_voithos_synodos_gia_p

aidia_eidikes_anagkes_prosonta.pdf ). Οη Κιεάλζνπο, Παπαιεμαλδξή θαη Φηηάθα (2012) 

αλαθέξνπλ φηη νη ζπλνδνί ζπλήζσο είλαη ηα πξφζσπα πνπ ζηεξίδνπλ ηα παηδηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ, θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Γη‘ απηφ, 

αμίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε καο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηηο 

Δ.Π.Ώ. ηηο Δ.Π.Ώ. ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη ζπλνδνί δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Κχπξν, φπνπ νη ζπλνδνί έρνπλ ηνλ ξφιν θπξίσο ησλ 

θξνληηζηψλ ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ. πλεπψο, αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο, απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ν εληζρπκέλνο ζεβαζκφο, ε εθηίκεζε θαη ε 

αλαγλψξηζε, ζα απνηεινχζε έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε ζπκπεξίιεςε. 

Δ ζέζε φκσο θαη ησλ ηδίσλ ησλ ζπλνδψλ θαίλεηαη φηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, αθνχ 

βξίζθνληαη ππφ ηε ζπλερή επίβιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζπλνδνί παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

απνκνλψλνληαη, αθνχ είλαη νη πξψηνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα παηδηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ (Κσλζηαληίλνπ θαη Ώγγειίδεο, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Κσλζηαληίλνπ θαη Ώγγειίδε (2009) ν ξφινο ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη άιινηε ζεηηθφο θη άιινηε αξλεηηθφο, αθνχ ιφγσ 

άγλνηαο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. χκθσλα κε 

ηνπο Φηηάθα, νθνθιένπο θαη Ώληξένπ (2005) δελ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, αθνχ βξίζθνληαη ζπλέρεηα ππφ ηελ 

πξνζηαζία θαη ην «άγξππλν κάηη» ησλ ζπλνδψλ ηνπο, αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ. 

Δ πηζαλή αληηζπκπεξηιεπηηθή ζηάζε ησλ ζπλνδψλ ελδέρεηαη λα πεγάδεη, φπσο επηζεκαίλνπλ 

νη Κιεάλζνπο, Παπαιεμαλδξή θαη Φηηάθα (2012, ζ. 255) απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ Κχπξν νη 

πεξηζζφηεξνη ζπλνδνί «είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ θαη δελ έρνπλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ή 

βηψκαηα, είηε απφ γεληθή, είηε απφ εηδηθή εθπαίδεπζε, ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη 

αθαδεκατθά». Ώπηφ δελ είλαη ηπραίν, αθνχ ην ίδην ην ΤΠΠΚ (2009a) ζεσξεί σο απαξαίηεην 

πξνζφλ γηα ηελ πξφζιεςε ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδνχ κφλν ην Ώπνιπηήξην Λπθείνπ θαη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο ηνπ ππνςήθηνπ, ελψ σο επηπξφζζεην πξνζφλ ζεσξνχλ ην δίπισκα 

αλψηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ζέκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο, λεπηαγσγείνπ, 

ςπρνινγίαο, λνζειεπηηθήο, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ή άιινπ, ζπλαθέο κε ηελ εξγαζία απηή 
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(http://www.scholikieforeialefkosias.org.cy/myfiles/entypa/scholikos_voithos_synodos_gia_p

aidia_eidikes_anagkes_prosonta.pdf ). 

Μεζνδνινγία 

ΐαζηθφ ζηφρν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλνδψλ παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο ΒΜΜΒ κέζσ 

ελφο ζρεδίνπ δξάζεο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν πξνβήθακε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηε γεληθφηεξε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα εληνπηζκφ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε 

ζπκπεξηιεπηηθή θηινζνθία ελδέρεηαη λα κελ πινπνηείηαη ζηνλ ρψξν ησλ ζρνιείσλ Μέζεο 

Βθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ. Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα: 

-Ώπφ πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ ζπλνδψλ παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο καζεηέο ησλ ΒΜΜΒ;  

-Με πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζαλ νη ζπλνδνί παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ λα 

ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο ΒΜΜΒ; 

Δ κηθηή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη επαξθψο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αθνχ απνηειεί κία απφ ηηο αληηθεηκεληθφηεξεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο 

(Creswell, 2014). Βπηηξέπεη ηνλ ζπλδπαζκφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο 

παξέρνληαο ηελ επρέξεηα γηα ηξηγσλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (Rendani Sipho, 2012), αθνχ 

αληιεί ζηνηρεία απφ πνηθηιία εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο ζπλεληεχμεηο, παξαηεξήζεηο θαη 

εξσηεκαηνιφγηα. Βπηπξφζζεηα, κπνξεί λα γεληθεχζεη ηα απνηειέζκαηα, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφλ πην μεθάζαξε θαη βαζηά θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο 

θαη επνκέλσο, ε κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο (Ponce θαη Pagán-Maldonado, 

2014). χκθσλα κε ηελ Klette (2012) ε κηθηή κεζνδνινγία πεξηνξίδεη ηηο επηθξίζεηο ελαληίνλ 

ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ γηα ππνθεηκεληθφηεηα, αιιά θαη ηελ απφθιηζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη 

ζε κηα πνζνηηθή έξεπλα ιφγσ ίζσο ηνπ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ ησλ αξηζκεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 153 ελήιηθεο. πγθεθξηκέλα, 82 

εθπαηδεπηηθνχο, 15 ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ, 11 βνεζνχο 

δηεπζπληέο, 4 δηεπζπληέο, 13 γνλείο παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ θαη 25 γνλείο 

παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, Σν 64% ησλ ελειίθσλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

άληξεο θαη ην 36% γπλαίθεο. Δ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθε ειηθηαθά ζηελ 

θαηεγνξία ησλ 45-54 (52%), ελψ ην 31% αλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ 35-44 εηψλ θαη ην 17% 

ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ 55 εηψλ. Σν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ ε εκπινθή ηνπο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ ηεο ΒΜΜΒ είηε εληφο ηεο 

ΒΜΜΒ, είηε εληφο ηεο γεληθήο ηάμεο. Οη ζπκκεηέρνληεο-γνλείο επηιέγεθαλ ιφγσ ηνπ φηη ηα 

παηδηά ηνπο δηδάζθνληαλ ζε ηκήκαηα ζηα νπνία εληάζζνληαλ καζεηέο ηεο ΒΜΜΒ ή ιφγσ ηνπ 
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φηη ηα παηδηά ηνπο ήηαλ καζεηέο ηεο ΒΜΜΒ. Βπηπξφζζεηα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαη 122 

καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 32 θνηηνχζαλ ζηελ ΒΜΜΒ. Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2018 κέρξη ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2018, ζε πέληε ζρνιεία Μέζεο Βθπαίδεπζεο 

ηεο Κχπξνπ ηα νπνία δηαζέηνπλ ΒΜΜΒ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 

φινη νη καζεηέο ησλ ΒΜΜΒ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηα ππφ έξεπλα ζρνιεία, αιιά θαη φινη νη 

ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ζρνιεία. Ο θάζε ζπλνδφο είρε ππφ ηελ επζχλε ηνπ 2 ή 3 καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ ΒΜΜΒ. 

πγθεθξηκέλα, έιαβαλ κέξνο έλα ζρνιείν απφ ηελ Λεκεζφ, έλα απφ ηε Λάξλαθα, έλα απφ ηε 

Λεπθσζία θαη δχν απφ ηελ Πάθν. 

H κεζνδνινγηθή πνξεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο νδεγεί απηνκάησο ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ 

ηεο «αθνινπζεηηθήο δηεξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο» (sequential exploratory strategy), έλα 

κνληέιν ζπιινγήο κηθηψλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, 

ελζσκαηψλνληαο έπεηηα θαη ηηο δχν κεζφδνπο (Creswell, 2014). Δ έξεπλα πεξλά απφ ηα 

ζηάδηα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ δηαδνρηθά (Καινγεξάθε, 2013). 

Σν κνληέιν «αθνινπζεηηθήο δηεξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο» ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα 

επεμεγήζεη ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ, ελψ εθαξκφδεηαη φηαλ ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα 

αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα κηαο κηθηήο κειέηεο ή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δηεμαγσγή κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο (Καινγεξάθε, 2013). ην πιαίζην απηφ, ν εξεπλεηήο 

αθνινπζεί ηξία ζηάδηα: ηε ζπιινγή, ηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ηεο 

αλάιπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νξγάλνπ, πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα δείγκα πιεζπζκνχ. Σν 

κνληέιν είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (Creswell, 2014). 

Δ «αθνινπζεηηθή δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή» θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή κε ηε 

κειέηε ηεο εηθφλαο 1 πνπ αθνινπζεί:  

 
Εηθόλα 1: Αθνινπζεηηθή δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

Ώμίδεη αθφκε λα επηζεκάλνπκε φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηε ζεκειησκέλε ζεσξία (grounded theory) (Strauss θαη Corbin, 1990), κία 

εξκελεπηηθή, θνλζηξνπθηηβηζηηθή κέζνδν πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη έπεηηα λα ηε ζπλδπάζνπλ κε ηελ άπνςε ησλ εξεπλεηψλ 

(Hutchinson, 1998). πγθεθξηκέλα, έρνπκε επηιέμεη ηνλ ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ (systematic 

design), ην έλα δειαδή απφ ηα ηξία είδε ζρεδηαζκνχ πνπ πξνηείλεη ε ζεκειησκέλε (grounded) 

ζεσξία (systematic, emerging and constructivist design), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηξία 

ζηάδηα, ηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ νλνκαζηηθή αλνηθηή θσδηθνπνίεζε, ηελ αμνληθή 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε (Creswell, 2014).   
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Παξφιν πνπ ε ζεκειησκέλε ζεσξία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Johnson (2008) κπνξεί θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ώπνζθνπψληαο ζηε ζπλνιηθή αλάιπζε ησλ κηθηψλ 

δεδνκέλσλ πνζνηηθνπνηήζακε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα θαη πνηνηηθνπνηήζακε ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα. Δ πξνζπάζεηα απηή πεξηιάκβαλε ηε κεηαηξνπή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ 

ιέμεηο ή εηθφλεο ζε αξηζκνχο κέζσ ηεο αλάγλσζεο, ηεο θσδηθνπνίεζεο, ηεο παξνπζίαζεο θαη 

ηεο εξκελείαο ηνπο. Βπηπξφζζεηα, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα δεδνκέλα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ.  

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, νη αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, νη ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο θαη 

νη νκάδεο εζηίαζεο. Δ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δηήξθεζε ζπλνιηθά έλα κήλα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2018-2019. Δ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είρε 

δηάξθεηα 20 πεξίπνπ ιεπηψλ. Δ ζπκκεηνρή ζε ζπλεληεχμεηο δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά, ε 

ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εζηίαζεο πεξίπνπ 20 ιεπηά θαη νη παξαηεξήζεηο πεξίπνπ 40 ιεπηά. Οη 

αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαη νη νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε γξαθεία ΐνεζψλ 

Αηεπζπληψλ ζε πξσηλφ ρξφλν, ελψ νη παξαηεξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξσηλφ ρξφλν, ζε 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Με ζηφρν λα 

θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ 

κέξνο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 1. 
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Πίλαθαο 1: Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζπκκεηέρνληεο 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: «Μέξνο Ώ΄: Αεκνγξαθηθά ηνηρεία», 

«Μέξνο ΐ΄: Ώπφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο πλνδνχο καζεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ» θαη «Μέξνο Γ: Ώληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο 

ΒΜΜΒ απφ ηνπο ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ». Οη εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ ηηο νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ην ΐ΄ θαη Γ΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

βαζίδνληαλ ζε απαληήζεηο πέληε ζεκείσλ (Likert 5-point scale), νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζηηο εμήο πηζαλέο απαληήζεηο: 1: Αηαθσλψ απνιχησο, 2: 

Αηαθσλψ, 3: Οχηε Αηαθσλψ/Οχηε πκθσλψ, 4: πκθσλψ, 5: πκθσλψ Ώπνιχησο. 

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ κε ηε ρξήζε ερνγξαθήζεσλ θαη θαηαγξαθήο εδαθηθψλ 

ζεκεηψζεσλ. Σα κηθηά δεδνκέλα κεηά ηελ αλάιπζή ηνπο είραλ επηζηξαθεί ζηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο απνζθνπψληαο ζηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο. Δ πξνζπάζεηα απηή είρε σο 

επηπξφζζεην ζηφρν λα επηβεβαηψζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ βεβηαζκέλα. Σα 

πνηνηηθά δεδνκέλα αληαλαθινχζαλ ζηηο εληππψζεηο, ην πεξηβάιινλ, ηηο ιεθηηθέο θαη κε 

ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Παξάιιεια, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα αλαιπζήθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Μέζα απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο Cronbach α εκθαλίδεηαη σο 

ηθαλνπνηεηηθφο (α=0,767), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εξσηήζεηο, πνπ έρνπκε 

επηιέμεη ζπλζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ θιίκαθα likert (εξσηήζεηο κε πέληε επηινγέο), ε νπνία 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Ώπφ ηελ άιιε, ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ 

έρνπλ επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, ελψ δεδνκέλα 

θαηαζηξάθεθαλ έμη κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Σα πην πάλσ ζηνηρεία 

απνδεηθλχνπλ θαηά ηελ άπνςή καο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 

Ώλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα εζηθήο πνπ άπηνληαη ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ζπκθσλήζνπλ, εάλ ην επηζπκνχλ, κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, δίλνληαο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή κέζσ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ «Βληχπνπ πγθαηάζεζεο γηα πκκεηνρή ζηελ Έξεπλα». Αηεπθξηλίζηεθε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνζχξνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ρσξίο ζπλέπεηεο. Άδεηα γηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έρεη 

ρνξεγεζεί θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηεμαγσγή ηεο. 

Βπηπξφζζεηα επηβεβαηψζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα ζεβαζηνχκε ηηο αξρέο ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αλσλπκίαο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

Απνηειέζκαηα 

πσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ε κηθηήο κεζνδνινγίαο έξεπλα έρεη μεθηλήζεη κε ην πνηνηηθφ 

ηεο κέξνο. Γη‘ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θηιηθφ 

θιίκα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νχησο ψζηε λα αηζζάλνληαη θαη νη ίδηνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο άλεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Καηά πξψην ιφγν ινηπφλ νη εξεπλεηέο 

πξαγκαηνπνίεζαλ κία γεληθή ζπδήηεζε, ππφ κνξθή νκάδαο εζηίαζεο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ νη ζπλνδνί ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ κε βαζηθφ ζθνπφ 

θπξίσο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο θηινζνθίαο ζηα ζρνιεία φπνπ εξγάδνληαη. Βλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο απφςεηο: 

 «Δ χπαξμε ηεο Βηδηθήο Μνλάδαο δελ καο αθήλεη λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο» (θ. Μαξία-ζπλνδφο) 

«Ώλ καο έδηλε ηελ ειεπζεξία ην Τπνπξγείν λα βάδνπκε ηα παηδηά, φιε ηε κέξα ζηελ θαλνληθή 

ηάμε ζα ήηαλ θαιά. Αελ γίλεηαη φκσο» (θ. Γηάλλεο-ζπλνδφο) 

«Οη λφκνη θαη νη θαλνληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπκπεξίιεςή ηνπο. Πνιιέο 
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θνξέο φκσο ζηεξεί θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Βκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχκε 

ηνπο λφκνπο. Αελ κπνξνχκε λα βάδνπκε ηα παηδηά κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο φπνηε 

ζέινπκε» (θ. Κψζηαο-ζπλνδφο) 

«Αελ θηαίλε κφλν νη λφκνη. Οχηε θη εκείο δελ έρνπκε γλψζεηο γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά 

λα αλήθνπλ ζην ζχλνιν. ηη κάζακε ην κάζακε απφ πείξα» (θ. Εσάλλα-ζπλνδφο) 

« Βληάμεη, καο πξνζιακβάλνπλ ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδνχ κε έλα απιφ απνιπηήξην Λπθείνπ. 

Καιά θάλνπλ! Αίλνπλ δνπιεηά ζηνλ θφζκν. Πξέπεη φκσο λα επηκνξθσλφκαζηε γηα λα 

μέξνπκε πσο λα ρεηξηζηνχκε ηα παηδηά. Άζε πνπ ην θαζέλα ζέιεη ηνλ δηθφ ηνπ ρεηξηζκφ. Ώλ 

πξνζπαζήζεηο αθφκε λα ηα βάιεηο θαη ζηελ θαλνληθή ηάμε…ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην 

πεξίπινθα» (θ. Γεσξγία-ζπλνδφο) 

Μειεηψληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο απφςεηο θαη πνζνηηθνπνηψληαο ηα πνηνηηθά δεδνκέλα, 

πξνθχπηεη φηη 1) νη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ αλαγλσξίδνπλ πσο ε 

ζπκπεξηιεπηηθή θηινζνθία κάιινλ δελ πξνσζείηαη πιήξσο ζηα ζρνιεία Μέζεο Βθπαίδεπζεο 

ηεο Κχπξνπ, 2) γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, ζχκθσλα πάληα κε ηηο απφςεηο ηνπο επζχλεηαη ην 

γεγνλφο φηη κία κεξίδα καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ απνκνλψλνληαη ζηνλ ρψξν 

ηεο ΒΜΜΒ, 3) ην ΤΠΠΚ δελ είλαη αξθεηά επέιηθην κε απνηέιεζκα ην πιαίζην εθπαίδεπζεο 

ησλ καζεηψλ λα θαηεπζχλεηαη απζηεξά απφ ην ΤΠΠΚ, αληί ην ΤΠΠΚ λα εθρσξεί 

πεξηζζφηεξε ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 4) ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί εμαηηίαο ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο έιιεηςεο αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ εθ κέξνπο ησλ 

ζπλνδψλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζπκπεξίιεςε, θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο 

φηη απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο απνηειεί κφλν ην Ώπνιπηήξην Λπθείνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο πνπ πξναλαθέξζεθε επαιεζεχνληαη θαη 

κέζσ ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ηνπ πίλαθα 5 ζηνλ νπνίν γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. Βπνκέλσο νη ζπλνδνί, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηα πέληε ππφ έξεπλα 

ζρνιεία θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο. Με ηνπο ζπλνδνχο φκσο 

θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

(πίλαθαο 5). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε πεξαηηέξσ ηφζν ηηο απφςεηο ησλ ζπλνδψλ, φζν θαη ηηο 

απφςεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γεληθφηεξα ζρεηηθά κε ηε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο, 

πξνρσξήζακε ζε ζπλελλφεζε κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ πέληε ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα. Ώλαηέζεθε ινηπφλ ζηνπο ζπλνδνχο λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ 

δξάζεο πνπ ζα εθαξκνδφηαλ ζηα ζρνιεία ηνπο κε ζηφρν ηελ πην απνηειεζκαηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο ΒΜΜΒ.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη 

θαζνδήγεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Πξνηνχ εθαξκνζηεί ην ζρέδην δξάζεο 

πξνεγήζεθε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ησλ γνλέσλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ ζπλνδψλ, 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνζπάζεηαο. Οη 
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ζπκκεηέρνληεο ππέγξαςαλ ν θαζέλαο μερσξηζηά ην έληππν ζπλαίλεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζηαδίνπ δξάζεο πέξα απφ ηνλ γεληθφ ζηφρν πνπ ήηαλ ε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ησλ ΒΜΜΒ ζηηο γεληθέο ηάμεηο γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

δηδαθηηθέο πεξηφδνπο, ππήξμαλ νη αθφινπζεο: 1)δηαθξηηηθή επίβιεςε ησλ καζεηψλ ηεο 

ΒΜΜΒ απφ ηνπο ζπλνδνχο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηαιείκκαηνο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, 2)δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφλ πην 

ζπκπεξηιεπηηθνχ εληαίνπ (γηα φια ηα ηκήκαηα θαη γηα ηελ ΒΜΜΒ) σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

(πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο ΒΜΜΒ ζηα γεληθά ηκήκαηα), 3)ζπκκεηνρή 

ησλ ζπλνδψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα κελ απνκνλψλνληαη. 

Ώλαηέζεθε ινηπφλ ζηνπο ζπλνδνχο ην θαζήθνλ λα θξνληίζνπλ γηα κεξηθή απεμάξηεζε ησλ 

παηδηψλ ηεο ΒΜΜΒ, ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ φζν ην 

δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκπεξίιεςή ηνπο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχκε 

θαη ζηελ αθήγεζε ελφο πεξηζηαηηθνχ ζρεηηθνχ κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζπλνδνί 

παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ησλ ΒΜΜΒ. 

Παξαηίζεληαη ηα ιφγηα ηνπ θ. Κψζηα, ελφο βνεζνχ δηεπζπληή: 

«…Οη καζεηέο εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ησλ ζπλνδψλ κε θάζε 

δηαθξηηηθφηεηα βέβαηα, επηηξέπνληαο ηνπο ζρεηηθή ειεπζεξία θηλήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη 

νδεγίεο πνπ είραλ ήηαλ λα θξνληίδνπλ γη‘ απηφ, έρνληαο νπηηθή επαθή κε ηα παηδηά. Γηα λα 

πινπνηεζεί φκσο θάηη ηέηνην, ε δηεχζπλζε είρε εθ ησλ πξνηέξσλ θξνληίζεη, ψζηε νη αίζνπζεο 

ζηηο νπνίεο δηδάζθνληαλ νη καζεηέο απηνί, λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ αίζνπζα ηεο ΒΜΜΒ. Σν 

εγρείξεκα απηφ βέβαηα έρεη πξνθαιέζεη αξθεηέο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο 

κε ηηο πθηζηάκελεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνδψλ. Οη ζπλνδνί 

παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ ήηαλ αξρηθά κφλν δχν γηα ελλέα παηδηά, φκσο κεηά 

απφ αξθεηέο πηέζεηο πξνο ηε ρνιηθή Βθνξεία θαη ην Βπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο 

απμήζεθαλ ζε ηξεηο».  

Ώο κειεηήζνπκε φκσο, ηελ άπνςε κίαο ζπλνδνχ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ, 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία. Δ ζπλνδφο θπξία Μαξία εμέθξαζε ηα αθφινπζα: 

«Βίκαη ελζνπζηαζκέλε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο. Υάξεθα πνπ ήκνπλ κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα βιέπεηο ηελ ηθαλνπνίεζε ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ γηαηί 

ληψζνπλ φηη ζηγά ζηγά γίλνληαη φκνηα κε ηα άιια».      

Δ απφπεηξα γηα εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπκπεξίιεςεο νδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο ΒΜΜΒ ζηα γεληθά ηκήκαηα γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

δηδαθηηθέο πεξηφδνπο, ή θαη γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο εάλ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Δ ελ 

ιφγσ πξνζπάζεηα εθαξκφζηεθε ζηα πέληε ππφ έξεπλα ζρνιεία επεξεάδνληαο θαη ην ζρνιηθφ 

σξνιφγην πξφγξακκα, θάηη πνπ επέθεξε κεγάιεο εληάζεηο ζην ζρνιείν. πσο αλαθέξεη ν 

δηεπζπληήο ηνπ ελφο ζρνιείνπ: 

«Υξεηάζηεθε λα αιιάμνπκε ην σξνιφγην πξφγξακκα πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα 

λα ην πξνζαξκφζνπκε ζην λέν δεηνχκελν. Βίρακε ζέκαηα θαη κε ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 
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ιφγσ ηνπ φηη θάπνηα παηδηά ηεο Μνλάδαο είραλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

αλεβαίλνπλ ζθάιεο. Κη απηφ επεξέαζε ην πξφγξακκα» 

Ώμίδεη αθφκε λα ζεκεηψζνπκε φηη θάπνηνη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ζηνπο νπνίνπο πξνηάζεθε 

λα εληάζζνληαη ζηα ηκήκαηα ηνπο νη καζεηέο ηεο ΒΜΜΒ αληέδξαζαλ. ηελ αξρή νθείινπκε 

λα νκνινγήζνπκε πσο ηνπο ζεσξήζακε παξάινγνπο. Έπεηηα βέβαηα αληηιεθζήθακε φηη νη 

αλαζθάιεηεο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ινγηθέο. Βλδεηθηηθά είλαη ηα ιφγηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θ. Έιιεο:    

«Ξέξσ φηη καο ζεσξείηε παξάινγνπο πνπ δελ ζέινπκε λα κπαίλνπλ κεο ηελ ηάμε καο ηα 

παηδηά. Σν βιέπσ ζηα κάηηα ζαο. Να ζαο πσ φκσο γηαηί. Βίλαη δχζθνιν λα έρεηο ζηελ ηάμε 

έλα παηδί πνπ έρεη ηέηνηα πξνβιήκαηα. Αελ κπνξείο νχηε λα πςψζεηο ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ζνπ, 

νχηε λα παξαθεξζείο γηαηί ακέζσο αλαζηαηψλνληαη. Καη νη ζπλνδνί απφ ηελ άιιελ πνπ 

πξέπεη λα είλαη κεο ηελ ηάμε κε ηα παηδηά....είλαη πξφβιεκα…Βεε …πσο θαη λα ην θάλνπκε 

είλαη δχζθνιν λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα ζνπ άιινο ελήιηθαο, ληψζεηο άβνια. Καη λα κελ 

μερλάκε φηη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηο θαλνληθά θαη ηε δηδαζθαιία ζνπ ζηνλ θάζε καζεηή. 

θέςνπ λα έρεηο θη άιινπο κεο ηελ ηάμε πνπ λα ζέινπλ…πσο ην 

ιέηε…εεε…δηαθνξνπνίεζε;…ελαιιαθηηθή; Έρνπκε θαη εξγαζηήξηα κε πιηθά επηθίλδπλα. Σί 

λα ηνπο θάλνπκε εθείλε ηελ ψξα;…λα βιέπνπλ κφλν; θέθηεθε θαλέλαο αλ έρνπκε ηηο 

γλψζεηο λα βνεζήζνπκε απηά ηα παηδηά;»  

Μέζα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δήισζε θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

αληηιακβαλφκαζηε αθφκε φηη: 1)πέξα απφ ηα ζέκαηα ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηεο δπζθνιίαο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ππάξρεη κάιινλ θαη 2)έιιεηςε ζπλεξγαζίαο 

θαη νηθεηφηεηαο αλάκεζα ζηνπο ζπλνδνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 3)Βλδέρεηαη κάιηζηα ε 

ζρέζε απηή λα κεηαηξέπεηαη θάπνηε θαη ζε ζρέζε θαρππνςίαο ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ 

ζπλέληεπμε. Δ άπνςε φηη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο 

ΒΜΜΒ ζηε γεληθή ηάμε είλαη έληνλεο εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηηο απφςεηο αξθεηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ώλάκεζα ζε απηέο μερσξίδεη θαη ε αληηπξνζσπεπηηθή άπνςε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θ. Θενδψξαο: 

«Απζθνιεχνκαη πνιχ φηαλ έρσ ηα παηδηά ηεο Μνλάδαο ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο κνπ είλαη πνιχ 

άηαθηνη. Με δπζθνιία ηα θαηαθέξλσ λα παξακείλνπλ ζηηο θαξέθιεο γηα 40 ιεπηά. Αελ κπνξψ 

λα έρσ θαη ηελ επζχλε ησλ παηδηψλ ηεο Μνλάδαο πνπ έρνπλ ηφζα πξνβιήκαηα. Ώπφ ηελ άιιε 

έλαο ζπλνδφο δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ». 

πκπιεξσκαηηθά, είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ηε δένπζα πξνζνρή θαη ζηελ άπνςε ηεο θ. 

Μαξίλαο, ζπλνδνχ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ: 

«Ώπηφ πνπ απνθαζίζαηε λα θάλεηε είλαη πνιχ δχζθνιν. Βκείο (νη ζπλνδνί) είκαζηε φια θη 

φια ηξία άληε ηέζζεξα άηνκα ζε θάζε ζρνιείν. Σα παηδηά είλαη απφ έμη έσο δψδεθα ζπλήζσο. 

Αελ κπνξνχκε λα βξηζθφκαζηε θνληά ζε ελλέα δέθα αίζνπζεο ηαπηφρξνλα. Σν ζρνιείν είλαη 

ηεξάζηην. Έρεη ηφζα εξγαζηήξηα». 
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Σελ πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπκε κηα φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο 

εληζρχεη θαη κία ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ώθεγείηαη ε εθπαηδεπηηθφο θ. Ώληηγφλε: 

«Μηα κέξα ζηα κέζα ηνπ Οθηψβξε βξηζθφκνπλ ζηελ ηάμε γηα κάζεκα. Ξαθληθά άθνπζα 

έληνλν ζφξπβν. ΐιέπσ θακία δεθαξηά καζεηέο λα ηξέρνπλ βγαίλνληαο έμσ απφ ηελ ηάμε. 

Πίζσ ηνπο έηξερε έλα θνξίηζη ηεο Βηδηθήο Μνλάδαο. Μεηά νη καζεηέο έξρνληαλ μαλά ζηελ 

ηάμε θαη ην θνξίηζη ηεο Βηδηθήο Μνλάδαο έηξερε πίζσ ηνπο θσλάδνληαο θαη ξίρλνληάο ηνπο 

δηάθνξα αληηθείκελα. Οη ζπλνδνί θαη ε θαζεγήηξηα πξνζπαζνχζαλ κάηαηα λα ηελ εξεκήζνπλ. 

Δ αλαζηάησζε πνπ πξνθιήζεθε ζε φιν ην ζρνιείν ήηαλ ηεξάζηηα. ηαλ θηχπεζε θνπδνχλη 

κίιεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηελ ζπλνδφ. Μνπ εμήγεζαλ φηη ηειηθά ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν ε καζήηξηα εμαγξηψζεθε ήηαλ γηαηί κφιηο έβιεπε ζηπιφ αλαζηαησλφηαλ. Ήζειε λα 

γξάθεη κφλν κε κνιχβη. Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή φκσο αλαζηαηψζεθε έληνλα γηα ηνλ 

ιφγν φηη φια ηα παηδηά έγξαθαλ κε ζηπιφ, θάηη ην νπνίν δελ είρε μαλαζπκβεί. Σα ππφινηπα 

παηδηά θνβήζεθαλ φηαλ ηελ είδαλ λα ζπκπεξηθέξεηαη έηζη κε απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα 

ηξέρνπλ».   

Ώλάινγα, κηθξφηεξεο έληαζεο βέβαηα πξνβιήκαηα, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ ηεο ΒΜΜΒ θαη ζε άιια ηκήκαηα. Απζηπρψο ηφζν 

νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη ζπλνδνί θαίλεηαη φηη είραλ δίθην. Δ πξνζπάζεηα απηή ήηαλ 

αδχλαην λα εθαξκνζηεί κεκνλσκέλα απφ ην ζρνιείν, ρσξίο ηε δένπζα ζηήξημε ελφο θαιά 

ζεζκνζεηεκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. Ώληηιακβαλφκαζηε επνκέλσο, φηη είλαη αξθεηνί θαη 

βάζηκνη νη πξνβιεκαηηζκνί κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπνη νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο 

επίζεο θαη φηη πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα απνθεπρζνχλ ή έζησ λα κεησζνχλ νη ζθέςεηο 

απηέο, πνπ φπσο θαίλεηαη ηνπο ηαιαλίδνπλ έληνλα.  

Δ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ελφο πξσηνπνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπκπεξίιεςεο ησλ 

καζεηψλ ηεο ΒΜΜΒ θαηέιεμε δπζηπρψο ζε απνηπρία. Γη‘ απηφ, νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ 

απνθάζηζαλ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα θαηαξηηζηεί έλαο θαηάινγνο κε άηνκα πνπ νηθεηνζειψο 

ζα αλαιάκβαλαλ ηελ επζχλε λα εληάμνπλ ζηηο γεληθέο ηάμεηο ηνπο καζεηέο ηεο ΒΜΜΒ. Καηά 

πξνηίκεζε βέβαηα, επηιέγνληαλ φπνπ ήηαλ εθηθηφ εθπαηδεπηηθνί, ησλ νπνίσλ ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν ζρεηηδφηαλ κε ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε καζεηή. Παξ‘ φια απηά θαη ε 

ελ ιφγσ πξνζπάζεηα δελ θαίλεηαη λα νδήγεζε ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ώο κειεηήζνπκε 

φκσο ηελ άπνςε ηεο ζπλνδνχ θ. Μαξίαο. 

«Δ δηαδηθαζία ήηαλ πνιχ θνπξαζηηθή, εηδηθά γηα εκάο ηνπο ζπλνδνχο. Πεξάζακε θαη θάπνηεο 

θάζεηο πνπ ζπδεηήζακε έληνλα κεηαμχ καο, φκσο ηα βξήθακε ζηγά ζηγά. εκαζία έρεη ην 

γεγνλφο φηη ήηαλ γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ». 

χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα επηζήκαλζε, ε δηαδηθαζία απηή έρεη πξνθαιέζεη εληάζεηο 

ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ζπλνδνχο. Καιφ ζα ήηαλ φκσο λα απνθηήζνπκε κηα ζθαηξηθή 

άπνςε ηεο δηαδηθαζίαο κειεηψληαο ζε βάζνο ηελ θαηάζηαζε. Ώπεπζπλζήθακε ινηπφλ ζηνλ 

ππεχζπλν θαζεγεηή ηεο ΒΜΜΒ γηα λα ξίμεη θσο ζηα ζπκβάληα. Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο 

ινηπφλ αθεγήζεθε ηα αθφινπζα: 
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«ηαλ αλαθνίλσζα ζηνπο ζπλνδνχο φηη ζα πξνζέρνπλ δηαθξηηηθά ηα παηδηά πνπ γίλνληαη 

παξαηεξεηέο ή θαλνληθνί καζεηέο, δελ αληέδξαζαλ ηδηαίηεξα. Ήμεξαλ φηη ζα έρνπλ 

κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο φκσο αληηιακβάλνληαλ φηη φιν απηφ ήηαλ γηα ην θαιφ ησλ 

παηδηψλ. χληνκα φκσο, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα πξνβιήκαηα. Οη ηξεηο ζπλνδνί 

αλέιαβαλ απφ ηξία παηδηά. Θεσξνχζαλ φκσο, φηη ν έλαο ήηαλ πην επλνεκέλνο απφ ηνλ άιιν 

γηα ηνλ ιφγν φηη θάπνηα παηδηά είραλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο, ελψ θάπνηα άιια αληηδξνχζαλ θαη 

θηππνχζαλ πνιιέο θνξέο ηνλ ζπλνδφ. Λνγνκαρνχζαλ επίζεο γηαηί ζεσξνχζαλ φηη θάπνηνη 

έθαλαλ πεξηζζφηεξε ψξα δηάιεηκκα απφ ηνπο ππφινηπνπο. Σνπο είπα ινηπφλ λα 

ζπλαληεζνχκε γηα λα ιχζνπκε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ρσξίο λα θαηεγνξνχλ 

πηζψπιαηα ν έλαο ηνλ άιινλ. Σειηθά, απνθαζίζακε φινη καδί φηη ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα 

θηηάμσ έλα εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ψζηε ν ππεχζπλνο ζπλνδφο γηα θάζε παηδί λα αιιάδεη 

θάζε βδνκάδα. Βπηπιένλ θηηάμακε θαη έλα πξφγξακκα γηα δηάιεηκκα γηα λα εξεκνχλ ιίγν. 

Ννκίδσ φηη ιχζεθε ην πξφβιεκα». 

χκθσλα κε ηελ θ. Γεσξγία, ηε ζπλνδφ ελφο απφ ηα πέληε ζρνιεία: 

«ην πξφγξακκα είρε απνθαζηζηεί φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα νκάδα ε Εσάλλα κε ηνλ Νίθν, αθνχ ε Εσάλλα ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ελψ ν Νίθνο έρεη βαιβίδα ζηνλ εγθέθαιν. Βπνκέλσο, είλαη δχν πεξηπηψζεηο ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα έπξεπε λα πξνζέμνπκε ηδηαίηεξα, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ επηπξφζζεηα 

πξνβιήκαηα». 

Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηεο θάζε ΒΜΜΒ αλέιαβε φπσο θαίλεηαη πην πάλσ ηε δεκηνπξγία 

ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπλνδψλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε 

ηδηαηηεξνηήησλ. Σν πξφγξακκα βέβαηα δελ αθνξνχζε κφλν ηελ επνπηεία ησλ παηδηψλ, αιιά 

θαη ηηο ψξεο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπλνδνί ζα πήγαηλαλ γηα δηάιεηκκα. Ώλαθνξηθά κε ην 

πξφγξακκα ηνπ δηαιείκκαηνο επηζεκάλζεθε ζηνπο ζπλνδνχο φηη φηαλ θάπνηνο απφ απηνχο 

πεγαίλεη γηα δηάιεηκκα, ηφηε νη ππφινηπνη νθείινπλ λα επηβιέπνπλ φια ηα παηδηά 

αλεμαξηήησο εάλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα δελ ήηαλ ππεχζπλνη γηα θάπνην καζεηή.  

ηφρνο ηνπ λένπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπλνδψλ ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ πην νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ΒΜΜΒ, αθνχ πιένλ νη καζεηέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα παξεπξίζθνληαη φινη ζηνλ ίδην ρψξν, ψζηε ε 

επίβιεςε ηνπο λα είλαη εχθνιε. Δ παξαηήξεζε πνπ παξαηίζεηαη θέξλεη ζην θσο θαη θάπνηεο 

πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπλνδψλ. 

Οη δπζθνιίεο απηέο βέβαηα ρξεηάδνληαη θαη ηνλ αλάινγν ρεηξηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ. 

Πνιιέο θνξέο κάιηζηα θαίλεηαη φηη έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ πνηθηιία ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ππφινηπα παηδηά, γεγνλφο κάιηζηα πνπ πξνθαιεί δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλχπαξμή ηνπο. Οη πξναλαθεξζείζεο εμειίμεηο φκσο, έθεξαλ ζην θσο θαη 

επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία νχηε θαλ θαληαδφκαζηαλ. πγθεθξηκέλα, ε κία ζπλνδφο 

καο εθκπζηεξεχηεθε ηα αθφινπζα: 
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«Κάπνηεο θνξέο θαηαιαβαίλσ ηα παηδηά. Ώπνκνλψλνληαη. Καη καο, καο απνκνλψλνπλ 

θάπνηνη. Αελ είκαζηε κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ…Πξέπεη λα καο ξσηνχλ θη εκάο θάπνηε αλ 

ζπκθσλνχκε κε απηά πνπ θάλνπλ ζρεηηθά κε ηε Μνλάδα». 

Έηζη, πάξζεθε ηειηθά απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ε απφθαζε γηα άκεζε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, αθνχ ζεσξήζεθε φηη είλαη πηζαλφλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλνδψλ λα 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ηεο ΒΜΜΒ. Γη‘ απηφ, 

απνθαζίζηεθε φηη ζηα πέληε ππφ έξεπλα ζρνιεία, νη ζπλνδνί ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, έζησ θαη εθ πεξηηξνπήο, αθνχ ηαπηφρξνλα έπξεπε θάπνηνο 

απφ απηνχο λα επηβιέπεη ηνπο καζεηέο ηεο ΒΜΜΒ θαη θάπνηνο άιινο λα ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ απφςεσλ ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζην ζέκα, θαίλεηαη πσο 

ηειηθά ε θαηάζηαζε είρε κάιινλ βειηησζεί. χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ελφο απφ ηα πέληε 

ζρνιεία: 

«Σα πξάγκαηα πάλε θαιχηεξα! Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ζπλνδνί αξρίζαλ λα ζπλεξγάδνληαη, 

λα ζπδεηνχλ, λα θάλνπλ παξέα….Σα παηδηά επεξεάδνληαη απφ απηή ηε ζρέζε. Ίζσο έηζη λα 

αηζζάλνληαη πην άλεηα ή πην θνληά ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ».  

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο, ζεσξήζακε φηη γηα λα ιάβνπκε φζν 

ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα έπξεπε λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

πνζνηηθνχ κέξνπο. Οπζηαζηηθά ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηξνθνδφηεζαλ ην πνζνηηθφ κέξνο ηεο 

έξεπλαο, αθνχ ην πεξηερφκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ νκάδσλ 

εζηίαζεο έδσζαλ ζηνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα λα δνκήζνπλ ηα πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα 2, ν νπνίνο αθνινπζεί απνδεηθλχεη φηη νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ 

πηζηεχνπλ εληνλφηεξα φηη ε ζπκπεξηιεπηηθή ζεσξία εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο ζπλνδνχο.  

 πλνδνί παηδηψλ 

πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη 

σο ΏκΒΒΏ 

    

Βθπαηδεπηηθνί 

Αηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ 

      

Γνλείο 

Σν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν 

επηηξέπεη ζηνπο ζπλνδνχο λα ζπκβάινπλ ζηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο ΏκΒΒΏ  

 

 

 

11% 

 

 

17% 

 

 

59% 

 

 

13% 

Πίλαθαο 2: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκπεξηιεπηηθό ξόιν ησλ ζπλνδώλ 

Δ δηαθνξνπνίεζε ζηηο πην πάλσ απφςεηο δηθαηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ζπιιεγεί ζην πνηνηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο. Βλδεηθηηθά, αθνινπζεί ε άπνςε ελφο ζπλνδνχ 

καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ, ε νπνία αθνινπζεί: 

«Βκείο μέξνπκε αλ ππάξρεη ζπκπεξίιεςε ζην ζρνιείν καο ή αλ δελ ππάξρεη. Μπνξεί νη 

ππφινηπνη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο λα ηα βιέπνπλ φια ξφδηλα…Μαθάξη λα ήηαλ…Απζηπρψο 
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φκσο δελ είλαη. Δ αιήζεηα είλαη φηη ηα παηδηά ηεο Μνλάδαο θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ 

έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο δνπλ ζην πεξηζψξην». 

Υξεζηκφηαηε γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο έξεπλαο είλαη θαη ε κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ 

ζπκπεξηιεπηηθφ ξφιν ησλ ζπλνδψλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζακε ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ άπνςε φηη «Σν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην 

ζρνιείν επηηξέπεη ζηνπο ζπλνδνχο λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ» θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3. 

Σν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν κνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπλνδνχο λα 

ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ 

 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο  

R -,372 

p. value ,001 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλνδνχο 

παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ 

r -,217 

p. value ,030 

Δ λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο 

νδεγεί ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο  

R -,468 

p. value ,010 

Οη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπλαλαζηξέθνληαη κε 

ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

R -,221 

p. value ,005 

Οη γνλείο καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπκβάινπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ 

r -,105 

p. value ,001 

Πίλαθαο πζρέηηζεο Δεδνκέλσλ 3: Εκπόδηα ζηνλ ζπκπεξηιεπηηθό ξόιν ησλ ζπλνδώλ 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson r πξνθχπηεη φηη 

ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «Σν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί 

ζην ζρνιείν κνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπλνδνχο λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ» θαη ζηηο αθφινπζεο απφςεηο: «Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο», «Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλνδνχο παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ», «Δ λνκνζεζία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο νδεγεί ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», «Οη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο» θαη «Οη γνλείο καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπκβάινπλ 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ», νη νπνίεο 

ζπζρεηίζηεθαλ κία πξνο κία. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνήιζαλ κέζα 
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απφ ηελ πην πάλσ ζπζρέηηζε, νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξναλαθεξζέληεο 

παξάγνληεο (δηεπζπληήο, νη εθπαηδεπηηθνί, ε λνκνζεζία, νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νη γνλείο) ραξαθηεξίδνληαη σο εκπφδηα ζε κηα ελδερφκελε 

πξνζπάζεηα ησλ ζπλνδψλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπκπεξηιεπηηθή δηαδηθαζία. Δ άπνςε απηή 

επηβεβαηψλεηαη θαη κέζσ ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο ε νπνία δηαδέρζεθε ην πνζνηηθφ 

(αθνινπζεηηθή δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή) κε ηελ άπνςε ελφο παηέξα παηδηνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ΏκΒΒΏ: 

«Αελ λνκίδσ λα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη δελ γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ζπκπεξίιεςε. 

Απζηπρψο φκσο απνηπγράλνπλ…Γηαηί;…Μάιινλ επεηδή ε ζπκπεξίιεςε δελ εμαξηάηαη νχηε 

κφλν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νχηε κφλν απφ ηνπο ζπλνδνχο. Βμαξηάηαη απφ φινπο φζνη 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ζρνιείνπ, είηε είλαη αλζξψπηλνη παξάγνληεο, είηε είλαη 

λφκνη ζπλζήθεο, εγθαηαζηάζεηο, ή νηηδήπνηε άιιν. 

Σελ ίδηα άπνςε θαίλεηαη λα έρεη θαη κία εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία επεζήκαλε: 

«Ο έλαο εκπνδίδεη ηνλ άιιν θη έηζη δελ έρνπκε ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξίιεςε πνπ 

δηεθδηθνχκε. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ιεηηνπξγνχλ φπσο πξέπεη γηαηί δελ έρνπλ ηελ ειεπζεξία 

απφ ην ππνπξγείν λα ην θάλνπλ. 

Βπηπξφζζεηα, έλαο ζπλνδφο αλέθεξε: 

«Βίκαζηε φινη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχκε ηνπο θαλνληζκνχο είηε καο αξέζεη είηε φρη. Βκείο 

γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα είκαζηε ζπλέρεηα κε ηνπο καζεηέο παξφιν πνπ μέξνπκε φηη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν δελ ηνπο αθήλνπκε λα ζπκπεξηιεθζνχλ» 

Κσδηθνπνηψληαο ηα πην πάλσ δεδνκέλα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εζηηάδνληαη ζηα αθφινπζα εκπφδηα: «εθπαηδεπηηθνί», «εγθαηαζηάζεηο», 

«ππνπξγείν» θαη «θαλνληζκνί». Δ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ καο νδήγεζε ζηελ 

πνζνηηθνπνίεζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνχ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Έηζη, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο εκπνδίδνπλ ην ζπκπεξηιεπηηθφ 

έξγν ησλ ζπλνδψλ. 

Πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα φκσο, νθείινπκε λα κειεηήζνπκε θαη ηε ζπζρέηηζε 

(ζπληειεζηήο Pearson r) πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ άπνςε φηη «νη καζεηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ αηζζάλνληαη φηη πεξηζσξηνπνηνχληαη φηαλ ηνπο θξνληίδνπλ νη 

ζπλνδνί καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο» θαη δηάθνξεο άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ (πίλαθαο 4). 

Οη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ αηζζάλνληαη φηη πεξηζσξηνπνηνχληαη φηαλ ηνπο 

θξνληίδνπλ νη ζπλνδνί καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

Οη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ Βηδηθή Μνλάδα 

r 

 

-

,457 
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p. value ,001 

Οη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ επηκνξθψλνληαη 

θαηάιιεια ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζηελ Βηδηθή Μνλάδα. 

r 

 

-

,258 

 

p. value ,021 

Οη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ πηζηεχνπλ φηη νη 

καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ Βηδηθή Μνλάδα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο 

γεληθέο ηάμεηο. 

r 

 

-

,237 

 

p. value ,038 

Πίλαθαο πζρέηηζεο Δεδνκέλσλ 4: Απόςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπλνδνύο 

Βπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΏκΒΒΏ αηζζάλνληαη φηη πεξηζσξηνπνηνχληαη φηαλ ηνπο θξνληίδνπλ νη ζπλνδνί παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο ιφγσ ην φηη νη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ δελ 

δηαζέηνπλ αθαδεκατθά πξνζφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο/ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, δελ επηκνξθψλνληαη ψζηε λα ηα απνθηήζνπλ θαη πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο ηεο 

ΒΜΜΒ δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο γεληθέο ηάμεηο. ην ζεκείν 

απηφ αμίδεη λα κειεηήζνπκε θαη ηελ άπνςε ελφο απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα: 

«Οη ζπλνδνί έρνπλ πνιιά λα πξνζθέξνπλ. Πξέπεη φκσο ε πξφζιεςή ηνπο λα γίλεηαη πην 

ζηνρεπκέλα. Πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ θάπνηα ζηνηρεηψδε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπεξηιεπηηθά…ΐέβαηα, απηφ δελ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα. Βίλαη θαη ζέκα 

ραξαθηήξα θαη απφςεσλ ην εάλ ζα δερηεί θάπνηνο έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξέπεη φκσο 

λα επηκνξθψλεηαη θηφιαο αθνχ πξνζιεθζεί ζηε ζέζε απηή» 

χκθσλα κε έλα καζεηή ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο: 

«Βθείλν πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ζπλνδνχ, πσο αηζζάλεηαη 

δειαδή γηα έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλ ζέιεη πξαγκαηηθά λα ην βνεζήζεη λα έρεη ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα κε ηα ππφινηπα παηδηά» 

Ώθνχ κειεηήζακε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ηηο θσδηθνπνηήζακε θαη ηηο 

εξκελεχζακε θαηαιήγνληαο ηειηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 

ζπλνδνί ζα ήηαλ θαιφ λα δηαζέηνπλ «παηδαγσγηθή θαηάξηηζε» ζρεηηθή κε ηελ παξνρή εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπκπεξηιεπηηθέο απφςεηο. Δ πξνζπάζεηα απηή καο 

νδήγεζε ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ επηβεβαίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πνζνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο.  

Μειεηψληαο ινηπφλ θαη ζπλεμεηάδνληαο ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, πξνβάιιεη 

σο επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλνδψλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο ΏκΒΒΏ αθνχ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ σο έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

θνπιηνχξαο ζε έλα ζρνιείν Μέζεο Βθπαίδεπζεο. 
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πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο δελ απνηειεί εχθνιν εγρείξεκα. Ώπελαληίαο, είλαη 

ρξνλνβφξα θαη δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα εγγπεζεί φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα πθίζηαηαη κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Με ηε ρξήζε ηεο κηθηήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο κειεηήζακε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο δηεχζπλζεο, ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζπλνδψλ πέληε ζρνιείσλ 

Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

απνηειεζκαηηθή θαη δηαξθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ. 

Οδεχνληαο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα δεκηνπξγία 

ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο, κία άπνςε κε ηελ νπνία ζπλεγνξνχλ θαη νη Giangreco, Suter 

θαη Doyle (2010). Χο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηε ζπκπεξηιεπηηθή πξνζπάζεηα ησλ 

ζπλνδψλ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ: 1) ηα αλεπαξθή αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ ζπλνδψλ, 

2) ε ειιηπήο επηκφξθσζή ηνπο, 3) νη πεξηζσξηνπνηεηηθέο απφςεηο ηνπο, 4) ε δηαδηθαζία 

πξφζιεςήο ηνπο, 5) ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, 6) 

Δ χπαξμε ΒΜΜΒ, 7) ην γεληθφηεξν ζρνιηθφ θιίκα (απφςεηο δηεχζπλζεο, εθπαηδεπηηθψλ, 

γνλέσλ, καζεηψλ πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σ ΏκΒΒΏ, 8) ν εκηηειήο πξνγξακκαηηζκφο, 9) 

πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο ηαπηφρξνλα έλαο 

ζπλνδφο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΏκΒΒΏ θαη  10) ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε 

δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΏκΒΒΏ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη παξφιν πνπ ν ξφινο ησλ ζπλνδψλ 

είλαη εθ θχζεσο πεξηζσξηνπνηεηηθφο, αθνχ κφλν θαη κφλν κε ηελ παξνπζία ηνπο ζην πιεπξφ 

ησλ καζεηψλ ελδερνκέλσο λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνκφλσζή ηνπο. ΐέβαηα ε παξνπζία ηνπο 

είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ άπνςή καο, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Παξ‘ φια 

απηά ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ φηη ν ξφινο ηνπο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ πξναλαθέξακε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ελ κέξεη 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο. 

Δ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, φπσο είλαη άιισζηε ινγηθφ έξρεηαη αληηκέησπε κε 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλν γηα 

λα κπνξέζνπκε λα ζεσξήζνπκε ηα απνηειέζκαηα γεληθεχζηκα. Βπηπξφζζεηα, σο πεξηνξηζκφο 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ζπκπιεξσζεί κφλν απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ππφ έξεπλα ζρνιείσλ, γεγνλφο πνπ δελ καο επηηξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ κε πνζνηηθά δεδνκέλα. Ώπφ ηελ 

άιιε φκσο εάλ πξνβαίλακε ζην βήκα απηφ ζα ήηαλ εθηθηή ε απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. ζπλνδψλ) κέζα απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ 

(π.ρ. θχιν, ειηθία).   
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πλνςίδνληαο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε γεληθφηεξε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία καο 

έδσζε ηελ εληχπσζε φηη παξά ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπκπεξηιεπηηθή ζρνιηθή 

θνπιηνχξα, εληνχηνηο πξνθχπηεη φηη θαιή δηάζεζε θαη ζέιεζε γηα ζπλεξγαζία ππάξρεη εθ 

κέξνπο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ώπηήλ αθξηβψο ηε ζθέςε πξέπεη λα θξαηήζνπκε, 

ζπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα παξνρή φζν ην δπλαηφλ πην ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηα ζρνιεία Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ. 
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Ζ ζεκαζία θαη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) γηα ηε δηαξθή 

θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 
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The essential role of Professional Coach to constantly guide and support educators: 

What Educators of Primary Schools in the District of Evia believe 
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Abstract: It is important for educators to be constantly guided and supported in order to 

succeed in teaching. Professional Coach is the person who is assigned to guiding an educator 

so that the latter can develop their skills and abilities in any phase of teaching life. A Coach is 

an expert in educating; they do not work within school environment though. Apparently, they 

have gained specialized knowledge and education, so that they are able to advise the 

educators with whom they co-operate. The purpose of the present research is to examine the 

views of teachers of Primary Schools in the District of Evia concerning the importance and 

the role of a Coach as a constant guide and supporter of educators within schools. For the 

present research to be conducted a quantitative approach was adopted, so that as many 

educators as possible were asked for their opinion. The sample of the study is constituted of 

132 participants who teach in some Primary Schools in the District of Evia. A structured 

questionnaire was generated for the purpose of the research. The findings of the research 

indicated that providing they are scientifically and professionally experts, a professional 

Coach can contribute to educators‘ guiding, professional developing and, therefore their 

progress in teaching practices they implement. 

Keywords: Βducation, coach, educator‘s support 

Πεξίιεςε: Δ δηαξθήο θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ ζπνπδαίν ξφιν ηνπο. Βπαγγεικαηηθφο 

θαζνδεγεηήο (Coach) είλαη ην πξφζσπν, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα θαζνδεγήζεη έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ζε νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο. Ο Coach είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο επαγγεικαηίαο 

πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο εθηφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη έρεη ιάβεη ζαθψο εμεηδηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε, γηα λα θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάδεηαη. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Βπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη 

ηνλ ξφιν ηνπ Coach ζε κία δηαξθή θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ρψξν 
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ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέρηεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 132 ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Βπβνίαο. Δ έξεπλα δηεμήρζε κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη έλαο επαγγεικαηίαο 

θαζνδεγεηήο, ν νπνίνο ζα είλαη  επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά θαηαμησκέλνο, κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ παξέρνπλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαίδεπζε, θαζνδεγεηήο, ζηήξημε εθπαηδεπηηθνχ  

Δηζαγσγή 

ε κία επνρή κε ξαγδαίεο αιιαγέο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο, είλαη θπζηθφ ν ρψξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο λα επεξεάδεηαη θαη λα πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηαρχηαηεο εμειίμεηο 

θαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα 

λέα δεδνκέλα, πξέπεη λα είλαη παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά θαηαξηηζκέλνη, λα γλσξίδνπλ ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη θπξίσο λα 

θξνληίδνπλ γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

πξνζθέξνπλ έλα πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξντφλ.  

Έλαο επαγγεικαηηθφο θαζνδεγεηήο κπνξεί λα παίμεη ηνλ ξφιν ηεο θαζνδήγεζεο θαη 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ θάπνηνλ 

επαγγεικαηία θαζνδεγεηή, πξέπεη λα είλαη κία νξγαλσκέλε θαη δηαξθήο δηαδηθαζία. Θα 

αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ζα ζπλερίδεηαη θαη κεηέπεηηα, 

κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ πξνθιήζεσλ θαη αλαδεηήζεσλ. Δ ζηνρεπκέλε θαζνδήγεζε (coaching)  

πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αηνκηθή βειηίσζε, ζηελ πξφνδν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμή ηνπ. 

Μέρξη ζήκεξα ν φξνο coaching δελ έρεη απνδνζεί επαξθψο ζηα ειιεληθά. Δ θαιχηεξε δπλαηή 

πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ είλαη απηή ηεο «επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο» πνπ παξέρεηαη ζηα 

άηνκα, ηα νπνία εηζάγνληαη ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη απφθηεζεο γλψζεσλ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε 

επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ. Σν coaching ζεσξείηαη 

γεληθά σο κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή παξνρήο ζπκβνπιψλ, ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο εζηηάδεη ζε εηδηθφηεξα θαζήθνληα, ζηηο δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο θαη 

έρεη θαηά θάπνην ηξφπν ζρέζε κε ηελ απφδνζε (performance) (Green, Holmes, & Shaw, 

1991). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αμία δηεμαγσγήο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Coach γηα κία απνηειεζκαηηθή  

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλεμαξηήηνπ πξνυπεξεζίαο.  
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1. Ζ δηαξθήο επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

1.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο 

Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ φξν θαζνδήγεζε ή αιιηψο 

ζπκβνπιεπηηθή (coaching), κπνξνχκε λα ηελ πεξηγξάςνπκε σο εθείλε ηε ζπλεξγαηηθή, 

δνκεκέλε θαη ζπλερή δηαδηθαζία, κεηαμχ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε ζθνπφ 

(νη εθπαηδεπφκελνη) λα  κπνξέζνπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο. Δ 

εθπαίδεπζε γίλεηαη απφ εηδηθνχο θαη πεπεηξακέλνπο αλζξψπνπο ζην αληηθείκελφ ηνπο, πνπ 

νλνκάδνληαη θαζνδεγεηέο (Coaches) θαη ε εμάζθεζε γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, έρνληαο 

κηα ζπλερή ξνή (Leat et al., 2010). 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαζνδήγεζε κε ηε κνξθή πνπ ηε ζπλαληάκε ζήκεξα, σο κηα 

επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, εκθαλίζηεθε επίζεκα γηα πξψηε θνξά, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1980 ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ώκεξηθήο. χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, ε θαζνδήγεζε 

έρεη ξίδεο ζε ηξεηο θχξηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, πνπ είλαη ν θιάδνο ηεο ςπρνζεξαπείαο 

θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο (management) θαη ν θιάδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ απηφ-θαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Καλειίδνπ, 2010).  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηέο, κέζσ ηεο παξνρήο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, θαζνδήγεζεο 

αιιά θαη ζπκβνπιψλ, ζηνρεχνπλ ζε κία κνξθή αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, 

επηηπγράλνληαο θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν, αηνκηθφ ή επαγγεικαηηθφ ζηφρν. ΐαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε εζηηάδεηαη ζηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη φρη γεληθφηεξσλ ζθνπψλ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα,  ε 

ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Renton, 2009). 

Μέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε, ην άηνκν θαιείηαη λα αλαθαιχςεη θαη λα θαιιηεξγήζεη απηφ πνπ 

έρεη ήδε κέζα ηνπ. Βίλαη γεγνλφο φηη γηα λα πξνρσξήζεη έλαο άλζξσπνο κπξνζηά ζην 

επάγγεικά ηνπ αιιά θαη ζηε δσή ηνπ γεληθφηεξα, πνιιέο θνξέο, ρξεηάδεηαη ηελ θαηάιιειε 

θαιιηέξγεηα αιιά θαη ελζάξξπλζε, κέζσ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα απνθηήζεη απηνγλσζία, 

κεγαιχηεξε ζηφρεπζε θαη επίγλσζε ησλ επηινγψλ ηνπ, ελψ παξάιιεια απνθηά ην θαηάιιειν 

έλαπζκα γηα δξάζε (Νηθνιάνπ, 2014). 

O θαζνδεγεηήο ζθνπεχεη ζην λα εθπαηδεχζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπo ηα άηνκα θαη λα 

νξγαλψζεη, φρη κφλνο ηνπ αιιά απφ θνηλνχ καδί ηνπο, έλα ζρέδην, ην νπνίν βήκα πξνο βήκα 

ζα νδεγήζεη πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, πνπ έρνπλ ζέζεη (Κέληξν Γπλαηθείσλ Μειεηψλ 

θαη Βξεπλψλ, 2013).  

Σν coaching πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ αηφκνπ, 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βπίζεο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ ηδησηηθή δσή ελφο αηφκνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δηαξθεί γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επηθεληξψλεηαη ζε εηδηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηφρνπο. 

ηε ζεκεξηλή επνρή ζπλδέεηαη κε ην mentoring θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 
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1.2. Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο απνθηά αθφκα 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία (Killion, 2009), θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα βαξπζήκαλην γηα ηελ 

θνηλσλία αιιά θαη γεκάην πξνθιήζεηο, αθνχ ζπλερψο ζεκεηψλνληαη αιιαγέο, θάηη πνπ 

απαηηεί ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο 

πξνζέγγηζεο, ε νπνία αμηνπνηεί κηα επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ κάζεζε, κεηαζέηεηαη ην θέληξν 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 

Βηδηθφηεξα, ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ κεηαθέξεηαη απφ ηελ «εμσηεξηθή απζεληία» (δειαδή ηνλ 

εθπαηδεπηή) ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο απηνγλσζίαο, θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ εμέιημε. Καη‘ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ν εθπαηδεπηηθφο θαηαλνεί φηη ν ίδηνο είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη ν ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή κεηαβίβαζε 

γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο ηνπ (Αεδνχιε & Καηζαξνχ, 2008). 

 Βηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, 

απηφ πνπ πξέπεη λα έρεη ζαλ θεληξηθφ γλψκνλα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, είλαη ε επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ ζηφρσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Ο Αηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ θαιείηαη λα ππνδείμεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ζηνλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο κε βάζε 

απηνχο (ηνπο ζηφρνπο) ζα πξνζαξκφζεη ηε δνπιεηά ηνπ, πνπ ζα απνηειεί αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαη θνηλνχ ζπληνληζκνχ, ηφζν κε ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη κε ηελ 

ππφινηπε εγεηηθή νκάδα θαη ηελ θνηλφηεηα επηζεψξεζεο (Harrison & Killion, 2006). Ώμίδεη 

λα αλαθέξνπκε φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε πεξίπησζε θαη 

είλαη ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ησλ ζηφρσλ θάζε θνξά, πξνο επίηεπμε. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαζνδεγεηέο 

θαη λα κνηξάδνληαη καδί ηνπο ηφζν ηελ επίβιεςε, φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξερφκελνπ 

έξγνπ. Δ εμέηαζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο, θξίλεηαη αλαγθαία θαη πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζψο 

θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, δχλαηαη λα εληνπηζηνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία ή νη παξαιείςεηο ηνπ 

ζρεδίνπ θαζνδήγεζεο θαη λα ππεξθεξαζηνχλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπ (Harrison & Killion, 

2006). 

1.3. Ζ δηαξθήο επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζεκαζία ηεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ ηε 

ζσζηή θαζνδήγεζε (coaching). Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα δεηήζεη 

ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκβνπιή θάπνηνπ πξνζψπνπ, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πξνπνλεηήο θαη 

ζχκβνπινο θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα μεπεξάζεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε ή ζα ηνλ 

θαηεπζχλεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. 
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Δ δηαξθήο επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κάζνπλ, λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ην δπλακηθφ ηνπο. Μαζαίλνληαο, νη 

ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, λα αληηκεησπίδνπλ κε ην ζσζηφ ηξφπν ηα πξνβιήκαηά ηνπο είλαη ζε 

ζέζε λα κεηαδψζνπλ ηε δεμηφηεηα απηή θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο  (Johnson, 2013). 

Ο ζθνπφο ηνπ coaching είλαη λα παξέρεη εζηηαζκέλε ππνζηήξημε, γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  Δ  επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε, ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο, δχλαηαη: 

 λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο λέεο  αληηιήςεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπκε.  

 λα ηνπο εθπαηδεχζεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κάζεζεο ζε νπνηαδήπνηε 

νκάδα καζεηψλ.  

 λα ηνπο ελεκεξψζεη θαη λα ηνπο δηδάμεη λέεο κνξθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

 λα ηνπο εμαζθήζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 

ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλερήο θαη λα νδεγεί 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Bolam, 1993; Δawkins & Smith, 2006). Πξάγκαηη, έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επηηπρεκέλν φηαλ επελδχεη ζηελ 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηνράδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο εξεπλεηέο Donaldson (2011). 

Ώπηνχ ηνπ είδνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ηθαλνί φρη απιά λα επηηεινχλ ην έξγν ηνπο 

(δειαδή, ηε δηδαζθαιία) κε επηηπρία, αιιά λα εκπιέθνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο, 

ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ απνηειψληαο ηνλ θπξηφηεξν 

δηακνξθσηηθφ παξάγνληα θάζε εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. 

1.4. Ο ξφινο ηνπ Coach ζε έλα πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο 

Βίλαη γεγνλφο, φηη ν ξφινο ηνπ θαζνδεγεηή (Coach) είλαη πνιχπιεπξνο θαη ζπλίζηαηαη, ηφζν 

ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε δηαδξνκή ηνπ (ε νπνία ελδέρεηαη λα είλαη θαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηνπ), φζν θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

θάηη πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηε κάζεζή ηνπ, ζε δεηήκαηα, φρη κφλν πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

Βπίζεο, ν θαζνδεγεηήο ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ, νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηα άηνκα λα δνπλ 

ππφ ην πξίζκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηφρνπ, λα μεθαζαξίδνπλ κφλνη ηνπο, ελ ηέιεη, ηε ζθέςε 

θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηνπο επηηχρνπλ. Ο 

εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη, πψο λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, ηφζν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη λα 

ζπλαηζζάλεηαη ηελ αηνκηθή ηνπ επζχλε γηα φ,ηη ηνπ ζπκβαίλεη (Νηθνιάνπ, 2014). 
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Ο Coach νξγαλψλεη θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκνζηεί ζε απηή. Δ θαζνδήγεζε επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε 

λέαο θνπιηνχξαο αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, αθνχ φια ηα κέιε 

δξνπλ πην απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη κε ελζπλαίζζεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο επζχλεο ηνπο 

ζηελ φιε δηαδηθαζία. Ο Killion (2009), επηζεκαίλεη επίζεο, φηη ν Coach ιεηηνπξγεί σο εηδηθφο 

εθπαηδεπηηθφο θαη ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, βνεζψληαο ηνπο κε ην «ηη» θαη ην «πσο» 

ηεο δηδαζθαιίαο. ΐνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, λα ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, λα ζρεδηάδνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζχκθσλα κε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα 

ζέηνπλ ζηφρνπο βειηίσζεο. πλνπηηθά, ν Coach: 

 δηεπθνιχλεη, ηελ νκαδηθφηεηα, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο αληαιιαγέο απφςεσλ ηφζν 

κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο 

(Harrison & Killion, 2006).  

 εληνπίδεη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλεξγάδεηαη θαη ζπδεηά θνηλά 

ζέκαηα ελδηαθέξνληνο θαη πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη ηδέεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 σο ππνζηεξηθηήο ηάμεο, ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα (Knight, 2009). Μπνξεί ν ίδηνο λα επηδείμεη κία  δηδαζθαιία ή λα 

παξαθνινπζήζεη ηνλ θαζνδεγνχκελν ζε κία δηδαζθαιία θαη έπεηηα, κε ηελ θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφηεζε λα επηζεκάλεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ή λα ζπδεηήζεη ηη ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη δηαθνξεηηθά (Killion, 2009). 

 απνηειεί κηα δχλακε γηα αιιαγή θαη βειηίσζε ζρνιείσλ, κηα θαη κπνξεί λα ζηεξίμεη 

επηβεβιεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο (Knight, 2007). Πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νξγαλψλνληαο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πληνλίδεη επηζθέςεηο αλά ηκήκα, 

σζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έξεπλα θαη ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θνηλνηήησλ 

κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

άιια ζρνιεία (Killion, 2009). 

Δ εθπαηδεπηηθή θαζνδήγεζε (instructional coaching), είλαη εθείλν ην είδνο ηεο 

θαζνδήγεζεο, φπνπ νη εθπαηδεπηέο (ή αιιηψο εθπαηδεπηηθνί θαζνδεγεηέο-instructional 

coaches) ζηνρεχνπλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δειαδή, ησλ παηδαγσγψλ), 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε απνδεδεηγκέλσλ θαη ελδεδεηγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. 

Πξνθεηκέλνπ, νη θαζνδεγεηέο λα είλαη επηηπρεκέλνη ζην έξγν ηνπο, νθείινπλ λα θαηέρνπλ 

κία πιεζψξα δεμηνηήησλ, ηφζν επηθνηλσληαθψλ, φζν θαη άξηηαο αθαδεκατθήο 

εθπαίδεπζεο (Killion, 2009). 

Πέξα απφ ηελ παξνρή πιηθνχ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ν θαζνδεγεηήο απνηειεί έλαλ 

ζπλ-δηνξγαλσηή, έλαλ ζπλ-δηδάζθαιν θαη έλαλ πάξνρν αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, δε ζα μεπεξαζηνχλ κφλν νη δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα, αιιά ζα δηδαρζνχλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, δνπιεχνληαο ζπλεξγαηηθά. Ο κελ 
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εθπαηδεπηηθφο ζα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ, απνθηψληαο λέεο γλψζεηο 

θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη ν δε θαζνδεγεηήο ζα απνθηήζεη εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαζνδήγεζεο  (Von Frank, 2010). 

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

2.1. θνπφο –ηφρνη-Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη ζαλ ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Βπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θαζνδεγεηή (Coach) ζηελ θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη:  

 

 Να εμεηαζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαξθνχο θαζνδήγεζεο θαη ζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 Να δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ επαγγεικαηία θαζνδεγεηή ζε έλα πξφγξακκα ζηήξημεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα      

Ώπφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο έρνπλ πξνθχςεη ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,  ηα νπνία 

θαη δηεξεπλψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: 

3. Πνηα ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο νξγαλσκέλεο θαη δηαξθνχο θαζνδήγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 

4. Πνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ;  

5. Πνηνο είλαη ν ξφινο ελφο ζσζηνχ επαγγεικαηία θαζνδεγεηή ζε έλα πξφγξακκα 

θαζνδήγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;   

2.2. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρηεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ, λα παξνπζηαζηνχλ 

αξηζκεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη λα ζπζρεηηζηνχλ επθνιφηεξα κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

θνπφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη ε εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ.  Δ 

πνζνηηθή έξεπλα ζπλδέεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο, καζεκαηηθά κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο. χκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion & 

Morrison (2008), «νη επηζθνπήζεηο θαηά θαλφλα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 260 of 392                                                                                                              

ρξνληθφ ζεκείν, απνζθνπψληαο λα πεξηγξάςνπλ ηε θχζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ ή λα 

εληνπίζνπλ ζηαζεξέο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο» 

(ζει. 290).  

2.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία 

ζθνπηκφηεηαο (Cohen et al., 2008). Βπεηδή ν πιεζπζκφο ζηφρνο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλνο γηα 

κηα έξεπλα πνπ αθνινπζεί πεξηνξηζκνχο (θφζηνπο, ρξφλνπ), ν εξεπλεηήο πεξηφξηζε ην δείγκα 

ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 3εο Βθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο ηνπ Ν. Βπβνίαο. Δ επηινγή ηεο 

δείγκαηνο έγηλε, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, κηαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα είλαη ε πεξηνρή 

εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή θαη ήηαλ πην εχθνιε ε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθφκα θαη κε 

θπζηθή παξνπζία. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 132 ζπκκεηέρνληεο, 42 απφ ηνπο 

νπνίνπο είλαη άλδξεο (31,8%) θαη 90 είλαη γπλαίθεο (68,2%), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ην θχιν 

  Φχιν 

  Ν % 

Άλδξαο 42 31,80% 

Γπλαίθα 90 68,20% 

χλνιν  132 100,00% 

2.4. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο  

Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ  ρξεζηκνπνηήζεθε ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ είλαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Κειπαλίδε (1999), «ε πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, γηαηί 

επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο» (ζει. 81).  

Οη 24 εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θιεηζηέο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη εχθνιε 

επεμεξγαζία θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS θαη θαηά 

πεξίπησζε κε ηε ρξήζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Φχιινπ Microsoft Excel V7. Ώλαπηχρζεθε έλα 

εληαίν εξσηεκαηνιφγην θαη γηα ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία είδε θιηκάθσλ 

κέηξεζεο:  

α) ε νλνκαζηηθή θιίκαθα (θχιν, πξφζζεηεο ζπνπδέο, εξγαζηαθή ζρέζε, ζέζε επζχλεο) 

β) ε αλαινγηθή (ηζνδηαζηεκηθή) θιίκαθα  (ειηθία, έηε πξνυπεξεζίαο)   

γ) ε θσδηθνπνηεκέλε πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηεκάησλ Likert κε δηαβάζκηζε απφ ην: Πάξα 

πνιχ = 5, Πνιχ = 4, Ώξθεηά = 3, Λίγν = 2, Καζφινπ = 1. Οη Cohen et al., (2008) αλαθέξνπλ 

φηη «νη θιίκαθεο ηεξάξρεζεο είλαη πνιχ ρξήζηκνη κεραληζκνί γηα ηνλ εξεπλεηή, θαζψο 
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ελζσκαηψλνπλ έλα βαζκφ επαηζζεζίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνθέξνπλ πνζνηηθά δεδνκέλα» (ζει.426). Ο Creswell  (2011), επηζεκαίλεη φηη ε 

θιίκαθα απηή απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ (Creswell, 2011). 

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ή ζπλάθεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ δείθηε 

Cronbach‘ s Alpha. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ν δείθηεο ππνινγίζηεθε ζε 

0,958 θαη δείρλεη έλα εμαηξεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (πίλαθαο 

5.6.1). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο αλά εξψηεζε δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3. 

Πίλαθαο 3. Cronbach's Alpha δείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,958 53 

2.4.1. Γηάξζξσζε εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα κέξε: 

 Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ: πεξηιακβάλνληαη 7 εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ 

πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε θαη αθνξνχλ: θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, έηε πξνυπεξεζίαο, 

ηίηινπο ζπνπδψλ, ζέζε επζχλεο, θαζεζηψο εξγαζίαο. 

 Αλαγθαηφηεηα νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο: (εξσηήζεηο 1-5) 

- αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο απφ έλαλ επαγγεικαηία 

θαζνδεγεηή ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 Ρφινο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαζνδεγεηή ζε έλα πξφγξακκα θαζνδήγεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ (εξσηήζεηο 6 – 19) - αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θαζνδεγεηή. 

 Οθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν : (εξσηήζεηο 20-

24) - αλαθέξεηαη ζηα νθέιε γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν.  

2.5. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Δ κεζνδνινγία, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ ήηαλ κηθηή, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ην 

πνζνηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

επηρεηξήζεθε ηξηγσλνπνίεζε ζηε κεζνδνινγία, κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο, ψζηε λα βξεζνχλ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο, ζπγθξίλνληαο θαη ειέγρνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε απηά ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έηζη λα κπνξεί λα γίλεη 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Βπίζεο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ζρεηηθφ κηθξφ, πεξηνξηζκέλν ζε θνληηλά ζρνιεία κε ηνλ 

ρψξν εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή θαη φρη αλαινγηθφ απφ φια ηα ζρνιεία ηεο Βχβνηαο, γεγνλφο πνπ 

δπζθνιεχεη ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Βπηπιένλ ιφγσ ηεο κε χπαξμεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θαζνδεγεηή, ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ 

πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηα νθέιε κίαο νξγαλσκέλεο, ζπζηεκαηηθήο θαη δηαξθνχο 

θαζνδήγεζεο.  

3. Απνηειέζκαηα 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επεμεξγαζίεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη νη 

επί κέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έγηλε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS V20 

(Statistical Package for Social Sciences), θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ Φχιινπ 

Microsoft Excel V7.  

3.1. Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη 

ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 132 ζπκκεηέρνληεο, 42 απφ ηνπο νπνίνπο είλαη άλδξεο (31,8%) θαη 

90 είλαη γπλαίθεο (68,2%). Δ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ησλ αλδξψλ, εκθαλίδεη φηη νη 

πνιππιεζέζηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο γηα ηνπο άλδξεο είλαη 41-45 εηψλ θαη 51-55 εηψλ (απφ 9 

ζπκκεηέρνληεο, 21,4% ησλ αλδξψλ ε θάζε ειηθηαθή νκάδα). Δ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ ησλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεη φηη ε επηθξαηέζηεξε νκάδα είλαη 31-35 εηψλ (19 

ζπκκεηέρνπζεο, 21,1% ησλ γπλαηθψλ). Οη άλδξεο ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο 

ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο απφ φηη νη γπλαίθεο, ελψ νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο.  

Δ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα παξνπζηάδεη (φπσο είλαη 

αλακελφκελν) κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηνπο δαζθάινπο - ΠΒ70, (97 ζπκκεηέρνληεο, 

73,5%). Ώθνινπζνχλ νη εηδηθφηεηεο εηδηθήο αγσγήο (ΠΒ71) κε 13 ζπκκεηέρνληεο (9,8%), θαη 

ηεο θπζηθήο αγσγήο (ΠΒ11) θαη Ώγγιηθψλ (ΠΒ06) κε 8 ζπκκεηέρνληεο (6,1%) ε θαζεκηά.  

ζνλ αθνξά ηα έηε πξνυπεξεζίαο ε επηθξαηέζηεξε νκάδα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 6-10 έηε (35 ζπκκεηέρνληεο, 26,5%).  Δ θαηαλνκή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4, 

εκθαλίδεη  φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ην βαζηθφ πηπρίν (95 ζπκκεηέρνληεο, 

72%), 9 εξσηψκελνη (6,8%) έρνπλ απνθηήζεη δεχηεξν πηπρίν, ελψ 23 ζπκκεηέρνληεο (17,4%) 

θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Αηδαθηνξηθφ θαηέρνπλ 5 ζπκκεηέρνληεο  (3,8%). 
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Πίλαθαο 4. Καηαλνκή εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ 

Σίηινη ζπνπδψλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ΐαζηθφ Πηπρίν 95 72,0 72,0 72,0 

Αεχηεξν πηπρίν 9 6,8 6,8 78,8 

Μεηαπηπρηαθφ 23 17,4 17,4 96,2 

Αηδαθηνξηθφ 5 3,8 3,8 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

3.2. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο    

3.2.1. 1νο Άμνλαο: Αλαγθαηφηεηα  νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο 

Ο άμνλαο απηφο ζρεηίδεηαη, κε ηελ αλαγθαηφηεηα έληαμεο νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 5. 

3.2.1.1. εκαζία δηαξθνχο θαη νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

ηελ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη: Έλαο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη δηαξθή θαη 

νξγαλσκέλε ππνζηήξημε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο» θαηαγξάθεηαη 

κία ζεηηθή άπνςε απφ πεξίπνπ 7 ζηνπο 10 εθπαηδεπηηθνχο ηνπο δείγκαηνο (92 άηνκα, 70,2%), 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάγθε θαη ηελ αλάγθε πνπ αλαγλσξίδνπλ γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα νξγαλσκέλε ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο. 

Δ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδεη κηα αξλεηηθή ηάζε ζηηο απφςεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ ε  επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο καο, επαξθεί γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. πγθεθξηκέλα, 83 άηνκα (63,3%) απάληεζαλ θαζφινπ 

ή ιίγν, 38 άηνκα (29%) απάληεζαλ αξθεηά θαη 10 άηνκα (7,6%) απάληεζαλ πνιχ, ελψ 

θαλέλαο δελ απάληεζε πάξα πνιχ. Ώπηέο νη απαληήζεηο ζπκθσλνχλ κε ην πάγην αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα δηαξθή ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, δεδνκέλνπ φηη ε ππάξρνπζα είλαη 

αλεπαξθήο. 

Δ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ εθηηκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο φηη ε βνήζεηα απφ έλαλ επαγγεικαηηθφ θαζνδεγεηή (Coach) κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

παξνπζηάδεη φηη ζρεδφλ έλαο ζηνπο δπν εθθξάδεη κηα ζεηηθή ζηάζε (60 άηνκα, 46,1%). Δ 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 264 of 392                                                                                                              

ζεκαληηθή βνήζεηα, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο θαζνδεγεηήο, έρεη αλαδεηρζεί κέζα απφ 

ηελ έξεπλα ησλ Joellen & Killion (2009), θαζψο θαη ηνπ Killion (2009). 

3.2.1.2. Πνιηηεία θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

Βληνλφηαηε είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ βαζκφ πνπ 

εθηηκνχλ φηη ε πνιηηεία παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ πεξηζζφηεξνη απφ 8 ζηνπο 10 (113 άηνκα, 

86,2%) απάληεζαλ θαζφινπ ή ιίγν, θαη κφλν έλαο/κηα απάληεζε πάξα πνιχ. Ώπηφ είλαη 

ελδεηθηηθφ ησλ απφςεσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γχξσ απφ ην έιιεηκκα ηεο 

πνιηηείαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. Δ αλάγθε γηα ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ειιείςεηο, πνπ 

ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ, είλαη θάηη πνπ επηζεκαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Παπαλανχκ, 

2003; Παηνχλα θαη ζπλ., 2005). 

Δ ζεηηθή ηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηππψλεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

εξψηεζε «ε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη: Δ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ», αθνχ πεξηζζφηεξνη 

απφ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο (100 άηνκα, 76,3%) απάληεζαλ πνιχ ή πάξα πνιχ. Οη ζεηηθέο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλάδνπλ κε ηνπο Hargreaves & Fullan (2000), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Ο πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα έληαμεο 

νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Δ ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε εκθαλίδεη φηη ε δήισζε κε ηελ πην έληνλε ζεηηθή ηάζε ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη  «Δ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ», ελψ αληηζέησο, ε δήισζε κε ηελ 

πην έληνλα αξλεηηθή ηάζε είλαη φηη «Δ πνιηηεία παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Πίλαθαο 5. Αλαγθαηφηεηα έληαμεο νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη:   Καζφινπ Λίγν Ώξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1. Έλαο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη δηαξθή θαη 

νξγαλσκέλε ππνζηήξημε. 

Ν 2 5 32 51 41 

% 1,5 3,8 24,4 38,9 31,3 

2. Δ  επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο 

καο, επαξθεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. 

 

 

Ν 18 65 38 10 
 

% 13,7 49,6 29,0 7,6 
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3. Δ βνήζεηα απφ έλαλ επαγγεικαηηθφ θαζνδεγεηή 

(Coach) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Ν 7 23 40 44 16 

% 5,4 17,7 30,8 33,8 12,3 

4. Δ πνιηηεία παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Ν 43 70 16 1 1 

% 32,8 53,4 12,2 ,8 ,8 

5. Δ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Ν 2 5 24 57 43 

% 1,5 3,8 18,3 43,5 32,8 

3.2.2. 2νο άμνλαο:  Ο Ρφινο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαζνδεγεηή ζε έλα πξφγξακκα 

θαζνδήγεζεο 

Ο δεχηεξνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach). Ώπηφο 

ζρεηίδεηαη κε 14 εξσηήζεηο (6-19), πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο γχξσ απφ απηφλ ηνλ ξφιν.  

Δ πξψηε εξψηεζε ηεο νκάδαο είλαη «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε                 

φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

είλαη: Να νξγαλψλεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνζαξκνζκέλν ζηνπο               

ζηφρνπο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο». Δ θπξίαξρε ηάζε ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη νπδέηεξε (53 ζπκκεηέρνληεο, πνζνζηφ 40,2%).  

Δ δεχηεξε εξψηεζε ηεο νκάδαο αλαθέξεη «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ          

εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή        

κνλάδα είλαη: Να βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ                

θαη ηθαλνηήησλ». Δ ηάζε πνπ επίζεο παξαηεξείηαη ζην δείγκα είλαη νπδέηεξε (58 

ζπκκεηέρνληεο, πνζνζηφ 43,9%). χκθσλα κε ηνλ  Killion (2009), ν Coach ιεηηνπξγεί        

σο εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο, κε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, βνεζψληαο ηνπο θαζνδεγνχκελνπο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Δ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε 

φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

είλαη : Να δξα σο πάξνρνο πιηθνχ (έληππνπ ή ειεθηξνληθήο κνξθήο), ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ», παξνπζηάδεη  κηα ζεηηθή ηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη ζπκθσλνχλ φηη 

απηφ ηζρχεη πνιχ – πάξα πνιχ (42,5%). 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εξψηεζε: «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ 

εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα είλαη : Να παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε», θαηαγξάθνληαο 

επίζεο κηα ζεηηθή ηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (42,5%).   

Δ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ 

άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  
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εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να ζπκβνπιεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην πψο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη», παξνπζηάδεη φηη ειαθξψο πάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο έρνπλ ζεηηθή άπνςε (50,8%).  

Παξφκνηα ζεηηθή ηάζε θαηαγξάθεηαη θαη αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, 

ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  

εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη: Να πξνηείλεη λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο  

δηδαζθαιίαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηνπο» κε 68 ζπκκεηέρνληεο (51,5%) λα έρνπλ 

απαληήζεη αζξνηζηηθά πνιχ θαη πάξα πνιχ. 

Δ ζεηηθή ηάζε παξνπζηάδεηαη πην έληνλε γηα ηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην 

βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  εθπαηδεπηηθνχ, ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να παξνπζηάδεη λέεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζα απφ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο» ζηελ νπνία πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (54,6%) απάληεζαλ πνιχ ή πάξα πνιχ.  

 ε παξφκνηα θαηεχζπλζε, αλ θαη θάπσο πην κεηξηαζκέλεο, είλαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή 

(Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ζέζεη». Δ  ηάζε πνπ 

θπξηαξρεί είλαη ε ζεηηθή (61 άηνκα, πνζνζηφ 46,2%).  Δ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο είλαη έλα ζεκείν πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ Killion 

(2009), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ζην θνκκάηη απηφ ν Coach ιεηηνπξγεί σο εηδηθφο 

εθπαηδεπηηθφο. 

 Ώλάινγα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή 

ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  

εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δεηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο». Σν δείγκα απνηππψλεη κηα ζεηηθή 

ηάζε (46,2% απάληεζαλ αζξνηζηηθά πνιχ ή πάξα πνιχ). 

ηελ ίδηα ζεηηθή θαηεχζπλζε (43,9%) πξνζαλαηνιίδνληαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή 

(Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο θαη λα 

αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε θέληξν ην ζρνιείν». 

Δ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε 

φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

είλαη : Να ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θνηλνηήησλ κάζεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ», 

παξνπζηάδνπλ κηα ηάζε ζεηηθή (38,6%), φρη ηδηαίηεξα έληνλε αθνχ πξνζεγγίδεη ηελ νπδέηεξε 

(35,6%). 

Θεηηθή ηάζε ζηηο απαληήζεηο σο πξνο ηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ 

εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα είλαη : Να αλαηξνθνδνηεί θαη λα βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ απηναμηνιφγεζή 

ηνπ, κέζα απφ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε», θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο (42,4%). 
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Σν ζηνηρείν ηνπ αλαζηνραζκνχ είλαη απηφ πνπ εξεπλάηαη απφ ηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή 

ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  

εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαζηνραζηεί 

επάλσ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ κεζφδνπο». Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ζε κηα ζεηηθή 

θαηεχζπλζε, κε 57 εξσηψκελνπο (43,2%) λα έρνπλ δψζεη ζεηηθή απάληεζε. 

Σέινο, ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 

«Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή 

(Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθφηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα», : 58 απφ ηνπο εξσηψκελνπο (43,9%) έρνπλ δψζεη ζεηηθή 

απάληεζε. 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ  

Βπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαιχζεθαλ ζηηο παξαγξάθνπο 

πνπ κφιηο πξνεγήζεθαλ, ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 6.  

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ ξφιν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Καζνδεγεηή (Coach)  

Ο ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή 

(Coach)  εθπαηδεπηηθνχ είλαη :    

Καζφινπ Λίγν Ώξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

6. Να νξγαλψλεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζαξκνζκέλν ζηνπο ζηφρνπο 

θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Ν 10 25 53 30 12 

% 7,6 18,9 40,2 22,7 9,1 

7. Να βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ. 

Ν 10 16 58 28 16 

% 7,6 12,1 43,9 21,2 12,1 

8. Να δξα σο πάξνρνο πιηθνχ (έληππνπ ή 

ειεθηξνληθήο κνξθήο), ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

Ν 11 19 45 36 20 

% 8,3 14,4 34,1 27,3 15,2 

9. Να παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε. 

Ν 10 22 42 43 13 

% 7,6 16,7 31,8 32,6 9,8 

10. Να ζπκβνπιεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην πψο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο 

παξνπζηάδνληαη. 

Ν 9 13 41 45 22 

% 6,8 9,8 31,1 34,1 16,7 

11. Να πξνηείλεη λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο  

δηδαζθαιίαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 

Ν 8 12 42 43 25 

% 6,1 9,1 31,8 32,6 18,9 

12. Να παξνπζηάδεη λέεο παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο, θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, κέζα απφ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο. 

Ν 10 15 34 43 29 

% 7,6 11,4 25,8 32,6 22,0 

13. Να θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ζέζεη. 

Ν 11 18 39 43 18 

% 8,3 13,6 29,5 32,6 13,6 
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14. Να θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. 

Ν 12 14 44 45 16 

% 9,1 10,6 33,3 34,1 12,1 

15. Να εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο θαη λα 

αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε θέληξν ην 

ζρνιείν. 

Ν 8 25 39 35 23 

% 6,1 18,9 29,5 26,5 17,4 

16. Να ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θνηλνηήησλ 

κάζεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ν 11 21 47 37 14 

% 8,3 15,9 35,6 28,0 10,6 

17. Να αλαηξνθνδνηεί θαη λα βνεζάεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ, κέζα 

απφ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε. 

Ν 10 23 41 39 17 

% 7,6 17,4 31,1 29,5 12,9 

18. Να βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αλαζηνραζηεί επάλσ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ 

κεζφδνπο. 

Ν 10 19 45 42 15 

% 7,6 14,4 34,1 31,8 11,4 

19. Να πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθφηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Ν 12 26 34 30 28 

% 9,1 19,7 25,8 22,7 21,2 

3.2.3. 3νο άμνλαο: Οθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ 

θαζνδεγνχκελν 

Σα νθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν, δηεξεπλψληαη κέζσ 

πέληε εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Παξαηεξείηαη κηα θαζαξά ζεηηθή ηάζε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο ηέζζεξηο πξψηεο εξσηήζεηο: ηελ εξψηεζε «Δ 

βνήζεηα ελφο θαζνδεγεηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο επαγγεικαηηθή ηνπ πνξείαο», απηή ε ζεηηθή ηάζε 

απνηππψλεηαη απφ 61 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 46,2%), γηα ηελ εξψηεζε «Δ νξγαλσκέλε 

θαζνδήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία», απφ ην 50%, ζηελ εξψηεζε  «Δ νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο» ζεηηθά απάληεζαλ 63 

άηνκα (47,7%) θαη ζηελ εξψηεζε «Δ ζσζηή θαζνδήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

νξγάλσζε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ», ε ζεηηθή ηάζε σο άζξνηζκα ησλ απνθξίζεσλ πνιχ + πάξα πνιχ είλαη 47%.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε «Δ βνήζεηα απφ έλα θαζνδεγεηή, εληφο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο (πξνζβαζηκφηεηα, 

ειθπζηηθφηεηα αληηθεηκέλνπ, θφξηνο εξγαζίαο, έιιεηςε ρξφλνπ, εκέξεο θαη ψξεο καζεκάησλ, 

απηνεθηίκεζε, ειηθία), πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε», νη ζπκκεηέρνληεο εκθάληζαλ κηα εηθφλα κεηαμχ νπδέηεξεο θαη ζεηηθήο ηάζεο 

(39,4%) θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο. Σα απνηειέζκαηα απηά απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 7.  

Σα επξήκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζε φηη αθνξά ηε ζεκαζία ηεο 

θαζνδήγεζεο. χκθσλα κε ηνλ Langdon (2011), νη εθπαηδεπηηθνί, θαη ηδηαίηεξα νη 
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λενεηζεξρφκελνη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά βαζηδφκελνη ζηελ ζπκπαξάζηαζε, 

ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ Μεληφξσλ ηνπο. Βπίζεο, ε νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε  

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζην λα απνθηήζνπλ νη λένη εθπαηδεπηηθνί 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη  γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο (Moore – 

Johnson et al., 2005). 

Πίλαθαο 7. Οθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη:  
  

Καζφινπ Λίγν Ώξθεηά Πνιχ 
Πάξα 

πνιχ 

20. Δ βνήζεηα ελφο θαζνδεγεηή κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάζε εθπαηδεπηηθνχ, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο επαγγεικαηηθή ηνπ πνξείαο. 

N 6 14 49 42 19 

% 4,5 10,6 37,1 31,8 14,4 

21. Δ νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία. 

N 3 18 43 53 13 

% 2,3 13,6 32,6 40,2 9,8 

22. Δ νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο καζεηέο. 

N 9 20 36 54 9 

% 6,8 15,2 27,3 40,9 6,8 

23. Δ ζσζηή θαζνδήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

νξγάλσζε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

N 4 19 45 44 18 

% 3,0 14,4 34,1 33,3 13,6 

24. Δ βνήζεηα απφ έλα θαζνδεγεηή, εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα 

μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο (πξνζβαζηκφηεηα, 

ειθπζηηθφηεηα αληηθεηκέλνπ, θφξην εξγαζίαο, έιιεηςε 

ρξφλνπ, εκέξεο θαη ψξεο καζεκάησλ, απηνεθηίκεζε, 

ειηθία) πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.   

N 10 16 52 32 20 

4. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κε γλψκνλα ηνλ ζθνπφ, 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ.  

Ζ ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο νξγαλσκέλεο θαη δηαξθνχο θαζνδήγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Δ ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη μεθάζαξε ζην φηη ε θαζνδήγεζε ζηα ζρνιεία 

εθαξκφδεηαη πνιχ ιίγν ή θαζφινπ. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη θαζφινπ ή ιίγν ε πνιηηεία 

παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δ άπνςε απηή είλαη αλακελφκελε θαη ε αλάγθε γηα ζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ειιείςεηο πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ, είλαη θάηη πνπ 

επηζεκαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Ανχθα, θαη ζπλ., 2008; Παπαλανχκ, 2003; Παηνχλα θαη 

ζπλ., 2005). Παξφκνηα αξλεηηθή άπνςε εμέθξαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην αλ ε  επηκφξθσζε 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο καο, επαξθεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ώπφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζεηηθέο σο πξνο ην φηη ε βνήζεηα απφ έλαλ 

επαγγεικαηηθφ θαζνδεγεηή (Coach) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οη ζεηηθέο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλάδνπλ κε ηνπο Hargreaves & Fullan (1995). Δ ζεκαζία ηεο νξγαλσκέλεο 

θαη δηαξθνχο θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

αλάπηπμή ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

έρεη αλαδεηρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Boyle et al., 2005; Bozeman & Feeney, 2007; Fletcher 

& Barrett, 2004).      

 Ρφινο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαζνδεγεηή (Coach) ζε έλα πξφγξακκα θαζνδήγεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ   

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη έλαο Coach πξέπεη θπξίσο λα παξνπζηάδεη 

λέεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζα απφ 

δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο. Ώπφςεηο πνπ έρνπλ αλαδεηρηεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Knight, 

2009; Killion, 2009; Von Frank, 2010). Βπηπιένλ λα ζπκβνπιεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη. Οη Harrison & Killion (2006) 

θαζψο θαη ν Johnson (2013), ζε έξεπλά ηνπο έρνπλ θαηαιήμεη  ζην ζπκπέξαζκα φηη κία 

ζσζηή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη θαζνδεγεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνπο 

πξψηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπο. Σέινο απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαδείρηεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ Coach ζηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο  θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

ζέζεη. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ νδεγεζεί θαη άιινη εξεπλεηέο (Killion 2009; 

Knight, 2007). 

Οθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί φηη έλαο επαγγεικαηίαο θαζνδεγεηήο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαζψο θαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο. Βπηπιένλ κπνξεί λα νξγαλψζεη επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα ηνλ βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Σα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζρεηηθά κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα νθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο, ζπκθσλνχλ κε απηά αληίζηνηρσλ 

εξεπλψλ (Langdon, 2011; Moore – Johnson et al., 2005; Welsh Government, 2015).  

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα κίαο νξγαλσκέλεο επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζεσξνχλ φηη ηνλ ξφιν απηφ κπνξεί λα ηνλ παίμεη θαη έλαο επαγγεικαηίαο, ν 

νπνίνο δηαζέηνληαο ηα θαηάιιεια πξνζφληα ζα κπνξεί λα ζηαζεί θαη λα ζηεξίμεη θάζε 

εθπαηδεπηηθφ μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.  
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Έηζη ινηπφλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Βπξψπε, ε θαζνδήγεζε 

λα γίλεη έλα αλαγλσξηζκέλν πιένλ επάγγεικα, ζα κπνξνχζε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, ζην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο απηνλνκίαο ηνπο, λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

θαηαμησκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη γηα ηελ άξηηα επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζή ηνπο. Ώπηνί σο επαγγεικαηίεο ζα αλαπηχζζνπλ επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.    

ζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, αλ 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάινγε έξεπλα ζε παλειιήλην επίπεδν κε κεγαιχηεξν 

θαη πην αλαινγηθφ δείγκα, ψζηε λα πξνθχςνπλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ.  
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Απνηίκεζε ηνπ εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Μαζαίλνληαο θαη 

Γηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ απφ ην ρνιείν», σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ, δηνίθεζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. 

Evaluation of the distance learning programme "Learning and Teaching Python, Inside 

and Outside School" regarding the implementation of the basic principles of designing, 

managing and evaluating adult education programmes. 
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Abstract: In modern times, working adults will be called many times to educate themselves 

and update their knowledge and skills. Therefore, there is a great need for qualitative and 

holistic training. Internet and new technologies can contribute in order to meet these 

educational needs successfully. Nowadays, lots of distance learning programs are conducted 

in various forms. The evaluation of the training programs could lead to their qualitative 

upgrade and to improve also their effectiveness. In the present study, an evaluation of the 

educational program "Learning and Teaching Python Programming Language, In and Out of 

School" (PY4HS) is carried out. The implementing entity of the program is the University of 

Crete. The program is addressed primarily to IT teachers who teach at Primary or Secondary 

Education and is supported through Google's Computer Science for High School program. 

The study followed both the quantitative and qualitative approach. In the quantitative part of 

the study eighty trainees were participated (N = 80) and for the collection of the qualitative 

data five people were interviewed (three trainers and two trainees). The results of the study 

are capturing many positive views from the majority of the participants. The basic principles 

of the adult education were followed by designers and trainers, in order to meet program's 

objectives to a large extent. The only element that concerned many trainees was the extent of 

the program‘s duration. 

Keywords: Python, Computer Programming, Evaluation, Distance Learning, Adult 

Education. 

Πεξίιεςε: ηε ζχγρξνλε επνρή νη ελήιηθεο εξγαδφκελνη ζα θιεζνχλ πνιιέο θνξέο ζηελ 

θαξηέξα ηνπο λα επηκνξθσζνχλ θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπο. 

Βπνκέλσο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη θαζνιηθή επηκφξθσζε. Σν δηαδίθηπν θαη 

νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θάιπςε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

κε επηηπρία. ηηο κέξεο καο δηελεξγνχληαη πάξα πνιιά εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα κε 

δηάθνξεο κνξθέο. Δ αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη 
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πξνο ηελ πνηνηηθή ηνπο αλαβάζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. ηελ 

παξνχζα έξεπλα γίλεηαη κία απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Μαζαίλνληαο θαη 

Αηδάζθνληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python, Μέζα θη Έμσ απφ ην ρνιείν» (PY4HS). 

Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη ην παλεπηζηήκην Κξήηεο. Ώπεπζχλεηαη 

πξσηίζησο ζε θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ Πξσηνβάζκηα ή Αεπηεξνβάζκηα 

Βθπαίδεπζε θαη ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο CS4HS (Computer Science for High 

School) ηεο Google. ηελ έξεπλα αθνινπζήζεθε ηφζν ε πνζνηηθή φζν θαη ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε. ην πνζνηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ νγδφληα εθπαηδεπφκελνη 

(Ν=80). Βλψ γηα ηε ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ειήθζεζαλ πέληε ζπλνιηθά 

ζπλεληεχμεηο, απφ ηξεηο εθπαηδεπηέο θαη δχν επηκνξθνχκελνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο απνηππψλνπλ πνιχ ζεηηθέο απφςεηο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αθνινπζήζεθαλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο 

θαη εηζεγεηέο ησλ καζεκάησλ κε απνηέιεζκα λα θαιπθζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ. Σν κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ πξνβιεκάηηζε αξθεηνχο εθπαηδεπφκελνπο 

είλαη ην κέγεζνο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο επηκφξθσζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Python, Πξνγξακκαηηζκφο ππνινγηζηψλ, Ώμηνιφγεζε, Βμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, Βθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

1. Δηζαγσγή 

ηε ζεκεξηλή επνρή ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, έλαο εξγαδφκελνο ζα ρξεηαζηεί 

λα επηκνξθσζεί πνιιέο θνξέο ζηε δσή ηνπ, είηε γηα λα αιιάμεη επάγγεικα, είηε γηα λα 

αλαβαζκίζεη ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ. Δ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαιείηαη λα θαιχςεη απηέο ηηο 

αλάγθεο κε νξγαλσκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. ΐέβαηα ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζηεγάδεη θάζε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία πνπ απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ ζεσξνχληαη ελήιηθα 

απφ ηελ θνηλσλία. Ο ζθνπφο ηεο είλαη ε αιιαγή ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ζηφρν φρη κφλν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε (Κφθθνο, 2005). 

Δ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ζαλ 

επηδίσμε ηε βειηίσζε, ηελ αλαζεψξεζε, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη επέθηαζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (Καξαιήο, 2005β). Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

κπνξνχλ λα αλαηξνθνδνηήζνπλ ην δηνηθεηηθφ θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ θνξέσλ 

εθπαίδεπζεο. Ώπηνί πνπ είλαη άκεζα ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη νη 

ρξεκαηνδφηεο ησλ πξνγξακκάησλ, νη ζρεδηαζηέο, νη επηκνξθσηέο, αιιά θαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπφκελνη (Υαξίζεο, 2006). 

ηελ παξνχζα εξγαζία αμηνινγήζεθε ην εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

«Μαζαίλνληαο θαη Αηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ απφ ην ρνιείν» (PY4HS) σο πξνο ηηο 

αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζην ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε. Σν 

παξαπάλσ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ θπξίσο ζε 
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Γπκλάζηα, Γεληθά θαη Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα (Βξγαζηήξην Αηαλεκεκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ & Βθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ, 2016). 

Δ Python είλαη κηα ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ζρεηηθά λέα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

Θεσξείηαη ηδαληθή γιψζζα γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη γηα αξράξηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο, ράξε ζηελ απιφηεηα ηεο θαη ηνλ πην αλζξψπηλν ηξφπν έθθξαζεο πνπ 

πηνζεηεί (Ώξάπνγινπ θ. ζπλ., 2015). Σα ηειεπηαία ρξφληα δηδάζθεηαη ζηα επαγγεικαηηθά 

ιχθεηα ηφζν ζαλ κάζεκα γεληθήο παηδείαο, φζν θαη ζαλ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΒΠΏΛ). Ώμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ θαζεγεηψλ πιεξνθνξηθήο δελ έρεη δηδαρζεί ηελ Python θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ 

ζπνπδψλ ηεο θαη ην ππνπξγείν παηδείαο δελ έρεη δηεμάγεη θάπνην ζρεηηθφ πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο. Βπνκέλσο ην πξφγξακκα PY4HS έξρεηαη λα θαιχςεη κία ζεκαληηθή 

εθπαηδεπηηθή αλάγθε ησλ πιεξνθνξηθψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Βιιάδαο. Βίλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ γίλεηαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δηδαθηηθή ηεο πιεξνθνξηθήο 

πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ. 

Φηινδνμία ηνχηεο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη εάλ εθαξκφζηεθαλ νη αξρέο ζρεδηαζκνχ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζην πξφγξακκα PY4HS. Βάλ ην πξφγξακκα απηφ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη επίζεο λα δηεξεπλεζνχλ νη 

ηερληθέο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ ελζαξξπληηθά. Οη ζρεδηαζηέο θαη νη εθπαηδεπηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αθνινχζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ώπηφ είρε πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

2. Θεσξεηηθφ πιαίζην 

2.1. εκεία ζχγθιηζεο ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (ΔΚΔ) 

Ο Rogers (1998) ππνγξακκίδεη φηη ππάξρνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

επηηπγράλεηαη ε κάζεζε, κε ηα νπνία ζπκθσλνχλ νη δηάθνξεο ζεσξίεο, έζησ θαη αλ θάπνηεο 

μεθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία. 

Έλα πξψην θνηλά απνδεθηφ ζηνηρείν είλαη φηη ην παξαδνζηαθφ κνληέιν κάζεζεο «κεηαθνξά 

γλψζεο» απφ ηελ απζεληία – εθπαηδεπηή ζηνπο δηδαζθφκελνπο είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ, 

ηδηαηηέξσο φηαλ κηιάκε γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ην κνληέιν απηφ, νη εθπαηδεπφκελνη είλαη 

ιίγν ή πνιχ παζεηηθνί δέθηεο θαη θαινχληαη λα απνξξνθήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ ηνπο κεηαδίδνληαη. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απμάλεη ηελ εμάξηεζε, εμαζζελίδεη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη εθκεδελίδεη ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη δηδαζθφκελνη λα επεμεξγάδνληαη 

ηα πξνβιήκαηα κφλνη ηνπο. ηνλ αληίπνδα απηνχ ηνπ κνληέινπ βξίζθεηαη εθείλν θαηά ην 

νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη παίξλνπλ ελεξγφ κέξνο ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. Βπεμεξγάδνληαη 
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ην πιηθφ πνπ ρξεηάδνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα ην δηαζαθελίζνπλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

παιαηφηεξεο γλψζεηο ηνπο (Knowles, 1970· Freire, 1977· Kolb, 1984· Mezirow, 1991· Jarvis, 

2004). 

To δεχηεξν ζεκείν ζχγθιηζεο ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκνιφγσλ αθνξά ηηο δηάθνξεο 

καζεζηαθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Καζέλαο πξνηηκά λα 

καζαίλεη κε έλα μερσξηζηφ ηξφπν, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηα γλσξίζκαηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. χκθσλα κε απηήλ ηελ ππφζεζε, νη δηδαζθφκελνη κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο. Κάπνηνη επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ κέξνο 

ζπλερψο ζε λέεο εκπεηξίεο θαη λα δηδάζθνληαη κέζα απφ απηέο. Άιινη πξνηηκνχλ λα 

δηεξεπλνχλ φιεο ηηο παξακέηξνπο πξηλ βαδίζνπλ ζηε θάζε ηεο δξάζεο. Μία ηξίηε θαηεγνξία 

έρεη ηελ δηάζεζε λα αληιεί πνιχπιεπξα δηδάγκαηα απφ ηελ εκπεηξία, επηζπκεί λα θαηαλνεί ηα 

ζέκαηα ζθαηξηθά, ζηηο ζπλνιηθέο ηνπο πηπρέο. Σέινο, κηα ηέηαξηε θαηεγνξία επηιέγεη λα 

δνθηκάδεη ζηελ πξάμε θαηλνχξηεο ηδέεο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο (Κφθθνο, 2005). 

Έλα ηξίην ζηνηρείν ζην νπνίν ζπκθσλνχλ νη ζεσξεηηθνί είλαη φηη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

νη εκπεηξίεο απνηεινχλ ηε βάζε θάζε καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Αειαδή κάζεζε ζεκαίλεη λα 

επαλεμεηάδεη ην άηνκν ηηο εκπεηξίεο ηνπ, λα ζπλζέηεη λνήκαηα θαη λα δηδάζθεηαη απφ απηέο. 

Βπνκέλσο ε ελέξγεηα θαη ε εθαξκνγή, απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Βίλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη φρη απιά έλα 

επαθφινπζν ηεο κάζεζεο ή έλα ζπκπιήξσκα ζην ηέινο ηεο (Knowles, 1970· Freire, 1977· 

Kolb, 1984· Mezirow, 1991· Jarvis, 2004). 

2.2. ρεδηαζκφο Πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

Δ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ επηηπρία ελφο 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο, 2010). Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

φηαλ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ελειίθσλ, ηφηε πξνθαιεί ηελ ελεξγεηηθή 

εκπινθή ηνπο ζε απηφ. Βπηηπγράλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα ζην κέγηζην βαζκφ θαη 

πεξηνξίδνληαη νη απνπζίεο θαη θαηλφκελα εγθαηάιεηςεο ησλ πξνγξακκάησλ. Βπίζεο, 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, γηαηί 

απηνί ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ (Rogers, 

1998). 

Σν επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα, ν ζπληνληζηήο θαη ν επηζηεκνληθφο 

ππεχζπλνο παίξλνπλ κέξνο ηφζν ζηελ πινπνίεζε, φζν θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο ξφινο ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ είλαη θαηαιπηηθφο 

γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ θαη ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ 

θνξέα. Δ ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθσηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θνξέα 

είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Καξαιή (2005α), πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

νκαιή θαη επηηπρή ιεηηνπξγία ελφο θνξέα είλαη νη παξαθάησ: 
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1. Ώιιεινθαηαλφεζε θαη αιιεινζεβαζκφο κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ. 

2. Αεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη φρη αληαγσληζκνχ. 

3. Έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

4. Πξνψζεζε ελεξγεηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζεσξείηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο 

(Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο, 2010). Δ εκπεηξία ηνπ επηκνξθσηή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ απνηειεί ίζσο ην βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ απφ ηνλ θνξέα. Βπίζεο 

ζεκαληηθή ινγίδεηαη θαη ε εκπεηξία ηνπ φζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ – ζηφρν πνπ ζέινπκε λα 

εθπαηδεπηεί, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα. Οη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο 

απαηηνχλ νη επηκνξθσηέο ελειίθσλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

γεληθνχο ζθνπνχο ησλ πξνγξακκάησλ θαη λα κελ παξακέλνπλ κφλν ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ. Οη εθπαηδεπηέο ελφο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα ζπδεηνχλ γηα ζέκαηα φπσο ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχλ θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Καξαιήο & Παπαγεσξγίνπ, 2012). 

Δ ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ επνπηηθψλ 

κέζσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ε 

αληηθείκελα φπσο ε πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θαη ηα 

ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ. ηελ εμΏΒ θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα κέζα 

απφ ηελ νπνία επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηκφξθσζε. 

χκθσλα κε ηνπο Καξαιή θαη Παπαγεσξγίνπ (2012), ε πξαθηηθή εμάζθεζε θαη ν 

θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

3. Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

Δ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη απφ πξφζσπα πνπ ηνπνζεηνχληαη εθηφο ηνπ θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ώληηζέησο, ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ νξγαληζκνχ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Μπνξεί λα 

είλαη: 

● ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε 

● ηεξαξρηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε (απηναμηνιφγεζε) (Υαξίζεο, 2006). 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηεξεπλνχκε ε αμηνιφγεζε είλαη εμσηεξηθή, γηαηί πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην πνιπηερλείν Κξήηεο πνπ ζεσξείηαη ν θνξέαο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνξείαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ. Δ ζεκαληηθφηεηα ηεο 
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βξίζθεηαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηέο, ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη 

ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο κηαο επηκφξθσζεο (Υαξίζεο, 2006). Αειαδή ε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

αιιάμεη θαη λα βειηησζεί έλα πξφγξακκα θαηά ηελ εμέιημε ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν λα 

εμαθξηβσζνχλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο. Αελ δηελεξγείηαη γηα λα 

πξνζαλαηνιίζεη ηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ, αιιά γηα λα δηαπηζηψζεη ζε πνην βαζκφ έρνπλ 

επηηεπρζεί νη αξρηθνί ζηφρνη θαη ηειηθά πφζν απνηειεζκαηηθέο ήηαλ νη δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε πνπ επηηεχρζεθε (Υαξίζεο, 2006). 

Βπεηδή ην εμεηαδφκελν πξφγξακκα «Μαζαίλνληαο θαη Αηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ 

απφ ην ρνιείν» (PY4HS) έρεη πεξαησζεί, επηιέρζεθε ε απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε. ηφρνο 

καο είλαη λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Να 

ππνδείμνπκε αιιαγέο θαη αλαβαζκίζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ, θαζψο θαη ηελ επαλάιεςε ή 

φρη ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μέζα απφ ηελ απνηίκεζε επηδηψθνπκε λα ειέγμνπκε 

θαηά πφζν θαηαθηήζεθαλ νη αξρηθνί ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αειαδή ζα δηελεξγήζνπκε 

κία έξεπλα αμηνιφγεζεο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο. Θέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ ηδηνζπζηαζία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια παξφκνηα πξνγξάκκαηα. Έρνπκε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπκε 

αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο πξνο ηνλ θνξέα, ψζηε απηφο λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επέθηαζε ή επαλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Καξαιήο, 2005β). 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS επηιέγνπκε ην κνληέιν CIPP. Σν κνληέιν 

απηφ ηαηξηάδεη κε ηελ απνινγηζηηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Θα αμηνινγεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ζα δψζνπκε βάξνο ζηελ απνηίκεζε ηνπ πιαηζίνπ. Δ 

εθηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ηελ εχξεζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί λα εληνπηζηνχλ θαη λα πξνηαζνχλ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηελεξγείηαη ην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα (Καξαιήο, 2005β). Βπηπξνζζέησο, ζέινπκε λα επηζεκαλζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηζε ε εθπαηδεπηηθή νκάδα θαη νη ζπληειεζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δ αμηνιφγεζε ησλ απνξξνηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο θαη 

κειεηά ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο. 

πγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα κε ηα αληίζηνηρα άιισλ παξφκνησλ πξνγξακκάησλ. Δ 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε, ηελ επέθηαζε 

θαη ηε ζπλέρηζε ή κε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Βπηπιένλ, ηα ζηνηρεία κίαο 

απνηίκεζεο αμηνπνηνχληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ νκνεηδψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα γίλνπλ ζην 

κέιινλ (Καξαιήο, 2005β). 

Σα επαθφινπζα κηαο έξεπλαο αμηνιφγεζεο αλαηξνθνδνηνχλ ηφζν ην δηνηθεηηθφ έξγν ησλ 

παξαγφλησλ ελφο πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ. Δ αμηνιφγεζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αδηάιεπηε αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. «Δίλαη 

νπζηαζηηθφ λα αλαπηπρζνχλ αμηφπηζηεο, ζπλεπείο θαη ακεξφιεπηεο κεηξήζεηο γηα λα νξίδεηαη ε 
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πξνζηηζέκελε αμία απφ ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.» (Υαξίζεο, 2006). 

4. Σν πξφγξακκα PY4HS 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ. ην 1
ν
 ζηάδην ηεο επηκφξθσζεο, νη ζπκκεηέρνληεο εμεξεχλεζαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη αλέπηπμαλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ γιψζζα Python. Αελ έγηλαλ 

δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Ώλαηέζεθαλ νκαδηθέο εξγαζίεο ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο ψζηε λα θαιιηεξγεζεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο. Οη 

εθπαηδεπηέο ιεηηνχξγεζαλ ζαλ νκφηηκνη ζχκβνπινη (peer advisors) δίλνληαο νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο (Moumoutzis et al., 2017). 

ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ 

πξάμε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ κε ηε δεκηνπξγία ιεζρψλ πξνγξακκαηηζκνχ 

γηα ηελ Python. ε απηφ ην πιαίζην δεκηνχξγεζαλ δηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Καηαζθεχαζαλ δηθά ηνπο δηδαθηηθά ζελάξηα θαη 

θχιια εξγαζίαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε ζηηο ζπλαληήζεηο – 

καζήκαηα ησλ code clubs. Οη νκάδεο ζπλεξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ κε θξηηήξην ηε 

γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έηζη απηνί πνπ έκελαλ ζε θνληηλέο πεξηνρέο ή 

ζηελ ίδηα πφιε ή ζε γεηηνληθέο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλαληεζνχλ δηα δψζεο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. πνπ απηφ δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη ιφγσ κεγάισλ απνζηάζεσλ, δεκηνπξγήζεθαλ ςεθηαθέο νκάδεο ζηελ 

πιαηθφξκα Coursevo. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο επηκφξθσζεο νη νκάδεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θιήζεθαλ 

λα αμηνινγήζνπλ ε κία ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνχξγεζε ε άιιε νκάδα. Βίρακε 

δειαδή κία αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο (peer-evaluation). Βπηπιένλ ε θάζε νκάδα έθαλε κία 

απηναμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηεο απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ιέζρεο 

πξνγξακκαηηζκνχ (Moumoutzis et al., 2017). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη ζηηο pythonies 

(http://pythonies.mysch.gr )  θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε απηνηειψλ 

πξνγξακκαηηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ. Οη δηδαζθφκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο κειεηψληαο ην 

αληίζηνηρν θεθάιαην ή θαη λα ην αλαπηχμνπλ νη ίδηνη αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ θχιινπ εξγαζίαο. Κάζε θεθάιαην ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιήζνο επεθηάζεσλ θαη 

ζπλαθψλ αζθήζεσλ, καδί κε ελδεηθηηθέο ιχζεηο. 

Ώπηή ε πξνζέγγηζε αξκφδεη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ επηζπκνχκε νη δηδαζθφκελνη λα 

εξγάδνληαη απηφλνκα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, λα έρνπλ πεξηζψξηα δηεξεχλεζεο 

θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ αλάπηπμε δηθψλ ηνπο πξνγξακκαηηζηηθψλ projects (καζήκαηα 

επηινγήο, εμσζρνιηθά code clubs). Δ πξνζέγγηζε επίζεο ελδείθλπηαη ζε πεξηζηάζεηο πνπ 
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επηζπκνχκε νη δηδαζθφκελνη λα απνθηήζνπλ κηα γξήγνξε θαη ζρεηηθά επξεία επαθή κε ην 

αληηθείκελν (φπσο ζηελ «ξα ηνπ Κψδηθα» ή ζε κηα «Ββδνκάδα Πιεξνθνξηθήο»), κε έλαλ 

ηξφπν πνπ ζα δεκηνπξγήζεη θίλεηξν ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο λα ζπλερίζνπλ ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (Moumoutzis et al., 2017). 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη εκθαηηθά ε δηεμαγσγή εμσζρνιηθψλ code clubs. 

Δ εκπεηξία δείρλεη φηη ζε απηφ ην πιαίζην, φπνπ ε ζπκκεηνρή είλαη πξνζσπηθή επηινγή θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη απαιιαγκέλνη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

βαζκνινγία, δηδαθηέα χιε), δεκηνπξγνχληαη εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο γηα κάζεζε, ζπλεξγαζία 

θαη πεηξακαηηζκφ, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο (Smith, Sutcliffe, & 

Sandvik, 2014). 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλήθαλ ζε ηνπηθέο νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ ψζηε λα δηνξγαλψζνπλ 

απφ θνηλνχ code clubs γηα ηνπο καζεηέο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλήθαλ 

ζε ακηγψο ειεθηξνληθέο νκάδεο κπφξεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κεκνλσκέλα θαη λα 

δηνξγαλψζνπλ ιέζρε πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, αιιά κπφξεζαλ 

επίζεο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο (αθφκα θη αλ δελ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα) γηα λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ή γηα λα δηνξγαλψζνπλ code clubs πνπ 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο ηεο πεξηνρήο. Δ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη 

πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ίδηνπο θαη είλαη ζπρλά θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

δηεμαγσγή ελφο επηηπρεκέλνπ code club (Smith, Sutcliffe, & Sandvik, 2014). 

5. θνπφο & Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα «Μαζαίλνληαο θαη 

Αηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ απφ ην ρνιείν» θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο. 

Δπηκέξνπο ηφρνη 

1. Να δηεξεπλεζεί εάλ εθαξκφζηεθαλ νη αξρέο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

2. Να δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

3. Να δηεξεπλεζεί ε εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Σα  επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε είλαη: 

Χο πξνο ηνλ πξψην ζηφρν: 

● Βάλ νη ζπκκεηέρνληεο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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● Βάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ ζε 

δηαδηθαζίεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

● Βάλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Χο πξνο ηνλ δεχηεξν ζηφρν: 

● Βάλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν γλψζεσλ. 

● Βάλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. 

● Βάλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν. 

● Βάλ ην πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Χο πξνο ηνλ ηξίην ζηφρν: 

● Βάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο θαη κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

● Βάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο θαη κέζνδνη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο. 

Βάλ νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν πξφγξακκα PY4HS είλαη λέν, πξνσζεί θαηλνηφκεο δξάζεηο φπσο ε ρξήζε ησλ απηνηειψλ 

παξαδεηγκάησλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε δεκηνπξγία «Λέζρεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Δ/Τ» (code club) απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Δ αμία ηεο έξεπλαο 

βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη γίλεη έσο ηψξα εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο. 

6. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε κηθηή πξνζέγγηζε. Ώπηή ζπλδπάδεη ηελ πνηνηηθή κε ηελ 

πνζνηηθή δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, κε ζηφρν ηελ πνιχπιεπξε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη 

επηηπγράλεηαη ε ηξηγσλνπνίεζε, κία ηερληθή πνπ νδεγεί ζηελ πιεξέζηεξε θαη αζθαιέζηεξε 

θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ.  Δ ηξηγσλνπνίεζε είλαη κία ζηξαηεγηθή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ κηαο έξεπλαο (Creswell, 2016). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαηαζθεπάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βλψ γηα ηελ ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ δχν ζχλνια εξσηήζεσλ ζπλέληεπμεο, έλα πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο θαη έλα 

πξνο ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Δ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειεί ην θαηάιιειν εξγαιείν 

γηα ηελ θαηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη κε πην νιηζηηθφ 

ηξφπν (Cohen & Manion, 1994). 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε έλα ειεθηξνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην κε ην πξφγξακκα Google Forms. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ θνξέα ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS, πνπ είλαη ην «Βξγαζηήξην Αηαλεκεκέλσλ 
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Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Βθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ» ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, 

πξνσζήζεθε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ ππεξζχλδεζε (link) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο πεξίπνπ εθαηφ (100) θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο πνπ νινθιήξσζαλ κε 

επηηπρία ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ώξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα απαληήζνπλ φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή έγηλε πξνζπάζεηα γηα επηζθφπεζε νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

πιαηζίνπ δεηγκαηνιεςίαο (Robson, 2010). κσο ηειηθά απάληεζαλ νη νγδφληα (Ν=80). 

Γηα ηε ιήςε ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινπζήζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Αειαδή επηιέρζεθαλ εθ πξνζέζεσο φινη νη εθπαηδεπηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS θαη δχν 

(2) εθπαηδεπφκελνη πνπ αλήθαλ γεσγξαθηθά ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο, κε ζθνπφ λα 

θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο (Creswell, 2016). Γηα ηελ 

επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

δεηγκαηνιεςία κέγηζηεο δηαθχκαλζεο, γηαηί επηιέρζεθε ην δείγκα κε βάζε έλα δηαθνξεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ δχν αηφκσλ, δειαδή ηε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πξνέιεπζε. 

Γηα ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη νη θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο είλαη νη 

εθαηφ (100) εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο πνπ παξαθνινχζεζαλ κε επηηπρία ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα «Μαζαίλνληαο θαη Αηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ απφ ην ρνιείν». ε 

απηνχο απεζηάιε ε ππεξζχλδεζε ηνπ ςεθηαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Σν δείγκα είλαη ηειηθά ν αξηζκφο ησλ θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην (Ν=80). 

Γηα ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθαλ ζθφπηκα νη ηξεηο επηκνξθσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη δχν εθπαηδεπφκελνη γηα λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Βπηιέρζεθε ε 

ζπλέληεπμε κέζσ Αηαδηθηχνπ θαη πξνγξακκάησλ ηειεδηάζθεςεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

γεσγξαθηθήο απφζηαζεο θαη δηαζπνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

7. Απνηειέζκαηα 

ρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν έλαο απφ 

ηνπο επηκνξθσηέο ζπκκεηείρε δεπηεξεπφλησο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ήηαλ θπξίσο ππεχζπλνο γηα ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Οη άιινη δχν επηκνξθσηέο ζπκκεηείραλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ώληίζεηα, νη εθπαηδεπφκελνη δελ πήξαλ κε θαλέλα ηξφπν κέξνο ζηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο επηκφξθσζεο. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβαλ ππφςε 

ηνπο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ρσξίο φινη ηνπο λα έρνπλ πιήξε 

ζπλείδεζε φηη ην έρνπλ θάλεη. Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηελ βησκαηηθή εκπεηξία, 

ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε κε ηηο ιέζρεο πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βπίζεο δελ ήηαλ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν, 

αιιά ππήξρε ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 
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(. ΒΠ2): «Ναη, καδί κε ηνλ ΔΠ3 ήκαζηε νη βαζηθνί ζρεδηαζηέο θαη νξγαλσηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. […] Γεληθά θαη ην πιηθφ θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ, είρακε ζην κπαιφ καο 

φηη ζα απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο. ηη πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θπξίσο ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ απφ 

έλα ηέηνην πξφγξακκα. Καη γη‟ απηφ αθξηβψο ήηαλ αξθεηά ειεχζεξν.» 

(. ΒΠ3): «Πξέπεη λα ζνπ πσ φηη δελ ιάβακε ππφςε ηφζν πνιχ ζην ζρεδηαζκφ ζεσξεηηθέο 

αξρέο. […] Σα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνηαζνχλ λα έρνπλ πνιχ ηζρπξή δφζε βησκαηηθφηεηαο, 

δειαδή λα κελ αθνχλε απιά απηνί πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, αιιά λα θάλνπλ νη ίδηνη πξάγκαηα. Καη 

πνιχ ηζρπξή δφζε αιιειεπίδξαζεο κε ζπλαδέιθνπο.» 

ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ νη επηκνξθνχκελνη ζπκκεηείραλ ζε αμηνιφγεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ή κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

απάληεζε θαηαθαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 66,3% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκκεηείρε ζε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ. Βλψ ην 

εληππσζηαθφ 92,5% ησλ θαζεγεηψλ πιεξνθνξηθήο ηζρπξίζζεθε φηη έιαβε κέξνο ζηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS. 

Πίλαθαο 1: πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS 

Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 

πρλφηεη

α 

Έγθπξν 

πνζνζηφ 

πρλφηεη

α 

Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Ναη 53 66,3 74 92,5 

ρη 27 33,8 6 7,5 

χλνι

ν 

80 100,0 80 100,0 

ινη νη επηκνξθσηέο πηζηεχνπλ φηη κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη πιένλ εμνηθεησκέλνη κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Python θαη 

κπνξνχλ λα επηιχνπλ πξνγξακκαηηζηηθά πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο. Σελ άπνςε ηνπο απηή 

ηελ ζηεξίδνπλ ζηηο εξγαζίεο πνπ παξέδσζαλ νη επηκνξθνχκελνη θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(. ΒΠ1): «Σν θνκκάηη απηφ λαη, λνκίδσ φηη φινη φζνη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία  ην πξφγξακκα 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ Python θαη ζηα καζήκαηα ηνπο κε πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.» 

Σελ ίδηα άπνςε έρεη θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηψλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ επηκφξθσζε. 
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Γξάθεκα 1: Βαζκφο εμνηθείσζεο κε ηελ Python 

Οη εθπαηδεπφκελνη ξσηήζεθαλ ζε πνην βαζκφ ζεσξνχλ φηη ην πξφγξακκα ελίζρπζε ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο Python θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γεληθφηεξα. Οη 

απαληήζεηο ηνπο ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ έρεη ζεηηθφ πξφζεκν. 

Γξάθεκα 2: Δλίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηδαζθαιία ηεο Python 

θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ 

Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 63,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθδήισζε ηελ άπνςε φηη ε 

απηνπεπνίζεζε ηνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απμήζεθε πνιχ ή πάξα πνιχ. 

Ώξθεηή αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο δηαπίζησζε ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Πνιχ ιίγνη ήηαλ νη επηκνξθνχκελνη πνπ δήισζαλ φηη δελ κεηαβιήζεθε θαζφινπ ή απμήζεθε 

ιίγν ε απηνπεπνίζεζε ηνπο, κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηκφξθσζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη ζρεδφλ κνηξαζκέλεο ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Σν 37,5% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη αμηνπνηεί ηηο λέεο γλψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζε πνιχ θαη 

πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. Ώπφ 

ηελ άιιε πιεπξά έλα ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ 27,6% εμέθξαζε ηελ 

άπνςε φηη θαζφινπ ή ζε κηθξφ 

βαζκφ ρξεζηκνπνηεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα 

εθφδηα πνπ απέθηεζε απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο 

επηκφξθσζεο. Πάλησο έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (35%) ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη 

αμηνπνηεί αξθεηά ηηο 

λεναπνθηεζέληεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. 

Γξάθεκα 3: Αμηνπνίεζε γλψζεσλ & δεμηνηήησλ  

ηα εξσηήκαηα γηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ 

απηνηειψλ παξαδεηγκάησλ θαη ζηα code clubs νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο εθθξάζηεθαλ 

κε πνιχ ζεηηθφ ηξφπν φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 2: Αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ απηνηειψλ παξαδεηγκάησλ θαη ησλ code clubs ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ 

Αιιαγή ζηάζεο απηνηειή παξαδείγκαηα Αιιαγή ζηάζεο code clubs 

 

πρλφηεη

α Έγθπξν πνζνζηφ 

πρλφηεη

α Έγθπξν πνζνζηφ 

Καζφινπ 3 3,8 4 5,0 

Λίγν 9 11,3 5 6,3 

Ώξθεηά 26 32,5 15 18,8 

Πνιχ 23 28,8 28 35,0 

Πάξα πνιχ 19 23,8 28 35,0 

χλνιν 80 100,0 80 100,0 
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Οη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο επηκνξθσηέο θαηά ηελ άπνςε ηφζν 

ησλ ηδίσλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη νη παξαθάησ: 

● Μάζεζε βαζηζκέλε ζε εξγαζίεο – projects (project based learning) 

● Αηάιεμε – εηζήγεζε  

● πδήηεζε – Αηάινγνο  

● Οκάδεο εξγαζίαο 

● Πξαθηηθή άζθεζε 

Γξάθεκα 4: Βαζκφο ρξήζεο ηερληθψλ δηδαζθαιίαο 

Οη εθπαηδεπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ πνιχ ιίγν ηελ εηζήγεζε θαη ηε δηάιεμε 

ζηηο ηειεδηαζθέςεηο, γηα λα παξνπζηάζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ λέεο έλλνηεο. Αειψλνπλ ζε 

γεληθέο γξακκέο φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηερληθέο πνπ ζπλάδνπλ  κε ηελ Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ, 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινυπνζηήξημε 

κεηαμχ ηεο νκάδαο. Σν πξφγξακκα βαζίζηεθε πεξηζζφηεξν ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία θαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζηε δαζθαινθεληξηθή. 

(. ΒΠ3): «Θειήζακε αληί λα κηιάκε εκείο, λα κηιά ν θφζκνο, λα δείρλεη ηε δνπιεηά ηνπ, λα 

γίλνληαη ζπδεηήζεηο πάλσ ζε απηφ θαη λα παίξλεη αλαηξνθνδφηεζε απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο.» 
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Βπίζεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (75%) ησλ επηκνξθνχκελσλ πηζηεχεη φηη ζε πνιχ ή πάξα 

πνιχ κεγάιν βαζκφ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο αληαπνθξίζεθε ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ησλ δηδαζθνκέλσλ. Οη 

επηκνξθσηέο ηζρπξίδνληαη φηη αμηνπνηήζαλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώπηφ ην πέηπραλ θπξίσο κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ 

νξηζκέλσλ νκάδσλ απφ ηηο ίδηεο ζε θάζε ηειεδηάζθεςε θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζνχζε 

κε θαηάζεζε απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ απφ φπνηνλ δεηνχζε ην ιφγν λα κηιήζεη. Βηδηθά κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ησλ code clubs δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

νκάδεο λα κηιήζνπλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

8. πκπεξάζκαηα  

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εμεηαδφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο εθαξκφζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα, 

ηφζν νη επηκνξθσηέο, φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη εθθξάζηεθαλ πνιχ ζεηηθά γηα ηελ 

ελεκέξσζε πνπ ππήξρε γηα ην πξφγξακκα, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ. Γηα ηε ζαθή δηαηχπσζε θαη 

αλαθνίλσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. Γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνχκελσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο επηκνξθσηέο. 

Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (2007) γηα ηελ επηκφξθσζε Ώ‘ επηπέδνπ ζηηο ΣΠΒ θαη ηνπ 

Μηραιφπνπινπ (2016). Βπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζην 

εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα θαη ραξαθηήξηζαλ κε πνιχ ζεηηθφ ηξφπν ηφζν ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ φζν θαη ηε ςεθηαθή πιαηθφξκα Coursevo, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ην εξψηεκα αλ έγηλε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πξηλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα 

ή θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δε δίλνπλ μεθάζαξε 

απάληεζε. Ώπηφ πνπ θαίλεηαη λα δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ πξψηε 

ηειεζπλάληεζε ήηαλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα. Οη επηκνξθσηέο ππνζηήξημαλ φηη πήξαλ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη ηελ έιαβαλ ππφςε ηνπο ζηα επφκελα καζήκαηα. 

ρεηηθά κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξίπνπ νη κηζνί εθπαηδεπφκελνη πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαίλεηαη λα είλαη επραξηζηεκέλνη. Παξ‘ φια απηά ζηε 

ζπλέληεπμε ηνπο νη δχν επηκνξθνχκελνη εθθξάδνπλ ην παξάπνλν φηη ε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PY4HS ήηαλ πνιχ κεγάιε θαη ζα πξνηηκνχζαλ απηή λα ήηαλ κηθξφηεξε. Ώπηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο έξεπλεο ησλ Γεσξγίνπ (2015), Μαξίηζα (2017) πνπ έγηλαλ ζε 

ΚΑΐΜ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (2007). ηηο παξαπάλσ κειέηεο νη εθπαηδεπφκελνη 

δήηεζαλ λα απμεζεί ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

Ώπφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ επηκνξθσηψλ πξνθχπηεη φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη δελ ζπκκεηείραλ κε θάπνηνλ ηξφπν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 

ίδην παξαηήξεζε θαη ν Μηραιφπνπινο (2016) ζηελ έξεπλα ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε 
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εθπαηδεπηηθψλ. Ώληίζεηα ην κεγαιχηεξν βάξνο ζην ζρεδηαζκφ είραλ νη δχν απφ ηνπο ηξεηο 

επηκνξθσηέο. Οη ηειεπηαίνη έιαβαλ ππφςε ηνπο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο επηκφξθσζεο. Ο ζρεδηαζκφο βαζίζηεθε ζηηο εκπεηξίεο, ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή, ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ. Βπηπιένλ 

δελ ήηαλ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλνο, αιιά ππήξρε ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα απνηειέζκαηα 

απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά ηεο έξεπλαο ηεο Γεσξγίνπ (2015), φπνπ νη εθπαηδεπηέο 

δελ ζπκκεηείραλ θαζφινπ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ―Social Media‖ ησλ ΚΑΐΜ. 

Σα 2/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα δήισζαλ φηη 

έιαβαλ κέξνο ζε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Δ κνξθή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη γλσζηή ζαλ ―Peer Review‖, δειαδή απνηίκεζε ησλ εξγαζηψλ απφ 

άηνκα κε παξφκνηα αξκνδηφηεηα κε εθείλνπο πνπ παξάγνπλ θάπνηεο εξγαζίεο. Oη νκάδεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ε κία ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνχξγεζε ε 

άιιε νκάδα. Βπίζεο ε θάζε νκάδα έθαλε απηναμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ησλ εκπεηξηψλ 

ηεο κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ code clubs. 

Βπηπιένλ έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα λα δνζεί πνηνηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εηζεγεηέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλαο εθπαηδεπηήο αλαθέξεη ζηε ζπλέληεπμε φηη νη επηκνξθσηέο είδαλ ηα 

έξγα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε βάζνο, κε ιεπηνκέξεηα, ζέιεζαλ λα είλαη επνηθνδνκεηηθνί θαη 

λα θάλνπλ ζρφιηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (92,5%) δήισζε φηη ζπκκεηείρε ζε 

αμηνιφγεζε κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ην 

πξφγξακκα νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ έλα ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, 

πνπ απνηεινχζε έλα απφ ηα εξγαιεία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έγηλε απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο – εηζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βπίζεο νη επηκνξθσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

έδσζαλ έλα ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα code clubs 

(Moumoutzis et al., 2017). Αειαδή νη εθπαηδεπηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ θαη ζρεδηαζηέο 

ηεο εζσηεξηθήο ηειηθήο απνηίκεζεο πνπ έγηλε. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ νη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν γλψζεσλ επηηεχρζεθαλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. Οη θαζεγεηέο 

πιεξνθνξηθήο είλαη πιένλ εμνηθεησκέλνη κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ Python θαη κπνξνχλ λα επηιχνπλ πξνγξακκαηηζηηθά πξνβιήκαηα κε ηε 

ρξήζε ηεο. Σελ άπνςε απηή ζπκκεξίδνληαη θαη νη ζρεδηαζηέο – εηζεγεηέο θαη ηελ ζηεξίδνπλ 

ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε πνπ έθαλαλ νη ίδηνη γηα ην πξφγξακκα. 

Δ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν ζηελ πνζνηηθή, φζν θαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα 

πηζηεχνπλ φηη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη επηκνξθνχκελνη αμηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο ίδηνπο θαζεκεξηλά ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Πάλησο ν έλαο απφ ηνπο ηξεηο επηκνξθσηέο 

δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεηαγλσζηηθφ 

επίπεδν θαη ην ζηεξίδεη απηφ ζηελ δηαθνξεηηθή άπνςε πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα ην ηη κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο απηνηειή πξνγξακκαηηζηηθφ παξάδεηγκα. 
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Σν πξφγξακκα δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεξγαζία θαη αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ 

ησλ θαζεγεηψλ πιεξνθνξηθήο. Ώπηφ ππνζηεξίδεη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Οη επηκνξθσηέο αλέθεξαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο φηη ππήξραλ πξνβιήκαηα ζηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε θάπνησλ νκάδσλ. Σα ζέκαηα απηά παξνπζηάζηεθαλ θπξίσο 

ζηηο εμ απνζηάζεσο νκάδεο εξγαζίαο θαη κάιινλ απνηέιεζαλ ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ 

θαλφλα. ε θάζε πεξίπησζε νη εθπαηδεπηέο επελέβεζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ ιχζεηο, 

ψζηε νη νκάδεο λα ιεηηνπξγήζνπλ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα. 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν 

γλψζεσλ θαη ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κειέηεο ησλ 

Μηραιφπνπινπ (2016), ηξσηνχ (2017), Σδηαθάιηα (2016), Γεσξγίνπ (2015) θαη ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (2007). Βλψ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηνπ 

Θπκηφπνπινπ (2016), φπνπ θαίλεηαη φηη δελ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο εξγνδνηψλ. 

ρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πνζνηηθή έξεπλα αηζζάλνληαη φηη απμήζεθε, απφ αξθεηά 

έσο πάξα πνιχ, ε απηνπεπνίζεζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο Python θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

Δ/Τ γεληθφηεξα, κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά έλαο 

εθπαηδεπφκελνο ζηελ ζπλέληεπμε αλαθέξεη φηη ηψξα αηζζάλεηαη πνιχ πην άλεηνο κέζα ζην 

κάζεκα θαη είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζε δχζθνια δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

ρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ απηνηειψλ 

παξαδεηγκάησλ θαη ζηα code clubs νη πεξηζζφηεξνη επηκνξθνχκελνη εθθξάζηεθαλ κε πνιχ 

ζεηηθφ ηξφπν. Αειαδή, ελψ ζηελ αξρή νη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ πνιχ δηζηαθηηθνί απέλαληη 

ζηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ code clubs, 

κεηαζρεκαηίζηεθαλ νη αξρηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδνληαη θαη νη 

εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη αλαθέξνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη 

εμεπιάγεζαλ κε ην πφζν θαιά ιεηηνχξγεζαλ νη ιέζρεο πξνγξακκαηηζκνχ. Σα επξήκαηα απηά 

ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έγηλε απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Moumoutzis et al., 2017). Ώιιαγή ζηάζεο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζε ζέκαηα 

ρξήζεο ππνινγηζηψλ παξαηεξνχληαη επίζεο ζηηο έξεπλεο ησλ Υαδνπιίηζε (2013) θαη 

Σδηαθάιηα (2016). 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηηο ζπλεληεχμεηο, ε δηδαθηηθή ηερληθή 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν ζην πξφγξακκα PY4HS είλαη «νη νκάδεο εξγαζίαο». 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη έλαο επηκνξθσηήο, ην πξφγξακκα βαζίζηεθε πεξηζζφηεξν 

ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ειάρηζηα ζηε δαζθαινθεληξηθή. Ώπφ ηελ αξρή, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλψζεθε κε ηέηνηα ηαθηηθή ψζηε νη επηκνξθνχκελνη λα 

δνπιεχνπλ πάληα ζε νκάδεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

θχιισλ εξγαζίαο, είηε γηα ην ζηήζηκν θαη ηε δηεμαγσγή κηαο ιέζρεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Οπφηε κπνξνχκε αλεπηθχιαθηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη εθαξκφζηεθαλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ηερληθέο θαη κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζην εμεηαδφκελν πξφγξακκα. ε αληίζεηα 

ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθαλ ν Μαξίηζαο (2017) θαη ν Μηραιφπνπινο (2016) ζηηο έξεπλεο 
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ηνπο. Οη ηειεπηαίνη δηαπίζησζαλ φηη δελ αμηνπνηήζεθε θαζφινπ ε ηερληθή ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηα πξνγξάκκαηα πνπ κειέηεζαλ. 

Μία εμαηξεηηθά κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δήισζε φηη ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε ήηαλ κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πάξα πνιχ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Ώπφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπφκελνη 

θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε φηη κάζαηλαλ ζηε ζεσξία. Έηζη νη θαζεγεηέο 

πιεξνθνξηθήο έγξαςαλ θψδηθα ζηελ γιψζζα Python, θαηαζθεχαζαλ θχιια εξγαζίαο 

αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία ησλ «απηνηειψλ παξαδεηγκάησλ» θαη ζην ηέινο έθαλαλ 

καζήκαηα ζηα code clubs ρξεζηκνπνηψληαο ην πιηθφ πνπ παξήγαγαλ νη ίδηνη. Πνιχ εχζηνρα 

δήισζε έλαο επηκνξθσηήο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ, φηη ε κέζνδνο κάζεζεο πνπ αθνινχζεζαλ 

ήηαλ βαζηζκέλε ζε εξγαζίεο (project based learning). Βπνκέλσο αλακθηζβήηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο θαη κέζνδνη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο ζην πξφγξακκα PY4HS. Σα 

παξαπάλσ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο έξεπλεο ησλ Σδηαθάιηα (2016) θαη Γεσξγίνπ (2015), 

νη νπνίεο παξαηήξεζαλ φηη ε πξαθηηθή εμάζθεζε ήηαλ κία απφ ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθε 

πάξα πνιχ ζηα ΚΑΐΜ πνπ κειέηεζαλ. 

Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη 

νκάδεο εξγαζίαο, ε πξαθηηθή άζθεζε, ν δηάινγνο θαη ε επίδεημε. Βλψ πνιχ ιηγφηεξν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε εηζήγεζε, ε κειέηε πεξίπησζεο, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ θαη άιιεο 

δηδαθηηθέο ηερληθέο. Σφζν νη εθπαηδεπφκελνη φζν θαη νη επηκνξθσηέο ζπκθσλνχλ ζηα 

παξαπάλσ. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Κφθθνο, 2005). Βπηπιένλ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζηεχεη 

φηη νη επηκνξθσηέο αμηνπνίεζαλ ηηο εκπεηξίεο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη έιαβαλ ππφςε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο ζηε κάζεζε. 

Θεσξνχκε επνκέλσο φηη νη ηερληθέο ήηαλ πξάγκαηη θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. πσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαιχθζεθαλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά ησλ εξεπλψλ ηνπ Θπκηφπνπινπ (2016), 

ηνπ Υαδνπιίηζε (2013) θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (2007), φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο κάζεζεο θαη γεληθφηεξα ηερληθέο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. Βηδηθά ν Θπκηφπνπινο (2016) ηνλίδεη φηη 

δελ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαηηίαο ηεο κε εθαξκνγήο ηερληθψλ 

δηδαζθαιίαο ζπκβαηψλ κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ελήιηθεο. 

9. Πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε επξεκάησλ 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο θαη 

επηκνξθσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μαζαίλνληαο θαη Αηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ απφ 

ην ρνιείν» γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρεδίαζεο θαη δηεμαγσγήο ελφο παξφκνηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζην κέιινλ. Βπίζεο ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Βξγαζηήξην Αηαλεκεκέλσλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Βθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ πνπ αλήθεη ζηε ρνιή 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 292 of 392                                                                                                              

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, άιια 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθνί θνξείο 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο ελειίθσλ, κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζην ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ δξάζεσλ θαη 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ην ππνπξγείν παηδείαο κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, γηα ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θάζε εηδηθφηεηαο. Με αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζαλ απηφ πνπ 

αμηνινγήζεθε, κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειή εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ θαη δαζθάισλ, 

κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο γηα ην δεκφζην. Έηζη ε νηθνλνκηθή θξίζε δε κπνξεί λα ζηαζεί 

εκπφδην ζηελ θαζνιηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 
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Abstract: The aim of the research is to investigate the approach of issues regarding the 

scientific literacy of teachers from different educational disciplines, different types of schools, 

and various levels of education, as well as the possible differentiation brought about by 

teachers' own discipline in the successful approach of the issues. 253 teachers participated and 

answered twelve True/False questions with content aimed at exploring their scientific literacy. 

Percentages of correct answers are close to what international research presents. Auditing the 

averages of correct answers, having as a differential factor the discipline of the participating 

teachers, indicated the existence of a statistically significant difference. 

Keywords: scientific literacy, teachers 

Πεξίιεςε: ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξνζέγγηζεο δεηεκάησλ 

επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, 

ηχπσλ ζρνιείσλ, θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

επηθέξεη ε εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ. 

πκκεηείραλ 253 εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη απάληεζαλ ζε δψδεθα εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

ηεο κνξθήο σζηνχ – Λάζνπο κε πεξηερφκελν πνπ ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ. Σα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ βξίζθνληαη θνληά ζε 

απηά πνπ εκθαλίδνπλ νη εηδηθνί ζε δηεζλείο έξεπλεο. Ο έιεγρνο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ κε παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνλ θιάδν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έδεημε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο. 

Λέμεηο θιεηδηά: επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο, εθπαηδεπηηθνί 

1. Δηζαγσγή 

Ο επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηελ αληίιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ σθειεκάησλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, ηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ επηζηεκνληθψλ εξσηεκάησλ, ηελ θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ πνιηηηζκφ,  (Norris& Philips 2003).  
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Δ κειέηε ηνπ Organization for Economic Co-operationand Development (OECD), γηα ηελ 

έξεπλα PISA πεξηγξάθεη ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ σο ηελ ηθαλφηεηα ησλ πνιηηψλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, λα δηαθξίλνπλ ηα εξσηήκαηα κε επηζηεκνληθφ 

πεξηερφκελν θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα  βαζηζκέλα ζε ζηνηρεία ψζηε λα θαηαλννχλ ηα 

θπζηθά θαηλφκελα θαη λα επηθνπξνχληαη ζηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ γηα ην θπζηθφ θφζκν 

θαη ηελ αλζξψπηλε επίδξαζε ζε απηφλ, (OECD, 1998). ε κειέηε ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ ην 

2007 ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ πξνζέγγηζε θαηλνκέλσλ θαη αλαγθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο πγείαο, ησλ 

επηζηεκψλ ηεο γεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Θεσξείηαη επίζεο 

αλαγθαία ε ηθαλφηεηα γηα ηε ρξνληθά δηαξθή εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη 

επηπξφζζεηα αλαθέξεηαη σο εμίζνπ ζεκαληηθή πηπρή ε επηζηεκνληθή γλψζε λα ζπζρεηηζηεί 

κε ηελ εθηίκεζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο, ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε αηνκηθψλ  ελδηαθεξφλησλ γηα κάζεζε, (Holbrook&Rannikmae 

2007; 2009). 

Οη ζέζεηο ησλ Bybee&McCrae, 2011 γηα ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ αλαδεηθλχνπλ ην 

ξφιν ηνπ θαη βξίζθνληαη ζηε βάζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε PISA 2006, ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν ν επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο ζπλεγνξεί: α) ηε ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο γηα ηελ εχξεζε απαληήζεσλ, ηελ αλάιπζε επηζηεκνληθψλ θαηλνκέλσλ, ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ  θαη ηελ νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηζηήκε. β) ηελ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο επηζηήκεο σο κνξθήο 

ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο αλαδήηεζεο. Οη επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνη 

πνιίηεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηελ ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή γλψζε απφ ηελ 

πξνζσπηθή άπνςε. γ) ηε δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία νηθνδνκνχλ ην πεξηβάιινλ ηεο λφεζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. δ) ηε 

ζπκκεηνρή ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε θαη κε ηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο, σο 

ζθεπηφκελνο πνιίηεο πνπ θαηαλνεί ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη πξνθξίλεη ηελ επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε. (Bybee&McCrae, 2011) 

Δ ζεκαζία ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ εληνπίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ PISA 2012 φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη νη απαξαίηεηεο γλψζεηο 

ζηεξίδνληαη ζηε βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο απφ ηνπο πνιίηεο. Δ γλψζε 

ησλ βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

απηψλ ζηε θαζεκεξηλή δσή ζεσξείηαη αλαγθαία ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. πρλά επίζεο είλαη 

απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ηεο γλψζεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, (OECD, 2013). 

Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζε φπνηνλ ηνκέα θαη αλ αλήθνπλ (βηνιφγνη / επηζηήκεο πγείαο, 

θπζηθνί/ κεραλνιφγνη, πεξηβαιινληνιφγνη, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ) εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζέκαηα επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ απφ ηνπο 

απινχο πνιίηεο,(Stockmayer&Bryant 2012). ε φιε ηε ζεηξά εξεπλψλ National Science 

Board, ε επίδνζε ζηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ είλαη θαιχηεξε γηα ηνπο εηδηθνχο ζε 

ζρέζε κε ηνπο απινχο πνιίηεο, κε ηε δηαθνξά λα θπκαίλεηαη απφ 18 σο 21 πνζνζηηαίεο 
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κνλάδεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ 2012 φπνπ ν 

κέζνο φξνο νξζψλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ πξνζέγγηζε 

ην 62% ζηνπο απφθνηηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελψ έθηαζε ην 81% ζηνπο 

απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

ηνπιάρηζην ηξία καζήκαηα επηζηεκψλ θαη καζεκαηηθψλ ζην παλεπηζηήκην, (National Science 

Board, 2014). 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξνζέγγηζεο δεηεκάησλ επηζηεκνληθνχ 

εγγξακκαηηζκνχαπφ εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηχπσλ ζρνιείσλ, 

θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ επηθέξεη ε εηδηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηηπρή πξνζέγγηζε. 

1.1. Γείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 253 εθπαηδεπηηθνί Αεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ησλ λνκψλ Αξάκαο θαη Καβάιαο. Ώπφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο  νη 50 ήηαλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ (θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη, καζεκαηηθνί, πιεξνθνξηθνί), νη 54 ήηαλ 

ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ (θηιφινγνη, θηιφινγνη  μέλσλ γισζζψλ, ζενιφγνη), νη 120 δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηεο θπζηθήο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπο ζην ζρνιείν (κεραλνιφγνη, ειεθηξνιφγνη, 

ειεθηξνληθνί, δνκηθψλ έξγσλ) θαη 29 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο.  

ην Γξάθεκα 1 θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ 

θιάδσλ.  

 

Γξάθεκα 1: Αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ 
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1.2. Δξσηεκαηνιφγην 

Ο ηξφπνο ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ ησλ πνιηηψλ απνηέιεζε ην 

δεηνχκελν ζε πνιιέο έξεπλεο. ηελ έξεπλα ησλ Durantetal. 1989, δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα 

εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ ηεο κνξθήο σζηφ ή Λάζνο γλσζηή σο 'The Oxford Scale' κε 

ζηφρν λα θαιχςεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ ζηνπο πνιίηεο. 

Πνιιέο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο πηνζεηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ δηεζλείο έξεπλεο 

φπσο απφ ην National Science Board ζηε ζεηξά εξεπλψλ Science and Engineering Indicators 

ζηηο Δ.Π.Ώ θαη ηνπ Eurobarometer ζηελ Βπξψπε σο απφιπην κέηξν επηζηεκνληθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ αθφκε θαη γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Βιάρηζηεο απφ ηηο αξρηθέο 

εξσηήζεηο  ππέζηεζαλ ηξνπνπνηήζεηο θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, κφλν ν αξηζκφο 

κεηαβάιινληαλ ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο, (Stockmayer&Bryant 2012).  

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. ην πξψην αλαθέξνληαη 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ν επηζηεκνληθφο  θιάδνο πνπ αλήθεη ε 

εηδηθφηεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ην ζρνιείν πνπ δηδάζθεη. Σν δεχηεξν πνπ ζηνρεχεη 

ζηε δηεξεχλεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ  απνηειείηαη απφ δψδεθα εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ ηεο κνξθήο σζηνχ – Λάζνπο. Οη επηά απφ ηηο δψδεθα εξσηήζεηο ( 1. Σν 

ξαδηελεξγφ γάια κπνξεί λα γίλεη αζθαιέο κε ην βξαζκφ,  4. Σα ειεθηξφληα είλαη κηθξφηεξα 

απφ ηα άηνκα,  5. Σα αληηβηνηηθά ζθνηψλνπλ ηνπο ηνχο θαη ηα βαθηήξηα,  6. ιε ε 

ξαδηελέξγεηα είλαη απνηέιεζκα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο,  7. Ο Ήιηνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ηε Γε,  9. Οη πξψηνη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο δεηλφζαπξνπο,  11. Σν 

νμπγφλν πνπ αλαπλένπκε πξνέξρεηαη απφ ηα θπηά) πξνέξρνληαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

έξεπλαο ησλ Durantetal. 1989  θαη εκθαλίδνληαη ζπλερψο απφ ηφηε ζηηο έξεπλεο ηνπ National 

Science Board ζηηο Δ.Π.Ώ θαη ηνπ Eurobarometer ζηελ Βπξψπε πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηεξεχλεζε ηνπ  επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ. (National Science Board, 2014) Οη 

ηέζζεξεηο εξσηήζεηο (2. Δ ειηαθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο,  

3. Ο ζεξκφο αέξαο αλέξρεηαη,   8. Σα κειινληηθά παηδηά ελφο γπκλαζκέλνπ αλζξψπνπ ζα 

θιεξνλνκήζνπλ ηα νθέιε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ άζθεζεο,  12. ην ήπαξ παξάγνληαη ηα νχξα) 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο επηά πξναλαθεξφκελεο θαη πεξηέρνληαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Stockmayer&Bryant 2012 κε αληηθείκελν ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ. Σν πεξηερφκελν 

ηνπο αλαθέξεηαη είηε ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο βηνινγίαο θαη βηνρεκείαο (εξσηήζεηο 2, 8 

θαη 12) πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηρκή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ή ζεσξείηαη 

φηη απνηειεί αμησκαηηθφ δεδνκέλν (εξψηεζε 3). Σν ζέκα ηεο ηειεπηαίαο εξψηεζεο (10. Δ 

ηξχπα ηνπ φδνληνο είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο) αλαθέξεηαη ζε δχν απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη απνηειεί 

αληηθείκελν θαζεκεξηλήο αλαθνξάο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Πνιιέο δηεζλείο έξεπλεο 

αλαθέξνληαη ζηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο 

εμαζζέληζεο ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο, φπνπ ην έλα απφ απηά κπνξεί λα είλαη ε αηηία ηνπ 

άιινπ (Hestnessetal., 2011; Kisogluetal., 2010;Kalipsi, etal., 2009;Papadimitriou 2004;Khalid 

2001;Boyes, etal., 1999;Boyes&Stanisstreet 1997). 
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2. Απνηειέζκαηα 

ηελ Βξψηεζε 1: «Σν ξαδηελεξγφ γάια γίλεηαη αζθαιέο κε ην βξαζκφ»,  95,7% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά. ε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σν πνζνζηφ νξζψλ 

απαληήζεσλ ησλ εηδηθψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη ην 93%. (Stocklmayer&Bryant 2012)ην 

γξάθεκα 2 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 1, ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ ρσξηζηά. 

 

Γξάθεκα 2: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 2: «Δ ειηαθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο». Πνιχ 

πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δέρνληαη ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά. 

Σν  99,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληνχλ νξζά, ζε απηνχο πεξηιακβάλεηαη ην 

100% ησλ ζεηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο. 

Σν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη ην 88%, 

(Stocklmayer&Bryant 2012). ην γξάθεκα 3 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 2 ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ θάζε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ ρσξηζηά. 
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Γξάθεκα 3: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 3: «Ο ζεξκφο αέξαο αλέξρεηαη». Σν 96,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνδέρνληαη ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά, ζε απηνχο πεξηιακβάλεηαη ην 100% ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη 

ην 95%, (Stocklmayer&Bryant 2012). ην γξάθεκα 4 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 3, ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ.  

 

Γξάθεκα 4: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 4: «Σα ειεθηξφληα είλαη κηθξφηεξα απφ ηα άηνκα». Σν 90,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνδέρνληαη ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά, ζε απηνχο πεξηιακβάλεηαη ην 

100% ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθψλ ζε δηεζλείο 

έξεπλεο θζάλεη ην 91%. (Stocklmayer&Bryant 2012). Γηα ηνπο απινχο πνιίηεο ην πνζνζηφ 
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ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε θπκαίλεηαη απφ ην ρακειφ 22% ζηελ 

Κίλα ην 2007 ζην 30% ζηελ Ελδία ην 2004 θαη ζηελ Εαπσλία ην 2001 έσο ην πςειφ 53% ζηηο 

Δ.Π.Ώ. ην 2008. ηηο Δ.Π.Ώ. ζε έξεπλεο απφ ην 2001 σο ην 2010 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

θπκαίλεηαη απφ 45% ην 2004 έσο 53% ην 2006 θαη ην 2008, (National Science Board, 2014;  

2012). ην γξάθεκα 5 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 4, 

ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ 

 

Γξάθεκα 5: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 5: «Σα αληηβηνηηθά εμνπδεηεξψλνπλ ηνπο ηνχο θαη ηα βαθηήξηα». Σν 62,8% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά. Σν πνζνζηφ 

νξζψλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο αλέξρεηαη ζε 89%. (Stocklmayer&Bryant 

2012). ηνπο απινχο πνιίηεο ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ παξαπάλσ 

δηαπίζησζε θπκαίλνληαη απφ ηα ρακειά ηνπ 8% ζηε Μαιαηζία ην 2008 θαη ηνπ 18% ζηε 

Ρσζία ην 2003, έσο ην πςειφ 56% ζηηο Δ.Π.Ώ. ην 2006.  Βίλαη ε κνλαδηθή εξψηεζε πνπ ην 

πνζνζηφ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηηο Δ.Π.Ώ  παξνπζηάδεη άλνδν κεγαιχηεξε απφ 10% ζηηο 

έξεπλεο κεηά ην 1999, (National Science Board, 2014;  2012). ην γξάθεκα 6 παξηζηάλνληαη 

ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 5, ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ 
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Γξάθεκα 6: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 6: «ιε ε ξαδηελέξγεηα είλαη απνηέιεζκα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο». Σν 85,4% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά. ε απηνχο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Δ εξψηεζε 

πεξηιακβάλεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ. Σα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε 

θπκαίλνληαη απφ ηα ρακειά 14% ζηε Μαιαηζία ην 2008 θαη 35% ζηε Ρσζία ην 2003 έσο ηα 

πςειά 76% ζηηο Δ.Π.Ώ. ην 2001 θαη 73% ην 2004 θαη ην 69% ζηελ Εαπσλία ην 2011, 

(National Science Board, 2014;  2012).ην γξάθεκα 7 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 6, ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ 

 

Γξάθεκα 7: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 
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Βξψηεζε 7: «Ο Ήιηνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε Γε». Σν 92,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά. Δ πξφηαζε επαλαιακβάλεηαη 

ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ. ηηο Δ.Π.Ώ. ε εξψηεζε ηέζεθε κε ηε κνξθή «Πεξηζηξέθεηαη ε γε γχξσ απφ 

ηνλ ήιην ή ν ήιηνο γχξσ απφ ηε γε;» θαη ην πνζνζηφ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ κεηαβιήζεθε 

απφ ην ρακειφ 71% ην 2004 ζην πςειφ 76% ην 2006 (National Science Board, 2014). Σν 

ρακειφηεξν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ γη‘ απηή ηε δηαπίζησζε ήηαλ 66% ζηελ Βπξψπε ην 

2005 θαη ην πςειφηεξν 86% ζηε λφηην Κνξέα ην 2004, (National Science Board, 2012).ην 

γξάθεκα 8 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 7, ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 8: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 8: «Σα κειινληηθά παηδηά ελφο γπκλαζκέλνπ αλζξψπνπ ζα θιεξνλνκήζνπλ ηα 

νθέιε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ άζθεζεο».Σν 73,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηνπλ 

ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά. Δ εξψηεζε αληιεί ην πεξηερφκελφ  ηεο απφ ηε βηνινγία 

θαη ηε δηακάρε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ησλ ηδεψλ ηνπ Λακάξθ θαη ηνπ Ααξβίλνπ γηα ηε 

δπλαηφηεηα θιεξνλφκεζεο ησλ επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δ αλάπηπμε ησλ εηδψλ είλαη 

βαζηθφ δήηεκα ηεο βηνινγίαο θαη πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα θιεξνλνκηθφηεηαο (VanZeeetal. 

2012;  ΏΏΏS 1993, 2009).  ε έξεπλεο κε εθπαηδεπηηθνχο θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαηεξνχληαη εκκέλνπζεο Λακαξθηαλέο 

παξαλνήζεηο, ρσξίο κάιηζηα ν παξάγνληαο ηεο εηδηθφηεηαο λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ξφιν, νη νπνίεο ππνλνκεχνπλ ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, (Ώζαλαζνπνχινπ, θ.α., 2011). Σν 

πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη ην 89%, 

(Stocklmayer&Bryant 2012).ην γξάθεκα 9 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 8, ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 9: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 9: «Οη πξψηνη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο δεηλφζαπξνπο». Σν 88,5% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά. Σν πνζνζηφ 

νξζψλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη ην 89%, (Stocklmayer&Bryant 

2012).ην γξάθεκα 10 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 

9, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 10: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 10: «Δ ηξχπα ηνπ φδνληνο είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο». Σν 

51,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζπγρένπλ δχν ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο. ηελ εξψηεζε εκθαλίδνληαη ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κφλν έλαο ζηνπο 
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ηέζζεξεηο ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ απαληνχλ νξζά.  Οη Michailetal., ζεκεηψλνπλ φηη ην 52% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα ππνζηήξηδαλ φηη ε ηξχπα ηνπ φδνληνο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, ελψ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηεο έξεπλαο ησλ  Summersetal., 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ίδηα ηδέα, (Michail, etal., 2007; Summersetal. 2000).ην γξάθεκα 11 

παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 10, ζην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 11: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 11: «Σν νμπγφλν πνπ αλαπλένπκε πξνέξρεηαη απφ ηα θπηά». Σν 59,3% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνδέρνληαη ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά.  ηα επίπεδα ηνπ 

73% θζάλεη ην πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηνπο εηδηθνχο ζε δηεζλείο έξεπλεο, 

(Stocklmayer&Bryant, 2012).  πσο ζεκεηψλεηαη ζηε ηειεπηαία έξεπλα ζηελ εξψηεζε απηή 

ε αβεβαηφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ ήηαλ απμεκέλε, ιφγσ ηεο χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ νμπγφλνπ.  ην γξάθεκα 12 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 11, ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 12: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

Βξψηεζε 12: «(ην ήπαξ παξάγνληαη ηα νχξα». Σν 95,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ θαη απαληνχλ νξζά.  Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηηο δηεζλείο έξεπλεο 

κεηψλνληαη ζην 85% γηα ηνπο εηδηθνχο, (Stocklmayer&Bryant, 2012). ην γξάθεκα 13 

παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 12, ζην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 13: % πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ 

ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ηζφηεηα ησλ κέζσλ γηα ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή ζχλνιν ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ ζηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ έρνληαο σο παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνλ 

θιάδν πνπ αλήθεη ν εθπαηδεπηηθφο. Με ηε βνήζεηα ησλ ζεθνγξακκάησλ ζην γξάθεκα 14 

ειέγρεηαη γξαθηθά ε θαηαλνκή ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζε θάζε θιάδν. Ξερσξίδεη ε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε ηεο θαηαλνκήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζε πςειέο ηηκέο 
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απφδνζεο θαη ε πςειφηεξε ηηκή ηεο δηακέζνπ ζε ζρέζε κε ηηο δηακέζνπο ησλ άιισλ 

θαηαλνκψλ. Oη δηάκεζνη ησλ ππφινηπσλ θαηαλνκψλ βξίζθνληαη ζε παξαπιήζηεο ηηκέο. Σα 

πεξηζζφηεξα παξάηππα ζεκεία εκθαλίδνληαη ζηελ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη εληνπίδνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ην ηξηπιάζην ηνπ 

ελδνηεηαξηεκνξηαθνχ εχξνπο.   

 

Γξάθεκα 14: θαηαλνκή νξζψλ απαληήζεσλ ζε θάζε θιάδν 

ην γξάθεκα 15 ησλ κέζσλ φξσλ μερσξίδεη ε πςειφηεξε ηηκή ηνπ κέζνπ ζηηο νξζέο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Οη κέζνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεπηεξνβάζκηαο ησλ άιισλ θιάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο  βξίζθνληαη ζε 

παξαπιήζηεο ηηκέο. 
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Γξάθεκα 15: δηάγξακκα κέζσλ φξσλ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζε θάζε θιάδν 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλφληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο. Με ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο  

θαηά έλα παξάγνληα (one way ANOVA) εκθαλίζηεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζην ζχλνιν ησλ νξζψλ απαληήζεσλ αθνχ F(3,249)=16,18 κε  p<0,001. 

Λφγσ ηεο απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαζπνξψλ έγηλαλ νη έιεγρνη ηνπ Welch 

θαη ησλ Brown – Forsythe. Σα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο  θαη ζηνπο δχν 

παξαπάλσ ειέγρνπο είλαη p<.05 νπφηε πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηνπο 

κέζνπο. 

Δ απφξξηςε ηεο ππφζεζεο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ νδεγεί ζηε ρξήζε ηνπ κε 

παξακεηξηθνχ  ηεζη Kruskal-Wallis, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ, ρ
2
(3)= 48,24  

κε p-value<0,001πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δηακέζνπο ησλ 

θαηαλνκψλ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ. Γηα λα δηαπηζησζεί κεηαμχ πνησλ νκάδσλ βξίζθνληαη νη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο δηεμάγνληαη πνιιαπινί έιεγρνη κεηαμχ ησλ δεπγψλ. 

Βθφζνλ γίλνληαη ηξεηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο ε δηφξζσζε Bonferoni θαζνξίδεη ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζε 0,05/3≈0,017.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1, εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιιαπιψλ 

ειέγρσλ Mann-WhitneyU γηα ηε ζχγθξηζε ησλ νκάδσλ θαηά δεχγε. 
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Πίλαθαο 1:ηνηρεία ησλ ειέγρσλ Mann-WhitneyU γηα ηε ζχγθξηζε ησλ νκάδσλ θαηά δεχγε 

Οκάδεο εθπαηδεπηηθψλ Ε p-value Γηαθνξά 

Θεηηθψλ επηζηεκψλ –Θεσξεηηθψλ επηζηεκψλ -6,1 

 

p<.000 

 

ηαη. ζεκαληηθή 

Θεηηθψλ επηζηεκψλ – Βηδηθνηήησλ -6,0 

 

p<.000 

 

ηαη. εκαληηθή 

 

Θεηηθψλ επηζηεκψλ –   Πξσηνβάζκηαο -4,4 

 

p<.000 ηαη. εκαληηθή 

Θεσξεηηθψλ επηζηεκψλ – Βηδηθνηήησλ -1,6 

 

p=.104 

 

Σπραίαδηαθχκαλζε 

 

Θεσξεηηθψλ επηζηεκψλ – Πξσηνβάζκηαο -1,4 

 

p=.149 

 

Σπραία δηαθχκαλζε  

Βηδηθνηήησλ – Πξσηνβάζκηαο -0,2 

 

p=.817 

 

Σπραία δηαθχκαλζε 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ posthoc ειέγρνπ Mann-WhitneyU γηα ηε ζχγθξηζε ησλ νκάδσλ θαηά 

δεχγε έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο δηακέζνπο ησλ θαηαλνκψλ ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ πςειφηεξν  

κέζν φξν θαηαηάμεσλ θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ (p<.000). Οη δηάκεζνη ησλ θαηαλνκψλ ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. 

3. πκπεξάζκαηα 

Ο Miller ην 1998 παξαηήξεζε φηη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζε δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά φρη κφλν ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αιιά θαη εμαηηίαο ησλ 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξνθή 

(αλάγλσζε εηηθεηψλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ) ηελ πγεία θαη ηελ ηερλνινγία, θαζηζηψληαο 

απαξαίηεην ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ πνιηηψλ, (Miller, 1998) 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιν αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.Σα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ βξίζθνληαη θνληά ζε απηά πνπ 
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εκθαλίδνπλ νη εηδηθνί ζε δηεζλείο έξεπλεο. Μεησκέλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά νξζψλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ εηδηθψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο 

ζηηο εξσηήζεηο 5: «Σα αληηβηνηηθά εμνπδεηεξψλνπλ ηνπο ηνχο θαη ηα βαθηήξηα», 8: «Σα 

κειινληηθά παηδηά ελφο γπκλαζκέλνπ αλζξψπνπ ζα θιεξνλνκήζνπλ ηα νθέιε ηεο ζσκαηηθήο 

ηνπ άζθεζεο» θαη 11: «Σν νμπγφλν πνπ αλαπλένπκε πξνέξρεηαη απφ ηα θπηά». ηελ 5 ε 

ζπληαθηηθή δνκή ησλ φξσλ αληηβηνηηθφ - αληηβίσζε πνπ πεξηέρεη ηκήκα ηεο ιέμεο ηφο θαη ην 

πξφζεκα (αληη-) νδεγεί ηε ζθέςε ζε επηθείκελε δξάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ 

ελαληίνλ ησλ ηψλ. Βπηπιένλ ε κεγάιε δηάδνζε θαη κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζθεπαζκάησλ έρνπλ πξνζδψζεη ζε απηά κέγηζηε θαηλνκεληθή ηζρχ. ηελ 8 κηα νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξζεθαλ ζε έκκεζα νθέιε πνπ ζα είρε ν πγηεηλφο ηξφπνο δσήο ζε φιε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ αλζξψπνπ, ελψζηελ 11 αλαθέξζεθαλ ζηελ χπαξμε θαη άιισλ ηξφπσλ γηα ηελ 

παξαγσγή νμπγφλνπ. 

Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηελ εξψηεζε 10: «Δ ηξχπα ηνπ 

φδνληνο είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο», πνπ απνηειεί θξηηήξην ζηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηε δηάθξηζε ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Βλψ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα απαζρνινχλ έληνλα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο γλσξίζκαηα (αηηίεο θαη απνηειέζκαηα) δελ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ θαη λα δηαθξηζνχλ 

κεηαμχ ηνπο. ε έξεπλεο αλαθέξζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε κε ηελ 

εμαζζέληζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο ζηηο ηδέεο  καζεηψλ θαη κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, 

(Hestnessetal., 2011; Kisogluetal., 2010; Kalipsi, etal., 2009;Papadimitriou 2004), θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ (Michail, etal., 2007; 

Summersetal. 2000).  

Ο έιεγρνο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ κε παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνλ 

θιάδν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί κέζν αλάδεημεο ηεο ηάζεο γηα ηελ 

πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθαιεί ε εηδηθφηεηα ζηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ. Οη 

έιεγρνη έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ νξζψλ απαληήζεσλ 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ πςειφηεξν  κέζν θαη ησλ 

ππνινίπσλ νκάδσλ. Οη κέζνη φξνη ησλ νξζψλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο δελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί δπλαηφηεηα γηα ηελ εκπινθή κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αηφκσλ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη λα επηηεπρζεί ε πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο απν ηελ θνηλσλία είλαη ζεκηηφ ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν λα κεησζεί θαη λα 

κεηαζρεκαηηζηεί θαηάιιεια ψζηε λα  ζπκπεξηιάβεη επξχηεξα δεηήκαηα επηζηεκνληθνχ θαη 

κεηα-επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, (ΏΏΏS, 2001).Δ ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ ζε 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ πξνθξίλνπλ ηα 

δεηήκαηα ζην λνπ ησλ καζεηψλ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηάρπζε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη 

παξάιιεια αλαβαζκίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο γλψζεηο.  
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Αηδαθηηθήο Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ. Ώιεμαλδξνχπνιε 
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Οη παηδαγσγηθέο αξρέο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (projects) ζε πνιππνιηηηζκηθέο 

ηάμεηο Λπθείσλ  

The pedagogical principles of projects in multicultural Senior High School classes 

Διέλε Κηνζζέ, Φηιφινγνο, 4ν ΓΔΛ Γξάκαο, M.Ed. Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, kiosseel@gmail.com  

Eleni Kiosse, Philologist, 4rd Senior High School of Drama, M.Ed. Intercultural Education, 

kiosseel@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: In the multicultural reality of our country, the project-method is considered to be 

one of the most suitable intercultural practices, concerning the school accession of students 

who have different cultural, linguistic and socio-economic background. In the general frame 

of adjusting the educational system to the contemporary demands, projects became part of the 

curriculum of Senior High Schools in 2011. This survey tries to explore the views of teachers 

who are in charge of supervising and guiding projects in public Senior High Schools and 

Vocational Senior High Schools. The goal of this survey is to state if the pedagogical 

principles of the subject are fulfilled. This survey also tries to locate the differentiations in the 

teachers‘ views, depending on their characteristics. The analysis of the results showed that the 

teachers, according to their statements, fulfill up to a point – but not ultimately – the 

pedagogical principles of the subject. At the same time, important differentiations were 

located to the points of view of the teachers, based on their characteristics, the most important 

being further teacher-training. The trained teachers tend to fulfill the pedagogical principles of 

the subject to a greater extent.  

Keywords: project, pedagogical principles, multicultural classes 

Πεξίιεςε: Δ κέζνδνο project ζεσξείηαη απφ ηηο πην θαηάιιειεο δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο 

γηα ηε ζρνιηθή έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ, γισζζηθφ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Μέζα ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πξνζαξκνγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο εληάζζνληαη ην 2011 νη «Βξεπλεηηθέο 

Βξγαζίεο» ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Λπθείσλ. Δ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα 

δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκφζησλ Γεληθψλ θαη Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ 

ζρεηηθά κε ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (project). ηφρνο ηεο είλαη λα δηαπηζηψζεη αλ 

πινπνηνχληαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο ζηελ θαζνδήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ Βπηπιένλ, επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, πινπνηνχλ σο έλα βαζκφ, 

αιιά φρη απφιπηα, ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο. Παξάιιεια, εληνπίζηεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

mailto:kiosseel@gmail.com
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ηνπο, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ επηκφξθσζε. Οη επηκνξθσκέλνη/εο εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ, ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, λα πινπνηνχλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο. 

Λέμεηο θιεηδηά: project, παηδαγσγηθέο αξρέο, πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο 

Δηζαγσγή 

Οη «Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο (project)» εληάζζνληαη ην 2011 ζην σξνιφγην πξφγξακκα 

καζεκάησλ ησλ Γεληθψλ θαη Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΦΒΚ 1213/14-6-2011· ΦΒΚ 

1643/η.ΐ΄/21-7-2011). Δ εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο απνηειεί κέξνο ηεο 

πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο γηα ην «Νέν ρνιείν», πνπ  ζχκθσλα κε ηηο 

εμαγγειίεο ηνπ ηφηε ΤΠΑΜΘ ζέηεη ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα ζην επίθεληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αιιαγψλ. ‘ απηφ ην ζρνιείν πξσηαγσληζηέο είλαη φινη νη καζεηέο θαη φιεο νη καζήηξηεο 

ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη 

αληζφηεηεο (ΤΠΑΜΘ 2010). 

Δ παξνχζα έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2016. Βπηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκφζησλ Γεληθψλ θαη 

Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ζην 

κάζεκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (project), θαζψο θαη ηηο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

1. Παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ 

Δ θηινζνθία θαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην κάζεκα ησλ Βξεπλεηηθψλ 

Βξγαζηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη νη ηνκείο θαη ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπ, αλαπηχζζνληαη δηεμνδηθά ζην βηβιίν ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ, ηελ 

επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ νπνίνπ είρε αλαιάβεη ν θαζεγεηήο Διίαο Γ. Μαηζαγγνχξαο.  

Χο επηινγή εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, νη «Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο» εληάζζνληαη ζηε 

θηινζνθία ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» (http://www.edulll.gr/?page_id=7), θαζψο θαη ζηελ πξφηαζε 

ηνπ ΤΠΑΜΘ γηα ην «Νέν Λχθεην», ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ Ν.4186 

(ΦΒΚ 193/17-09-2013). Δ ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία αληηιακβάλεηαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

σο κηθξνχο «δηαλννχκελνπο», «επηζηήκνλεο» θαη «εξεπλεηέο», νη νπνίνη/εο  ζπλεξγάδνληαη 

ζηελά, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο, θαη πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά ηε λέα ζρνιηθή γλψζε 

κέζα απφ δηεπηζηεκνληθήο θχζεο εξσηήκαηα, πεηξακαηηζκνχο θαη δηεξεπλήζεηο (ΤΠΑΜΘ, 

2010).  Δ αληίιεςε  απηή βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο θαη δνθηκαζκέλεο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη 

απνηέιεζε θαηλνηνκία γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ Λπθείνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2011). Οη 

αξρέο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηηο ηέζζεξηο παξαθάησ: 
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α) Ζ αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο 

Δ ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή αξρή νδεγεί ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο. Οη 

καζεηέο/ηξηεο επηρεηξνχλ λα δψζνπλ ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα επξχηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν θαη, κε βάζε ηε λέα ηνπο γλψζε, λα 

πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ελλνηνινγηθά 

θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ηνπο παξέρεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ. Σα παηδαγσγηθά 

νθέιε είλαη πνιιά, θαζψο νη καζεηέο/ηξηεο απνθηνχλ βαζηά γλψζε γηα ηα ζέκαηα πνπ 

κειεηνχλ θαη κε ηε ζπζηεκαηηθή εκπινθή ηνπο αλαπηχζζνπλ ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

δηεξεχλεζεο ζεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Βηζάγνληαη κε 

ελεξγεηηθφ ηξφπν ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν έξεπλαο, ζθέςεο, θαη έθθξαζεο θαη ζηελ 

θνηλσληθή νπηηθή ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηέρλεο 

((Driver, Asoko, Leach & Scott, 1994· Joyce, Weil & Calhoun, 2008· Μαηζαγγνχξαο, 2001· 

Μαηζαγγνχξαο, 2011). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε γλψζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή. 

Οη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη σο 

πξνο ηνλ βαζκφ θαζνδήγεζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ θαη σο πξνο ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία 

(πείξακα, δεκνζθφπεζε, πεξηγξαθηθή έξεπλα) θαη ηηο πεγέο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αμηνπνηνχλ. Οη «Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο» ζην Λχθεην αθνινπζνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, εθαξκφδνπλ, φκσο, θαη ηελ ειεχζεξε δηεξεχλεζε γηα ηα εξσηήκαηα 

πνπ ηίζεληαη απφ ηηο επηκέξνπο νκάδεο. Βπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, θαζψο θαη ηηο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηε δηθήο ηνπο έξεπλα. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, νη νκάδεο καζεηψλ/ηξηψλ  

θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη 

κε βάζε ηε βαζηά θαηαλφεζε λα επηιχζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο (Μαηζαγγνχξαο 2011). 

β) Ζ αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο κάζεζεο 

Πνιινί παηδαγσγνί θαη θνηλσληνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ην παξαδνζηαθφ 

ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαπαξαγσγηθά, δηφηη πξνζπαζεί κε θαλνληζηηθφ 

ηξφπν λα «πξνζαξκφζεη» ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηηο δηθέο ηνπ γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

λφξκεο. Οη λφξκεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη 

θνπιηνχξαο θαη δελ είλαη νηθείεο ζηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Αακαλάθεο, 2005· Κειπαλίδεο 2002· Μαηζαγγνχξαο, 2011· 

Νηθνιάνπ, 2011· Ππξγησηάθεο 1996· Ξσρέιιεο, 2007· Φξαγθνπδάθε, 1985). Σν ζχγρξνλν 

δεκνθξαηηθφ ζρνιείν νθείιεη, ινηπφλ, λα πξνζαξκνζηεί ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (ΤΠΑΜΘ, 2010). Μφλν έηζη ζα δηαζθαιίζεη ηε ζρνιηθή 

επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Κάζε παηδί έρεη 

δηθαίσκα ζηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε ηε 
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δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ηξφπσλ κάζεζεο (Αακαλάθεο θ.ά., 

2006· Μαηζαγγνχξαο, 2011· Νηθνιάνπ, 2005). 

εβφκελε ην παξαπάλσ δηθαίσκα, ε αξρή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ζηε κάζεζε 

ιακβάλεη ππφςε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα βηψκαηα ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε καζήηξηαο, 

ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπ/ηεο, ην πξνζσπηθφ ζηπι θαη ξπζκφ 

κάζεζεο, θαζψο θαη ην πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ ηνπ/ηεο ππφβαζξν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηδηψθεη λα πξνζθέξεη ζε φινπο/εο αλεμαηξέησο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πςειήο πνηφηεηαο 

εθπαίδεπζε. Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο παξέρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο, δηφηη 

πξνζθέξνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο δπλαηφηεηεο επηινγψλ ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ζηα 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ, ζηνπο ηξφπνπο θνηλνπνίεζεο ηεο λέαο γλψζεο θαη ζηνπο ηξφπνπο ζπζρέηηζεο 

απηήο κε πξνζσπηθά βηψκαηα θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Llewellyn, 2011· Μαηζαγγνχξαο, 

2008· Μαηζαγγνχξαο, 2011· ΤΠΑΜΘ, 2010).  

γ) Ζ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δ θαηλνηνκία ησλ «Βξεπλεηηθψλ Βξγαζηψλ» ηνπ «Νένπ Λπθείνπ» πξνθξίλεη ηηο δηεπηζηε-

κνληθέο ζπκπξάμεηο δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ελφο ζέ-

καηνο, θαζψο θαη ηηο δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ζε άιινπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ. Ώπηφ 

ζεκαίλεη φηη νη «Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο» είλαη θαηά βάζε δηεπηζηεκνληθήο θχζεο θαη σο 

ηέηνηεο δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ θαη εηδηθνηήησλ, αιιά 

πεδίν ζπλεξγαζίαο καζεκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2011).  

δ) Ζ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

 Δ παηδαγσγηθή αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξνθξίλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα έρεη ξφιν ππνζηεξηθηηθφ θαη 

θαζνδεγεηηθφ ζ‘ απηήλ ηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα. Δ καζεηηθή ζπλεξγαζία απνηειεί βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», δηφηη απνηειεί ηδαληθφ πιαίζην γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο θαη ησλ ηθαλνηήησλ φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004· Μαηζαγγνχξαο, 2011· ΤΠΑΜΘ 2010, ΤΠΑΜΘ 2011). Σελ αξρή 

απηή πινπνηεί ε «ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

καζεηέο/ηξηεο δεκηνπξγνχλ κηθξέο νκάδεο, ζπλήζσο 4-5 αηφκσλ, θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ, αλαιακβάλνληαο ξφινπο κέζα ζε ζπλζήθεο άκεζεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζσζηήο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δεκηνπξγηθήο αιιειεμάξηεζεο 

θαη ίζσλ επθαηξηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνπνηείηαη ε εζσηεξηθή δπλακηθή ηεο νκάδαο σο 

θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Johnson & Johnson, 

1999· Μαηζαγγνχξαο, 2003, 2004, 2011· Slavin, 1995). 
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2. Μεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

2.1. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Δ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα βξεη απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: α) Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ  αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε «Βξεπλεηηθψλ 

Βξγαζηψλ (project)» ζηα Λχθεηα πινπνηνχλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο, φπσο 

απηέο παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; β) Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

2.2. Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 

Δ κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα. Δ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη, λα δηαπηζηψζεη, λα πξνζδηνξίζεη απφςεηο, ζηάζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιφγηα ή 

ζπλεληεχμεηο (Creswell, 2011). Δ ζπγθεθξηκέλε  κεζνδνινγηθή επηινγή ζεσξήζεθε πην 

θαηάιιειε, γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο πιήζνπο δεδνκέλσλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηνλ ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

2.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 154 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε «Βξεπλεηηθψλ Βξγαζηψλ 

(project)» ζηελ Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμε Γεληθνχ  Λπθείνπ θαη Ώ΄ ηάμε Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη 

εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ιχθεηα ησλ λνκψλ Αξάκαο, εξξψλ, Πέιιαο θαη Κνδάλεο. 

2.4. Δξγαιείν – Δξσηεκαηνιφγην 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην δνκεκέλν αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην. Σν 

εξσηεκαηνιφγην είλαη απηνζρέδην θαη ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Γηα ηε ζχληαμή ηνπ 

ειήθζεζαλ ππφςε ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηα πνξίζκαηα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project θαη ηηο «Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο (project)» 

ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε (Ώιεμάθε, 2013· Ώξγπξνπνχινπ & Μάγθιαξε, 2015· 

Καξαγεψξγνπ, 2011· Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2013· Σδσξηδάθεο & Παπαγηαλλάθεο, 2015· 

Υαηδεδήκνπ & Σαξαηφξε, 2001). 

2.5. Αμηνπηζηία έξεπλαο 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θάζε παξαγνληηθήο δνκήο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Cronbach a, νη ηηκέο ηνπ 
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νπνίνπ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, φηαλ είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηνπ 0,7 (Hair, 1995· 

Spector, 1992). Γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ 

ηνπ καζήκαηνο ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο είλαη a = .80. Βπνκέλσο, ε εζσηεξηθή 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.  

2.6. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ SPSS 

v.21. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε επαγσγηθή θαη ε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν 

παξακεηξηθφο έιεγρνο t-test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ελφο 

παξάγνληα (one-way ANOVA). Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη σο ειάρηζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

ζηελ έξεπλα νξίζζεθε ε ηηκή p=0.05 (95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο). 

3. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο  

3.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο  

πλνςίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (θπξίσο Φηιφινγνη (19.5%) θαη 

θαζεγεηέο Ώγγιηθψλ (10.4%). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη ηα 47 έηε θαη ν κέζνο φξνο 

πξνυπεξεζίαο ηα 16 ρξφληα. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (55,8%) είλαη γπλαίθεο, πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ Ννκφ Αξάκαο (74,7%) θαη έρνπλ δηδάμεη ην κάζεκα «Βξεπλεηηθή Βξγαζία (project)» 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ Ώ΄ ΓΒ.Λ (50%). Οη πεξηζζφηεξνη/εο εμ απηψλ δελ έρνπλ ιάβεη 

επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ θαζνδήγεζε «Βξεπλεηηθψλ Βξγαζηψλ» (65,6%) θαη δελ 

δηαζέηνπλ επηπξφζζεηεο ζπνπδέο. Χζηφζν, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (51,3%) δειψλνπλ 

φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

3.2. Τινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηγξαθηθά κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο (κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε), 

θαζψο νη εξσηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη ζε θιίκαθα Likert (1=Αηαθσλψ 

απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα).  

ην δηάγξακκα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο. Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη πξνο 
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δηεξεχλεζε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή (Μ.Σ.=4.03, 

Σ.Ώ.=0.83), ελψ ζε θάπνην βαζκφ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζε 

ζπλεξγαζία καδί ηνπο: α) επηιέγνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία (Μ.Σ.=3.80, Σ.Ώ.=0.90) θαη β) 

ηηο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δηθή ηνπο έξεπλα (Μ.Σ.=3.83, Σ.Ώ.=0.86). 

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο (Μ.Σ.=3.48, Σ.Ώ.=0.99). 

 

Γηάγξακκα 1. Γηάγξακκα κέζεο ηηκήο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο (1=Γηαθσλψ απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα) 

ην δηάγξακκα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο κάζεζεο. Ώπφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ην φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ (Μ.Σ.=4.01, Σ.Ώ.=0.83) θαη κε ην φηη γηα ηηο πεγέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

αμηνπνηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία, νη ίδηνη/εο ηνπο παξέρνπλ 

γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηα κέιε ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ ζπλαπνθαζίδνπλ (Μ.Σ.=4.01, 

Σ.Ώ.=0.84). Βπίζεο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη 

ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Μ.Σ.=3.95, Σ.Ώ.=0.89) θαη κε ην φηη 

θαηά ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο 

ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο (Μ.Σ.=3.97, Σ.Ώ.=0.93). Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη ζπκθσλνχλ κε 

ην φηη ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο ελζαξξχλνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο ζηνηρεία θαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαηαγσγήο ηνπο (Μ.Σ.=3.74, Σ.Ώ.=0.93). 
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Γηάγξακκα 2. Γηάγξακκα κέζεο ηηκήο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο κάζεζεο (1=Γηαθσλψ 

απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα) 

ην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ζηελ θαζνδήγεζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο απφ δηάθνξεο επηζηήκεο θαη ζρνιηθά 

καζήκαηα (Μ.Σ.=4.11, Σ.Ώ.=0.76), ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ κε ην φηη ζηελ 

θαζνδήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζπλεξγάδνληαη κε ζπλαδέιθνπο δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ (Μ.Σ.=3.52, Σ.Ώ.=1.05). 

 

Γηάγξακκα 3. Γηάγξακκα κέζεο ηηκήο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (1=Γηαθσλψ απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα) 
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Οη ηειεπηαίεο πέληε εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 4.  Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο ζπκθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ κε ην φηη ζε φιεο ηηο θάζεηο δηεμαγσγήο κηαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο νη καζεηέο/ηξηεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο 

(Μ.Σ.=3.70, Σ.Ώ.=0.91) θαη κε ην φηη ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ε ζχλζεζε ησλ 

καζεηηθψλ νκάδσλ απνθαζίδεηαη απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο (Μ.Σ.=3.44, 

Σ.Ώ.=1.14). Παξάιιεια θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαη κε ην φηη θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο 

κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηνπλ ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

νκάδσλ (Μ.Σ.=3.38, Σ.Ώ.=0.95). Βπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ην αλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

εξγάδνληαη ηζφηηκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

έξεπλαο εθθξάδνπλ νπδεηεξφηεηα (Μ.Σ.=2.97, Σ.Ώ.=1.15), ελψ φζνλ αθνξά ην αλ ζην 

πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απηνί/εο απνθαζίδνπλ γηα ηε ζχλζεζε ησλ καζεηηθψλ 

νκάδσλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηείλνπλ λα δηαθσλήζνπλ (Μ.Σ.=2.76, Σ.Ώ.=1.10). 

 

Γηάγξακκα 4. Γηάγξακκα κέζεο ηηκήο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (1=Γηαθσλψ απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα) 

3.3. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ 

Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε  

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. εκαληηθνί παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ήηαλ: ε επηκφξθσζε, ε 

ρξήζε ηεο κεζφδνπ project ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Εδηαίηεξα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα 

κε ηελ επηκφξθσζή ηνπο. 
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3.3.1. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ χπαξμε επηκφξθσζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί πηζαλή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ 

ιάβεη επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ θαζνδήγεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ  (project) θαη απηψλ 

πνπ δελ έρνπλ ιάβεη, εθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ ζε 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (t-test). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ πσο ε επηκφξθσζε 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά  ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ώλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο πνπ δηεξεπλά ηελ πινπνίεζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πξνέθπςαλ ζπλνιηθά επηά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (πίλαθαο 1). πγθεθξηκέλα, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ έιαβαλ επηκφξθσζε ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη, κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθέο κεζφδνπο (t=2.460, p=0.015), κε ην φηη 

ηα εξσηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη πξνο δηεξεχλεζε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ζπλδένληαη κε ηελ 

πξαγκαηηθή δσή (t=2.261, p=0.025), κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο, ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, 

επηιέγνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία (t=3.740, p=0.000) θαη ηηο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηε δηθή ηνπο έξεπλα (t=3.158, p=0.002). Βπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έιαβαλ επηκφξθσζε ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ην φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (t=1.986, p=0.049) θαη φηη 

θαηά ηελ θαζνδήγεζε ηνπο ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο 

(t=2.407, p=0.017) θαη ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο απφ δηάθνξεο επηζηήκεο θαη ζρνιηθά 

καζήκαηα (t=2.639, p=0.009). 

Πίλαθαο 1. Γηαθνξνπνίεζε γηα ηελ θιίκαθα «Τινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε» σο πξνο ηελ επηκφξθσζε θαη ζεκαληηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ t-test 

 

Βπηκφξθσζε   

Ναη ρη 

t p Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζ

ε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Οη καζεηέο/ηξηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθέο 

κεζφδνπο 

3,74 ,94 3,33 ,99 2.460 0.015* 

Σα εξσηήκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη πξνο δηεξεχλεζε 

ζηνπο/ζηηο  καζεηέο/ηξηεο 

ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή 

δσή 

4,25 ,68 3,93 ,89 2.261 0.025* 
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Βπηκφξθσζε   

Ναη ρη 

t p Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζ

ε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Οη καζεηέο/ηξηεο, ζε 

ζπλεξγαζία καδί ζνπ, 

επηιέγνπλ ηα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηε δηθή ηνπο έξεπλα 

4,17 ,67 3,62 ,95 3.740 0.000*** 

Οη καζεηέο/ηξηεο, ζε 

ζπλεξγαζία καδί ζνπ, 

επηιέγνπλ ηηο πεγέο δεδνκέλσλ 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δηθή 

ηνπο έξεπλα. 

4,13 ,66 3,68 ,92 3.158 0.002** 

Σα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ. 

4,13 ,65 3,86 ,87 1.986 0.049* 

Καηά ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία 

εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο ηνπο ιακβάλεηο 

ππφςε  ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο 

ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο 

4,19 ,79 3,83 ,92 2.407 0.017* 

ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

ρξεζηκνπνηείο γλψζεηο απφ 

δηάθνξεο επηζηήκεο θαη 

ζρνιηθά καζήκαηα. 

4,33 ,76 3,99 ,74 2.639 0.009** 

εκείσζε: N=154, επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο: ***p<.001, **p<.01, *p<.05 

3.3.2. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project ζηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν t-test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα ηελ χπαξμε πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 

θαη απηψλ πνπ δελ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα ηηο εξσηήζεηο  πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε πξνέθπςαλ ζπλνιηθά 

ηέζζεξηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

Ώλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ κε ην φηη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη πξνο δηεξεχλεζε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο 

ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή (t=2.346, p=0.020) θαη κε ην φηη ηα ζέκαηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (t=2.151, 

p=0.033). Βπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project δειψλνπλ φηη θαηά 

ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο θάζε 

καζεηή/ηξηαο (t=2.128, p=0.035) θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (t=2.600, p=0.010). 

Πίλαθαο 2. Γηαθνξνπνίεζε γηα ηελ θιίκαθα «Τινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε» σο πξνο ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ t-test 

 

Υξήζε project   

Ναη ρη  

p Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζ

ε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζε 
t 

Σα εξσηήκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη πξνο δηεξεχλεζε 

ζηνπο/ζηηο  καζεηέο/ηξηεο 

ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή 

δσή 

4,19 ,62 3,88 ,99 2.346 0.020* 

Σα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ. 

4,15 ,75 3,87 ,89 2.151 0.033* 

Καηά ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία 

εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο ηνπο ιακβάλεηο ππφςε  

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο 

θάζε καζεηή/ηξηαο 

4,10 ,81 3,80 ,94 2.128 0.035* 
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ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

ζπλεξγάδεζαη κε ζπλαδέιθνπο 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. 

3,72 1,02 3,28 1,04 2.600 0.010** 

       

εκείσζε: N=154, επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο: ***p<.001, **p<.01, *p<.05 

3.3.3. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα 

κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο, εθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο αλάιπζεο ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζεκαηηθψλ κε αλεμάξηεην παξάγνληα ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο (Anova – one way). Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, εθπαηδεπηηθνί κε κηθξή πξνυπεξεζία (3 – 12 

έηε), κε κεζαία πξνυπεξεζία (13 – 22 έηε) θαη κε κεγάιε πξνυπεξεζία (23 – 32 έηε). 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζεκαηηθψλ ζηηο ηξεηο 

απηέο νκάδεο, εθαξκφζηεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ ηνπ Bonferroni. 

Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ δχν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο: 

(α) ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη (β) ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηά ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο. 

Ώλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ κεγάιε πξνυπεξεζία (23 –33 έηε) 

ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε κηθξή θαη 

κεζαία πξνυπεξεζία κε ην φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (F = 4.70, p = .010). Οκνίσο ζπκθσλνχλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε εθπαηδεπηηθνχο κε κηθξή θαη κεζαία πξνυπεξεζία, κε ην φηη θαηά ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο θάζε 

καζεηή/ηξηαο (F = 4.38, p= .014).  

Πίλαθαο 3. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζεκαηηθψλ ηεο θιίκαθαο «Τινπνίεζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε»  σο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (one - way Anova) 

Θεκαηηθέο Μηθξή Πξνυπεξεζία 

(3-12 έηε) 

Μεζαία 

Πξνυπεξεζία 

 (13-22 έηε) 

Μεγάιε 

Πξνυπεξεζία 

F p 
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Μ.Ο.                Σ.Ώ. 

Μ.Ο.        Σ.Ώ.  (23-32 έηε) 

Μ.Ο.         Σ.Ώ. 

5. Σα ζέκαηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ.2**, 3* 

 

4.17 

 

.72 

 

4.08 

 

.74 

 

3.63 

 

1.03 

 

4.70** 

 

.010 

7. Καηά ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο 

ιακβάλεηο ππφςε  ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ηνλ ηξφπν κάζεζεο 

ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο 

2*, 3** 

4.03 .81 4.08 .80 3.53 1.10 4.38** .014 

εκείσζε: Γεχγε ζπγθξίζεσλ: 1=κηθξή – κεζαία πξνυπεξεζία, , 2= κηθξή – κεγάιε 

πξνυπεξεζία, 3= κεζαία - κεγάιε πξνυπεξεζία. 

Βπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο: **p< .01, *p< .05. 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ 

αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηείλνπλ λα 

ζπκθσλήζνπλ φηη πινπνηνχλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ησλ «Βξεπλεηηθψλ Βξγαζηψλ» σο έλα 

βαζκφ, αιιά φρη απφιπηα (Μ.Σ. 3,7). Καη ε Σεξεδάθε (2012) ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή 

δηαπίζησζε φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα 

ζρνιεία ζηα νπνία δηεμήρζε ε έξεπλά ηεο (δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζρνιείν δεχηεξεο 

επθαηξίαο). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη καζεηέο/ηξηεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Ώιεμάθε 

(2013), δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ project 

θαη απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα. 

 Δ παηδαγσγηθή αξρή πνπ θαίλεηαη λα πινπνηείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο είλαη ε αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο κάζεζεο (Μ.Σ. 3,94), ελψ αθνινπζνχλ νη αξρέο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μ.Σ. 3,81) θαη ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο 

(Μ.Σ. 3,78). Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη, παξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ κφλνη ηνπο ηελ θαζνδήγεζε κηαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, επηδηψθνπλ λα αληινχλ γλψζεηο θαη απφ άιιεο επηζηήκεο θαη 

επηδεηνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο ηνπο (Frey, 1986· Θενθηιίδεο, 2002· Κνζζπβάθε, 
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2005· Μαηζαγγνχξαο, 2003). Δ αξρή πνπ, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, θαίλεηαη λα πινπνηείηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο είλαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Μ.Σ. 3,25), θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ είλαη 

ζίγνπξνη γηα ην αλ νη καζεηέο/ηξηεο ηνπο εξγάδνληαη ηζφηηκα θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, ελψ πξνθχπηνπλ ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ. 

Βπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ 

καζήκαηνο παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε, ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βαζκφ (ζηηο κηζέο πεξίπνπ 

εξσηήζεηο ηνπ άμνλα), κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε 

γηα ηελ θαζνδήγεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (project) θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί. 

Οη επηκνξθσκέλνη/εο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη/εο απνηεινχλ ην έλα ηξίην πεξίπνπ ηνπ 

δείγκαηνο, ηείλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα πινπνηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζπλνιηθά 

ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, ηδηαίηεξα ηελ αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, ε νπνία παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ άμνλα.  

Δ δηαπίζησζε απηή θαζηζηά ζαθή ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Απζηπρψο, φκσο, έλα κηθξφ κέξνο κφλν απηψλ 

επηκνξθψζεθε ηελ πξψηε ζρνιηθή ρξνληά πνπ εηζήρζε ην κάζεκα ζηα ζρνιεία θαη ζηε 

ζπλέρεηα δελ ππήξμε θακία επίζεκε θαη θαζνιηθή πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο. Καη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ project, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Ώξγπξνπνχινπ θαη 

Μάγθιαξε (2015), επηζεκαίλνπλ ηελ απνπζία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δειψλνπλ 

ηελ επηζπκία ηνπο λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε κεζνδνινγία ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο αλαηξνθνδφηεζεο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

Βπηπιένλ, δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ 

δειψλνπλ φηη εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν project ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη απηψλ 

πνπ δελ ηελ εθαξκφδνπλ. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

επξχηεξα ηε κέζνδν project ηείλνπλ λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ππφςε ηνπο ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ εξσηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, ελψ παξάιιεια, θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη κηα 

θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο άιισλ εηδηθνηήησλ. 

Βπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιε πξνυπεξεζία (23 -33 έηε) ηείλνπλ λα πινπνηνχλ 

ηελ αξρήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

κάζεζεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ έρνπλ ιηγφηεξα έηε 

πξνυπεξεζίαο, θαζψο δειψλνπλ φηη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη ηα ζέκαηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηα καζεηηθά ελδηαθέξνληα. 

Δ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη πξνγελέζηεξεο, θαηαδεηθλχεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη 

ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη επηκνξθσκέλνη/εο εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη 
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πινπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο. Παξφκνηα 

δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη θαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν 

project, εθηφο απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, θαη ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, θαζψο 

είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη/εο κε βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο θαη απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο. 

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν ζην κάζεκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, αιιά γεληθφηεξα ζηε 

κέζνδν project θαη ζε βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Δ δηαηήξεζε θαη 

ε ελίζρπζε ηνπ καζήκαηνο «Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο (project)», θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ project ζηε δηδαζθαιία θαη ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ηνπ  παξαδνζηαθνχ 

κνλνπνιηηηζκηθνχ θαη κνλνγισζζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Λπθείνπ θαη λα νδεγήζεη ζηελ 

νπζηαζηηθή γλσξηκία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. 

ΐέβαηα ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο θαη θάζε άιιε πνπ ρξεζηκνπνηεί σο εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην, ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε 

ρξήζε ηνπ (Κειπαλίδεο, 1999). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

απνηππψλνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ δειψλνπλ 

φηη εθαξκφδνπλ θαη δελ ηαπηίδνληαη θαη‘ αλάγθε κε απηά πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλνπλ ζηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Βπηπιένλ, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε 

έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε ηέζζεξηο λνκνχο δελ επηηξέπνπλ λα γίλνπλ γεληθεχζεηο ζηνλ 

επξχηεξν πιεζπζκφ. κσο, ηα επξήκαηά ηεο κπνξνχλ κειινληηθά λα απνηειέζνπλ αθνξκή 

γηα ηελ νξγάλσζε ζπζηεκαηηθφηεξσλ εξεπλψλ. Θα είρε, ίζσο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα 

δηεξεπλεζνχλ θαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ ζηηο ίδηεο 

ζεκαηηθέο θαη λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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Abstract: The study examines first the attitudes of 380 pupils in the last two school years of 

secondary education towards lifelong learning and second the influence of gender and level of 

parent education on the formation of the attitudes. The most important finding is that the 

majority of adolescents recognize the importance of lifelong learning, which is attributed to 

personal fulfillment and professional implementation, and which can be achieved mainly 

through reading books, postgraduate studies, internet searching, educational trips and 

attending conferences. Girls and adolescents with highly educated parents seem to be even 

more aware of the importance of lifelong learning. 

Keywords: lifelong learning, gender, parental level of education, attitudes  

Πεξίιεςε: Δ παξνχζα εκπεηξηθή κειέηε εμεηάδεη αθελφο ηηο ζηάζεηο 380 καζεηψλ ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

αθεηέξνπ ηελ επίδξαζε πνπ ην θνηλσληθφ θχιν θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ 

αζθνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα είλαη ε αλαγλψξηζε απφ 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθήβσλ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε δηα βίνπ κάζεζε, πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε θαη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζα 

απφ ην δηάβαζκα βηβιίσλ, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηε δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε, ηα 

εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ. Σα θνξίηζηα θαη νη έθεβνη κε 

γνλείο πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε 

ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: δηα βίνπ κάζεζε, θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζηάζεηο 

1. Δηζαγσγηθά  

Ο Bernstein (1971) είρε εχζηνρα παξαηεξήζεη φηη βαζηθφ κέιεκα ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί 

ε ελαζρφιεζε κε ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε γεληθφηεξε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία, αληαπνθξηλφκελε έηζη ζηηο επηηαγέο ησλ δεδνκέλσλ ησλ 
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κεηαβαιιφκελσλ θνηλσληψλ. Δ δηα βίνπ κάζεζε εκθαλίζηεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο 

απάληεζε ζηελ παξαδνρή ηεο δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δσηηθή πνιπζπλζεηφηεηα ησλ 

αλαγθψλ ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ ζε έλα δπλακηθά κεηαβαιιφκελν γίγλεζζαη, πνπ ζέηεη αιιά 

θαη απαηηεί λέεο πξνηεξαηφηεηεο, πξνζαλαηνιηζκνχο, πξνζδνθίεο θαη πξνζεγγίζεηο 

(Φζελάθεο, 1999: 25-26), νη νπνίεο δηακφξθσζαλ θαη απνθξπζηάιισζαλ ηελ εηθφλα ηνπ 

κεηακνληέξλνπ δπηηθνχ θφζκνπ κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: αικαηψδεο εμάπισζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, αλαθαηαηάμεηο θαη αλαηξνπέο ζην επαγγεικαηηθφ πεδίν, 

αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα 

λέα δεδνκέλα θαη αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, εληαηηθνπνίεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, αλάγθε γηα ηε κεηξήζηκε θαηαγξαθή θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζφλησλ, αλάγθε γηα αδηάιεηπηε αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη γηα 

κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε, έκθαζε ζε έλαλ ηχπν παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε, ζηε θαηλνηνκία, ζηελ επειημία θαη εμππεξεηείηαη απφ πιεξνθνξηθέο θαη 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ, ν ξηδνζπαζηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Καξαβάθνπ, 2011: 2-3). Δ δηα βίνπ κάζεζε 

ζην θσο φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ εμεηάζηεθε θαη αλαιχζεθε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

απνηέιεζε επίθεληξν δηαθσληψλ αλάκεζα ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

θηινζνθίεο αιιά θαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζε θάζε αηδέληα θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ζε 

θάζε ζρεδηαζκφ θαη λνκνζέηεκα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπλζέηνληαο λέεο νξίδνπζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Bagnall, 2000).  

Ώπφ ηνπο βαζηθνχο ζηαζψηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ππήξμε ν Dewey (1916/1966), ν νπνίνο 

είρε αλαγλσξίζεη πσο ε εθπαίδεπζε δελ εμαληιείηαη κε ην πέξαο ησλ εγθχθιησλ θαη ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ, αιιά ζπληζηά κηα αδηάιεηπηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο, ζε θάζε 

ζηάδην ηεο νπνίαο ην άηνκν θπξίσο κέζσ ηεο εκπεηξίαο εληζρχεη ην γλσζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

ηνπ ππφβαζξν. Δ ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο φκσο άξρηζε λα δηαδίδεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ 

ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ Faure et al. (1972: 182) ζεσξήζεθε 

φηη πξέπεη λα απνηειέζεη ζην εμήο ηελ θπξίαξρε έλλνηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζπληζηψληαο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο. Δ ζρεδφλ θαζνιηθή, σζηφζν, 

αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζεκεηψζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Σν 1995 ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή ζπλέηαμε ηε Λεπθή ΐίβιν (White 

Paper) επηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ ηεο ζεκαζίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ  αληηκεηψπηζε 

ησλ εμειίμεσλ θαη ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 

Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξνέβε ζηελ επίζεκε αλαθήξπμε ηνπ 1996 σο επξσπατθνχ Έηνπο 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο θαηαλνψληαο φηη ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε γηα ηελ αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί ηε βάζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηεο κειινληηθήο Βπξψπεο. Σελ ίδηα ρξνληά ν ΟΟΏ εμέδσζε κηα 

κειέηε κε ηίηιν Making lifelong learning: a reality for all, ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη ε δηα 

βίνπ κάζεζε είλαη ε ιχζε θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη αλ πηνζεηεζεί απφ ηα θξάηε γηα 

ηελ νκαιή θαη πξνζνδνθφξα πξνζαξκνγή φρη κφλν ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο. Σν 1997 ε 
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Βπξσπατθή Έλσζε κε ηε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ππεξέβε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε 

βαζηθή θαη ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ζέηνληαο σο πνιηηηθφ ηεο ζηφρν ηε ζηαδηαθή 

δεκηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο, ελψ ην 2000 ε Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ δηαπίζησζε φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη αλάγθε λα ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο 

πξνψζεζεο αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο σο 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Ο εθηεηακέλνο δηάινγνο πνπ αλαπηχρζεθε απνηέιεζε 

ηελ αθεηεξία πξνζδηνξηζκνχ θαη ζεσξεηηθήο εκβάζπλζεο ηεο κνξθήο, εμέιημεο, ζθνπνχ θαη 

ρξεζηκφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, γηα λα γίλεη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 φρη κφλν 

κηα κφδα ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο αίζζεζεο φηη κπνξεί λα βνεζήζεη λα 

βιέπνπκε ηνλ θφζκν κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Nolan, 1999: 4), αιιά θνηλή ζπλείδεζε φηη 

ε εθπαίδεπζε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζπληζηά ζεκαληηθή πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο απαζρφιεζεο (ηπεηάλνπ, 2005: 

195-201).  

2. Αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Δ πιεζψξα ησλ ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ, ησλ θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ 

δηεπηζηεκνληθψλ εξκελεηψλ πνπ θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 άξρηζε λα 

απνθηά πξνλνκηαθή ζέζε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηξνθνδφηεζε ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα κε θίλεηξν θαη ηεο έδσζε ψζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000 εκπεηξηθψλ κειεηψλ.  

ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ ζηελ Βιιάδα εθπαηδεπηηθνί κε βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηελ 

απνηχπσζε ηεο βεβαηφηεηαο γηα ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζε δηαξθή 

βάζε απφ ηε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο. Ώλαιπηηθφηεξα, νη κειέηεο ησλ ΐαηάιε (2007) θαη 

Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ (2000) έδεημαλ φηη νη δάζθαινη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

δηαθαηέρνληαη απφ πνιχ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ηε ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, αλαγλσξίδνπλ σο δηθή ηνπο 

επζχλε ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα αλαδήηεζε επθαηξηψλ κάζεζεο θαη σο ρξένο ηνπο ην λα 

βξίζθνληαη ζε ηξνρηά δηαξθνχο κάζεζεο. Δ αμηνιφγεζε σο αλαγθαίαο ηεο επηκφξθσζεο αιιά 

θαη ε επηδίσμε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα απνηππψλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Παπαλανχκ (2003) απφ ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φρη κφλν ηεο 

πξσηνβάζκηαο αιιά θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο 

ΐηηζηιάθε-νξσληάηε (2002) νη δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί ζε πνζνζηφ 91% αληηιακβάλνληαη 

ηε δηα βίνπ κάζεζε σο αλαγθαία γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα 

ηνπο ζπλνδεχεη ζε νιφθιεξε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη φηη ρξεηάδεηαη ε θαηαβνιή 

πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο ελψ παξάιιεια αλακέλνπλ ζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία. Καη νη δέθα 

λεπηαγσγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ Γνπξγηψηνπ & Κνληάθνο (2001) κε εξγαιείν 

ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε εκθαλίζηεθαλ ζεηηθνί ζην αμίσκα φηη ε κάζεζε είλαη κηα δηα 

βίνπ δηαδηθαζία κε ζηφρν ηε γλψζε θαη ηελ πξνζσπηθή εμέιημε. ην ζχλνιφ ηνπο (97,6%) 

επίζεο νη 380 λεπηαγσγνί, δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ησλ Τθαληή & 

Καξαληδή (2007) ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη 
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θαηάξηηζεο, θαζψο νθηψ ζηνπο δέθα εθηηκνχλ φηη ε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δελ 

επαξθεί γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο αιιά πάιη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (70%) νη 100 εθπαηδεπηηθνί 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο ζηε κειέηε ηεο Σαξαηφξε (2001) ζεσξνχλ 

ηελ επηκφξθσζε πνιχ αλαγθαία, επηθαινχκελνη θπξίσο ηελ ειιηπή επηζηεκνληθή, 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ αχμεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε θνηλσλία θαη νη καζεηέο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο 

(2005) πξνέθπςε φηη ην 41% ησλ 619 θππξίσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο ζεηξέο καζεκάησλ ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θπξίσο ζε 

εζεινληηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, πξνηάζζνληαο σο 

θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο λέεο εμειίμεηο ζηελ 

παηδαγσγηθή θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο.  

Παξάιιεια κε ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ απεπζχλνληαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 κειέηεο πνπ είραλ σο δείγκα εξγαδφκελνπο 

απφ άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο θαη θνηηεηέο. Ώλαιπηηθφηεξα, ην βαζηθφ πφξηζκα ηεο 

έξεπλαο ησλ Ώζαλαζνχια-Ρέππα & Κακπνπξγηαλλίδνπ-Κνληνγηψξγε (2001), πνπ 

απεπζπλφηαλ ζε 20 άλεξγνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

ππήξμε πσο νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε πεξηζηξέθνληαη θπξίσο 

γχξσ απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζεσξψληαο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο φηη ε δηα βίνπ κάζεζε ζπκβάιιεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. Ώπφ ηνπο 150 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πνπ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε κειέηε ησλ ηαζνπνχινπ & Καξαιή (2007) κφλν νη 15 ηνπνζεηνχληαη 

αξλεηηθά ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ νπνία ζπλδένπλ θπξίσο κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε αιιά θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο. ε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βξγαζίαο ηεο ΓΒΒ ε εηαηξεία VPRC (2008) κε 

ηε κέζνδν ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμεο ζε 1510 έιιελεο κηζζσηνχο θαη αλέξγνπο 

πξνέθπςε φηη ην 61% ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο δελ έρεη ηχρεη λα δηαβάζεη ή λα 

αθνχζεη θάηη ζρεηηθά κε ηνλ φξν δηα βίνπ εθπαίδεπζε (απφ ην ππφινηπν 39%, ην 81% έδσζε 

ζσζηή απάληεζε γηα ηνλ φξν), ην 55% δελ έρεη ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο, θαηάξηηζεο, εθκάζεζεο, ελψ ζην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ ζπλδένπλ ηε δηα βίνπ 

κάζεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Μηα άιιε εηαηξεία ε Public Issue (2011) 

δηελήξγεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα ζε δείγκα 3050 αηφκσλ ειηθίαο 18 εηψλ θαη 

άλσ κε ηα παξαθάησ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Βπηά ζηνπο δέθα εξσηψκελνπο 

εκθαλίζηεθαλ κε ελεκεξσκέλνη γηα ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, κνινλφηη ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο (79%) δήισζαλ ελδηαθέξεηαη αξθεηά ή πνιχ γηα‘ απηήλ. Βλληά ζηνπο δέθα πηζηεχνπλ 

φηη κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ή πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, δηφηη βνεζά 

θάπνηνλ λα αηζζαλζεί επραξίζηεζε επεηδή καζαίλεη θάηη θαηλνχξην (91%), λα νινθιεξψζεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (84%), λα αληηκεησπίζεη ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

θνηλσλία (84%), λα πξαγκαηνπνηήζεη επηηπρεκέλε θαξηέξα (76%).  
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Δ πην εθηεηακέλε έξεπλα δηεμήρζε απφ ην Βπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Ώλάπηπμε ηεο 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (European Centre for the Development of Vocational Training - 

Cedefop) (2003) ζε δείγκα 18.227 αλζξψπσλ ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (ζπκπεξηιήθζεθε ε Εζιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν) κε ηε κέζνδν 

ηεο ζπλέληεπμεο. Σα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο 

απνηειέζκαηα. 9 ζηνπο 10 ζεσξνχλ φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη ζεκαληηθή θαη 5 ζηνπο 10 

δειψλνπλ φηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γη‘ απηήλ. 8 ζηνπο 10 ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηα 

βίνπ κάζεζε ζπλδπάδεη απαζρνιεζηκφηεηα, πξνζσπηθή αλάπηπμε, ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα 

θνηλά θαη θνηλσληθή ζπλνρή, ελψ ζην ίδην πνζνζηφ δέρνληαη φηη αθνξά φιεο ηηο ειηθίεο. 

νβαξά εκπφδηα γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε απνηεινχλ νη νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ππνρξεψζεηο, αιιά θαη ε έιιεηςε δηάζεζεο λα εγθαηάιεηςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Βηδηθφηεξα, νη Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο εκθαλίδνληαη πεπεηζκέλνη γηα 

ηελ αμία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (76,7%) θαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ δειψλνπλ φηη δελ 

ζπκκεηείραλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά  ζε θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα (81%). 

3. ηφρνη θαη κέζνδνο ηεο έξεπλαο 

Δ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δελ εληφπηζε εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά 

ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ. Δ παξνχζα κειέηε, θηινδνμψληαο λα θαιχςεη απηφ ην θελφ, 

επηθεληξψζεθε ζηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ αλαθνξηθά αθελφο κε ηηο ζηάζεηο ησλ εθήβσλ 

γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη αθεηέξνπ κε ηελ επίδξαζε πνπ ην θχιν θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ αζθνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ.     Βηδηθφηεξα, ηα δεηήκαηα-

εξσηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ θαη ηηο βαζηθέο πεξηνρέο πξνβιεκαηηζκνχ ηεο έξεπλαο είλαη ηα 

εμήο:  

Ώ. Πφζν ζεκαληηθφ αμηνινγνχλ νη έθεβνη φηη είλαη γηα έλα άηνκν λα πξνζπαζεί λα καζαίλεη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπ; 

ΐ. ε πνηνπο ηνκείο εληνπίδνπλ ηελ πξνζθνξά-αμία-ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κε 

πνηνπο ηξφπνπο εθηηκνχλ φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ζε πνηεο ειηθίεο ζεσξνχλ φηη 

απεπζχλεηαη; 

Γ. Πψο ηεξαξρνχλ ηηο γλψζεηο-δεμηφηεηεο γηα ηε δσή ηνπο θαη πφζν ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν 

νθείιεη λα ηηο κεηαδίδεη;  

Α. Με πνηνπο έρνπλ ζπδεηήζεη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε; 

Β. Θεσξνχλ φηη ε νξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηά βίνπ κάζεζεο είλαη ππνρξέσζε ηεο 

Πνιηηείαο ή πξέπεη νη ίδηνη πξσηίζησο λα θξνληίδνπλ κφλνη ηνπο θαη κε δηθά ηνπο έμνδα γηα 

λα βειηηψλνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο; 

Δ έξεπλα βαζίζηεθε ζε δείγκα 380 καζεηψλ-ηξηψλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ 

ησλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ 

δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 8, Issue 1, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 336 of 392                                                                                                              

Πίλαθαο 1. χλζεζε ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 

 

 

 

          Πίλαθαο 2. χλζεζε ηνπ δείγκαηνο κε βάζε                     Πίλαθαο 3. χλζεζε ηνπ δείγκαηνο κε 

             ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα                           βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε επηζθφπεζε (survey research) κε εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ην απηνζρέδην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην. ην πξψην κέξνο ηνπ δεηήζεθαλ -θπξίσο 

κε εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο- πιεξνθνξίεο δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα. ην δεχηεξν 

κέξνο πεξηιήθζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ δηαβαζκηζηηθήο επηινγήο πεληάβαζκεο 

ηαθηηθήο θιίκαθαο, κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθήβσλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε.  

Γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεξήζεθε ε αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη εμαζθαιίζηεθε 

απνιχησο ε αλσλπκία ηνπο. Μφιηο νινθιεξψζεθε ε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

S.P.S.S. 20 for Windows.  

4. Απνηειέζκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ παξάιιεια εληνπίδνληαη επαγσγηθά νη 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο γνλέσλ) 

θαη ηηο ππφ δηεξεχλεζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο (θαηαλνκέο ζπκκεηαβιεηψλ ζπρλνηήησλ).        

Σν 61,1 θαη 31,1% ησλ ππνθεηκέλσλ ζεσξεί πάξα πνιχ θαη πνιχ ζεκαληηθή αληίζηνηρα ηελ 

θαηαβνιή πξνζπάζεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ λα καζαίλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Σν 

6,8 θαη 0,5% ηελ αμηνινγεί σο κεηξίσο θαη ιίγν ζεκαληηθή αληίζηνηρα, ελψ θαλείο δελ 

απνδίδεη ην ραξαθηεξηζκφ ¨θαζφινπ¨. ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή είλαη ε ζχλδεζε πνπ 

δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηελ ππφ δηεξεχλεζε κεηαβιεηή θαη ην θχιν θαη ην επίπεδν 

 f %  

Αγφξηα 160 42,1 

Κνξίηζηα 220 57,9 

χλνιν 380 100,0 

  f %  

Γπκλάζην 19 5,0 

Λχθεην 119 31,3 

Σ.Δ.Η. 86 22,6 

Α.Δ.Η. 156 41,1 

χλνιν 380 100,0 

 f %  

Γπκλάζην 17 4,5 

Λχθεην 131 34,5 

Σ.Δ.Η. 96 25,3 

Α.Δ.Η. 136 35,8 

χλνιν 380 100,0 
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εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ. πγθεθξηκέλα, ην θχιν θαίλεηαη λα αζθεί επίδξαζε (Υ
2
(2)=9,089, 

p: 0,01), κε ηα θνξίηζηα λα αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

(πάξα πνιχ: 66,4%, z=2,5) έλαληη ησλ αγνξηψλ (53,8%). Βπίζεο, θξίζηκνο είλαη θαη ν ξφινο 

ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα (Υ
2
(6)=13,337, p: 0,03) θαη ηεο κεηέξαο 

(Υ
2
(6)=35,164, p: 0,00), θαζψο ην 69,2% (z=2,7) θαη 66,2% (z=1,9) ησλ εθήβσλ κε παηέξα 

θαη κεηέξα πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο αμηνινγνχλ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα 

πξνζπαζεί θαλείο λα καζαίλεη ζ‘ φιε ηε δσή ηνπ, ελψ ζηελ ίδηα αμηνιφγεζε πξνβαίλνπλ ην 

42,1 θαη 23,5% ησλ εθήβσλ κε παηέξα θαη κεηέξα απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ.   

Δ ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο έγθεηηαη, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ (ΐι. 

Πίλαθα 4), πξσηίζησο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ζηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Ώθνινπζνχλ ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ πηζαλνηήησλ γηα επαγγεικαηηθή 

πξναγσγή. ηηο δχν ηειεπηαίεο ζέζεηο θαηαηάζζνληαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εχξεζεο εξγαζίαο 

θαη ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο έιεγρνο t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ καο πιεξνθνξεί φηη ηα 

αγφξηα πξνζδίδνπλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ 

εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία (t(378)=3,295, p:0,00, Μ.Ο.: 3,96 έλαληη 3,64) θαη ζηελ 

επίηεπμε ηεο αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο (t(376)=2,223, p:0,02, Μ.Ο.: 3,57 έλαληη 3,31) θαη 

κηθξφηεξε ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (t(378)=-2,568, p:0,01, Μ.Ο.: 3,74 

έλαληη 4,00). Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν, 

θαη πάιη κφλν ζηε ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

(F(3,376)= 6,060, p:0,00), ζηελ επαγγεικαηηθή πξναγσγή (F(3,376)= 3,202, p:0,02) θαη 

ζηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε (F(3,376)= 6,613, p:0,00), κε ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε 

κεηέξα είλαη πηπρηνχρνο παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο λα ζπγθεληξψλνπλ πςειφηεξνπο κέζνπο 

φξνπο (4,5, 3,75, 4,50) έλαληη εθείλσλ κε κεηέξα πνπ απιψο έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην 

(4,14, 3,41, 4,12).  

Πίλαθαο 4. Σνκείο ζπκβνιήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ Μ.Ο. 

Καιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο 1,1 2,6 9,0 26,1 61,5 4,43 

Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 0,5 3,7 7,4 33,7 54,7 4,38 

Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε 1,1 3,7 14,3 27,5 53,4 4,28 

Βειηίσζε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 0,5 6,3 26,3 35,8 31,1 3,90 

Ηθαλφηεηα ρξήζεο ηερλνινγίαο 1,6 6,8 27,4 40,5 23,7 3,78 

Δπαγγεικαηηθή πξναγσγή 1,6 10,0 32,1 32,1 24,2 3,67 

Δπθνιφηεξε εχξεζε εξγαζίαο 3,2 10,0 32,6 43,2 11,1 3,49 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 4,8 13,2 36,5 25,9 19,6 3,42 

Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο νη λένη άλζξσπνη θαη νη επηζηήκνλεο 

είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ θπξίσο λα επσθειεζνχλ απφ ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. Ώθνινπζνχλ κε ζεκαληηθή απφζηαζε νη κεζήιηθεο θαη νη καζεηέο ρακειψλ 
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επηδφζεσλ. Σελ ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη ειηθησκέλνη (ΐι. Πίλαθα 5), πνπ 

απνηεινχλ ηε κνλαδηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία εληνπίδεηαη επίδξαζε ηνπ θχινπ 

(t(376)=3,684, p:0,00), κε ηα θνξίηζηα λα αληηιακβάλνληαη ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Μ.Ο.: 3,17 έλαληη 2,68). 

Πίλαθαο 5. Χξεζηκόηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο  

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ Μ.Ο. 

Γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο 1,1 2,1 8,5 25,9 62,4 4,46 

Γηα ηνπο κεζήιηθεο 2,9 4,0 27,0 39,1 27,0 3,83 

Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 14,8 24,3 26,5 18,0 16,4 2,96 

Γηα ηνπο θαθνχο καζεηέο 3,2 9,1 24,1 29,4 34,2 3,82 

Γηα ηνπο επηζηήκνλεο 5,8 9,5 11,1 17,5 56,1 4,08 

Οη δχν ηξφπνη ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο αμηνινγνχλ σο πξνζθνξφηεξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο είλαη ε κειέηε βηβιίσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

Ώθνινπζνχλ ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ηαμηδηψλ, ε παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ-ζεκηλαξίσλ θαη ε αλάγλσζε εθεκεξίδσλ. Σηο δχν 

ηειεπηαίεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο θαη νη ζπκβνπιέο απφ 

ηξίηνπο (ΐι. Πίλαθα 6). Σα θνξίηζηα ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα θαίλεηαη φηη πξνζδίδνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα ζπλέδξηα (t(378)=-4,262, p:0,00, Μ.Ο.: 3,92 έλαληη 3,46), ην 

δηαδίθηπν (t(376)=-2,691, p:0,00, Μ.Ο.: 4,07 έλαληη 3,77) θαη ηελ ηειεφξαζε (t(378)=-2,583, 

p:0,01, Μ.Ο.: 2,61 έλαληη 2,13). Έθεβνη κε παηέξα γπκλαζηαθήο ή ιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο 

εθηηκνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζπλεδξίσλ (F(3,376)= 3,190, p:0,02) θαη 

ησλ ηαμηδηψλ (F(3,363)= 6,060, p:0,02) αιιά ζε κεγαιχηεξν ηηο ζπκβνπιέο απφ άιινπο 

αλζξψπνπο (F(3,376)= 6,534, p:0,01), ελψ έθεβνη κε κεηέξα ηδίαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 

εθηηκνχλ ιηγφηεξν ηελ αμία ησλ  βηβιίσλ (F(4,433)= 3,190, p:0,00) θαη πεξηζζφηεξν ηεο 

ηειεφξαζεο (F(3,376)= 3,411, p:0,01).   

Πίλαθαο 6. Σξόπνη επίηεπμεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ Μ.Ο. 

Μειέηε βηβιίσλ 1,1 5,3 14,7 25,8 53,2 4,24 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 0,5 2,6 15,3 39,5 42,1 4,20 

Γηαδίθηπν 1,6 10,1 20,6 27,5 40,2 3,94 

Σαμίδηα 3,2 8,9 20,0 28,9 38,9 3,91 

πλέδξηα-εκηλάξηα 2,6 10,5 25,3 34,7 26,8 3,72 

Αλάγλσζε εθεκεξίδσλ 5,3 14,2 32,1 29,5 18,9 3,42 

Σειεφξαζε 28,9 30,5 25,3 9,5 5,3 2,41 

πκβνπιέο ηξίησλ 26,3 30,0 28,9 10,0 4,7 2,36 
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Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ, ζχκθσλα κε ην αμηνινγηθφ θξηηήξην ησλ εθήβσλ, έρνπλ ζηε 

ζεκεξηλή επνρή ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη ηεξαξρηθά ε ζσζηή 

εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ, ε ζσζηή έθθξαζε, ε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

αλζξψπνπο θαη ε νξγαλσηηθφηεηα. Ώθνινπζνχλ ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε γλψζε μέλσλ 

γισζζψλ, ε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ε θαιή ζρέζε κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, 

ελψ ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ (ΐι. 

Πίλαθα 7). Ώλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηα θνξίηζηα πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα (t(378)=-2,416, p:0,01, Μ.Ο.: 4,37 έλαληη 4,16) θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο (t(378)=-5,920, p:0,00, 

Μ.Ο.: 4,23 έλαληη 3,27). Χο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, καζεηέο κε παηέξα πνπ έρεη 

πεξηνξηζηεί ζηηο γπκλαζηαθέο ζπνπδέο δελ αληηιακβάλνληαη ζηνλ ίδην ηζρπξφ βαζκφ ζε 

ζρέζεηο κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο μέλσλ 

γισζζψλ (F(3,376)= 3,346, p:0,02), ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ (F(3,376)= 4,182, p:0,00), 

ηεο εμνηθείσζεο κε ηνλ ππνινγηζηή (F(3,376)= 7,731, p:0,00) θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

(F(3,376)= 9,104, p:0,00).  

Πίλαθαο 7. εκαζία ησλ παξαθάησ γλώζεσλ-δεμηνηήησλ γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ Μ.Ο. 

Να εθηηκνχλ ζσζηά ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο 
0,0 1,1 10,5 37,9 50,5 4,37 

Να εθθξάδνληαη ζσζηά 0,5 2,1 15,8 31,6 50,0 4,28 

Να ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο 

αλζξψπνπο 
0,5 3,2 10,5 39,5 46,3 4,27 

Να είλαη νξγαλσηηθνί 0,0 4,2 14,2 33,2 48,2 4,25 

Να αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο 0,0 2,1 22,2 41,8 33,9 4,07 

Να μέξνπλ μέλεο γιψζζεο 2,1 6,3 15,3 38,4 37,9 4,03 

Να ρξεζηκνπνηνχλ θαιά ηνλ 

ππνινγηζηή 
1,6 5,8 18,9 34,7 38,9 4,03 

Να έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε αλζξψ-πνπο 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο 
1,1 6,3 20,0 36,8 35,8 4,00 

Να παξαθνινπζνχλ ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο 
3,7 6,3 22,6 35,3 32,1 3,85 

ηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα (87,8%) νη έθεβνη ζεσξνχλ ηφζν ηελ νξγάλσζε φζν θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο σο ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο. Μφιηο ην 3,7% εμ απηψλ 

ππνζηεξίδεη φηη ε επζχλε ηεο Πνιηηείαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ νξγάλσζε ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ην 8,5% κφλν ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. ρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο (32,1%) 

καζεηέο εθηηκά φηη νη πνιίηεο πξέπεη κφλνη ηνπο λα επσκίδνληαη κε δηθά ηνπο έμνδα ηε 

θξνληίδα γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο (25,2%) 

αληίζεηα δελ δέρεηαη φηη νη ίδηνη νη πνιίηεο πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ, 

ελψ πεξίπνπ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα (42,6%) δελ έρνπλ δηακνξθψζεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ.      
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Σν 14,5 θαη 22% ησλ ππνθεηκέλσλ, θαηά δήισζή ηνπο, ζπδεηνχλ ζε αληίζηνηρα πάξα πνιχ 

θαη πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα γηα ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο κε ηνλ παηέξα ηνπο, ην 24,7 θαη 

16,1% κέηξηα θαη ιίγν, ελψ ην 22,6% θαζφινπ. Γηα ηελ ίδηα ζεκαηηθή κε ηε κεηέξα ηνπο ζε 

πάξα πνιχ θαη πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα ζπδεηνχλ ην 16,7 θαη 26,3% αληίζηνηρα, κέηξηα θαη 

ιίγν ην 23,1 θαη 15,1%, ελψ θαζφινπ ην 18,8%. Με θάπνηνλ θαζεγεηή ζπδεηνχλ ζε πάξα 

πνιχ ή πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα ην 18,6 θαη 21,8% ησλ καζεηψλ αληίζηνηρα, κέηξηα ή ιίγν ην 

23,1 θαη 15,1% θαη θαζφινπ ην 27,1% (ΐι. Πίλαθα 8). ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή είλαη ε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θχιν ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζπδεηνχλ κε ηε 

κεηέξα ηνπο (Υ
2
(4)=28,733, p: 0,00), θαζψο ηα θνξίηζηα ζπδεηνχλ πάξα πνιχ ή πνιχ κε 

απηήλ ζε πνζνζηά 22,4 (z=3,5) θαη 31,8 (z=3,5), ελψ γηα ηα αγφξηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

κεηψλνληαη ζηα 8,9 θαη 19%. Βπίζεο, ν ρξφλνο ζπδήηεζεο κε ηνπο γνλείο επεξεάδεηαη απφ ην 

επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα νη παηέξεο (Υ
2
(12)=34,249, p: 0,00) θαη κεηέξεο 

(Υ
2
(12)=26,566, p: 0,00) πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν γηα λα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε 

(παηέξεο: πάξα πνιχ ή πνιχ: 53,0%, z=2,1, κεηέξεο: 41,6% z=2,2) ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Πίλαθαο 8. πδήηεζε εθήβσλ κε ηνπο γνλείο θαη θάπνηνλ θαζεγεηή ηνπο γηα ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο  

 Με ηνλ παηέξα Με ηε κεηέξα Με θάπνηνλ θαζεγεηή 

Καζφινπ 22,6 18,8 27,1 

Λίγν 16,1 15,1 12,8 

Μέηξηα 24,7 23,1 19,7 

Πνιχ 22,0 26,3 21,8 

Πάξα πνιχ 14,5 16,7 18,6 

5. πκπεξάζκαηα  

Δ παξνχζα κειέηε έζεζε σο θεληξηθφ ηεο ζθνπφ ηε κέηξεζε -κε ηε κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο 

θαη εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην- ησλ ζηάζεσλ ησλ εθήβσλ γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο πνπ αζθείηαη απφ ην θχιν θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, καζεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ ησλ Ννκνχ 

Θεζζαινλίθεο, εκθαλίζηεθαλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα πεπεηζκέλνη γηα ηε ζεκαζία ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο έγθεηηαη ζηελ θαίξηα 

ζπκβνιή ηεο πξνο δχν θαηεπζχλζεηο: πξψηνλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο πξνζσπηθήο 

νινθιήξσζεο, κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ 

επίηεπμε ηεο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δεχηεξνλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ κε ηε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο εξγαζηαθήο απαζρνιεζηκφηεηαο, 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη ηεο κηζζνινγηθήο αχμεζεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ε δηελεθήο θαη ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε 
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καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη άιινηε (θπξίσο) κε ηελ επξχηεξε κνξθσηηθή αλαδήηεζε γηα 

ηελ απφθηεζε πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη άιινηε (δεπηεξεπφλησο) κε έλαλ πεξηζζφηεξν 

πξαθηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν εχξεκα απηφ δείρλεη φηη νη έθεβνη 

αληηιακβάλνληαη ηελ επξχηεηα ηεο αμίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη δελ ηελ πεξηνξίδνπλ ζην 

ζηελφ ρξεζηκνζεξηθφ πιαίζην.   

 Γηα ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ειηθηαθά λένη θαη νη αζθνχληεο επηζηεκνληθά επαγγέικαηα 

απνηεινχλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ θπξίσο λα επσθειεζνχλ απφ ηε δηα 

βίνπ κάζεζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ 

ζεσξνχληαη ηεξαξρηθά ε κειέηε βηβιίσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ε 

δηαδηθηπαθή έξεπλα, ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε 

ζπλεδξίσλ-ζεκηλαξίσλ. Δ αλεθηίκεηε αμία ηνπ βηβιίνπ σο ρψξνπ απνζεζαχξηζεο ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη σο κέζνπ δηακφξθσζεο αμηψλ θαη αξεηψλ παξακέλεη, παξά ηελ έμαξζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, αλαιινίσηε ζηε ζπλείδεζε ησλ 

εθήβσλ θαη αμηνινγείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν εθφδην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Δ ίδηα ζρεδφλ βαξχηεηα πνπ πξνζδίδεηαη ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δείρλεη πσο πιένλ έρεη 

γίλεη θαηαλνεηφ φηη έλα απιφ παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν αθήλεη πνιχ πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ 

γλψζε. Δ δηαδηθηπαθή έξεπλα εληάζζεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ 

ησλ απεξηφξηζησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ελψ ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο λεσηεξηθφηεηαο κπνξεί 

λα απνβεί ηδηαίηεξα εθπαηδεπηηθά σθέιηκε.  

Ώπφ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη έθεβνη ζηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ 

λα καζαίλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ απνξξέεη ε εθηίκεζή ηνπο πεξί ηεο ππνρξέσζεο 

ηεο Πνιηηείαο λα αλαιάβεη ηφζν ηελ νξγάλσζε φζν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ. ΐέβαηα σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ζε αηνκηθφ επίπεδν ζπλδξνκή 

ζηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη κέζα γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζχγθιηζε απφςεσλ, 

θαζψο άιινη ζεσξνχλ φηη ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ππνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε, 

άιινη ηεο Πνιηηείαο θαη άιινη πηζηεχνπλ φηη ν πνιίηεο νθείιεη λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε 

κέξνπο ησλ εμφδσλ.    

Δ νπνία εθηίκεζε ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ζπδήηεζεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ πεξί ζεκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο κε ηνπο γνλείο ηνπο πξνυπνζέηεη ην 

ζπλππνινγηζκφ αθελφο ηνπ ζπξξηθλσκέλνπ, ππεξπξνγξακκαηηζκέλνπ θαη ππεξθνξησκέλνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ησλ δεθαεμάρξνλσλ θαη δεθαεπηάρξνλσλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ 

(Κπξίηζεο & Υειηαηζίδνπ, 2009α) θαη αθεηέξνπ ηεο ζηαδηαθήο ηνπο ζηξνθήο ζε παξέεο 

ζπλνκειίθσλ θαη ηεο ηάζεο απεγθισβηζκνχ απφ ηελ επηηήξεζε ησλ γνλέσλ (Aster & 

Kuckartz, 1988, Κνξψζεο, 1997), παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο έδεημαλ νη έξεπλεο ησλ Γεψξγα 

(1997), Georgas et al. (2001), Κνθθέβε et al. (2006) θαη Σεπέξνγινπ (1999), νη 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο σο επί ην πιείζηνλ παξακέλνπλ ζηελέο. ΐάζεη ησλ παξαπάλσ ην 

36,5 θαη 43% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ, θαηά δήισζή ηνπο, ζπδεηνχλ ζε πνιχ θαη πάξα πνιχ 

κεγάιν βαζκφ κε ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ηνπο αληίζηνηρα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, σο 
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απφξξνηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αμίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο αιιά θαη ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ θαη αλεζπρηψλ ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Σν εχξεκα πνπ εκθαλίδεη φηη ν 

δηαζέζηκνο ρξφλνο ζπδήηεζεο κε ηε κεηέξα είλαη απμεκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπ παηέξα είλαη 

αλακελφκελν, θαζψο ελαξκνλίδεηαη κε έξεπλεο πνπ έδεημαλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη έθεβνη 

ζπδεηνχλ πεξηζζφηεξν κε ηε κεηέξα ηνπο θαη επθνιφηεξα εθκπζηεξεχνληαη ζε απηέο ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο (Κπξίηζεο, 2010). Παξάιιεια, ην φηη 4 ζηνπο 10 δειψλνπλ πσο ζπδεηνχλ 

πνιχ ή πάξα πνιχ κε νξηζκέλνπο θαζεγεηέο είλαη επράξηζην αιιά σο πνζνζηφ πςειφ θαη 

κάιινλ κε αλακελφκελν, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πξψηνλ ην ειάρηζην πεξηζψξην παξέθθιηζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην απζηεξφ σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη δεχηεξνλ ηεο 

αθνζίσζεο ησλ καζεηψλ ελ φςεη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  

Ώπφ ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηνπ θχινπ θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ 

γνλέσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο -πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο-, νξηζκέλεο απφ ηηο 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.  

Δ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε παξνπζηάδεηαη απμεκέλε ζηνπο εθήβνπο ησλ 

νπνίσλ ν παηέξαο θαη ε κεηέξα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Ώπμεκέλνο 

παξάιιεια είλαη θαη ν ρξφλνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο κε παηέξα θαη κεηέξα πςεινχ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο δειψλνπλ φηη ζπδεηνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο γηα ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. Οη 

παξαπάλσ ζπλάθεηεο εξκελεχνληαη ζηελ εκπεηξηθή παξαδνρή φηη ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο δηακφξθσζεο 

ζπκπεξηθνξηθψλ γλσξηζκάησλ θαη πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. Παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κνξθσζηνγελέο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο αλαπηχζζνληαη ζε έλα 

επξχηεξν πιέγκα επλντθψλ επηδξάζεσλ, δέρνληαη πνηθηιία πλεπκαηηθψλ παξαζηάζεσλ, 

πνιηηηζηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη θηλήηξσλ επηηπρίαο, κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλνπλ 

θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο εμέιημεο, βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ, επίδεημεο θηινκαζνχο 

ζπκπεξηθνξάο θαη εληνλφηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα (Γεσξγίνπ, 1993, Coltrane & Collins, 2001, Lareau, 2003, Μπισλάο, 

1991, ηάλνπ-Κχξγηνπ, 2006,Thompson et al., 1988). 

Παξάιιεια κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θξίζηκνο αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ηνπ 

θχινπ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα αλαγλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αμία ηνπ λα καζαίλεη 

θαλείο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπ πξνδίδνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

αγφξηα ζηε ζπκβνιή ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ζπλεδξίσλ θαη 

ηειεφξαζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Χο κε αλακελφκελν θξίλεηαη ην εχξεκα 

ηεο έκθαζεο ζην δηαδίθηπν, αθνχ ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή είλαη 

αζζελέζηεξε ζπγθξηηηθά κε ησλ αγνξηψλ  (Papastergiou & Solomonidou, 2005, 

Φξαγθνπιίδνπ, 2006). Ώληίζεηα αλακελφκελε είλαη ε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, αθνχ απφ ηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα ηα θνξίηζηα 

επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε θηινκάζεηα πνπ κεηνπζηψλεηαη ζε θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε 

(Κπξίηζεο & Υειηαηζίδνπ, 2009β, Σνπξηνχξαο, Μπαιή & Ώιηηληαζηψηεο, 2008). Σν θχιν 
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επίζεο απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ην ρξφλν ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλαθνξηθά κε ηε δηα βίνπ αλάκεζα ζηνπο εθήβνπο θαη ηε κεηέξα ηνπο, κε ηα θνξίηζηα ζε 

ζρέζε κε ηα αγφξηα λα δηεμάγνπλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηε κεηέξα 

ηνπο. Δ δηα βίνπ κάζεζε ζπληζηά κέξνο κηαο επξχηεξεο ζεκαηηθήο απνηεινχκελεο απφ 

πξνζσπηθά, θαζεκεξηλά, θνηλσληθά δεηήκαηα, αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηίζεληαη 

πξνλνκηαθά ζηελ επηθνηλσληαθή δπαδηθή ζρέζε κεηέξαο-θφξεο (Κπξίηζεο, 2010, Nielsen, 

2007).  
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Abstract: The aim of vocational education and training is to prepare students for a vocational 

activity, develop professional skills and connect to the labor market. Apprenticeship, no 

matter the form it takes (apprenticeships, internships) as a part of one vocational program 

plays serious role in connecting students with the labor market. Through apprenticeship, 

people with disabilities working in protective centers get acquainted to a work environment. 

Supported employment helps students with disabilities integrate and settle in, in a workplace, 

and rest of the members of the workplace to accept and support them as well. The present 

research studies the case of one Greek vocational Center (EKEK AκεΏ) for young people and 

adolescents with disabilities and the integration of apprenticeship into its curriculum. Through 

teachers' views, the researchers try to identify those factors that should be taken into 

consideration to establish a connection between training and the labor market. 

Keywords: apprenticeships, internships, vocational training 

Πεξίιεςε: Δ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αηφκσλ γηα ηελ άζθεζε κηαο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ε πξαθηηθή άζθεζε, είηε ζε 

κνξθή καζεηείαο, είηε σο πξαθηηθή άζθεζε, είλαη ην ζεκείν θιεηδί γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ε ζχλδεζε κε έλαλ 

εξγαζηαθφ ρψξν γίλεηαη κέζα απφ ηα πξνζηαηεπηηθά θέληξα εξγαζίαο φπνπ ε 

ππνζηεξηδφκελε εξγαζία βνεζά ζηελ έληαμε, πξνζαξκνγή θαη ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ ζηνλ 

ρψξν απηφ.Δ παξνχζα εξγαζία, δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

Κέληξνπ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο λέσλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ώπαζρφιεζεο Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ γηα ηελ έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε ε πξαθηηθή 

άζθεζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξνζηαηεπφκελα θέληξα, ππνζηεξηδφκελε 

εξγαζία, καζεηεία 

Δηζαγσγή 

Δ εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία κέζα απφ ηα νπνία γίλεηαη ε 

πξνεηνηκαζία ησλ ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ ηνπ αχξην νη νπνίνη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο. Δ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε ηε ζεηξά ηεο, απνηειεί ην εμεηδηθεπκέλν θνκκάηη ηεο 

εθπαίδεπζεο ην νπνίν πξνεηνηκάδεη ηα άηνκα ζην λα εληαρζνχλ νκαιά ζηνλ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο θαζψο εθπαίδεπζε θαη εξγαζία απνηεινχλ δηθαίσκα πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην 

ζχληαγκα θαη αθνξά ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Χο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο καο, ηα άηνκα 

κε αλαπεξία (ζσκαηηθή, λνεηηθή) έρνπλ επίζεο θαηνρπξσκέλν ην δηθαίσκα απηφ. (χληαγκα 

ηεο Βιιάδαο 2010, άξζξν 21, §6)  

ηε ρψξα καο, ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή ζεκειηψλεηαη ην 1985 κε ηνλ 

λφκν 1566/1985 (ΦΒΚ 167Ώ/30-9-1985) κε ζθνπφ ηελ νιφπιεπξε θαη απνηειεζκαηηθή 

αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Με βάζε ηε 

ζχκβαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δλσκέλσλ Βζλψλ (ΟΔΒ) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε ρσξίο δηαθξίζεηο (ΟΔΒ 2006, άξζξν 24) πνπ ε Βιιάδα ππέγξαςε 

ην 2007, αιιά ηελ Βπξσπατθή Οδεγία γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ην 

επάγγεικα γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ (Βπίζεκε Βθεκεξίδα ησλ Βπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 2000)ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πξέπεη λα απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα. ηελ Βιιάδα, ε εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο νδεγίαο έγηλε κε ηνλ λφκν 4186 

(ΦΒΚ 193Ώ/2013), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε επαγγεικαηηθή εηδηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

παξέρεηαη απφ ηα Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα (ΒΒΓ) ηα Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα 

(ΒΒΛ) θαη ηα Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΒΒΒΒΚ). 

Καηά εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ην 2014 ηδξχνληαη ηα «Αεκφζηα Ελζηηηνχηα 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Βηδηθήο Ώγσγήο»(ΑΕΒΚ), ζηελ Ώηηηθή θαη ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία (ΦΒΚ 945ΐ/2014), ελψ ην Τπνπξγείν Βξγαζίαο θαη ν Οξγαληζκφο Ώπαζρφιεζεο 

Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ (ΟΏΒΑ) ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε ην Βθπαηδεπηηθφ Κέληξν 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΒΚΒΚ ΏκεΏ) (ΦΒΚ 6107ΐ/2018) ην νπνίν δηαδέρηεθε ηελ 

«Πξφηππε ΐηνηερληθή Μνλάδα» (ΠΐΜ) (ΦΒΚ 875ΐ/1986) θαη ην Κέληξν Βπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ζην Γαιάηζη.  

Παξά ηελ Βπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Ώλαπεξία 2010-2020,ηελ «Ώλαλέσζε ηεο 

δέζκεπζεο γηα κηα Βπξψπε ρσξίο εκπφδηα» θαη ηελ έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

πξνυπνζέζεσλ ψζηε πεξηζζφηεξα άηνκα κε αλαπεξία λα θεξδίδνπλ ηα πξνο ην δελ ζηελ 

αλνηθηή αγνξά εξγαζίαο(Βπξσπατθή Βπηηξνπή, 2010),ε έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλαληά ζνβαξέο δπζθνιίεο φπσο είλαη ε έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο, νη 

πξνθαηαιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ, ε έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη, 
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ηέινο, ε χπαξμε δηαθφξσλ επηδνκάησλ ηα νπνία, θαζψο εμαζθαιίδνπλ έλα ειάρηζην 

εηζφδεκα ακβιχλνπλ ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα εληαρζνχλ πιήξσο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

Δ χλνςε Πνιηηηθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη 

αλαπεξίεο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ Βπξσπατθνχ Φνξέα Βηδηθήο 

Ώγσγήο (Βπξσπατθφο Φνξέαο Βηδηθήο Ώγσγήο, ρ.ρ.)επηζεκαίλεη φηη δηεζλείο κειέηεο δείρλνπλ 

λα ππάξρεη δπζαλάινγε απνξξφθεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Γηα λα ακβιπλζεί ε αληζφηεηα απηή, ην πκβνχιην ηεο Βπξσπατθήο έλσζεο ζην 

πιαίζην «Βθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020» (ΒΚ 2020) θαιεί ηηο Βπξσπατθέο ρψξεο λα 

πξνβνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο, 2009). 

Σέινο, ε Βπηζθφπεζε ηνπ Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (EΒ, 2000) 

ππνζηεξίδεη φηη ε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο δελ είλαη γξακκηθή. Ώπηφ, 

εηδηθά γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη ε έμνδνο απφ ην ζρνιείν λα 

αθνινπζείηαη απαξαίηεηα απφ ηελ είζνδν ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θαζεζηψο. Δ 

κεηάβαζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη βαζκηαία θαη λα ππάξρεη κηα πεξίνδνο φπνπ ε εξγαζία 

θαη ε εθπαίδεπζε ζα ελαιιάζζνληαη (Βπξσπατθφο Φνξέαο Βηδηθήο Ώγσγήο, 2002). 

1. Ζ παξνχζα έξεπλα 

Δ έξεπλα απηή κειεηάεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηδηθή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζην Βθπαηδεπηηθφ Κέληξν Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ώηφκσλ κε 

Βηδηθέο Ώλάγθεο (ΒΚΒΚ ΏκεΏ) ηνπ ΟΏΒΑ ην νπνίν απαζρνιεί λένπο θαη ελήιηθεο κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαηαξηίδνληάο ηνπο επαγγεικαηηθά ζε εηδηθφηεηεο φπσο γεσηερληθφ, θνπηηθή-

ξαπηηθή, μπινπξγηθφ, ηαπεηνπξγία, πθαληηθή θαη ππνινγηζηέο. Σν ΒΚΒΚ ΏκεΏ ηνπ ΟΏΒΑ 

είλαη κία κνλάδα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ μεθίλεζε σο ηδησηηθή ην 1975 κε ηελ 

νλνκαζία «Πξφηππε ΐηνηερληθή Μνλάδα» (ΠΐΜ). Σν 1985 παξαρσξήζεθε σο δσξεά ζηνλ 

ΟΏΒΑ ελψ ην 2019 ηδξχεηαη ην ΒΚΒΚ ην νπνίν δηαδέρεηαη ηελ ΠΐΜ. Ο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΚΒΚ εληάζζεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 ιεηηνπξγεί γηα πξψηε θνξά.  

Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα ζθηαγξαθεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εληαρζεί ε 

πξαθηηθή άζθεζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κέζα απφ ηηο απφςεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηε ζέζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κνλάδαο θαηάξηηζεο, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα 

απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη λα πξνσζεζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θεσξήζακε 

ζεκαληηθφ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηε ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

κνλάδαο θαηάξηηζεο θαζψο ε πξαθηηθή άζθεζε εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη ζεσξνχκε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκαληηθή σο πξνο ηελ απφθηεζε 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη έληαμεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη κε ηε κνξθή εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (άμνλεο) είλαη νη εμήο:  

1. Δ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

θνίηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ, ην πξνθίι ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηεο κνλάδαο. 

2. Δ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε λέα θαηάζηαζεο θνίηεζεο κε 

ηελ έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

3. Δ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, κε βάζε ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ίδησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

1.1. Μεζνδνινγία  

Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

κε ηε ινγηθή φηη ε πνηνηηθή αλάιπζε ζεσξείηαη σο θαηαιιειφηεξε θαζψο είλαη κηα 

πιαηζηνζεηεκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Denzin θαη Lincoln (2005), ε νπνία 

ηνπνζεηεί ηνλ παξαηεξεηή ζηνλ θφζκν ηνλ νπνίν κειεηά ζην θπζηθφ ηνπ πιαίζην θαη 

επηρεηξεί λα δψζεη λφεκα θαη λα εξκελεχζεη απνηειέζκαηα κε φξνπο ησλ λνεκάησλ πνπ 

δίλνπλ νη εμεηαδφκελνη (Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015).  

Σν κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (semi-structured 

interview) φπνπ νη εξσηήζεηο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλεο, ππνβάιινληαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θάζε 

θνξά, θαη ηελ ίδηα ζεηξά (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Δ εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε ζεσξήζεθε ν θαιχηεξνο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

θαζψο ζέιακε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζθέςεηο, ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ηηο ηδέεο θάζε εξσηψκελνπ.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 10 άηνκα, εθπαηδεπηηθνί ηεο κνλάδαο θαηάξηηζεο νη 

νπνίνη είραλ θαηαξηηζηεί ζε ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αθνινχζεζε ηηο αξρέο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content 

analysis) εζηηάδνληαο ζηελ αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

(Αεκεηξφπνπινο, 2009) ελψ αθνινπζήζακε έλα ζπλδπαζκφ επαγσγηθήο θαη 

ζπκπεξαζκαηηθήο ινγηθήο θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαζνδεγνχληαλ κελ απφ κηα 

πξνυπάξρνπζα ζεσξία, αιιά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθππηαλ ζηεξίρζεθαλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εξεπλεηψλ αθνχ εμεηαδφηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

κνλάδα (Σδηψιεο, 2014).  

Μνλάδα θσδηθνπνίεζεο ζηε ζεκαηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη ην λφεκα πνπ πξνθχπηεη 

απφ κηα παξάγξαθν ή έλα άξζξν. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

νδεγφο (Σδηψιεο, 2018). Δ κέζνδνο απηή εληνπίδεη πεξηγξάθεη θαη νξγαλψλεη λνήκαηα θαη 

κνηίβα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ επαλαιακβάλνληαη (Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015). 

ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε κηθξφηεξε κνλάδα θαηαγξαθήο είλαη ε ιέμε (αλάινγα ηνπ 

ζθνπνχ κπνξεί λα είλαη ε πξφηαζε, ε παξάγξαθνο, ην ζέκα ην πξφζσπν ή ην ζπλνιηθφ 

θείκελν) (Κπξηαδή, 2011). ηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία, ην αξρηθφ ζηάδην ηεο 
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θσδηθνπνίεζεο είλαη ε αλνηρηή θσδηθνπνίεζε (open coding) πνπ απνζθνπεί ζε κηα πξψηε 

παξαγσγή ελλνηψλ κε κνλάδα θσδηθνπνίεζεο ηελ πξφηαζε (line by line coding), ζηε 

ζπλέρεηα ε θαη‘ άμνλα θσδηθνπνίεζε (axial coding) αλαδεηθλχεη άμνλεο πνπ νξγαλψλνληαη 

γχξσ ηνπο πεξηζζφηεξεο άιιεο θαηεγνξίεο θαη ηέινο, ε επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε (selective 

coding) πνπ νινθιεξψλεη ηε ζεσξία αλαδεηθλχνληαο κηα θεληξηθή θαηεγνξία γχξσ απφ ηελ 

νπνία νξγαλψλνληαη νη ππφινηπεο έλλνηεο (Σδηψιεο, 2014). ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

αθνινπζήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαζψο νη εξεπλεηέο ήηαλ κελ 

επεξεαζκέλνη απφ ηε ζεσξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία αιιά κέζα απφ 

ηα δεδνκέλα πνπ αλέιπαλ έθηαλαλ λα αλαζθεπάζνπλ ηελ αξρηθή ή λα θαηαιήμνπλ ζε λέα 

ζεσξία ρξεζηκνπνηψληαο επαγσγηθέο κεζφδνπο. Έηζη, ζηε ινγηθή απηή, ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθππηαλ, νη θψδηθεο, είραλ επαγσγηθφ αιιά θαη ζπκπεξαζκαηηθφ ραξαθηήξα (δειαδή, ηα 

εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα δελ πξνέθππηαλ κφλν απφ θάπνηα ζεσξία αιιά θαη απφ ηελ 

εκπεηξία ησλ εξεπλεηψλ). 

1.2. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ ζπλεληεχμεσλ 

Δ ζπλεληεπθηήο ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε ίδηα, νπφηε θαη ηεξήζεθε ε ίδηα ηαθηηθή ζε 

θάζε ζπλέληεπμε. Ώξρηθά ελεκεξψζεθαλ πξνθνξηθά νη ππνςήθηνη εξσηψκελνη γηα ηελ 

έξεπλα θαη δεηήζεθε ε ζπλαίλεζή ηνπο. Δ πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζε (informed consent) 

θαηά ηελ έξεπλα απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δενληνινγηθή αξρή θαη είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

εξεπλεηή λα πιεξνθνξήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε απηήλ(Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015). 

Βπίζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο, γηλφηαλ μεθάζαξν ζηνλ εξσηψκελν φηη ηα 

ιεγφκελά ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ζα ππάξρεη 

απφιπηε ερεκχζεηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα εκπηζηνζχλεο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο γηα ηε καγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Δ 

καγλεηνθψλεζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ δνζεί 

θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ εξσηψκελν ήηαλ θαιχηεξε θαη πην «θπζηθή» θαζψο ε εξεπλήηξηα 

δελ ήηαλ απαζρνιεκέλε κε ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ ιεγφκελσλ (Παπαλαζηαζίνπ & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2016). 

1.3. Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

1.3.1. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1 

Δ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θνίηεζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ, ην πξνθίι ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηεο κνλάδαο.  

Οη εξσηψκελνη ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα έθαλαλ αλαθνξά ζηηο βαζκίδεο θαηάξηηζεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηε ζρνιή ππνγξακκίδνληαο θάζε θνξά νκνηφηεηεο, δηαθνξέο αιιά θαη θνηλά 

ζεκεία. Ώλαθέξζεθαλ ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε 
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επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη θαηέζεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηάξηηζεο 

κέζα απφ ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο. 

Πίλαθαο 1: Δλφηεηεο, νκάδεο θσδηθψλ θαη ζπρλφηεηα γηα ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΟΜΑΓΔ ΚΩΓΗΚΩΝ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΔΜΦΑΝΗΖ (κέζα απφ 

δηαθφξνπο θσδηθνχο) 

ΏΚΔΕΜΏ (Β1) 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο (ΟΚ1) 
9 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(ΟΚ2) 
6 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη ςπραγσγία (ΟΚ3) 1 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη εξγαζηαθή εκπεηξία 

(ΟΚ4) 
1 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΕΜΏ 

(Β2) 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο (ΟΚ5) 
7 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(ΟΚ6) 
1 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη ςπραγσγία (ΟΚ7) 1 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία (ΟΚ8) 
4 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη εξγαζηαθή εκπεηξία 

(ΟΚ9) 
4 

Καηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή (ΟΚ10) 
3 

ΏΚ. &ΒΚΠ. (Β3) 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο (ΟΚ11) 
8 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη ςπραγσγία (ΟΚ12) 3 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία (ΟΚ13) 
5 

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη εξγαζηαθή εκπεηξία 

(ΟΚ14) 
5 

Καηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή (ΟΚ15) 
15 

Καηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή (ΟΚ16) 2 

πσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζε δχν βαζκίδεο 

θαηάξηηζεο, ζηνπο αζθήζηκνπο θαη ζηνπο εθπαηδεχζηκνπο ζπνπδαζηέο δειαδή ζε ζπνπδαζηέο 

κε ρακειφηεξε θαη πςειφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά αληίζηνηρα. 

Οη εξσηψκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο φξνπο «αζθήζηκνο» θαη «εθπαηδεχζηκνο» γηαηί έηζη 

αλαθέξνληαη θαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο. (ΦΒΚ875ΐ/1986). χκθσλα κε ηηο 
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απαληήζεηο ηνπο, γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε ρακειφηεξεο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο, ε θαηάξηηζε 

ζηφρεπε θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη, ελ ζπλερεία, 

ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαλ ζηα πξνζηαηεπηηθά 

θέληξα εξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο εξγαζηήξηα θαη φρη σο ρψξνη εξγαζίαο. ζνλ αθνξά 

ηνπο ζπνπδαζηέο πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη 

ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε δίλνληαλ κέζα απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο ζρνιήο, φπσο ην 

γεσηερληθφ, ε πιεξνθνξηθή, ην μπινπξγηθφ, ε θνπηηθή-ξαπηηθή, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θάζε εηδηθφηεηαο αληίζηνηρα. Βπηζήκαλαλ φηη ελψ ζηφρνο ηεο ζρνιήο ήηαλ ε έληαμε ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξά ην γεγνλφο φηη παξέρεηαη επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηνπο ζπνπδαζηέο κέζα απφ πςειήο πνηφηεηαο θαηάξηηζε ζε πιήξσο εμνπιηζκέλα 

εξγαζηήξηα, ηα νπνία απνηεινχλ πξνζνκνίσζε επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, ε θαηάξηηζε 

ζηακαηνχζε εθεί θαη δελ ππήξρε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, πέξαλ νξηζκέλσλ 

κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή, νη πεξηζζφηεξνη κίιεζαλ 

γηα κηα αξρηθή κνξθή, ελψ νξηζκέλνη ηε ραξαθηήξηζαλ σο ζπδήηεζε γηα ηελ πξφνδν ηνπ 

ζπνπδαζηή, επεηδή αθξηβψο δελ ππήξρε ε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

1.3.2. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2 

Δ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε λέα θαηάζηαζεο θνίηεζεο κε ηελ 

έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ζε φηη αθνξά ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο, έθαλαλ αλαθνξά ζηα 

ζεκεία πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φισλ ησλ 

ζπνπδαζηψλ. ηηο απαληήζεηο ηνπο ππνγξάκκηζαλ φηη βξίζθνληαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, 

θαζψο ε ζρνιή ζα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ην λέν πιαίζην ηνλ επηέκβξην 2019 θαη φηη δελ 

ππάξρνπλ αθφκε απνηειέζκαηα. 

Πίλαθαο 2: Δλφηεηεο, νκάδεο θσδηθψλ θαη ζπρλφηεηα γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΟΜΑΓΔ ΚΩΓΗΚΩΝ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΔΜΦΑΝΗΖ (κέζα απφ 

δηαθφξνπο θσδηθνχο) 

ΠΡΏΚΣΕΚΔ 

ΏΚΔΔ (Β4) 

πζρέηηζε πξαθηηθήο άζθεζεο κε πξφγξακκα 

ζπνπδψλ (ΟΚ17) 
31 

πζρέηηζε πξαθηηθήο άζθεζεο κε ζπνπδαζηέο 

(ΟΚ18) 
8 

πζρέηηζε πξαθηηθήο άζθεζεο κε εθπαηδεπηηθνχο 

(ΟΚ19) 
15 

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΚΏΕ 

ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ 

(Β5) 

πζρέηηζε πξαθηηθή άζθεζε θαη αμηνιφγεζε-

ζπκβνπιεπηηθή (ΟΚ20) 
3 
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Οη εξσηψκελνη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2, επηθεληξψζεθαλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε φηη αθνξά ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ελψ δελ αλέιπζαλ ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

γηαηί δελ αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ. Βζηίαζαλ ζηελ έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δεκηνπξγία «πξνζηαηεπηηθψλ θέληξσλ» ηα νπνία ζα 

απαζρνινχλ φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζρνιήο. Δ νλνκαζία «πξνζηαηεπηηθά εξγαζηήξηα» ή 

«πξνζηαηεπηηθά θέληξα» πξνέξρεηαη απφ ην φηη ηα εξγαζηήξηα ή ηα θέληξα απηά είλαη 

δηακνξθσκέλνη ρψξνη νη νπνίνη επηηξέπνπλ λα θαηαξηηζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ κε αζθάιεηα 

άηνκα πνπ αδπλαηνχλ λα εξγαζηνχλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο. Καηά ηνλ 

Αεκεηξφπνπιν (1995), νη φξνη «πξνζηαηεπκέλν» ή «πξνζηαηεπφκελν» αλάγεηαη ζην φηη ηα 

εξγαζηήξηα απηά δέρνληαη πξνζηαζία απφ ηελ πνιηηεία ή άιινπο θνξείο.  

Βλψ ν λένο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

κε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, θάηη πνπ ζπλδέεη ηε ζρνιή κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, νη εξσηψκελνη ππνγξάκκηζαλ φηη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ν ηξφπνο πνπ ζα 

γίλεη ε ζχλδεζε απηή, δειαδή πνηνη ζα εκπιέθνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε. 

Ώπηφ, θαηά ηνπο εξσηψκελνπο, δελ ζεσξήζεθε απφιπηα κεηνλέθηεκα, αθνχ έηζη 

πξνζθέξεηαη κεγαιχηεξε επειημία απφ κέξνπο ηεο κνλάδαο. Βπίζεο, έγηλε αλαθνξά ζην 

γεγνλφο φηη νη ζπνπδαζηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, ζα ακείβνληαη θαη 

ζα έρνπλ αζθάιηζε θαη έηζη ζα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα επίζεκε βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο πνπ πηζαλφλ λα ηνπο βνεζήζεη αξγφηεξα ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

1.3.3. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 3 

Δ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, κε βάζε ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, απάληεζαλ ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο ζπδήηεζεο βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία 

πνπ έρνπλ απνθνκίζεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε πνπ έιαβαλ 

πάλσ ζε ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη έληαμεο ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus (ΟΏΒΑ, 2017), πνπ ζεψξεζαλ πνιχ ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 3: Δλφηεηεο, νκάδεο θσδηθψλ θαη ζπρλφηεηα γηα ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΟΜΑΓΔ ΚΩΓΗΚΩΝ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΔΜΦΑΝΗΖ (ΜΔΑ ΑΠΟ 

ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΚΩΓΗΚΟΤ) 

ΣΟΥΟΕ 

ΠΡΏΚΣΕΚΔ 

ΏΚΔΔ (Β6) 

πζρέηηζε ζηφρσλ θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο 

ΟΚ(21) 
16 

πζρέηηζε ζηφρσλ θαη ελδπλάκσζε - απηνλνκία 

ΟΚ(22) 
5 

ΒΠΕΣΒΤΞΔ πζρέηηζε επίηεπμε ζηφρσλ θαη πξφγξακκα 12 
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ΣΟΥΧΝ (Β7) ΟΚ(23) 

πζρέηηζε επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζχλδεζε ΟΚ(24) 29 

πζρέηηζε επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηάζε 

εθπαηδεπηηθψλ ΟΚ(25) 
9 

ΤΠΟΣΔΡΕΓΟΜΒΝΔ 

ΒΡΓΏΕΏ Β(8) 

Τπνζηεξηδφκελε εξγαζία θαη ζπνπδαζηήο ΟΚ(26) 18 

Τπνζηεξηδφκελε εξγαζία θαη κέληνξαο ΟΚ(27) 11 

Τπνζηεξηδφκελε εξγαζία θαη θνηλσλία ΟΚ(28) 8 

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ Β(9) 

Ώμηνιφγεζε ζε φηη αθνξά ηα άηνκα ΟΚ(29) 21 

Ώμηνιφγεζε ζε φηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο ΟΚ(30) 3 

Ώμηνιφγεζε ζε φηη αθνξά ηηο ελέξγεηεο ΟΚ(31) 4 

Οη εξσηψκελνη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3, επέκεηλαλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πξφγξακκα, ηνλ 

ηξφπν ζχλδεζεο, ηε δηθή ηνπο ζηάζε θαη ηνλ ίδην ηνλ ζπνπδαζηή. Βθηεηακέλε αλαθνξά έγηλε 

ζηελ ππνζηεξηδφκελε εξγαζία ζε φηη αθνξά ηνλ ζπνπδαζηή, ηνλ επφπηε θαη ηελ θνηλσλία θαη 

ηέινο ππνγξάκκηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

πδεηψληαο ηε ζέζε, ηηο απφςεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζηεξίμνπλ 

ηνλ λέν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, νη πεξηζζφηεξνη ππνγξάκκηζαλ φηη πξέπεη νη ίδηνη λα 

πηζηέςνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο έηζη ψζηε λα επηηχρεη ην λέν απηφ 

εγρείξεκα. Υαξαθηήξηζαλ ηελ έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο σο αλαβάζκηζε ηεο ζρνιήο θαη 

ηελ εξκήλεπζαλ σο ηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπνπδαζηψλ.  

Πξνθεηκέλνπ ε πξαθηηθή άζθεζε, φηαλ απηή εθαξκφδεηαη κέζα ζηε ζρνιή, λα έρεη 

απνηειέζκαηα, λα παξέρεη δειαδή εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία πξνεηνηκάδνληαο 

έηζη ηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε θπξίαξρε άπνςε ησλ 

εξσηψκελσλ ήηαλ ε ζηνρεπκέλε εξγαζία θαη ε ζηξνθή πιένλ ζηελ παξαγσγηθή θαη φρη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δ δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

ηεο ζρνιήο θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζίαο ζεσξήζεθαλ θνκβηθά ζεκεία. Πνιινί έθαλαλ 

αλαθνξά θαη ζηελ ίδξπζε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, εληφο ηεο ζρνιήο. Θεψξεζαλ ζεκαληηθφ 

λα γίλεη πξνζπάζεηα ψζηε λα βξεζεί ην λνκηθφ πιαίζην, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΏΒΑ, πνπ ζα 

κπνξέζεη λα θαιχςεη ηελ ίδξπζε κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο εληφο ζρνιήο. Οη πεξηζζφηεξνη 

ππνγξάκκηζαλ ηα ζπνπδαία απνηειέζκαηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ 

βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο πνπ έγηλε ζηελ Ώγγιία ζην πιαίζην 

ελφο πξνγξάκκαηνο Erasmus. 

Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αζθήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη εθηφο ρψξνπ ζρνιήο, ζε 

ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, λα αθνινπζεί δειαδή ην ζχζηεκα ηεο καζεηείαο 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο εκπιέθεη θαη εξγαζηαθή εκπεηξία. χκθσλα 

κε ηνπο εξσηψκελνπο, ε ππνζηεξηδφκελε εξγαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε έλα πξφγξακκα 
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εηδηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αιιά θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο. 

Κνηλή ήηαλ ε άπνςε ζε πνιινχο φηη ην πξνθίι ηνπ ζπνπδαζηή (ραξαθηήξαο, δεμηφηεηεο, 

ηθαλφηεηεο θ.η.ι.) είλαη απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ βαζκφ ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ ζα ιάβεη, θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε, κε ζηφρν ηελ απηνλνκία ηνπ ζηελ 

εξγαζία. Πξφηεηλαλ δειαδή ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ έλλνηα ηνπ κέληνξα. 

Σν mentoring, φπσο ππνγξακκίδνπλ νη Clutterbuck, θαη Megginson (1999), είλαη 

«…εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα απφ έλα πξφζσπν ζε έλα άιιν ψζηε λα γίλνπλ ζεκαληηθέο 

κεηαβάζεηο ζε ζπλεηδεηφηεηα, εξγαζία θαη ηξφπν ζθέςεο» (Κπξηθάθε, ρ.ρ.ζ.2).Ο ζπνπδαζηήο 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ρξεηάδεηαη δίπια ηνπ έλα πξφζσπν αλαθνξάο. Ώπηφ ην πξφζσπν, 

ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, ζα είλαη θαη απηφο πνπ ζα εθπαηδεχεη, ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα 

ελδπλακψλεη θαη ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ζα θάλνπλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπο νη ζπνπδαζηέο. Ώπηφο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ 

ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα θαηαιάβνπλ θαη λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο, αιιά θαη λα 

ηνπο παξέρεη ππνζηήξημε ψζηε λα επέιζεη κηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζπνπδαζηή. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, κεηά απφ ρξφληα ζπλεξγαζίαο νη ίδηεο 

επηρεηξήζεηο ζα δίλνπλ απηφ ην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην. 

ΐαξχηεηα δφζεθε ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή. Οη εξσηψκελνη 

ππνζηήξημαλ φηη ε επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα θάζε εξγαδφκελν, 

θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ε νπνία δελ είλαη έξγν ελφο αλζξψπνπ αιιά ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί, ν ςπρνιφγνο θαη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηνλ ζπνπδαζηή. 

Ώθφκε, φπσο ππνγξάκκηζαλ νη εξσηψκελνη, πξνθεηκέλνπ ε ζρνιή λα κπνξέζεη λα πξνσζήζεη 

ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο έμσ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα «αλνίμεη» ζηελ θνηλσλία κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ώλέθεξαλ ηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ, θάιεζκα εξγνδνηψλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ζηε ζρνιή ψζηε λα δνπλ ηα εξγαζηήξηα, λα γλσξίζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο αιιά θαη 

λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο θαζψο θαη 

επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ππνζηήξημαλ νη εξσηψκελνη, ζα κπνξεί ε ζρνιή 

λα ελαξκνληζηεί κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο πξνζαξκφδνληαο θαη επηθαηξνπνηψληαο ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ψζηε ε ζρνιή λα έρεη 

αληίθξηζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Άιισζηε ε δηαθνξά κεηαμχ καζεηείαο θαη άιισλ κνξθψλ 

κάζεζεο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο πείξαο αιιά 

θαη ζην γεγνλφο φηη ε θαηάξηηζε βαζίδεηαη ζηε εξγαζία(Ryan, 2011). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, ε εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ καζήκαηα εηδηθφηεηαο, καζήκαηα αγσγήο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηψληαη δεμηφηεηεο θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο, εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 

θαη πξνζαξκνγή ζηελ εξγαζία, αιιά θαη καζήκαηα ςπραγσγίαο θαη γπκλαζηηθήο γηα 

εθηφλσζε. 
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πκπεξάζκαηα  

Δ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ έληαμε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ώπηφ 

επηηπγράλεηαη, εθηφο απφ ηελ πςειήο πνηφηεηαο θαηάξηηζε πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη, θαη 

κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ε νπνία νινθιεξψλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δ πξαθηηθή άζθεζε 

είλαη ην ζεκείν εθείλν πνπ ζα ζπλδέζεη ηελ θαηάξηηζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε πνηφηεηα 

απηήο, πνιιέο θνξέο, ραξαθηεξίδεη θαη ην πξφγξακκα ζην ζχλνιφ ηνπ. 

ηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε πξαθηηθή άζθεζε δηαθέξεη απφ έλα ηππηθφ 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηφζν ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν φζν θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην 

νπνίν γίλεηαη. Γεληθά, ηα πξνγξάκκαηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ελψ ε πξαθηηθή άζθεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην πιαίζην ηεο 

καζεηείαο θαη κφλν. Έηζη ε έμνδνο ηνπ ζπνπδαζηή ζηελ αγνξά ζα είλαη νκαιή κέζα απφ ην 

κεηαβαηηθφ ζηάδην φπνπ ζα ελαιιάζζεηαη θαηάξηηζε, δειαδή εξγαζηήξηα εηδηθφηεηαο θαη 

άζθεζε δειαδή πξαθηηθή. Βπεηδή φκσο ην ζηάδην απηφ είλαη κεηαβαηηθφ ζηε δσή ησλ 

αηφκσλ, ζεκαληηθφ είλαη, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξαθηηθήο, θαη ε χπαξμε εξγαζηεξίσλ θαη 

καζεκάησλ ηέηνηαο δνκήο ψζηε αθελφο λα εληζρχνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη νη θνηλσληθέο 

θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ κέζα απφ καζήκαηα αγσγήο αιιά λα ππάξρεη 

θαη εθηφλσζε κέζα απφ εξγαζηήξηα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, κνπζηθήο θαη γπκλαζηηθήο 

αθεηέξνπ. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο 

δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ. 

ηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη φρη ζηα 

πξνζηαηεπηηθά θέληξα εξγαζίαο ηεο ζρνιήο, απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ζπλζήθε είλαη ε 

ππνζηεξηδφκελε εξγαζία. Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ αλάγθε λα έρνπλ έλα πξφζσπν αλαθνξάο 

θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ μέλν γηα απηνχο. Ώπηφ ην 

πξφζσπν αλαθνξάο ζα είλαη απηφο πνπ ζα ηνπο ελζαξξχλεη θαη ζα ηνπο βνεζάεη ζηελ εξγαζία 

ηνπο ζε ζέκαηα ηφζν πξαθηηθά φζν θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Βίλαη απηφο πνπ ζα πξνζαξκφζεη ηα ζπνπδαζηή ζηελ εξγαζία θαη ηελ 

εξγαζία ζηνλ ζπνπδαζηή, αιιά είλαη απηφο πνπ ζα βνεζήζεη θαη ζα ππνζηεξίμεη θαη ηνπο 

ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα γλσξίζνπλ ηνλ ζπνπδαζηή θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο. 

Αελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ζηελ Βιιάδα βξηζθφκαζηε ζε αξρηθφ ζηάδην πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Δ θνηλσλία δελ γλσξίδεη θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, σο άκεζα εκπιεθφκελνη, θέξνπλ ηελ επζχλε λα επαηζζεηνπνηήζνπλ, λα 

ελεκεξψζνπλ θαη ζηαδηαθά λα εθπαηδεχζνπλ ηελ εθηφο ζρνιείνπ θνηλσλία ψζηε λα γίλεη 

νκαιφηεξε ε έληαμε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε απηήλ. Δ ππνζηήξημε ελφο ζπνπδαζηή ζε κηα ζέζε 

πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη κηα ζέζε επζχλεο γηαηί αθξηβψο είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ ζα 

ηνλ ζπλδέζεη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαη‘ επέθηαζε κε ηελ θνηλσλία. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν 

εθπαηδεπηήο ζε απηή ηε ζέζε ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλνο θαη ελεκεξσκέλνο γηα 
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ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δηθέο ηνπο ελέξγεηεο αιιά πξψηα απφ φια ε δηθή ηνπο 

ζέιεζε, ε ζπλέπεηα, ε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ην φξακα είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηαηί αθξηβψο απηνί είλαη νη άλζξσπνη πνπ ζα πείζνπλ ηνπο 

ζπνπδαζηέο λα ζπλερίζνπλ, ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ λα εκπηζηεπηνχλ, ην θξάηνο λα 

βνεζήζεη θαη ηελ θνηλσλία λα απνδερηεί. Οη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί εμέζεζαλ ηηο απφςεηο 

ηνπο βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία ηνπο αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ιάβεη ζε ζέκαηα 

εηδηθήο αγσγήο, εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αιιά θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. Βηδηθφηεξα ε 

θαηάξηηζε ηνπο ζε ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία έγηλε κέζα απφ ην πξφγξακκα 

Erasmus ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθή αθνχ είδαλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κέζα απφ απηήλ θαη έηζη 

ηεθκεξίσζαλ ηα ιεγφκελα ηνπο. Ώπηή ηε γλψζε θαη ηηο ηερληθέο πξνζπάζεζαλ λα 

πξνζαξκφζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφζνπλ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο δηθήο ηνπο 

ζρνιήο.  

Πξνηάζεηο 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πην νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα γηα ην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην ΒΚΒΚ ΏκεΏ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα έξεπλα ζε 

βάζνο ρξφλνπ, κεηά απφ 4 ρξφληα πνπ ζα ηειεηψζεη ν πξψηνο θχθινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 

επί ησλ απνηειεζκάησλ πιένλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπνπδαζηέο. Έηζη, ζα κπνξέζεη ε ζρνιή λα πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά 

ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ην πιαίζην πνπ ζα δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Βπίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνχλ κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Βλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα 

θαζνξηζηεί ην πιαίζην εθείλν ψζηε ε έξεπλα λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο δνκέο θαη έηζη λα 

έρνπκε κηα πην γεληθή εηθφλα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Βιιάδα. 
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Abstract: Σhe aim of this article was to investigate the views and perceptions of parents of 

students with special educational needs or disabilities on the inclusion of their children in the 

classroom of the primary school. In the framework of the investigation were carried out 8 

interviews with parents of children attending primary schools, pre-primary, and secondary 

education in the prefecture of Aetoloacarnania. The results of the survey showed that parents 

positively evaluate the program of parallel support regardless of their weaknesses and 

problems. For all parents, the existence of the program is considered the springboard and the 

opportunity for equal inclusive education within the general order. Their motivation is to 

integrate their child into the formal class that comes from their perception that the 

participation and socialization of their child with children of formal development will 

strengthen their communication skills and socialization. Parents also make proposals and 

dream of a single Education for all children. 

Keywords: Parallel Support, Special Educational Needs, Parents, Inclusive education, 

Inclusion 

Πεξίιεςε: θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ γνλέσλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8 ζπλεληεχμεηο κε γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

θνηηνχλ ζε γεληθά ζρνιεία (πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

ηνπ λνκνχ Ώηησιναθαξλαλίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη γνλείο αμηνινγνχλ ζεηηθά ην 

πξφγξακκα ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο αλεμαξηήησο ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαη ησλ 
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πξνβιεκάησλ ηνπ. ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ ε χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη εθαιηήξην 

θαη επθαηξία γηα ηζφηηκε ζπλεθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο. Κίλεηξν ηνπο είλαη ε 

έληαμε  ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηελ ηππηθή ηάμε.  Πεγή απηνχ ηνπ θηλήηξνπ είλαη ε αληίιεςή ηνπο 

φηη ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλαλαζηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπο κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζα 

εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Σέινο, νη γνλείο θάλνπλ 

πξνηάζεηο θαη νλεηξεχνληαη κηα εληαία εθπαίδεπζε γηα φινπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Παξάιιειε ηήξημε, Βηδηθέο Βθπαηδεπηηθέο Ώλάγθεο, γνλείο, εληαμηαθή 

εθπαίδεπζε,  ζπλεθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

Δ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ζην εμήο ε.ε.α) ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηέιεζε αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ 

φζν θαη ζηνλ δηεζλή ρψξν. Δ θνίηεζε ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ 20 ρξφληα λσξίηεξα θάληαδε πνιχ δχζθνιν ζελάξην. Δ ζηαδηαθή κεηαηφπηζή ηεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην δηαρσξηζκφ ηεο, ζε κία εθπαίδεπζε ζε ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ 

πεξηβάιινλ απνηειεί φξακα θαη δεκηνπξγηθή εξγαζία πνιιψλ. Ώπψηεξνο ζηφρνο είλαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα ζρνιείν πνπ ζα κπνξεί λα ππνδερηεί ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

φινπο ηνπο καζεηέο.  

Σν ζρνιείν αιιάδεη θαη κεηακνξθψλεηαη ζε έλαλ ηφπν δεκηνπξγηθφ, πνπ ιακβάλεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα σο πινπξαιηζκφ θαη ππνινγίδεη ην ζχλνιν ηεο ςπρνθνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη φρη κφλν γλσζηηθήο  αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. ην πιαίζην απηφ ε 

εληαμηαθή εθπαίδεπζε δελ είλαη κηα θαηλνχξγηα πξφηαζε ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη δελ 

αθνξά κνλάρα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο, αιιά 

είλαη ε αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ ην δηέπνπλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. ε απηήλ ηελ πνξεία ε γλψκε θαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, φπσο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληίζηνηρα.  

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α πνπ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν κε παξάιιειε 

ζηήξημε αλαπηχζζνπλ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

εηδηθά κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηνλ/ηελ εηδηθφ/ή παηδαγσγφ. Δ πνηφηεηα απηήο 

ηεο ζρέζεο θαη ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο πνπ «αλαγθάδνληαη» λα αλαπηχμνπλ νη παξαπάλσ 

εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ θαη γηα ρεηξηζκφ άιισλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηνλ νχιε (2002), ε εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

πεξηφδνπο. ηελ πξψηε, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο εθπαηδεχνληαη ή θαιχηεξα πεξηζάιπνληαη ζε 

θηιαλζξσπηθνχ θαη πξνλνηαθνχ ηχπνπ ηδξχκαηα (Γψληνπ - ηδέξε, 1998). Δ δεχηεξε 

πεξίνδνο μεθηλά απφ ην 1950 θαη δηαξθεί έσο ηε κεηαπνιίηεπζε. Δ πεξίνδνο απηή 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έληνλε αιιαγή ζηηο αληηιήςεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ γηα ηελ 

ςπρηθή λφζν θαη γηα ηα άηνκα κε λνεηηθέο αλαπεξίεο. Βμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί ε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία θαη ζεκαληηθνί άλζξσπνη απφ ηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο έξρνληαη ζην 

πξνζθήλην (νχιεο, 2008).Δ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ επίζεκε ειιεληθή 

θπβέξλεζε ε νπνία ην 1972 ηδξχεη 18 δεκφζηα εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία (νχιεο, 2002). 

Οπζηαζηηθή αιιαγή ζπληειείηαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1143/1981 θαη ηνπ Π.Α 603/1982. 

Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζέηεκα ζεσξείηαη πξννδεπηηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ 

θέξλεη ζην πξνζθήλην ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο ειιεληθήο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζπαζεί λα 

πξνζδηνξίζεη ηα φξηα ηεο, λα αξζξψζεη επηζηεκνληθφ ιφγν θαη λα δξνκνινγήζεη ιχζεηο 

(Υαξνχπηαο, 2012). Ο λφκνο πξναζπίδεη ηελ ηζνλνκία θαη ηελ ηζφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ θαη 

θαηά βάζε επηδηψθεη ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο (Γψληνπ-ηδέξε,1998). 

Μεηά ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ην 1985 κε ηνλ λφκν 1566/85 πνπ αθνξά ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε, γίλνληαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα ε εηδηθή εθπαίδεπζε 

λα απνηειέζεη θνκκάηη ηεο γεληθήο θαη λα θαηαξγεζνχλ επίζεκα νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο 

εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο. ην πιαίζην απηφ δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο εηδηθέο ηάμεηο εληφο 

ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ (Γψληνπ-ηδέξε, 2011). ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

εηδηθψλ ηάμεσλ θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν σο θξνληηζηεξηαθέο, κε ηε ζπκκεηνρή 

καζεηψλ ησλ γεληθψλ ηάμεσλ, πξνθαιψληαο ζχγρπζε πνπ ππάξρεη αθφκε θαη ζήκεξα 

(Λακπξνπνχινπ & Παληειηάδνπ, 2005). 

Ώπφ ην 1985 θαη έπεηηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε επέξρνληαη κεηά ηε 

ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2817/2000. Ο λφκνο απηφο κε ζχγρξνλε θηινζνθία θαη επξσπατθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ (Υαξνχπηαο,2012) πξνάγεη ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ 

κε αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν θαη πξνζδηνξίδεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο, σο εθπαηδεπηηθέο. 

Πξνηάζζεη σο θαηάιιειν πιαίζην εθπαίδεπζεο ην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο θαη ην εηδηθφ 

ζρνιείν πεξηνξίδεηαη γηα πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε αλαπεξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

«ζνβαξέο». ηνλ λφκν απηφ νη εηδηθέο ηάμεηο κεηνλνκάδνληαη ζε ηκήκαηα έληαμεο, 

εηζάγνληαο γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο θαη ζεζπίδεηαη ν ζεζκφο ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο. 

ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ε παηξίδα καο παξακέλεη ηειεπηαία απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηηο παξνρέο πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Γελά, 2004).  

ζπνπ ην 2008 ςεθίδεηαη λένο λφκνο γηα ηελ εηδηθή αγσγή, ηνπ νπνίνπ βαζηθέο δηαηάμεηο 

ηζρχνπλ αθφκε θαη ζήκεξα. ην λφκν απηφ ε «ζπλεθπαίδεπζε» νξίδεηαη σο ε γεληθή πνιηηηθή 

ηεο ΒΏΒ θαη ε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ ζεσξείηαη σο ην θαηαιιειφηεξν πιαίζην 

εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ο λφκνο 3699/2008 καδί κε ηηο κεηέπεηηα  δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ξπζκίδεη αθφκε θαη 

ζήκεξα ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο – πλεθπαίδεπζεο, 

δειαδή ηε δπλαηφηεηα ελφο καζεηή κε ε.ε.α ή αλαπεξίεο λα δέρεηαη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ 
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(Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο, 2008). Ο παξαπάλσ λφκνο θαηά 

ηελ πεξίνδν δηαβνχιεπζεο ηνπ δέρηεθε έληνλε θξηηηθή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ν Υαξνχπηαο (2012), ηνλ ραξαθηεξίδεη σο αλαρξνληζηηθφ κε πνιιέο αζηνρίεο 

(Υαξνχπηαο,2012). 

2. Ο ζεζκφο ηεο Παξάιιειεο ζηήξημεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν 

Δ ζπζηεκαηηθή κειέηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Βιιάδα δείρλεη φηη νδεγείηαη 

ζε κηα πεξηζζφηεξν εληαία εθπαίδεπζε (Γειαζηνπνχινπ,2017), κε ηελ ηαπηφρξνλε απνπζία 

θεληξηθήο θηινζνθίαο θαη αλάπηπμεο κε φξνπο πνηφηεηαο (Υαξνχπηαο, 2012). Οη ππεξεζίεο 

ζπλεθπαίδεπζεο γηα πξψηε θνξά ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην λφκν 2817/2000, ν νπνίνο έδσζε ηελ 

νλνκαζία «παξάιιειε ζηήξημε». ηνλ επφκελν λφκν 3699/2008 πξνζηέζεθε ν φξνο 

«ζπλεθπαίδεπζε», ρσξίο φκσο ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή θηινζνθίαο.  

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία «νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

αλαπεξία κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, κε παξάιιειε ζηήξημε- 

ζπλεθπαίδεπζε απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), φηαλ απηφ επηβάιιεηαη 

απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Η παξάιιειε ζηήξημε 

παξέρεηαη ζε καζεηέο πνπ κπνξνχλ κε ηελ θαηάιιειε αηνκηθή ππνζηήξημε λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο, ζε καζεηέο κε 

ζνβαξφηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπο δελ ππάξρεη άιιν πιαίζην ΔΑΔ 

(εηδηθφ ζρνιείν, ηκήκα έληαμεο) ή φηαλ ε παξάιιειε ζηήξημε θαζίζηαηαη απαξαίηεηε- βάζεη ηεο 

γλσκάηεπζεο ηνπ Κ..Δ.Γ.Γ.Τ.- εμαηηίαο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ».(Γειαζηνπνχινπ,2017). 

2.1. Δθαξκνγή ηεο Παξάιιειεο ζηήξημεο πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο 

Δ  παξάιιειε ζηήξημε ζεζπίζηεθε κε ηνλ λφκν 2817/2000 σο πξαθηηθή γηα ηελ έληαμε 

καζεηψλ κε αλαπεξία ζην γεληθφ ζρνιείν. χκθσλα κε αμηνινγήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηελ ππεξεηνχλ, ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ν εθπαηδεπηηθφο Β.Ώ.Β. λα 

ππνζηεξίδεη ην/ηε καζεηή/ηξηα εληφο ηεο ηάμεο θαη φηαλ θξηζεί αλαγθαίν εθηφο απηήο π.ρ 

δηάιεηκκα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηε δηδαζθαιία, ελψ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο είλαη ππεχζπλνο/ε απνθιεηζηηθά γηα ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα πνπ 

ηνπ έρεη αλαηεζεί. 

Σα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αθνξνχλ ηε δπζθνιία ζηελ 

απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηάμεο κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη κηα 

αζάθεηα σο πξνο ηε ζπλεξγαζία θαη ηα θαζήθνληα. πάληα νη δπν πιεπξέο ζπλεξγάδνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά κεηαμχ ηνπο, φπσο θαη κε ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο ζε επίπεδν ζπλ-

ζρεδηαζκνχ, ζπλ-δηδαζθαιίαο θαη ζπλ- αμηνιφγεζεο. Δ δπζθνιία απηή θαίλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ζηε δεπηεξνβάζκηα, φπνπ νη θαζεγεηέο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο χιεο. Σν είδνο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο είλαη 
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αξλεηηθφο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο, θαζψο σο αλαπιεξσηήο δελ κέλεη 

γηα κεγάιν δηάζηεκα ζην ίδην ζρνιείν. 

Ο Υαξνχπηαο (2012), επηζεκαίλεη φηη ν ζεζκφο δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμαζθαιηζηεί ζηνπο 

καζεηέο κε ε.ε.α. έλα πεξηβάιινλ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, 

θαζψο ηζφηηκε ζπλεθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαρσξηζκέλν εηδηθφ 

πιαίζην (εηδηθφ ζρνιείν, Β.Β.Β.Β.Κ). Χζηφζν θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο αλ δελ 

ππάξμεη αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ηφζν ζε επίπεδν πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηνίθεζεο 

φζν θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζα κεηαηξαπεί ζε 

ππεξεζία ζπλνδείαο κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απαξαίηεηε θνηλσληθή ινγνδνζία (Υαξνχπηαο, 2012). 

3. Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζρνιείνπ -νηθνγέλεηαο θαη εηδηθψλ 

 Δ γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε ε.ε.α κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ηνπο δπν 

γνλείο κε πνιιέο θαη πνηθίιεο ζπλέπεηεο ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηζηφ ηνπο, θαζψο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

Χζηφζν, ε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο θαη ζηελ  αλάδεημε ησλ ζεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Δ χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ (ζεζκνζεηεκέλνπ ή κε) θαη θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ελίζρπζεο ηεο νηθνγέλεηαο καδί κε ππεξεζίεο πξψηκεο παξέκβαζεο κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη  ηελ ζσζηή 

ρξήζε παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ (Κνπξθνχηαο & Caldin, 2012). 

Δ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέλεηα λνείηαη «ην 

κνίξαζκα θαη ε ηζνδπλακία γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ αλάκεζα ζε γνλείο, δαζθάινπο θαη 

εηδηθνχο» (Σζηκπηδάθε, 2008). Δ σο άλσ ζρέζε ζχκθσλα κε ηνλ Amstrong (1995), δηέπεηαη 

απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ζπκπιεξσκαηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε, δηάζεζε λα κάζεη ν έλαο απφ 

ηνλ άιιν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ζην 

κνίξαζκα ησλ επζπλψλ, αξκνδηνηήησλ θαη  δηθαησκάησλ, ζηελ ηζνδπλακία θαη ζηελ ηζφηεηα 

ησλ ξφισλ, ζηελ απνδνρή θαη ηελ ζπλεηζθνξά ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο                     

(Σζηκπηδάθε, 2008). Ώπηή ε ζπλεξγαηηθή ζρέζε επεθηείλεηαη ζε έλα ζπλερέο φπνπ φιεο νη 

πιεπξέο ηζφηηκα ελεκεξψλνληαη θαη «αθνχγνληαη», αληαιιάζζνληαο γλψζε θαη εκπεηξία           

(Damianidou & Phtiaka, 2013). 

Οη γνλείο ζχκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  Ώλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηνπο σο ζπλ – ζεξαπεπηψλ θαη 

ζπλεξγαηψλ κέζα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην παηδί, 

ν εηδηθφο κε ην παηδί θαη ν γνλέαο κε ην παηδί ηνπ, αλαδεηθλχνληαη κηα ζεηξά απφ ξφινπο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ν γνλέαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Μεξηθνί απφ απηνχο κπνξεί λα είλαη 

ππνζηεξηθηέο, εθπαηδεπφκελνη, εθπαηδεπηέο ησλ παηδηψλ ηνπο, βνεζνί δαζθάινπ, εζεινληέο, 

ζπλέηαηξνη ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο θαη ζπλεξγάηεο (Σζηκπηδάθε, 2008). 
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Οη εηδηθνί, επίζεο, πνπ αζρνινχληαλ κε ην «αλάπεξν παηδί» θαίλεηαη λα κελ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ησλ γνλέσλ σο κηα πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ 

ζηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο δελ ιάκβαλε ηελ ίδηα βαξχηεηα κε εθείλελ ησλ 

«εηδηθψλ» (Zoniou-Sideri, & Nteropoulou- Nterou, 2007). Χζηφζν, έξεπλεο δείρλνπλ φηη  ε 

ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απηή πνπ θπξίσο ζα θαζνξίζεη ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. πλήζσο, νη εθπαηδεπηηθνί αξλνχληαη ή 

απνθεχγνπλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε ζηαζεξή βάζε κε γνλείο ή λα ζπκβνπιεχνληαη εηδηθνχο. 

Αηζηάδνπλ λα κηιήζνπλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, 

λνκίδνληαο φηη ζα θξηζνχλ σο αλεπαξθείο ή φηη δελ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχλζεηεο θνηλσληθέο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

(Kourkoytas, & Giovazolias, 2015). 

4. Μεζνδνινγία θαη δείγκα 

Δ κεζνδνινγία είλαη έλα εξγαιείν ζθέςεο πνπ νδεγεί ηνλ εξεπλεηή ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί 

λα ζέζεη ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα, ζηηο επηινγέο πνπ ζα αθνινπζήζεη αλάινγα κε ηηο 

ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη κε ηελ κεηέπεηηα αλάιπζε θαη 

εξκελεία ηνπο (Εζάξε & Πνχξθνο, 2015). Δ ελ ιφγσ έξεπλα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πνηνηηθψλ εξεπλψλ θαη έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηνλ ζεζκφ ηεο Παξάιιειεο ζηήξημεο κέζα 

απφ ηε καηηά ηνπ γνλέα παηδηνχ κε ε.ε.α, κε ηα βηψκαηα ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηα άγρε 

ηνπ. Βπίζεο, ζηνρεχεη ζην λα μεδηπισζνχλ ηζηνξίεο θαη ζηηγκέο, έηζη φπσο έρνπλ βησζεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ζηηο παξνχζεο θνηλσληθφ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. ηφρνο δελ είλαη 

ε αμηνιφγεζε θαη ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά κέζα απφ απηέο λα 

αλαδεηρζνχλ νη αγσλίεο θαη νη βαζχηεξεο ζθέςεηο πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο. Σα πσο θαη γηαηί, ε πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ε θαηαγξαθή 

θαη ε αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ απαληψληαη θαιχηεξα κέζσ ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο (Εσζεθίδεο, 2003). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη έλα 

εξεπλεηηθφ θελφ ζηελ κειέηε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο. Ώλ θαη έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο 

εξγαζίεο ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ, πνπ κειεηνχλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ην ζεζκφ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο, αληίζηνηρεο εξγαζίεο 

βξέζεθε φηη ππάξρνπλ κφιηο δπν ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ησλ 

γνλέσλ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ην ζεζκφ ηεο Παξάιιειεο ζηήξημεο.  

χκθσλα κε ηνλ Eisner (1991), ν εξεπλεηήο ζηελ πνηνηηθή κέζνδν, δηεμάγεη ηηο ζπλεληεχμεηο, 

θξαηά ζεκεηψζεηο, παξαηεξεί, εξκελεχεη θαηλφκελα, εξγάδεηαη ζην πεδίν πνπ κειεηά θαη 

είλαη πάληνηε ελεξγφο. Παξάιιεια, θαηαγξάθεη γεγνλφηα θαη αληηκεησπίδεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ, πξνζπαζεί θαη αλαιακβάλεη λα ζπλδπάζεη ζηνηρεία θαη γεγνλφηα, ψζηε λα θαηαιήμεη 

ζε έλα ζπκπέξαζκα απφ ηα φζα παξαηεξεί (Παξαθεπνπνχινπ- Κφιιηα, 2008). Γηα φινπο 
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ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε πνηνηηθή έξεπλα ζεσξήζεθε σο ε  θαηαιιειφηεξε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε ζπλέληεπμε. 

4.1. Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν 

Ώπφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ είλαη ε ζπλέληεπμε. Δ ζπλέληεπμε 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εηζέιζεη ζε φζα ην ππνθείκελν ηνπ επηηξέπεη λα 

κάζεη φηη δηαδξακαηίδνληαη ζην κπαιφ ηνπ. Πξνβάιιεη ηηο γλψζεηο, ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο αμίεο 

θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη, απφςεηο θαη αληηιήςεηο (Tuckman, 1972). 

Δ ζπλέληεπμε δηαθέξεη απφ κηα απιή ζπδήηεζε, γηαηί απνηειεί θαηεμνρήλ βαζηθφ εξγαιείν 

ηεο έξεπλαο θαη ηξφπν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο απφςεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηα 

πηζηεχσ ησλ αλζξψπσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. Έπεηηα, ν δηάινγνο εμειίζζεηαη κεηαμχ δπν 

μέλσλ πνπ δελ έρνπλ άιιε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη ηέινο θαηεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

ηνλ εξεπλεηή (Παξαθεπνπνχινπ- Κφιιηα, 2008). 

ηελ παξνχζα κειέηε καο ελδηέθεξε λα αθήζνπκε ηνπο εξσηψκελνπο λα αλαπηχμνπλ 

ειεχζεξα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο, παξάγνληαο φζν ην 

δπλαηφλ πινπζηφηεξν εξεπλεηηθφ πιηθφ. Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ θξίζεθε σο ην 

θαηαιιειφηεξν ήηαλ ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

απνπζία πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, ζηεξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

αλαπηχζζεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξσηψκελνπ θαη εξεπλεηή (Εσζεθίδεο, 2008). 

πλήζσο, ζρεκαηίδνληαη ην πνιχ 7 κε 8 ζεκαηηθέο, ελψ αλάινγα κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

επειημία ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ θαη λέεο ζεκαηηθέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

πξνθαζνξηζηεί (Mason, 2008, Robson, 2007). 

4.1.1. ρεδηαζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ ελ ιφγσ κειέηε πεξηειάβαλε δπν κέξε. ην 

πξψην ππήξραλ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ δεκνγξαθηθνχ ηχπνπ 

πιεξνθνξίεο. ην δεχηεξν κέξνο αλαπηχρζεθαλ νη εξσηήζεηο κε βάζε ηηο εμήο ζεκαηηθέο: 

α) Γνλείο, δηάγλσζε θαη εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, εηδηθή εθπαίδεπζε 

β)πλεξγαζία ζρνιείνπ, ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ παξάιιειεο ζηήξημεο κε γεληθήο αγσγήο 

γ) Οθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ  

δ) Έληαμε θαη απνδνρή .. ηη πξνζδνθίεο ππάξρνπλ 

ε) Πξνηάζεηο θαη ειεχζεξνο ζρνιηαζκφο 

ηφρνο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ  

1. Να είλαη εζηηαζκέλεο ζηα ζέκαηα πνπ θάιππηαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

2. Να είλαη αλνηθηέο θαη επέιηθηεο  
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3. Καηαλνεηέο θαη κε λφεκα γηα εθείλνπο 

4. ρεηηθέο κε ηηο κέρξη ηψξα εκπεηξίεο ηνπο 

5. Να δηαθξίλνληαη απφ επαηζζεζία  θαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο δενληνινγίαο 

6. Να βνεζνχλ ζηελ επηθνηλσλία  

7. Να κελ είλαη θαηεπζπληηθέο ή εκκέζσο θαζνδεγεηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο 

8. Να κελ πξνθαηαβάινπλ θαη λα κελ πξνζβάινπλ 

9. Να κελ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππινθφηεηα  

4.2. Γενληνινγία ησλ ζπλεληεχμεσλ 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν 

ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο. ηελ πξψηε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο. Παξάιιεια, νη γνλείο ελεκεξψζεθαλ φηη ζα ππάξμεη 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη δελ ζα απνθαιχπηνληαη πιεξνθνξίεο 

πξνζδηνξηζηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο ζηελ έξεπλα. 

4.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία 

επθνιίαο θαη έπεηηα επηιέρζεθε ε δεηγκαηνιεςία θξηηεξίνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

δεηγκαηνιεςία ν εξεπλεηήο ζέηεη έλα θξηηήξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο ηνπ θαη απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία επηιέγεη ην δείγκα ηνπ (Εζάξε & 

Πνχξθνο, 2015). Σν θξηηήξην πνπ ζεσξήζεθε φηη ζα εμππεξεηνχζε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην παηδί δερφηαλ παξέκβαζε απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο 

κε Παξάιιειε ζηήξημε -πλεθπαίδεπζε. Βπηπιένλ, ηέζεθε έλα αθφκε θξηηήξην, ην δείγκα λα 

ην απνηεινχλ γνλείο ησλ νπνίσλ ηα  παηδηά πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο ηξεηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ππνρξεσηηθή.  

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 είραλ εγθξηζεί απφ ην Κέληξν Αηαθνξνδηάγλσζεο, Αηάγλσζεο 

θαη Τπνζηήξημεο
31

 (Κ.Β.Α.Α.Τ.) ζε καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο-λήπηα θαη 

επαλαθνίηεζε ζην λεπηαγσγείν 16 παξάιιειεο ζηεξίμεηο, ζε καζεηέο δεκνηηθνχ 60 

παξάιιειεο θαη ζε καζεηέο γπκλαζίνπ 5 παξάιιειεο ζηεξίμεηο γηα φιν ην λνκφ 

Ώηησιναθαξλαλίαο. Ώπφ απηέο απνθαζίζηεθε λα επηιεγνχλ ηξεηο απφ ηελ πξνζρνιηθή, 

ηέζζεξηο απφ καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ κε κέζν φξν 4 ρξφληα ππνζηήξημεο απφ εθπαηδεπηηθφ 

παξάιιειεο ζηήξημεο θαη 2 καζεηέο πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ παξάιιειε ζηήξημε ζην 

γπκλάζην. Ώπφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηιέρζεθαλ εθείλεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα δπν 

κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηνπ λνκνχ Ώηησιναθαξλαλίαο.  

                                                 
31

 Σα ζηνηρεία ηνπ ππφ κειέηε δείγκαηνο αληιήζεθαλ απφ ην νηθείν Κ.Β.Α.Α.Τ. ρσξίο λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηα 

αξρεία ηεο ππεξεζίαο.  
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Απν ήηαλ νη ιφγνη απηήο ηεο επηινγήο.  Πξψηνλ, γηαηί ζηηο δπν απηέο πφιεηο είλαη πιήξσο 

αλαπηπγκέλν ην δίθηπν ζρνιηθψλ κνλάδσλ  εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ΜΒΏΒ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ θαη δεχηεξνλ, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα κπνξνχζε λα απνθέξεη  πινχζην 

εξεπλεηηθφ πιηθφ. Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα απνηππψλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 1. Σνλ πίλαθα 1 αθνινπζεί ν πίλαθαο 2, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην πξνθίι ησλ 

καζεηψλ κε ε.ε.α. 

Πίλαθαο 1. Πξνθίι γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

Α/Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΜΖΣΔΡΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΑΣΔΡΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

ΜΖΣΔΡΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

ΠΑΣΔΡΑ 

ΖΛΗΚΗΑ  ΠΑΗΓΗΑ 

1 ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΛΤΚΒΕΟ ΚΏΘΔΓΔΣΡΕΏ 

ΕΣΏΛΕΚΔ 

ΓΛΧΏ 

ΒΛΒΤΘΒΡΟ 

ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΏ 

Μ. 36  

Π. 40 

1 ΏΓΟΡΕ 

2 ΕΒΚ ΛΤΚΒΕΟ ΑΔΜΟΕΟ 

ΤΠΏΛΛΔΛΟ 

ΕΑΕΧΣΕΚΟ 

ΤΠΏΛΛΔΛΟ 

Μ.39 

Π.41 

2 

ΏΓΟΡΕΏ 

3 ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΕΚΏΣΕΚΟ  ΕΑΕΧΣΕΚΟ 

ΤΠΏΛΛΔΛΟ 

Μ.47 

Π. 53 

1 ΚΟΡ. 

4 ΛΤΚΒΕΟ ΥΟΛΔ ΟΏΒΑ ΤΜΐΏΕΟΤΥΟ ΒΛΒΤΘΒΡΟ 

ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΏ 

Μ. 35 

Π. 42 

2 

ΏΓΟΡΕΏ 

5 ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΛΤΚΒΕΟ ΕΑΕΧΣΔ 

ΚΏΘΔΓΔΣΡΕΏ 

ΏΓΡΟΣΔ Μ.41 

Π. 44 

1 ΏΓΟΡΕ 

1 ΚΟΡ. 

6 ΑΕΑΏΚΣΟΡΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΔΜΟΕΟ 

ΤΠΏΛΛΔΛΟ 

ΓΕΏΣΡΟ Μ. 45 

Π.50 

1 ΏΓΟΡΕ 

7 ΛΤΚΒΕΟ ΛΤΚΒΕΟ ΟΕΚΕΏΚΏ ΤΝΣΏΞΕΟΤΥΟ Μ.44 

Π. 60 

1 ΏΓΟΡΕ 

1 ΚΟΡ. 

8 ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΟ  ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΔΜΟΣΕΚΔ 

ΤΠΏΛΛΔΛΟ 

ΑΔΜΟΕΟ 

ΤΠΏΛΛΔΛΟ 

Μ. 48 

Π.54 

1 ΏΓΟΡΕ 

1 ΚΟΡ. 

 

Πίλαθαο 2. Πξνθίι καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Ώ/Ώ ΦΤΛΟ ΔΛΕΚΕΏ ΣΏΞΔ ΠΟΤ 

ΦΟΕΣΟΤΒ  ΣΟΝ 

ΕΟΤΝΕΟ 2017ΠΟΤ 

ΒΓΕΝΒ Δ 

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ 

ΣΏΞΔ ΣΟΝ ΒΠΣ. 

2017 

ΒΣΔ  

Β 

Π. 

ΑΕΏΓΝΧΔ 

1 ΏΓΟΡΕ 8 ΝΔΠΕΏ Ώ΄ 2 ΑΏΦ 

2 ΏΓΟΡΕ 8 ΝΔΠΕΏ ΒΕΑΕΚΟ 

ΑΔΜΟΣΕΚΟ 

2 ΑΏΦ 
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3 ΚΟΡΕΣΕ 8 Ώ΄ ΐ΄ 2 ΑΏΦ 

4 ΏΓΟΡΕ 13 Β΄ Σ΄ 5 ΑΏΦ 

5 ΏΓΟΡΕ 11 Α Β΄ 5 PRADER WILLΕ 

6 ΏΓΟΡΕ 13 Σ΄ ΒΕΑΕΚΟ 

ΑΔΜΟΣΕΚΟ 

5 ΑΏΦ 

7 ΏΓΟΡΕ 15 ΒΕΑΕΚΟ 

ΒΠΏΓ.ΓΤΜΝ. 

ΐ΄ΓΤΜΝΏΕΟΤ 4 ΑΏΦ 

8 ΏΓΟΡΕ 14 Ώ΄ ΓΤΜΝΏΕΟΤ ΐ΄ΓΤΜΝΏΕΟΤ 1 ΑΏΦ 

4.4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Δ έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2017 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2018. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νρηψ ζπλεληεχμεηο κε ηηο κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α. ιεο νη 

ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε θηλεηφ, αθνχ είρε πξνεγεζεί ε ιήςε ηεο ζχκθσλεο 

γλψκεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βπίζεο, κεηά  ηε ιήμε ηεο θάζε ζπλάληεζεο δηαηεξνχληαλ 

ζεκεηψζεηο ηχπνπ εκεξνιφγην, φπνπ θαηαγξάθνληαλ ζπκπεξηθνξέο θαη εμσιεθηηθά κελχκαηα 

πνπ δελ κπνξνχζαλ λα καγλεηνθσλεζνχλ. Κάζε ζπλάληεζε δηαξθνχζε ην κέγηζην κηάκηζε 

ψξα. 

4.5. Μέζνδνο αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

Δ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis) απνηειεί κηα κέζνδν δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο 

πνηνηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη ηηο εμήο  κνξθέο: θείκελα, ζπλεληεχμεηο, εηθφλεο, 

θηικ θηι. πλήζσο ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εθαξκφδεηαη ζε πιηθφ πξνεξρφκελν απφ ηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθνο, ξαδηφθσλν), 

αιιά εθαξκφδεηαη θαη ζηελ αλάιπζε άιισλ ηχπσλ θεηκέλσλ θαη πνηνηηθνχ πιηθνχ 

γεληθφηεξα, φπσο πξνζσπηθά έγγξαθα θαη ληνθνπκέληα, ζπλεληεχμεηο, επηζηνιέο, 

ινγνηερληθά θείκελα θηι (Κπξηαδή, 1999). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ εκη δνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ ππήξρε δηαζέζηκνο κεγάινο φγθνο αθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη κηα ζεηξά 

ζεκεηψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαηαγεγξακκέλσλ ζην «εκεξνιφγην ηεο έξεπλαο». ε επφκελν 

ζηάδην έγηλαλ ελέξγεηεο κεηαηξνπήο ηνπ αθνπζηηθνχ πιηθνχ ζε γξαπηφ θείκελν, δειαδή 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Έπεηηα εμεηάδνληαο ζεηξά ζε ζεηξά ηα θείκελα 

απνδφζεθα ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί, δειαδή θψδηθεο πνπ εμέθξαδαλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

λφεκα. Δ ελνπνίεζε ησλ θσδηθψλ ήηαλ ην επφκελν βήκα πνπ νδεγνχζε ζηελ αλάδεημε θαη 

ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ππνζεκάησλ. 
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5. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

5.1. Οη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ Παξάιιειε ζηήξημε 

Γηα θάπνηνπο γνλείο ε εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο ηζνδπλακεί κε ηελ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο λα θνηηά ζην γεληθφ ζρνιείν. Δ 

ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ γηα δηαηαξαρέο θαη ζχλδξνκα πνπ πξηλ δελ 

γλψξηδε θαλείο, φπσο θαη  ε χπαξμε ζεξαπεπηψλ ζε θάζε πφιε απνηειεί έλδεημε φηη ε εηδηθή 

αγσγή βξήθε έδαθνο θαη αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Ζ παξάιιειε ζηήξημε σο εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο 

 ν θφζκνο γλσξίδεη ή έρεη αθνχζεη γηα ηνλ απηηζκφ …παληνχ ππάξρνπλ ινγνζεξαπεπηέο θαη 

εηδηθνί παηδαγσγνί….ίζσο πεξηζζφηεξνη απφ φζνη ρξεηάδνληαη….ε ελεκέξσζε …..θαη ην 

γεγνλφο  φηη ηα παηδηά καο πιένλ θνηηνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν είλαη ε εμέιημε ηεο εηδηθήο 

αγσγήο.( Μεηέξα 1) 

 …. αλ δελ ππήξρε ε παξάιιειε ζηήξημε σο ζεζκφο ή δελ ζα ηνλ δερφληνπζαλ ζην λεπηαγσγείν 

ή ζα θνηηνχζε απφ ηελ αξρή ζην εηδηθφ λεπηαγσγείν (Μεηέξα 2) 

…..ε δπλαηφηεηα ηεο πξφζζεηεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο είλαη ε εμέιημε ηεο εηδηθήο 

αγσγήο..   ( κεηέξα 3) 

αλ ν Θ. ήηαλ ζην εηδηθφ ζρνιείν πνηνπο ζπκκαζεηέο ζα θαινχζε …..βιέπνπκε ηα παηδηά ζηελ 

ΔΛΔΠΑΠ …ζηελαρσξηέηαη πνιχ φηαλ ηα βιέπεη πνπ δελ κηιάλε πνπ δελ πεξπαηάλε…….θπζηθά 

θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ….παηδηά πνπ ηνλ πεηξάδνπλ…ηνλ θνξντδεχνπλ ..εθείλνο ζπκψλεη 

θαη ζέιεη λα ηα ρηππήζεη ……δνπιεχεη κε ςπρνιφγν θάζε βδνκάδα θαη κε εηδηθφ παηδαγσγφ θαη 

ινγνζεξαπεπηή ζηελ ΔΛΔΠΑΠ…ηνπο ζπκβνπιεχνκαη θαη γσ……γλσζηηθά είλαη πίζσ αιιά δελ 

καο λνηάδεη θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα ( Μεηέξα 4) 

Δ θνίηεζε ζην εηδηθφ ζρνιείν γηα θάπνηνπο γνλείο είλαη ε έλδεημε φηη δελ επηηεχρζεθε ζην 

βαζκφ πνπ ζα επηζπκνχζαλ ε έληαμε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ε νπνία ινγίδεηαη σο αδπλακία ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα απνδερηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ. Βπηζεκαίλνπλ θαη νη ίδηνη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ππνδερηεί φιεο ηηο αλαπεξίεο θαζψο ε χπαξμε 

κνλάρα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο εηδηθήο αγσγήο δελ αξθεί θαη απαηηνχληαη δνκηθέο αιιαγέο ζε 

φιν ην νηθνδφκεκα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ , θαη ησλ ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ ζε εληαμηαθέο πξαθηηθέο, ηελ 

αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

εηδηθψλ ζρνιείσλ.  

…..κφλν ν εηδηθφο παηδαγσγφο δελ είλαη αξθεηφο γηα λα κπνξέζνπλ λα θνηηήζνπλ φια ηα παηδηά 

ζην γεληθφ ζρνιείν (Μεηέξα 2) 

…δελ είκαη ζίγνπξε αλ αξθεί κφλν ε παξάιιειε …θέηνο είλαη λα πάκε πάιη ζην ΚΔΓΓΤ γηα 

επαλαμηνιφγεζε …ζα δνχκε ηη ζα καο πνπλ.. δελ ζθέθηεθα πνηέ φηη ν Γ. ζα πήγαηλε ζε εηδηθφ 
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ζρνιείν…εθεί πάλε πνιχ βαξηέο πεξηπηψζεηο…νχηε ηψξα θπζηθά …..( κεηέξα 5) 

είλαη άζρεκν λα δνπιεχνπλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε επηζηήκνλεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη 

ζπλεθπαίδεπζε …απηφ φκσο ζπκβαίλεη γηαηί νη ππεξεζίεο είλαη ζηειερσκέλεο κε αλαπιεξσηέο, 

ρσξίο επηκφξθσζή θαη θεληξηθή θηινζνθία 

…ε εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη λα κελ ππάξρεη εηδηθή αγσγή αιιά κφλν εθπαίδεπζε.        

( κεηέξα 6)» 

.. πξέπεη λα αιιάμεη ην ζρνιείν γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη έληαμε…. πσο κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ απηά ηα παηδηά κε ηφζν φγθν πιεξνθνξηψλ θαη κε θαζεγεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη 

κνλάρα γηα ηελ χιε θαη φρη γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αγσλίεο ησλ παηδηψλ… .μέξεηε πφζα 

πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία… .νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ κνπ είλαη πηαίζκαηα ….πφηε ζα 

κπνπλ θνηλσληθνί επηζηήκνλεο θαη ζρνιηθνί ςπρνιφγνη ζηα ζρνιεία… πφηε ζα θαηαξηηζηνχλ νη 

θαζεγεηέο θαη ζα απνθηήζνπλ παηδαγσγηθή επάξθεηα…… πφηε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα 

γίλεη νπζηαζηηθφ γηα φια ηα παηδηά ….ηφηε θάηη ζα έρεη γίλεη ( κεηέξα 8) 

Ώπφ ηελ άιιε ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη ε απνδνρή ηνπ απφ ηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ απνηειεί έλδεημε επηηπρεκέλεο έληαμεο. ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ην δεηνχκελν θαη ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα ησλ γνλέσλ παηδηψλ 

κε ε.ε.α απφ ηε ζπλεθπαίδεπζε ηνπο είλαη ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο 

ζπλαλαζηξνθήο ηνπο κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Δ ελδφκπρε απηή πξνζδνθία πνπ 

εχζηνρα θαιιηεξγείηαη θαη απφ ηνπο ηδηψηεο ζεξαπεπηέο ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α  απνηειεί κηα 

απφ ηηο ζεηηθέο κεηαβιεηέο ππέξ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. Βδψ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο γηα πνιιά ρξφληα ζπλεξγάδνληαη κε νκάδεο ηδησηψλ ζεξαπεπηψλ, νη 

νπνίνη ζηα πιαίζηα ηεο γελίθεπζεο ησλ δεμηνηήησλ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο 

ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α.  

….Να μέξεηο φηη ηα παηδηά ηνλ ιάηξεπαλ θαη αο ήηαλ θάπνηεο θνξέο επηζεηηθφο καδί ηνπο ….νη 

γνλείο επεηδή κε ήμεξαλ δελ είπαλ θάηη αξλεηηθφ, ηνπιάρηζηνλ κπξνζηά κνπ…( κεηέξα 2) 

……ε εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο είλαη κηα γιπθχηαηε θνπέια πνπ πξαγκαηηθά ηε 

βνεζά ζηε ζρέζε ηεο κε ηα ππφινηπα παηδηά, καδί κε ηε δαζθάια ηεο ηάμεο ηεο νξγαλψλνπλ 

δξάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά…..θέηνο είλαη κηα θαιή ρξφληα θαη βιέπσ κεγάιε 

βειηίσζε……δελ είλαη κφλε ηεο έρεη θνληά ηεο έλαλ άλζξσπν πνπ ηελ πξνζέρεη ( κεηέξα 3) 

εγψ επέκελα λα ηνλ βνεζά ζηα δηαιιείκαηα κε ηα άιια παηδηά …λα κελ θάζεηαη κφλνο …εθείλε 

κνπ έιεγε φηη ην δηάιιεηκα είλαη γηα λα μεθνπξάδεηαη θαη είλαη ππεχζπλε γηα ην Θ. κφλν γηα φηη 

γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε….νη άιιεο ηνπ νξγαλψλαλε παηρλίδηα ζην δηάιεηκκα θαη ζπκκεηείραλ 

πνιιά παηδηά ..έηζη ην παηδί ζεσξψ φηη ην απνδέρνληαλ θαη ην ζεσξνχζαλ θίιν ηνπο ( κεηέξα 

5) 

…..ν Γ. ζα δήζεη κέζα ζηελ θνηλσλία καο πξέπεη λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ηφζν εθείλνο φπσο 

θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ απέλαληη ηνπ …..δελ πηζηεχσ φηη ζηηγκαηίδεηαη …( κεηέξα 7) 
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Σέινο θάπνηνη γνλείο ζεψξεζαλ φηη ε ζπλεθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο δεκηνχξγεζε 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φπσο επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ησλ αληηιήςεσλ γηα ηα παηδηά κε ε.ε.α. Βπίζεο, ν 

εηδηθφο παηδαγσγφο είλαη έλαο επηπιένλ πφξνο πνπ γηα ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο δεκηνπξγεί γέθπξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο παηδηψλ κε 

ε.ε.α, νη νπνίνη δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο. 

ΐάζε απηήο δηακνξθψλεηαη ν βαζκφο δέζκεπζεο ηνπο θαη εκπινθήο ηνπ ζηε ζρνιηθή έληαμε 

ηνπ παηδηνχ ηνπο (Mavropoulou & Panteliadu,2007). 

Σα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

ζθέθηεθα φηη έλαο δεχηεξνο δάζθαινο κέζα ζην ηκήκα ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη θαη άιια 

παηδηά ….ίζσο κε πεξηζζφηεξα θαη ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα… νη δπν λεπηαγσγνί δνπιέςαλ 

νκαδηθά θαη πηζηεχσ φηη βνεζήζαλ φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο…. ( Μεηέξα 1) 

πηζηεχσ φηη εμαηηίαο ηνπ Γ. πνιιέο δαζθάιεο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψζεθαλ θαη ζέιεζαλ λα 

κάζνπλ γηα ηνλ απηηζκφ …δνχιεςαλ καδί κε ηνπο δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο πνπ ήξζαλ……. 

Γεκηνχξγεζαλ πιηθφ θαη θξφληηζαλ γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ……φηαλ ήηαλ ε Δ. κε ην 

θαξνηζάθη, ην ζρνιείν αλαγθάζηεθε λα βάιεη ξάκπεο ….κε ην Γ. …απέθηεζε αλνρή ….ηκήκα 

έληαμεο θαη δαζθάιεο πνπ μέξνπλ απφ εηδηθή αγσγή…( κεηέξα 4) 

….είκαη ππέξ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη πηζηεχσ φηη φινη σθειήζεθαλ απφ απηή ηφζν ν Β. φζν 

θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ φπσο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνιήζεθαλ καδί ηνπ….ην ζρνιείν 

απέθηεζε επαηζζεζίεο φπσο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ ηνλ βιέπνπλ θαη ηνλ αγθαιηάδνπλ γηαηί 

είλαη έλα ραξνχκελν παηδί κε πνιχ αγάπε..  (Μεηέξα 6) 

…..ν παηδαγσγφο είλαη αξθεηά δηαθξηηηθφο θαη βνεζάεη θαη άιια παηδηά πνπ είλαη κφλα ηνπο 

γηαηί είλαη ν κφλνο πνπ ηα δίλεη ζεκαζία θαη ζπδεηάεη καδί ηνπο ζην δηάιιεηκα…( κεηέξα7) 

Δ Γειαζηνπνχινπ (2017), ζέηεη ην εξψηεκα θαηά πφζν ε παξάιιειε ζηήξημε ζηηγκαηίδεη ην 

καζεηή θαη αλ απνηειεί εληαμηαθή πξαθηηθή (Γειαζηνπνχινπ, 2017)….γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο γνλείο ην εξψηεκα ηίζεηαη αληίζηξνθα. Ώλ δελ ππήξρε ηα παηδηά ηνπο δελ ζα 

ήηαλ πεξηζσξηνπνηεκέλα εληφο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, φπσο πνιιά άιια πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα θαη βξίζθνληαη αδηάγλσζηα ρσξίο θακηά θξνληίδα ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ; Οη γνλείο ληψζνπλ αζθάιεηα θαη επηζπκνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθήο αγσγήο 

πνπ ζηέθεηαη δίπια ζην παηδί ηνπο κε αγάπε. 

Ζ παξάιιειε ζηήξημε αμηνινγείηαη ζεηηθά απφ ηνπο γνλείο αθφκε θαη κε ηηο 

αλεπάξθεηεο ηεο θαη απφ θαλέλαλ δελ ζεσξείηαη φηη ζηηγκαηίδεη ηα παηδηά 

ε απηέο ηηο ειηθίεο βνεζάεη θαη πξνζθέξεη ζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηα 

ππφινηπα παηδηά ….δελ έλνησζα λα ζηηγκαηίδεηαη νχηε κηα ζηηγκή ( κεηέξα 1) 

…. αλ δελ ππήξρε ε παξάιιειε ζηήξημε σο ζεζκφο ή δελ ζα ηνλ δερφληνπζαλ ζην λεπηαγσγείν 

ή ζα θνηηνχζε απφ ηελ αξρή ζην εηδηθφ λεπηαγσγείν( κεηέξα 2) 
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ε εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο είλαη κηα γιπθχηαηε θνπέια πνπ πξαγκαηηθά ηε 

βνεζά ζηε ζρέζε ηεο κε ηα ππφινηπα παηδηά, καδί κε ηε δαζθάια ηεο ηάμεο ηεο νξγαλψλνπλ 

δξάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά…..θέηνο είλαη κηα θαιή ρξφληα θαη βιέπσ  κεγάιε 

βειηίσζε……δελ είλαη κφλε ηεο έρεη θνληά ηεο έλαλ άλζξσπν πνπ ηελ πξνζέρεη ..(κεηέξα3) 

γλσζηηθά είλαη πίζσ αιιά δελ καο λνηάδεη, θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα….μέξεηε πφζα παηδηά 

είλαη πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα θαη είλαη κφλα ηνπο ζην δηάιεηκκα …ηα έβιεπα φηαλ εξρφκνπλα ηα 

πξψηα ρξφληα ζπλέρεηα …..είλαη ηπρεξφο πνπ έρεη δπν δαζθάιεο ….»( κεηέξα 4) 

6. πκπεξάζκαηα 

Σα λνκνζεηηθά θείκελα θαη νη πξαθηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηψλ απνθαιχπηνπλ κηα 

ζηξνθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α, ε νπνία επεθηείλεηαη απφ ηελ ελζσκάησζε 

ζηελ παξνρή αμηφινγεο εθπαίδεπζεο πξνο φθεινο φισλ ησλ καζεηψλ. Δ αλάπηπμε 

εληαμηαθψλ ζρνιείσλ, ζηα νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ 

απνηειεί θχξην ζηφρν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ώληίζηνηρα, πνιινί εξεπλεηέο 

πξαγκαηεχνληαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ έληαμε θαη ηε 

κάζεζε θαη ζα κεηψλνπλ ηνλ απνθιεηζκφ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε πξνβιεκαηηθή ζηνηρεηνζεηείηαη ζην θαηά πφζνλ ε παξάιιειε 

ζηήξημε σο ζεζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί εληαμηαθφο κέζα απφ ην πξνζσπηθφ βίσκα ησλ 

γνλέσλ θαη ηε δηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη  ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Δ ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο δελ ζεσξείηαη κνλάρα δηθαίσκα 

αιιά θαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή παξέκβαζε. Δ 

λνκνζεζία πξνβιέπεη νη γνλείο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ, θαζψο ζεσξνχληαη σο νη πιένλ θαηάιιεινη ζην λα παξέρνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε κηα νκάδα πνπ πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο (Hodge & Runswick- Cole, 2008). 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο σο ππέξκαρνη ηεο θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ εθθξάδνπλ ηελ πηθξία ηνπο παξαηαχηα απνδέρνληαη ηε ινγηθή ησλ πξνλνκίσλ πνπ 

νδεγεί ζηελ πνιππφζεηε είζνδν. Αερφκελνη πξψηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, θαηφπηλ δηεθδηθνχλ ηα αλάινγα πξνλφκηα, φπσο παξάιιειε 

ζηήξημε, πξνθνξηθή εμέηαζε, θ.α. Οξίδνπλ ηελ έληαμε κέζα απφ ην ζεζκφ ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ 

απνδερφκελνη  ην νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ θφζηνο. Βλδφκπρα πξνζδνθνχλ 

φηη ε ζπλεθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηνπ 

θαη ζηε γελίθεπζε ησλ γλψζεσλ πνπ κε πνιχ θφπν θαη ρξήκα θαηαθηά ηα απνγεχκαηα ζηα 

γξαθεία ησλ ηδησηψλ ζεξαπεπηψλ. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο ε παξάιιειε ζηήξημε απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο γνλείο αμηνινγείηε ζεηηθά, φρη γηαηί ηθαλνπνηεί ζην ζχλνιν ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο, αιιά γηαηί ηνπο δίλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο 
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ελζσκάησζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο απνθπγήο ηνπ εηδηθνχ 

ζρνιείνπ. Πνιινί γνλείο πεξηέγξαςαλ ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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Abstract: The purpose of this paper is to investigate the views of Primary Education teachers 

on the causes of teacherζ' burnout syndrome as well as the role that the principal plays in its 

effective coping. The sample of the research consisted of 350 Primary Education teachers. Of 

these, 89 (27,5%) were male and 235 (72,5%) were female. The results generally show that 

teachers do not feel overwhelmed by professionalism, are not emotionally exhausted by their 

profession, but on the contrary they feel creative, that they have achieved their goals, and that 

they are willing to perform their duty. It is worth noting that for the sense of personal 

achievement and satisfaction that teachers feel, the headmaster, his/her attitude, and his/her 

contribution to the effectiveness of educational leadership play an important role. 

Keywords: Professional Burnout, Teachers, Educational Leadership 

Πεξίιεςε: θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ην 

ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδεη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ 350 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. ηα απνηειέζκαηα 

δηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δε ληψζνπλ ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλνη, δελ 

εμαληινχληαη ζπλαηζζεκαηηθά ιφγσ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, αιιά αληηζέησο ληψζνπλ 

δεκηνπξγηθνί, ζεσξνχλ φηη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπο θαη είλαη πξφζπκνη λα αζθήζνπλ ην 
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εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη γηα ην αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν/ε 

δηεπζπληήο/ληξηα, ε ζηάζε ηνπ/ηεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ/ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Βπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηηθή εγεζία.  

Δηζαγσγή 

ζνλ αθνξά ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηηο αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ 

ή ην απνηξέπνπλ, παξνπζηάδνληαη αξθεηέο κειέηεο ζηελ Βιιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη 

Maslach θαη Jackson (1986) θαη νη Maslach, Schaufeli θαη Leiter (2001) αλαθέξνπλ φηη ηα 

επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν είλαη πην επάισηα ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

χκθσλα κε ηνπο Kantas θαη Vassilaki (1997) θαη Patsalis θαη Papoutsaki (2010), έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο πνπ θαλεξψλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ φιν θαη 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Δ πίεζε πνπ ηνπο αζθεί ν 

ρξφλνο σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ζηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα, νη απαηηεηηθέο εξγαζηαθέο 

αλαζέζεηο, ην άγρνο, ε απνπζία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, ην πηεζηηθφ ζπγθεληξσηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ηα πνιππιεζή ηκήκαηα κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν γηα αλάθακςε 

θαη αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006; Ώλησλίνπ & 

Νηάιια, 2010; Meams & Cain, 2003). 

Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο επηηαγέο, σο πξνο 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (Muijs & Harris, 2003; αΎηεο, 2005; Παζηαξδήο, 

2004). Κάζε δηεπζπληήο/ληξηα πξνβάιεη ηε ζέιεζή ηνπ/ηεο λα δηνηθεί έλα ζρνιείν, ην νπνίν 

απαξηίδεηαη απφ απνδνηηθνχο, ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαζηαθά θαη επράξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη αληίζηνηρα νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε 

δηεπζπληέο/ληξηεο πνπ δηαηππψλνπλ νξάκαηα θαη απνηειεζκαηηθέο θνπιηνχξεο (Hooijberg, 

Hunt & Dodge, 1997).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, θαζψο θαη πνηνο είλαη γηα εθείλνπο ν αθξηβήο 

ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Μέζνδνο 

Πιεζπζκόο ζηόρνο θαη δείγκα 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ν πιεζπζκφο-ζηφρνο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

πνπ ππεξεηνχζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19 ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο ηεο 
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Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Καβάιαο. ε απηήλ ππάξρνπλ 65 Αεκνηηθά ρνιεία, ζηα νπνία 

εξγάδνληαη 926 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ 324 εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, δίλνληαο έλα 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 35% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο. 

Εξεπλεηηθό Εξγαιείν  

H κειέηε απηή δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε: α) ηνλ βαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα 

δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη β) ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο Creswell (2011) αλαθέξεη φηη ην εξσηεκαηνιφγην 

απνηειεί ην πην ηδαληθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα κηα πνζνηηθή έξεπλα, δηφηη δίλεη ζηνλ 

εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ έλα πνιππιεζέο δείγκα θαη γελίθεπζεο 

απνηειεζκάησλ γηα έλα αθφκε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ: 

 ηα γεληθά - δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 

 ηηο αηηίεο - ιφγνπο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

 ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία, 

 ηε ζπκβνιή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο-

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, 

 ηα ζηπι/κνληέια ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ην πψο απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Βηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξεηο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ: (α) ηηο 

αηηίεο - παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, (β) 

ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, (γ) ηε ζρέζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη (δ) ηε 

ζρέζε ησλ ζηπι θαη κνληέισλ ζρνιηθήο εγεζίαο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δ θάζε κία ελφηεηα πεξηιακβάλεη κία ζεηξά δειψζεσλ/εξσηήζεσλ πνπ 

απαληψληαη ζε 7βάζκηα ή 5βάζκηα θιίκαθα. 

Δηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνεγήζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε Αηεξεπλεηηθήο 

Παξαγνληηθήο Ώλάιπζεο (Exploratory Factor Analysis – EFA) ζε θάζε κία ελφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρσξηζηά. Δ EFA πεξηειάκβαλε ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ δείγκαηνο 
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σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (Bartlett‘s test of 

sphericity) (Bartlett, 1954) θαη ηεο επάξθεηαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο κε βάζε ην κέηξν ησλ 

Kaiser – Meyer – Olkin (KMO Measure of Sampling Adequacy) (Kaiser, 1960). Δ EFA 

δηελεξγήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο Ώλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ (Principal Component 

Analysis) θαη ηε κέζνδν Varimax γηα ηελ πεξηζηξνθή ησλ παξαγφλησλ. Καηά ηελ δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ειήθζεζαλ ππφςε: (α) ην θξηηήξην ηνπ Kaiser θαη ηα 

αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα screeplots γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ (Kaiser, 1960) (β) νη θνξηίζεηο (loadings) ησλ δειψζεσλ ζε θάζε έλα παξάγνληα 

κε ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή ην 0,4 (Stevens, 2009; Floyd & Widaman, 1995) (γ) ην πνζνζηφ 

δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο θαη (δ) ε εξκελεπζηκφηεηα ησλ 

παξαγφλησλ. 

ηαηηζηηθή Πεξηγξαθή θαη Αλάιπζε 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ, 

θαηαζθεπάζηεθαλ πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ γηα θάζε κία δήισζε/εξψηεζε. Οη ηηκέο 

ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Αηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο 

Ώλάιπζεο πεξηγξάθεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ ηηκψλ θαη ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε ππεξεζίαο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε 

ζρέζε εξγαζίαο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηεθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ. Οη ζπγθξίζεηο ησλ ηηκψλ ησλ παξαγφλησλ, κε βάζε ηα παξαπάλσ δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Mann-Whitney γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ζχγθξηζε ήηαλ κεηαμχ δχν ππννκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Kruskal-Wallis γηα ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ζχγθξηζε ήηαλ κεηαμχ 

πεξηζζφηεξσλ απφ δχν ππννκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ κε post-hoc test ηνλ έιεγρν Mann-

Whitney. Οη έιεγρνη Mann-Whitney θαη Kruskal-Wallis επηιέρζεθαλ, δηφηη νη ηηκέο ησλ 

παξαγφλησλ δελ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν 

Kolmogorov – Smirnov θαη Shapiro – Wilks. Σέινο, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλήζεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ 

Pearson θαη νη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05. Οη αλαιχζεηο 

δηελεξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SPSS Statistics (version 19).  

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά γηα ηελ Κιίκαθα ηεο Επαγγεικαηηθήο Εμνπζέλσζεο 

ηνλ Πίλαθα 1 παξαθάησ θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηηίεο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Να ζεκεησζεί φηη νη 

παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο έρνπλ κεηξεζεί ζε 7βάζκηα θιίκαθα, ελψ νη παξάγνληεο ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαη ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ θαη εμέιημεο έρνπλ κεηξεζεί ζε 5βάζκηα θιίκαθα. 
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πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζε ζρέζε κε απνπξνζσπνπνίεζε θαη θαίλεηαη λα 

έρνπλ πςειή πξνζσπηθή επίηεπμε. Βπίζεο, νη εξσηψκελνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο κηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη ηελ 

εμέιημε. 

Παξάγνληεο Μ.Σ. Σ.Α. 

Πξνζσπηθή επίηεπμε 5,76 0,67 

πλαηζζεκαηηθή Βμάληιεζε 2,52 1,18 

Ώπνπξνζσπνπνίεζε 1,63 0,83 

πλζήθεο εξγαζίαο 3,91 0,54 

Μηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη εμέιημε 2,37 0,63 

Πίλαθαο 1. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο 

Ώλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 2 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο 8 εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Δ 

κέζε ηηκή ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο είλαη κεγαιχηεξε απφ 5,5 κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε «ε 

δνπιεηά κνπ είλαη αμηφινγε» (Μ.Σ.=4,23 – Σ.Ώ.=0,65), ε νπνία βαζκνινγήζεθε επίζεο 

πςειά ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα. 

ΔΡΩΣΖΔΗ  Μ.Σ. Σ.Α. 

*5. Νηψζσ φηη ζπκπεξηθέξνκαη ζε κεξηθνχο καζεηέο κνπ 

απξφζσπα, ζαλ λα είλαη αληηθείκελα. 
6,57 0,89 

6. Ώληηκεησπίδσ πνιχ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

νη καζεηέο κνπ ζηελ δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 
6,02 0,96 

4. Μπνξψ εχθνια λα θαηαιάβσ πψο αηζζάλνληαη νη καζεηέο κνπ 

γηα δηάθνξα πξάγκαηα. 
6,00 1,12 

12. Μπνξψ εχθνια λα δεκηνπξγήζσ κηα ραιαξή αηκφζθαηξα κε 

ηνπο καζεηέο κνπ. 
5,99 1,09 

9. Νηψζσ γεκάηνο/ε ελεξγεηηθφηεηα. 5,87 1,05 

13. Νηψζσ αλαδσνγνλεκέλνο /ε κεηά απφ ηε ζηελή εξγαζία κε 

ηνπο καζεηέο. 
5,80 1,12 

14. Νηψζσ φηη έρσ θαηνξζψζεη πνιιά αμηφινγα πξάγκαηα ζηε 

δνπιεηά κνπ. 
5,60 1,10 

23. Δ δνπιεηά κνπ είλαη αμηφινγε. 4,23 0,65 

* Η κλίμακα τησ ερώτηςησ 5 ζχει αντιςτραφεί 

Πίλαθαο 2. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο 
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 ηνλ Πίλαθα 3 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 5 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Δ κέζε ηηκή 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο είλαη κηθξφηεξε απφ 3,02, κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε «ληψζσ 

ζπλαηζζεκαηηθά εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ» (Μ.Σ.=3,02 – Σ.Ώ.=1,62), ε νπνία 

βαζκνινγήζεθε επίζεο ρακειά ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα. 

ΔΡΩΣΖΔΗ  Μ.Σ. Σ.Α. 

1. Νηψζσ ζπλαηζζεκαηηθά εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ. 3,02 1,62 

3. Νηψζσ θνπξαζκέλνο/ε, φηαλ ζεθψλνκαη ην πξσί θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίζσ άιιε κηα κέξα δνπιεηάο. 
2,55 1,39 

15. Νηψζσ φηη έρσ θηάζεη ζηα φξηα αληνρήο κνπ. 2,51 1,45 

2. Νηψζσ «άδεηνο/α» (π.ρ. κε αίζζεκα αθχξσζεο, αλεπάξθεηαο, 

έιιεηςε λνήκαηνο) ζην ηέινο κηαο ζρνιηθήο εκέξαο. 
2,27 1,34 

10. Νηψζσ απνγνεηεπκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ. 2,23 1,43 

Πίλαθαο 3. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

ηνλ Πίλαθα 4 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 4 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο. Δ κέζε ηηκή ζε φιεο 

ηηο εξσηήζεηο θαίλεηαη λα είλαη ρακειή, κηθξφηεξε ηνπ 2 ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα.  

ΔΡΩΣΖΔΗ  Μ.Σ. Σ.Α. 

16. Ώηζζάλνκαη φηη νη καζεηέο κνπ θαηεγνξνχλ εκέλα γηα κεξηθά 

απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 
1,86 1,14 

7. Νηψζσ ιηγφηεξν επαίζζεηνο/ε πξνο ηνπο αλζξψπνπο, απφ ηφηε 

πνπ άξρηζα απηήλ ηε δνπιεηά. 
1,69 1,43 

8. Ώλεζπρψ γηα ην φηη απηή ε εξγαζία κε ζθιεξαίλεη 

ζπλαηζζεκαηηθά. 
1,61 1,16 

11. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δε κε ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε 

κεξηθνχο καζεηέο κνπ. 
1,36 0,96 

Πίλαθαο 4. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο 

ηνλ Πίλαθα 5 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 8 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Οη εξσηψκελνη 

δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη «ν πξντζηάκελνο είλαη επγελήο» (Μ.Σ.=4,50 – 

Σ.Ώ.=0,66) θαη φηη «ε δνπιεηά κνπ δελ είλαη βαξεηή» (Μ.Σ.=4,50 – Σ.Ώ.=0,66). Δ κέζε ηηκή 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο είλαη κεγαιχηεξε απφ 3,0 ζηελ 5-βάζκηα θιίκαθα. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ Μ.Σ. Σ.Α. 

*27. Ο πξντζηάκελφο κνπ είλαη αγελήο. 

 

4,50 0,66 

*25. Δ δνπιεηά κνπ είλαη βαξεηή. 4,21 0,82 

24. Δ δνπιεηά κνπ κε ηθαλνπνηεί. 4,09 0,74 

18. Ο ρψξνο εξγαζίαο κνπ είλαη επράξηζηνο. 4,06 0,81 

26. Ο πξντζηάκελφο κνπ θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηά κνπ. 4,01 0,85 

17. Οη ζπλζήθεο εξγαζίεο κνπ είλαη νη θαιχηεξεο πνπ 

είρα πνηέ. 
3,62 1,00 

*29. Δ ππεξεζία θάλεη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο. 
3,35 0,91 

28. Δ ππεξεζία θξνληίδεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. 3,41 0,84 

* Οι κλίμακεσ των ερωτήςεων 25, 27 και 29 ζχουν αντιςτραφεί 

Πίλαθαο 5. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

ηνλ Πίλαθα 6 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 4 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ θαη ηεο εμέιημεο. 

Ώπφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ πξνθχπηεη φηη νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη ε εμέιημε 

αμηνινγνχληαη κε παξφκνην βαζκφ, ν νπνίνο είλαη θαηά κέζν φξν κηθξφηεξνο απφ 3,0 ζηελ 

5βάζκηα θιίκαθα. 

ΔΡΩΣΖΔΗ Μ.Σ. Σ.Α. 

19. Πιεξψλνκαη φζν πξέπεη γηα ηε δνπιεηά πνπ 

πξνζθέξσ. 
2,48 0,99 

*20. Πιεξψλνκαη ιηγφηεξν απφ φ,ηη αμίδσ. 2,30 1,02 

21. Τπάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγή. 2,46 0,87 

*22. Οη πξννπηηθέο γηα πξναγσγή είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο. 
2,26 0,85 

* Οι κλίμακεσ των ερωτήςεων 20 και 22 ζχουν αντιςτραφεί 

Πίλαθαο 6. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ θαη ηεο εμέιημεο 
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Πεξηγξαθηθά ηνηρεία γηα ηελ Κιίκαθα ηνπ Ρόινπ ηνπ/ηεο Δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ 

Αληηκεηώπηζε ηεο Επαγγεικαηηθήο Εμνπζέλσζεο 

ηνλ Πίλαθα 7 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. πσο πξνθχπηεη απφ 

ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν, θαηά κέζν φξν, φηη 

ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ παξέρεη κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπ/ηεο ζρέζεσλ. 

Παξάγνληεο Μ.Σ. Σ.Α. 

Αηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 3,99 0,76 

Ώπηνλνκία εθπαηδεπηηθψλ 4,73 0,50 

Πίλαθαο 7. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Ώλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ 

ζηηο 16 εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη εξσηψκελνη απαληνχλ ζεηηθά κε κεγαιχηεξν βαζκφ θαηά κέζν φξν απφ ηηο ππφινηπεο 

εξσηήζεηο ζηελ εξψηεζε «ζε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο εθαξκφδεη 

ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ;» (Μ.Σ.=4,26 

– Σ.Ώ.=0,92), ζηελ εξψηεζε «ζε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο επηαμίαο ζην ζρνιείν;» (Μ.Σ.=4,22 – 

Σ.Ώ.=0,91) θαη ζηελ εξψηεζε «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο;» (Μ.Σ.=4,22 – Σ.Ώ.=0,92).  

Ώληίζεηα, νη εξσηψκελνη απαληνχλ ζεηηθά κε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο 

ζηελ εξψηεζε «ζε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο θξνληίδεη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ;» (Μ.Σ.=3,63 – Σ.Ώ.=1,04), ζηελ εξψηεζε «ν/ε 

δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνζθέξεη ζε εζάο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πφξνπο, γηα λα 

ζαο ζηεξίμεη σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζαο ζηφρσλ;» (Μ.Σ.=3,65 – 

Σ.Ώ.=1,07) θαη ζηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνσζεί ζε εζάο 

πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο, πνπ δεκηνπξγνχλ ζεηηθφ θιίκα γηα κάζεζε;» (Μ.Σ.=3,69 – 

Σ.Ώ.=1,00). 

ΔΡΩΣΖΔΗ Μ.Σ. Σ.Α. 

42. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο εθαξκφδεη 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ; 

4,26 0,92 

51. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο εξγάδεηαη γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο επηαμίαο ζην ζρνιείν; 
4,22 0,91 
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30. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
4,22 0,92 

38. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ππνζηεξίδεη ηελ αλνηθηή 

επηθνηλσλία θαη επειημία ζηηο ζρέζεηο ηνπ/ηεο κε ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ; 

4,18 0,91 

50. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζέηεη ζην 

ζρνιηθφ ηνπ/ηεο πεξηβάιινλ κε ζαθήλεηα ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηψλ; 

4,16 0,90 

45. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαηαηνπίδεη 

ην θαηλνχξγην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ; 
4,12 0,92 

46. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο επαηλεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ εμαίξεηα ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο; 

4,10 0,98 

41. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο επηιχεη 

πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν; 
4,09 0,97 

40. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο δεκηνπξγεί 

ζε εζάο έλα θνηλφ φξακα γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ; 
3,97 0,95 

49. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο παξαζέηεη, 

ζπδεηά θαη κεηαδίδεη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ ζε φια ηα κέιε ηνπ; 
3,92 0,98 

48. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο δίλεη έκθαζε 

θαη θαιιηεξγεί ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ 

θνηλφηεηα; 

3,91 0,90 

47. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ελζαξξχλεη 

ηελ εκπινθή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο γνλείο; 
3,91 0,91 

44. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ελζαξξχλεη 

ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 
3,76 1,09 

36. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνσζεί ζε εζάο 

πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο, πνπ δεκηνπξγνχλ ζεηηθφ θιίκα γηα κάζεζε; 
3,69 1,00 

37. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνζθέξεη ζε εζάο 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πφξνπο, γηα λα ζαο ζηεξίμεη σο πξνο ηελ 

εθπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζαο ζηφρσλ; 

3,65 1,07 

43. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο θξνληίδεη γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ; 
3,63 1,04 

Πίλαθαο 8. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο 
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ηνλ Πίλαθα 9 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 5 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο απαληνχλ κε παξφκνην ηξφπν 

φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη θαίλεηαη λα ηηο αμηνινγνχλ πςειά, κε βαζκφ κεγαιχηεξν ηνπ 4 ζηελ 

5βαζκηα θιίκαθα. 

ΔΡΩΣΖΔΗ Μ.Σ. Σ.Α. 

*35. Θεσξείηε φηη ζαο πξνθαιεί αηζζήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζαο ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

4,85 0,55 

*34. Θεσξείηε φηη ζαο πξνθαιεί ζσκαηηθή εμάληιεζε ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
4,84 0,56 

*33. Θεσξείηε φηη ζαο πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ν 

ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
4,80 0,58 

*32. Θεσξείηε φηη ζαο πξνθαιεί άγρνο ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
4,74 0,64 

39. ε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο επηηξέπεη 

αξθεηή απηνλνκία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα νξγαλψλνπλ θαη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο; 

4,45 0,77 

* Οι κλίμακεσ των ερωτήςεων 32, 33, 34 και 35 ζχουν αντιςτραφεί 

Πίλαθαο 9. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πεξηγξαθηθά ηνηρεία γηα ηελ Κιίκαθα ησλ Δηαπξνζσπηθώλ ρέζεσλ κεηαμύ 

Δηεπζπληή/ληξηαο θαη Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

ηνλ Πίλαθα 10 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο.  

Παξάγνληεο Μ.Σ. Σ.Α. 

Βπηθνηλσλία κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ 
4,34 0,61 

Πίλαθαο 10. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπ παξάγνληα ηεο θιίκαθαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Ώπφ ηελ θιίκαθα γηα ηε ζρέζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη 
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εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δηαηεξήζεθε ν παξάγνληαο πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ν νπνίνο ζπγθξνηείηαη απφ 6 εξσηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6-33.  

Οη εξσηψκελνη, κε βάζε ηνλ πίλαθα 11 παξαθάησ, απαληνχλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο 

ππφινηπεο εξσηήζεηο ζηελ εξψηεζε «ληψζεηε άλεηα λα εθθξάζεηε ζηνλ/ζηελ δηεπζπληή/ληξηα 

ζαο θάπνην πξφβιεκα πνπ ζαο απαζρνιεί ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο;» (Μ.Σ.=4,95 – 

Σ.Ώ.=0,22) θαη ζηελ εξψηεζε «πφζν ζπρλά επηθνηλσλεί πξνθνξηθά ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο 

κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ;» (Μ.Σ.=4,66 – Σ.Ώ.=0,57). Ώληίζεηα, νη εξσηψκελνη απαληνχλ 

κε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ζηελ εξψηεζε «πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη 

ε παξέκβαζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηάο ζαο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ;» (Μ.Σ.=3,96 – Σ.Ώ.=0,94) θαη ζηελ εξψηεζε «πφζν απνηειεζκαηηθή 

ζεσξείηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο κε ηνλ θαζέλα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

μερσξηζηά;» (Μ.Σ.=4,13 – Σ.Ώ.=0,89). 

ΔΡΩΣΖΔΗ Μ.Σ. Σ.Α. 

61. Νηψζεηε άλεηα λα εθθξάζεηε ζηνλ/ζηελ δηεπζπληή/ληξηά ζαο 

θάπνην πξφβιεκα πνπ ζαο απαζρνιεί ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο; 
4,95 0,22 

55. Πφζν ζπρλά επηθνηλσλεί πξνθνξηθά ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο κε 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ; 
4,66 0,57 

56. Πφζν ζπρλά ελεκεξψλεηαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηνλ/ηελ 

δηεπζπληή/ληξηα γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο; 

4,57 0,62 

59. ε πνηνλ βαζκφ ζεσξείηε φηη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο, δηαζέηεη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο; 
4,39 0,78 

58. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (ζηάζε 

ζψκαηνο, ηφλνο θσλήο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ρακφγειν) αλάκεζα 

ζηνλ/ζηελ δηεπζπληή/ληξηα θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ; 

4,18 0,84 

57. Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο κε ηνλ θαζέλα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο μερσξηζηά; 
4,13 0,89 

60. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε παξέκβαζε ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηάο ζαο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 

3,96 0,94 

Πίλαθαο 11. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθψλ 
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Πεξηγξαθηθά ηνηρεία γηα ηελ Κιίκαθα ησλ ηπι ή θαη ησλ Μνληέισλ ηεο ρνιηθήο 

Ηγεζίαο 

ηνλ Πίλαθα 12 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζηπι ή θαη ηα 

κνληέια ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν, θαηά κέζν φξν, φηη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ αθνινπζεί ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή, ελδερνκεληθή, επηκεξηζηηθή θαη ζπλαιιαθηηθή κνξθή εγεζίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ εζηθή κνξθή εγεζίαο θαη ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο. 

Παξάγνληεο Μ.Σ. Σ.Α. 

Δζηθή κνξθή εγεζίαο, Αεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο 3,99 0,76 

Μεηαζρεκαηηζηηθή, Βλδερνκεληθή, Βπηκεξηζηηθή θαη 

πλαιιαθηηθή κνξθή εγεζίαο 
4,73 0,50 

Πίλαθαο 12. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ησλ ζηπι ή θαη 

ησλ κνληέισλ ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο 

ηνλ Πίλαθα 13 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 11 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο εζηθήο κνξθήο εγεζίαο θαη δεκνθξαηηθνχ 

ζηπι εγεζίαο. Οη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθά κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο 

εξσηήζεηο ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα δελ είλαη ζπλεπήο απέλαληη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δελ ζέηεη ζηφρνπο θαη νιηγσξεί ζηελ άξζε 

απνθάζεσλ;» (Μ.Σ.=4,77 – Σ.Ώ.=0,71), ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ θφβν σο θίλεηξν θαη ελαληηψλεηαη ζπρλά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ/ηεο;» (Μ.Σ.=4,74 – Σ.Ώ.=0,58) θαη ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα είλαη αδηάθνξνο/ε 

απέλαληη ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ;» (Μ.Σ.=4,70 – Σ.Ώ.=0,62).  

Ώληίζεηα, κε βάζε ηνλ πίλαθα 15 παξαθάησ, νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθά κε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα παξέρεη φιε ηελ 

εμνπζία ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη θάλεη ειάρηζηεο παξεκβαηηθέο θηλήζεηο;» (Μ.Σ.=3,19 – 

Σ.Ώ.=1,11) θαη ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο ιεηηνπξγεί απιά σο κεηαθνξέαο 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο, θαζψο πξνσζείηαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

κειψλ;» (Μ.Σ.=3,39 – Σ.Ώ.=1,14). 

ΔΡΩΣΖΔΗ Μ.Σ. Σ.Α. 

*77. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα δελ είλαη ζπλεπήο απέλαληη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δελ ζέηεη ζηφρνπο θαη 

νιηγσξεί ζηελ άξζε απνθάζεσλ. 

4,77 0,71 

*70. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

θφβν σο θίλεηξν θαη ελαληηψλεηαη ζπρλά κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

4,74 0,58 
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*76. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα είλαη αδηάθνξνο/ε απέλαληη ζηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
4,70 0,62 

67. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο απνθαζίδεη θαη 

ελεξγεί κε εζηθέο αμίεο, είλαη δίθαηνο/ε, εηιηθξηλήο θαη 

αμηφπηζηνο/ε. 

4,57 0,73 

62. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο έρεη σο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

πγηνχο θιίκαηνο, κε ζθνπφ ηε ζπλερή κάζεζε θαη ππνζηήξημε 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

4,48 0,78 

68. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο αζθεί ηελ εγεζία 

ηνπ/ηεο θαη ζπκπεξηθέξεηαη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ δηεπθνιχλεη 

ηαπηφρξνλα θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

4,44 0,77 

66. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο δίλεη βάζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζεσξεί σο πξνηεξαηφηεηά ηνπ/ηεο 

ηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ 

4,35 0,74 

*71. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο παίξλεη κφλνο ηνπ/ηεο 

απνθάζεηο θαη αληιεί δχλακε απφ ηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη. 
4,34 0,90 

73. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο δίλεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ/ηεο 

κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο θαη αλεμαξηεζίαο. 
4,31 0,71 

74. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο ιεηηνπξγεί απιά σο κεηαθνξέαο 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο, θαζψο πξνσζείηαη ε 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ. 

3,39 1,14 

75. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα παξέρεη φιε ηελ εμνπζία ζην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη θάλεη ειάρηζηεο παξεκβαηηθέο 

θηλήζεηο. 

3,19 1,11 

* Οι κλίμακεσ των ερωτήςεων 70, 71, 76 και 77 ζχουν αντιςτραφεί  

Πίλαθαο 13. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ηεο εζηθήο κνξθήο εγεζίαο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηπι εγεζίαο 

ηνλ Πίλαθα 14 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 5 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο, ελδερνκεληθήο, 

επηκεξηζηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο κνξθήο εγεζίαο. Οη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθά κε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο 

ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηνηθεί;» 

(Μ.Σ.=4,40 – Σ.Ώ.=0,79) θαη ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ηνπ ζρνιείνπ ζαο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν εγεζίαο ηνπ/ηεο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάζε θνξά;» (Μ.Σ.=4,02 – Σ.Ώ.=0,92).  

Ώληίζεηα, κε βάζε ηνλ πίλαθα 17 παξαθάησ, νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθά κε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο 
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πηνζεηεί κηα κνξθή θαηακεξηζκνχ ηεο εγεζίαο ηνπ ζην δηδαθηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, ρσξίο λα 

βαζίδεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο γξακκέο ηεο ηεξαξρίαο;» (Μ.Σ.=3,20 – Σ.Ώ.=1,12). 

ΔΡΩΣΖΔΗ Μ.Σ. Σ.Α. 

72. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηνηθεί. 
4,40 0,79 

69. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν εγεζίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάζε θνξά. 

4,02 0,92 

63. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο επηρεηξεί λα 

ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο επηβξάβεπζε 

θαη αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

3,67 1,12 

64.Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο αζθεί κέζσ ηεο 

ζηάζεο ηνπ επηξξνή ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ. 
3,60 0,94 

65.Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πηνζεηεί κηα κνξθή 

θαηακεξηζκνχ ηεο εγεζίαο ηνπ ζην δηδαθηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, 

ρσξίο λα βαζίδεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο γξακκέο ηεο ηεξαξρίαο. 

3,20 1,12 

Πίλαθαο 14. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο, ελδερνκεληθήο, επηκεξηζηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο κνξθήο εγεζίαο. 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

χκθσλα κε ηελ έξεπλά καο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη ε δνπιεηά ηνπο είλαη 

αξθεηά αμηφινγε θαη φηη έρνπλ θαηνξζψζεη πνιιά ζηνλ ηνκέα ηνπο, ψζηε λα έρνπλ πςειφ ην 

αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. ε απηφ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ε αίζζεζε 

πξαγκάησζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ν πνιηηηθά νξζφο ξφινο πνπ έρεη ν/ε 

εθάζηνηε δηεπζπληήο/ληξηα, ε χπαξμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

δηεπζπληή/ληξηαο θαη ζπλαδέιθσλ, θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ληψζεη απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 

βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, γηαηί ελδερνκέλσο ληψζνπλ κηα αίζζεζε ζεκαληηθφηεηαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Βίλαη, επνκέλσο, απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε, φηη νη δηεπζπληέο/ληξηεο 

ησλ ζρνιείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Καβάιαο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ώπνηεινχλ ζεκαληηθνί αξσγνί πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εληζρχνπλ ην εζηθφ ηνπο θαη πξνσζνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

επνδσζεί ε επηθνηλσλία θαη νη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο ξφινο 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζην λα αληηκεησπίδεη ν/ε εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφο ηελ θάζε δπζθνιία θαη εκπφδην πνπ ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Οη δηεπζπληέο/ληξηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Καβάιαο είλαη δεκνθξαηηθνί, δε 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεληξσηηζκφ, είλαη πξφζπκνη λα αθνχζνπλ θαη λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Σν απηαξρηθφ ζηπι θαη ε δηάζεζε νιηγσξίαο δε θαίλεηαη 

λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο, αιιά αληίζεηα δηέπνληαη απφ ηελ παξνρή κεγάινπ βαζκνχ 

αλεμαξηεζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε ζπλέπεηα 

απέλαληη ζηελ δηεθπεξαίσζε θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νη πηζαλέο κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ 

λα εμεηάζνπλ ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε επξχηεξα πεδία, φπσο είλαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή νη εξγαδφκελνη ζε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο. Βπίζεο, πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν, ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα πην γεληθεπκέλε άπνςε γηα ηελ απφδνζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρψξαο.  

Παξάιιεια, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, παξαηεξήζακε φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο ΠΒ70 (δάζθαινη) θαη κφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ αληηζηνηρνχζε ζε άιιεο εηδηθφηεηεο. Λφγσ απηήο ηεο δηαθνξάο, δελ 

κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ νινθιεξσκέλεο γεληθεχζεηο σο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Βπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πην 

εκπεξηζηαησκέλα γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο. Βπηπξφζζεηα, ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ θαη απφ ηε κεξηά ησλ 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη πψο απηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ηνπο ίδηνπο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή απφ ηελ πνιηηεία (ΐνδαΎηεο, 2019). 
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