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Abstract: The present research presents the experiences of the trainee teachers of the Teacher 

Education Program of Athens University of Economics and Business who took part in the 

experiential workshop "Life Lessons" (Yosafat, 2010), in relation to the usefulness and the 

effectiveness of the seminar. Qualitative research was used through the semi-structured 

interview. The interviewees answered five key questions about their opinion on the individual 

stages and the seminar as a whole. The analysis of the results showed that the trainees, all 
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together, considered that the seminarhad a positive effect on the acquisition of new 

knowledge, self-knowledge, on the improvement of their educational skills and on their future 

professional career.The experiential "Life Lessons" workshop expects to further contribute to 

primary and secondary education in the cultivation of life skills in schools, educating teachers 

to be more effective in their teaching and to contribute to the emotional maturation of their 

students. 

Keywords: Life lessons, teacher training in life skills, empathy, team dynamics 

Πεξίιεςε: Σηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδνληαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη 

ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην βησκαηηθφ 

εξγαζηήξην «Μαζήκαηα Εσήο» (Γησζαθάη, 2010), ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ. Φξεζηκνπνηήζεθε σο κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ε πνηνηηθή έξεπλα κέζσ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

απάληεζαλ ζε πέληε βαζηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε γλψκε ηνπο γηα ηα επηκέξνπο 

ζηάδηα θαη ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην ζπλνιηθά. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζεψξεζαλ φηη ην 

εξγαζηήξην είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο, απηνγλσζίαο, ζηε βειηίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Τν 

βησκαηηθφ εξγαζηήξην «Μαζήκαηα Εσήο» πξνζδνθά λα ζπκβάιιεηπεξαηηέξσ ζε επίπεδν 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δσήο ζηα 

ζρνιεία, εθπαηδεχνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά:Μαζήκαηα δσήο, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε δεμηφηεηεο δσήο, 

ελζπλαίζζεζε, δπλακηθή νκάδαο 

1. Δηζαγσγή 

Τα «Μαζήκαηα Εσήο», σο βησκαηηθφ εξγαζηήξηνπνπ εθαξκφδεηαη ζην πξνπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα Σπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ σο κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, βαζίδνληαη 

ζηηο απφςεηο γλσζηψλ επηζηεκφλσλ ηνπ ζρεηηθά πξφζθαηνπ παξειζφληνο, φπσο θαη ζηηο 

γλψζεηο θαη ζηελ εκπεηξία κειψλ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλαιπηηθήο Οκαδηθήο θαη 

Οηθνγελεηαθήο Χπρνζεξαπείαο κε θχξην ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε. Τν φξακα ηνπ ηδξπηή ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλαιπηηθήο Οκαδηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Χπρνζεξαπείαο θ. Μαηζαίνπ 

Γησζαθάη είλαη λα εηζαρζνχλ ηα «Μαζήκαηα Εσήο» ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γησζαθάη, 2010). Αλαθέξεηαη δειαδή ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη εληφο κηαο κηθξήο ή κεγαιχηεξεο 

νκάδαο(Γησζαθάη, 2010).  Δηδηθφηεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ν θ. Γησζαθάη 

αλαθέξεη (2010) "Καλείο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη δάζθαινο ρσξίο ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ 

ελφο έηνπο, αηνκηθή ή νκαδηθή, πεξηιακβαλνκέλε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ".  
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1.1. Τν ζέκα πνπ εμεηάδεηαη 

H παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ησλ «Μαζεκάησλ Εσήο» σο θνξέσλ εκβάζπλζεο ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ (Γησζαθάη, 2010). Τν δείγκα απνηειείηαη απφ 

θνηηεηέο - εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, νη νπνίνη 

νινθιήξσζαλ ζε έμη ηεηξάσξεο ζπλαληήζεηοην βησκαηηθφ εξγαζηήξην«Μαζήκαηα Εσήο ζην 

Σρνιείν Η θαη ΗΗ» θαηά ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020. 

1.2. Η ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο  

Τν παξφλ ζέκα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ηνπο κειινληηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ ην ίδην ην ζρνιείν έλαλ ρψξν 

δεκηνπξγίαο άγρνπο θαη αληαγσληζκνχ, κηα ζπλζήθε πνπ δξα σο ηξνρνπέδε γηα ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Τα παηδηά ζην ζρνιείν 

ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα ηα ελζαξξχλνπλ, λα αλαπηχζζνπλ ην 

νκαδηθφ πλεχκα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Τν εξγαζηήξην 

«Μαζήκαηα Εσήο» πξνζδνθά λα ζπκβάιιεη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, εθπαηδεχνληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ καζεηψλ. 

1.3. Σηόρνη ηεο έξεπλαο 

Σηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνππξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη 

ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ψζηε ην βησκαηηθφ εξγαζηήξην 

λα αμηνινγεζεί, λα βειηησζεί θαη λα θξηζεί θαηάιιειν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ην επφκελν 

αθαδεκατθφ έηνο ζε επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

2. Θεσξεηηθό Μέξνο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα είραλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο φζνλ αθνξά ζηελ νκαδηθή ςπρνζεξαπεία (αλαιπηηθή, 

ζπκπεξηθνξηθή, γλσζηαθή θ.α.). Σπγθεθξηκέλα:  

Τν κνληέιν ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο (GroupDynamicModel), ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν θαηαλφεζεο θαη αληηκεηψπηζεο πνηθίισλζεκάησλ ζηηοηάμεηο ησλ 

ζρνιείσλ. Πξσηνπφξνη ήηαλ ν Μ. Foulkes, ν W. Bion, ν Ζ. Ezriel, ν St. Lieberman θαη ε D. 

StockWhitaker. Σχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε νκάδα είλαη έλαο αζηεξηζκφο απφ ηε 
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ζπλάζξνηζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα, ε νπνία κε ηεο ζεηξά ηεο 

απνθηά επηπιένλ ηδηφηεηεο σο νιφηεηα. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αηφκνπ επεξεάδεηαη θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, αιιά θαη απφ νιφθιεξε ηελ αηκφζθαηξα πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηελ νκάδα. 

Κάζε νκάδα, θαηά ηνλ Bion (1961) έρεη δχν πξννπηηθέο πνπ ζπλππάξρνπλ, κηα νκάδα 

εξγαζίαο (WorkGroup) θαη κηα νκάδα βαζηθψλ ππνζέζεσλ (BasicAssumptionsGroup). Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, άιιεο θνξέο ππεξηζρχεη ε πξψηε πξννπηηθή θαη 

άιιεο θνξέο θπξηαξρεί ε δεχηεξε, αιιά πάληνηε ζπλππάξρνπλ.  

Ζ νκάδα εξγαζίαο είλαη ε πιεπξά ηεο νκάδαο πνπ είλαη ψξηκε, ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξή θη 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ζθνπφ ηεο. Ο Bion μερψξηζε ηξία είδε νκάδαο βαζηθψλ ππνζέζεσλ, 

ηξεηο δειαδή θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ νκάδα. Απηέο δελ είλαη 

ηειείσο μερσξηζηέο, πάληνηε ζπλππάξρνπλ, αιιά, αλάινγα κε ηα ζπκβαίλνληα, άιινηε 

ππεξέρεη ε κία θαηάζηαζε θαη άιινηε ε άιιε: α) Ζ βαζηθή θαηάζηαζε εμάξηεζεο 

(BasicAssumptionDependencyGroup), β) Ζ βαζηθή θαηάζηαζε κάρεο ή θπγήο 

(BasicAssumptionFight — FlightGroup), γ) Ζ βαζηθή θαηάζηαζε δεπγαξψκαηνο 

(BasicAssumptionPairingGroup). 

Σε θάζε νκάδα (είηε είλαη ζεξαπεπηηθή είηε άιιεο κνξθήο) ην έξγν ηεο νκάδαο 

δηαηαξάζζεηαη απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο, νη νπνίεο θαηά βάζε είλαη ε 

εμάξηεζε, ε επηζεηηθφηεηα θαη ην δεπγάξσκα. Ζ δνπιεηά ηνπ ζεξαπεπηή (ηνπ δαζθάινπ, ηνπ 

θαζεγεηή θιπ.) είλαη λα επηζεκαίλεη θαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο αλαδπφκελεο απηέο αλάγθεο ηεο 

νκάδαο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ ε νκάδα vα απνθχγεη ην έξγν 

ηεο.  

Ζ πνξεία ηεο νκάδαο δεκηνπξγεί κηα θνπιηνχξα (GroupCulture) θαη θαηά ζπλέπεηα, 

ηνπνζεηεί ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο θη αμίεο, νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ νκάδα ζε νκάδα. Με 

άιια ιφγηα, γίλεηαη κηα κηθξνθνηλσλία, εληφο ηεο νπνίαο ζα παηρηνχλ νη ζπγθξνχζεηο θαη ζα 

βξεζνχλ νη αληίζηνηρεο ιχζεηο, ψζηε ην θάζε κέινο λα σξηκάζεη θαη λα κπνξεί λα ηα 

θαηαθέξλεη θαιχηεξα ηφζν κέζα ζηελ νκάδα φζν θαη έμσ απφ απηήλ 

(StockWhitaker&Lieberman, 1964). Έηζη, ε νκάδα γίλεηαη «έλα εξγαζηήξη εθπαίδεπζεο γηα 

ηε δσή». 

Ο Foulkes (1990) ππνζηεξίδεη φηη ε νκάδα σο ζχλνιν απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

νθείινπκε λα δνχκε ηα ζπκβαίλνληα ζε κηα νκαδηθή ζεξαπεία. Φπζηθά, δελ αξλείηαη ηε 

ζεκαζία ηνπ θάζε κέινπο. Ζ νκάδα, φκσο, ιεηηνπξγεί σο έλα ζπλεθηηθφ θαη 

αιιεινεμαξηψκελν ζχλνιν. 

ζν πξνζσπηθά θαη ηδηαίηεξα θη αλ είλαη ηα ιεγφκελα απφ θάζε κέινο, εθθξάδνπλ ζην βάζνο 

κηα έληαζε πνπ είλαη θνηλή ζε φια ηα κέιε. Καζψο εθηπιίζζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο νκάδαο, ην 

θάζε κέινο, αθνχγνληαο ηνπο άιινπο, αζπλείδεηα επεξεάδεηαη θαη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα 

παξφκνην πιηθφ. Π.ρ. αλ θάπνηνο κηιάεη γηα ηε ζιίςε ή ηνλ θφβν ηνπ, απηφ ζα επεξεάζεη θαη 

ζα θέξεη (κε ζπλήρεζε, φπσο ηελ νλνκάδεη) ζηελ επηθάλεηα αληίζηνηρα  αηζζήκαηα θαη ησλ 

ππνινίπσλ.  
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Ζ ζρέζε ηεο νκάδαο κε ηνλ ζεξαπεπηή θπκαίλεηαη πάληα ζε έλα θαλεξφ θαη ζε έλα ιαλζάλνλ 

επίπεδν. Σην θαλεξφ επίπεδν, ν ζεξαπεπηήο απεπζχλεηαη ζηελ ελήιηθε πιεπξά ηεο νκάδαο, 

αλαιχνληαο ηα θίλεηξα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ θάζε κέινπο, ρξεζηκνπνηψληαο, ηαπηφρξνλα, 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο κνληέιν. Γείρλεη φηη έληνλα αηζζήκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζηελ 

νκάδα ρσξίο θίλδπλν, φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ απνηεινχλ έλα νπζηαζηηθφ 

θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη φηη θάπνηνη ζπκβηβαζκνί είλαη απαξαίηεηνη ζηελ 

θνηλσληθή δσή. Ο ζεξαπεπηήο δηαδξακαηίδεη, δειαδή, έλα ξφιν «δαζθάινπ» κέζα ζηελ 

κηθξνθνηλσλία ηεο νκάδαο.  

Σην ιαλζάλνλ επίπεδν, ε  κεηαβίβαζε πξνο ηνλ ζεξαπεπηή (αξρεγφ, δάζθαιν θιπ.) είλαη 

παηδηθνχ ηχπνπ. Σπγθεθξηκέλα, ν ζεξαπεπηήο θαίλεηαη ζηα κάηηα ηεο νκάδαο παληνδχλακνο 

θαη ηθαλφο λα ηθαλνπνηήζεη ή λα καηαηψζεη ηηο αλάγθεο θαζελφο (αλάινγε κε ηηο βαζηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Bion). 

Γηα ηνλ Foulkes, ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ φλ θαη δελ κπνξεί λα ελλνεζεί έλα άηνκν έμσ 

απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο θφζκνο ηνπ αηφκνπ, ην ζψκα 

θαη ε ςπρή ηνπ, ην άηνκν θαη ε θνηλσλία, ε θαληαζία θαη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα 

ζπλνιηθφ θαηλφκελν, θη απνηεινχλ επηκέξνπο απζεληηθέο εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. 

Οπφηε, ζηελ νκάδα, πνπ απνηειεί έλα κηθξφθνζκν ηεο θνηλσλίαο, ζα βξεη μαλά ηνλ ηξφπν λα 

απνηειέζεη έλα μερσξηζηφ άηνκν αιιά ζε επηθνηλσλία κε ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Τν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνρεχεη ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ζηελ έληαμε 

επηπξφζζεησλ καζεκάησλ («Μαζήκαηα Εσήο») ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα, κε ζθνπφ 

ηε ζηαδηαθή ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ καζεηψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο ησλ καζεηψλ απνηειεί βαζηθφ κέζν πξφιεςεο 

θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ή/θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη κε ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. Σπγθεθξηκέλα, εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, 

ηεο αλάπηπμεο ζηελψλ θαη νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ. Δληζρχεη, επίζεο, ηελ απηνεθηίκεζε, ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ 

επαηζζεζία απέλαληη ζηνπο άιινπο, φπσο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή 

δηαδηθαζία. 

Γλσξίδνπκε, άιισζηε, φηη νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα βειηησζεί ή αθφκα 

θαη λα αιιάμεη κέζα απφ απηφ πνπ νλνκάδνπκε «δηνξζσηηθή εκπεηξία» ηελ νπνία δχλαηαη λα 

παξέρεη ε πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ (Yalom&Leszcz, 2006). Τα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ 

ζπλερψο επεξεάδνληαη, αλαλεψλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη κε λέεο ζπλάςεηο κε θάζε εξέζηζκα 

απφ ην πεξηβάιινλ. Σπλεπψο, φπνηεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, εμαηηίαο 

επαλαιακβαλφκελσλ αξλεηηθψλ εξεζηζκάησλ, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη απηνκαηνπνηεζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο πεξηφδνπ, κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζα απφ δηνξζσηηθέο 

εκπεηξίεο ζην ζρνιείν. Ο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη κε 

ην ξφιν ηνπ ηελ επηηπρή δηφξζσζε ηεο πξφηεξεο εκπεηξίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. Κη 

απηφ είλαη ην δεηνχκελν.  
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Ζ δσή δελ απαηηεί κφλν γλψζεηο. Πεξηζζφηεξν ρξεηάδεηαη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, νη 

νπνίεο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε. Τν ζρνιείν κπνξεί, θαη ζα 

ιέγακε έρεη ηελ ππνρξέσζε, λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηή. Υπελζπκίδνπκε εδψ ηε γλσζηή 

θξάζε: «Μνξθσκέλνο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ κπνξεί πνιιά θαη φρη εθείλνο πνπ μέξεη 

πνιιά». Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πξνσζεί ηελ απφθηεζε ή/θαη θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

σξίκαλζεο ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο, είλαη απαξαίηεηε.  

Ζ εθαξκνγή, φκσο, νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα, κφλν φηαλ νη ζπληνληζηέο έρνπλ ήδε ή πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ ζηνηρεηψδε 

γλψζε θη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 

θαζψο θαη κε ηελ ελίζρπζε ή αληηκεηψπηζή ηνπο. Τν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, επνκέλσο, 

ζαπξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαιιηέξγεηα 

ησλ ηξηψλ αιιειεμαξηψκελσλ, βαζηθψλ πιεζπζκψλ: ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ γνλέσλ. 

3. Μεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα αλαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αζπλείδεησλ 

δπλακηθψλ πνπ ηείλνπλ λα αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ (ελ πξνθεηκέλσ ησλ 

αλαθεξφκελσλ πιεζπζκψλ), κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Σην ειιεληθφ 

ζπγθείκελν ππάξρεη έιιεηκκα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

αλαιπηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο αιιά θαη ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηεο νκάδαο. Ο 

εμεηαζηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα πξνάγεη ηνλ αηνκηθηζκφ 

θαη ηνλ αληαγσληζκφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ζηξαηεγηθψλ 

ελεξγνπνίεζεο ηεο νκάδαο σο ππξήλα ζθέςεο θαη δξάζεο.  

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη πνηνηηθή θαη γηα ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ 

επηιέρζεθε σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ε αηνκηθή ζπλέληεπμε ζηε βάζε ηνπ εκηδνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Briniaetal., 2020). 

Σηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε δελ απνηειεί ζθνπφ ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ελφο θαηλνκέλνπ (Creswell, 2011).Ζ 

πνηνηηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ε νπνία κειεηά ηα πξάγκαηα ζην «θςζικό ηοςρ 

πλαίζιο,επισειπώνηαρ να δώζει νόημα ή να επμηνεύζει ηα θαινόμενα μεόποςρ ηυν νοημάηυν 

πος οι άνθπυποι δίνοςν ζε αςηά» φπσο αλαθέξνπλ νη Denzin&Lincoln (2005,φπ. αλαθ. ζην 

Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015,ζει.12). Οη ζπλεληεχμεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα εθθξάζνπλ, κέζα απφ ην δηθφ ηνπο νπηηθφ πξίζκα, ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη πξνζεγγίδνπλ ηε 

βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο (Cohenetal., 2008). Παξάιιεια, ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ επειημία ζηνπο εξσηψκελνπο λα κηιήζνπλ γηα ηηο 

φπνηεο απφςεηο, αληηιήςεηο ή εκπεηξίεο θέξνπλ κε ειεχζεξν ηξφπν θαη ζε βάζνο (Robson, 

2010). Μέζα απφ ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζνχλ ζηνηρεία 
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θαη αληηιήςεηο πνπ είλαη απφξξνηα ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

Σην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, νη πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο 

είλαη εζηηαζκέλεο θαη αξθεηά επέιηθηεο θαζψο θαη ζρεηηθέο κε ηελ εκπεηξία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο λα πξνθαηαιακβάλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 

επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο (Robson, 2010). Γίλεηαη έκθαζε ζε εξσηήζεηο 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκβάζπλζε ησλ ππφ εμέηαζε ζεκαηηθψλ αμφλσλ, κε ηελ πξφζζεζε 

δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη.  

Κχξηνο ζθνπφο ηεο ρξήζεο ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ βησκαηηθνχ 

εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο» απνηειεί ην γεγνλφο φηη επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

αλζξψπηλε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ  «έλα είδνο 

ζπδήηεζεο ζηελ νπνία ν απαληψλ λα αηζζάλεηαη άλεηα» ζχκθσλα κε ηνλ Kitwood (1977, φπ. 

αλαθ. ζην Cohenetal., 2008).  

Σηφρνο είλαη ε απνηχπσζε θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ ηνπ βησκαηηθνχ 

εξγαζηεξίνπ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ζηηο 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

(πξφγξακκα παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο). Τν δείγκα αθνξά 41 εθπαηδεπφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχοηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο  

(ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 4
νπ

 έηνπο ζπνπδψλ ησλ νθηψ πξνπηπρηαθψλ ηκεκάησλ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ειηθίαο 23-28 εηψλ), νη νπνίνη θνίηεζαλ ζην παξαπάλσ 

Πξφγξακκα, ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2019-2020 φπνπ θαη εθαξκφζηεθαλ ηα «Μαζήκαηα 

Εσήο» κε ηε κνξθή δηα δψζεο ζεκηλαξίνπ (βησκαηηθνχεξγαζηεξίνπ) ζε έμη δηαδνρηθέο 

ηεηξάσξεο ζπλαληήζεηο ζην ρεηκεξηλφ θαη ζην εαξηλφ εμάκελν. 

3.1. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Τα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα επηιέρζεθαλ ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηε θηινζνθία ηεο 

έξεπλαο θαη λα απνηππψζνπλ ειεχζεξα ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνςήθησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απηά ήηαλ ηα παξαθάησ: 

1. Πψο βνεζνχλ ηα «Μαζήκαηα Εσήο» ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε    

απηνζπλείδεζε; 

2. Πψο βνεζνχλ ηα «Μαζήκαηα Εσήο» ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δπλακηθψλ ηεο νκάδαο κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε; 

3. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε ηεο 

απηνβειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηα «Μαζήκαηα 

Εσήο»; 

Σηε ζπλέρεηα, ν νδεγφο ζπλέληεπμεο ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο λα ελζσκαηψλνπλ 
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ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αλαζχξνπλ ζηε κλήκε ηνπο ζπγθεθξηκέλεο αλακλήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ καζεκάησλ 

δσήο θαη λα ηηο ζρνιηάζνπλ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά αληηθείκελα 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ δηαδνρηθά ζηα «Μαζήκαηα Εσήο» θαη ζρεηίζηεθαλ κε βησκαηηθέο 

δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κία ζπλνιηθή 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σχκθσλα κε ηνλ Creswell (2012), 

ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν λα πξνηείλεη βειηηψζεηο θαη αιιαγέο.Σε απηφ ην πιαίζην θηλήζεθε ε 

έξεπλα ζε φηη αθνξά ην ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ δεηάεη ζπλνιηθά ηε γλψκε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα νθέιε ησλ «καζεκάησλ δσήο».  

Σπγθεθξηκέλα, ηα εξσηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα ηξία εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ήηαλ ηα παξαθάησ: 

Δξώηεζε 1 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο», έγηλε παξνπζίαζε ηνπ 

ηξφπνπ/κνληέινπ πνπ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο αιιά θαη ηεο ζρέζεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπο. Πψο ζα 

εθηηκνχζαηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ;  

Δξώηεζε 2 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο», ιάβαηε κέξνο ζηελ 

ζεσξεηηθή θαη βησκαηηθή παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ησλ δπλακηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα 

κεγάιε νκάδα. Δθηηκάηε πσο ε ελ ιφγσ εκπεηξηθή ζπκκεηνρή ζαο  εληζρχεη ηελ εθπαίδεπζή 

ζαο ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο σο πξνο ηηο πξνθιήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπλαληήζεηε ζηελ κειινληηθή ζαο επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή πνξεία; 

Δξώηεζε 3 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο», παξαθνινπζήζαηε 

εηζήγεζε ζρεηηθά κε ηα  βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςπρηθψλ ακπλψλ, ησλ απηφκαησλ 

δειαδή ηερληθψλ ή πξάμεσλ πνπ ν άλζξσπνο εθηειεί αζπλείδεηα πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη εξεζίζκαηα. Πψο εθηηκάηε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα  ηεο  εηζήγεζεο; 

Δξώηεζε 4 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο», παξαθνινπζήζαηε 

παξνπζίαζε κε επηθείκελε αλνηθηή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πέληε βαζηθψλ ραξαθηεξνινγηθψλ ηχπσλ (ζρηδνεηδή, ςπραλαγθαζηηθφ, θαηαζιηπηηθφ, 

πζηεξηθφ θαη λαξθηζζηζηηθφ). Πψο εθηηκάηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαζψο θαη ηεο εκπεηξίαο ζαο ζηελ επηθείκελε  αλνηθηή ζπδήηεζε;  

Δξώηεζε 5 

Τν βησκαηηθφ εξγαζηήξην «Μαζήκαηα Εσήο»  ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε κειινληηθψλ 
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επαγγεικαηηψλ Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο 

εμνηθείσζεο κε ςπρνινγηθά δπλακηθά πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πνξεία θάζε κηθξήο θαη κεγάιεο 

θνηλσληθήο νκάδαο. Πψο αμηνινγείηε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απφ ηελ έσο ηψξα ζπλνιηθή 

εθαξκνγή ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ; 

3.2. Αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

Σηελ πνηνηηθή έξεπλα κεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε αλάιπζή ηνπο. Ζ 

αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ απνηεινχλ δεδνκέλα θεηκέλνπ. Τα 

δεδνκέλα απηά απνηεινχληαη απφ «πλήπειρ λέξειρ  με επαπκέρ πλαίζιο για να μποπούν να 

επμηνεςθούν» (Patton, 2002). Ζ θχζε ηεο αλάιπζεο ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία έρεη 

δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, θαηά ηελ νπνία αλαδεηνχληαη, πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη 

πξφηππα ή κνηίβα ή επαλαιακβαλφκελα λνεκαηηθά ζέκαηα ζηα δεδνκέλα θεηκέλνπ (ζεκαηηθή 

αλάιπζε). Σχκθσλα κε ηνλ Creswell (2011) ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ζηελ αλάιπζε 

απηή, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ησλ λνεκαηηθψλ κνλάδσλ, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ θαηάηαμε ηνπο, ηε δφκεζε αθεγήζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα 

πεξηερφκελα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  

Σηελ παξνχζα έξεπλα, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηε ρξήζε ηεο αηνκηθήο 

ζπλέληεπμεο ζηε βάζε ηνπ εκηδνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ,εμεηάζζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

θχξηνπο άμνλεο πνπ δηαηξέρνπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη δφζεθε έκθαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οηθαζ’επαλάιεςε ιέμεηο, 

θξάζεηο θαη ην πεξηερφκελνησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζεγηα λα 

δηακνξθσζνχληα πέληε ζεκαηηθά πεδία ζηα απνηειέζκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Δηδηθφηεξα, 

εμεηάζζεθε δηεμνδηθά θάζε ζπλέληεπμε δειαδή νξηνζεηήζεθαλ ηα λνήκαηα πνπ απηή 

κεηαθέξεη, δηαηεξψληαο σζηφζν ηα δνκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη επηρεηξήζεθε ε ζχγθξηζε 

κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο επί κέξνπο παξακέηξνπο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

4. Απνηειέζκαηα 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ζχκθσλα κε ην 

πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάηαμεο ησλ απαληήζεσλ αιιά θαη 

ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζηφρεπζεο θάζε εξψηεζεο. Τν κεγάιν κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζηαηηζηηθνχ πίλαθα (βι. παξαθάησ 

ηνλ πίλαθα 1), έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επηβεβαησζεί ε ζεηηθή άπνςε ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα «Μαζήκαηα 

Εσήο» ζηηο αληίζηνηρεο ππνελφηεηεο.Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη (ππνθείκελα ηεο έξεπλαο) είλαη 

εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη αθφκε δελ έρνπλ δηδάμεη ζε ζρνιηθή 

αίζνπζα πέξαλ ηεο πξαθηηθήο ηνπο ζηα δεκφζηα ζρνιεία. ηαλ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηρλειάηεζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ 
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καζεηψλ, είλαη εκθαλέο φηη πξνζπαζνχλ πξψηα λα αλαγλσξίζνπλ ηα δηθά ηνπο 

ραξαθηεξνινγηθά ζηνηρεία. 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,θαηεγνξηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε 

ηηο πέληε εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

4.1. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ε επηθνηλσλία 

Σηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο, ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δείγκαηνο επηθεληξψζεθε ζηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε. Φαξαθηεξηζηηθά, αλέθεξαλ πσο κέζα απφ ηα «Μαζήκαηα Εσήο» 

απέθηεζαλ άγλσζηεο έσο ηψξα γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ 

ηελ επηθνηλσλία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Μπνξνχλ, πιένλ, λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηνλ 

ηξφπν κε ην νπνίν ζα επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε καζεηηθή εκπεηξία. Φαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ζπληζηνχλ νη εμήο καξηπξίεο: «Πξνβιεκαηίζηεθα γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

επηθνηλσλψ»,  «Αλαξσηήζεθα γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη  αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

καο ζρέζεσλ».  

 Ψζηφζν, κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ  βξήθε αδηάθνξε θαη κνλφηνλε ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξνπζίαζε. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά: «Αζρνιεζήθακε πεξηζζφηεξν 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο-ηχπνπ παξά κε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο», 

«απνπζία εμνηθείσζεο κε ην αληηθείκελν - κνλφηνλν ην ζεσξεηηθφ κέξνο κε ηνλ Freud». 

4.2. Η δπλακηθή ηεο νκάδαο 

Σηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κεγάιε νκάδα, ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ, ραξαθηεξίδνπλ ηελ εκπεηξία ζεηηθή. Δπηζεκαίλνπλ πσο 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα ηνπο βνήζεζε λα αληηιεθζνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη λα εθηηκήζνπλ πσο έλα ηέηνην θιίκα είλαη πνιχ 

βνεζεηηθφ, ηφζν γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, φζν 

θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ κέζα ζηελ ηάμε. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ππνγξακκίδνπλ, επίζεο, πσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ κεγάιε νκάδα ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία 

λα δνπλ βησκαηηθά πσο ην πιαίζην κηαο νκάδαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ πνπ βνεζάεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνπο άιινπο θαη 

φηη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ αλάκεζά ηνπο απνηειεί βάζε ζπλεξγαζίαο. Απηή ε λέα 

θαηαλφεζε ηνπο ππνδείρλεη πσο ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε,  βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ 

αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα είλαη εθηθηή κέζα ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο θαη 

κέζα απφ ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ καδί ηνπο. Παξάιιεια, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο εγεηηθέο ή κε ηάζεηο θάζε καζεηή. Καηαηνπηζηηθή είλαη ε καξηπξία: «Ήηαλ 

κηα ππελζχκηζε φηη πξέπεη λα βειηησζψ αθφκα πεξηζζφηεξν ζην θνκκάηη ηεο απηνπεπνίζεζεο 

θαη ηεο εμσζηξέθεηαο».         
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Απφ ηελ άιιε, ππήξμαλ θαη θνηηεηέο, νη νπνίνη εληφπηζαλ δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο, θαζψο ε ακεραλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εληάζεηο θαη αληηζέζεηο. 

4.3. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ακπληηθώλ κεραληζκώλ θαη δηαρείξηζε 

ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

Σηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελφηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ 

αθνξνχζε ζηε δηδαζθαιία ησλ ςπρηθψλ ακπλψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ (εξψηεζε 3), νη εληππψζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα ήηαλ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο. Σπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, απνθφκηζαλ 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο απέλαληη ζηα αζπλείδεηα άγρε πνπ 

πξνθαινχληαη ζην αλαπηπζζφκελν παηδί, φηαλ θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηηο πιεπξέο εθείλεο ηνπ 

εαπηνχ ηνπ πνπ είλαη απνδεθηέο ελψ θαηαζηέιιεη ή απαξλείηαη εθείλεο πνπ ζπλαληνχλ 

απνδνθηκαζία. Δπίζεο, αλέθεξαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

δηθνχ ηνπο άγρνπο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε καξηπξία κηαο θνηηήηξηαο: «Με βνήζεζε λα 

θαηαλνήζσ ηελ αζπλείδεηε πιεπξά ησλ αληηδξάζεσλ θαη λα ζθεθηψ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

δηθψλ κνπ αληηδξάζεσλ». Παξάιιεια, ε παξνπζίαζε θαη νη βησκαηηθέο αζθήζεηο ηνχο 

έδσζαλ ηα εξγαιεία, ψζηε λα βξίζθνπλ ηηο θαηάιιεινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο γηα λα  

αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζεγγίδνπλ επθνιφηεξα ηηο αζπλείδεηεο ακπληηθέο δηαδηθαζίεο. 

Τέινο, νη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπο πξνζέθεξε ηα 

θαηάιιεια εθφδηα ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνχλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο  ζην κέιινλ σο εθπαηδεπηηθνί. 

4.4. Χαξαθηεξνινγηθνί ηύπνη θαη αλνηθηή ζπδήηεζε  

Σηελ εξψηεζε 4 πνπ αθνξά ζηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξνινγηθψλ ηχπσλ θαη 

ζηελ αλνηρηή ζπδήηεζε κέζσ ηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ,  ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

ησλ θνηηεηψλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο δήισζαλ ελζνπζηαζκέλνη, θαζψο ραξαθηήξηζαλ ην 

βησκαηηθφ εξγαζηήξην σο ζπλαξπαζηηθφ σο πξνο ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ. 

Σχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ην εξγαζηήξην ηνπο βνήζεζε λα αλαθαιχςνπλ ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε θαη εμέιημε. Αλέθεξαλ 

φηη, κέζσ ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαηέθηεζαλ κεγαιχηεξν βαζκφ απηνγλσζίαο, θαζψο θαίλεηαη λα 

πξνζεγγίδνπλ βαζχηεξα ηα πξνζσπηθά αζπλείδεηα θίλεηξα, ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο θαη ην είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ. 

Παξάιιεια, ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ηελ πιαηζηψλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηεο πξνζρνιηθήο 

ηνπο ειηθίαο. Ζ επίγλσζε βαζηθψλ ραξαθηεξνινγηθψλ ζηνηρείσλ βνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ. 

Σρεηηθά κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ζεκάησλ-εξεζηζκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ βησκαηηθνχ 
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εξγαζηεξίνπ, νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ αλνηρηή 

ζπδήηεζε, ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο απνθαιππηηθή ηερληθή. Ζ αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο 

εηδηθνχο ζπλέβαιε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα γίλνπλ πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη άλζξσπνη θαη 

κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί. Ζ ζχλδεζε ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπλαιιαγή ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζηζηψληαο  ην εξγαζηήξη 

ελδηαθέξνλ θαη επνηθνδνκεηηθφ. Παξάιιεια, επεζήκαλαλ φηη ζα ήζειαλ λα έρεη αθηεξσζεί 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηελ αλνηρηή ζπδήηεζε, έηζη ψζηε λα θαηαλνεζνχλ πιεξέζηεξα ηα 

θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, ζα ήζειαλ λα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο δηαιέμεηο πεξηζζφηεξα ηερλνινγηθά εξγαιεία (βίληεν) γηα λα επηηεπρζεί  

ζπγθξηηηθή αλάιπζε γηα θάζε ηχπν. 

Σε φ,ηη αθνξά ζηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ ραξαθηεξνινγηθψλ ηχπσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, 

είλαη αζαθέο αλ είραλ φινη ηελ ίδηα άπνςε γηα ην πψο δηακνξθψλνληαη θαη εθθξάδνληαη. 

Κάπνηνη αλέθεξαλ φηη ε αλαγλψξηζε χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ βνεζάεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ζεβαζκνχ θαη απηνζεβαζκνχ. Έλαο θνηηεηήο αλέθεξε φηη «κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ζε κηα πξνζσπηθφηεηα έλα θξάκα 1-2 ηχπσλ θαη φηη άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

ηδηνζπγθξαζηαθά ελψ άιια είλαη θνηλσληθά επίθηεηα». Άιινη αλέθεξαλ φηη κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζε θαηαλφεζαλ φηη δελ ππάξρνπλ θαιέο θαη θαθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη φηη ε βαζηθή 

αλάγθε ελφο αηφκνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ςπρηθήο ηνπ 

ηζνξξνπίαο. Κάπνηνη θνηηεηέο ζεψξεζαλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηε δηδαζθαιία 

ηνπο. Σπλεπψο, ππήξμαλ θνηηεηέο πνπ επεζήκαλαλ φηη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο, ψζηε λα κελ πεξηγξάθνληαη ζηεξενηππηθά νη ραξαθηεξνινγηθνί ηχπνη, θπξίσο 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ έκθπιε θαηαλνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ 

παξνπζηάζεσλ εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη γηα θάπνηνπο ήηαλ εληειψο 

λέα γλψζε, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο, φπσο ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ 

έρνπλ δηδαρζεί θνηλσληθή ςπρνινγία, απνηέιεζε κηα επθαηξία πεξεηαίξσ εκβάζπλζεο, θαζψο 

ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. 

4.5. Σπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σπκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

«Μαζήκαηα Εσήο» απφ ηνπο θνηηεηέο, ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο εμέθξαζε 

ελζνπζηαζκφ, ζεσξψληαο ηελ εκπεηξία ηεο  ζπκκεηνρήο ηνπο  ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Τφληζαλ 

πσο ην εξγαζηήξην ζηάζεθε σο δπλαηφο πάξνρνο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεσλ αιιά θαη σο 

βησκαηηθή πξσηνπνξηαθή πξφθιεζε γηα αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε. Σπλεπψο, 

επεζήκαλαλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία ηνπο βνήζεζε λα 

απνθηήζνπλ  κηα επξχηεξε νπηηθή γηα ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Φαξαθηήξηζαλ ην 

πξφγξακκα σο κηα μερσξηζηή θαη ελδηαθέξνπζα εκπεηξία, ε νπνίαπέηπρε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο θαη ηνπο ράξηζε κηα λέα νπηηθή πάλσ ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα. 
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4.6.  Σηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Πίλαθαο 1: Πνζνζηά ζεηηθώλ απαληήζεσλ 

Σηνλ παξαπάλσ πίλαθα απνηππψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε θάζε 

εξψηεζε. Σηηο εξσηήζεηο 2, 4 θαη 5 ε απάληεζε κφλν ελφο θνηηεηή απφ ηνπο 41 ζα κπνξνχζε 

λα αμηνινγεζεί σο αξλεηηθή, ζηελ εξψηεζε 1 κφλν ηξεηο θνηηεηέο δελ έδσζαλ απφιπηα 

ζεηηθή απάληεζε θαη ζηελ εξψηεζε 3 δχν θνηηεηέο. Σπλνιηθά, πάλσ απφ ην 95% ηνπ 

δείγκαηνο δείρλεη ηθαλνπνηεκέλν κε ην εξγαζηήξην «Μαζήκαηα Εσήο». 

5. Σπγθξίζεηο ζεσξεηηθώλ ζηνηρείσλ από ηε βηβιηνγξαθία 

Σην παξφλ κέξνο αλαιχνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηε βάζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη εξεπλεηηθήο αξζξνγξαθίαο πνπ απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη εξκελεχνληαη ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

5.1. Απηνβειηίσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

Τν εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, πέηπρε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, θαζψο απέθηεζαλ πνιιαπιέο δεμηφηεηεο, φπσο: (α) ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο, έθθξαζεο θαη δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ, (β) απηνέιεγρν, (γ) ελζπλαίζζεζε, (δ) 

πνηνηηθή επηθνηλσλία, (ε) δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, (ζη) δηεθδηθεηηθή ζηάζε, (δ) 

πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα θαη (ε) απηνεπίγλσζε (Goleman, 2006. 2011), ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηεο Κνηλσληθήο θαη Σπλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο (ΚΣΑ), κε απνηέιεζκα λα είλαη 

ηθαλνί λα ζέηνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ ζεηηθνχο ζηφρνπο, λα βηψλνπλ θαη λα επηδεηθλχνπλ 
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ελζπλαίζζεζε γηα ηνπο άιινπο, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ζεηηθέο ζρέζεηο θαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε ππεχζπλεο απνθάζεηο (The Collaborative for Academic, Social, and 

EmotionalLearning, CASEL). 

5.2. Αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο  

Οη θνηηεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη απέθηεζαλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ηεο 

νκάδαο θαη ηε δηαρείξηζε εξγαιείσλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη εθπαηδεπφκελνη βξίζθνληαη ζε κηα ειηθηαθή θάζε, θαηά ηελ 

νπνία θαινχληαη λα κάζνπλ ηνλ ελήιηθν εαπηφ ηνπο. Υπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ην ζεκηλάξην 

θάλεθε λα ηνπο άθεζε ηδηαίηεξα ζεηηθέο εληππψζεηο, θαζψο ζπλέβαιε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

απηνεπίγλσζεο θαη ηνπο έδσζε ην εξέζηζκα λα έξζνπλ πην θνληά ζηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ίδηνη 

έδσζαλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ απηνβειηίσζε, ηελ εμνηθείσζε 

θαη ηελ απηνγλσζία. Μάιηζηα, ζεσξνχλ ηελ ηειεπηαία σο πξνυπφζεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, 

θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ (Durkheim, 1925) θάζε ηάμε απνηειεί κηα ζπιινγηθή αηνκηθφηεηα. 

Οη θνηηεηέο εκπλεχζηεθαλ απφ ην εξγαζηήξην θαη ειπίδνπλ φηη ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, εθαξκφδνληαο ηε γλψζε πνπ απέθηεζαλ 

κέζα απφ ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Τε ζεκαζία ησλ θαλφλσλ 

έθθξαζεο θαη κνηξάζκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ απφ ηε κεξηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνλίδεη θαη ν Ekman (2008).  Σπλεπψο, ην πξφγξακκα εμνπιίδεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα παξέρεη καζεζηαθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο, 

ζπλδένληαο ηελ ςπρνινγία κε ηελ εθπαίδεπζε.  

5.3. Γηαρείξηζε ζηξεο 

Τν άγρνο θπξηαξρεί ζην ζχγρξνλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη, ζχκθσλα κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ππάξρεη αλάγθε γηα αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Τν εξγαζηήξην ησλ «Μαζεκάησλ Εσήο» ηνπο βνήζεζε κέζα 

απφ ηελ εθκάζεζε ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη, 

αλαζηνραδφκελνη ην κέιινλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, ζεσξνχλ πσο φζα έκαζαλ ζην 

εξγαζηήξην ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηθνχ ηνπο άγρνπο ζην ζρνιείν, ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε 

ηηο αλαθνξέο ηνπο, εθνδηάζηεθαλ κε εκπεηξίεο θαη γλψζεηο πνπ ζα ηνπο εκπλεχζνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο κε ςπρξαηκία θαη ππνκνλή, κεηαηξέπνληαο ηηο αξλεηηθέο 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ζε επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Τε ζεκαζία 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δαζθάισλ γηα αληηζηξνθή ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα ησλ Liebebergetal. 

(2016). Παξάιιεια, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο έλαληη ηεο επίθξηζεο ππνγξακκίδεηαη 

απφ ηε Liu (2017).  

Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη ην εξγαζηήξην ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αληηιακβάλεηαη ηα 

κε ξεζέληα κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο. Τα αλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά ππνγξακκίδνληαη θαη 

ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Lau&Wu (2012), σο ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε 

λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη θάζε πεξίπησζε κε δηαθξηηηθφηεηα θαη εμαηνκηθεπκέλε 

παξέκβαζε φπνπ ρξεηάδεηαη. Ζ ελ ιφγσ ζέζε εληζρχεη ηε ζεσξία πεξί ελζπλαίζζεζεο ηνπ 

Ζoffman (2001). 

Μηιψληαο γηα φια απηά, βέβαηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Ο φξνο 

αλζεθηηθφηεηα (resilience) αλαθέξεηαη ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ππνδειψλεη ηε ζεηηθή 

πξνζαξκνγή ή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαηεξήζεη ή λα αλαθηήζεη ηελ ςπρηθή ηνπ 

πγεία κέζα ζε πιαίζηα πξνθιήζεσλ ή αληίμνσλ ζπλζεθψλ (Henderson&Milstein, 2008, 

Luthar, Ciccheti&Becker, 2000, Masten, Best &Garmezy, 1990, Masten&Gewirtz, 2008). H 

πξνψζεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηα λεαξά παηδηά απφ ζηνξγηθνχο ελήιηθεο -ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο- δελ βαζίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ άγρνπο θαη 

ηεο αληημνφηεηαο νινθιεξσηηθά απφ ηηο δσέο ηνπο, αιιά ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε απηά φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ δηαβαζκηζκέλεο πξνθιήζεηο, ψζηε λα εληζρχεηαη ε επάξθεηα θαη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Werner, 2000). Σπλεπψο, ην εξγαζηήξην πξνσζεί ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

5.4. Η ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε 

Σηα ζεηηθά ηνπ εξγαζηεξίνπ νη θνηηεηέο ζεκείσζαλ ηε ζεκαζία ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ηεο εκπεηξηθήο ηνπ δηάζηαζεο κέζσ ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ, 

θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Stipeketat (1999). Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο θαη θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλαληη ησλ ζεσξεηηθψλ ζεκηλαξίσλ απφ εηδηθνχο ζηνπο καζεηέο. Ζ 

βησκαηηθή δηάζηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θάλεθε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα ζηνπο θνηηεηέο 

απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο, ε νπνία θάλεθε λα δπζθνιεχεη θάπνηνπο απφ 

ηνπο θνηηεηέο. Αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ σο κηα ρξήζηκε ηερληθή πνπ 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο νκάδαο, ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ απηνπεηζαξρία. Mέζα απφ ην βησκαηηθφ παηρλίδη κε 

φινπο, φπσο θαη κε ηε κνξθή ππννκάδσλ, νη θνηηεηέο κπφξεζαλ λα δνπλ ηελ ηάμε ηνπο ζαλ 

κηα κηθξνθνηλσλία θαη λα εμαζθεζνχλ ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ εθάζηνηε ζπγθξνχζεσλ 

αιιά θαη εμεχξεζεο ςπρνδπλακηθψλ ιχζεσλ κέζα ζε απηέο (Dorothyetal, 1964). Γηα 

αξθεηνχο θνηηεηέο, ε ελφηεηα απηή απνηέιεζε εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο 

κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ επξχηεξε αμία θαη δηάρπζε ησλ ζεηηθψλ επηξξνψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηα επξχηεξα 

θνηλσληθά δίθηπα. 
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5.5. Η ζεκαζία ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ γηα ηνπο κειινληηθνύο 

εθπαηδεπηηθνύο  

Σε φ,ηη αθνξά ηε κειινληηθή εθαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη θνηηεηέο αλέθεξαλ φηη 

απνθφκηζαλ πξνζσπηθφ φθεινο, θαζψο πέηπραλ κέζα απφ ηηο παξνπζηάζεηο κεγαιχηεξν 

βαζκφ απηνγλσζίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θεψξεζαλ φηη ην 

εξγαζηήξην δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, αιιά θαη λα εξκελεχνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο  καζεηψλ θαη ζπλαδέιθσλ. Παξάιιεια, επεζήκαλαλ φηη ζα ηνπο πξνζθέξεη 

πνιχηηκε βνήζεηα ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, πξνζζέηνληαο  φηη κεηά 

ην ζεκηλάξην αηζζάλνληαη πην έηνηκνη γηα απηφ, αλ θαη έρνπλ αθφκα αξθεηά λα κάζνπλ.  

Πξφηεηλαλ, θαηαιεθηηθά, λα δνζεί έκθαζε ζηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη ζηηο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ θαη λα δνζεί πεξεηαίξσ βηβιηνγξαθία γηα κειέηε θαη εκβάζπλζε, 

επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο επηκφξθσζεο πάλσ ζηα αληίζηνηρα ζέκαηα. 

Παξάιιεια, ππνγξάκκηζαλ φηη ρξεηάδεηαη λα ηνλίδεηαη ν θίλδπλνο απφθηεζεο κηαο 

ζηεξενηππηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη λα 

απνδίδνπλ ραξαθηεξνινγηθέο ηακπέιεο ζηνπο καζεηέο. Σπλεπψο, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε 

έκθαζεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ςπρνδπλακηθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο νκάδεο, ζηελ θαιιηέξγεηα  

επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ δηεξεχλεζε θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Σπλνιηθά, 

ραξαθηήξηζαλ ην πξφγξακκα πξσηφηππν ζε ζρέζε κε φ,ηη άιιν έρνπλ δηδαρζεί ζην 

παλεπηζηήκην θαη ζεσξνχλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα ην αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ζηελ πνξεία 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. 

6. Σπδήηεζε θαη Σπκπεξάζκαηα 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ηα «Μαζήκαηα Εσήο» 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκβάζπλζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. Ζ πιεηνςεθηθή ζεηηθή απφθξηζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαλεξψλεη πσο ε επίδξαζε ησλ βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ είλαη ζεκαληηθή. Ο 

ελζνπζηαζκφο ηνπο θαη ε ζέιεζε γηα πεξαηηέξσ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ιεηηνπξγνχλ σο 

έλαπζκα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ βησκαηηθψλ απηψλ καζεκάησλ. Ζ 

κειέηε απηή δείρλεη πσο ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαηαιχηεο γηα ηελ πην νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ. 

Παξάιιεια, ε βησκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο εληείλεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηε δίςα γηα κάζεζε.  

Σπλνςίδνληαο, ηα πςειά πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη ε απφδεημε πσο νη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη έηνηκνη θαη πξφζπκνη λα «γλσξίζνπλ» θαιχηεξα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο 

ςπρηθφ θφζκν κε απψηεξν ζθνπφ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνζπλείδεζε, λα νδεγεζνχλ 

ζηελ απηνβειηίσζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ηφζν ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο φζν θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο. 
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7. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα – Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο  

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηα δψζεο 

ζπλαληήζεσλ ζηα παλεπηζηήκηα εμαηηίαο ηνπ covid-19, δελ ππήξρε δπλαηφηεηα 

δηαζηαχξσζεο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ πνζνηηθήο έξεπλαο ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

κεπνηνηηθή έξεπλα. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη ε γλψκε ησλ 

δηδαζθφλησλ νκαδηθψλ ζεξαπεπηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα πεξαηηέξσ αλαζηνραζκφ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα κηα ζπλερφκελε δηεξεχλεζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ «Μαζεκάησλ Εσήο» ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο in vivo ζε 

δαζθάινπο, θαζεγεηέο, καζεηέο αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο, θαζψο ε επνηθνδνκεηηθή 

επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα ζπγθξνηείηαη θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 
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