SCIENTIFIC EDUCATIONAL JOURNAL
ISSN: 2241-4576
QUARTERLY PERIODIC EDITION
VOLUME 8 | ISSUE 3 | YEAR 8 | 2020

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Page 2 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Πεξηερφκελα
Editorial

6

πχξνο Κηνπιάλεο/ Spiros Kioulanis

1. Θεκαηηθή

απνηίκεζε
ηνπ 3νπ Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ
Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Νέεο Πξνθιήζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε» 02-04
Οθησβξίνπ 2020 δηαδηθηπαθά http://www.iecat.educircle.gr/ /Thematic
evaluation of the 3rd International Experiential Conference on Applied
Teaching: "New Challenges in Education" 2nd-4th October 2020 On Web
http://www.iecat.educircle.gr/

8

πχξνο Κηνπιάλεο, Ησζήθ Φξαγθνχιεο, Δπάγγεινο Αλάγλνπ, Βαζίιεηνο Καξλαβάο,
Μαξία Νηάξε, Υξήζηνο ακαξάο/ Spiros Kioulanis, Iosif Fragkoulis, Evaggelos
Anagnou, Vasileios Karnavas, Maria Niari, Christos Samaras

2. Presentation of research findings regarding the IECAT2020 participants‟

17

views on the thematic context of the conference
Spyros N. Kioulanis, Christos Samaras, Maria Niari

3. Φεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη επηθνηλσλία ζηελ ελήιηθε κάζεζε: κηα έξεπλα ζε

θνηηεηέο θαη Καζεγεηέο-πκβνχινπο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ
Παλεπηζηεκίνπ/ Digital skills and communication in adult learning: a
survey of students and tutors of the Hellenic Open University

29

Γεψξγηνο Παλαγησηφπνπινο, Ήιηα Σζαπιαξή, Εσή Καξαληθφια/ Georgios
Panagiotopoulos, Ilia Tsaplari, Zoe Karanikola

4. Studying gendered representation and gender stereotypes in Modern Greek

Language textbook: examples from secondary education/ Μειεηψληαο ηηο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ θχισλ θαη ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ ζην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην ηεο Νέαο ειιεληθήο γιψζζαο:παξαδείγκαηα απφ ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

48

Vasiliki Chatziefthymiou/ Βαζηιηθή Υαηδεεπζπκίνπ

5. Γπλαίθεο θαη Ζγεζία: Ζ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε/

58

Women and Leadership: Their representation in greek education
Καηεξίλα αξαθίδνπ/ Katerina Sarafidou

6. Απφςεηο ζπνπδαζηψλ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο

Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο: Ζ
πεξίπησζε ηεο ηειεθπαίδεπζεο/ The views of Annual Pedagogical Training
Programme students in connection with the use of modern types of
education: The case of teleconference

73

Δηξήλε Βνγηαηδάθε, Διέλε Κνπξάθε, Ησζήθ Φξαγθνχιεο/ Eirini Vogiatzaki, Eleni
Kouraki, Iosif Fragkoulis

7. Οη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληέο ηνπο: εκπεηξηθή έξεπλα ζε

θνηηεηέο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο./ Students‟
points of view regarding their professors: empirical research in Aristotle
University of Thessaloniki

99

Αληψλεο Γ. Παπανηθνλφκνπ/ Antonis D. Papaoikonomou

8. Effect of chemical contaminants on brain development and mental health of

preschool and school-age children: a review

112

Page 3 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
Maria Lyssikatou, Andreas Oikonomou

9. Απφςεηο πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ/ Opinions of Educational Work
131
Coordinators on their acceptance by school teachers
Θεφδσξνο Καξακεηφπνπινο/ Theodoros Karamitopoulos

10. Αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ

ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηεο απηναμηνιφγεζεο./
School Counselors' perceptions of the role of the modern School Counselor 142
and the processes for developing self-evaluation.
Μηιηηάδεο Πέληαο, Αλαζηαζία Α. Πακπνχξε/ Miltiadis Pentas, Anastasia Α.
Pampouri

11. Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ Β' Δπηπέδνπ

Σ.Π.Δ. ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο (ΠΑ.Κ.Δ.). Ζ
πεξίπησζε ηεο πζηάδαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ/ Evaluation of the Trainers‟
159
Training Programme of ICT B΄ level at the University Training Centres
(P.A.K.E.). The case of the Foreign Language Group
Φσηνχια Καηζνχινπ/ Fotoula Katsoulou

12. STEM Education in Europe & the PISA Test
Georgios Roungos, Christos Kalloniatis, Yiannis Matsinos

177

13. Τπνινγηζκφο

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ κίαο ππξαθησκέλεο
αληίζηαζεο απφ ηελ αλάιπζε θάζκαηνο θσηφο, πξνο έληαμε ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε κεζνδνινγία STEM./ Calculation of the
characteristic quantities of an incandescent resistor from the analysis of 188
light spectrum, to be included in the educational process with STEM
methodology.
Πνιχδσξνο ηαπξφπνπινο, Βαζίιεηνο Κνπηνχθαξεο/ Polydoros Stavropoulos,
Vasilis Koutoufaris

14. Δπαγγεικαηηθφ άγρνο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθή επίδνζε ηειεηνθνίησλ

ιπθείνπ/ Professional stress of teachers and school performance of high
school senior students
202
Ξαλζίππε Φνπιίδε, Δπάγγεινο Υ. Παπαθίηζνο, Δηξήλε Γήκνπ, Ξελνθψλ
Βακβαθεξφο/ Xanthippi Foulidi, Evangelos C. Papakitsos, Irini Dimou, Xenophon
Vamvakeros

15. Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία/ Social skills of

219

children with visual impairment
Μαξηιέλα Κνπθνπβέηζνπ/ Marilena Koukouvetsou

16. Ζ Tέρλε ελψλεη καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο: Μειέηε πεξίπησζεο

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε/ Art unites students with and without
231
disabilities: A case study in secondary education
Αξγπξνχια Υ. Αιεμαλδξνπνχινπ,
Alexandropoulou, Elena –Fibi Chitiri

Έιελα

–Φνίβε

Υπηήξε/

Argyroula

17. Ο ξφινο ηεο θηιίαο θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο/

The role of friendship and peers in multicultural classes
Γεσξγία Καξνχληδνπ/ Georgia Karountzou

Page 4 of 376

248

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
18. Δλληά βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο θηινζνθίαο ησλ

„‟Reggio Emilia‟‟ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ: Οη εθπαηδεπηηθνί ζην θέληξν ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο: Πξνθιήζεηο θαη
πξαγκαηηθφηεηα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα/ Nine basic guiding
268
pedagogical principles of philosophy of 'Reggio Emilia' Elementary
Schools: Teachers at the center of the learning process and school life:
Challenges and reality in the Greek Education System
Γεκήηξηνο ηδεξφπνπινο/ Dimitrios Sidiropoulos

19. Αίηηα ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο/

284

Causes of conflicts among secondary school teachers
Διέλε Μαπξνγεψξγνπ/ Helen Mavrogeorgou

20. Αμηνιφγεζε

ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ
Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα/ Evaluation of the factorial structure of the Oldenburg Burnout 303
Inventory (OLBI) research tool in the field of education in Greece
Κσλζηαληίλνο Εσγφπνπινο, Μαξία Μπαληνχλα/ Constantine Zogopoulos, Maria
Mpantouna

21. Ζ Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζε πξφζθπγεο καζεηέο ζην

ΔιιεληθφΓεκνηηθφ ρνιείν: Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηνλ
εγγξακκαηηζκφ ηνπο/ Teaching English to refugee students in the Greek 326
Primary School: Problems and difficulties towards literacy development
Νηθνιέηα Γέξβνπ/ Nikoleta Dervou

22. Γηεξεχλεζε απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ γηα ηηο

δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο. Μία κειέηε
πεξίπησζεο/ Investigating of teachers‟ views in Vocational Lyceums for the
difficulties encountered during the implementation of the Apprenticeship. 346
Acasestudy
Δπζηαζία Καξακπίλε, Δπάγγεινο Αλάγλνπ/ Efstathia Karampini, Evaggelos
Anagnou

23. Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξννπηηθέο ζε online πεξηβάιινληα κάζεζεο/

Teaching approaches and perspectives in online learning environments
ηέθαλνο Αξκαθφιαο, Αλαζηαζία Γξίβα, Μαξία Παπαζαλαζίνπ/ Stefanos
Armakolas, Αnastasia Griva, Maria Papathanasiou

363

Page 5 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Editorial
The publication of the third issue of the eighth volume of the ‗ Educational circle‘‘ takes place
one month after the completion of the 3rd International Conference on Applied Teaching,
which, taking into account the health risks and also all the restrictions on travel and
gatherings, was carried out online during 02 to 04 October 2020.
The 3rd International Conference on Applied Teaching was a conference full of emotions,
which contributed greatly to the emergence of innovative practices, teaching innovations,
trends, challenges, perspectives and modern pedagogical directions in the fields of formal and
non-formal education, distance and online learning.
The opening ceremony of the conference was honored with the speeches of the Rector of the
University of NeapolisPaphos Mr. PantelisSklias, the Professor and representative of
Stockholm University (Department of Education) Mr. PetrosGougoulakis and Professor Mrs.
Kimberly Eckert from the United States of America, followed by more than two hundred
presentations, workshops, round tables, symposia and speeches by three hundred speakers,
while through the electronic transmission systems, more than seven thousand participants
took part in the conference.
At the closing ceremony, an evaluation of the conference proceedings was made, the results
of which are presented in this issue. Specifically, the members of the scientific committee
IosifFrangoulis, EvangelosAnagnou and VassiliosKarnavas, presented their assessment,
focusing on the topics of the conference from the perspective of the presentations submitted,
as well as the discussions that accompanied them during the conference. Then, the first
presentation of the results of international research based on the themes of the 3rd
International Experiential Conference on Applied Teaching follows, in a sample of more than
six hundred participants, by Spyros Kioulanis, Christos Samaras and Maria Niari.
This issue of the magazine also includes twenty one articles covering a range of subjects,
including formal education and adult education, with reference to digital skills, gender
inequalities, pedagogy, teaching, special education and Arts in education, educational
leadership, intercultural education, the role of school counselors and educational coordinators
in the educational field.
With the completion of the eighth volume the scientific educational journal, the "educational
circle", continues its course, providing direct and open access to its content, supporting the
principle of global knowledge exchange and making the results of the scientific
researchavailable to the public.
Spiros Kioulanis
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Editorial
Ζ έθδνζε ηνπ ηξίηνπ ηεχρνπο ηνπ φγδννπ ηφκνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ, γίλεηαη έλα
κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 3νπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο ην νπνίν,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη επίζεο φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηα
ηαμίδηα θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο, πξαγκαηνπνηήζακε δηαδηθηπαθά θαηά ην δηάζηεκα 02 έσο 04
Οθησβξίνπ 2020.
Σν 3ν δηεζλέο ζπλέδξην εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο ήηαλ έλα ζπλέδξην δηάρπην απφ
ζπλαηζζήκαηα, ην νπνίν ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ αλάδεημε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ,
δηδαθηηθψλ λεσηεξηζκψλ, ηάζεσλ, πξνθιήζεσλ, πξννπηηθψλ θαη ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ
θαηεπζχλζεσλ ζηα πεδία ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.
Σελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ ζπλεδξίνπ ηελ νπνία ηίκεζαλ κε ηηο νκηιίεο ηνπο ν Πξχηαλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ θ. Παληειήο θιηάο, ν Καζεγεηήο θαη εθπξφζσπνο ηνπ
Stockholm University (Department of Education) θ. Πέηξνο Γνπγνπιάθεο θαη ε Καζεγήηξηα
Mrs. Kimberly Eckert απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, αθνινχζεζαλ πεξηζζφηεξεο
απφ δηαθφζηεο εηζεγήζεηο, εξγαζηήξηα, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο, ζπκπφζηα θαη νκηιίεο απφ
ηξηαθφζηνπο εηζεγεηέο, ελψ κέζα απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο, πεξηζζφηεξνη
απφ επηά ρηιηάδεο ζχλεδξνη ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ.
ηελ ηειεηή ιήμεο έγηλε κία απνηίκεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ηεο νπνίαο ηα
απνηειέζκαηα εθζέηνπκε θαη ζην παξφλ ηεχρνο. πγθεθξηκέλα ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο
επηηξνπήο Ησζήθ Φξαγθνχιεο, Δπάγγεινο Αλάγλνπ θαη Βαζίιεηνο Καξλαβάο, παξαζέηνπλ
ηελ εθηίκεζή ηνπο, κε βαζηθνχο άμνλεο ηηο ζεκαηηθέο ηνπ ζπλεδξίνπ ππφ ηελ νπηηθή ησλ
εηζεγήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ, αιιά θαη ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ ηηο ζπλφδεςαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πξψηε παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ δηεζλνχο έξεπλαο βαζηζκέλεο ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ 3νπ Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ
πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο, ζε δείγκα πεξηζζνηέξσλ ησλ εμαθνζίσλ
ζπκκεηερφλησλ, απφ ηνπο πχξν Κηνπιάλε, Υξήζην ακαξά, Μαξία Νηάξε.
ην παξφλ ηεχρνο ηνπ Πεξηνδηθνχ πεξηιακβάλνληαη αθφκε είθνζη έλα άξζξα ηα νπνία
θαιχπηνπλ έλα εχξνο αληηθεηκέλσλ, πνπ θαιχπηνπλ ην πεδίν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε αλαθνξέο ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ζηηο έκθπιεο αληζφηεηεο,
ζηελ παηδαγσγηθή, ζηε δηδαθηηθή, ηελ εηδηθή αγσγή θαη ζηελ ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ
εθπαηδεπηηθή εγεζία, ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηνλ ξφιν ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ
θαη ησλ ζπληνληζηψλ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Με ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ φγδννπ ηφκνπ ην επηζηεκνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηνδηθφ
αλνηθηήο πξφζβαζεο ν «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο», ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ, παξέρνληαο
άκεζε θαη αλνηθηή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ, ππνζηεξίδνληαο ηελ αξρή ηεο
παγθφζκηαο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη θαζηζηψληαο δηαζέζηκα ζην θνηλφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
πχξνο Κηνπιάλεο
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Πεξίιεςε: ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη κία ζεκαηηθή απνηίκεζε ησλ
πνξηζκάησλ ηνπ 3νπ Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Νέεο
Πξνθιήζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε», φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο ηνπ
ζπλεδξίνπ απφ ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πνπ επσκίζηεθαλ απηφ ην έξγν.
Παξάιιεια, εθηίζεληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο πνπ πινπνηήζακε ζην πιαίζην ησλ
ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ε νπνία ζε πιήξε κνξθή παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε
θνξά ζε απηφ ην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
Abstract: The following text is a thematic evaluation of the findings of the 3rd International
Experiential Conference on Applied Teaching: "New Challenges in Education", as presented
at the closing ceremony of the conference by the members of the scientific committee who
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took over this project. At the same time, we present in this issue of the journal for the first
time, in the English language, the main conclusions of the completed research carried out in
the context of the thematic categories of the conference.

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πλέδξην
Σν 3ν Γηεζλέο Βησκαηηθφ πλέδξην Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Νέεο Πξνθιήζεηο ζηελ
Δθπαίδεπζε», πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 02 έσο θαη 04 Οθησβξίνπ 2020 Γηαδηθηπαθά θαη
ζπκκεηείραλ ζε απηφ πεξηζζφηεξνη απφ 300 εηζεγεηέο θαη εηζεγήηξηεο, κέζα απφ
αλαθνηλψζεηο, εξγαζηήξηα, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη ζπκπφζηα. ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ
ζπκκεηείραλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ZOOM θαη ηνπ You Tube πεξηζζφηεξνη απφ 7.000
ζχλεδξνη.
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθαλ νη
πξνθνξηθέο αλαθνηλψζεηο ήηαλ νη εμήο:
1. Αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.
2. Γηεζλνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
3. χγρξνλεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε.
4. Γηδαθηηθή θαη Παηδαγσγηθή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
5. χγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηε Γηα βίνπ κάζεζε, Δθπαίδεπζε ελειίθσλ,
Αλνηθηή κάζεζε θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ.
6. Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε,
δηαδηθηπαθή κάζεζε, MOOCs (Massive Open Online Courses), Κνηλσληθά Γίθηπα.
7. Καηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) θαη Δθπαηδεπηηθή
Ρνκπνηηθή.
8. Έληαμε θαη δηαθνξεηηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε,
εθπαίδεπζε πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαη εηδηθή αγσγή.
9. Γέζκεπζε ησλ καζεηψλ/θνηηεηψλ (Students‘ Engagement) σο πξνο ηε θνίηεζή ηνπο
θαη Αιιειεπίδξαζε ζηελ Δθπαίδεπζε.
10. Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία.
Σν ζπλέδξην πινπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Μαθεδνλίαο –
Θξάθεο), ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζηελ Διιάδα.
πκκεηείραλ σο ζπλδηνξγαλσηέο ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ
(ΠΔ.Κ.Δ..) Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ην Εσγξάθεην Λχθεην Κσλζηαληηλνχπνιεο
θαη δεθαηξία (13) Παλεπηζηήκηα, αιιά θαη Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα απφ ηελ Διιάδα θαη ην
Δμσηεξηθφ. πγθεθξηκέλα:
-

ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π),
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-

ην Stockholm University (Department of Education) Sweden,

-

ην Παλεπηζηήκην Νεάπνιηο Πάθνπ,

-

ε Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ)
Παηδαγσγηθφ Σκήκα,

-

ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, (ρνιή Κνηλσληθψλ - Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη
Σερλψλ, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο),

-

ην Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο,

-

ε ρνιή Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ (Γξάκα) ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο,

-

ε Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Bujanovac εξβίαο,

-

ην Δξγαζηήξην Πξνεγκέλσλ Μαζεζηαθψλ Σερλνινγηψλ ζηε Γηα Βίνπ θαη Δμ
Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (Δ.ΓΗ.Β.Δ.Α) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο,

-

ην Δξγαζηήξην Δθπαίδεπζεο θαη Γηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ,

-

ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: «Γηδαθηηθή Παηδαγσγηθή θαη
ΣΠΔ» (Καβάια) ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο,

-

ην Δξγαζηήξην Πνιχπινθσλ πζηεκάησλ (Σκήκα Φπζηθήο) ηνπ Γηεζλνχο
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο θαη

-

ην Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθήο ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.

ηηο θεληξηθέο νκηιίεο ν Καζεγεηήο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Stockholm University (Department
of Education) θ. Πέηξνο Γνπγνπιάθεο, αλέπηπμε ην επίθαηξν ζέκα «Ση καζαίλνπκε (σο
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα) απφ ηε ζεκεξηλή επηδεκηνινγηθή θξίζε;». Ο Πξχηαλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ θ. Παληειήο θιηάο αλέπηπμε ην ζέκα: «Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε θαη Γλψζε ζηελ κεηά COVID19 επνρή» θαη ηέινο ε Mrs. Kimberly Eckert,
Educators Rising Teacher Innovative Programs and Instructional Coordinator, απφ ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ην ζέκα: «Cultivating Geniuses: Authentic Learning
Matters (Now, More than Ever)».
Σν Πξφγξακκα ηνπ πλεδξίνπ αλαπηχρζεθε θαη ηηο ηξεηο εκέξεο ζε ηέζζεξηο παξάιιειεο
ζπλεδξίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαλ ζε ηζάξηζκεο παξάιιειεο ζηήιεο, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο
ζην πλέδξην λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ θαη λα
θηλνχληαη κε επθνιία ζηηο ειεθηξνληθέο αίζνπζεο. Γεκηνπξγήζεθε ψζηε λα είλαη απνιχησο
ιεηηνπξγηθφ θαη ελεξγφ, νπφηε επηιέγνληαο θαλείο ηα θαηάιιεια εηθνλίδηα πνπ βξίζθνληαλ ζε
θάζε αίζνπζα, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπλεδξίεο (ZOOM) ή απιψο λα ηηο παξαθνινπζεί
(You Tube).
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2. Απνηίκεζε ηνπ πλεδξίνπ
Ζ πξφθιεζε ηελ νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα απηφ ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απνηειεί ζπλάκα θαη κία πξφζθιεζε γηα ην κέιινλ. πρλά ιέγεηαη πσο κεηά ηελ
παλδεκία ηίπνηε δε ζα είλαη φπσο πξηλ. Καη αλ απηή ε άπνςε ελέρεη θάπνηα δφζε αιήζεηαο
θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηφηε είλαη γεγνλφο πσο κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ
ζπκκεηείρακε ζηελ αιήζεηα απηή.
Ξεθηλήζακε ηε δηνξγάλσζε ησλ ζπλεδξίσλ βησκαηηθήο κάζεζεο πξηλ απφ πέληε ρξφληα,
εζηηάδνληαο ζε κία βαζηθή παξαδνρή: πσο ε βησκαηηθή κάζεζε θαη ν δεκηνπξγηθφο ηξφπνο
δηδαζθαιίαο κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ εκπινπηίδνπλ θαη ελδπλακψλνπλ ην
εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη αλνίγνπλ ην δξφκν ζε έλα ζρνιείν πνπ επηδηψθεη ηε ζπλερή βειηίσζε,
ηελ αιιαγή θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα.
Έηζη ε βαζηθή ηδέα θαη ν ζηφρνο ησλ ζπλεδξίσλ απηψλ είλαη ε απνκάθξπλζε απφ ηε
θηινζνθία ηεο παξαδνζηαθήο εηζήγεζεο δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ε αλάδεημε
αλαθνηλψζεσλ κε βησκαηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε ζε νκάδεο
ζπλέδξσλ/εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ πξψηε ινηπφλ πξφθιεζε ήηαλ απηή αθξηβψο: ε πινπνίεζε ελφο ζπλεδξίνπ πνπ θαηά
θαλφλα βαζίδεηαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ. Δίλαη γεγνλφο, βέβαηα, φηη ε
αξρηθή πξφζθιεζε γηα απηφ ην ζπλέδξην έγηλε ζηελ πξν παλδεκίαο επνρή θαη κε ζθνπφ απηφ
λα γίλεη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ηνλ Μάην ηνπ 2020. Χζηφζν, ηα γεγνλφηα ηεο παλδεκίαο δελ
ην επέηξεςαλ απηφ, κε απνηέιεζκα ην ζπλέδξην λα κεηαθεξζεί ζηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020 κε
ηελ ειπίδα ηεο πινπνίεζήο ηνπ, θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ αξρηθνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ. Έλα,
φκσο, κήλα πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ
πγεία θαη επίζεο φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηα ηαμίδηα θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο, απνθαζίζακε
λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην πλέδξην δηαδηθηπαθά, εθηηκψληαο φηη απηή ήηαλ θαη ε κφλε
ππεχζπλε απφθαζε.
Σν εξψηεκα ήηαλ θαηά πφζν απηφο ν ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ζα πινπνηνχληαλ θαη ζηελ
πξάμε, κηαο θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ
απνδνηηθφηεηα δηθηχσλ, κε ζπκβαηφηεηεο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιιεο ηερληθέο
ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ είλαη πάληα εχθνιν λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα δνπιέςνπλ ηαπηφρξνλα.
Χζηφζν επί ηνπ πξαθηένπ, ην απνηέιεζκα ήηαλ αληάμην ησλ πην αηζηφδνμσλ πξνζδνθηψλ. Ζ
φιε δηαδηθαζία θχιεζε δίρσο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ελψ φζα ηερληθά πξνβιήκαηα
αλέθπςαλ αληηκεησπίζηεθαλ έγθαηξα, έηζη ψζηε απφ ηελ αξρή ε εληχπσζε λα είλαη απηή
επραξηζηεκέλσλ πξνζψπσλ κεηαμχ ησλ παξνπζηαζηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη κε
δσεξφ ελδηαθέξνλ παξαθνινπζνχζαλ θαη εθδήισλαλ ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
ζπδεηήζεηο. Μάιηζηα θάπνηεο θνξέο ε γνξγή ελαιιαγή ησλ νκηινχλησλ θαη ε ηαρχηεηα
αληαιιαγήο απφςεσλ ήηαλ ηφζν έληνλεο πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηελ εληχπσζε φηη νη νκηινχληεο
ήηαλ ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν.
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πρλά ιέγεηαη φηη ε αιιειεπίδξαζε θαη ν δσληαλφο ηξφπνο ζχλδεζεο ηεο γλψζεο κε ηελ
εκπεηξία πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δηα δψζεο ζπλζήθεο κάζεζεο κνηάδνπλ λα είλαη ζηνηρεία
αδηαπξαγκάηεπηα, σζηφζν ηα εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν,
πξνζθέξνπλ πιένλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηθαλέο λα πξνζεγγίζνπλ
ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο ζπλζήθεο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηε δηαδηθηπαθή ηεο
αθφκε εθθνξά. Βεβαίσο έλα ηζρπξφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθηπαθή πινπνίεζε ελφο ζπλεδξίνπ
είλαη νη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη παξαθνινχζεζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζπλέδξσλ θαη
απφ νπνηαδήπνηε κάιηζηα γσληά ηνπ πιαλήηε, θάηη ην νπνίν δελ είλαη εθηθηφ ζε ζπλζήθεο δηα
δψζεο πινπνίεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο εξγαζίεο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ
ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 7.000 ζχλεδξνη.
Απφ ηηο ελδηαθέξνπζεο θαη πξσηφηππεο εηζεγήζεηο, ηα εξγαζηήξηα θαη ηηο ζηξνγγπιέο
ηξάπεδεο έγηλαλ αληηιεπηέο νη πξνθιήζεηο πνπ έξρνληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζε φιεο ηηο
κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο επίζεο ε θαηαλφεζε ησλ πνιππνίθηισλ δεμηνηήησλ πνπ ζα
πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Απφ ηηο εηζεγήζεηο θάλεθε πσο φια ηα πεδία ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, αιιά θαη
εηδηθφηεξα ην πεδίν ηεο δηδαθηηθήο, απνηεινχλ έλα αλαπηπζζφκελν θιάδν κε πνηθίιεο
δηαζηάζεηο ηφζν ζην ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φζν ζην ρψξν ηεο κε ηππηθήο.
Δηδηθφηεξα, έγηλε αληηιεπηφ πσο ε δηδαθηηθή σο εθαξκνζκέλνο θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο
επηζηήκεο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιια πεδία ηεο εθπαίδεπζεο φπσο ηεο εηδηθήο
αγσγήο, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, θαζψο θαη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο
παηδαγσγηθήο.
Ζ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή φπσο θάλεθε απφ ηηο εηζεγήζεηο θαη ηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα
πνπ παξαθνινπζήζακε απνηειεί έλα αλαπηπζζφκελν πεδίν ζηε ρψξα καο, ην νπνίν ζηνρεχεη
ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηαηί θαιφο
παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο δελ είλαη απηφο πνπ έρεη γλψζεηο ζην αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεη,
αιιά απηφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαιφ καζεζηαθφ θιίκα κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ, απηφο
πνπ δεκηνπξγεί απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, πνπ ελεξγνπνηεί ηνπο θνηηεηέο ηνπ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία, αμηνπνηεί ην θεθάιαην εκπεηξηψλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηνπο ππνζηεξίδεη
νιφπιεπξα ζηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία.
Ο Παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο δελ αξθεί λα γλσξίδεη ζε βάζνο κηα ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή
πεξηνρή, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη θαη θαιφο δάζθαινο, έρνληαο αλαπηχμεη πνηθίιεο
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο.
εκαληηθή θαη ζε απηφ ην πεδίν κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, φπσο
επίζεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο (mentoring) ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ
δηδαζθφλησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο αλαθνξηθά κε ηηο χγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηε Γηα Βίνπ
Μάζεζε, κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ηελ Αλνηθηή Μάζεζε θαη Δμ Απνζηάζεσο
Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ζπδεηήζεθαλ νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
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ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο
γλψζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. εκαληηθή
ζέζε είραλ αθφκε ν ξφινο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, νη
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν ξφινο ησλ βηβιηνζεθψλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε
ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Άιια ζέκαηα
ήηαλ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Δηδηθήο Αγσγήο ζε ελήιηθεο κε
λνεηηθή αλαπεξία, νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο
ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηα Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, θαζψο θαη νη
απφςεηο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ΓΗΔΚ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηα έκθπια ζηεξεφηππα
ζηελ εξγαζία. ηελ πξννπηηθή απηή ήηαλ θαη κία ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ
εθπαίδεπζε ηνπηθψλ αληηπξφζσπσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο εηαηξηθφηεηαο, ζηα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,
ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηηο ΣΠΔ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ θηιφινγνπο κεηά ηελ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ. Σέινο, ζηελ
πξνβιεκαηηθή απηή εληάζζνληαη θαη ζέκαηα φπσο ε αβεβαηφηεηα σο γεγνλφο ειεπζεξίαο
ζηνλ Freire θαη ζηνλ Dostoyevsky, ε κέζνδνο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ην
«Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο» ζηα επαγγεικαηηθά Λχθεηα, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε
ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο.
Γεληθά απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη κηα ζπδήηεζε θαη δξάζεηο γηα
ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηελ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία δηαρέεηαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα,
εθπαηδεπηηθά θαη εξγαζηαθά, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θαη ε νπνία
αθνξά θαη εκπιέθεη δηαθνξεηηθνχο θνξείο, νξγαληζκνχο θαη εηαίξνπο.
Πξνζεγγίζηεθε αθφκε ην δήηεκα ηεο αεηθφξνπ ζηαδηνδξνκίαο, ην νπνίν απνηειεί δεηνχκελν
γηα ηνλ ζχγρξνλν εξγαδφκελν, θαζψο απηφο βηψλεη έληνλε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα.
Δηδηθφηεξα νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο ρεδίνπ
πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο. Απηφ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν,
θαζψο ε ΔΑ είλαη πξναηξεηηθή ζηε ρψξα καο, ελψ απνηειεί επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε ζε
πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζπδεηήζεθε ν ξφινο θαη νη επζχλεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηελ
ζχγρξνλε επνρή. Αλαδείρζεθε ην πνιπζχλζεην θαη απαηηεηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ, ηφζν
δηαρξνληθά, αιιά θαη ηδίσο ζηελ απαηηεηηθή θαη δχζθνιε παξνχζα ζπγθπξία. Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε φζκσζε πνπ δηαθάλεθε κεηαμχ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηφζν ζε επίπεδν πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγίαο, φζν θαη θηινζνθίαο.
Δθπαηδεπηέο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη επηκφξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
ζηειερψλνπλ δνκέο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη κεηαιακπαδεχνπλ γφληκα θαη δεκηνπξγηθά
ηηο αξρέο ηεο θαη ζην ζρνιηθφ επίπεδν. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί ζα κπνξνχζαλ, ζην πιαίζην,
βέβαηα, κηαο ζηνρνζεηεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο, λα απνηειέζνπλ κία θξίζηκε
κάδα ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε πνιιαπιαζηαζηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο
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δηάζηαζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζην ελ γέλεη εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα.
Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζεη θνηλσληθφ πξφηαγκα γηα ηελ ππέξβαζε
θξίζεσλ θαη ηελ πξφνδν. ε απηήλ ηελ νπηηθή, ε δηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε κπνξεί λα
είλαη ε αηρκή ηνπ δφξαηνο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ πξνζπάζεηεο ζε
κάθξν θαη κηθξν επίπεδα. Ζ ζηαδηαθή, σζηφζν, δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο δηα βίνπ
κάζεζεο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Γξάζεηο φπσο ην ζπλέδξην απηφ ζπκβάιινπλ
ζεκαληηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επεθηάζεθε εχινγα ε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ
απηφο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.
Σν δεηνχκελν ηεο πνηφηεηαο, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ηεξαξρείηαη ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα
ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θφζκνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρεη εθηηκεζεί
ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο κφξθσζεο γηα ηελ επεκεξία ησλ ιαψλ, αιιά θαη γηαηί πιένλ
δεηνχληαη απνηειέζκαηα αθξηβείαο απφ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο
ηνπο, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο αθξηβέζηεξε ινγνδνζία ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα άιινπο ιφγνπο.
Σελ ηάζε απηή έρνπλ αληηιεθζεί πιένλ θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί φπσο ν ΟΖΔ, ε
UNESCO, ν ΟΟΑ θαη ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. Δηδηθά γηα ηελ επξσπατθή
ήπεηξν, έρεη ηεζεί σο ζηφρνο κεζνπξφζεζκνο ν ξφινο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο κέζα ζηνλ
δηεζλή θαηακεξηζκφ φπνπ ηνλ ξφιν ηεο παξαγσγήο λνκνηειεηαθά έρνπλ αλαιάβεη λα
δηεθπεξαηψζνπλ άιιεο ήπεηξνη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεδίν ηεο
πνηφηεηαο έρεη αξρίζεη ζηελ Δπξψπε λα εκθαλίδεηαη απφ ηηο πην αλαπηπγκέλεο εθπαηδεπηηθά
θαη θνηλσληθά ρψξεο φπσο ηηο ζθαλδηλαβηθέο.
ην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθαλ εξγαζίεο νη νπνίεο είραλ άκεζε ζρέζε κε ην δεηνχκελν ηεο
πνηφηεηαο, ελψ έκκεζε ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είραλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
ππφινηπεο.
ην πιαίζην απηφ έγηλε κία γεληθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο πνηφηεηαο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Αλαιχζεθε ν ξφινο ησλ
εηαίξσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο επζχλεο ηνπ θαζελφο μεθηλψληαο απφ ηνπο
ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ θαη θηάλνληαο σο ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. Δπίζεο έγηλε
αλαθνξά ζε δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ζπζηήκαηα ακνηβψλ, δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, λέεο
δηδαθηηθέο κέζνδνη, λννηξνπίεο ινγνδνζίαο θ.α. ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κπνξνχλ λα
ζπλζέζνπλ ηελ λέα ζρνιηθή θνπιηνχξα ηεο επειημίαο, ηεο πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα θαη
ηεο δηαξθνχο απηνβειηίσζεο. Σέινο αλαθνξέο έγηλαλ ζηηο εκθαλείο θαη αθαλείο σθέιεηεο
απφ απηή ηε λέα θνπιηνχξα, ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.
Παξνπζηάζηεθε αθφκε ε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ, κε αθνξκή κία θξηηηθή ζεψξεζε ζρνιηθψλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηελ Κχπξν
θαη ζπδεηήζεθε ην φιν ζέκα ππφ ην πξίζκα ηνπ Διιεληθνχ θαη ηνπ Κππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ δηαθξίλνληαη απφ έλα βαζκφ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη φπνπ ην επίζεκν
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εγρεηξίδην θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δηαηεξψληαο
ζεκαληηθή ζπκκεηνρή θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο πνηφηεηαο.
πδεηήζεθε αθφκε ε «δχζβαηε» νδφο ηεο δηεζλνχο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ
απνηειεζκάησλ, κε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ
αλαθέξζεθε πσο εδψ θαη 30 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ,
πινπνηνχληαη πνηθίια δηεζλή πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ
δηαθφξσλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ φζν πιεζηάδνπκε πξνο ηηο κέξεο καο νη
έξεπλεο απηέο ππθλψλνπλ ζε αξηζκφ θαη ζπρλφηεηα δηεμαγσγήο. Κάπνηεο θνξέο αθνξνχλ έλα
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν, θάπνηεο πεξηζζφηεξα. Σα απνηειέζκαηά ηνπο, φηαλ
δεκνζηεχνληαη, ζε πνιιέο ρψξεο γίλνληαη πξσηνζέιηδα, ζεκείν ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλήο
γλψκεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθσηέο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Ζ ρψξα καο ζπκκεηέρεη κε επηηπρία εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζε θάπνηα απφ απηά ηα
πξνγξάκκαηα, φπσο PIRLS (Γιψζζα), TIMSS (καζεκαηηθά), CIVED (πνιηηηθή παηδεία)
PISA (πνιπζεκαηηθφ), πεξηζζφηεξν ράξε ζην θηιφηηκν θαη ζηελ αληδηνηειή πξνζπάζεηα
νξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ. Δπηζεκάλζεθε σζηφζν φηη πέξαλ απφ ηε ζέζε πνπ θάζε θνξά
θαηαθηνχζε ε ρψξα καο, ηα απνηειέζκαηα απηά δελ αμηνπνηνχληαη φζν πξέπεη θαη δελ έρνπλ
ηελ απαηηνχκελε επίδξαζε ζηε ράξαμε ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Χζηφζν, κε
ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ εζλψλ, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
ιακβάλνπκε πεξηζζφηεξν ππφςε ηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία.
ε φηη αθνξά ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο δφζεθε έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, κε ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζηε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε θαη θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο ζηε
δηαδηθηπαθή ηεο κνξθή, ελψ έκθαζε δφζεθε θαη ζε θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο
κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics), φπσο ε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο γηα δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζην
πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πλεδξίνπ ζηξάθεθε γχξσ απφ ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, έληαμεο
θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. ην πιαίζην απηφ δφζεθε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κέζα
ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ άιινπ, ζηελ ηθαλφηεηα λα κνηξαδφκαζηε θαη λα
θαηαλννχκε ην δηαθνξεηηθφ.
Πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πάλσ ζηνλ ίδην πξνβιεκαηηζκφ ήηαλ νη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ
θάζκαηνο κε πξνζεγγίζεηο απφ ηε ζρνιηθή δσή, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε θαη αζθάιεηα
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε αλαπεξία, ελψ γεληθά ε φπνηα δπζθνιία αληηκεησπίζηεθε θαη σο
πξφθιεζε δεκηνπξγίαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Μία μερσξηζηή ζέζε ζην πλέδξην είρε ε ηειεηή βξάβεπζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ
δηαθξίζεθαλ ζηνλ 8ν ινγνηερληθφ δηαγσληζκφ Δθεβηθνχ Γηεγήκαηνο θαη Πνίεζεο «Γξεγφξεο
Πεληδίθεο». ηνλ δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 800 ζπλνιηθά καζεηέο θαη
καζήηξηεο κε θείκελα (πνηήκαηα θαη πεδνγξαθήκαηα)
Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ θαη
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Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ απφ φιε ζρεδφλ ηε ρψξα, θαζψο θαη απφ ειιελφθσλα ζρνιεία ηνπ
εμσηεξηθνχ (Αιβαλία, Γεξκαλία, Κνλγθφ, Αηζηνπία, Νφηηνο Αθξηθή, Κχπξνο).
ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ, ζρεδηάζακε θαη εθαξκφζακε θαη κηα εξεπλεηηθή κειέηε,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ ζε ζρέζε κε ηηο
ζεκαηηθέο ηνπ θαηεγνξίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην
ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ (ζηελ αγγιηθή γιψζζα) θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή βάζε ζε
θάζε θαηλνηφκν πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία, θαζψο νη καζεηέο θαίλεηαη
λα ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ε
πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη ν ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο είλαη ε
νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζε φια ηα επίπεδα γλψζεο, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ.
Χο εθ ηνχηνπ, δεηνχλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο
γηα ηελ ελζσκάησζε ηερληθψλ θαη κεζνδνινγίαο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζε φια ηα επίπεδα
εθπαίδεπζεο.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 1476 ρξήζηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 87% δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ
Διιάδα, ην 64,2% ησλ νπνίσλ ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 35,8% άλδξεο. Πεξηζζφηεξν απφ ην 35%
αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα 45-54 εηψλ, ελψ ζρεδφλ ην 21% ήηαλ 35-44 εηψλ.
Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλεηαη φηη γηα ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ν ζηφρνο είλαη ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπο ζε φια ηα
επίπεδα γλψζεο, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Χζηφζν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα κεγάιν
πεξηζψξην βειηίσζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.
Οη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Καηά ζπλέπεηα, απηφ νδεγεί ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ, ζηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζηελ αμηνπνίεζε
ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε
επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο, δηαθνξεηηθφηεηαο θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.
Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο ζπλεξγεηψλ θαη ζπκκεηνρψλ ζε επξσπατθά θαη δηεζλή έξγα, αιιά
θαη αλάγθε γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη επίζεο αλάγθε – αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα
θαηάζηαζε ιφγσ παλδεκίαο – λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηερληθέο θαη
κεζνδνινγία εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Σέινο, απηφ πνπ
θαίλεηαη λα είλαη φρη κφλν κηα επηζπκία, αιιά θαη κηα αλάγθε, είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ζηε λέα επνρή.
Σν 3ν Γηεζλέο Βησκαηηθφ πλέδξην Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Νέεο Πξνθιήζεηο ζηελ
Δθπαίδεπζε», έθιεηζε κε ηελ πεπνίζεζε πσο απνηέιεζε κία «ζπλάληεζε» δηάρπηε απφ
ζπλαηζζήκαηα, ε νπνία ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ αλάδεημε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ,
δηδαθηηθψλ λεσηεξηζκψλ, ηάζεσλ, πξνθιήζεσλ, πξννπηηθψλ θαη ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ
θαηεπζχλζεσλ ζηα πεδία ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.
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Abstract: The 3rd International Experiential Conference on Applied Teaching (IECAT 2020),
was organized by the Scientific and Cultural Association ―Educational Circle‖ (educircle,
n.d.) and in collaboration with 13 Universities in Greece and abroad. The purpose of the
conference was to highlight innovative practices, trends, perspectives, modern pedagogical
guidelines and explore the new challenges for education through ten key components, which
were the thematic areas of the conference. In this context, we designed and implemented a
research study in order to record the views of the participants in relation to the thematic
context of the conference. The results underscore the pedagogical basis at any innovative
practice used in teaching, as the students seem to be placed at the center of the educational
and teaching process. Moreover, the majority of teachersstate that the goal of their teaching is
the comprehensive development of students at all levels of knowledge, skills, and attitudes.
Therefore, they ask for more opportunities for professional development and support at
integrating distance learning techniques and methodology at all levels of education.
Keywords: IECAT2020, experiential conference, research study, questionnaire, challenges in
education.

Introduction
The 3rd International Experiential Conference on Applied Teaching (IECAT, 2020), was
organized by the Scientific and Cultural Association ―Educational Circle‖ (educircle, n.d.)
and in collaboration with 13 Universities in Greece and abroad.
The purpose of the conference was to highlight innovative practices, trends, perspectives,
modern pedagogical guidelines and explore the new challenges for education through ten key
components, which were the thematic areas of the conference.
An innovation of the conference was that we conducted this research, in order to make its
results known to the scientific community. So, the main conclusions of the research are
published here. These conclusions, which are independent of the publication of the
proceedings, will constitute a proposal and at the same time a framework for a dialogue and
further elaboration by the educational community.
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1. Research aim
The aim of this research was to record the views of the participants in relation to the thematic
context of the 3rd International Experiential Conference on Applied Teaching, IECAT2020
"New Challenges in Education".
The scope of IECAT 2020 included the following topics:


Searching for quality in education



Internationalization of education



Modern educational and pedagogical approaches to education



Teaching and Pedagogy in Higher Education



Current trends and perspectives in Lifelong learning, Adult education, Open and
Distance learning and Teachers training



Educational use of New Technologies in teaching and learning, Οnline learning,
MOOCs (Massive Open Online Courses), Social Networks



Innovative educational practices through STEAM (Science, Technology, Engineering,
Arts and Mathematics) and Educational Robotics



Integration and Diversity in modern education, Intercultural education, Refugee and
Immigrant education and Special education



Students‘ Engagement in School and Interactivity in Education



Sustainability training.

2. Research Method
2.1 Data collection
In order to collect data, we used an online questionnaire. As the questionnaire was addressed
to Greek teachers all over the world, it was designed for the internet. Developed in Microsoft
Visual Studio 2019 with ASP.NET Web Forms ver.5 technologies and in C # (C sharp)
programming language. JavaScript D3.js Slider technology was used for greater convenience
and faster selection (Fig.1) of queries in the Likert scale. The address of the questionnaire is:
http://autosoft.gr/educircle/ (2019)

Fig 1 JavaScript D3.js Slider
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This questionnaire was designed in the context of the implementation of the 3rd International
Conference on Experiential Learning and was designed based on the thematic categories of
the conference. It is addressed to teachers of all levels of education, as well as to executives of
education, in order to record their views in relation to the general thematic context of the
conference.
The first seven questions of the questionnaire aimed to capture the characteristics of the
participating teachers. The questions are gender, place of teaching and area of instruction.
Then we asked the teachers about the teaching area, whether they are permanent or deputies
and the position of the teacher in education. Finally we asked the teachers to tell us their
specialty and their years of experience in education.
The questionnaire continues with 23 questions on the five-point Linkert scale with the
additional option "I do not answer". The above questions are related to the topics of the
conference.
2.2 Data analysis
Since Visual Studio 2015 (Update 3 or higher), there are new tools called R Tools for Visual
Studio (RTVS). RTVS tools are a free open-source Visual Studio extension, released under
the MIT license and offer Data Mining capabilities and hence Learning Analytics capabilities
(Samaras,Ch., Panagiotakopoulos, C., S. Verykios,V. 2018). We used R Tools for Visual
Studio (RTVS) to create the graphs that are the answers to our questionnaire.

Fig 2 R Tools for Visual Studio (RTVS)

Microsoft Power BI was used to create dynamic visualization with the same data format as in
the previous graphs to develop the online map of Graph 1.
Another tool that helped us in our research is Google Analytics. Google Analytics is a web
analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic, currently as a
platform inside the Google Marketing Platform brand. Google launched the service in
November 2005. With Google Analytics we tracked the movement of users and their sites in
real time we also got the graphs Figure 1, 2.
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2.3 Validity& Reliability
For the correct configuration of the questionnaire, we went through the pilot application phase
(pre-test). After we created the first questionnaire, we gave it to 64 teachers to answer. From
the above answers with IBM SPSS ver 20. we found that 5 five questions did not have an
acceptable degree of correlation with the other questions. Of the five questions, we rephrased
the three, changed one and deleted one. As the pilot phase had an acceptable degree of
Reliability, we did not repeat the process.
We measured the reliability of the research with the IBM SPSS v.20 and the Cronbach΄s
Alpha Test analysis. The Reliability test at Cronbach‘s alpha is 0.926. Our conclusion is that
it has then it has good test – retest reliability. The above measurement was made with IBM
SPSS ver.20.

3. Research Sample
In this research participated 1476 users, 87% of whom live and work inGreece (Graph 1).

Graph 1. Countries where participants live in

Regarding the gender and age of the participants, 64,2% of them were women and 35,8%
men. More than 35% belong to the age group of 45-54, while almost 21% are 35-44 years old
(Graph 2).
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Graph 2. Age and gender of the participants

Regarding the rest demographic data of the participants, the majority of them work in typical
educational systems and come from the Social Science field (Graph 3).

Graph 3. Work field of participants

4. Research Findings
In this section, we briefly present the research findings that we collected during the two
phases.
Regarding the support of comprehensive development of learners, the majority (56%) affirm
that there are serious efforts towards this direction at the educational institution where they
work (Graph 4).
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Graph 4. Comprehensive development of learners

Slightly more of a percentage of 1/3 of participants state that at the educational institution
where they work forms of differentiated pedagogy are applied. What is interesting here is that
the exact same percentage claim otherwise; they cannot affirm the use of differentiated
pedagogy at the schools of educational institutions where they work (Graph 5).

Graph 5. Application of differentiated pedagogy

53% of the participants claim that issues such as multiculturalism, racism, social inclusion,
diversity are not only addressed, but are priority in their teaching (Graph 6).

Graph 6. Priorities in teaching

Slightly under the 2/3 of participants (58%), state that there is effort to develop not only
cognitive skills for their students, but competences as well (Graph 7).Reflection, critical
thinking & creativity are the most ―popular‖ competence that teachers and educators try to
cultivate to their students through their teaching (Graph 8).

Graph 7. Development of skills
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Graph 8. Reflection, critical thinking & creativity as priorities

However, a small percentage (38%) asserts that meta-cognitive skills are being developed as a
result of the formal educational practices (Graph 9).

Graph 9. Meta-cognitive skills

In the same vain, the issue of sustainability in education does not seem to be a priority in most
of educational institutions, as only the 29% of participants acknowledge that as a priority in
their practice (Graph 10).

Graph 10. Sustainability education

Regarding the use of teaching methods that support the development and changeof attitudes,
the 55% of the participants claim that this is part of their teaching plan. Only 19% of
participants state that they do not use any teaching technique that supports change of attitudes
(Graph 11).

Graph 11. Change of learners‟ attitudes

Almost half of the participants (47%) also state that they design and form the teaching
objectives & content based on the needs of their students (Graph 12).
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Graph 12. Formulation of teaching objectives & content

Regarding the use of various methods and tools, 59% of participants use a variety of teaching
methods in educational practice (Graph 13), while 43% state that have used STEAM, in order
to help their students developing critical thinking (Graph 14).

Graph 13. Utilization of a variety of teaching methods in educational practice

Graph 14. Utilization of STEAM in developing critical thinking

Hence, it is not a surprise that 44% of participants claim that the integration of New
Technologies in teaching may have an impact on students‘ commitment to learning (Graph
15).

Graph 15. New Technologies in teaching

In the same vain, the findings regarding the fact that students‘ internal motives for education
are seemed to be low (Graph 16), can be linked with the findings that support the need for
integrating innovation practices in education (Graph 17).

Graph 16. Internal learning motivations of students
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Graph 17. Necessity of innovation in education

In addition, 90% of participants claim that has used or still useopen educational resources
(OERs) at their teaching (Graph 18), while 60% has used or still use social network apps to
enhance the learning process (Graph 19).

Graph 18. Utilization of open learning resources

Graph 19. Utilization of social networks in the learning process

Based on those findings, it is not a surprise that 87% of participants state that the balance
between the humanitarian and the technocratic approach has been met at their teaching (Graph
20).

Graph 20. Balance between humanitarian and technocratic approach

Meanwhile, a percentage of 44% of the participants claim that there are efforts at their
educational institution in order to deal witheducational dropout / early school leaving (Graph
21). However, only 25% of participants state that various evaluation methods are used at their
educational institutions (Graph 22).
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Graph 21. Dealing with dropout

Graph 22. Variety of evaluation methods

Regarding the effective implementation of distance education practices at their educational
institution, only 9% of the participants affirm that (Graph 23). Note that the results were
collected before the covid-19 pandemic burst out.

Graph 23. Distance education practices

Almost half of the participants (54%) have participated in European or/and international
projects (Graph 24), while 41% could state that they feel enhanced at their professional
development (Graph 25).

Graph 24. Collaborations & participation in European / international projects

Graph 25. Enhancing teachers' professional development

Ultimately, 75% of participants are in favor of the internationalization of education, the
expansion of learning opportunities and the connection with the labor market, as it is shown at
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the Graph 26.

Graph 26. Internationalization of education

Conclusions
The aforementioned research findings lead us to the following conclusions:
-

For the majority of teachers the goal is the comprehensive development of theirstudents
at all levels of knowledge, skills, and attitudes. However, there is still a big margin of
improvement in the cultivation of metacognitive skills.

-

The students are placed at the center of the educational and teachingprocess.
Consequently, this leads to adaptation of teaching to the needs of the specific students,
the utilization of a variety of teaching methods, the utilization of New Technologies and
open educational resources, and the development of sensitivity to issues of social
inclusion, diversity, interculturalism.

-

There is a large number of synergies and participations at European and international
projects.

-

There is need for activities and opportunities that will support teachers‘ professional
development.

-

In addition, there is also need – according to the current situation due to pandemic – to
effectively use distance learning techniques and methodology at all levels of education.

-

Finally, what appears to be not only a desire but also a need, is the adaption of teaching
and evaluation methods to the new era.

References
Educircle, (n.d.). Educ@tional Circle, https://journal.educircle.gr/.
Google Analytics, 2005. It is Google's free web analytics service that allows you to analyze
in-depth detail about the visitors on your website, https://www.google.com/analytics
IBM SPSS ver.20 (2020). Available at: https://www.ibm.com/support/pages/spss-statistics20-availabledownload?fbclid=IwAR08WPMrSk5TQFF3N2V19tpoPP5Z19TrFr23utZgtDnJTL7
Ym_txsMH6Vks.

Page 27 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

IECAT,

2019 3rd International
http://autosoft.gr/educircle/

Experiential

Conference

on

Applied

Teaching,

IECAT,

2020. 3rd International Experiential
http://www.iecat.educircle.gr/en/.

Conference

on

Applied

Teaching,

JavaScript D3.js Slider (2019). Available at: https://github.com/MasterMaps/d3slider?fbclid=IwAR0JvZRUdMTrGz__3UFfz3NycEtni_KB4VYplL2qQ4d4rwlFQD
VRuacy05E.
Microsoft Power BI (2020). Available at: https://powerbi.microsoft.com/enus/?fbclid=IwAR0ALT9QAqpXPp3JoQDSRqfz0MRVifhrrDrfFpH9ELX_4VLQw0
x93e1V0OM.
RTVS

tools
(2019).
Available
at:
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MikhailArkhipov007.RTVS2
019&fbclid=IwAR0qGzUUGYtGtocBNV8MnwXUcqtiNK2xFj8QCsb7vcpp5aFNcv
mxoGeDe-E.

Samaras,Ch., Panagiotakopoulos, C., S. Verykios,V. (2018) Exploring Learning Analytics:
Studying the annual attendance of EPA students Doxatou 2016-2017, The 11th
Panhellenic and International Conference "ICT in Education", Thessaloniki.
Visual

Studio
(2019).
Available
at:
https://visualstudio.microsoft.com/vs/?fbclid=IwAR0SW6uIVQLUtSyBASmUsuR2
z3wgxdlD9FLuVc3R6bt29vsRH9qUyiD9fIw.

Page 28 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
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Καζεγεηέο-πκβνχινπο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ
Digital skills and communication in adult learning: a survey of students and tutors of the
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Abstract: The purpose of this study is to investigate the views of students and Tutors of the
postgraduate program "Education Sciences" of the Hellenic Open University on the
importance of developing their digital skills in order to create an effective communication
framework. Utilizing the quantitative approach, the data was collected through closed-ended
questionnaires. The research involved 112 students and 20 Professor-Counselors who were
selected by convenient sampling. The research findings show that both students and
Professors-Counselors consider the development of digital skills to contribute positively to
the effective communication between them. However, the lack of digital skills, the negative
attitude of learners and tutors towards digital media and technical difficulties can be obstacles
in this communication.
Keywords: Digital skills, communication, barriers, Hellenic Open University.
Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ
θαη ησλ Καζεγεηψλ-πκβνχισλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο»
ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ απνηειεζκαηηθήο
επηθνηλσλίαο. Αμηνπνηψληαο ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ
εξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηνχ ηχπνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 112 θνηηεηέο θαη 20
Καζεγεηέο-χκβνπινη πνπ επηιέρηεθαλ κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο
θαηαδεηθλχνπλ φηη ηφζν νη θνηηεηέο φζν θαη νη Καζεγεηέο- χκβνπινη ζεσξνχλ πνιχ
ζεκαληηθή ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε κεηαμχ ηνπο απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία. Χζηφζν, ε έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, ε αξλεηηθή ζηάζε δηδαζθνκέλσλ θαη
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δηδαζθφλησλ απέλαληη ζηα ςεθηαθά κέζα θαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία απηή.
Λέμεηο θιεηδηά:
Παλεπηζηήκην.

Φεθηαθέο

δεμηφηεηεο,

επηθνηλσλία,

εκπφδηα,

Διιεληθφ

Αλνηρηφ

Δηζαγσγή
Ζ αγνξά θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν ηξφπνο δσήο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ έρνπλ
ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ, ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο έιεπζεο ηεο 4εο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο (Karanikola &
Panagiotopoulos, 2018b; Φηιίλεο, 2019). Έηζη, θαζίζηαηαη θαλεξή ε αλάγθε γηα εθνδηαζκφ
ησλ επαγγεικαηηψλ κε δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο
ζπλζήθεο (Karanikola & Panagiotopoulos, 2018b). Ζ αλάγθε απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή εάλ ιάβεη θάπνηνο ππφςε ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλαληηζηνηρία
ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ
παξαγσγηθφηεηα φζν θαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα απαζρνιεζηκφηεηα (Karanikola &
Panagiotopoulos, 2018a; OECD, 2013).
Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δίλεη λέεο
δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ζε δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελν. Ζ θπζηθή απφζηαζε πνπ ππάξρεη
αλάκεζά ηνπο κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηε ρξήζε απηψλ σο κέζα επηθνηλσλίαο (Παπαδνπνχινπ
& Παπιή- Κνξξέ, 2015). Χζηφζν, ε έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ
επηθνηλσλία κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηε δηαδηθαζία θαη ζπλεπψο, ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε.
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη επαξθψο εμνηθεησκέλνη
κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Bingimlas, 2009; Ferraris et al., 2000; Kelsey & D‘souza, 2004;
Phipps et al., 2013).
ηελ Διιάδα, νη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο δηδαζθφλησλ θαη
δηδαζθνκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Οη Zygouris θαη Mavroidis (2011) αλαδεηθλχνπλ ηελ
αλάγθε γηα αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα βειηησζεί ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία.
Δπηπξφζζεηα, πξφζθαηεο έξεπλεο πξνβάιινπλ απηή ηελ αλάγθε εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηνπο
εθπαηδεπηέο (Εεζίκνπ θ.ζπλ., 2019· Κνπζηνπξάθεο θ.ζπλ., 2017·Lionarakis et al., 2018), ελψ
γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο παξνπζηάδνληαη ιίγν πην ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ
επρέξεηα ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (Angelaki & Mavroidis, 2013· Μέγγνπ &
Καινγηαλλάθεο, 2018· Σδψηδνπ & Μπηγηιάθε, 2013). Δπηπιένλ, ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ
Παλεπηζηήκην έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο ζε θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο ζρεηηθά κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο. κσο, δελ έρεη
δηεξεπλεζεί ηδηαίηεξα ε επηξξνή ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ ζηε
κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη απηφ ην θελφ θαιείηαη λα θαιχςεη ε παξνχζα κειέηε.
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1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1.1. Ζ έλλνηα ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ
Ο φξνο «δεμηφηεηεο» αθνξά ζε έλα ζχλνιν επηηεπγκάησλ, φπσο ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη
ε απφθηεζε πξνζφλησλ, πνπ θαζηζηνχλ ηα άηνκα ηθαλά λα πξνζαξκνζηνχλ επηηπρψο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο (Karanikola & Panagiotopoulos, 2018a).
Οη φξνη «ςεθηαθέο δεμηφηεηεο» ή «ςεθηαθφο αιθαβεηηζκφο» αθνξνχλ ζηηο δεμηφηεηεο
ρεηξηζκνχ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Μαηζαηζίλε & Κξαζαδάθε, 2009), ελψ νη
Martin (2008) θαη Eshet-Alkalai (2004) αλαγλσξίδνπλ ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο: ηε ρξεζηηθή,
ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηελ θξηηηθή. Ο Gilster (1997) νξίδεη ηνλ ςεθηαθφ αιθαβεηηζκφ σο ηελ
ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο πνιιψλ θαη δηάθνξσλ κνξθψλ πιεξνθνξηψλ απφ
δηαθνξεηηθέο ςεθηαθέο πεγέο.
πκπιεξσκαηηθά, ν Bawden (2001) αλαθέξεη φηη πεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο, φπσο ηελ θξηηηθή
ζθέςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ςεθηαθψλ πεγψλ, ηε ζχλζεζε απφςεσλ θαη γεγνλφησλ απφ
δηαθνξεηηθέο πεγέο, ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε θίιηξσλ πιεξνθνξηψλ ζε δηαδηθηπαθέο πεγέο,
ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη
ζπκβνπιεπηηθή, ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ ζε παξαδνζηαθή κνξθή ζπλδπαζηηθά κε δηαδηθηπαθά
εξγαιεία.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε κειέηε ησλ Van Deursen θαηVan Dijk (2009b), ζχκθσλα κε
ηελ νπνία νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο, πνπ αθνξνχλ ηε
ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ, ζε ηππηθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ,
ζε πιεξνθνξηαθέο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαδήηεζε, επηινγή θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ
ζηα ςεθηαθά κέζα θαη ζε ζηξαηεγηθέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ
ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ γηα πξνζσπηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.
1.2. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ελήιηθε κάζεζε
Ζ εμέιημε ησλ ΣΠΔ είλαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη φπσο, είλαη θπζηθφ, έρεη επεξεάζεη
ηνλ ρψξν ηεο ελήιηθεο κάζεζεο.Tν γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη πιένλ ε δέζκεπζε ηεο
ηαπηφρξνλεο θπζηθήο παξνπζίαο δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλνπ ζεσξείηαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο (Bron & Schemmann, 2003).
Δθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ
ΣΠΔ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη επειημία ρψξνπ
θαη ρξφλνπ (Fisser, 2001). Αθφκε, ζε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, ε
εθπαίδεπζε ελειίθσλ κέζσ ΣΠΔ ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα
θέξνπλ εηο πέξαο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο απφ απφζηαζε (Σδψηδνπ & Σνπξακπέιεο, 2015).
Παξάιιεια, ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ πξνζθέξεη
πξφζβαζε ζε πνιιέο θαη δηάθνξεο κνξθέο εμνπιηζκνχ θαη ζε κηα ηεξάζηηα γθάκα
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πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Dearing, 1997). Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο
εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο θαη ηεο καζεζηαθήο απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ (Demirbilek,
2009).
Χζηφζν, ε πξφζβαζε ζε πιήζνο πεγψλ πιεξνθνξηψλ απαηηεί ηελ θξηηηθή αμηνπνίεζή ηνπο
απφ ηνπο δηδαζθφκελνπο (Bron & Schemmann, 2003). Δπηπξφζζεηα, νη ΣΠΔ νδεγνχλ ζηε
δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Zygouris & Mavroidis, 2011). Μάιηζηα, ε έληαμή ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε νδεγεί ζε ζεκαληηθή αιιαγή ηε ζρέζε δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλνπ (Κφκεο, 2004,
φ.α ζην Πνιχδσξνο, 2015).
1.3. Δκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ
Ζ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ
έθβαζε κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Βατθνχζε, 2008). ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πνιιέο
θνξέο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ εκπφδηα ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, εηδηθά φηαλ απηή
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ. Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη δηδάζθνληεο έρνπλ ηε
ζέιεζε λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή επηθνηλσλία, αιιά
αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα εκπφδηα, φπσο ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, επρέξεηαο θαη πξφζβαζεο
ζε εξγαιεία ΣΠΔ (Bingimlas, 2009).
Δπίζεο, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επηθνηλσλία απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θφξην εξγαζίαο
ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ (Lindeman, 2015) θαη ζπλεπψο, κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη άγρνο
(Collins & Halverson, 2010). Μάιηζηα, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηήο
ρεηξίδεηαη κε επρέξεηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν ζηε δηαρείξηζε ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηδαζθνκέλνπο (Bron & Schemmann, 2003; Lindeman, 2015).
Αιιά θαη νη εθπαηδεπφκελνη, παξφηη δειψλνπλ πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηα ςεθηαθά
κέζα επηθνηλσλίαο, δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία, φπσο ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα
επηθνηλσλίαο ή ηo forum (Angelaki & Mavroidis, 2013· Zygouris & Mavroidis, 2011).
Γεληθά, ε ειιηπήο θαηάξηηζε θαη ε έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο αλαθέξεηαη
σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (Bacsich, 2015; Bonk,
Olson, Wisher & Orvis, 2002; Sanders & Guyer, 2001).
Ζ κειέηε ησλ De Paepe, Zhu & Depryck (2018) εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη ελήιηθα άηνκα πνπ
ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα εθµάζεζεο ηεο Οιιαλδηθήο γιψζζαο θαη ήηαλ κεηαλάζηεο,
ελψ κπνξεί λα θαηέρνπλ βαζηθέο γλψζεηο γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θαη θάπνηεο εθαξκνγέο, εληνχηνηο δπζθνιεχνληαη κε ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηή. Δίλαη γεγνλφο, δε, φηη ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηελ Δπξψπε είλαη ρακειφ (Βαγγειάηνο & Παλαγησηφπνπινο, 2017).
Δπηπιένλ, εκπφδηα πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά ζηε ςεθηαθή επηθνηλσλία δηδάζθνληα θαη
δηδαζθνκέλνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ (π.ρ. ηαρχηεηα
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ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν, ειιηπήο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο) (Bonk et al., 2002; Demirbilek,
2009; Παπαδνπνχινπ & Παπιή-Κνξξέ, 2015; Sanders & Guyer, 2001).

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
2.1. Δξεπλεηηθφο ζθνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θνηηεηψλ θαη Καζεγεηψλπκβνχισλ (Κ) ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ ΔΑΠ
ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο.
πγθεθξηκέλα δηεξεπλάηαη:
1)
ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ γηα
ηελ κεηαμχ ηνπο απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία;
2)
Πνηα εκπφδηα δπζρεξαίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία ιφγσ αλεπαξθψλ ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ;
2.2. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη πεξηγξαθή εξσηεκαηνινγίνπ
ηελ παξνχζα έξεπλα αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγία, θαζψο επηδηψθεηαη κηα
πεξηγξαθή ηάζεσλ θαη ε εμήγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ κεηαβιεηψλ (ςεθηαθέο δεμηφηεηεο,
επηθνηλσλία) θαη φρη ε ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε ελφο θεληξηθνχ θαηλνκέλνπ, φπσο ζπκβαίλεη
ζηελ πνηνηηθή (Creswell, 2016).
Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ήηαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη Κ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ ΔΑΠ, ελψ ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε
δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα, κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Creswell,
2016).
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2020.
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην, ε
θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ βαζίζηεθε ζηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλαο.
Γεκηνπξγήζεθε κέζσ Googleforms θαη εζηάιε ειεθηξνληθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζπλνδεπφκελν απφ έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή
εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ηξία άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ν ρξφλνο
ζπκπιήξσζήο ηνπ, ηπρφλ ιάζε θαη αζάθεηεο. πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 20 απαληήζεηο απφ
Κ θαη 112 απαληήζεηο απφ θνηηεηέο.
Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο άμνλεο θαη δεθανρηψ εξσηήζεηο ζπλνιηθά. Ο πξψηνο άμνλαο
(ηέζζεξηο εξσηήζεηο) αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, ειηθία, αθαδεκατθή εκπεηξία
ζην ΔΑΠ, εκπεηξία ζε ειεθηξνληθφ ηκήκα). Ο δεχηεξνο άμνλαο (πέληε εξσηήζεηο) ζρεηίδεηαη
κε ηα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο θαη νη Κ ζηε κεηαμχ ηνπο
επηθνηλσλία. Ο ηξίηνο άμνλαο έρεη ηίηιν «Φεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη επηθνηλσλία» θαη
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απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο. ε απηφλ νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά
κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε
ζεκαζία αλάπηπμεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο κε ηίηιν
«Φεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία» πεξηέρεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο. ηελ
πξψηε εξψηεζε νη εξσηεζέληεο αμηνινγνχλ πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θνηηεηψλ θαη Κ. Έπεηηα, θαινχληαη λα
εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζε κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε παξάγνληεο πνπ
παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ. ηελ ηξίηε
εξψηεζε αλαθέξνληαη κηα ζεηξά απφ εκπφδηα (πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία)
θαη νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνχλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ ςεθηαθή
επηθνηλσλία ηνπο. Σέινο, επηιέγνπλ ηα δχν εκπφδηα πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξα. Μάιηζηα,
ζε απηή ηελ εξψηεζε, ηνπο δίλεηαη θαη ε επηινγή «Άιιν», ψζηε λα θαηαγξάςνπλ θαη θάπνην
άιιν εκπφδην πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ.
ην παξφλ άξζξν ζα εζηηάζνπκε ζηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηέηαξην άμνλα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
2.3. Αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα εξσηεκαηνινγίνπ
Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζπλέπεηα ησλ
ηηκψλ ηνπ (Creswell, 2016). πγθεθξηκέλα, ζπλδέεηαη κε ηε ζηαζεξφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ
ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζην ίδην δείγκα. Πξνο ηνχην
ρξεζηκνπνηήζεθε ε αμηνπηζηία ρνξήγεζεο – επαλαρνξήγεζεο (Creswell, 2016). Γφζεθε,
ινηπφλ, ην εξσηεκαηνιφγην γηα ζπκπιήξσζε ζε 3 άηνκα θαη κεηά απφ 10 κέξεο,
επαλαρνξεγήζεθε ζηα ίδηα άηνκα.
Δπίζεο, δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο
ζπλέπεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ν
ζπληειεζηήο Cronbach‘s alpha.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γελίθεπζε
απνηειεζκάησλ ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν, δελ είλαη εθηθηή ζηελ παξνχζα έξεπλα, αθνχ
ρξεζηκνπνηήζεθε βνιηθή δεηγκαηνιεςία, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ
ηεο. Άξα, δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο
έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε
ππνβιήζεθε ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή γηα αμηνιφγεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ εξσηεκάησλ,
ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο πξηλ ηελ ηειηθή εθδνρή ηνπ (Creswell, 2016).
2.4. πληειεζηήο Cronbach‟s alpha
Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ εξγαιείσλ εθηειέζηεθε κέζσ ηνπ ειέγρνπ Cronbach‘s alpha
(Πίλαθαο 1).
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Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα Cronbach‟salpha

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,787

35

Ο δείθηεο δηακνξθψζεθε ζηελ ηηκή 0,787, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή
ζπλέπεηα θαη αληίζηνηρα αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ, εθφζνλ ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ είλαη
κεγαιχηεξε ηνπ 0,7.
2.5. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS26. Δθαξκφζηεθε
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, θαζψο κειεηήζεθε θάζε κεηαβιεηή μερσξηζηά θαη
κεηξήζεθαλ ζπρλφηεηεο θαη πνζνζηά (Creswell, 2016).
2.6. Απνηειέζκαηα έξεπλαο


Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία

Σν δείγκα ησλ θνηηεηψλ απνηέιεζαλ 112 ζπκκεηέρνληεο εθ ησλ νπνίσλ νη 97 (86,6%) ήηαλ
γπλαίθεο θαη νη 15 (13,4%) άλδξεο. Σν δείγκα ησλ Κ απνηέιεζαλ 20 ζπκκεηέρνληεο εθ ησλ
νπνίσλ νη 10 (50%) ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 10 (50%) άλδξεο. Οη ειηθίεο ησλ θνηηεηψλ
ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ (45,5% (Ν = 51), είλαη απφ 31 έσο 40
εηψλ, ελψ ην 31,3% (Ν = 35) είλαη 41 έσο 50 εηψλ. Σν 77,7% (Ν = 87) ησλ θνηηεηψλ έρεη
νινθιεξψζεη 2 ή πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζην ΔΑΠ, ελψ ην 17,7% (Ν = 20) θακία.
Γηα ηνπο Κ, πξνθχπηεη πσο ην 50% (Ν = 10) ησλ Κ δηδάζθνπλ 2-4 έηε ζην ΔΑΠ, ελψ ην
50% (Ν = 10) απηψλ δηδάζθεη πάλσ απφ 4 ρξφληα.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε ειεθηξνληθή Ο, ην 58% (Ν = 65) έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ην 42% (Ν = 47) φρη.
Σν 58% (Ν = 17) ησλ Κ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ειεθηξνληθή Οκαδηθή πκβνπιεπηηθή
πλάληεζε (Ο), ελψ κφλν ην 15% (Ν = 3) φρη. Δπνκέλσο, νη Κ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο θνηηεηέο ζε ειεθηξνληθή Ο, γεγνλφο πνπ είλαη
αλακελφκελν θαζψο ε ειεθηξνληθή Ο έρεη εηζαρζεί πνιχ πξφζθαηα ζην ΔΑΠ, απφ ην
2017.
Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο
ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Κ-θνηηεηψλ, δηαθαίλεηαη φηη
ην 68,5% (Ν = 76) ησλ θνηηεηψλ ζεσξεί πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ
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γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ελψ ην 29,7% (Ν = 33) ηε ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή
(Γξάθεκα 1).

Γξάθεκα 1. Καηαλνκή απαληήζεσλ θνηηεηψλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Κ – θνηηεηψλ

Σν 55% (Ν = 11) ησλ Κ ζεσξεί πάξα πνιύ ζεκαληηθή ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ην 40% (Ν = 8) ηε ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή (Γξάθεκα 2).

Γξάθεκα 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ Κ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Κ – θνηηεηψλ

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε πέληε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο
ζηελ επηθνηλσλία Κ-θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ (Πίλαθαο 2):
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ηελ πξφηαζε «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πην πνιχ εκπνδίδεη, παξά δηεπθνιχλεη ηελ
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηψλ», νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 94,7% (Ν = 106)
απάληεζαλ δηαθσλψ θαη κάιινλ δηαθσλψ.

ηελ πξφηαζε «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο
Κ» νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 84,8% (Ν = 95) απάληεζαλ δηαθσλψ θαη κάιινλ δηαθσλψ.

ηελ πξφηαζε «Οη Κ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα ςεθηαθά κέζα
επηθνηλσλίαο» νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 79,4% (Ν = 89) απάληεζαλ δηαθσλψ θαη κάιινλ
δηαθσλψ.

ηελ πξφηαζε «Οη θνηηεηέο δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα ςεθηαθά κέζα
επηθνηλσλίαο» νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 72,3% (Ν = 81) απάληεζαλ δηαθσλψ θαη κάιινλ
δηαθσλψ.

Σέινο, ζηελ πξφηαζε «Ζ έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ Κ θαη θνηηεηψλ απνηειεί
εκπφδην γηα ηε κεηαμχ ηνπο απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία» νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 77,4% (Ν
= 86) απάληεζαλ ζπκθσλψ θαη κάιινλ ζπκθσλψ.
Πίλαθαο 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ θνηηεηψλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο
ζηελ επηθνηλσλία Κ – θνηηεηψλ
πκθσλψ
Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πην
πνιχ εκπνδίδεη, παξά δηεπθνιχλεη
ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία

Count
Row N %

Μάιινλ πκθσλψ Μάιινλ Γηαθσλψ

Γηαθσλψ

Total

0

6

19

87

112

0,0%

5,4%

17,0%

77,7%

100,0%

0

17

55

40

112

0,0%

15,2%

49,1%

35,7%

100,0%

2

21

50

39

112

1,8%

18,8%

44,6%

34,8%

100,0%

4

27

52

29

112

3,6%

24,1%

46,4%

25,9%

100,0%

44

42

17

8

111

39,6%

37,8%

15,3%

7,2%

100,0%

Κ θαη θνηηεηψλ.
Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Count
επηθνηλσλία δεκηνπξγεί άγρνο
ζηνπο Κ.
Οη Κ δηζηάδνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα
ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο.
Οη θνηηεηέο δηζηάδνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα
ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο.

Row N %
Count
Row N %
Count
Row N %

Ζ έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ Count
Κ θαη θνηηεηψλ απνηειεί
εκπφδην γηα ηε κεηαμχ ηνπο

Row N %

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία.
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Οη ίδηεο εξσηήζεηο ηέζεθαλ θαη ζην δείγκα ησλ Κ (Πίλαθαο 3):

ηελ πξφηαζε «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πην πνιχ εκπνδίδεη, παξά δηεπθνιχλεη ηελ
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηψλ», νη Κ ζε πνζνζηφ 85% (Ν = 17) απάληεζαλ
δηαθσλψ θαη κάιινλ δηαθσλψ.

ηελ πξφηαζε «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο
Κ» νη Κ ζε πνζνζηφ 75% (Ν = 15) απάληεζαλ κάιινλ δηαθσλψ θαη κάιινλ ζπκθσλψ.

ηελ πξφηαζε «Οη Κ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα ςεθηαθά κέζα
επηθνηλσλίαο» νη Κ ζε πνζνζηφ 80% (Ν = 16) απάληεζαλ κάιινλ δηαθσλψ θαη κάιινλ
ζπκθσλψ.

ηελ πξφηαζε «Οη θνηηεηέο δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα ςεθηαθά κέζα
επηθνηλσλίαο» νη Κ ζε πνζνζηφ 90% (Ν = 19) απάληεζαλ κάιινλ δηαθσλψ θαη κάιινλ
ζπκθσλψ.

Σέινο, ζηελ πξφηαζε «Ζ έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ Κ θαη θνηηεηψλ απνηειεί
εκπφδην γηα ηε κεηαμχ ηνπο απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία» νη Κ ζε πνζνζηφ 75% (Ν = 15)
απάληεζαλ ζπκθσλψ θαη κάιινλ ζπκθσλψ.
Πίλαθαο 3.2 Καηαλνκή απαληήζεσλ Κ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ
επηθνηλσλία Κ-θνηηεηψλ
πκθσλψ
Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πην Count
πνιχ εκπνδίδεη, παξά
δηεπθνιχλεη ηελ

Row N %

Μάιινλ πκθσλψ Μάιινλ Γηαθσλψ

Γηαθσλψ

Total

2

1

6

11

20

10,0%

5,0%

30,0%

55,0%

100,0%

1

6

9

4

20

5,0%

30,0%

45,0%

20,0%

100,0%

1

7

9

3

20

5,0%

35,0%

45,0%

15,0%

100,0%

1

7

11

1

20

5,0%

35,0%

55,0%

5,0%

100,0%

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
Κ θαη θνηηεηψλ.
Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ
ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγεί
άγρνο ζηνπο Κ.
Οη Κ δηζηάδνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα
ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο.
Οη θνηηεηέο δηζηάδνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα
ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο.
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Ζ έιιεηςε ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ Κ θαη θνηηεηψλ
απνηειεί εκπφδην γηα ηε κεηαμχ

Count
Row N %

7

8

3

2

20

35,0%

40,0%

15,0%

10,0%

100,0%

ηνπο απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία.

πλνςίδνληαο, νη απφςεηο θνηηεηψλ θαη Κ ζηηο εξσηήζεηο δε δηαθέξνπλ πνιχ. Χζηφζν, ζηηο
εξσηήζεηο «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο Κ», «Οη
Κ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο», «Οη θνηηεηέο
δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο», νη Κ εκθαλίδνπλ
θαη ζεκαληηθά πνζνζηά ζπκθσλίαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο.
Παξάιιεια ηέζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο πέληε αθφκα πξνηάζεηο πνπ αλαδεηνχζαλ ηνλ βαζκφ
ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ νξηζκέλα εκπφδηα ζηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηψλ.
χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, γηα ην εκπφδην «Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ
Κ», νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 58% (Ν = 65) απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη ζε κηθξφ βαζκφ
ηελ επηθνηλσλία.
Γηα ην εκπφδην «Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θνηηεηψλ», νη θνηηεηέο ζε
πνζνζηφ 46,4% (Ν = 52) απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ επηθνηλσλία θαη
ζε πνζνζηφ 36,6% (Ν = 41) απάληεζαλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ.
Γηα ην εκπφδην «Αξλεηηθή ζηάζε Κ απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο», νη
θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 50% (Ν = 56) απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ
επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηφ 27,7% (Ν = 31) απάληεζαλ θαζφινπ.
Γηα ην εκπφδην «Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο», νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 42% (Ν = 47) απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη ζε
κηθξφ βαζκφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηφ 25% (Ν = 28) απάληεζαλ ζε αξθεηά κεγάιν
βαζκφ.
Σέινο, γηα ην εκπφδην «Σερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο ζηε ζχλδεζε, κεησκέλε ηαρχηεηα
δηαδηθηχνπ θιπ.)», νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 48,2% (Ν = 54) απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη
ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηφ 33,9% (Ν = 38) απάληεζαλ ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ.
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Πίλαθαο 4.3 Καηαλνκή απαληήζεσλ θνηηεηψλ γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νξηζκέλα εκπφδηα
επεξεάδνπλ ηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηψλ

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ Count
δεμηνηήησλ Κ

Row N %

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ Count
δεμηνηήησλ θνηηεηψλ

Row N %

Αξλεηηθή ζηάζε Κ απέλαληη ζηε Count
ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο
Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηψλ
απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ
κέζσλ επηθνηλσλίαο
Tερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο
ζηε ζχλδεζε, κεησκέλε ηαρχηεηα
δηαδηθηχνπ θιπ.)

Row N %

Count
Row N %

Count
Row N %

ε πνιχ κεγάιν

ε αξθεηά κεγάιν

βαζκφ

βαζκφ

ε κηθξφ βαζκφ

Καζφινπ

Total

9

22

65

16

112

8,0%

19,6%

58,0%

14,3%

100,0%

9

41

52

10

112

8,0%

36,6%

46,4%

8,9%

100,0%

7

18

56

31

112

6,3%

16,1%

50,0%

27,7%

100,0%

13

28

47

24

112

11,6%

25,0%

42,0%

21,4%

100,0%

38

54

20

0

112

33,9%

48,2%

17,9%

0,0%

100,0%

Οη ίδηεο εξσηήζεηο ηέζεθαλ θαη ζηνπο Κ θαη νη απαληήζεηο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 5. Γηα
ην εκπφδην «Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ Κ», νη Κ ζε πνζνζηφ 60% (Ν =
12) απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ επηθνηλσλία. Γηα ην εκπφδην
«Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θνηηεηψλ», νη Κ ζε πνζνζηφ 55% (Ν = 22)
απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηφ
40% (Ν = 8) απάληεζαλ ζε κηθξφ βαζκφ. Γηα ην εκπφδην «Αξλεηηθή ζηάζε Κ απέλαληη ζηε
ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο», νη Κ ζε πνζνζηφ 60% (Ν = 12) απάληεζαλ πσο
απηφ επεξεάδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ επηθνηλσλία. Γηα ην εκπφδην «Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηψλ
απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο», νη Κ ζε πνζνζηφ 55% (Ν = 11)
απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηφ 20% (Ν = 4)
απάληεζαλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Σέινο, γηα ην εκπφδην «Σερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο
ζηε ζχλδεζε, κεησκέλε ηαρχηεηα δηαδηθηχνπ θιπ.)», νη Κ ζε πνζνζηφ 45% (Ν = 9)
απάληεζαλ πσο απηφ επεξεάδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηφ 25% (Ν = 5)
απάληεζαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.
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Πίλαθαο 5. Καηαλνκή απαληήζεσλ Κ γηα ηνλ βαζκφ́ ζηνλ νπνίν νξηζκέλα εκπφδηα επεξεάδνπλ ηελ
ςεθηαθή́ επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηψλ

Αλεπαξθήο αλάπηπμε
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ Κ

ε αξθεηά κεγάιν

βαζκφ

βαζκφ

ε κηθξφ βαζκφ

Καζφινπ

Total

1

7

12

0

20

Row N %

5,0%

35,0%

60,0%

0,0%

100,0%

Αλεπαξθήο αλάπηπμε
Count
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θνηηεηψλ
Row N %

1

11

8

0

20

5,0%

55,0%

40,0%

0,0%

100,0%

2

3

12

3

20

Row N %

10,0%

15,0%

60,0%

15,0%

100,0%

Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηψλ
Count
απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ
Row N %
κέζσλ επηθνηλσλίαο

2

4

11

3

20

10,0%

20,0%

55,0%

15,0%

100,0%

5

5

9

1

20

25,0%

25,0%

45,0%

5,0%

100,0%

Αξλεηηθή ζηάζε Κ απέλαληη
ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο

Count

ε πνιχ κεγάιν

Count

Σερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο Count
ζηε ζχλδεζε, κεησκέλε
Row N %
ηαρχηεηα δηαδηθηχνπ θιπ.)

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αθνξνχζε ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή
επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηψλ ζην ΔΑΠ. Καηά ηνπο θνηηεηέο, ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην είλαη
νη ηερληθέο δπζθνιίεο (83 θνηηεηέο), ελψ αθνινπζεί ε αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ θνηηεηψλ (43 θνηηεηέο) θαη ε αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε
ςεθηαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (26 θνηηεηέο) (Πίλαθαο 6).
Πίλαθαο 6. Καηαλνκή ζεκαληηθφηεξσλ εκπνδίσλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή επηθνηλσλία Κ θαη
θνηηεηψλ ζην ΔΑΠ ζχκθσλα κε ηνπο θνηηεηέο
Responses
N
Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ηα
ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ
απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή
επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηψλ ζην
ΔΑΠ;

Percent

Percent of Cases

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ Κ

21

11,5%

18,9%

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ θνηηεηψλ

43

23,6%

38,7%

9

4,9%

8,1%

Αξλεηηθή ζηάζε Κ απέλαληη ζηε
ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο

Page 41 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηψλ απέλαληη
ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο

26

14,3%

23,4%

Σερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο ζηε
ζχλδεζε, κεησκέλε ηαρχηεηα
δηαδηθηχνπ θιπ.)

83

45,6%

74,8%

182

100,0%

164,0%

Total

Σα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα εμεηάζηεθαλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Κ. χκθσλα κε ηνλ
Πίλαθα 7, ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην είλαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο (10 Κ), ελψ αθνινπζεί ε
αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θνηηεηψλ (9 Κ) θαη ε αλεπαξθήο αλάπηπμε
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ Κ (7 Κ).
Πίλαθαο 7. Καηαλνκή ζεκαληηθφηεξσλ εκπνδίσλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή επηθνηλσλία Κ
θαη θνηηεηψλ ζην ΔΑΠ ζχκθσλα κε ηνπο Κ
Responses
N
Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ηα
ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ
απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή
επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηψλ ζην
ΔΑΠ;a

Total

Percent

Percent of Cases

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ Κ

7

20,6%

35,0%

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ θνηηεηψλ

9

26,5%

45,0%

Αξλεηηθή ζηάζε Κ απέλαληη ζηε
ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο

5

14,7%

25,0%

Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηψλ απέλαληη
ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο

3

8,8%

15,0%

Σερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο ζηε
ζχλδεζε, κεησκέλε ηαρχηεηα
δηαδηθηχνπ θιπ.)

10

29,4%

50,0%

34

100,0%

170,0%

πκπεξάζκαηα
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο θνηηεηψλ θαη Κ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ ΔΑΠ αλαθνξηθά κε ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο ζην πιαίζην κηαο
απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπο.
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Γηαπηζηψλεηαη πσο ηφζν νη θνηηεηέο φζν θαη νη Κ δε ζεσξνχλ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ
εκπφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο θαη δε δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, δελ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ηνπο πξνθαιεί άγρνο
ζηνλ δηδάζθνληα. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα
παιαηφηεξσλ μέλσλ κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ
επηθνηλσλία εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ (Bingimlas, 2009; Bron & Schemmann, 2003;
Volery & Lord, 2000), αιιά θαη ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπο (AlFudail &
Mellar, 2008; Syvänen et al., 2016) απνηεινχλ ζνβαξά εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, βέβαηα, ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ειιεληθψλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ είλαη
ελζαξξπληηθά γηα ηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (Μειησξίηζαο & Γεσξγηάδε,
2010· Παπαδνπνχινπ & Παπιή- Κνξξέ, 2015· Σδψηδνπ & Μπηγηιάθε, 2013).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο θνηηεηψλ θαη Κ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε έιιεηςε
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζνβαξφ εκπφδην ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία.
πγθεθξηκέλα, θαη νη δχν νκάδεο πξνβάιινπλ ηελ αλεπαξθή αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ
θπξίσο ησλ θνηηεηψλ σο ζεκαληηθφηαην εκπφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο.
Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο αλαθέξνπλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ ίδησλ απέλαληη ζηε ρξήζε
ςεθηαθψλ κέζσλ, ελψ νη Κ ηελ αλεπαξθή αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Οη απφςεηο
απηέο επαιεζεχνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ (Angelaki & Mavroidis,
2013; Bonk et al., 2002; Κνπζηνπξάθεο θ.ζπλ., 2017; Zygouris & Mavroidis, 2011).
Σν εκπφδην, φκσο, πνπ αλαδείρζεθε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο σο θπξηφηεξν ζην ΔΑΠ είλαη νη
ηερληθέο δπζθνιίεο. Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ κε απηά άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ
πξνβάιινπλ ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο σο ζνβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλνπ (Bonk e al., 2002; Demirbilek, 2009;
Παπαδνπoχινπ& Παπιή-Κνξξέ, 2015; Sanders & Guyer, 2001).
πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, αθνχ επαιεζεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.
Μάιηζηα, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη είλαη αθφκε πην αηζηφδνμα θαη ελζαξξπληηθά απφ
απηά παιηφηεξσλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηελ αλάπηπμε
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ε γεληθέο γξακκέο, δηαπηζηψλεηαη επαξθήο αλάπηπμε
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη εμνηθείσζε κε ηα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα απφ
ηελ πιεπξά ησλ Κ, γεγνλφο πνπ παιαηφηεξα δελ ίζρπε. Δπίζεο, θνηηεηέο θαη Κ είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη ζεσξνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ ηνπο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα απηήλ. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα δελ είλαη πνιιέο νη
έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηαπηαζηεί κε ην ελ ιφγσ δήηεκα θαη ζπλεπψο, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζή ηνπ.
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Abstract: Textbooks have ideological implications and are a basic vehicle of socialization,
conveying knowledge and values. InGreece have made many efforts to change current social
norms and gender stereotypes through the education system. Education develops critical
thinking, helping to reduce inequality, promoting gender equality, fosters tolerance among
people. However, issues of gender-stereotypes often arise because of the ignorance of the
legal framework or of different strong stereotypes. Numerous studies have been devoted to
textbook content. Lessons like Modern Greek Language presents characters with gendered
identities and convey many representations of society.This study presents the results of
blended of qualitative and quantitave research in textbook of Modern Greek Language in
Secondary Education in Greece. This approach uses a quantitative method to study and
compare large amounts of material with a view to studying gendered identities and gendered
social roles as a whole versus simply identifying sexism or discrimination against one sex.The
findings presented below relate to individual characters counted in the texts and images of
textbook.
Keywords: textbooks, stereotypes, gender equality

Introduction
Education for gender equality needs both reflective practitioners and a reflective school
culture.The qualities we need to contribute to an equality school culture are not something
you learn once,but something which constantly needs to be developed, maintained and
adjusted in new situationsand contexts. Democratic attitudes, democratic skills and
democratic values as outlined in the model of the Council of Europe‘s Reference Framework
of Competences for Democratic Culture (RFCDC) play an essential role in the development
of a professional teacher ethos, which builds on the values of human rights. Carr and Kemnis
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(Carr, Kemnis 1986, 2005) underline, that democratic change can only be reached through
continuous and collaborative reflection on practice.
Attitudes are overall mental orientation which an individual adopt towards someone or
something (for example a person, a group, an institution, an issue, an event, a symbol) and
usually consist of four components: a belief or opinion about the object of the attitude, an
emotion or feeling towards the object, an evaluation (either positive or negative) of the object,
and a tendency to behave in a particular way towards that object.
The language depicts cultural perceptions and affects the way in which we think and sort our
social experiences (Gumperz& Levinson, 1996). According to the Definitions of UNESCO,
(2005): ―The core learning medium composed of text and/or images designed to bring about a
specific set of educational outcomes; traditionally a printed and bound book including
illustrations and instructions for facilitating sequences of learning activities‖ and ―Learning
materials:Any form of media used to support a programme of learning, often as supplements
to the core text. Examples include workbooks, charts, educational games, audio and video
tapes, posters and supplementary readers‖.
Furthermore, according to the Programme of Analysis of Education Systems (PASEC) of the
Conference of Ministers of Education in countries sharing the French language
(CONFEMEN), other educational measures have had a moderate effect in comparison with
the provision of textbooks, although combined measures can strengthen the role of the
textbook (use of teachers who speak the language of the region, feminization of the teaching
profession, and others) (CONFEMEN, 1999).
In school textbooks various elements can be used to paint a portrait of a male or female
character (Brugeilles, 2009). Texts and illustrations may be redundant or conflicting; they
may reinforce or, conversely, weaken each other‘s messages.Reading between the lines, the
descriptions of women reveal that less importance is attached to the academic performance of
girls (Deligianni–Kouimtzi, 1994).This can have an impact on girls‘ motivation to study, on
their self-confidence and on the legitimacy and value ascribed to girls‘ education by boys,
teachers and parents(Fox, 1993; Couch, 1995).
Numerous studies have been devoted to textbook content. The majority of these studies have
methodological features in common: They are intended mainly to expose gender stereotyping,
such as simplified, simplistic or hidebound; representations of certain characteristics ascribed
to an individual or group on the basis of gender (e.g. ―women are talkative‖; ―men take no
interest in their appearance‖); Information is often collected, and sometimes analysed, on the
basis of pre-established categories such as ―traditional/non-traditional role‖ or ―highstatus/low-status role‖; The studies are based on passages from textbooks deemed to contain
the type of sexism and/or stereotyping that should be exposed; The studies are often
qualitative or quantitative to a limited extent, counting only the number of male individuals or
female individuals, for example (UNESCO, 2009).
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During the first decade of this century (2000-2008) four European innovating programs were
held in Greek secondary education with three major goals :a) the training and sensitization of
teachers, so that they can identify gender inequality in the wider social environment and
individual educational context, b) the creation and use of educational structures aimed at
cross-sectional and longitudinal emergence of a new vision of equality and the promotion of
gender relations at individual and collective, educational and professional level and c) the
encouragement of female pupils to attend initial vocational training in areas where females are
underrepresented (positive actions) (Gappa, Ziogou Karastergiou, 2011).
The aim of this study is to reveal a textbook‘s gender system. This method is based on an
understanding of how representations of male and female are developed in a textbook.
Themethodology that was applied to study Modern Greek Language textbooks used in
Secondary Education (High School). The findings presented below relate to individual
characters counted in the texts and images of textbook from Greece (both texts and
illustrations and the connection between them).

1. The term “Gender stereotypes”
Gender stereotypes are schematic representations that characterize women and men and
define what is and what is not "by nature" women and men. It is essentially beliefs that have
been adopted beforehand about the characteristics of the male and female, without taking into
account the individual characteristics. The perpetuation of a socio-cultural phenomenon
reproduces the stereotyped social perceptions of both sexes through the process of socializing
individuals (Κνζκίδνπ-Hardy &Κξίβαο, 2000, 15-16).
Gender stereotypes are simplifications of social origin, persistent, subjective, which are
passed down from generation to generation (Research Centre for Gender Equality ―KETHI‖,
2008). Sexism implies a hierarchy-based system that claims that one sex is superior to the
other, and always means favoring one group against another. Sexism is the activity or
behavior that discriminates against people solely on the basis of their gender.
Sexism is the activity or behavior that discriminates against people solely on the basis of their
gender. It is a set of negative generalizations, false beliefs, as well as stereotyped perceptions,
attitudes and practices that normalize gender inequality, discriminate against it and thus
exclude it socially (Mediterranean Institute for Gender Studies,2018)andalso found as a
language sexism with a negative color for women (Mills, 2008).

2. Methodology and research hypothesis
Numerous studies have been devoted to textbook content in the past (Brugeilles, 2009). The
methodology in this study based on UNESCO methodology of Methodological guide, (2009)
and development process rests on two basic principles: a) Gendered representations are
embodied in characters, and it is therefore through these that gender equality must be
Page 50 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

promoted b) Inclusion of a character in a textbook contributes to the development of gendered
representations. The internal structure and purpose of theaid should therefore be
considered.The research hypothesis of this study was based on the following aacceptances:
a)
The elimination of stereotypes and the sexism in text book of Modern Greek
Language is insufficient;
b)

They are intended mainly to expose gender stereotyping in text book;

c)
All characters form part of the gender system presented in a textbook, but the system
is not present in the same way throughout the textbook;
d)

a character‘s characteristics will be expressed differently in words than in images;

e)

texts and illustrations do not represent male and female in the same way;

3. Gendered representation in Modern Greek Language textbook in secondary
education
Based on the analysis of the research hypothesis, and the variables set in the beginning, the
main attempt was to formulate some conclusions that summarized the parameters to the small
sample in a few lines. Gender discrimination is mainly tied to the difference in the number of
boys and girls represented in the textbooks.The corpus that has studied was the textbook of
Neoelliniki-Glossa_A-Gym, Secondary Education. Categories that used as axes for the
analysis are the following, on the basis of a questionnaire:
a)Count the characters according to sex and age{( men; women; boys;girls;ungendered (pupil,
child, etc.);unspecified (characters not defined by sex or age)} (Table 1 below):
Table 1.Counting characters.Number of individual characters by sex and age in texts and illustrations and
by position in chapter in textbook of Neoelliniki-Glossa_A-Gym_BM

Text
Individual
characters Lesson
Exercise Total

Illustration

Lesson/text

Exercise

Total

Women

7

9

16

5

Men

45

27

72

4

Girls

26

15

41

13

Boys

37

24

61

19

Female, age
unspecified

18

2

20

3
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Male, age
unspecified

25

6

31

3

Ungendered or sex
unspecified

39

24

63

5

The count shows where the characters feature in the textbook (whether in the text, pictures,
lessons orexercises).Almost all the characters are male or female: there are very few
ungendered designations, such as ―child‖ or ―pupil‖, or characters whose sex cannot be
determined (owing to the use of a unisex first name, for example). There are also relatively
few characters of unknown age. Male characters are substantially overrepresented and there is
also a glaring lack of female characters.
According to the above results texts and illustrations do not represent male and female in the
same way. A character may appear in texts or illustrations. This distinction is important
because a character‘s characteristics will be expressed differently in words than in images and
illustrations have a higher profile; being few in number and taking up more space on the page,
they are easier to monitor.Texts and illustrations have different educational purposes. It is
therefore necessary to understand how the knowledge is organized. When textbook has a
―lesson‖ section and an ―exercise‖ section, a character appearing in the lesson section, studied
by the whole class with the teacher and will have a higher profile than one included in the
exercise section(Brugeilles, 2009).
b) Children‟s activities in texts and images(Table 2):


Social activity



Leisure activity



Domestic activity



Purchasing



Informal occupational activity



Formal occupational activity
Table 2. Number of characters (girls and boys )by activitiesin texts and by activities and position in
chapter

Activities
School activity
Occupational
activity
Domestic
activity
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Lesson
18
3
-

Girls
Exercise
11
5
1

Total
29
8
1

Lesson
10
14

Boys
Exercise
12
2
-

Total
22
16
-
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Buying activity
Care or caring
activity
Leisure activity
Social activity
Routine
personal
activity
Negative
activity
Successful
activity
Other activity

-

1

1

2

2

4

7
1

3
6
1

10
6
2

5
4

3
18
4

8
18
8

1

-

1

1

1

2

1

1

2

2

5

7

1

5

6

3

10

13

According to the above table school activities predominate in texts. There is little difference
between girls and boys, but school activities are slightly more frequent among boys. Domestic
activities are carried out rarely but are still more frequent among girls.Characters are used
even in short texts such as textbook exercises, which constitute miniature stories. They have
skills, roles, statuses, ways of acting and attributes; they move in certain settings or territories
and are caught in a network of interactions with other characters. It is through all of these
characteristics taken together that one discovers what it means to be a man, woman, girl or
boy in a given society.
c) Adults‘ activities in textbooks:Social activity, Leisure activity, Domestic activity,
Purchasing, Informal occupational activity, Formal occupational activity(Table 3):
Table 3. Number of characters (women and men) by activities in texts and by position in chapter

Activities
School activity
Occupational
activity
Domestic
activity
Buying activity
Care or caring
activity
Leisure activity
Social activity
Routine
personal
activity
Negative
activity
Successful

Lesson
1
-

Women
Exercise
1

Total
1
1

Lesson
2
28

Men
Exercise
2

Total
2
30

1

3

4

1

-

1

3

-

3

1

1

2

1
14
2

1
4
-

2
18
2

2
24
3

4
-

2
28
3

-

-

-

2

2

4

-

-

-

-

7

7
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activity
Other activity

-

-

-

1

14

15

Two activities dominate: occupational activities and social activities for men (Graph 1.)
andoccupational and social activities for women (Graph 2).

Graph 1.Number of activities of men in texts

Graph 2.Number of activities of women in texts

As with designations, distribution varies according to the character‘s sex.Men are engaged in
occupational activities – usually formal, but not always. Women form part of the domestic
sphere and their most common activity is social activity and domestic activities. They are
excluded from occupational activity (only once as a teacher). Consequently, occupational
activity does not make them an integral part of the public sphere.
In conclusion for adult characters descriptions of adults differ considerably. The two sexes
have neither the same role nor the same place in society. Moreover, as there are few women
characters, there are few female adult role models.Role models for girls are women in the
domestic and family spheres, while for boys, they are independent men relieved of domestic
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tasks (teachers, scientist, journalist, athletes etc).These few findings show thattextbooks
convey unequal gendered representations constructed on the basis of the characters‘
characteristics;even those subjects that seem most gender-neutral contribute to the learning of
gendered roles;all school years are affected. The learning of gendered roles begins very early.
They also reveal a dual imbalance, namelyan imbalance between the discourse on girls‘
education – the subject of broad international consensus– and the messages conveyed by
textbooks;an imbalance between contemporary social realities and those contained in
textbooks. These textbooks lag behind social andeconomic changes and changes in the role of
women in various spheres, especially public life. Thus the textbook is not so much areflection
as a structuring of a legitimized social representation.
By presenting this kind of gender system, textbooks standardize, reinforce and legitimize
gender inequality. They convey the ideathat girls‘ education is not as important as boys‘
education. This idea is likely to be assimilated not only by the pupils but also bythe teaching
profession and parents, who will not necessarily view it critically. Requirements, demands
and incentives for girls willbe fewer. In order to achieve the goal of Education for All, it is
essential to alter these representations and design textbooks thatpromote gender
equality.(Brugeilles, 2009).40

In conclusion
Female role models are less than male in Modern Greek Language textbook in Secondary
Education in Greece. Girl pupils have little foundation for identification and projection, and
boys have no role models from the opposite sex, which is barely visible.
Consequently, pupils of both sexes, together with their parents and teachers, perceive that
knowledge is legitimate for the male sex rather than the female sex. The textbooks are thus
unlikely to make girls interested in learning Modern Greek Language.The gender system
changes as the curriculum progresses. In many countries where there are few publishers, the
same textbook series is used for every school year (Brugeilles, 2009).
The increasing scarcity of child characters as the curriculum progresses encourages pupils to
project themselves into adulthood. This process is possible for boys as they are able to
identify with numerous male child character, but less likely for girls who have had insufficient
opportunity to identify with girl child characters.The ―disappearance‖ of girls from textbooks
as the curriculum progresses goes in hand with the high drop-out rate for female pupils
observed in many countries, a seemingly complicit endorsement(UNESCO, 2007).
Teacher education institutions are encouraged to review existing courses and identify which
competencesare already addressed, either through the contents, through the teaching methods
or through studentactivities and assignments and also point out which elements are missing.
In a second step, content can be added, teaching methods changed or assignments included, in
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order to address additional competenceelements and envisage the whole range of competences
in the gender equality.
Parity must be ensuredbetween men, women, girls and boys in both text and illustrations; in
all the different parts of the textbook, such as, the lessons, passages of text and exercises; in
the position and size of characters in illustrations; in the distribution of educational functions;
in presenting or referring to well-known figures in the fields of politics, science, literature,
sport, the arts and economics according to the Brugeilles (2009).Teachers should become
aware and take an active approach in spotting and avoiding the unintentionallessons that are
taught in their setting. The selection of resources used in teaching and the types of tasksgiven
to learners may reinforce social inequalities or cultural domination as well as stereotypes
anddiscrimination. (UNESCO, 2007).
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Γπλαίθεο θαη Ζγεζία: Ζ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε
Women and Leadership: Their representation in greek education
Καηεξίλα αξαθίδνπ, ΠΔΚΔ ΑΜΘ, πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, Phd, Msc, katrinsaraf@hotmail.com
Katerina Sarafidou, PΔΚΔSΑΜΣΖ, Education Coordinator, Phd, Msc, katrinsaraf@hotmail.com

Abstract: The purpose of the study is to capture the presence of women in leadership in
primary and secondary education in Greece, through the investigations of recent researches
and detect of obstacles or the various parameters that lead women to assert or not one staff
position in the leadership of public education. Central research hypothesis focus on the fact
that women do not take initiatives to advance their career due to various factors related to
their gender or family obligations and treated differently than their male colleagues when they
decide it. A review of Greek bibliography has highlighted the low participation in claiming
high administrative positions, the crowding in the lower levels of education or in so-called
female occupations. It also brought to the surface the obstacles encountered by women on
their way to leadership. In summary, although the Greek society has evolved and at least in
the professional sector, made a great effort to remove barriers based on the distinction
between the sexes, however, there is still discrimination, which is unconscious and is the
result of dominant social perceptions.
Keywords: leadership, woman, education.
Πεξίιεςε: Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα απνηππψζεη ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηελ
εγεζία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κέζσ πξφζθαησλ
εξεπλψλ θαη ηεο αλίρλεπζεο εκπνδίσλ ή ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ νδεγνχλ ηηο
γπλαίθεο λα ππνζηεξίμνπλ ή φρη κηα επηηειηθή ζέζε ζηελ εγεζία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο.
Ζ θεληξηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε εζηηάδεη ζην γεγνλφο, φηη νη γπλαίθεο δελ αλαιακβάλνπλ
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαξηέξαο ηνπο ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ή ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη αληηκεησπίδνληαη
δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, φηαλ ην απνθαζίδνπλ. Ζ επηζθφπεζε ηεο
ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηε ρακειή ζπκκεηνρή ζηε δηεθδίθεζε πςειψλ
δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ, ην πιήζνο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο ή ζηα ιεγφκελα
γπλαηθεία επαγγέικαηα. Έθεξε επίζεο, ζηελ επηθάλεηα ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη
γπλαίθεο ζην δξφκν ηνπο πξνο ηελ εγεζία. πλνπηηθά, παξφιν πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη
εμειηρζεί θαη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, θαηέβαιε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ
άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θχισλ, σζηφζν, ε δάθξηζε
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, αζπλείδεηα θαη ζαλ απνηέιεζκα ησλ θπξίαξρσλ .θνηλσληθψλ
αληηιήςεσλ.
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Λέμεηο θιεηδηά: εγεζία, γπλαίθα, εθπαίδεπζε.

Δηζαγσγή
Μέζα απφ κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έκθπιε εθπαηδεπηηθή
δηνίθεζε, δηαπηζηψλνπκε, φηη ππάξρνπλ ζεκειηψδεηο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ εγεζία
πνπ έρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ αζθνχλ εγεζία ή ζηηο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ
εγεζία απφ άλδξα ή γπλαίθα (Collard, 2001). Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ
δείρλνπλ πσο νη γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο φρη κφλν δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο
άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αιιά ηείλνπλ λα έρνπλ θαη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε
θείλνπο (Brunner, 2000. Reay&Ball, 2000).
Δλψ,παξαηεξήζεθε έλα κεγάιν θχκα εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαηά ηνλ
20ν αηψλα θη απηφ ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζε πςειέο ζέζεηο
δηνίθεζεο, ελ ηνχηνηο ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ζχλζεηε θαη θξχβεη αφξαηα εκπφδηα.
Απνηειεί θνηλή παξαδνρή, φηη ε ραξαθηεξηζηηθά ρακειή αληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ, ζε
παγθφζκηα θιίκαθα, ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά επίπεδα, ζε ζέζεηο
ιήςεο απνθάζεσλ, ζε νξγαληζκνχο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, θαη ζε θπβεξλεηηθέο ζέζεηο,
νθείιεηαη ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη κεηαθνξηθά «γπάιηλε νξνθή» δπζθνιηψλ.
Γι΄ αυτό το λόγο, ε κειέηε θη αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεξνχλ αθφκε, ηελ έκθπιε

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, πνπ ζα απνδνκνχζε ηελ θπξίαξρε έκθπιε γλψζε, ζην πιαίζην ηνπ
εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηινδνμεί λα ζπλεηζθέξεη
θαη ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία.

1.Ζ έξεπλα
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε απνηχπσζε ηεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ εγεζία ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κέζα απφ έξεπλεο ηεο
ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο θαη ε αλίρλεπζε ησλ εκπνδίσλ ή δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ
νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο λα δηεθδηθήζνπλ ή φρη κία επηηειηθή ζέζε ζηελ εγεζία ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο. 1
Κεληξηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε απνηειεί ην γεγνλφο, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δελ
παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο, ιφγσ πνηθίισλ παξαγφλησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ηνπο ή ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη αληηκεησπίδνληαη
δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, φηαλ ηειηθά ην απνθαζίζνπλ.

1

Λέγνληαο ζέζεηο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ελλννχκε ηηο ζέζεηο Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ, Πξντζηακέλσλ Δπηζηεκνληθήο
θαηΠαηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, ΠξντζηακέλσλΓηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ, ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη Γηεπζπληψλ/ληξηψλ
ρνιηθψλ κνλάδσλ.
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Ζ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηε ρακειή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δηεθδίθεζε πςειψλ δηνηθεηηθέο ζέζεσλ, ηνλ ζπλσζηηζκφ ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο ή ζηα ιεγφκελα γπλαηθεία επαγγέικαηα. Έθεξε επίζεο, ζηελ επηθάλεηα ηα
εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη γπλαίθεο ζηνλ δξφκν ηνπο πξνο ηελ εγεζία. Με βάζε απηά ηα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε:
1.Σνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνψζεζε ηεο θαξηέξαο ηνπο
ζηνλ ρψξν ηεο ζηειέρσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ζηάζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο (ζεζκηθά εκπφδηα, θνηλσληθνπνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζσπηθά,
ςπρνινγηθά θαη άιια).
2.Σν είδνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο – αλ αληηκεησπίδνπλ-, φηαλ
ηειηθά επηιέγνληαη γηα ηε ζηειέρσζε ησλ επηηειηθψλ ζέζεσλ.
Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί βηβιηνγξαθηθή θαη πεξηγξαθηθή - ζπζρεηηζηηθή αλαζθφπεζε
(Cohen, Manion&Morrison, 2008) ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. Μεηά απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο, ην πιηθφ κειεηήζεθε θαη έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Σέινο,
παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα, αλαιχζεθαλ θαη δηαηππψζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα.
Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ απνηέιεζαλ έξεπλεο,2 νη νπνίεο δηεξεχλεζαλ ηελ παξνπζία ησλ
γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη δηεμήρζεζαλ ηελ πεξίνδν ηεο
απφ ην 2004-2014, θαζψο ρξνληθά είλαη πξφζθαηε ππήξμε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε
δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ εθπαίδεπζε, ζπληειέζηεθαλ πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο3 θαη δηακνξθψζεθαλ έηζη, πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζηαδηαθή
απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο.

2.Αλάιπζε απνηειεζκάησλ
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψλεηαη ν ρακειφο βαζκφο εθπξνζψπεζεο ησλ
γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θπξίσο ηεο δεπηεξνβάζκηαο

2

Έηζη επηιέρζεθε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, ην νπνίν απνηεινχλ νη παξαθάησ κειέηεο: Αλδξηθνπνχινπ Α. (2010),
.Αλησλνπνχινπ Αζαλαζία (2011), Αξρνληφγινπ Αλαζηαζία. (2010), 4. Γηνπςάλε Απνζηνιία (2012), Γαξάθε Διέλε
(2007),. ΜαξάθεΔιέλε (2006), Μαξθφπνπινο, Η., Αξγπξίνπ, Α.(2014),. Αζαλαζία (2011), Παπαζηακάηεο Αδακάληηνο,
Καληαξηδή Δπαγγειία. (2006),Σάθε Παξαζθεπή (2006), Σζηθαιάθε Κπξηαθή (2006). Γεσξγαξάο Κσλζηαληίλνο (2013),
Γεσξγηάδνπ Κπξάηζσ &Γειηαθίδεο ηέξγηνο (2011), Κειατδίηνπ Μαξία (2012), Μαλδεληζίδνπ Αιεμάλδξα (2012),
.Ληαθνπνχινπ Δπζηξαηία (2008), Νάθνο, Νηθφιανο, (2005), Ννχζηα Δπζαιεία (2011), Πνιπκεξνπνχινπ Βαζηιηθή (2011),
Σζηκπηιή
ηπιηαλή
(2012),Athanasoula-Reppa,
A.,
LazaridouA.,
LymanL.
(2006).NewlyappointedprincipalsinGreeceandCyprus:
Comparingroles,
challengesandrequirements(αλαθέξεηαη
ζε
Διιελίδεο δηεπζχληξηεο ηεο Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο θαη ζε Ακεξηθαλίδεο δηεπζχληξηεο απφ ηελ Πνιηηεία ηνπ Illinois),
Υξηζηνθφξνπ, Φ. & Ρνθά, Φ., (2005). Σξαραλνπνχινπ, Θ. θαη Σξαραλνπνχινπ, Η. (2007). Ζ Παξνπζία ησλ δύν θύισλ ζηε
Γηνίθεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε ηηο θξίζεηο ηνπ 2007.
3

πσο ε ίδξπζε Γηδαζθαιείσλ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα,
δεκηνπξγνχληαη τα ςύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, και κυρίωσ η από απόςταςη εκπαίδευςη (e-learning), τα
οποία θεωρητικά ευνοούν τισ γυναίκεσ, αφού τισ επιτρέπουν να επιμορφώνονται παράλληλα με τισ υπόλοιπεσ
οικογενειακέσ τουσ υποχρεώςεισ.
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γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Νάθνο, 2005; Ρνθά & Υξηζηνθφξνπ, 2005;
Κειατδίηνπ, 2006; Σάθε, 2006; Γαξάθε, 2007; Γεσξγαξάο, 2014).
Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηεο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα
αθνινπζήζνπλ θαξηέξα, πνιιέο θνξέο αηζζάλνληαη ελνρέο, αθνχ δελ κπνξνχλ λα
αληαπνθξίλνληαη εμίζνπ θαιά ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, δελ
επηδηψθνπλ λα γίλνπλ ζηειέρε, γηαηί φπσο δηαπηζηψλεηαη ε δπζθνιία ζηελ απφθηεζε ηίηισλ
ζπνπδψλ, ε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα, ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο
(αιιαγή πξντζηακέλσλ ζε θάζε θπβεξλεηηθή αιιαγή), αιιά θαη ε ζχζηαζε ησλ ζπκβνπιίσλ
επηινγήο ).
Ζ κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
ηελ επηδίσμε δηεπζπληηθήο ζέζεο αλαδεηθλχεη ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε κεησκέλε παξνπζία ζε
δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο.
2.1. Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο.
Βαζηθφηεξε αηηία ηεο ρακειήο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή
δηνίθεζε παξακέλεη ην δήηεκα ηεο αζπκβαηφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο
κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ζπκβαδίδνπλ κε απηά απφ
ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ. Οη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα επσκίδνληαη πνιιέο
θξνληίδεο, αλ θαη έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα άκβιπλζε, ν θαηακεξηζκφο παξακέλεη
παξαδνζηαθφο θαη ζηεξεφηππνο, παξακέλνπλ δέζκηεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ξφισλ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ, πνπ απηνί ζπλεπάγνληαη. Έηζη, δελ εθδειψλνπλ πξνζσπηθέο θηινδνμίεο, ίζσο
θαη σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο ππνηίκεζεο ησλ ξφισλ ηνπο, ε νπνία αληαλαθιάηαη θαη
ζηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηεο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη εθθξάδεηαη ζηε κεησκέλε
απηνεθηίκεζή ηνπο.
Αθφκε, επηζεκαίλεηαη φηη, ην ελδηαθέξνλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηηο εγεηηθέο ζέζεηο θαζνξίδεηαη,
κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη κάιηζηα νη άγακεο θαη έγγακεο ρσξίο παηδηά
είλαη πεξηζζφηεξν απξφζπκεο, ζε ζρέζε κε ηηο έγγακεο κε παηδηά, γηαηί φπσο θαίλεηαη, νη
πξψηεο έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ γάκν θαη νη δεχηεξεο ηελ ηεθλνπνίεζε. Έηζη, ε
κεηξφηεηα, ξφινο κε ηνλ νπνίν ηαπηίδνληαη νη γπλαίθεο, απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα,
φηαλ έρνπλ απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο.
Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο δειψλνπλ, φηη ν ξφινο ηνπ ζπδχγνπ ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά,
αλαζηαιηηθά ή θαη απαγνξεπηηθά γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηειέρνπο.
Ζ γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε κηα ζχγθξνπζε πνπ δηαηξέρεη ην δίπνιν
εζσηεξηθέο αλαζθάιεηεο θαη αλαζηνιέο γηα ηελ είζνδν ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν πεξηβάιινλ
θαη ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηνλ ξφιν ηεο κεηέξαο θαη ζπδχγνπ. Ζ θαξηέξα απαηηεί ζπλερή
εγξήγνξζε θαη επέλδπζε ζε ρξφλν ηαπηφρξνλα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ
ηεο νηθνγέλεηαο απ‘ απηήλ έηζη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα σο αλαζηαιηηθφο
παξάγνληαο γηα ηε δηεθδίθεζε θαη αλάιεςε ζέζεσλ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία.
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάπνηα απφ
ηηο έξεπλεο, ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε δηνηθεηηθέο επζχλεο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο
νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Αληίζεηα ινηπφλ, απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, ζε φηη αθνξά
ζηα αίηηα ηεο κε αλέιημεο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
δείγκαηνο δελ απνδέρεηαη σο αηηία ηε κεηξφηεηα θαη σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηελ έιιεηςε
ρξφλνπ.
Σα παξαπάλσ επζπγξακκίδνληαη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα
εκπφδηα είλαη κεγαιχηεξα γηα ηηο γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ νη ζχδπγνη έρνπλ παξαδνζηαθνχο
ξφινπο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αλαιακβάλνπλ επζχλεο ζην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ(Schmuck, 1991).
2.2. Κνηλσληθνπνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο.
Σα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα έδεημαλ, φηη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηε
δηνίθεζε είλαη ζπλέπεηα ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ ζε ζρέζε κε ηα θχια, κία απφ ηηο
βαζηθέο αηηίεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο (Παπαζηακάηεο &
Καληαξηδή, 2006; Κειατδίηνπ, 2012), ησλ δηαθνξεηηθψλ –θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλεπαγγεικαηηθψλ ηνπο λννηξνπηψλ, ζηάζεσλ, εκπεηξηψλ, αμηψλ, πξνζδνθηψλ, αιιά θαη ηεο
δηαθνξεηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο πνπ δέρνληαη ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο θη φρη απνηέιεζκα
αδξάλεηαο, επζπλνθνβίαο ή κεηνλεμίαο. Απηφ δεκηνπξγεί έλαλ θαχιν θχθιν, φπνπ νη
καζεηέο/ηξηεο, νη γνλείο θαη ε θνηλσλία πεξηκέλνπλ λα δνπλ ηε γπλαίθα ζηνλ «παξαδνζηαθφ»
ηεο ξφιν, ηαπηφρξνλα, ε ίδηα ε γπλαίθα αληαπνθξηλφκελε ζηηο πξνζδνθίεο φισλ απηψλ,
ζπλερίδεη λα ζπλδέεη ηηο επηδηψμεηο ηεο κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ξφισλ πνπ ηεο
πξνζάπηνπλ νη άιινη (Μετληάζε, 2011).
Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, πεξί ελδν-νηθηαθψλ ξφισλ θαη θνηλσληθνπνίεζεο, έκθπιεο
θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλαηξνθήο, ελνρνπνίεζεο ηνπ ζχκαηνο γηα ηνπο ξφινπο ηεο γπλαίθαο
είλαη βαζηά ξηδσκέλεο θαη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ αξθεί γηα λα
ηηο εμαιείςεη.
Δπίζεο, θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο είλαη απηέο πνπ ηαπηίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή κε ην
αλδξηθφ πξφηππν, ηελ εγεζία λα απνπλέεη κία αχξα εγεκνληθνχ αλδξηζκνχ, λα ζεσξνχλ ηηο
γπλαίθεο δηεπζχληξηεο, «απηαξρηθέο», «κε ηθαλέο, αληαγσληζηηθέο», «ειιηπψο αθνζησκέλεο
ζηελ εξγαζία ηνπο ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ» θαη «γξαθεηνθξαηηθέο»,
επηβεβαηψλνληαο ηα επξήκαηα απφ αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Adams and Hambright (2004),
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη πην δχζθνιεο ζηε ζπλεξγαζία.
Αθφκε θαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ πιενλέθηεκα γηα ηνπο άλδξεο ζε επίπεδν
δηνίθεζεο, ζεσξνχληαη κεηνλέθηεκα γηα ηηο γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Οη θσλέο ελφο
δηεπζπληή γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη δπλακηζκφο, ελψ αληίζηνηρα κηαο δηεπζχληξηαο, πζηεξία
(Γαξάθε, 2007).
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Δπηβεβαηψλεηαη επίζεο, φηη θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, ζπλαληνχλ κεγάιεο δπζθνιίεο νη
γπλαίθεο δηεπζχληξηεο αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Οη γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί ζπρλά, παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ ελζηεξληζηεί πιήξσο ηε ζηεξενηππηθή
ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπο θαη ζε επαγγεικαηηθφ θαη ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν θαη λα
επηβεβαηψλνπλ ηελ απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία, ε νπνία ηηο ζέιεη λα πεξηνξίδνληαη κφλν
ζην δηδαθηηθφ ηνπο ξφιν. Γείρλνπλ, φηη έρνπλ πεηζηεί, φηη είλαη «ζπλαηλεηηθέο», «καιαθέο»,
«αθαηάιιειεο» γηα δηεπζχληξηεο, ιφγσ απηήο ηνπο ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηδηφηππεο
εθαξκνγήο ηεο εμνπζίαο- ε νπνία ππνβάιιεηαη. Αληίζεηα, φηαλ επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξν
δπλακηζκφ, θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζπκίδνπλ ηνπο άληξεο, ηφηε ζεσξνχληαη «ζηξίγγιεο» θαη
«αθαηάιιειεο» γηα εγεζία.
Δπηπξφζζεηα, ε κεησκέλε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζπκβάιιεη ζηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ
αλαπαξαγσγή ηνπ statusquo. Σν ζηεξεφηππν απηφ δηνίθεζεο δελ αθήλεη ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ
θηινδνμίεο θαη λα πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ επηπιένλ πξνζφληα, ηηο θαηαδηθάδεη ζε
επαγγεικαηηθή θαζήισζε ή εληζρχεη ηε ζεσξία φηη ε ζηαδηνδξνκία είλαη θαζαξά αλδξηθή
ππφζεζε (Shakeshaft, 1993). πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηηο γπλαίθεο ηεο έξεπλαο,
είλαη ε πξνηίκεζε ζηε δηδαζθαιία έλαληη ηεο δηνίθεζεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ, φηη παξ‘ φηη δηαηππψλεηαη ζπρλά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
άλδξεο θαη γπλαίθεο, φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη θαη ε αλέιημε είλαη ζέκα πξνζφλησλ, ζηελ
πξάμε, ε άπνςε απηή θαηαξξίπηεηαη.
Παξφκνηα, νη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη σο ηθαλέο γηα θξνληίδα, ζπλαηζζεκαηηθέο,
δηαηζζεηηθέο, επγελείο θαη ζεηηθά πξνδηαηηζέκελεο γηα ζπλεξγαζία, ελδπλάκσζε θαη νκαδηθή
δνπιεηά. Έλα απφ ηα ζηεξεφηππα γηα ην νπνίν δελ γίλνληαη απνδεθηέο νη γπλαίθεο, είλαη ην
ζηεξεφηππν ηνπ φηη είλαη ραιαξέο, αλαζθαιείο θαη γεληθά δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηνπο ξφινπο ηνπο. Παξάιιεια, νη άλδξεο παξνπζηάδνληαη επηζεηηθνί, θαηεγνξεκαηηθνί,
αλαιπηηθνί, απνθαζηζηηθνί, έηνηκνη λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ν άλδξαο
ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη απνδεθηφο θαη αλαγθαίνο.
Αληίζεηα, θαηαγξάθεθαλ ζε άιιεο έξεπλεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη
νπνίεο δελ αθνινπζνχλ απαξαίηεηα θαη ηπθιά ην δίπνιν άλδξαο, γπλαίθα θαη ηελ άθξηηε
απνδνρή έκθπισλ ζηεξενηχπσλ, αιιά εθθηλνχλ απφ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ζπλζεηφηεηα
πνπ πεγάδεη απφ ηα ηδηαίηεξα θαη ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, απνκπζνπνηψληαο ηηο
θπξίαξρεο ζθέςεηο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο σο πξνο ην θχιν).
Σν κεγάιν πνζνζηφ αλδξψλ πξνηάζζεη σο πξνζφλ ηελ νξζνινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
θαηαζηάζεσλ, ην ςπρηθφ ζζέλνο, ηε ζηαζεξφηεηα απφςεσλ θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα,
αμηνζεκείσην φκσο είλαη, φηη ηα ίδηα πξνζφληα ππνζηεξίδεη θαη γηα ην ίδην ιφγν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ γπλαηθψλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη κε ην φηη νη γπλαίθεο, βηψλνπλ ηελ
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζε κηα αλδξνθξαηηθή θνηλσλία, ηαπηίδνληαη θαη
εζσηεξηθεχνπλ ην ηδαληθφ πξφηππν δηνίθεζεο κε απηφ πνπ θαζεκεξηλά βηψλνπλ ζηα ζρνιεία
ζηα νπνία ππεξεηνχλ, φπνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ είλαη άλδξεο.
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Δπράξηζηε αλαηξνπή απνηειεί ην γεγνλφο, φηη ηφζν νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη
άλδξεο, απνξξίπηνπλ αληηιήςεηο, πνπ ζεσξνχλ ηε δηεπζπληηθή ζέζε αλδξηθφ πξνλφκην θαη
ζέινπλ ηε γπλαίθα λα εθδειψλεη κεησκέλν επαγγεικαηηζκφ. Οη απφςεηο απηέο δεκηνπξγνχλ
κηα ειπηδνθφξα πξννπηηθή, θαζψο δηαθαίλεηαη κία ηάζε ακθηζβήηεζεο ησλ ζηεξεφηππσλ
αληηιήςεσλ.
Πην αλαιπηηθά, ζηελ ίδηα έξεπλα ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν θχισλ,
αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο
θαη νη δηεπζχληξηεο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα,
δειψλνπλ φηη ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι δηνίθεζεο δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ θαλελφο απφ ηα
δχν θχια, ελψ ην ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηελ ελαζρφιεζε ηεο δηνίθεζεο κε ηα
πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, θαζψο ηα πνζνζηά είλαη αλάινγα ζηηο απαληήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν θχισλ. Χζηφζν, αλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ρακειφηεξν ησλ γπλαηθψλ απνδέρεηαη φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα
πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ δελ πξνθχπηεη ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ησλ
δηεπζπληψλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ, θαίλεηαη λα δέρεηαη, φηη ε ζπγθεθξηκέλε
ζηάζε ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηηο δηεπζχληξηεο θαη ειάρηζην πνζνζηφ ην απνδίδεη ζηνπο
άλδξεο δηεπζπληέο. Σα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο απαληήζεηο
πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο θαζεγεηέο απφ
ηνπο δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ ζέινπλ θαη ηα δχν θχια λα
επηδεηθλχνπλ θηιηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα,
φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη, φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο
δηαθξίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα θαη απνδεηθλχνπλ γηα αθφκε κηα θνξά ηε ζπλεξγαηηθή
δηάζεζε πνπ ην γπλαηθείν θχιν επηδεηθλχεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηεπζπληηθψλ ηνπ
θαζεθφλησλ (Μαλδεληζίδνπ, 2012).
Δπηπξφζζεηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, ζεσξεί φηη ε
απηνθπξηαξρία δελ εμαξηάηαη απφ ην θχιν ησλ δηεπζπληψλ, θαη ε κεηνλφηεηα ζεσξεί, φηη ν
άλδξαο δηεπζπληήο έρεη κεγαιχηεξε απηνθπξηαξρία, έλαληη ηεο γπλαίθαο δηεπζχληξηαο, ελψ
έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ, ζεσξεί ηηο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο απαηηεηηθέο θαη
απηαξρηθέο, έλαληη ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ αληίζηνηρα, ην νπνίν θαίλεηαη λα
πξνζδίδεη ζηηο γπλαίθεο ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. Δμίζνπ θαη ζηα δχν θχια, ην απνδίδεη ε
πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Ζ εθηίκεζε απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ
δεδνκέλνπ, ην νπνίν αξρηθά θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φζα δηαπηζηψζεθαλ θαη
δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ γηα ζπκκεηνρηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο απφ ηε κεξηά
ησλ γπλαηθψλ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη είηε νη γπλαίθεο
ρξεζηκνπνηνχλ αλδξνθξαηηθά θξηηήξηα θαη ζπκπεξηθνξέο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ
θαζεθφλησλ ηνπο είηε θάλνπλ ακείιηθηε απηνθξηηηθή θαη απζηεξή απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ
ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα θαη θαζηεξσκέλα θξηηήξηα αληαγσληζκνχ, ηα νπνία θαίλεηαη
λα κεηξνχλ ηελ αλδξηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Σέινο, απφ ηε κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
δηνίθεζεο ησλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ πξνέθπςε, φηη ε επειημία ζηελ άζθεζε ησλ
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δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ κάιινλ δελ είλαη απφξξνηα ηνπ θχινπ, αιιά ηεο πξνζσπηθφηεηαο
απηνχ πνπ αζθεί ηα δηεπζπληηθά θαζήθνληα, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αλδξψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξεί φηη ε επειημία απνηειεί πξνλφκην ησλ αλδξψλ θαη ε επειημία
είλαη ίδηνλ ησλ γπλαηθψλ.
Γεληθφηεξα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη, φηη νη θπξίαξρεο
ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ην θχιν ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο
έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά.
Γεληθά, δηαηξέρνληαο ην εξεπλεηηθφ καο πιηθφ αλαδχνληαη αληηιήςεηο θνηλέο θαη ζπλαθείο
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δχν θχισλ, αιιά θαη δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ έκθπιε
ηαπηφηεηά ηνπο, σο πξνο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν ή
ηε ζεψξεζή ηνπο γηα ηελ εγεζία. Σέινο, ε έξεπλα απνθαιχπηεη έλα επξχ θάζκα αληηιήςεσλ
θαη ζηάζεσλ, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά ζε
ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπο χθνο θαη ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά, ειηθηαθά, νηθνγελεηαθά,
ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαλ ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο.
Παξά ηα βήκαηα πξνφδνπ πνπ έρνπλ θάλεη νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ
δχν θχισλ, νη έκθπιεο δηαθξίζεηο εμαθνινπζνχλ λα είλαη παξνχζεο.
2.3. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε
Ζ έιιεηςε επηπιένλ ηίηισλ ζπνπδψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
θαίλεηαη, φηη ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα δηεθδίθεζε ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο (Καληαξηδή &
Αλζφπνπινο, 2006; Σζηθαιάθε, 2006; Σξαραλνπνχινπ & Σξαραλνπνχινπ, 2008), ελψ
αληίζεηα, νη γπλαίθεο, κε επηπιένλ ζπνπδέο δηεθδηθνχλ ηηο εγεηηθέο ζέζεηο ζε ζεκαληηθά
πνζνζηά (Ξέλνπ, 2006), θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Σάθε (2008) γηα ηα
δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θη φηη νη ειηθηαθά λεφηεξεο
γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ βάδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη θξνληίδνπλ λα εμαζθαιίζνπλ
ηα πξνζφληα εθείλα (παλεπηζηεκηαθά πηπρία, κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά, μέλεο γιψζζεο), ηα
νπνία ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα έρνπλ κηα εμέιημε ζε φ, ηη αθνξά ζηελ θαξηέξα ηνπο ζηε
δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.Πνιιέο θαηαθέξλνπλ λα ηνπο απνθηήζνπλ, φηαλ δελ ππάξρνπλ
απμεκέλεονηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Άιιεο πάιη ζέινπλ θαη δελ ηα θαηαθέξλνπλ λα
ζπνπδάζνπλ, εμαηηίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο δχζθνιεο πξφζβαζεο ζηα
παλεπηζηήκηα. Οη ηίηινη σζηφζν, απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηνη (Σζηθαιάθε, 2006).
Χζηφζν, ε έξεπλα ηνπ Γεσξγαξά (2014) έδεημε, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, παξφιν πνπ
δελ ζηεξνχληαη ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ, εληνχηνηο αληηιακβάλνληαη ηελ
απφθηεζε απηψλ πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο απηνβειηίσζεο ηνπο θαη ιηγφηεξν, σο
ζπλεηδεηέο ελέξγεηεο ζπγθέληξσζεο πηζαλνχ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ ζα ηνπο
ρξεζηκεχζεη ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα αλέιζνπλ επαγγεικαηηθά.
ε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία (Hoff&Mitcell, 2008)πνπ ζέιεη ηε γπλαίθα λα είλαη πνιχ
θαιά πξνεηνηκαζκέλε πξνθεηκέλνπ λα θάλεη αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε, παξαηεξήζεθε, φηη
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νη γπλαίθεο ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξα ηππηθά πξνζφληα απφ ηνπο άληξεο. Καηά ζπλέπεηα,
ζα πεξίκελε θαλείο νη γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ ησλ αλδξψλ ζηελ θαηάιεςε εγεηηθψλ ζέζεσλ
ζηελ εθπαίδεπζε, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εχξεκα δελ ηζρχεη (Γηνπςάλε,
2012).
Οη ππνςήθηεο δηεπζχληξηεο ζήκεξα έρνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξε επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αιιά ηειηθά αλαδεηθλχεηαη κηθξή
ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο επηινγήο ησλ
γπλαηθψλ (Γεσξγηάδνπ & Γειηαθίδεο, 2011). Αληίζεηα, ζε άιιεο έξεπλεο ηηο
(Σξαραλνπνχινπ & Σξαραλνπνχινπ, 2008) δελ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
ζηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππνςεθίσλ θαη ε κέζε βαζκνινγία
θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
(πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ ΣΔΔ), φπνπ νη γπλαίθεο έρνπλ μεθάζαξν πξνβάδηζκα.
πλήζσο, ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξα κφξηα απφ ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα θαη ιηγφηεξα απφ
ηε ζπλέληεπμε.
Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ, φηη ηα ζπκβνχιηα επηινγήο βαζκνινγνχλ κε
κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηνπο άλδξεο ζηε ζπλέληεπμε, αθφκα θαη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ηα ηππηθά πξνζφληα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππνςεθίσλ είλαη ίδηα. (Νάθνο 2005,
Παπαζηακάηεο & Καληαξηδή, 2006; Γεσξγηάδνπ & Γειηαθίδεο, 2011). ε άιιεο έξεπλεο
(Νάθνο, 2005; Μαξθαληψλεο, 2008), ηα εκπφδηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε κεξνιεςία έλαληη
ησλ ππνςεθίσλ γπλαηθψλ, θαηά ηηο θξίζεηο επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη
εκπφδηα κηθξφηεξνπ βαζκνχ. Δίλαη φκσο γεγνλφο, πσο θαη ηα δχν θχια ππνζηεξίδνπλ
εθθξάδνπλ κία δπζαξέζθεηα σο πξνο ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο,
θπξίσο γηα ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε πνπ ζεσξνχλ, φηη «αθήλεη» πεξηζψξηα γηα αδηθίεο, κε
απνηέιεζκα, φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, ε επηινγή ησλ ζηειερψλ λα γίλεηαη θπξίσο κε
θνκκαηηθά –ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη φρη αμηνθξαηηθά (Αλδξηθνπνχινπ, 2008).
2.4. Πξνζσπηθά- Φπρνινγηθά εκπφδηα.
Ζ έξεπλα ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα έδεημε, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί
εκθαλίδνληαη «πνιχ επραξηζηεκέλεο» ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, πνπ
εκθαλίδνληαη «ιίγν επραξηζηεκέλνη» ή «αδηάθνξνη» απφ ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επαγγέικαηνο (Μαξάθε, 2006; Αλδξηθνπνχινπ, 2008) θαη παξνπζηάδνπλ απμεκέλν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ άζθεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ. (Κειατδίηνπ, 2012). ηελ έξεπλα ηεο
Μετληάζε (2011) επίζεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δηαθψλεζαλ, φηη νη γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζέζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ αληίζεηα
απνδέρηεθαλ, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, ζε ζρέζε κε
ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ.
Με ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκβαδίδεη θαη ε έξεπλα ησλ Μαξθφπνπινπ, Αξγπξίνπ (2014),
ζηελ νπνία ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ δελ
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επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ ηηο
απνηξέπνπλ είλαη ε πξνηίκεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη ε απνπζία νπζηαζηηθψλ θηλήηξσλ.

πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο εληνπίζηεθαλ αληηιήςεηο θνηλέο
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δχν θχισλ, πνπ δείρλνπλ θάπνηα ζπλαίλεζε θαη ζπλάθεηα ζηηο
απφςεηο ηνπο αιιά θαη αληηιήςεηο δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο, σο
πξνο επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν ή ηελ ζεψξεζή ηνπο γηα
ηελ εγεζία πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο αληηθαηηθήο εηθφλαο ζε επίπεδν πξνζδνθηψλ.
Οη θνηλέο αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο
ζπλδένληαη ηφζν κε θπξίαξρα αλδξηθά ραξαθηεξηζηηθά (επηβνιή, ζηγνπξηά, θηινδνμία), φζν
θαη κε αλάινγνπο νξηζκνχο γηα ηνλ ξφιν ηεο εγεζίαο.
Αληίζηνηρα, ε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα,
παξαηεξήζεθε κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε αμηνινγήζεηο ηνπο γηα
άηνκα αληίζηνηρνπ θχινπ θαη επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο βάζεη, γηα παξάδεηγκα ησλ
εκπεηξηψλ, αληηιήςεσλ, ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ, ζρέζεηο κε
ζπλαδέιθνπο/ ηζζεο, γλσζηηθφ ππφβαζξν.
Σα απνηειέζκαηα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ, φρη κφλν ζε ζρέζε
κε ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπο χθνο θαη
ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά, ειηθηαθά, νηθνγελεηαθά, ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαθνξηθά
κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαλ ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίζηεθαλ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηηο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο
θαη εληνπίζηεθαλ ζηξαηεγηθέο ζρεκαηηζκνχ αληηιήςεσλ βάζεη, ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
θαη ππεξαπινπζηεπκέλσλ αληηιήςεσλ, ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. Παξάιιεια
φκσο, επηζεκάλζεθαλ θαη πεξηπηώζεηο αληίζεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο από έκθπια
ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο.
Δληνπίζηεθε ε «αληξηθή» εγεζία σο ζεκείν εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ηεο εγεζίαο πνπ αζθείηαη
απφ γπλαίθεο.
Απνδφζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θη φρη ζην θχιν ησλ
εγεηψλ, αλαδεηήζεθαλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ
απνδφζεθαλ, θπξίσο ζε άληξεο, ζεσξψληαο, φηη νη γπλαίθεο απνηεινχλ εμαίξεζε.
Δληνπίζηεθαλ πξνζδνθίεο πνπ απνδίδνπλ κε ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εγεζία θαη
θαίλεηαη, λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν «αλδξηθέο», φζν θαη «γπλαηθείεο» εκπεηξίεο θαη
αληηιήςεηο γηα ηε δηεθδίθεζε ή γηα ηε κε αλέιημε ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί απέδσζαλ ηελ πεξηνξηζκέλε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ απφ
γπλαίθεο, ζε δνκηθά αίηηα, ζε ζέκαηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζε ςπρνινγηθέο εξκελείεο, ρσξίο
απαξαίηεηα λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο φιεο απηέο νη αηηηάζεηο.
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Οη άληξεο θαη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δηακφξθσζαλ θαη
δηαηχπσζαλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο κέζα από ζπγθεθξηκέλα αληηιεπηηθά θίιηξα ηα νπνία
ζπλδένληαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ε έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο αιιειεπηδξά κε ηα ηδηαίηεξα
θνηλσληθά, κνξθσηηθά, νηθνγελεηαθά, εκπεηξηθά θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Παξάιιεια, εληνπίζηεθε θαη ε ηάζε κηαο κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ κε κε παξαδνζηαθέο
αληηιήςεηο γηα ην βηνινγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δχν θχισλ, νη νπνίνη κεηαηνπίδνπλ ηε δηρνηνκία
άληξαο – γπλαίθα, ζε απηήλ ηνπ «αλδξηζκφο – ζειπθφηεηα», αιιά θαη έληνλνο αληίινγνο ζηηο
θπξίαξρεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, πέξα απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ην θχιν ηνπ αηφκνπ θαη ε
δηεθδίθεζε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπο.
Παξ’ όηη όκσο, δηαηππώλεηαη ζπρλά από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, όηη ην θύιν
δελ επεξεάδεη θαη ε αλέιημε είλαη ζέκα πξνζόλησλ, ζηελ πξάμε, ε άπνςε απηή θαηαξξίπηεηαη.
Οη αξηζκνί ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηα ζρνιεία κηινχλ θαη απνθαιχπηνπλ ηελ
αιήζεηα πνπ ίζσο θαη νη ίδηνη/εο δε ζέινπκε λα παξαδερηνχκε ή ζθφπηκα ζέινπκε λα
αγλννχκε. Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο ξφινπο ηεο γπλαίθαο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο
θαη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα ηηο εμαιείςεη.
Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη αθόκε θαη ζήκεξα νη γπλαίθεο ππναληηπξνζσπεύνληαη ζηε
δηνίθεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ, παξόιν πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε αλαινγία ζην ζύλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη αλέδεημαλ ηα αίηηα ππναληηπξνζώπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο
δηνίθεζεο, ηα νπνία παξακέλνπλ ίδηα κε απηά ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη
ζπλνςίδνληαη ηεξαξρηθά, σο πξνο ζπνπδαηφηεηα ηνπο, ζηα εμήο:
1) ην αζπκβίβαζην ηεο ζπλχπαξμεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο δσήο.
2) ηελ χπαξμε ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ, ζε ζρέζε κε ηα θχια.
3) ηελ απεηξία ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαρείξηζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ.
4) ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ άζθεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ.
5) ηελ επηινγή ζηειερψλ κε βάζε θνκκαηηθά θξηηήξηα.
6) ηελ αξηζκεηηθή επηθξάηεζε ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζηα ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ.
7) ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηηο ζπγθεληξσηηθέο- εμνπζηαζηηθέο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, σο
ζπλεηδεηή επηινγή.
Γηαπηζηψζεθε επίζεο, φηη νη ειηθηαθά λεόηεξεο γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ βάδνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη θξνληίδνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα πξνζόληα εθείλα (παλεπηζηεκηαθά
πηπρία, κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά, μέλεο γιψζζεο), ηα νπνία ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα έρνπλ
κηα εμέιημε ζε φ, ηη αθνξά ηελ θαξηέξα ηνπο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
Άλδξεο θαη γπλαίθεο ζεσξνχλ ζρεδφλ θπζηθφ ην φηη νη γπλαίθεο είηε δελ επηδηψθνπλ είηε δελ
απνθηνχλ ηα πξνζφληα, γηα λα κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ αλψηεξεο ζέζεηο εμαηηίαο ησλ
νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ», εμ‘ αηηίαο ηεο ηάζεο απνθπγήο ππεξεζηαθψλ επζπλψλ, ε
χπαξμε άιισλ ελδηαθεξφλησλ.
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Χζηόζν, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε, όηη νη γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ απνηειεζκαηηθά ζε δηνηθεηηθέο επζύλεο, ρσξίο λα
επεξεάδνληαη από ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.
Γηαθσλνχλ επίζεο, φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο απφ ηνπο
άληξεο δηεπζπληέο, αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, δηαθαηέρνληαη
απφ κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο θαη είλαη πην απηαξρηθέο. Οη πην
πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ, όηη ε αδηαθνξία, ην κεησκέλν σξάξην θαη νη πξνθαηαιήςεηο
πνπ ππάξρνπλ ζην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν δελ απνηεινύλ
αξλεηηθά θίλεηξα γηα ηηο γπλαίθεο, πξνθεηκέλνπ, λα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθέο επζύλεο.
πλνςίδνληαο, ε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ θαη παξακέλεη λα είλαη αλδξνθξαηνχκελε
πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ, φηη δελ πξνθχπηνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο
αλάκεζα ζηα θχια, σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο κεησκέλεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ απφ ηε
δηνίθεζε.
Καη ηα δπν θχια απνδίδνπλ ηελ ππν-εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο θαη θηινδνμηψλ ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε.
Γεπηεξεπφλησο, ζεσξνχλ σο αηηία θαη ηελ αλππαξμία ησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο πξνο ηε
γπλαίθα, φπσο είλαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Καη ηα δπν θχια
ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζεσξνχλ, φηη ε άζθεζε εγεζίαο ηνπο ζηεξεί
απηήλ ηελ επραξίζηεζε. Γελ πξνθχπηεη φκσο, νπζηαζηηθή δηαθνξά, σο πξνο ηνλ ηξφπν
θνηλσληθνπνίεζεο πνπ έρνπλ δερηεί θαη ηα δπν θχια ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα, φζν θαη απφ ην
ζρνιείν, θαζψο θπξίαξρνο ήηαλ ν ζπληεξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Δπίζεο, δελ εκθαλίδεηαη
νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ θαη ηα δπν θχια γηα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο,
δειψλνληαο ηελ αζπκθσλία ηνπο θαη αμηνινγψληαο, φηη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ, ηνπο δεκηνπξγεί ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα.
Κιείλνληαο, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη, αλ θαη ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη εμειηρζεί θαη,
ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα λα αξζνχλ εκπφδηα πνπ
βαζίδνληαη ζηε δηάθξηζε ησλ δχν θχισλ, εληνχηνηο, ππάξρνπλ αθφκα δηαθξίζεηο, νη νπνίεο
είλαη ππνζπλείδεηεο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο επίδξαζεο ησλ θνηλσληθψλ
αληηιήςεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ γηα νιφθιεξεο δεθαεηίεο. Δμάιινπ, πψο κπνξεί λα δηαηππσζεί
εχθνια ε ακθηζβήηεζε γηα ηελ ηζνηηκία άλδξα θαη γπλαίθαο, ζε κία επνρή πνπ εμ‘ νξηζκνχ
ηε ζεσξεί παξάινγε θαη ρσξίο ιφγν χπαξμεο, ζε κία επνρή ηζφηεηαο; ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε
γπλαίθα θαη ν άλδξαο έρνπλ αθξηβψο ίδηα θαη ίζα δηθαηψκαηα, νη θνηλσληθνί θαλφλεο, κπνξεί
κελ λα δηακνξθψζεθαλ απφ ηνπο άλδξεο, αιιά ππνζπλείδεηα απνξξνθήζεθαλ απφ ηηο
γπλαίθεο, κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ βίσκα. Έηζη, γπλαίθεο άλδξεο εθθξάδνπλ ηηο ίδηεο
απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο, ζεσξψληαο ιαλζαζκέλα, φηη ζην επάγγεικα ηνπο ππάξρεη ηζνηηκία.
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Abstract: The present study explores the opinions of students at the EPPAIK in Crete
concerning the use of synchronous types of education. The first part of the paper presents the
definitions, the function, the categories of synchronous – asynchronous e-learning as well as
its advantages and disadvantages. The second part describes the methodology of the study
and the most important results drawn. Finally, the paper is completed with the conclusions on
the opinions of the students of EPPAIK in Crete on the usage of e-learning.
Key words: education, synchronous/asynchronous, e-learning, teleconference
Πεξίιεςε: ηελ εξγαζία δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψληνπ Δηήζηνπ
Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ
κνξθψλ εθπαίδεπζεο. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί, ε
ιεηηνπξγία θαη νη θαηεγνξίεο ηεο ζχγρξνλεο – αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο θαη
ηειεδηάζθεςεο θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηά ηεο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο
εξγαζίαο γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα
ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε
δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο γηα
ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεθπαίδεπζεο.
Λέμεηο θιεηδηά : εθπαίδεπζε, ζχγρξνλε/αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, ηειεδηάζθεςε
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1. Δηζαγσγή
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη
πξννπηηθέο γηα ηελ ηαρχηαηε κεηάδνζε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη έρνπλ θάλεη
εθηθηή ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αλζξψπσλ ζε δηαθνξεηηθέο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο (Arnold, Cayley&Griffith, 2002). Αλάκεζα
ζηηο ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ηδηαίηεξε δπλακηθή
παξνπζηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο κε ρξήζε εηθφλαο θαη ήρνπ, θαζψο δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζεκείσλ πνπ είλαη
γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλα (Gage, Nickson&Beardon, 2002). Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ
θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ν θνηηεηήο πνπ δελ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ
κπνξεί λα έρεη επηθνηλσλία θσλεηηθή θαη νπηηθή ηφζν κε ηνλ ίδην φζν θαη κε ζπκθνηηεηέο
πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο.

2. Σειεθπαίδεπζε – Σειεδηάζθεςε
2.1 Οξηζκφο ηειεθπαίδεπζεο
Ζ ηειεθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ απφζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο κέζα απφ ην
δηαδίθηπν. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, δελ απαηηείηαη ε παξνπζία εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπφκελνπ ζηνλ ίδην ρψξν, αιιά επηθνηλσλνχλ κε κηα κνξθή ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο,
ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο. Ζ ηειεθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο φπνπ
ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε καζεηέο θαη δηδάζθνληεο θαη καζεηέο κεηαμχ ηνπο θαη
απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ηειεκαηηθήο πνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ ηειεπηθνηλσλίαο,
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη πνιπκέζσλ.
2.2 Βαζηθνί ηφρνη ηεο Σειεθπαίδεπζεο
ηφρνη ηεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ κέζνδνη θαη ηερληθέο
εηδηθά ζρεδηαζκέλεο, ψζηε λα απμεζεί ε πνηφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία ηεο
εθπαίδεπζεο. Γχν είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή: αθελφο κε ηε
βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αθεηέξνπ
κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε κέζσ ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθήο
ηερλνινγίαο. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη:


Αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ δηδαζθαιίαο θαη
πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα.



Βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ νη λέεο κέζνδνη εθαξκφδνληαη, θαζψο
θαη βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα θαη επρξεζηία ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.
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Δλζάξξπλζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο
δηδαζθαιίαο κε λέεο ηερλνινγίεο θαη ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε.



Ζ παξνρή πξφζβαζεο ζε θάζε επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε άηνκα πνπ δελ δχλαληαη λα
ζπκκεηέρνπλ κε άιιν ηξφπν εμαηηίαο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαηνηθίαο ή εηδηθψλ
ζπλζεθψλ (εξγαζία).



Μεηάδνζε καζήκαηνο ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο φπνπ δελ γίλεηαη λα κεηαβνχλ λα
δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί(Keegan, 2001).

2.3 Καηεγνξηνπνίεζε Δηδψλ Σειεθπαίδεπζεο
2.3.1 Χο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε


Μνληέιν ηδεαηήο ηάμεο
ην κνληέιν απηφ νη δηδαζθφκελνη παξαθνινπζνχλ αηνκηθά ή ζε νκάδεο, ζε
έλα ή παξαπάλσ δσκάηηα πνπ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα ηερλνινγηθά. Οη
ηειεδηάζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηδάζθνληεο εηδηθνχο,ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν πνπ
έρεη ζπκθσλεζεί απφ πξηλ κε ζηφρν λα παξαδνζεί ν ππξήλαο ηνπ καζήκαηνο. Σα
πεξηερφκελα νξγαλψλνληαη αξζξσηά θαη απνθαζίδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο
νξίδεη θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Σα πιηθφ πνπ είλαη πξναηξεηηθφ, φπσο
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, αζθήζεηο, εμάζθεζε θαη απηφ-αμηνιφγεζε
πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ off-line ηερλνινγίεο (ινγηζκηθφ, CD-ROM, video) ή θαη online (BBS, FTP, e-mail) κε ην αληίζηνηρν θφζηνο (Laurillard, 2013).



Μνληέιν ππνζηεξηδόκελεο απηνεθκάζεζεο
Βαζηθή αξρή ησλ ζπζηεκάησλ ηειεθαπίδεπζεο γηα απηνεθκάζεζε είλαη ε απηφνδήγεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη, νη καζεηέο είλαη ηαπηφρξνλα νη παξάγνληεο θαη νη
ρξήζηεο ησλ καζεκάησλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη καζεηνθεληξηθή
(learnercentered). Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα
εθκάζεζεο πνπ είλαη θαηάιιειν γηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ πςειφ δείθηε
εθπαίδεπζεο, θαζφξηδνπλ ηα ίδηα ην ρξφλν κειέηεο ηνπο θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο
ψξεο. Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηδαληθνχο καζεηέο γη΄ απηφ ην
είδνο εθπαίδεπζεο(Panagiotakopoulos, Lionarakis, Xenos, 2003, Roblyer, 2008,
Laurillard, 2013).



Μνληέιν πλεξγαηηθήο Δθκάζεζεο
ε απηφ ην κνληέιν νη δξαζηεξηφηεηεο μεθηλνχλ φηαλ κηα νκάδα αλζξψπσλ κε
θνηλνχο ζηφρνπο, ελδηαθέξνληα θαη αλάγθεο απνθαζίδεη λα ζπλεξγαζηεί. Καηά ηελ
πξψηε εηθνληθή ζπλάληεζε νξηνζεηνχληαη ηδέεο, ζηφρνη θαη δξαζηεξηφηεηεο. ηε
ζπλέρεηα, φινη καδί ζπλεηζθέξνπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ κάζεζε εμ απνζηάζεσο
κε ζπλεξγαζία δίλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ηε δπλαηφηεηα λα
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αθήζνπλ ηελ παξαδνζηαθή ηνπο ζέζε ρσξίο λα ππνρξεψλνληαη λα βξίζθνληαη ζε
θνηλφ ρψξν θαη ρξφλν επηβαξχλνληαο ηα επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά ηνπο
θαζήθνληα. Δίλαη νκαδνθεληξηθή δνπιεία (group-centered) ρψξηο λα πεξηνξίδεη ρξφλν,
ρψξν θαη πξνζσπηθφ πξφγξακκα ηνπ θαζελφο παξά γηα ηηο θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο.
Σέινο, κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε εξεπλεηέο
παξέρεηαη ε θαηαζθεπή ηεο λέαο γλψζεο (Sofos, 2005).
2.3.2 Χο πξνο ην δηδαθηηθφ πιηθφ


Αλώηαηε Δθπαίδεπζε
Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ
παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε. πλήζσο, πξφθεηηαη γηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δηπιψκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνχ
επάξθεηαο κε ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ απφ απφζηαζε, ηα νπνία ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξαγκααηνπνηνχληαη κέζσ e-mail, on-line
παξνπζηάζεσλ,ζπδεηήζεσλ θαη ζπλδπαζκφ απηψλ(Καληαξηδή, 2000, Μνπδάθεο
2006).



Βνεζεηηθό Τιηθό γηα Μέζε θαη Καηώηεξε Δθπαίδεπζε
ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη ηα sites πνπ παξέρνπλ βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο
θαη καζήκαηα, κε ηε κνξθή slide-shows, on-line παηρληδηψλ, quiz θ.ι.π., ηα νπνία
ζηνρεχνπλ ζε παηδηά ή θαη εθήβνπο(Καξαζαββίδεο, 2003, Κνθηεξφο
Σξηαληαθπιιίδεο, 2008, Φηιηππνχζεο 2011).



Τπεξεζίεο Training&Support
H θαηεγνξία απηή απνηειεί ζήκεξα ην βαζηθφ θνξκφ ησλ ππεξεζηψλ
ηειεθπαίδεπζεο. Πεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία
αλαιακβάλνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ή θαη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ πξντφληνο. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία.
2.3.3 Χο πξνο ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο



Μνλόδξνκε επηθνηλσλία
ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαηκνλφδξνκε, αιιά θαη ηαπηφρξνλε εθπνκπή πιεξνθνξηψλ
κε ηε κνξθή εηθφλαο, ήρνπ ή δεδνκέλσλ, απφ ηνλ εθπαηδεπηή πξνο ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Ζ αιιειεπίδξαζε ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζε
απεπζείαο κεηάδνζε εηθφλαο/ήρνπ θαη φινη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ
ηνλ εθπαηδεπηή, ρσξίο ν εθπαηδεπηήο λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο βιέπεη.



Ακθίδξνκε επηθνηλσλία
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ηελ πεξίπησζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ακθίδξνκε θαη ηαπηφρξνλε εθπνκπή
πιεξνθνξηψλαλάκεζαζηνλ εθπαηδεπηή θαη κηαο κφλν πεξηνρήο εθπαηδεπφκελσλ. Ζ
αιιειεπίδξαζε ζηεξίδεηαη ζε απεπζείαο κεηάδνζε εηθφλαο θαη ήρνπ αλάκεζα ζηηο
δχν πιεπξέο (εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηή) θάλνληαο ρξήζε ηεο ππεξεζίαο
ηειεδηάζθεςεο. ην κνληέιν απηφ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ θαη λα
αθνχλ ηνλ εθπαηδεπηή, θαη ν εθπαηδεπηήο είλαη ζε ζέζε λα βιέπεη θαη λα αθνχεη ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο.


Μεξηθή ακθίδξνκε επηθνηλσλία
ε απηή ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ηαπηφρξνλε εθπνκπή πιεξνθνξίαο, απφ ηνλ
εθπαηδεπηή πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φισλ ησλ πεξηνρψλ, ηξηψλ ή θαη
πεξηζζνηέξσλ θαηηαπηφρξνλα επηιέγεηαη κφλν κηα εθπαηδεπηηθή πεξηνρή, κε ηελ
νπνία ν εθπαηδεπηήο έρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία (ήρνπ θαη εηθφλαο). Ζ επηινγή ηεο
εθπαηδεπηηθήο πεξηνρήο πνπ ζα αιιειεπηδξά κε ηνλ εθπαηδεπηή κπνξεί λα κεηαβιεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο ηειεθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηήο λα
κπννξεί λα αιιειεπηδξά μερσξηζηά κε φιεο ηηο εθπαηδεπφκελεο πεξηνρέο. ην κνληέιν
απηφ φινη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηή, αιιά ν
εθπαηδεπηήο είλαη ζε ζέζε λα βιέπεη θαη λα αιιειεπηδξά κε κηα κφλν (ηελ
επηιεγκέλε) εθπαηδεπηηθή πεξηνρή.



Ακθίδξνκε κεηαμύ όισλ ησλ πεξηνρώλ
Ζ εθπνκπή πιεξνθνξίαο ζηε πεξίπησζε απηή είλαη ηαπηφρξνλε πξνο φιεο ηηο
πεξηνρέο. Αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα ππάξμεη φρη κφλν κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπφκελσλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εθπαηδεπφκελσλ πεξηνρψλ. Έηζη ν
εθπαηδεπηήο κπνξεί λα βιέπεη θαη λα αθνχεη φιεο ηηο νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ θαη απφ
ηελ άιιε πιεπξά φινη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κέζσ εηθφλαο
θαη ήρνπ, φρη κφλν κε ηνλ εθπαηδεπηή ή ηνπο εθπαηδεπηέο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. Ο
ηχπνο απηφο αιιειεπίδξαζεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αληαιιαγή
ππνινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε ζπλεξγαδφκελεο νκάδεο.
2.3.4 Χο πξνο ηνπο ηξφπνπο δηαλνκήο (ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ)



Σελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
γηα άκεζε επηθνηλσλία. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη ςεθηαθφ θαη παξέρεηαη
ζηνποεθπαηδεπφκελνπο θαηά θαλφλα κε ηε βνήζεηα ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κε δχν
ηξφπνπο: (α) ζηαδηαθά κε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο, φπνπ ε ξνή ηεο δηδαζθαιίαο
νξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, (β) νιφθιεξν θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο, φπνπ ν
εθπαηδεπφκελνο πξνγξακκαηίδεη ηνλ ξπζκφ κάζεζεο(Hrastinski, 2008,Harris,
Mishra&Koehler, 2009,Simonson, Smaldino, Albright&Zvacek, 2012).



Σε ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο κέζσηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο (teleconference). Ζ δηδαζθαιία
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κνηάδεη αξθεηά κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, θαζψο ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία
εθπαηδεπηή – εθπαηδεπνκέλνπ γίλεηαη ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν». Απιά, δηδάζθσλ θαη
αθξναηήξην βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο (Bonk&Zhang, 2006,Er, Özden,
&Arifoglu, 2009,Skylar, 2009).
2.4 ε πνηνπο απεπζχλεηαη ε ηειεθπαίδεπζε
Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο
ηειεθπαίδεπζεο είλαη:

πιεζπζκνχ

ζηηο

νπνίεο

απεπζχλνληαη

ηα

πξνγξάκκαηα

α) επαγγεικαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα επεθηείλνπλ ή λα εθζπγρξνλίζνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο
αληηθείκελν θαη παξάιιεια, πξνηηκνχλ ηηο ςεθηαθέο κεζφδνπο θαηάξηηζεο.
β) απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα πηπρία ή
επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ ζηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο.
γ) ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
2.5 Οξηζκφο Σειεδηάζθεςεο
Ζ ηειεδηάζθεςε είλαη κηα απφ ηηο πην πξνεγκέλεο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο θαζψο θαζηζηά εθηθηή ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε απνκαθξπζκέλακέξε θαη ππνζηεξίδεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ν δηάινγνο, ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε ζπλεξγαζία
(Heath&Holznagel, 2002, Motamedi, 2001).
2.6 Καηεγνξίεο Σειεδηάζθεςεο
Σξία είλαη ηα βαζηθά ζελάξηα γηα ηελ ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο: α) ηειεδηάζθεςε ζεκείνπ
πξνο ζεκείν (Pointtopoint, δχν κφλν ζπλνκηιεηέο), β) ηειεδηάζθεςε νκάδαο θαη γ)
ηειεδηάζθεςε ελφο ζεκείνπ πξνο πνιιά ζεκεία (broadcasting).
Ζ ηειεδηάζθεςε ζεκείνπ πξνο ζεκείν είλαη ε πην απιή κνξθή ηειεδηάζθεςεο. Έλαο ρξήζηεο
επηθνηλσλεί απεπζείαο κε έλαλ άιιν ρξήζηε. Καη νη δχν ππνινγηζηέο ηξέρνπλ ην ινγηζκηθφ
ηειεδηάζθεςεο θαη ζπλδένληαη είηε κε modem, είηε κε έλα ηδησηηθφ δίθηπν, είηε κέζσ
Internet.
ηελ ηειεδηάζθεςε νκάδαο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζε έλαλ
εμππεξεηεηή ηειεδηάζθεςεο πνπ κπνξεί λα είλαη κηα εθαξκνγή (π.ρ. CU- SeeMeReflector) ή
κηα πζθεπή Σειεδηάζθεςεο Πνιιαπιψλ εκείσλ (MultipointConferenceUnit, MCU).
Ζ ηειεδηάζθεςε ελφο ζεκείνπ πξνο πνιιά ζεκεία είλαη παξφκνηα κε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο
ηνπ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο. Έλαο ρξήζηεο, ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλαλ εμππεξεηεηή
κεηαδίδεη video, ήρν θαη δεδνκέλα ζε κηα νκάδα ρξεζηψλ θαη νη ππφινηπνη ρξήζηεο απιψο
ιακβάλνπλ απηή ηελ πιεξνθνξία, ρσξίο νη ίδηνη λα κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξία.
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2.7 Ο Ρφινο ηεο Σειεδηάζθεςεο ζηελ Σειεθπαίδεπζε
Σα δηάθνξα είδε ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πινπνηεζνχλ πνιιά
εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηελ παξνπζία εθπαηδεπηή. Έλα
ελδεηθηηθφ ζελάξην δηάιεμεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη ην αθφινπζν:
Έλαο εηδηθφο εθπαηδεπηήο αλαθνηλψλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηάιεμεο κε ζπγθεθξηκέλν
ζέκα, ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κέζσ ηεο ππεξεζίαο εηδήζεσλ.
Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα εθδειψζνπλ
ελδηαθέξνλ.
Ο εθπαηδεπηήο πξνεηνηκάδεη ην πιηθφ ηεο δηάιεμεο (δηαθάλεηεο), ηηο νπνίεο ζηέιλεη ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. Οη ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ
Σαρπδξνκείνπ θαη WWW κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηήλ ηε ιεηηνπξγία.
Σελ πξνζπκθσλεκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ν εθπαηδεπηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ έρνπλ
εθδειψζεη ελδηαθέξνλ, ζπλδένληαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο.
Οη δηαθάλεηεο, ε θσλή, θαη video (ρακειήο πνηφηεηαο) κε ην πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηή
κεηαδίδνληαη κέζσ δηθηχνπ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πξνθαλψο, νη δηθηπαθέο ζπλδέζεηο
πάλσ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάιεμε πξέπεη λα έρνπλ ηθαλή ρσξεηηθφηεηα (π.ρ.
ISDN BasicRate, κηζζσκέλεο γξακκέο).
Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ (θαη λα πάξνπλ) άδεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή γηα λα
θάλνπλ εξσηήζεηο θαη ζρφιηα.
Σν πιηθφ ηεο δηάιεμεο ζα απνζεθεχεηαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
κειινληηθή ρξήζε.

3. Αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε
3.1 Οξηζκφο-Λεηηνπξγία
Ζ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε δελ απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπφκελσλ. Σελ ραξαθηεξίδεη ε απνπζία ηνπ εθπαηδεπηή θαη ν εθπαηδεπφκελνο είλαη
απηφο πνπ επηιέγεη ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ ελαζρφιεζεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ο
δηδαζθφκελνο επηθνηλσλεί κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ρξεζηκνπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φπνηε
ην θξίλεη ζθφπηκν (Σζακαζθχξνο, 1998). Γηα παξάδεηγκα, αο ζεσξήζνπκε φηη ν δηδάζθσλ
βηληενζθνπεί ην κάζεκα θαη είηε ην απνζηέιιεη κε e-mail ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο είηε ην
απνζεθεχεη ζε θάπνηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ, ζηε ζπλέρεηα, φπνηε ην
επηζπκνχλ, λα απνζεθεχζνπλ ην βίληεν ηνπ καζήκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη λα ην
παξαθνινπζήζνπλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αζχγρξνλε θαη ζπλεπψο
νπνηεζδήπνηε απνξίεο, ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη εηζεγεηψλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ
κε θάπνην άιιν κέζν, φπσο e-mail θαη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ.
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Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ην κάζεκα φζεο θνξέο ζέιεη,
αλ βέβαηα ην επηζπκεί. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη ν εθπαηδεπφκελνο πξφζβαζε
ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ην κειεηά είηε θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απνθαζίδεη λα ην
πξνζπειάζεη είηε ην απνζεθεχεη θαη ην κειεηά ζε ρξφλν πνπ ν ίδηνο επηιέγεη.


Τπεξεζία Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ (e-mail): Σα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά
πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηδάζθνληα ή ηνλ ζπληνληζηή ηνπ καζήκαηνο κέζσ
ηεο ππεξεζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαζηζηά
εθηθηή ηελ απιή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηαο καζεζηαθήο
θνηλφηεηαο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα απνζηείινπλ κελχκαηα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
άηνκα ηελ ίδηα ζηηγκή. πλεζηζκέλν παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ είλαη ε απνζηνιή εξγαζηψλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο απιά ζπλεκκέλα
αξρεία.



Τπεξεζία νκάδσλ αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο (DiscussionForum - Newsgroup): Ζ
ππεξεζία ησλ νκάδσλ αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ηξφπν
νξγάλσζεο νκάδσλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζχλνδν, ψζηε λα αληαιιάμνπλ
ηδέεο γχξσ απφ έλα ζεκαηηθφ αληηθείκελν ρσξίο λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ
δηθηπαθή νκάδα ηελ ίδηα ζηηγκή. Οη ζπλεηζθνξέο ζην Forum απφ ηα κέιε ηεο ζπλφδνπ
έρνπλ ηε κνξθή κελπκάησλ, ηα νπνία πεξηέρνπλην φλνκα ηνπ απνζηνιέα, ηελ
εκεξνκελία, ην ζέκα θαη ην θπξίσο κέξνο ηνπ κελχκαηνο.



Πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ (BulletinBoardsSystem, BBS): Οη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ
είλαη ζπζηήκαηα παξφκνηα κε ηηο νκάδεο αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο, κε ιηγφηεξεο
δπλαηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αζχγρξνλε επηθνηλσλία
αλάκεζαζηα κέιε κηαο δηθηπαθήο θνηλφηεηαο.

3.2 Καηεγνξίεο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο
ην είδνο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο αλήθεη ε απηνδηδαζθαιία, ε εκηαπηφλνκε εθπαίδεπζε θαη ε
ζπλεξγαδφκελε εθπαίδεπζε.


ηελ Απηνδηδαζθαιία νη εθπαηδεπφκελνηεθπαηδεχνληαηκφλνη ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο
φπνην κέζν θξίλνπλαπηνί θαηάιιειν (βηβιία, Internet θιπ.).



ηελ Ημιαςηόνομε Εκπαίδεςζε ηζρχεη φηη θαη ζηελ απηνδηδαζθαιία κφλν πνπ
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή
είηε κε θπζηθή παξνπζία ζηελ ηάμε, είηε κέζσ δηθηχνπ, είηε κέζσ audio ή/θαη
videoconference θαη ηηο ψξεο εθείλεο ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε.



ηεΣςνεπγαδόμενε (Collaborative) Εκπαίδεςζε εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη
επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα κεηαμχ ηνπο, νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ ζην δηθφ ηνπο
ρξφλν,
αθνινπζψληαο
φκσο
έλα
ρξνλνδηάγξακκα
παξάδνζεο
ησλ
εξγαζηψλ.(Hrastinski, 2008,Harris, Mishra&Koehler, 2009, Simonson, Smaldino,
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Albright&Zvacek, 2012).
3.3 Πιενλεθηήκαηα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο


Αλεμαξηεζία ρψξνπ: Ζ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε είλαη αλεμάξηεηε ρψξνπ, θαζψο ην
κάζεκα είλαη πάληα δηαζέζηκν απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή
παξνπζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Έηζη κπνξεί λα απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή γηα άηνκα πνπ
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο.



Αλεμαξηεζία ρξφλνπ: ε αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηελ
αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γίλεηαη νπνηαδήπνηε
ζηηγκή, επηηξέπνληαο ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα επηιέμεη ν ίδηνο ην ρξφλν κειέηεο θαη ηνλ
ξπζκφ κε ηνλ νπνίν καζαίλεη.



Πνιπκνξθηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ: ηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζεην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ παξνπζηάδεηαη σο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, ήρνπ, εηθφλαο, δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ
θαη δηαινγηθήο ζπλεξγαζίαο.



Διαρηζηνπνίεζε θφζηνπο: Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο δηαλνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ, γεγνλφο πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κηαο θαη απαηηεί ειάρηζην ρξφλν θαη θφζηνο.



Διεχζεξα πξνζαξκνδφκελν κάζεκα: ηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζεν εθπαηδεπφκελνο
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη απηφλνκα ηνλ ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεη,ψζηε λα
αθνκνηψζεη πιήξσο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ(Hrastinski, 2008,Harris, Mishra&Koehler,
2009,Simonson, Smaldino, Albright&Zvacek, 2012).
3.4 Μεηνλεθηήκαηα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο



Έιιεηςε πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο: Απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο
αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη ν θίλδπλνο ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Μεηψλεηαη ζεκαληηθά ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία,θαζψο ε κφλε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο είλαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νκάδσλ ζπδήηεζεο



Υακειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν: Άιινο έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
θξχβεη ε ηερλνινγηθά πξνρσξεκέλε παξνρή αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη ε
πξνζθνξά επηθαλεηαθήο, ρακειήο πνηφηεηαο θαη ππνβαζκηζκέλεο εθπαίδεπζεοαλ δελ
δνζεί πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ ζρεδίαζε, ηελ
πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.



Απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειεθηξνληθνχ
καζήκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη επηπιένλ ρξφλν γηα ηε ζσζηή
πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο.
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Κίλδπλνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο: Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
εθπαίδεπζεο είλαη αθφκα έλαο κεγάινο θίλδπλνο, αλ ν έιεγρνο ηεο θαηεπζχλεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα επηρεηξήζεσλ. (Harris, Mishra, &Koehler,
2009,Simonson, Smaldino, Albright&Zvacek, 2012).
3.5 Ζ Πιαηθφξκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο «e-class» ηνπ GUNET

Ζ πιαηθφξκα ηνπ «e-class», απνηειεί πξφηαζε ηνπ Διιεληθνχ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ
(GUnet http://www.gunet.gr) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο.
Ζ πιαηθφξκα «e-class» βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Σα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο είλαη:


δηαθξηηνί ξφινη ησλ ρξεζηψλ(θαζεγεηέο-θνηηεηέο),



θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ (αλά ζρνιή, ηκήκα, ηνκέα θιπ),



δνκεκέλε παξνπζίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο,



κε απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε καζήκαηνο.

Τπνζηεξίδνληαη ηξεηο (3) ηχπνη καζεκάησλ αλάινγα κε ηελ βνχιεζε ηνπ δηδάζθνληα. Σα
καζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ «αλνηθηά», «αλνηθηά ζε εγγξαθή» θαη «θιεηζηά» καζήκαηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
 αλνηθηά είλαη ηα καζήκαηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο, ζηα νπνία κπνξεί λα έρεη
πξφζβαζε νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο, αθφκα θη αλ δελ έρεη θάλεη εγγξαθή,
 αλνηθηά ζε εγγξαθή είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε έλαο
ρξήζηεο κφλν αλ έρεη θάλεη εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα
 ηέινο, θιεηζηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία κπνξεί λα εγγξαθεί έλαο
ρξήζηεο πνπ δηαζέηεη θσδηθφ πξφζβαζεο κφλν αλ ηνπ ην επηηξέςεη ν θαζεγεηήο.
Πξφθεηηαη γηα κία νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ
θαη ζπκπεξηιακβάλεη ελφηεηεο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ
ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα
ειεθηξνληθή εηθνληθή ηάμε. ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο πιαηθφξκαο ππάξρνπλ πεξηνρέο γηα
ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηδάζθνληα θαη αλάξηεζε
αλαθνηλψζεσλ, θαζψο θαη ππνζπζηήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία εκεξήζησλ δηαηάμεσλ, ηελ
δεκνζίεπζε εγγξάθσλ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ηελ αλάξηεζε θαη παξάδνζε
εξγαζηψλ θαη ηελ παξνρή αζθήζεσλ απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ςεθηνπνηεκέλσλ δηαιέμεσλ .
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4. χγρξνλε ηειεθπαίδεπζε
4.1 Οξηζκφο
ηε ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ε δηδαζθαιία ιακβάλεη ρψξα ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν» κε ηελ
ρξήζε ηεο «ηειεδηάζθεςεο». Μνηάδεη κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, κφλν πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο είλαη δπλαηφλ λα βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο ρψξνπο. Δμαιείθνληαη νη
γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί, θαζψο εθηφο απφ ηε ζπλδηάζθεςε ήρνπ θαη εηθφλαο ππάξρνπλ
επηπιένλ δπλαηφηεηεο παξάιιειεο παξνπζίαζεο
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ρξήζεο
ειεθηξνληθνχ πίλαθα θαη αληαιιαγήο αξρείσλ ή εθαξκνγψλ.
Πην αλαιπηηθά, ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δσληαλή παξνπζία
εθπαηδεπηή θαη ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπφκελν γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αθνξά ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα παξαθνινπζήζνπλ ηε
δηάιεμε ηνπ εθπαηδεπηή, αιιά θαη λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο θαη λα πάξνπλ απαληήζεηο. Με
απηήλ ηε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο (interactive) επηθνηλσλίαο δεκηνπξγείηαη κία κνξθή
ηάμεο, ε ειεθηξνληθή ή εηθνληθή ηάμε (e-class, virtualclass). ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο
κέζσ ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ καζήκαηνο
θαη λα θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ, φπσο αθξηβψο ζα έθαλε θαη ζε κία ζπκβαηηθή
ηάμε.(Bonk&Zhang, 2006,Er, Özden, &Arifoglu, 2009,Skylar, 2009).
ε ειεθηξνληθέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγρξνλεο
επηθνηλσλίαο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ηαπηφρξνλα κέζσ
θάπνηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν:


φγχρονη ςυνομιλία γραπτοφ κειμζνου ςτο διαδίκτυο (Internet Relay Chat - IRC): Οι
ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ςυνδεκοφν τθν ίδια ςτιγμι ςε μια δικτυακι εφαρμογι και να
πλθκτρολογοφν τα μθνφματα τουσ και τισ απαντιςεισ τουσ ςε μια διαρκι ςυηιτθςθ, όπου τα
γραπτά μθνφματα ακολουκοφν το ζνα πίςω από το άλλο και εμφανίηονται ςτισ οκόνεσ όλων
των χρθςτϊν, που χρθςιμοποιοφν τθ ςφνοδο.



Σηλεδιάςκεψη με χρήςη βίντεο: Η τθλεδιάςκεψθ με χριςθ βίντεο περιλαμβάνει τθ
μετάδοςθ εικόνασ βίντεο από και ςε όςουσ χριςτεσ ζχουν τθν ανάλογθ υποδομι και δίνει
τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευόμενο να δει τθν εικόνα του ςυνομιλθτι του ςτθν οκόνθ.

4.2 Υαξαθηεξηζηηθά χγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο εκθαλίδνληαη παξαθάησ:


Σαπηφρξνλε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηή-εθπαηδεπνκέλσλ



Εσληαλή αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηή-εθπαηδεπνκέλσλ



Οη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ζην δηθφ ηνπ ρψξν ν θαζέλαο.
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Μέζσ ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο γίλεηαη ρξήζε ζπζηεκάησλ ηειεδηάζθεςεο θαη
επηηπγράλεηαη ζπκκεηνρή ζε ―δσληαλή‖ εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο



Δθηέιεζε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ

4.3 Πιενλεθηήκαηα χγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο


Αίξνληαη ηα θπζηθάεκπφδηα, θαηαξγνχληαη ηα γεσγξαθηθάζχλνξα θαη δηαζπείξεηαη ε
δηάδνζε ηεο γλψζεο



Γεκηνπξγνχληαη πξννπηηθέο νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
ιεηηνπξγίαο ζηελ επηθξάηεηα δίλνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ
απφζηαζε, ζηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν.



Παξέρεηαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.



Δπηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο



Γίλεηαη άκεζε δηαζχλδεζε αηφκσλ θαη νκάδσλ κε εμσηεξηθέο πεγέο γλψζεσλ
(ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θιπ.) θαη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο
αλάκεζα ζε εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη είλαη δηαζπαξκέλνη
γεσγξαθηθά.



Γεκηνπξγείηαη κηα "ειεθηξνληθή ηάμε" κε εμνκνίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο
παξαδνζηαθήο ηάμεο.



Δμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.



Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ.



Δπηηπγράλεηαη επειημία ζηνπο ρξφλνπο, ρψξνπο θαη ξπζκνχο κάζεζεο.



Διέγρεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ν ξπζκφο πξνφδνπ πνπ ζεκεηψλεη
θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.



Απνθνκίδνληαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα θάζε εκπιεθφκελν, κε ηε δπλαηφηεηα
ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο πξνο απφδνζε(Kock, 2005,Robert θαη Dennis, 2005).

4.4 Πξνβιήκαηα – Ηδηαηηεξφηεηεο
Οη δηάθνξεο ππεξεζίεο ηειεκαηηθήο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία
πξνζθέξνπλ ηελ ππνδνκή γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ
δεκηνπξγία εηθνληθψλ ηφπσλ ζπλαληήζεσλ δηδαζθφλησλ – εθπαηδεπνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ παξνρή πνηθίινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ πξνζθνξά πξφζζεησλ πεγψλ
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πιεξνθφξεζεο, δηα κέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ εθαξκνγή φκσο ησλ Σ.Π.Δ ζηελ εθπαίδεπζε,
πέξαλ ησλ πνιιψλ θαη εχινγσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη, πξνθαιεί επίζεο θαη κηα
ζεηξά απφ ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνβιήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο
εθπαηδεπηή- εθπαηδεπφκελνπ, ην πνηθίιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή θαη
ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κέζα απφ ηα αλαδπφκελα εηθνληθά πεξηβάιινληα
κάζεζεο(Hratsinski ,2008).
1. Ζ επηθνηλσλία εθπαηδεπηή- εθπαηδεπόκελνπ: ε έλα ειεθηξνληθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ
εθπαίδεπζεο, ε επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε
ζχγρξνλσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mai), ηα δηάθνξα
forums ζπδεηήζεσλ, ηα δηάθνξα εξγαιεία γηα δηάινγν ζην δηαδίθηπν (chatting), ε
δηαδηθηπαθή ηειεθσλία(VoIP – VoiceoverInternetProtocol), ε εηθνλν-ηειεδηάζθεςε
(videoconference) θιπ, είλαη παξαδείγκαηα εξγαιείσλ, ηα νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεί
ν θαζεγεηήο γηα λα θάλεη εθηθηή ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ.
2. Σν λέν εθπαηδεπηηθό πιηθό: Ζ κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έρεη αιιάμεη
ζεκαληηθά. Σν πιηθφ είλαη πιένλ ςεθηαθφ θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο
δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ θεηκελνγξάθνπο (MS-Word, OpenOfficeWriter), ινγηζκηθφ γηα ηελ
δηαρείξηζε θχιισλ εξγαζίαο (OpenOfficeCalc, MS-Excel),εξγαιεία γηα ηελ
δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ (MS-PowerPoint, OpenOfficeImpress), ζπληάθηεο ζειίδσλ
HTML(MS-FrontPage, MozillaComposer) θαη άιια εξγαιεία δηακφξθσζεο θεηκέλνπ,
ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ.
3. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή: Σν πξνθίι θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιάδεη ζε έλα
πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ έλα πεξηζζφηεξν
ελεξγεηηθφ ξφιν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Απηφ δηφηη, ελψ νη εμειίμεηο ζηηο Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ δίλνπλ λέεο δηαζηάζεηο ζηελ δηδαζθαιία, ε
πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο:


Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ είλαη κφλν ηα βηβιία θαη νη ζεκεηψζεηο ηνπ, αιιά θαη κηα
κεγάιε πνηθηιία επηινγψλ γηα δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν φκσο
απαηηεί επηπξφζζεηε ηερλνγλσζία.



Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ θπζηθή παξνπζία κέζα ζηελ
ηάμε ή ην γξαθείν, αιιά επεθηείλεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο, απφ ην απιφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν έσο ηελ ακθίδξνκε κεηάδνζε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ήρνπ θαη εηθφλαο.



Ζ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο πεξηζζφηεξν
βάξνο δίλεηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θαζνδήγεζε θαη ζε πξνηξνπέο γηα ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ.

Page 85 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576



Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο αιιάδεη. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα επηλνεί λέεο δνκέο
εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπζα ηνπ επηηξέςνπλ λα έρεη ακεξφιεπηε θαη πην
αθξηβνδίθαηε απνηίκεζε γηα ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ θνηηεηή ηνπ(Bonk&Zhang,
2006,Er, Özden, &Arifoglu, 2009,Skylar, 2009).

4. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: ηα πεξηβάιινληα ηειεθπαίδεπζεο, νη θνηηεηέο
αλαιακβάλνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηελ επζχλε ηεο κάζεζήο ηνπο. Ο θνηηεηήο έρεη
πξφζβαζε, ζε πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζε ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα
επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ θαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Πξέπεη ινηπφλ
λα αλαπηχμνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηελέξγεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ψζηε λα
απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ηνπο
πξνζθέξεηαη(Zmeyov, 1998,Byman, 2007,Kenner&Weinerman, 2011).
4.5 Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο
Ζ αζχγρξνλε θαη ε ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε δελ εθαξκφδνληαη απαξαίηεηα αλεμάξηεηα
κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ζεηξάο καζεκάησλ, θαζψο δελ ιεηηνπξγνχλ
αληαγσληζηηθά. Αληίζεηα,ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε
θαη λα αμηνπνηνχληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν. Γηα παξάδεηγκα, κία εηζήγεζε ζα
κπνξνχζε λα γίλεη κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ηειεδηάζθεςεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ (ζεκεηψζεηο, αζθήζεηο θ.ιπ.) ή θαη video ηνπ καζήκαηνο λα δηαλεκεζεί απφ ππνδνκέο
ηεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. (Anastasiades, 2003).
ηνλ πηλάθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ
ηειεθπαίδεπζεο θαη παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο

Δθπαίδεπζε

Υψξνο

Υξφλνο

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ

Αζχγρξνλε

δηαθνξεηηθφο

δηαθνξεηηθφο

ςεθηαθφ

χγρξνλε

δηαθνξεηηθφο

ίδηνο

ςεθηαθφ

Παξαδνζηαθή

ίδηνο

ίδηνο

Έληππν θαη ςεθηαθφ

5. Μεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεοέξεπλαο
5.1 θνπφο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δηήζηνπ
Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηελαμηνπνίεζε ηεο ηειεδηάζθεςεο
ζην πιαίζην παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ γηα απφθηεζε παηδαγσγηθήο επάξθεηαο.
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5.2 ηφρνη ηεο έξεπλαο
Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο
Καηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο ηειεδηάζθεςεο σο δηαδξαζηηθνχ δηδαθηηθνχ
εξγαιείνπ.
5.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
1. Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ηειεδηάζθεςεο ζην πιαίζην θνίηεζήο ηνπο ζην ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο εμαξηψληαη απφ ηα
δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
2. Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο
ηειεδηάζθεςεο σο ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο
εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
3. Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ηνπο ζε πηινηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο ηειεδηάζθεςεο σο
ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
5.4 Γείγκα
Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 34 ζπνπδαζηέο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο νη νπνίνη
παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα θαηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019.
5.5 Δξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Χο εξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν επηηξέπεη
ηελ άκεζε θαη ζχληνκε απάληεζε θαζψο θαη ηε κε άκεζε επηθνηλσλία εξεπλεηή θαη
εξσηψκελνπ, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξνήιζε απφ ηηο απαληήζεηο ζηα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο. Οη
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ρξήζε εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ
(σο επί ην πιείζηνλ) ζπλέηεηλε ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ
απαληήζεσλ, αιιά θαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ απμάλνληαο ηελ αληαπφθξηζε ηνπ
δείγκαηνο ζηελ έξεπλα.
5.6. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο
Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ζε κηθξφ δείγκα ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο κε απνηέιεζκα ηα
επξήκαηά ηεο λακελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ.
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5.7 Αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα
Κάλνληαο κηα απνηίκεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα,
ζεσξνχκε φηη ε πηινηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη
ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ (Faulkner, 1999). Δπίζεο, ε
πξνζπάζεηα αληηπξνζψπεπζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην
δείγκα θαη ε επαλεηιεκκέλε επηθνηλσλία ησλ εξεπλεηξηψλ κε ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο (θαη
άξα ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ δείγκαηνο) ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Birdetal., 1999).

6. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
6.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία
ηα παξαθάησ γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εξσηήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο καο κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απ‘ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ
Κξήηεο.
Γξάθεκα 1: Φχιν ζπνπδαζηψλ

ΦΤΛΟ ΠΟΤΔΑΣΩΝ
ΤΝΟΛΟ 34

ΑΝΔΡΕ
35%

ΓΤΝΑΙΚΕ
65%

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 34 ππνθείκελα 22 άλδξεο (65%) θαη 12 γπλαίθεο (35%)
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Γξάθεκα 2: Ζιηθίεο ζπνπδαζηψλ

ΗΛΙΚΙΕ ΠΟΤΔΑΣΩΝ

3%
15%
29%
ΕΩ 30
30-40
40-50
ΑΝΩ ΣΩΝ 50

53%

ην 2ν γξάθεκα δηαθξίλνληαη νη ειηθίεο ησλ ζπνπδαζηψλ. πλνιηθά 10 ζπνπδαζηέο (29%)
είλαη έσο 30 εηψλ, 18 ζπνπδαζηέο (53%) είλαη απφ 30 έσο 40 εηψλ, 5 ζπνπδαζηέο (15%) είλαη
απφ 40 έσο 50 εηψλ ελψ ηέινο, κφιηο 1 ζπνπδαζηήο (3%) είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζε ζπνπδαζηέο ειηθίαο 30-40 εηψλ.
Γξάθεκα 3: Γλψζε ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο

ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ;

100%
100%
80%
60%
40%

0%

20%
0%
NAI

OXI
NAI

OXI

ην 3ν γξάθεκα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ γλσξίδνπλ ή φρη, ηη είλαη
ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο. Καη νη 34 ζπνπδαζηέο (100%)
απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ.
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Γξάθεκα 4: Σειεθπαίδεπζε ζην ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο

ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΟΣΙ ΠΑΡΕΧΟΝΣΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ ΣΟ
ΕΠΠΑΙΚ ΚΡΗΣΗ;

23%

ΝΑΙ
77%

ΌΧΙ

ην 4ν γξάθεκα γίλεηαη εκθαλέο αλ γλσξίδνπλ νη εξσηεζέληεο φηη παξέρνληαη ππεξεζίεο
ηειεδηάζθεςεο ζην ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο. Απ‘ ηνπο 34 ζπνπδαζηέο, νη 26 (77%) γλσξίδνπλ φηη
παξέρνληαη ππεξεζίεο ελψ νη 8 (23%) δελ ην γλσξίδνπλ.
Γξάθεκα 5 : Υξεζηκφηεηα ηειεθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ (δηδαζθαιία / έξεπλα)

ην 5ν γξάθεκα δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν ε ηειεδηάζθεςε ζα κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκε
ζηα πιαίζηα ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ (δηδαζθαιία / έξεπλα) ηνπ θάζε ζπνπδαζηή. ηηο
απαληήζεηο, 4 ζπνπδαζηέο (12%) πηζηεχνπλ πσο απηή ε κέζνδνο είλαη «Πάξα Πνιχ»
ρξήζηκε, 17 (50%) ηε ζεσξνχλ «Πνιχ» ρξήζηκε, 13 (38%) δήισζαλ φηη είλαη «Λίγν»
ρξήζηκε, ελψ θαλείο (0%) δελ έδσζε ηηο απαληήζεηο «Καζφινπ» θαη «Γελ μέξσ».
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Γξάθεκα 6: Δκπφδηα απνκαθξπζκέλεο ζπλεξγαζίαο
ΧΡΕΙΑΣΗΚΕ ΠΟΣΕ ΝΑ ΤΝΕΡΓΑΣΕΙΣΕ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕΚΑΘΗΓΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΑΣΕ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
60%

40%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ην 6ν γξάθεκα πξνβάιιεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνίνη ρξεηάζηεθε λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ζπλαδέιθνπο ή θνηηεηέο ζε Παλεπηζηήκην ή άιιν Ίδξπκα
απνκαθξπζκέλεο πφιεο (ή ρψξαο) θαη δε κπφξεζαλ ιφγσ ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθαιεί ε
απφζηαζε. Απ‘ ηνπο 34 νη 14 (40%) ρξεηάζηεθε λα ζπλεξγαζηνχλ θαη δε κπνξνχζαλ, ελψ
νη 20ζπνπδαζηέο (60%)δήισζαλ πσο δε ζπλέβε θάηη αληίζηνηρν.
Γξάθεκα 7: Μεηάδνζε δηάιεμεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο

ΘΑ ΕΠΙΘΤΜΟΤΑΣΕ ΝΑ ΜΕΣΑΔΩΕΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Α;
ΝΑΙ

ΌΧΙ

81%

19%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ην 7ν γξάθεκα γλσζηνπνηείηαη ε επηζπκία ησλ εξσηεζέλησλ λα κεηαδψζνπλ δσληαλά
θάπνηα δηάιεμή ηνπο (κάζεκα / εθδήισζε) θαη λα ηελ παξαθνινπζεί θνηλφ (θνηηεηέο,
ζπλεξγάηεο θ.η.ι.) πνπ βξίζθεηαη ζε άιιν ρψξν (Διιάδα ή εμσηεξηθφ). Απ‘ ηνπο 34
ζπνπδαζηέο νη 27 (81%) επηζπκνχλ λα κεηαδψζνπλ κηα ηέηνηνπ είδνπο δηάιεμε, ελψ νη 7
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(19%) δελ ελδηαθέξνληαη.
Γξάθεκα 8: Παξαθνινχζεζε εθδήισζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο

ΘΑ ΕΠΙΘΤΜΟΤΑΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΣΕ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΕΩ
ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ;

87%
100%
80%
60%
40%

13%

20%
0%
ΝΑΙ

ΌΧΙ
ει…

ην 8ν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε επηζπκία ησλ ζπνπδαζηψλ λα παξαθνινπζήζνπλ (ή λα
ζπκκεηάζρνπλ) ζε θάπνηα εθδήισζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε άιιν ρψξν εθηφο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ
Κξήηεο κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο. Οη 29 (87%) απφ ηνπο 34 απάληεζαλ πσο ζα
ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ, ελψ νη ππφινηπνη 5 (13%) δελ ζα ηνπο ελδηαθέξεη κηα ηέηνηα
δηάιεμε.
Γξάθεκα 9: Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηειεδηάζθεςεο ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο

ην 9ν γξάθεκα εκθαλίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηψλ γηα λα εθαξκφζνπλ θάπνην
πηινηηθφ πξφγξακκα ηειεθπαίδεπζεο ή λα αλαπηχμνπλ θάπνηα ζπλεξγαζία ζ‘ εξεπλεηηθφ
επίπεδν κέζν ηεο ππεξεζίαο ηεο ηειεδηάζθεςεο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο. «Πάξα Πνιχ»
απάληεζαλ 2 ζπνπδαζηέο (6%), «Πνιχ» δήισζαλ 19 ζπνπδαζηέο (56%), «Λίγν» απάληεζαλ
13 ζπνπδαζηέο (38%) ελψ θαλείο (0%) δελ έδσζε ηηο απαληήζεηο «Καζφινπ» θαη «Γελ
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μέξσ».
Γξάθεκα 10: Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο

ην 10ν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηξέπεη ζηνπο
ζπνπδαζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηειεδηάζθεςε. Ζ «Έιιεηςε ελεκέξσζεο» απαληήζεθε
απφ 7 ζπνπδαζηέο (20%), ε «Πνιππινθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ» δήισζαλ 3
ζπνπδαζηέο (9%), ε «Έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ νξγάλσζε καζεκάησλ ηειεθπαίδεπζεο»
απάληεζε ε πιεηνςεθία ησλ 22 ζπνπδαζηψλ (65%), ελψ 2 ζπνπδαζηέο (6%) δήισζαλ φηη
ηνπο απνηξέπεη θάπνηνο άιινο παξάγνληαο.
Γξάθεκα 11: Λεηηνπξγηθέο δηδαθηηθέο κέζνδνη

ην 11ν γξάθεκα εκθαλίδνληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, ζηελ εξψηεζε «Πνηα
δηδαθηηθή κέζνδνο κπνξεί λα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο πην ιεηηνπξγηθή;». πλνιηθά 6
ζπνπδαζηέο (18%) δήισζαλ πσο ε φηη πην ιεηηνπξγηθή κέζνδνο είλαη ε «χγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε (ηειεδηάζθεςε)», 4 ζπνπδαζηέο(12%) ζεσξνχλ πσο είλαη ε «Αζχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε (π.ρ. eclass)», 24 ζπνπδαζηέο (70%) απάληεζαλ «Ο ζπλδηαζκφο ζχγρξνλεο ή
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/ θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία», ελψ θαλέλαο (0%) δελ
έδσζε ηελ απάληεζε «Κακία απφ ηηο παξαπάλσ».

7. πκπεξάζκαηα
Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ελζαξξπληηθά σο πξνο ηηο πξννπηηθέο
ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεοζην ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο θαη ζπκθσλνχλ κε ηελ
ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Οη λέεο ηερλνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε
ζπλεξγαζία ηφζν αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη αλάκεζα ζηνπο
ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζπληεινχλ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ (Crowe&Zand, 1997).Οη κηζνί απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη, ε ηειεδηάζθεςε ζα κπνξνχζε λα ηνπο θαλεί πνιχ ρξήζηκε ζηα
πιαίζηα ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπο έξγνπ σο δηδαζθαιία ή έξεπλα. χκθσλα εμάιινπ κε ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο ζηφρνη ηεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα
πξνσζεζνχλ κέζνδνη θαη ηερληθέο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο, ψζηε λα απμεζεί ε πνηφηεηα, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία ηεο εθπαίδεπζεο (Keegan, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί θαη
γεληθά ηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κέζσ ηεο ηειεδηάζθεςεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ
ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπο ή ησλ ζρνιψλ ηνπο θαζψο δελ απαηηνχληαη ππνδνκέο φπσο
θηήξηα/αίζνπζεο. Ζ πξναλαθεξφκελε άπνςε γίλεηαη θαηαλνεηή αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο ε
δηδαζθαιία πξνζθέξεηαη κε αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
Γελ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα ηειεδηάζθεςεο θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ
εξεπλψλ (Menager- Beeley, 2001, Moore, Bartkovich, Fetzner&Ison, 2002, Muse, 2003,
Thomas, 2005).
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα δελ ήηαλ αδηάθνξνο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεδηάζθεςεο σο ζχγρξνλνπ θαη
απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ. Ζ πιεηνςεθία απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα ζα επηζπκνχζε λα κεηαδψζεη δσληαλά θάπνηα δηάιεμε (κάζεκα ή εθδήισζε) θαη λα
ηελ παξαθνινπζεί θνηλφ (θνηηεηέο ή ζπλεξγάηεο), πνπ βξίζθεηαη ζε άιιν ρψξν ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. εκαληηθφ επίζεο πνζνζηφ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ελδηαθέξεηαη λα παξαθνινπζήζεη ή λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα εθδήισζε πνπ γίλεηαη ζε άιιν
ρψξν εθηφο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο Κξήηεο κε ηε βνήζεηα
ηειεθπαίδεπζεο. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ θάπνην πηινηηθφ
πξφγξακκα ηειεθπαίδεπζεο ή λα αλαπηχμνπλ θάπνηα ζπλεξγαζία ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν
κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηειεδηάζθεςεο.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ηνπο
απνηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηειεδηάζθεςε είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ, αθνινπζεί ε έιιεηςε
ελεκέξσζεο θαη ιηγφηεξνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε πνιππινθφηεηα ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ. Σέινο, δηαθξίλνπκε πσο ν ζπλδπαζκφο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
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ηειεθπαίδεπζεο είλαη θαηά ηε γλψκε ηνπο ε πην ιεηηνπξγηθή δηδαθηηθή κέζνδνο. Οη
πξναλαθεξφκελεο δηαπηζηψζεηο γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο
ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ζπκκεηνρή θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ απφ απφζηαζε δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπκκεηερφλησλ, αιιά απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηαζε
ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Hanson, Maushak,
Schlosser, Anderson, Sorensen&Simonson, 1997, Picciano, 2001). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηε ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ απφ απφζηαζε είλαη ε έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο
(Masoumi, 2010, Penman&Ellis, 2012).
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ
ζπζηεκαηηθά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεδηάζθεςεο σο ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ ζην
πιαίζην άζθεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Αλαγλσξίδνπλ κάιηζηα πσο ε ηάζε ζηελ εθπαίδεπζε ηα επφκελα ρξφληα είλαη ε παξνρή
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απφ απφζηαζε κε αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ.

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Anastasiades, P. (2003). Building up a Hybrid Learning Environment: A Pilot Methodology
for Teaching the Course ―Distance Learning‖ at the University of Crete. Proceedings
of the Learning Conference, Institute of Education, University of London.
Arnold, T., Cayley, S. & Griffith, M. (2002), Videoconferencing in the Classroom:
Communications Technology across the curriculum, Coventry: British Educational
Communications ant Technology Agency.
Bernard, R., Abrami, P., Lou, Y. &Borokhovski, E (2004), A Methodological Morass? How
we can improve quantitative research in distance education, Distance Education,
25(2), 175-1998.
Bonk, C. J., Zhang, K. (2006). Introducing the R2D2 model: Online learning for the diverse
learners of this world. Distance Education, 27(2), 249-264.
Bird, M. Hammersley, M. Gomm, R. and Woods, P. (1999),Δθπαηδεπηηθή ΈξεπλαζηελΠξάμε:
Δγρεηξίδηνκειέηεο, Πάηξα: ΔΑΠ
Byman, D. (2007). Veterans and Colleges Have a Lot to Offer Each Other. Chronicle of
Higher Education, 54(16).
Crowe, D., Zand, H. (1997). Novices entering mathematics-I. The impact of new technology.
Computers and Education. 28 (1), 43-54.
Er, E., Özden, M., Arifoglu, A. (2009). A blended e-learning environment: A model
proposition for integration of asynchronous and synchronous e-learning.
International Journal of Learning, 16(2), 449-460.

Page 95 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Gage, J., Nickson, M. &Beardon, T. (2002), Can Videoconferencing Contribute to Teaching
and Learning? The Experience of the Motivate Project, in Proceedings of Annual
Conference of the British Educational Research Association, 12-14 September,
University of Exeter.
Hanson, D., Maushak, N. J., Schlosser, C. A., Anderson, M. L., Sorensen, C., & Simonson,
M. (1997). Distance education: Review of the literature. Washington, DC:
Association for Educational Communications and Technology, 2.
Harris, J., Mishra, P., Koehler, M. (2009). Teachers‘ technological pedagogical content
knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration
reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
Health, M. &Holznagel, D. (2002), Interactive Videoconferencing: A Literature Review.
Northeast and the Islands Regional Technology in Education Consortium.
Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous e-learning. Educausequarterly, 31(4),
51-55.
Καληαξηδή, Μ. (2000). Γηαπαλεπηζηεκηαθό Γίθηπν Τςειώλ Σαρπηήησλ: πλνπηηθή Σερληθή
Πεξηγξαθή, Αζήλα: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
Καξαζαββίδεο, Ζ. (2003). Ζ αμηνπνίεζε ελφο πεξηβάιινληνο e-learning ζην 6ν δεκνηηθφ
ζρνιείν Pεζχκλνπ: Δκπεηξίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο, ζηα
Πξαθηηθά ηνπ 2ν πλεδξίνπ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. χξνο.
Keegan, D. (2001). Οη βαζηθέο αξρέο ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Αζήλα:
Μεηαίρκην.
Keegan,

D.
(1996),
Foundationsofdistanceeducation,London:
Routledge
(Σνβηβιίνέρεηκεηαθξαζηείζηαειιεληθάκεηνληίηιν:
Οηβαζηθέοαξρέοηεοαλνηρηήοθαηεμαπνζηάζεσοεθπαίδεπζεο, Αζήλα: Μεηαίρκην).

Kenner, C., Weinerman, J. (2011). Adult learning theory: Applications to non-traditional
college students. Journal of College Reading and Learning, 41(2), 87-96.
Kock, N. (2005). Media richness or media naturalness? The evolution of our biological
communication apparatus and its influence on our behavior toward e-communication
tools. IEEE transactions on professional communication, 48(2), 117-130.
Κνθηεξφο, Α., Σξηαληαθπιιίδεο Α. (2008). Αμηνπνίεζε πιαηθφξκαο e-learning γηα αλάπηπμε
ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ κεηαμχ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε Κχπξν θαη Διιάδα ζην
κάζεκα ηεο γιψζζαο. ηα πξαθηηθά ηνπ 4ν πλεδξίνπ Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο,
ζει. 547-55, Πάηξα.
Laurillard, D. (2012). Teaching as a Design Science. Building Pedagogical Patterns for
Learning and Technology. N.Y.: Routledge.
Masoumi, D. (2010). Critical factors for effective eLearning. Goteburg University.

Page 96 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Menager-Beeley, R. (2001). Student Success in Web Based Distance Learning: Measuring
Motivation To Identify at Risk Students and Improve Retention in Online Classes.
Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED466608.pdf
Moore, K., Bartkovich, J., Fetzner, M., Ison, S. (2003). Success in Cyberspace: Student
Retention in Online Courses. Journal of Applied Research in the Community
College, 10(2), 107-118.
Motamedi, V. (2001), A critical look at the use of videoconferencing in United States distance
education, Education, 122(2), 38-395.
Μνπδάθεο, Υ. (2006). Οη Νέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε
Δλειίθσλ. Έξγν «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ΗΗ», ην νπνίν εληάζζεηαη ζην
Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Muse, H. E. (2003). The web-based community college student: An examination of factors
that lead to success and risk. The Internet and Higher Education, 6(3), 241-261.
Panagiotakopoulos, C., Lionarakis, A., &Xenos, M. (2003). Open and Distance Learning:
Tools of Information and Communication Technologies for Effective Learning. In
Proceedings of the Sixth Hellenic-European Conference on Computer Mathematics
and its Applications, HERCMA 2003(pp. 25-27). Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Μαξηίνπ 2018
απφ:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.414.2825&rep=rep1&type
=pdf
Penman, M., Ellis, B. (2012). Psychosocial factors in the success of electronic learning
groups (Doctoral dissertation, International Institute of Informatics and Systemics).
University of South Australia. Retrieved from
https://www.researchgate.net/profile/Bronwyn_Ellis/publication/282943020_Psycho
social_Factors_in_the_Success_of_Electronic_Learning_Groups/links/5623569808a
e70315b5a968a.pdf
Picciano, A. G. (2001). Distance learning: Making connections across virtual space and time.
Merrill Prentice Hall.
Robert, L. P., Dennis, A. R. (2005). Paradox of richness: A cognitive model of media choice.
IEEE transactions on professional communication, 48(1), 10-21.
Roblyer, M. D. (2008). Δθπαηδεπηηθήηερλνινγίαθαηδηδαζθαιία. Δθδ. ΗΧΝ, Αζήλα.
Skylar, A. A. (2009). A comparison of asynchronous online text-based lectures and
synchronous interactive web conferencing lectures. Issues in Teacher education,
18(2), 69.
Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., Zvacek, S. (2014). Teaching and learning at a
distance. Information Age Pub.
Sofos, Α. (2005). «QuoVadisE-Learning?» ζηνΑ. Ληνλαξάθεο (επηκ.), Πξαθηηθά 3νπ
πλεδξίνπ γηα ηελ ΑεμΑΔ. Δθπαίδεπζε-Παηδαγσγηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο,
Πάηξα, 2005, η. Α, ζζ. 63-71.
Page 97 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Thomas, S. H. (2005). Student perceptions of support services designed to overcome barriers
in the online learning environment of Illinois community colleges (Doctoral
dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).
Φηιηππνχζεο, Γ. (2011). Ζ Σειεδηάζθεςε ζην Γεκνηηθό ρνιείν: ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε
Δπνηθνδνκεηηθήο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Παξνπζία.
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σφκνο Α‘.
Φινπξήο, Γ. &Καζζσηάθεο, Μ., (2003), Μάζεζε θαη δηδαζθαιία, ηφκνο Α΄: Μάζεζε,
Αζήλα: Έθδνζε ηδίσλ.
Zmeyov, S. (1998). Origins, developments and trends. International Review of Educationm
Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft. Revue Internationale De
l‘Education, 44(1), 103-108.

Page 98 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Οη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληέο ηνπο: εκπεηξηθή έξεπλα ζε θνηηεηέο ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο.
Students‟ points of view regarding their professors: empirical research in Aristotle
University of Thessaloniki
Αληψλεο Γ. Παπανηθνλφκνπ, Σκήκα Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δηδηθό
Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό, papaoiko@sch.gr
Antonis D. Papaoikonomou, Department of Political Sciences, Aristotle University of Thessaloniki,
papaoiko@sch.gr

Abstract: This study presents a part of a post-doctorate research that was carried out in
autumn of 2015 and was about the socialization of the students of Aristotle University of
Thessaloniki. It focused on students‘ points of view about the ideal teacher. The attributes that
were put forward were scientific capacity, teaching ability, the clemency when assessing the
final papers of the students, the democratic behavior and the interesting way of teaching. The
main findings of this research are students‘ emphasis on teaching ability and the scientific
capacity of their teacher. Moreover, some subordinate relations were observed between
students‘ sex and the orientation of their studies.
Key words: students, teachers, Aristotle University of Thessaloniki.
Πεξίιεςε: Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη έλα κέξνο κηαο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο πνπ
δηεμήρζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2018 θαη αθνξνχζε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δζηηάζηεθε ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα
ηνλ ηδαληθφ δηδάζθνληα. Οη ηδηφηεηεο πνπ πξνηάρζεθαλ ήηαλ ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ε
δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, ε επηείθεηα ζηε βαζκνιφγεζε, ε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν
ελδηαθέξνλ ηξφπνο δηδαζθαιίαο. Κχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ε έκθαζε ησλ θνηηεηψλ
ζηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο. Δπηπιένλ
παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο επηκέξνπο ζρέζεηο αλάκεζα ζην θχιν θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ
ζπνπδψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: θνηηεηέο, δηδάζθνληεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Δηζαγσγή
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε δηδαζθαιία θαη ε εθπαίδεπζε απνηειεζκαηηθψλ δηδαζθφλησλ
απνηειεί βαζηθή κέξηκλα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν εξψηεκα ηεο δηακφξθσζεο κηαο
ειθπζηηθήο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ην δεηνχκελν ζε φιεο ηεο βαζκίδεο ηνπ
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εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Ξσρέιιεο, 1984. Παπαλνχκ, 2003). Έρνπλ πξνηαζεί
δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ δήηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ έρνπλ δπζθνιίεο κε ηε πξνβιεπφκελε παξνπζίαζε ηεο
χιεο, ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ηελ πξνζαξκνγή ζηα δηαθνξεηηθά
καζεζηαθά κνληέια θαη επίπεδα, ηε δηαρείξηζε ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπο θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπο (Miller&Mckenna, 1998). Σν απνηέιεζκα είλαη ε αλάδεημε ελφο απφ
ηα πην ακθηιεγφκελα ζέκαηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, απηφ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηδαληθνχ
δηδάζθνληα. Δπηδίσμε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ
ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά ην δήηεκα απηφ.

Αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
ηε κειέηε ηνπ ν Mordechai (1983) θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηθαλνχ δαζθάινπ,
φπσο απηά ζθηαγξαθνχληαη απφ θνηηεηέο θνιιεγίσλ δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ θαη ζρνιψλ. Σα
πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα, ηε
ζπκβνπιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο ησλ
θνηηεηψλ θαη ηε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο Richards (1987), ζηε
κειέηε ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, ζπδεηά έλα δίιεκκα ζηελ εθπαίδεπζε
εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα επηηαρπλζνχλ κε ηε ρξήζε απιψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Απηέο νη δηαδηθαζίεο ηππηθά εζηηάδνληαη ζε άκεζα παξαηεξήζηκεο θαηεγνξίεο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία έδεημαλ φηη ε ελδεδεηγκέλε
δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κφλν κε απηέο ηηο δηαθξηηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ
λα βειηησζνχλ κε ηελ εθπαίδεπζε. Αληίζεηα, ε ελδεδεηγκέλε δηδαζθαιία είλαη έλα πην
πεξίπινθν θαη αθεξεκέλν θαηλφκελν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηθαλφηεηεο πνπ απνθηηνχληαη κε
ηελ εκπεηξία θαη κε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδάζθνληα, φπσο ε δηαρείξηζε ηεο νκάδαο, ε
δνκή ηεο παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ην ζηπι ηεο δηδαζθαιίαο.
Ο Clark (1993), ζηε κειέηε ηνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηθαλνχ δηδάζθνληα δίλεη έκθαζε
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζηηο γλψζεηο ηνπ δηδάζθνληα, ζηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελδεδεηγκέλε δηδαζθαιία θαη ηέινο, ζηηο γλψκεο ησλ θνηηεηψλ γηα φ,
ηη απεηθνλίδεη ηνλ ηθαλφ δηδάζθνληα. ε κία άιιε κειέηε νη Cray&Currie (1996), αλαθέξεηαη
φηη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηψλ ηνπο, λα ιακβάλεηαη κε άιια ιφγηα ππφςε ε γλψκε ηνπο γηα ηνπο κειινληηθνχο
ηνπο δαζθάινπο. Ο Bsarkhuozen (1998) αλαθέξεη φηη θαη νη ίδηνη νη δηδάζθνληεο ζηα
παλεπηζηήκηα θαη ζηα θνιιέγηα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη ηξνπνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε
δηδαθηηθή ηνπο κέζνδν αλάινγα κε ην αθξναηήξην ηνπο. Οη θνηηεηέο φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ
ίδην εξεπλεηή, δελ ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε δηακφξθσζε ηεο κεζνδνινγίαο δηδαζθαιίαο θαη
θαη‘ επέθηαζε θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο. Δξεχλεζε ηηο αληηιήςεηο
θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ παλεπηζηεκίσλ θαη θνιιεγίσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηδαλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία, ζπκπέξαλε
φηη νη δηδάζθνληεο ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ κία πην απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, αλ
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ζπλερψο ζπκπεξηιάκβαλαλ ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Ο Axelrod
(2008) ζπκπέξαλε επίζεο κέζσ ηεο δηθήο ηνπ έξεπλαο, ε νπνία είρε ηξεηο δηαδνρηθέο
κεηξήζεηο ζε δηάζηεκα 5 εηψλ, φηη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ δελ παξνπζίαδαλ δηαθνξέο φζνλ
αθνξά ηνλ ηδαληθφ δηδάζθνληα. Αλαθέξεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
δαζθάινπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη δηαρξνληθά θαη ηαπηίδνληαη κε
αλαθνξέο παιαηφηεξσλ θνηηεηψλ κέζσ ηζηνξηθψλ κειεηψλ θαη απνκλεκνλεπκάησλ. Δληφπηζε
επηά ηδηφηεηεο νη νπνίεο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, «ππεξβαίλνπλ ην ρξφλν, ηνλ ηφπν, ην
επηζηεκνληθφ πεδίν θαη ηνλ ηχπν δηδαζθαιίαο». πλνπηηθά απηέο είλαη νη εμήο:
•

Πξνζβαζηκφηεηα θαη δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο

•

Γηθαηνζχλε

•

Αλνηρηφ κπαιφ

•

Καιή γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ

•

Δλζνπζηαζκφο

•

Υηνχκνξ

•

Μεηαδνηηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα έκπλεπζεο

Οη Aydınetal. (2009) έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο πξνθξίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο απφ ηελ
ηέιεηα θαηνρή ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ. Καηά ηελ άπνςε ηνπο, έλαο απνηειεζκαηηθφο
δάζθαινο ρξεηάδεηαη πέξα απφ ηηο γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηεο φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξεο κεηάδνζεο ηνπ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Οη Clark&Walsh (2004) δίλνπλ
έκθαζε ζην γεγνλφο φηη έλαο ηθαλφο δάζθαινο πξέπεη λα θαηέρεη θπξίσο ηελ παηδαγσγηθή
γλψζε. Απηή ε κειέηε αλαθέξεη ηηο αλαξίζκεηεο δηαζηάζεηο ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο φπσο
γηα παξάδεηγκα ηελ παξνρή ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηνπο θνηηεηέο ζην νπνίν κπνξνχλ
ζα είλαη ραιαξνί (relaxed) κε ζηφρν ηε κάζεζε, ηελ θαζνδήγεζε ηνπο, ηελ νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο, ηελ εμήγεζε δχζθνισλ ελλνηψλ, ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γηα ηε λέα γλψζε, ηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη ηε δηδαζθαιία κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (Sjostrom, 1998). Δπηπξφζζεηα πξνθξίλεηαη θαη ε απφθηεζε εθ
κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ αθξναηήξηνπ ηνπ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο
ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κε φζν
ιηγφηεξε έληαζε γίλεηαη. Σα πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ρακειά επίπεδα έληαζεο παξέρνπλ
κία ραιαξσηηθή αηκφζθαηξα φρη κφλν ζηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπο κε
ζηφρν ηελ αβίαζηε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν κεξψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.
Ο Malikow (2006) θαηεγνξηνπνηεί ηα πην ζπρλά παξαηηζέκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ελφο απνηειεζκαηηθνχ δηδάζθνληα αθνχ έθαλε αλαζθφπεζε ηεο
ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο:
•

ε ζέζε εθ κέξνπο ηνπ πςειψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ

•

ε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ

•

ν ελζνπζηαζκφο θαη,
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•

ε δεκηνπξγηθφηεηα.

ηελ παξαπάλσ ιίζηα άιινη κειεηεηέο πξφζζεζαλ ηελ αλεθηηθφηεηα, ηελ ππνκνλή, ηελ
επγέλεηα, ηελ ινγηθή, ην αλνηρηφ κπαιφ, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηε ζεηηθή
ζηάζε γηα ηηο λέεο ηδέεο θαη ηε ζηνξγηθφηεηα απέλαληη ζηνπο θνηηεηέο (Cheung, 2006∙
Shishavan&Sadeghi, 2009∙ Werbinska, 2009). Σέινο νη Schaeffer, Eptingetal (2003)
δηεμήγαγαλ κία έξεπλα γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθφ
δάζθαιν θαη ηε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ζπκπιήξσζαλ ζηα παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθά ηελ έκπλεπζε ζεβαζκνχ θαη ηε δπλαηφηεηα ζσζηήο θαζνδήγεζεο. Θεσξνχλ
επίζεο φηη έλαο δάζθαινο πνπ αλαπηχζζεη έλα θαιά νξηνζεηεκέλν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο,
νξγαλψλνληαο ην ζσζηά βνεζάεη ηδηαίηεξα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.

ηφρνο ηεο έξεπλαο
Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο κίαο επξχηεξεο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ε νπνία
δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο ησλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη αθνξά ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Μέξνο απηήο ηεο έξεπλαο απνηειεί θαη ε
δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπο.
Γφζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο νη παξαθάησ ηδηφηεηεο θαη δεηήζεθε λα ηηο ηεξαξρήζνπλ:
•

Τςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε

•

Γηδαθηηθή ηθαλφηεηα

•

Δλδηαθέξνλ ηξφπνο δηδαζθαιίαο: παξαζηαηηθφηεηα, πεηξάκαηα, ρξήζε slides, Ζ/Τ,
ρηνχκνξ.

•

Γεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο

•

Απζηεξφηεηα, επηείθεηα, δηθαηνζχλε ζηε βαζκνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ

•

Δπηζπκία γηα ζπρλφηεξε επηθνηλσλία κε ηα άηνκα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ;

Παξάιιεια αλαδεηήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ
θνηηεηψλ θαη ζην θχιν, ζηε ζρνιή πνπ θνηηνχλ, ζην βαζκφ απνιπηεξίνπ, ζην εμάκελν ζην
νπνίν θνηηνχλ θαη ζηελ ζεηξά επηινγήο ηεο ζρνιήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν.

Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ζεσξήζεθε σο θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ε
επηζθφπεζε (survey) πνπ παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο, ζεσξείηαη πιενλεθηηθφηεξε άιισλ
εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο
θνηηεηψλ απφ δέθα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο (Παπαζηάκνπ, 1989. Likert, 1932). Δπηιέρζεθαλ ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθφ
γλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθέο
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απαηηήζεηο ζπνπδψλ.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2018 ηα εμήο ηκήκαηα:
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

Πξαγκαηηθφ
πνζνζηφ

Φπρνινγίαο

99

15,5

15,7

Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο

192

30,1

30,5

Πνιπηερλείν

14

2,2

2,2

Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο

74

11,6

11,8

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο

138

21,6

21,9

Πιεξνθνξηθήο

31

4,9

4,9

Φπζηθφ

57

8,9

9,1

Φηινινγία

15

2,4

2,4

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο

4

,6

,6

Γεξκαληθή Φηινινγία

5

,8

,8

χλνιν

629

98,6

100,0

Missing

9

1,4

χλνιν

638

100,0

Σν πξνθίι ησλ θνηηεηψλ ηεο έξεπλαο
Καηαξράο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δνθηκαζηηθή έξεπλα ζην ηκήκα Φηινζνθίαο θαη
Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο. Παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζην αξρηθφ
εξσηεκαηνιφγην θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ε παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε ρακειέο ζπζρεηίζεηο
αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχζαλ ηνπο δείθηεο. Αθνχ έγηλαλ νη απαηηνχκελεο
αιιαγέο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη αλαδηακνξθψζεθαλ νη δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ
παξνπζίαζαλ πξφβιεκα ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε έγηλε μαλά δνθηκαζηηθή έξεπλα ζην
Παηδαγσγηθφ ηκήκα Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Αθνχ μεπεξάζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα θαη
θάλεθαλ ηζρπξέο θνξηίζεηο ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη
ζπληάρζεθε ε αξρηθή επηζηνιή πνπ ζπλφδεπε ην εξσηεκαηνιφγην.
ε δηάζηεκα ελφο κελφο είραλ ζπγθεληξσζεί 638 απαληήζεηο ην νπνίν απνηειεί θαη ην ηειηθφ
δείγκα (Ξσρέιιεο, 1984· Παπαλανχκ, 2003). Θα αθνινπζήζεη κηα παξάζεζε νξηζκέλσλ
δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ
ζηαηηζηηθή αλάιπζε
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Πίλαθαο 1. Φχιν ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
ΦΤΛΟ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

Άλδξεο

238

37,8

Γπλαίθεο

392

62,2

Γελ απάληεζαλ

8

χλνιν

638

100

Γξάθεκα 1. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ θχινπ ησλ θνηηεηψλ.

Απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα απηή 595 θνηηεηέο ήηνη 94,9% είλαη ζε
πξνπηπρηαθφ ζηάδην ελψ νη 32 ήηνη ην 5% ζε κεηαπηπρηαθφ ζηάδην. Δπίζεο ην 93,3%
πξνέξρεηαη απφ δεκφζην ζρνιείν ελψ νη ππφινηπνη, ήηνη ην 6,7% απφ ηδησηηθφ ζρνιείν. Σν
ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ ζην ηέινο
ηεο Γ‘ Λπθείνπ, πξηλ δειαδή ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην παλεπηζηήκην.
Γξάθεκα 2. Βαζκφο απνιπηεξίνπ θνηηεηψλ.

Σν εμάκελν θνίηεζεο πνηθίιεη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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Πίλαθαο 2. Δμάκελν ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

Πξαγκαηηθφ
πνζνζηφ

Α Δμάκελν

101

15,8

18,0

Β Δμάκελν

112

17,6

20,0

Γ Δμάκελν

31

4,9

5,5

Γ Δμάκελν

41

6,4

7,3

Δ Δμάκελν

51

8,0

9,1

Σ Δμάκελν

76

11,9

13,6

Ε Δμάκελν

74

11,6

13,2

Ζ Δμάκελν

39

6,1

7,0

9> Δμάκελν

35

5,7

6,3

χλνιν

560

87,8

100,0

Missing

78

12,2

12,2

χλνιν

638

100,0

ζνλ αθνξά ηε ρξνληά εηζαγσγήο ηνπο ην 91,5% ησλ θνηηεηψλ πέηπρε ηελ πξψηε θνξά πνπ
έδσζε εμεηάζεηο ελψ ην 6,3% ηε δεχηεξε θνξά. Σέινο ν πίλαθαο παξαθάησ δείρλεη ηε ζεηξά
επηινγήο ηεο ζρνιήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ:
Πίλαθαο 3. εηξά επηινγήο ηεο ζρνιήο ησλ θνηηεηψλ ηεο έξεπλαο
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

Πξψηε
επηινγή

349

54,7

55,7

Γεχηεξε
επηινγή

175

27,4

27,9

Σξίηε
επηινγή

81

12,7

12,9

Σέηαξηε θαη
πάλσ

22

3,5

3,5

χλνιν

627

98,3

100,0

Missing

11

1,4

11

1,7

χλνιν

Πξαγκαηηθφ
πνζνζηφ

Page 105 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
χλνιν

638

100,0

Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο θαηαλνκέο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη ε ηεξάξρεζε
ησλ ηδηνηήησλ πνπ θαηά ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ είλαη νη πην ζεκαληηθέο ζε έλαλ
δηδάζθνληα. Κξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη ζε έλαλ εληαίν πίλαθα κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ
αξηηφηεξε απεηθφληζε ησλ απφςεσλ ηνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη
παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο θαη φρη ηα πνζνζηά δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη
θνηηεηέο δελ επέιεμαλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία:
Πίλαθαο 4. Ηεξάξρεζε ηδηνηήησλ «ηδαληθνχ» δηδάζθνληα.
Ηεξάξρεζε
Ηδηφηεηα

Πξψηε
πξνηίκεζε

Γεχηεξε
πξνηίκεζε

Σξίηε
πξνηίκεζε

χλνιν

108

107

134

349

288

184

68

540

180

216

125

521

Γεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά

30

47

101

178

Απζηεξφηεηα
βαζκνιφγεζε

4

2

3

9

Δπηείθεηα ζηε βαζκνιφγεζε

11

22

37

70

Γηθαηνζχλε
βαζκνιφγεζε

10

41

141

192

Τςειή
θαηάξηηζε

επηζηεκνληθή

Γηδαθηηθή ηθαλφηεηα
Δλδηαθέξνλ
δηδαζθαιίαο

ηξφπνο

ζηε

ζηε

Με κηα πξψηε καηηά θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη ε ζεκαληηθφηεξε ηδηφηεηα ηνπ δηδάζθνληα θαηά
ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ είλαη ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία απνηειεί ηελ πξψηε
πξνηίκεζε ηνπ 45,1%. Αθνινπζεί ν ελδηαθέξνλ ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζε πνζνζηφ 28,2% θαη ε
πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε πνζνζηφ 17%. Πνιχ ρακειά πνζνζηά (σο κεδεληθά) είλαη
απηά πνπ αθνξνχλ ηελ επηείθεηα ή ηελ απζηεξφηεηα ζηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ, γεγνλφο
πνπ θαηαξξίπηεη ηελ επηθξαηνχζα άπνςε φηη νη θνηηεηέο λνηάδνληαη κφλν λα πεξάζνπλ ηα
καζήκαηα αδηαθνξψληαο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε.
ηελ επαγσγηθή αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα αλαδεηεζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπο θαη ζε νξηζκέλεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν, ε ζρνιή, ην εμάκελν ζην νπνίν θνηηνχλ, ε ζεηξά
επηινγήο ηεο ζρνιήο θαη ν βαζκφο απνιπηεξίνπ ηνπο ζην ιχθεην. ρεηηθά κε ην θχιν
παξαηεξήζεθε ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 37,8% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν
29% ησλ αλδξψλ πξνθξίλνπλ ηνλ ελδηαθέξνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ν νπνίνο κεηαθξάδεηαη ζηελ
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παξαζηαηηθφηεηα, ζηε ρξήζε πεηξακάησλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, σο ηελ πξψηε ηδηφηεηα πνπ
ζα έπξεπε λα έρεη έλαο επηηπρεκέλνο δηδάζθνληαο (ρ2=6.640, df=2, p=0,001<a). Δπίζεο, νη
άλδξεο ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ θαηαηάζζνπλ ηξίηε απηήλ ηελ ηδηφηεηα (29,5% ζε ζχγθξηζε
κε ην αληίζηνηρν 20,7% ησλ γπλαηθψλ). Σν γξάθεκα παξαθάησ δείρλεη παξαζηαηηθά ηελ
παξαπάλσ ζρέζε:
Γξάθεκα 3. ρέζε θχινπ θαη ηξφπνπ δηδαζθαιίαο

Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξήζεθε θαη αλάκεζα ζην θχιν θαη ζηε
δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ θαη πάιη νη γπλαίθεο θνηηήηξηεο ζε πνζνζηφ 20,7% ηελ
πξνθξίλνπλ σο δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 35,8% ησλ αλδξψλ, ελψ
ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ ηεξάξρεζε ζηε ηξίηε ζέζε είλαη 62,2% γηα ηηο γπλαίθεο θαη
47,8% γηα ηνπο άλδξεο (ρ2=8.980, df=2, p=0,002<a). Σέινο, νη άλδξεο θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη
ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα πξέπεη λα είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο ζε
πνζνζηφ 58,2% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 50,2% ησλ γπλαηθψλ (ρ2=7.230, df=2,
p=0,002<a). Ζ δεχηεξε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο ε επίδξαζε εμεηάζηεθε ήηαλ απηή
ηνπ ηκήκαηνο ησλ θνηηεηψλ. Δπεηδή ε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ήηαλ κηθξή θαη άξα
αθαηάιιειε γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο, νκαδνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ζε δχν
κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε ζπκπεξηιάκβαλε ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο ζηελ νπνία
ζπγθαηαιέρζεθαλ νη Πνιπηερληθέο ζρνιέο, νη Φπζηθνκαζεκαηηθέο θαη ε Πιεξνθνξηθή θαη ε
δεχηεξε ηηο αλζξσπηζηηθέο ζηελ νπνία ζπγθαηαιέρζεθαλ νη Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο, ε ζρνιή
Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, ε Φπρνινγία, ε Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο θα ην ηκήκα
Παηδαγσγηθήο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο.
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλέδεημε νξηζκέλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο πξνθξίλνπλ ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε σο ηελ πην ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη δηδάζθνληεο
ηνπο ζε πνζνζηφ 32,4% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 23% ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο (ρ2=19.800, df=3, p=0,000<a). ε αληηπαξαβνιή κε ην
πξνεγνχκελν εχξεκα, νη θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ πξνθξίλνπλ ηε δηδαθηηθή
ηθαλφηεηα ζε πνζνζηφ 65,3% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 50,8% ησλ θνηηεηψλ ησλ
αλζξσπηζηηθψλ ζρνιψλ (ρ2=14.700, df=3, p=0,007<a). Σν γξάθεκα παξαθάησ παξνπζηάδεη
ηε ζρεηηθή ζπζρέηηζε:
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ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ησλ δηδαζθφλησλ δελ παξαηεξήζεθαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο εθηφο απφ ηνλ ελδηαθέξνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, φπνπ θαη νη
δχν νκάδεο θνηηεηψλ είραλ πεξίπνπ ηηο ίδηεο απφςεηο κε ην 34% ησλ θνηηεηψλ λα ηνλ
επηιέγνπλ σο πξψηε ηδηφηεηα θαη ην 41% γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη ην 44%
γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ λα ηνλ επηιέγνπλ σο δεχηεξε επηζπκεηή ηδηφηεηα.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ βαζκνχ ηνπ απνιπηήξηνπ ιπθείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν
έιεγρνο ANOVA ν νπνίνο φκσο δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. ζνλ
αθνξά ην εμάκελν, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ έγηλε σο εμήο: ζηελ πξψηε νκάδα
ζπκπεξηιήθζεθαλ νη λένη θνηηεηέο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ εμακήλνπ, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία
νη θνηηεηέο ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ («παιηνί θνηηεηέο εληφο ηνπ νξίνπ ζπνπδψλ) θαη ζηε
ηξίηε θαηεγνξία φζνη θνηηεηέο έρνπλ μεπεξάζεη ην πξνβιεπφκελν φξην πεξάησζεο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο («αηψληνη» θνηηεηέο). Οη λένη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 38,9% πξνθξίλνπλ ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε σο ηε ζεκαληηθφηεξε επηζπκεηή ηδηφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 22,7% ησλ παιηψλ θαη ην 29,6% ησλ «αησλίσλ» ζπλαδέιθσλ
ηνπο, γεγνλφο φκσο πνπ δελ ηζρχεη γηα ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα φπνπ νη παιηφηεξνη θνηηεηέο
ηελ πξνθξίλνπλ ζε πνζνζηφ 64,4%, νη «αηψληνη» ζε πνζνζηφ 52,6% ελψ νη λένη θνηηεηέο ζε
πνζνζηφ κφιηο 45,7% (ρ2=21.890, df=3, p=0,002<a). Σέινο, πςειφ πνζνζηφ ησλ «αησλίσλ»
θνηηεηψλ (63,9%) δηθαηνινγεκέλα πξνθξίλνπλ σο ηξίηε ζεκαληηθφηεξε ηδηφηεηα ησλ
δηδαζθφλησλ ηνπο ηελ επηείθεηα ζηε βαζκνινγία.
Ζ ηειεπηαία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε ζεηξά
πξνηίκεζεο ηεο ζρνιήο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ησλ θνηηεηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ν
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο spearmanrho ν νπνίνο έδεημε φηη κφλν ζε κία πεξίπησζε ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά: απηή ηεο πςειήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο
(0,121**) γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε ηνπ φηη φζν πην πςειή είλαη ε πξνηίκεζε ηεο ζρνιήο
ηνπο ηφζν πςειφηεξε είλαη θαη ε επηζπκία ηνπο νη δηδάζθνληεο ηνπο λα έρνπλ πςειή
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ην νπνίν δηδάζθνπλ. ηηο ππφινηπεο ζπζρεηίζεηο δελ
παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη δελ
επεξεάδεη ε ζεηξά πξνηίκεζεο ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπο.
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πκπεξάζκαηα
Ζ έξεπλα απηή επηδίσμε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θνηηεηψλ ηκεκάησλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη θαηά ηε
γλψκε ηνπο λα έρεη ν δηδάζθνληαο ηνπο. πκκεηείραλ θνηηεηέο απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ
ηδξχκαηνο ελψ δφζεθε έκθαζε ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ
ζπνπδψλ ηνπο (αλζξσπηζηηθή θαη ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε). ηα θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο
απηήο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη πξψηε ηδηφηεηα ηνπ επηζπκεηνχ δηδάζθνληα απνηειεί ε
δηδαθηηθή ηθαλφηεηα κε δεχηεξε ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Δπηκέξνπο επξήκαηα ηεο
έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη νη θνηηήηξηεο πξνθξίλνπλ ηνλ ελδηαθέξνληα ηξφπν δηδαζθαιίαο
θαη ηελ παξαζηαηηθφηεηα ηνπ δηδάζθνληα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θνηηεηέο. Δπίζεο
ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ θνηηεηψλ αλάινγα κε
ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ ηνπο: νη θνηηεηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ πξνθξίλνπλ ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ελψ νη θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ πξνθξίλνπλ ηε
δηδαθηηθή ηθαλφηεηα. Σέινο, νη λένη θνηηεηέο πξνθξίλνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ελψ νη
παιηφηεξνη ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζπκθσλνχλ ζε γεληθέο γξακκέο κε ηα απνηειέζκαηα
άιισλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ έκθαζε ησλ θνηηεηψλ ζηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη φρη ζε ζέκαηα βαζκνιφγεζεο θαη επηείθεηαο (Videbeck,
1960.Franken, 1994.Cornelletal., 1990). Σα αθαδεκατθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπνπδψλ ηνπο
θαη ε θαηά θνηλή νκνινγία απνηπρία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα εκθπζήζεη ηελ
αγάπε γηα ηε γλψζε, έρνπλ νδεγήζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ αλαδήηεζε δηδαζθφλησλ πνπ λα
ηνπο εκπλένπλ, κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπο (DeNeve&Cooper,
1998). Σειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη αλάγθε εθ κέξνπο ησλ αζθνχλησλ ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εχξεζεο θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα Παλεπηζηήκηα ην
νπνίν λα ζπλδπάδεη ηελ πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα –
κεηαδνηηθφηεηα δηφηη σο γλσζηφ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ην εθπαηδεπηηθφ
δπλακηθφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξά θίλεηξα θαη πςειφ βαζκφ εκπινθήο, δηαζέηεη ηελ πην
επλντθή πξνυπφζεζε εθπαηδεπηηθήο παξαγσγηθφηεηαο.
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Abstract: Chemical contamination refers to the presence of chemicals in places where they
should not be found, including the workplace, home, food and environment. It can also refer
to chemicalsthat are present at higher concentrations than usual or at concentrations that are
considered to be hazardous to human health.The aim of the present study is to review recent
research related to the effects of the main inorganic and organic chemical contaminants on
brain development and mental health of preschool and school-age children.In addition,
possible ways of preventing and reducing chemical contamination in schools are suggested.
The results of recent findings showed that the exposure of children to chemical contaminants
was associated with structural changes in the developing human brain in regions that affect
working memory, attention and executive function. Intelligent quotient deficits,motor and
learning problems,autism spectrum and attention deficit hyperactivity disorders were
observed in children exposed to various chemical contaminants. Furthermore, other studies
showed that toxic environmental exposure was related to the appearance of antisocial and
violent behaviour as well as other psychological issues.Therefore, it can be concluded that
chemical contaminants may affect the cognitive function and the mental health of preschool
and school-age children.
Keywords: chemical contaminants; neurotoxic substances; brain development; mental health,
cognitive development, preschool and school-age children

Introduction
Chemical contamination refers to the presence of chemicals in places where they should not
be normally found, including the workplace, home, food and the environment. It may also
refer to chemicals present at higher concentrations than usual or at concentrations that are
considered to be hazardous to human health.
Chemical contamination is one of the most important problems in developed countries as well
as in developing countries. Several chemical contaminants have been classified as known
neurotoxic substances and it is estimated that there are thousands of potential neurotoxic
substances that have not been yet studied. These substances are associated with mental health
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and developmental disorders of the brain. As children are more vulnerable to chemical
contamination, there is an increased risk of developing neuropsychological disorders.
Children have a higher degree of exposure to toxic chemicals compared to adults since they
have a higher metabolic rate and consequently higher consumption of food, water and air per
kilogram of body weight. Also, the metabolism of children is immature making them less
capable of breaking down and eliminating toxic substances than adults (Rauh & Margolis,
2016).Not to mention that children have longer life spans to develop chronic diseases than
adults. Additionally, the behavior of children is different from that of adults, which leads to
different routes of exposure. For example, children play usually on the ground where they can
be exposed to various chemicals that exist on the ground, on the floor and in the dust. Their
tendency to place various objects or toys in their mouth and to touch dangerous chemicals
increases their exposure and poses a direct threat to their health and safety. Moreover,
children are often unable to read warning labels on products and as a result they are at higher
risk than adults (European Commission, 2017).
The adverse effects of children's exposure to chemical contaminants are related to the entire
neurodevelopmental spectrum including mental disorders, motor and learning disabilities,
autism spectrum disorder (ASD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) as well as
subtler disorders such as slightly reduced Intelligent Quotient (IQ) or attention problems.
Furthermore, it has been found that the manifestation of antisocial and violent behavior in
school-age children is often related to their exposure to certain neurotoxic chemicals in their
early stages of development (Liu et al., 2014; Gump et al., 2017; Furlongetal., 2014).

1. Types of chemical contaminants
There are two types of chemical contaminants:
 Inorganic chemical contaminants, such as heavy metals (e.g. lead (Pb), mercury (Hg),
manganese (Mn), arsenic (As), nickel (Ni), copper (Cu) thallium (Tl), cadmium (Cd)),
nitrate and nitrite ions (NO3-and NO2- respectively), ozone (O3), nitrogen oxides (NOx),
carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), sulfur dioxide (SO2) and others.
 Organic chemical contaminants, such as organic solvents, hydrocarbons,
aromatic hydrocarbons (PAHs), bisphenol A (BPA) and other phenols,
polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated dibenzodioxins
polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), polybrominated diphenyl ethers
perfluoroalkyl substances (PFASs) and phthalates.

polycyclic
pesticides,
(PCDDs),
(PBDEs),

Many of the above organic contaminants are characterized as persistent organic pollutants
(POPs). These compounds were banned decades ago, but they can still be detected in the
environment at relatively high concentrations due to their previous high production volume
and long half-time. Half-time is defined as the time required for the reduction of the chemical
contaminant concentration to the half.
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Some of the above inorganic contaminants (e.g. various oxides) and organic (e.g. organic
solvents and hydrocarbons) constitute the atmospheric contaminants. Particulate matter (PM)
is a general term used to classify atmospheric contaminants and refers to the sum of solid and
liquid particles suspended in the air. These particles result from anthropogenic activities as
well as natural sources. Industrial facilities, power stations, vehicles, incinerators, dust and
fires are the main sources of PM (Morabet,2018).

2. Inorganic chemical contaminants (Heavy metals)
The potential damage of children's exposure to heavy metals has been the focus of research
for many years. The adverse effects of increased lead (Pb) concentration have been
extensively studied in the area of cognitive function. Although there is no known level of lead
exposure that is considered to be safe for children, the US Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) has seta reference value of 5 κg/dL for blood Pb level.
Cognitive deficits associated with lead exposure are considered to be irreversible (Mazumdar
et al., 2011). The effects of various metals such as Pb, arsenic (As), chromium (Cr),
manganese (Mn) and iron (Fe) on the cognitive function of children aged 6-12 years were
studied in Brazil (Nascimento at al., 2015).The Raven's Colored Progressive Matrices
(RCPM) test was used for the assessment of the cognitive ability. A decreased IQ was
observed for children of rural areas compared to urban areas, whereas cognitive deficits were
mainly related to children's exposure to Mn and Fe. These resultsindicate the importance of
monitoring the concentration of metals that are considered to be essential, especially iron, as
they can cause adverse effects in children when they exceed normal levels.
Cadmium (Cd) is also considered to be a toxic metal. One study investigated the relationship
between the exposure to Cd and the neuropsychological development in 6-9-year-old children
(Rodríguez-Barrancoetal.,2014). The neuropsychological development was assessed with the
Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-IV) and with three automated
tests from the Behavioral Assessment and Research System (BARS): Reaction Time Test
(RTT), Continuous Performance Test (CPT) and Selective Attention Test (SAT). It was
observed that doubling the urinary cadmium levels was associated with a two-point decrease
in IQ in boys. The results of this study indicate the neurotoxic effect of postnatal exposure to
low Cd levels in children. Concurrently, these results advocate the assumption that there are
differences between sexes regarding the neurotoxic effects in children.
Methylmercury (CH3Hg or MeHg) is one of the most toxic forms of mercury and is found in
certain seafood, which is also a major source of nutrition for certain populations such as the
Inuit. Initially, a study of the behavioral function of 110 Canadian Inuit children aged 5 years
was conducted (Plusquellecetal., 2010). A modified version of the Bayley Scales for Infant
Development II was used to assess children's behavior. The findings of the study showed that
childhood exposure to Pb was associated with increased impulsivity, irritability and
inattention. Subsequently, during monitoring of the same population, high levels of MeHgand
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Pb were measured in children aged 11 years in average that presented a decreased IQ
(Jacobsonetal., 2015). Furthermore, a correlation between high levels of Hg and Pb with a
higher incidence of behavior that is consistent with ADHD was reported (Boucheretal., 2012).
ADHD is a brain disorder and is characterized by a variety of impairments including
difficulty of the child to maintain attention or to focus on a particular task as well as
impulsivity, hyperactivity, lethargic behavior or a combination. Furthermore, it was observed
that postnatal exposure of the same population of Canadian Inuit children to chemical
contaminants mainly affectedtheir fine motor skills indicating that children remain vulnerable
to toxic contaminants for years after birth (Boucheretal., 2016).
Postnatal exposure of children aged 5-12 years to Pb may be associated with a higher risk of
clinically diagnosed ADHD even at low levels (Kim et al., 2013). Another ADHD-related
study was carried out on 240 children aged 3-7 years living in Guiyu, an internationally
known e-waste recycling town in China (Liu et al., 2014).The main finding of the study was
that the exposure to heavy metals was related tobehavioral problems, including ADHD as
well as antisocial behavior.
ASD is a neurodevelopmental disorder that is constantly increasing nowadays. Environmental
factors associated with ASD usually appear as combinations of multiple chemical
contaminants making it difficult to discern the effect of a particular contaminant (Rauh &
Margolis, 2016). In a study of children with ASD the autism group showed higher levels of
several toxic metals including Pb in red blood cells (41%) and urine (74%) compared to the
control group (Adams et al., 2013).
The association between exposure to Pb and Hg and behavioral and psychological problems
such as hostility, destructive behavior, emotion regulation and autistic behavior has recently
been studied (Gump et al., 2017).Children exhibited higher levels of hostility as well as antiinflammatory and provocative behavior with increasing levels of Pb. In addition, children
appeared more unhappy and uncertain about their emotions and they displayed
communication problems. These significant correlations were found inblood Pb levels
ranging from 0.19 to 3.25 κg/dL, i.e. lower than the reference value of 5 κg/dL. This was the
first study to show a correlation between very low levels of Pb exposure and psychological
mechanisms of fundamental importance that could elucidate more convoluted issues such as
delinquency.
The majority of the studies concerning the adverse effects of As have been conducted in the
developing countries where water is pumped from wells. In Bangladesh, a linear decrease of
1-3 points in verbal IQ test as well as in full scale IQ test score was reported for every 100
κg/L increase in urine Asin girls, but not boys, aged 5 years (Hamadanietal., 2011).Additional
evidence comes from another study in the same area in children aged 8-11 years
(Wassermanetal., 2011). The results of this study showed than an increase of one unit (1κg/L)
in the level of blood As was associated with a statistically significant decrease of 1.49 points
in verbal IQ test and decreases in full scale IQ test score, in working memory, perceptual
reasoning and processing speed. Furthermore, blood As levels in 304 children aged 8-11 years
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were negatively associated with motor function, body coordination and fine motor control
(Parvezetal., 2011). A lower performance of children in cognitive tests was also observed.
Conversely, a reduction in As concentration was associated withan improvement of working
memory in 10-year-old children (Wassermanet al., 2016).

3. Organic chemical contaminants
3.1. Pesticides
Organophosphates are organic synthetic phosphorus compounds which are widely used in
agriculture. Organophosphate pesticides are considered to be neurotoxic at high doses. The
primary role of organophosphates at these doses is the inhibition of acetylcholinesterase,
which leads to the accumulation of acetylcholine between nerves and muscles (neuromuscular
synapses). The exposure to these pesticides is measured by the presence of dialkyl phosphate
(DAP) metabolites (Eskenazietal., 2014). The chemical structure of DAP is illustrated in Fig.
1. The two main factors that are likely to influence the sensitivity to the adverse effects of
these pesticides are genes and age at the time of exposure. The enzyme paraoxonase 1
(PON1) plays a significant role in the detoxification and removal of several oxon derivatives
of these pesticides, preventing thus the inhibition of acetylcholinesterase (Eskenazietal.,
2014). Specifically, individuals with a particular PON1 genotype appear to be less susceptible
to the effects of organophosphate pesticides (Huenetal., 2010).

Figure1.Chemical structure of dialkyl phosphate (R=alkyl group)

Exposure to organophosphate pesticides has adverse effects on children's cognitive function
and behavior (Furlong et al., 2014).It was found that exposure of 7-year-old children to
organophosphate pesticides, as measured by DAP metabolite levels, was negatively related to
cognitive ability (IQ) and attention(Bouchardetal., 2011).In addition, children aged 6-11 years
who had been postnatally exposed to organophosphate pesticides showed reduced IQ, verbal
comprehension and processing speed scores(González-Alzagaetal., 2015).These effects were
more noticeable in boys compared to girls.Another study examined the effect of PON
modification on neurodevelopment upon exposure to organophosphate pesticides (Engeletal.,
2011).According to the results of this study, increased levels of DAP metabolites in children
aged 6-9 years were associated with decreased full-scaleIQ test score and perceptual
reasoning. However, this effect was observed only in children whose mothers had a specific
genotype of the enzyme PON1. Additional evidence comes from a study of 5- and 7-year-old
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children (Eskenazietal., 2014).The above studies indicate that the PON1 genotype and levels
may be directly related to the neurodevelopment and the academic performance of school-age
children when exposed to organophopshate pesticides.
As mentioned above, exposure to organophosphate pesticides can adversely affect children's
behavior. Prenatal exposure of 5-year-old Latino children was related to ADHD-like behavior
(Marksetal., 2010).Another study investigated the relationship between prenatal exposure to
organophosphate pesticides and antisocial behavior in childhood, as measured by the social
responsiveness scale (SRS)(Furlongetal., 2014). The results demonstrated that prenatal
exposure of 7-9-year-old children to organophosphate pesticides was associated with lower
scores in SRS. These differences were most prominent in black boys, perhaps due to the
different sources of exposures of the two races as well as the increased environmental
sensitivity of the boys.
Chlorpyrifos
(O,O-diethyl-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl)phosphorothioate)
is
awidely
usedorganophosphate insecticide (Fig. 2). The prenatal exposure of children aged 11 years in
average to this specific insecticide caused hand tremor, indicating the effect of the insecticide
on the central nervous system function (Rauhetal., 2015).

Figure 2. Chemical structure of chlorpyrifos

Chloropicrin, metam sodium, 1,3 dichloropropene (Fig. 3) and methyl bromide (CH3Br) are
common fungicides mainly used to reduce soil pathogens and pests before the planting of
crops.

Figure 3. Chemical structures of chloropicrin, metam sodium and 1,3 dichloropropene respectively

The relationship between home proximity to the use of the above fungicides and the
neurodevelopment of 7-year-old children was investigated(Gunieretal., 2017a). The use of
fungicides was estimated within 3, 5 and 8 km from the families' homes during pregnancy and
up to 7 years after birth. Reductions of 2.6 and 2.4 in the full-scale IQ test score were
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recorded for each 10-fold increase in the use of methyl bromide and chloropicrin within 8 km
from the children's homes respectively. A previous study of the same group indicated
associations between children's IQ test scores and prenatal use of organophosphate
insecticides within 1 km from the family' s homes during pregnancy (Gunier et al.,2017b).
Similar results were reported in the same study with other potentially neurotoxic pesticides
such as carbamates, neonicotinoids, pyrethroids and maneb. Furthermore, children were at
higher risk of developing ASD with use of organophosphate pesticides within 1.5 km from
their home during the prenatal period (Sheltonetal., 2014).
3.2. Polychlorinated biphenyls (PCBs) - polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs) and
polychlorinated dibenzofurans (PCDFs)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) (Fig.4)are a group of aromatic chlorinated hydrocarbons
comprising over 200 members. PCBs are stable compounds that are highly resistant to
breakdown processes. Their industrial applications were several such as e.g. in hydraulic
fluids, inks, lubricants and heat transfer fluids. The production and use of PCBs was banned
in the early 1980s due to their toxicity. However, they can still be detected in the environment
as they are considered to be POPs.

Figure 4. Chemical structures of PCDDs, PCDFs and PCBs (x,y=1-4)

The term "dioxins" covers a group of 75 chemically similar polychlorinated dibenzo-pdioxins (PCDDs) and 135 polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) (Fig. 4). Dioxins are
formed during combustion processes and as by-products of industrial processes. They are
highly resistant to biodegradation processes and are considered to be highly toxic to humans.
The reaction time of 8-9-year-old children from Slovakia after their exposure to PCBs was
investigated(Šovčíkováetal., 2015). The results showed that exposure of children to PCBs was
associated with prolonged reaction time, suggesting impaired cognitive functions.Postnatal
exposure of Canadian Inuit children aged 11 years in average to PCBs caused a fine motor
delay(Boucheretal., 2016). This study reinforces the view that chronic exposure to seafood
chemical contaminants affects fine motor skills (Boucheretal., 2016). Prenatal exposure of 711-year-old children to PCBs was also related to ADHD-like behavior (Sagivetal., 2010). The
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Conners' Rating Scale for teachers (CRS-T) was used for the evaluation. According to the
results, a higher risk of ADHD-like behavior wasobserved in children with higher PCBs
levels. The impact of exposure of children aged 8.5 and 9.5 in average to PCBs, PCDDs and
PCDFs on attention-related performance and behavior was examined in Germany
(Neugebaueretal., 2015). An increase in prenatal concentrations of the above chemicals was
significantly associated with an increase of omission errors of 42% for PCBs and 47% for
PCDDs and PCDFs.This was the first study to examine the impact of PCBs, PCDDs and
PCDFs on the attention performance of school-age children and the results showed a possible
link between prenatal exposure of children to the above chemical contaminants and ADHD.
One of the herbicides sprayed in Vietnam during US military operations between 1961 and
1971 was Agent Orange which contained 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-pdioxin (TCDD). This
dioxin is considered to be the most toxic of the PCDDs group. The effect of postnatal dioxin
exposure of 5 year-old children on the neurodevelopment including motor coordination and
cognitive function was investigated in dioxin-contaminated areas of Vietnam (Tranetal.,
2016).The results indicated a significant effect of dioxins on the neurodevelopment of
children, especially in boys. In addition, it was found that high exposure to PCDDs and
PCDFs in combination with high exposure to TCDD may increase autistic traits associated
with developmental coordination disorder, especially in boys. The findings of this study
suggest that boys are more vulnerable to dioxin toxicity than girls. It seems that maternal
exposure to dioxins may affect the fetal testosterone levels which play a major role in autistic
traits during childhood (Tranetal., 2016).
3.3.Polybrominated diphenylethers (PBDEs)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) (Fig. 5) are a group of organic compounds used as
flame retardants with a wide range of applications. PBDEs are POPs with lipophilic properties
that accumulate in adipose tissues and exhibit toxicity.

Figure 5. Chemical structure of PBDEs (m,n=1-5)

In a US study, exposure of5- and 7-year-old children to PBDEs was associated with ADHD
and reduced fine motor coordination (Eskenazietal., 2013).Furthermore, in 7-year-olds
attention problems and decreases in processing speed, perceptual reasoning, verbal and fullscale IQ were reported. Similarly, prenatal concentrations of PBDEs were found to be
negatively correlated with reading ability and full-scale IQ and positively correlated to
externalizing behavioral problems in 8-year-old children (Zhangetal., 2017).Prenatal exposure
of 5-year-old children to PBDEs was also associated with lower IQ and a higher level of
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hyperactivity (Chenetal., 2014). Similar results were observed in 8-year-old children
(Vuongetal., 2017). Postnatal exposure of these children was found to be associated with
lower full-scale IQ, increased hyperactivity and aggressive behavior.Prenatal exposure of
children aged 3-7 years to PBDEs was related to attention problems as well (Cowelletal.,
2015). This was the first study to address the impact of PBDEs involving preschool and
school-age children.
Executive function plays a critical role in the child's behavior and is rarely studied in relation
to potential neurotoxic substances. Recently, it was reported that prenatal exposure of children
aged 5 and 8 years to PBDEs may be associated with reduced executive function (Vuongetal.,
2016).
3.4. Bisphenol A (BPA)
Bisphenol A (BPA) (Fig. 6) is widely used in the manufacture of plastics and epoxy resins.
BPA is a well-knowncomponent of durable polycarbonate plastics used in a variety of
everyday objects such as CDs, DVDs, computers, etc. BPA is considered to have toxic impact
on human health.

Figure 6. Chemical structure of BPA

The exposure of children aged 7 and 9 years to BPA was found to be related to behavioral
problems including anxiety, depression and hyperactivity, mainly in boys (Harleyetal., 2013).
Similar results were reported in another study of the effects of BPA exposure in children aged
7-9 years (Roenetal., 2015)as well as in children aged 10-12 years (Pereraetal., 2016). The
prenatal exposure of children to BPA was associated with more anxiety and depression
symptoms, mainly in boys.Furthermore, exposure of children aged 9-11 years to BPA
influenced their behavior, as children with elevated BPA concentrations had more physical
complaints, thinking problems and greater social problems (Perez-Lobatoetal., 2016). It was
also reported that children's exposure to BPA was related to ADHD, with effects being more
prominent in boys than girls (Tewaretal., 2016).
The results of the above studies indicate that exposure to BPA may affect children's behavior
differently depending on gender and exposure time. The different effects observed in the
behavior of boys and girls may be due to estrogenic effects or other sex hormone disruption
mechanisms resulting from the exposure of the child's thyroid parameters to BPA
(Ghassabian&Trasande, 2018).
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3.5. Perfluoroalkyl substances (PFASs)
Perfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of chemical compounds widely used as water
and fat repellents, in clothing, in detergents, in materials that come in contact with foods, in
cosmetics and in other consumer products (Lau 2012). PFASs are neurotoxic compounds.
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) (Fig. 7) is the most known compound of the group.

Figure 7. Chemical structure of PFOS

Prenatal exposure of children aged 5-9 years to PFASs had moderate effect on the
neurodevelopment with regard to the manifestation of hyperactive behavior (Høyeretal.,
2015). In another study in Asia, it was reported that prenatal exposure of 7-year-old children
to PFASs was related to ADHD (Lien et al., 2016). High prenatal PFASs concentrations were
associated with behavioral problems in Danish children aged 5 and 7 years (Oulhote et al.,
2016).Furthermore, prenatal exposure of children 5 and 8 years to PFASs may be related to
reduced executive function (Vuongetal., 2016).
3.6. Phthalates
Phthalates (Fig. 8) are a group of chemical compounds widely used as plasticizers. The latter
ones aresubstances added to plastics to increase their flexibility. Phthalates are employed in a
variety of commercial products such as children's toys, food packaging, medical
equipment,furniture and cosmetics.

Figure 8. Chemical structure of phthalates (R and R' are general substituents)

A study in Taiwan showed that prenatal exposure of 8-year-old children to phthalates was
associated to externalizing problems, such as delinquent and aggressive behaviours (Lienetal.,
2015). Another study also conductedin Taiwan showed that higher postnatal levels of
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phthalates were associated with lower IQ scores in children aged 2-12 years (Huangetal.,
2015). These results indicate that continuous exposure to phthalates can adversely affect
children's cognitive development.
3.7. Atmospheric contaminants
Air pollution is a major environmental problem worldwide and a suspected neurotoxicant. It
has been proven that high exposure of school-age children to atmospheric contaminants is
associated with slower brain maturation and it adversely affects brain function (Pujoletal.,
2016).
In Spain, children aged 7-10 years attendingschools built on highly contaminated areas
exhibited lower cognitive development than the ones attending schoolsbuilt on low
contaminated areas (Sunyeretal., 2015). Atmospheric contamination at school was also
associated with fluctuations in attention (Sunyeretal., 2017). In addition, exposure of schoolage children to fine particulate matter (PM) with a diameter of 2.5 κm or less (PM2.5) and
elemental carbon (EC) during walking to school was negatively associated with working
memory (Alvarez-Pedrerol et al., 2017). It was reported that exposure of school-age children
to traffic-related air pollutants adversely affected children's cognitive development
(Fornsetal., 2016).The children were monitored for one year and it appeared thatworking
memory and attentionin particular were adversely affected. Finally, the same team monitored
the levels of traffic-related air pollutants in relation to children's academic performance over a
period of 3.5 years (Fornsetal., 2017). The results showed a continuous negative correlation
between the levels of traffic-related air pollutants and the children's cognitive development
indicating how harmful atmospheric contamination in schools is.

4. Prevention and reduction of chemical contamination in schools
In general, the air qualityin schools plays an important role in the development of the
children's brains. Specific measures should be taken by governments, teachers and parentsin
order to prevent and reduce chemical contamination in schools. Initially, awareness should be
raised within as well as outside the school community about the impact of chemical
contamination on children's health and on public health overall. In the context of this
awareness, workshops on chemical contamination could be organized by school principals,
teachers and the Parents and Guardians Association. Various specialists (e.g. medical
practitioners, chemists) should be involved in these workshops to inform teachers, parents and
students about the perils associated with toxic contaminants. Furthermore, they should inform
the school community about possible ways to prevent and reduce chemical contamination in
schools and at home.
The state should take measures to reduce traffic on the roads surrounding the schools and
promote the use of public transport to school. It should also create a greener environment
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through plantation of trees and plants in the schoolyards.A regular replacement of the sand in
school playgrounds is also crucial in order to reduce the accumulation of chemical
contaminants and other pathogenic microorganisms (Rivas et al., 2018). In addition, another
important measure would be to enhance students‘ environmental education and information
on the recycling of materials and also on the management of chemicals in the school
environment. For this reason, recycling bins should be placed in every schoolyard. In
addition, many commercially available toys have been found to be toxic (Becker et al., 2010).
It is the state's duty to remove any toxic toys from the school premises and to inform the
parents. Another high priority of the local regulatory authorities is the surveillance of the
drinking water quality and the maintenance of the pipes in schools as well as the monitoring
of the quality of food and drinks served by the school canteens.
As already mentioned,exposure of school-age children to traffic-related air pollutants has
been shown to depend onwalking distance to school (Alvarez-Pedrerol et al., 2017).
Therefore, future schools should be preferably be built away from busy streets. Regular
ventilation should take place to improve the air quality in the classrooms. In areas of high
atmospheric contamination, a ventilation system with filtered air may be used in the
classrooms, whereas in areas of high ozone concentrations, if mechanical ventilation is used,
it is highly recommended that ozone traps are installed in the system (Rivas et al., 2018).
Furthermore, the classrooms and the entire school area should be cleaned after school hours
andthe cleaning staff is advised to use environmentally friendly cleaning products. Finally,
construction materials, paints and furniture used for the construction or for the renovation of
school buildings should be carefully selected in order to avoid high exposure of children to
volatile organic compounds (Rivas et al., 2018).
Perhaps, all of the above ways of preventing and reducing chemical contamination in schools
may not be enough to solve such a serious problem. Nevertheless, they constitute a good
starting point to ensure that the children's quality of life is improved.

5. Conclusions
Chemical contamination is considered to be one of the most important problems worldwide.
At global level, children are exposed daily to numerous chemical contaminants, many of
which are neurotoxic substances that adversely affect their brain development and mental
health. The objective of this review was to identify and access recent scientific literature
related to the effects of the main inorganic and organic chemical contaminants on brain
development and mental health of preschool and school-age children. The results reported by
the studies covered in this review showed that the exposure of preschool and school-age
children to chemical contaminants was associated with structural changes in the developing
human brain in regions that affect working memory, attention and executive function. IQ
deficits, motor and learning problems, autism spectrum and attention deficit hyperactivity
disorders were observed in children exposed to various chemical contaminants. Furthermore,
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other studies indicated that toxic environmental exposure was associated with the
manifestation of antisocial and violent behavior as well as other psychological issues.
Consequently, it can be deduced that exposure of preschool and school-age children to
various chemical contaminants may affect their cognitive function and mental health.
However, further research is required to study the exposure of children to combinations of
different chemical contaminants and to clarify the mechanisms related to other factors such as
sex.
Finally, specific measures could be implementedby the state and the individuals in order to
prevent and reduce chemical contamination in schools. However,most of all, it is imperative
for usto realizethat every child has an inalienableright to a healthy and safe living
environment.
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Απφςεηο πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ
Opinions of Educational Work Coordinators on their acceptance by school teachers
Θεφδσξνο Καξακεηφπνπινο,ΔθπαηδεπηηθόοΠΔ70 &ΠΔ70 ΔΑΔ,MA, t.kar@live.com
Theodoros Karamitopoulos, Primary school teacher, MA, t.kar@live.com

Abstract: The reorganization of the educational support structures led to the
institutionalization of the Educational Project Coordinator. The tasks and responsibilities
assigned to him include a wide range of functions: from teachers‘ training to the confrontation
of diverse issues within a collaborative framework characterized by collective decisionmaking. The research explores the views of 6 Attica Educational Project Coordinators on how
the teachers in their school units are facing the new institution. Qualitative research
methodology was used and data collection was based on a semi-structured interview.
Participants stated that the teachers welcomed the Coordinator‘s face with caution, ranging
from reluctance to indifference and adopting a neutral attitude to change. The work highlights
the challenge for new executives to gain the confidence of their teachers so that they can work
with them effectively in order to promote their every-day work in school units.
Keywords: Educational Work Coordinator, teachers‘ acceptance, primary education, Attica
Πεξίιεςε: Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ νδήγεζε ζε
ζεζκνζέηεζε ηνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ
ηνπ αλαηέζεθαλ αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα ιεηηνπξγηψλ: απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο ηελ αληηκεηψπηζε πνηθίισλ ζεκάησλ εληφο ελφο ζπλεξγαηηθνχ πιαηζίνπ κε
ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπιινγηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ.Ζ εξγαζία δηεξεπλά ηηο απφςεηο 6
πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Αηηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λένπ
ζεζκνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επζχλεο ηνπο. Αμηνπνηήζεθε
πνηνηηθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζε εκηδνκεκέλε
ζπλέληεπμε.Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ππνδέρηεθαλ ην πξφζσπν ηνπ
πληνληζηή κε επηθπιαθηηθφηεηα, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ δηζηαθηηθφηεηα έσο αδηαθνξία θαη
πηνζέηεζε νπδέηεξεο ζηάζεο ζηελ αιιαγή. Ζ εξγαζία αλαδεηθλχεη ηελ πξφθιεζε γηα ηα λέα
ζηειέρε λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο, ψζηε λα
ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά καδί ηνπο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, απνδνρή ζεζκνχ, πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, Αηηηθή
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Δηζαγσγή
Ζ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην θαζεκεξηλφ ηνπο έξγν πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία
αλάινγσλ δνκψλ πνπ λα ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.Οη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, εθφζνλ
ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα είλαη απνθνκκέλεο κεηαμχ ηνπο, αλακέλεη θαλείο ηα αλαθχπηνληα
δεηήκαηα λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα.Ζ ζπλεξγαζία δχλαηαη λα
πξαγκαηψλεηαη εληφο επίζεκσλ δηθηχσλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα πιέγκα ζρέζεσλ κεηαμχ
πξνζψπσλ θαη ζεζκψλ πνπ δξνπλ γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Ζ πξφζθαηε αλαδηνξγάλσζε ησλ
δνκψλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Νφκνο 4547/2018) εηζήγαγε ξπζκίζεηο πνπ
δπλεηηθά πξναγάγνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δνκψλ.
Μία απφ ηηο ξπζκίζεηο ππήξμε ε θαηάξγεζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ
πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. πγθεθξηκέλα, ν πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
επηθνξηίζηεθε κε πιεηάδα θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ: επηκφξθσζε, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, δηαρείξηζε θξίζεσλ, παηδαγσγηθή
θαζνδήγεζε, παξνρή βνήζεηαο ζε αλαθχπηνληα δεηήκαηα πνηθίιεο θχζεσο (Τ.Α. ππ‘ αξηζκ.
158733/ΓΓ4/27-09-2018). θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ
πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γηα ην πψο ηνπο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε απηφ ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δξάζεο ηνπο ζε απηέο. ε απηφ ην
πιαίζην, δηεξεπλήζεθαλ νη πξνζδνθίεο ησλ λέσλ ζηειερψλ γηα ηνλ ζεζκφ πνπ ππεξεηνχλ,
θαζψο θαη ε δηαηχπσζε ηεο άπνςήο ηνπο γηα ηελ ππνδνρή ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ
ζρνιείσλ ηνπο.

1. Γνκέο ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ζηνλ
πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
Ζ εμειηθηηθή πνξεία ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αθνινχζεζε κηα πνξεία δηαδνρηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ πιήζνο -θαηά βάζε
ελαιιαζζφκελσλ ζηελ εμνπζία-πνιηηηθψλ εγεζηψλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ. Πξνζεγγίδνληαο θαλείο βηβιηνγξαθηθά ηηο ελ ιφγσ πξνζπάζεηεο,
ζα βξεζεί κπξνζηά ζε έλα πιήζνο ηππηθψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ θαη άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ νξηνζέηεζαλ ην ππφ κειέηε
πεδίν θαη νδήγεζαλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Σν ζεκεξηλφ πιαίζην δηακνξθψζεθε απφ ηνλ
Νφκν 4547/2018, κε ηνλ νπνίν επήιζε -κεηαμχ ησλ άιισλ αιιαγψλ- ε θαηάξγεζε ηνπ
κνλνπξφζσπνπ ζεζκνχ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ε εηζαγσγή ηνπ πληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ εμεηδηθεχηεθαλ κε
ππνπξγηθή απφθαζε (Τ.Α. ππ‘ αξηζκ. 158733/ΓΓ4/27-09-2018).
Καηά ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν, ν ρνιηθφο χκβνπινο ήηαλ ίζσο ν κνλνπξφζσπνο
ζεζκφο πνπ απαζρφιεζε εληνλφηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο
παξνπζίαο ηνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε πιήζνο δεηεκάησλ πνπ
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εθθεχγνπλ ηεο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο κε ζηελή έλλνηα. Πξννδεπηηθά, αλαβαζκίζηεθαλ
αξκνδηφηεηεο θαη δξάζεηο ζρεηηδφκελεο κε ζεκαηηθέο φπσο ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη
θξίζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επίθαηξα δεηήκαηα εηδηθήο θαη
δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Δθηφο ηνπ θαζνδεγεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ
ξφινπ, αλαγλσξίζηεθαλ ν εμηζνξξνπεηηθφο (δηαρείξηζε θξίζεσλ, αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ
πάζεο θχζεσο) θαη ν αλαπηπμηαθφο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ επηκνξθσηηθφ
(Καξακεηφπνπινο, 2016).
ηε ζρέζε επηκφξθσζεο-επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, επξψηε απνηέιεζε ηνλ θπξίαξρν
ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ ζηειέρνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξάμεο. Χζηφζν,
επηκνξθψζεηοδελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο, γεγνλφο πνπ
νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζηελ αλαδήηεζε άιισλ
κνξθψλ απηνεπηκφξθσζεο, φπσο νη πξφζζεηεο ζπνπδέο (Μαιέηζθνο, & Λππίηθα, 2016).
Σαπηφρξνλα, ππφ δηακφξθσζε παξακέλεη ε πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε εζληθφ
επίπεδν αλαθνξηθά κε ηε λνεκαηνδφηεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο σο δηαρξνληθά
βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (αθθνχιεο, Αζεκάθε &
Βεξγίδεο, 2017). Έηζη, δηαπηζηψλεη θαλείο πσο ζήκεξα ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπληειείηαη κέζσ επίζεκσλ (θξαηηθή επηκφξθσζε απφ ζηειέρε εθπαίδεπζεο,
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζεκηλάξηα θ.ά.) ή/θαη αλεπίζεκσλ δηθηχσλ (ζρέζεηο
ζπλαδέιθσλ θαη αιιεινβνήζεηα ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο).
Χο πξνο ηε κνλνπξφζσπε δηάζηαζε ηνπ ζεζκνχ, απηή δελ ζπλέβαιε ζηελ εκπέδσζε
θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ηφζν ζε επίπεδν ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί απέξξηςαλ ηνλ δπλεηηθφ
αμηνινγηθφ ξφιν ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ(Καξακεηφπνπινο, 2017). Οη ηειεπηαίνη
επηζπκνχλ έλα πξφζσπν πνπ ζα ηνπο παξέρεη εθ ηνπ ζχλεγγπο ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο.
Δξεπλεηηθά, ζεηηθέο απφςεηο έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ηε ζεζκνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ
πξνθείκελνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην επάγγεικά
ηνπο (Σξίθαο & Καζζηκάηε, 2018). Ζ δξάζε ηνπ κέληνξα αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ- επίιπζε απνξηψλ (Phillips&Fragoulis, 2010). Ζ πνξεία ηνπ ρνιηθνχ
πκβνχινπ ζπλέθιηλε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηφζν κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηα ζρνιεία φζν
θαη κε ηε δηνξγάλσζε πεξηνδηθψλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, αιιά ν ξφινο ηνπ δελ
ραξαθηεξίζηεθε πνηέ ακηγψο κεληνξηθφο.
Ο πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπδξα ζε έλα πιαίζην πνπ σο έλαλ βαζκφ ηαπηίδεηαη κε
ηνλ ππξήλα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ κε επίθεληξν ηελ άζθεζε ηνπ
επηκνξθσηηθνχ ηνπ ξφινπ. ην ζχληνκν δηάζηεκα δξάζεο ηνπ δελ έρνπλ γίλεη αθφκα
ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηνπ έξγνπ ηνπ. Απφ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ δηαπηζηψλεη πάλησο θαλείο ηελ επηζπκία ηνπ λνκνζέηε
γηα έλα ζηέιερνο φρη ηφζν θνληά ζην ζρνιείν, αθνχ ζηεξείηαη νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ
φπσο ε επεμεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ, ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, ελψ δελ έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη δηδαζθαιία εθπαηδεπηηθψλ γηα παξνρή ζπκβνπιψλ. ηνλ
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αληίπνδα, πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιιεο δνκέο ππνζηήξημεο φπσο ηα Κ.Δ..Τ. θαη ηα
ΠΔ.Κ.Δ.., ζε έλα πιαίζην δξάζεο κε εληνλφηεξν ην ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθφηεηαο.
ε έλα πξψην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν αξρηθφο αληίθηππνο ηνπ πληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζνχλ ηφζν (α) νη
πξνζδνθίεο ησλ λέσλ ζηειερψλ φζν θαη (β) ε αληηκεηψπηζε πνπ είραλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ,ζε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο θαηάζηαζεο.

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
ηελ έξεπλα αμηνπνηήζεθε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Δξγαιείν ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ ππήξμε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία θηλήζεθε ζε δχν άμνλεο: (α) ηε
δηαηχπσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ λέσλ ζηειερψλ γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ πληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ σο πξνο ηε δξάζε ηνπ, (β)ηε δηαηχπσζε απφςεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε/ππνδνρή ησλ ζηειερψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζρνιεία παηδαγσγηθήο
επζχλεο ηνπο. Πξσηεχνλ θξηηήξην επηινγήο ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ απνηειεί ε ζε βάζνο
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο αθφκα θαη απφ πεξηνξηζκέλν δείγκα ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη,
σζηφζν, είλαη θαινί γλψζηεο ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Ζ γλψζε
ηνπο απηή επηηξέπεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ππφ κειέηε
νκάδα: ελ πξνθεηκέλσ ηνπο πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο
έγηλε κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία,ζηελ νπνία επηιέγνληαη πεξηπηψζεηο ππνθεηκέλσλ πνπ είλαη
άκεζα δηαζέζηκεο (Patton, 2002).
Σν δείγκα απαξηίδεηαη απφ 6 πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Αηηηθήο, 3 άληξεο θαη 3
γπλαίθεο. Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 53,2 έηε, κε κέζε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή
πξνυπεξεζία 31 έηε. Σέζζεξηο ππεξέηεζαλ κηα ζεηεία σο ρνιηθνί χκβνπινη, θαηά ηελ
νπνία είραλ παηδαγσγηθή επζχλε θαηά κέζν φξν ζε 12 ζρνιηθέο κνλάδεο. ην ζχλνιφ ηνπο
ππεξεηνχλ ηελ πξψηε ηνπο ζεηεία σο πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ απφ ην 2018,
έρνληαο παηδαγσγηθή επζχλε θαηά κέζν φξν ζε 23 ζρνιηθέο κνλάδεο. Οη δεκνγξαθηθέο
πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1):
Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερφλησλ

α/α Φχιν Ζιηθία

Έηε ζπλνιηθήο
εθπαηδεπηηθήο
πξνυπεξεζίαο

Θεηεία σο ρνιηθφο
χκβνπινο / ζρνιεία
επζχλεο

Αξηζκφο ζρνιείσλ
επζχλεο σο .Δ.Δ.

1

Α

54

31

λαη (1) / 13

26

2

Α

53

31

λαη (1) / 12

21

3

Α

56

32

φρη

22

4

Γ

53

30

φρη

20

5

Γ

51

32

λαη (1) / 12

25
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6

Γ

52

32

λαη (1) / 12

23

3. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ
Οη δχν βαζηθνί άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία αθνξνχλ: α) ηηο
πξνζδνθίεο ησλ ζηειερψλ απφ ηνλ λέν ζεζκφ θαη (β) ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ επζχλεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη
απνκαγλεηνθσλεκέλεο απαληήζεηο νκαδνπνηεκέλεο ζηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
πνηνηηθή αλάιπζε.
3.1.

Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο απφ ηνλ λέν ζεζκφ;

Απμεκέλεο ζεκαζίαοζε επίπεδν πξνζδνθηψλ γηα ηνπο πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ
Έξγνπαλαδεηθλχεηαη ε ζπιινγηθφηεηα ζηεδξάζε ηνπο αλαθνξηθά κε άιιεο δνκέο
ππνζηήξημεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα Κ.Δ..Τ., πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ καζεηψλ:
ΔΔ1: «Να απνδώζεη πεξηζζόηεξν ε ζπλεξγαζία κε ηα Κ.Δ..Τ. σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Σώξα έρνπκε δηπιάζηα ζρνιεία ζηηο πεξηθέξεηεο επζύλεο, έλα κέξνο ηεο
δνπιεηάο ηνπ Κ.Δ..Τ. ην θάλεη ηώξα ν πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ»,
ΔΔ2: «Δίκαζηε ζε κεηαβαηηθή πεξίνδν. Θεσξώ όηη κε βειηηώζεηο, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο,
κπνξνύλ λα βειηησζνύλ νξηζκέλα πξάγκαηα. Υξεηάδεηαη κηθξόηεξνο αξηζκόο ζρνιείσλ,
αλεμάξηεηα από ηε γεσγξαθηθή ππθλόηεηα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε κηα πεξηνρή όπσο ε
Αηηηθή. Τπάξρεη θελό ζηε ζπλεξγαζία κε ηα Κ.Δ..Τ., γηα δεηήκαηα ππνζηήξημεο καζεηώλ ζηα
ζρνιεία θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη αξκόδηνο ν πληνληζηήο. Γηα ηνλ καζεηή είλαη ην
Κ.Δ..Τ.».
εκαληηθή αλαδεηθλχεηαη ε πξνζδνθία πεξί ζπιινγηθφηεηαο ζε κηα άιιε δηάζηαζή ηεο: ηε
ζπλεξγαζία ησλ πληνληζηψλ θαη ησλ δχν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ζηε δηνξγάλσζε
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ
πιαίζην. Ζ ζπλεξγαζία απηή εμέιεηπε θαηά ην παξειζφλ φηαλ ν ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ
πκβνχινπ ήηαλ κνλνπξφζσπνο, δελ είρε ζεζκνζεηεκέλα πξνγξακκαηηζκέλε ζπιινγηθή
δξάζε θαη νη δχν βαζκίδεο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα) ήηαλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν
απνθνκκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε:
ΔΔ2: «Δπίζεο, δελ πηζηεύσ ζηε κνλνπξόζσπε δηάζηαζε, αιιά ζηε ζπιινγηθή δξάζε ηνπ
ζεζκνύ. Καη ζηε δηεπηζηεκνληθόηεηα, ζηηο ζπλέξγεηεο, ζηνπο αλνηρηνύο νξίδνληεο»,
ΔΔ4: «πιινγηθό πλεύκα θαη ‘πάληξεκα’ ησλ βαζκίδσλ. Γελ ηελ έρνπκε ζηνλ θνηλσληθό καο
θύθιν, σο θνηλσλία νύηε ζηελ εθπαίδεπζε. ια απηά πεξλάλε από θάησ. πσο ζε κεξηθέο
νηθνγέλεηεο πνπ ‘ιάκπνπλ’, επεηδή όινη ζπλεξγάδνληαη κε όινπο απνηειεζκαηηθά»,
ΔΔ6: «Θα πεξίκελα λα ππάξμεη κεγαιύηεξε ζπλεξγαζία, νη πληνληζηέο κεηαμύ ηνπο γηα ηελ
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επηκόξθσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Μηα ζπιινγηθόηεηα. Έρνπλ γίλεη βήκαηα πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε, όρη ζηνλ βαζκό πνπ ζα έπξεπε. Γελ είλαη ζηελ πξάμε εύθνιεο νη
ζπλέξγεηεο. Άιιεο εηθόλεο ν θαζέλαο, άιιεο απόςεηο».
Δθηφο ηεο ζπιινγηθφηεηαο κε άιιεο δνκέο ππνζηήξημεο θαη εληφο ηνπ ζεζκνχ ησλ
πληνληζηψλ, πξνζδνθία γηα έλαλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαδεηθλχεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ
λένπ πιαηζίνπ κε φξνπο ξεαιηζκνχ. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ ν πληνληζηήο λα αληηιεθζεί
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε παξνπζία ηνπ ζε
απηά ζε ζηαζεξή βάζε:
ΔΔ3: «Να είκαζηε ξεαιηζηέο. ηαζεξή θαη κόληκε παξνπζία ζηα ζρνιεία. Πεξπάηεκα ζηα
ζρνιεία. Έλα κεγάιν κέξνο είλαη απηό. ηε ινγηθή λα εηζπξάηησ ζηελ αηκόζθαηξα ηνπ ζρνιείνπ
ηα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο».
Μφλν έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ εμέθξαζε θάπνηα πξνζδνθία γηα ηνλ λέν ζεζκφ,
εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη:
ΔΔ5: «Γελ ππάξρνπλ… Ο ζεζκόο έηζη όπσο νξγαλώζεθε είλαη δπζιεηηνπξγηθόο. Έρεηο πάξα
πνιύ κεγάιν θόξην εξγαζίαο… δελ ηειεηώλεη ε κέξα».
Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ επέθεξε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ γηα πληνληζηέο
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζπγθξηηηθά κε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. Άκεζε ζπλέπεηα ππήξμε ε
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζρνιείσλ επζχλεο θάζε πληνληζηή, ν νπνίνο ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε,
φπσο απνηππψλεηαη παξαπάλσ (Πίλαθαο 1).
πλνιηθά, νη πξνζδνθίεο αθνξνχλ: (1) ζπιινγηθφηεηα δξάζεο α) ησλ πληνληζηψλ ίδηαο
βαζκίδαο κεηαμχ ηνπο, β) κεηαμχ ησλ δχν βαζκίδσλ (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα) κε
δηεπηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, γ) κε ηα Κ.Δ..Τ., γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, (2) ζηαζεξή παξνπζία ζηα ζρνιεία γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ
ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
3.2. Πνηα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ .Δ.Δ. απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξάμεο;
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνηθίινπλ θαη αθνξνχλ φιν ην εχξνο κεηαμχ ζεηηθψλ θαη
αξλεηηθψλ απαληήζεσλ. Αλαιπηηθά, έλαο πληνληζηήο δηαηχπσζε άπνςε, θαζψο παξακέλεη
θνληά ζηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ θαη ν δηπιαζηαζκφο ηνπο δε δηεπθνιχλεη ην
έξγν ηνπ:
Δ1: «Δθηηκώ όηη είλαη ζεηηθή. Παίδεη ξόιν όηη είλαη ην ίδην πξόζσπν (ελλ. ηαπηίδεηαη κε
εθείλν ηνπ ηειεπηαίνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ γηα νξηζκέλα ζρνιεία ηεο δηεπξπκέλεο πιένλ
πεξηθέξεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πληνληζηή), αλ θαη ππάξρνπλ θαη 13 λέα ζρνιεία. Έλα
θνκκάηη ζεκαληηθό είλαη όηη αθνπγθξάδνκαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: επηζθέπηνκαη ηε ζρνιηθή
κνλάδα, είκαη δίπια ηνπο, είλαη θάηη εληόο ησλ θαζεθόλησλ κνπ. Βέβαηα, ην όηη ηα ζρνιεία
είλαη δηπιάζηα (ελλ. ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ζρνιείσλ επί ρνιηθψλ πκβνχισλ) ην θάλεη
δύζθνιν. Φπζηθά, πξέπεη θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθόο λα ην επηζπκεί θαη λα ην ζέιεη, νπόηε
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θιείλνπκε ξαληεβνύ γηα όπνην δήηεκα ηνλ απαζρνιεί. Δίκαη ζπλεξγάηεο όπσο π.ρ. ζε ζέκαηα
θξίζεο».
Άιιεο απφςεηο θάλνπλ ιφγν γηα κηα νπδέηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ λένπ ζεζκνχ απφ πιεπξάο
εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζηειέρνπο λα παίδεη ξφιν σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε
ησλ λέσλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο επίζεο θαη ε ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ησλ ζρνιείσλ:
ΔΔ2: «Ούηε ελζνπζηαζκόο νύηε αδηαθνξία. Ζ πξνζσπηθόηεηα όκσο παίδεη ξόιν: ην
επηζηεκνληθό πξνθίι, ε επηθνηλσλία, ν ιόγνο ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ε επηκόξθσζε, ε
βνήζεηα ζηελ πξάμε. κσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ‘ρακέλνη’ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπο. Γελ είλαη αδηάθνξν όηαλ ζα πεξάζεηο κία θνξά ζην δίκελν; Πώο ζα ζε δεη ν
άιινο; Ίζσο κπνξέζεη λα βνεζήζεη ζε ζέκαηα γνληώλ, ηξίησλ».
ΔΔ6: «Ννκίδσ είλαη από νπδέηεξνη σο ζεηηθνί. Κάπνηνη από απηνύο. Τπήξρε έληνλν
ελδηαθέξνλ ζηελ αξρή από ζπλδηθαιηζηέο πνπ εξγάδνληαλ ζηα ζρνιεία γηα όια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνύζαλ ζηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ. ηαλ αλέιαβαλ νη πληνληζηέο, δελ είραλ
αθόκα ιεηηνπξγήζεη ηα Κ.Δ..Τ., ελώ ζηα ζρνιεία θπξηαξρνύζαλ ζέκαηα όπσο ε
απηναμηνιόγεζε. Οπόηε δελ ήηαλ ζηελ πξνηεξαηόηεηά ηνπο λα αζρνιεζνύλ κε ην πξόζσπν ηνπ
πληνληζηή. Ήηαλ αλππνζηήξηθηνη ην πξώην ρξνληθό δηάζηεκα νη πληνληζηέο, γηαηί δελ ππήξρε
ην θνκκάηη ησλ Κ.Δ..Τ.. Οη εθπαηδεπηηθνί είραλ ζπλεζίζεη επί ρνιηθνύ πκβνύινπ γηα θάζε
ζέκα λα επηθνηλσλνύλ καδί ηνπ. Σώξα δελ ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο πνπ ππήξραλ ηόηε, όπσο λα
επηζθεθηείο όια ηα ηκήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο. Γελ ππάξρεη νύηε θαλ σο πηζαλόηεηα νύηε ζρεηηθή
δπλαηόηεηα από ηνλ λόκν».
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ
θαηαλννχλ ηελ νπζία ηεο αιιαγήο, ε νπνία ζέιεη ηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ λα
βνεζά εμ απνζηάζεσοηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο επηθνξηίδνληαη κε ηελ άκεζε δηαρείξηζε
φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. ε απηή ηελ πξνζέγγηζε, θνκβηθφ ξφιν έρνπλ ηα δίθηπα
επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:
ΔΔ3: «Έρνληαο θαηά λνπ ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν σο απνδέθηε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ
είραλ, παξακέλνπλ ζηελ ίδηα ηξνρηά, ζηελ πεπαηεκέλε. Δίλαη δύζθνιν λα πείζεηο όηη ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ δελ έξρεηαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη ζεζκνύο, αιιά από ηε ζπλεξγαηηθή
δξάζε θαη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Έρνπκε απέλαληί καο παηδηά-πνιίηεο ηνπ
κέιινληνο, κέζα ηνπ παξόληνο θαη ινγηθέο ηνπ παξειζόληνο. Ο ξόινο ηνπ πληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ είλαη λα θέξεη ην παξειζόλ ζην κέιινλ».
ηνλ αληίπνδα, δηαηππψζεθαλ απφςεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα λέα ζηειέρε:
ΔΔ4: «Γηζηαθηηθά πνιύ. Γηαηί ν θόζκνο είρε θνπξαζηεί, είρε απνγνεηεπηεί από ηνλ ρνιηθό
ύκβνπιν. Καηάιαβε όηη δελ ζα έρεη θάπνηνλ πνιύ θνληά ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κεγάιεο ειηθίαο
δύζθνια αιιάδνπλ. Καη νη λένη, νη αλαπιεξσηέο, έρσ ιίγν απνγνεηεπηεί, γηαηί δελ ππάξρεη δέζε.
Έρνπλ θνπξαζηεί από ηελ απαμίσζε πνπ έρνπλ ππνζηεί, δελ έρνπλ θίλεηξν. Δίλαη ζεκαληηθό ζε
ζέκαηα κε παηδηά θαη άιια, λα μέξεη ν εθπαηδεπηηθόο όηη θάπνηνο είλαη θνληά καο, όρη καο
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επνπηεύεη. Γελ πηζηεύσ ζηελ επηκόξθσζε ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ νύηε ησλ πληνληζηώλ,
θαζώο δελ ππάξρεη ζπλέπεηα, ζπλέρεηα θαη κέηξεζε απνηειεζκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
ρξεηάδνληαη ‘αλάζεο’ θαηά ηελ πνξεία ηνπο θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα. Μηα ζπληνληζκέλε
επηκνξθσηηθή ‘αλάζα’, λα μεθνπξάδνληαη θάζε 10 ρξόληα. Μηιώ γηα επηκόξθσζε κε απνιαβέο,
γηα 6 κήλεο, 1 ή 2 ρξόληα, θάηη ηέηνην ζα ηνλώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο.
Γεληθά πάλησο, επηθξαηεί σραδεξθηζκόο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πνιύ δηζηαθηηθνί σο πξνο ην ηη
κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη έλαο πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζηε δνπιεηά, ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα. Αηζζάλνληαη όηη είκαζηε καθξηά, έλα ζπάξαγκα».
ΔΔ5: «Δίλαη ζέκα αλζξώπνπ όρη ξόινπ. ηαλ είζαη ππνζηεξηθηηθόο ζε βιέπνπλ ζεηηθά, αλ
είζαη δηεθπεξαησηηθόο ζε απηό πνπ θάλεηο όρη. Τπάξρεη έλαο θόβνο αμηνιόγεζεο, ην είραλ
πάληα, έρεη εκπεδσζεί απηή ε λννηξνπία. Αηζζάλνληαη επηζθαιείο, όηη ζα ηνπο αμηνινγήζεηο».

πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Ζ έξεπλα, αλ θαη πεξηνξηζκέλε, ζπλεηζθέξεη ζηελ εμαγσγή ζεηξάο ζπκπεξαζκαηηθψλ
παξαηεξήζεσλ. Αλαιπηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο πξνζβιέπνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπιινγηθφηεηα
ζηε δξάζε ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ, αιιά θαη ησλ λέσλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ κεηαμχ ηνπο.
Θεηηθέο απφςεηο δηαηππψζεθαλ σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ησλ πληνληζηψλ κεηαμχ ησλ δχν
βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κεηαμχ Κ.Δ..Τ.-πληνληζηψλ. Με δεδνκέλε ηελ
πεξηνξηζκέλε ζπλεξγαζία θαηά ην παξειζφλ, ε ζπιινγηθφηεηα ζηε δξάζε ζηειερψλ θαη
δνκψλ δείρλεη λα απνηειεί δεηνχκελν γηα ην κέιινλ. Δπηπιένλ, πξνζδνθία εθθξάζηεθε γηα
κηα ζπζηεκαηηθή παξνπζία ησλ ζηειερψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, γεγνλφο πνπ δελ
ελζαξξχλεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Οη ζπκκεηέρνληεοεμέθξαζαλ δηαθνξνπνηεκέλεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζή
ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ. ε γεληθέο γξακκέο ε εηθφλα πνπ απνθφκηζαλ νη
πληνληζηέο αθνξά κηα κεηξηνπαζή πξνζέγγηζε ηνπ λένπ ζεζκνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
ε κεγάιν βαζκφ, ν πληνληζηήο αληηκεησπίδεηαη φπσο ν ρνιηθφο χκβνπινο: γηα παξνρή
ππνζηήξημεο ζε αλαθχπηνληα δεηήκαηα. Χζηφζν, ε έξεπλα αλαδεηθλχεη ηε δηαρξνληθή
επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο απέλαληη ζε ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο κε
παηδαγσγηθά ή/θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ δηεθπεξαησηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ έσο αδηαθνξία ιφγσ αδπλακίαο γηα παξνρή νπζηαζηηθήο βνήζεηαο
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ζ ζηάζε ηνπο εξκελεχεηαη ελδερνκέλσο απφ ηε κέρξη ζήκεξα βησκέλε
εκπεηξία ηνπο, αιιά θαη απφ ην απνηχπσκα ηεο δξάζεο πξνεγνχκελσλ κνλνπξφζσπσλ
ζεζκψλ ππνζηήξημεο, φπσο ν ρνιηθφο χκβνπινο. πγθεθξηκέλα, ζηειέρε πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αμηνινγεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησπίζηεθαλ δηαρξνληθά
κε επηθπιαθηηθφηεηα (Καξακεηφπνπινο, 2017).
εκείν ζχγθιηζεο ησλ απφςεσλ πνπ απνξξέεη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ελ ζπλφισ απνηειεί
ε γεληθά νκαιή είζνδνο ηνπ πληνληζηή πνπ απνηππψλεηαη ζε πηπρέο ηνπ έξγνπ ηνπο, φπσο ε
δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ.Γηα ηελ επηκφξθσζε δηαηππψζεθε
πξφηαζε πεξί πεξηνδηθήο εθαξκνγήο ηεο ζε ζηαζεξφ πιαίζην, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη πσο
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ππάξρνπλ ηδέεο απφ πιεπξάο ζηειερψλ, αιιά ε πηνζέηεζε θνηλήο πξνζέγγηζεο ζε θεληξηθφ
επίπεδν πνιηηηθήο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη δεηνχκελε (αθθνχιεο, Αζεκάθε & Βεξγίδεο,
2017). Μηα επξχηεξε ζπλαίλεζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλαδήηεζε θνηλνχ ηφπνπ
θαη ηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζε βαζηθνχο ηνκείο ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο
δξάζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ νκάδσλ (Καξακεηφπνπινο, 2015).
Σαπηφρξνλα, ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαλεξψλεη πσο νη
εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ζεσξνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο
πξφζσπα πνπ δίλνπλ ιχζεηο ζε αλαθχπηνληα δεηήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ βίνπ. Ζ παξνρή
βνήζεηαο απφ άηνκα εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο θαίλεηαη λα δξα ζε δεχηεξν ρξφλνεπηθνπξηθά.
Ζ ππνζηήξημε απφ πξφζσπα εληφο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνζηδηάδεη ζηε ινγηθή ηεο χπαξμεο
εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ. ε απηφ ην ζεκείν ε έξεπλα πξνζεγγίδεη αλάινγα επξήκαηα γηα ηελ
εηζαγσγή κεληφξσλ-ππνζηεξηθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Σξίθαο & Καζζηκάηε, 2018).
Με ηα παξαπάλσ ζπλδέεηαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ εθθξάζηεθε γηα ηελ πξνζσπηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πληνληζηψλ δεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ησλ λέσλ πεξηθεξεηψλ. Ο απμεκέλνο αξηζκφο ζρνιείσλ επζχλεο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ κεηψλεη ηελ
απνηειεζκαηηθή δξάζε ελφο ζηειέρνπο έρεη δηαπηζησζεί θαη παιαηφηεξα (Καξακεηφπνπινο,
2016).
Δλ θαηαθιείδη, απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνξξέεη πσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ
ζηειέρνπο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ηελ ζηάζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη κηα δηεθπεξαησηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
απφ ην πξφζσπν ηνπ πληνληζηή δελ πξνσζεί ηελ απνδνρή ηνπο ζηνπο θφιπνπο ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. ηνλ αληίπνδα, ε ηαθηηθή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή παξνρή ππνζηήξημεο δεκηνπξγνχλ θιίκα
εκπηζηνζχλεο. Δλ ηέιεη, δηαθαίλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη φηη νη
εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ έλα πξφζσπν-ζπκπαξαζηάηε αλεμαξηήησο νλνκαζίαο ηνπ ηίηινπ
ηνπ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ νπνία
επηζπκνχλ (Μαιέηζθνο, & Λππίηθα, 2016). Ζ εξεχλα αλαδεηθλχεη φκσο θαη ηελ καηαίσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο θαη ηελ απνπζία θηλήηξσλ ιφγσ απνπζίαο νξγαλσκέλεο
ππνζηήξημεο θαη κηαο απνζπαζκαηηθά πινπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αξρή γηα ηελ πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζε έλαλ δηηηφ άμνλα. Αθελφο
κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηα λέα ζηειέρε θαη
αθεηέξνπ κπνξεί λα επεθηαζεί ε έξεπλα ζε κεγαιχηεξν δείγκα πληνληζηψλ κε κηα
εκπινπηηζκέλε ζε ζεκαηηθέο εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ
λα εληζρπζεί ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν. Σαπηφρξνλα, ε
αμηνπνίεζε πνζνηηθήο κεζφδσλ έξεπλαο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζα κπνξνχζε λα
δηεξεπλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ λέσλ ζηειερψλ.
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Αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ
πκβνχινπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηεο απηναμηνιφγεζεο.
School Counselors' perceptions of the role of the modern School Counselor and the
processes for developing self-evaluation.
Μηιηηάδεο Πέληαο, ΠΔ70 ΠξσηνβάζκηαοΔθπαίδεπζεοmiltos84@gmail.com
Αλαζηαζία Α. Πακπνχξε, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο /
Καζεγήηξηα ύκβνπινο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην,apamp@uom.edu.gr
Miltiadis Pentas, Primary Education Teacher ,miltos84@gmail.com
Anastasia Α. Pampouri, Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia /
Professor/Consultant, Hellenic Open University ,apamp@uom.edu.gr

Abstract: This study aims to investigate the role, characteristics, and procedures that refer to
the development and self-assessment of modern adult educators, focusing on the case of
School Counselors in the Prefecture of Thessaloniki. To achieve this aim, quantitative
research was conducted with the use of a questionnaire that was completed by the 68 School
Counselors who took part in the survey. The results of the research showed that the
participating School Counselors argue that the role of the modern School Counselor is
multifaceted as he is a Trainer, Organizer and Teacher. They also argue that the main
characteristics that should govern the modern School Counselor are the ability to create a
collaborative learning environment and to set cognitive goals. They also argue that regular
self-assessment of school counselors and the need for self-criticism are necessary. The main
development strategies that the modern School Counselor should use are Action Research,
Reflection, and Teamwork. As an effect, providing further training to School Counselors on
these issues is an imperative need, so that they be able to become more effective in their
complex work environment. Finally, with regard to the originality of this research study, it
should be noted that no other similar study has been conducted in Greece yet, which would
combine the role, characteristics, and procedures that apply to the self-assessment and
development procedures of School Counselors.
Keywords: Role, characteristics, self-assessment, development, School Counselors
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη απηναμηνιφγεζεο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ,
εζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο 68 ρνιηθνχο πκβνχινπο πνπ ζπκκεηείραλ
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ζηελ έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο ρνιηθνί
χκβνπινη ππνζηεξίδνπλ πσο ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ είλαη
πνιχπιεπξνο θαζψο είλαη Δθπαηδεπηήο, Γηνξγαλσηήο θαη Γηδάζθνληαο. Αθφκε,
ππνζηεξίδνπλ πσο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ζχγρξνλν ρνιηθφ
χκβνπιν είλαη ε ηθαλφηεηα γηα δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη
γηα θαζνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ. Δπίζεο, δηαηείλνληαη φηη είλαη αλαγθαία ε ηαθηηθή
απηναμηνιφγεζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ε χπαξμε απηνθξηηηθήο δηάζεζεο. Οη
θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο
χκβνπινο είλαη ε έξεπλα δξάζεο, ν αλαζηνραζκφο θαη ε εξγαζία ζε νκάδεο. Κξίλεηαη
επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηα ελ
ιφγσ δεηήκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαζηνχλ αθφκε πην απνηειεζκαηηθνί ζην
πνιπζχλζεην έξγν ηνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ πξσηνηππία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη
ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο δελ έρεη δηεμαρζεί άιιε αληίζηνηρε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πνπ λα
ζπλδπάδεη ηνλ ξφιν, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο
ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Ρφινο, ραξαθηεξηζηηθά, απηναμηνιφγεζε, αλάπηπμε, ρνιηθνί χκβνπινη

Δηζαγσγή
ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε Δθπαίδεπζε ησλ Δλειίθσλ απνηειεί έλαλ επηζηεκνληθφ θιάδν
πνπ έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη θεληξίζεη ην
ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. Ζ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ έρεη κειεηεζεί θαηά θαηξνχο απφ
εθπαηδεπηηθήο, λνκηθήο, νηθνλνκηθήο, αιιά θαη απφ θνηλσληθήο πιεπξάο. Παξάιιεια, ν ελ
ιφγσ ρψξνο έρεη εξεπλεζεί ππφ ην πξίζκα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηψλ, αιιά θαη απφ ην
πξίζκα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Χζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνηθίια είδε Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ, πνιιά απφ ηα νπνία δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί εθηελψο.ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ε νκάδα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ζρεηηθά κε ηελ νπνία δελ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο (Βεξγίδεο, 2005).
Με άιια ιφγηα, ε Δθπαίδεπζε ησλ Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα έρεη κειεηεζεί θπξίσο ζε γεληθά
πιαίζηα, φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αιιά θαη ηηο
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ αμηνπνηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
έξεπλεο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζην ξφιν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ αλαθνξηθά κε
ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηε ζέζε
ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε επίπεδν δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ζε επίπεδν
επνπηείαο ηεο εθπαίδεπζεο (Αλδξένπ & Μαληδνχθαο, 1999• Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ,
1994• Γηνθαξίλεο, 2000• Παλαγφπνπινο, 2014• πκεσλίδνπ, 2011). Δπηπιένλ, θάπνηεο αθφκε
αμηφινγεο κειέηεο γχξσ απφ ηνλ ζεζκφ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη ηνπ Γεκεηξφπνπινπ
(1998) κε ζέκα «Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ», ηνπ Μπαιάζθα (1999) κε ηίηιν «Ο ρνιηθφο χκβνπινο ζηελ ηάμε»,
θαζψο θαη ε έξεπλα ηεο Βέτθνπ (2004) κε ζέκα «Σα πνιιαπιά επίπεδα ηνπ έξγνπ ηνπ
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ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο».
Χζηφζν, δελ εληνπίδνληαη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
παξάγνληεο ηαπηφρξνλα θαη πνπ λα αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ θαη ζπλάκα αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο
παξνχζαο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξσζεί απηφ ην εξεπλεηηθφ θελφ, αιιά θαη λα
εληζρπζεί ζε ζεσξεηηθφ θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ν ππφ αλάιπζε εθπαηδεπηηθφο θιάδνο, κηαο
θαη ε έξεπλα απηή εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ.
Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ε δηεμαγσγή ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο γηα ηελ κειέηε ηνπ
ξφινπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απηναμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ
Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ζηηο κέξεο καο, θαη ηδηαίηεξα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ
απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ, νη νπνίνη πιένλ είλαη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη,
θαηαξηηζκέλνη θαη έκπεηξνη, φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη
ηνπο ηξφπνπο απηναμηνιφγεζεο θαη εμέιημήο ηνπο (Κνπιατδήο & Σζαηζαξψλε, 2010).
Δπνκέλσο, ε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη θαζνξηζηηθήο εθπαηδεπηηθήο
ζεκαζίαο, δηφηη κέζσ απηήο απνζαθελίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ν ρψξνο ηεο Δθπαίδεπζεο
ησλ Δλειίθσλ.
πλνςίδνληαο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ,
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο,
πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ ζηηο κέξεο καο, εζηηάδνληαο
ηδηαίηεξα ζηελ νκάδα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. Χο εθ ηνχηνπ, κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή
δελ επηδηψθεηαη ε κειέηε φινπ ηνπ θιάδνπ ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, αιιά κφλν ε νκάδα
ησλ ρνιηθψλ πκβνχινπ. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηθεληξψλεηαη κφλν ζηα
πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, θαη φρη ζε άιια,
φπσο είλαη ιφγνπ ράξε νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ. Σέινο, θάπνηεο ηειεπηαίεο
κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο θαη ησλ εηψλ
πξνυπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην
1.1 Ο ζσολικόρ Σύμβοςλορ υρ Εκπαιδεςηήρ Ενελίκυν
Παξά ηελ πξφζθαηε θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θξίλεηαη απαξαίηεηε
ε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ. Σν ελ ιφγσ
έξγν είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη πνιπζχλζεην, δεδνκέλνπ φηη εθηείλεηαη ζε δηάθνξα πεδία
δξαζηεξηνηήησλ. χκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ην έξγν ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ δηαθξίλεηαη ζε νθηψ βαζηθέο δηαζηάζεηο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζα αλαιπζεί
εθηελψο ζηε ζπλέρεηα (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994).
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Ζ πξψηε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απνηειεί κία απφ
ηηο βαζηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. ε απηφ ην πιαίζην, έξγν θάζε
ρνιηθνχ πκβνχινπ είλαη λα βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηεπθνιχλνληάο
ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν
ηνπο. Ζ ελ ιφγσ θαζνδήγεζε ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο, Γηδαθηηθήο, θαζψο επίζεο
θαη κε πιεζψξα άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη δχλαηαη λα εθαξκνζζεί αηνκηθά ή νκαδηθά (Κσζηίθα, 2004•
Μαπξνζθνχθεο, 2007).
Ζ δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ν νπνίνο
ιακβάλεη ρψξα ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε
ηνπ ξφινπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, κηαο θαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν
πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ησλ καζεκάησλ γίλεηαη θεληξηθά, κε απνηέιεζκα
λα είλαη αλαγθαία ε εμεηδίθεπζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζκνχ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε
ηνπηθέο θαη ζρνιηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, νη ρνιηθνί χκβνπινη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ
νξγάλσζε ζπζθέςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ζηελ επζχλε ηνπο, πξνθεηκέλνπ απφ
θνηλνχ λα πξνγξακκαηίζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Παξάιιεια, θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο νη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ, λα πξνρσξνχλ ζε δηακνξθσηηθέο παξεκβάζεηο, φηαλ ρξεηάδεηαη, αιιά θαη
λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο (Κσζηίθα, 2004•
Μαπξνζθνχθεο, 2007).
Αθνινχζσο, ε ηξίηε δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηίδεηαη κε ηελ
δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ βίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρνιηθνί χκβνπινη είλαη αξκφδηνη γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Παξάιιεια, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζρνιηθνχο δηεπζπληέο γηα λα
πξνγξακκαηίζνπλ απφ θνηλνχ ηηο ζπλαληήζεηο θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηηο
παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο, λα νξγαλψζνπλ ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα
εκπινπηίζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ
ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη
βηβιηνζεθψλ, λα εθαξκφζνπλ ην Πξφγξακκα πνπδψλ, θαζψο επίζεο θαη λα επηιχζνπλ θάζε
δήηεκα πνπ αλαθχπηεη ζην θαζεκεξηλφ ζρνιηθφ ζπγθείκελν (Κσζηίθα, 2004•
Μαπξνζθνχθεο, 2007).
Μία αθφκε δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη ε επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία δχλαηαη λα πνηθίιεη ζε επίπεδν αληηθεηκέλσλ. Ζ ελ ιφγσ επηκφξθσζε
πινπνηείηαη κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη ζπζθέςεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ δηδαθηηθνχ
σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνξνχλ πνηθίια ζέκαηα. Δπίζεο, ε επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ επηηπγράλεηαη θαη κέζα απφ ηελ νξγάλσζε δηδαζθαιηψλ, νη νπνίεο
δηεμάγνληαη είηε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν, είηε απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, έλαο
αθφκε ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κέζσ ελδνζρνιηθψλ
επηζθέςεσλ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (Κσζηίθα,
2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).
Μία άιιε δηάζηαζε ηνπ ππφ αλάιπζε έξγνπ αθνξά ηελ ελζάξξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
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έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, νη ρνιηθνί
χκβνπινη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ
εγρεηξεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθήο θαη
παηδαγσγηθήο θίλεζεο ζηνλ θιάδν ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ζπλεξγαζία κε ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή έξεπλα (Κσζηίθα,
2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).
Χζηφζν, απφ ηηο ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη πσο νη ρνιηθνί χκβνπινη
νθείινπλ λα αμηνινγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. ζνλ αθνξά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ε ελ ιφγσ δηάζηαζε
ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ δελ ηέζεθε πνηέ πξαθηηθά ζε ηζρχ. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ
έηνπο νη ρνιηθνί χκβνπινη επηρεηξνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έλαλ
απνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηνπ
επξχηεξνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, φινη νη ρνιηθνί χκβνπινη θάζε λνκνχ
ζπληάζζνπλ κία θνηλή έθζεζε πξνο ην Σκήκα Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο
Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο
αδπλακίεο θαη ζηηο ειιείςεηο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ελψ
ζπλάκα πξνηείλνληαη θαη θάπνηεο ιχζεηο. Καηαιεθηηθά, θάζε ρνιηθφο χκβνπινο ζπληάζζεη
θαη κία πξνζσπηθή έθζεζε αλαθνξηθά κε ην παηδαγσγηθφ, επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ θαη
αμηνινγηθφ ηνπ έξγν (Κσζηίθα, 2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).
ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ
Γηνίθεζε, φρη κφλν ζε επίπεδν ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ζε επξχηεξν επίπεδν. ε απηφ ην
πιαίζην, θάζε ρνιηθφο χκβνπινο θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο
ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε
ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Δπηπξνζζέησο, έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη θαη ε
ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο παξάγνληεο-θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη χιινγνη Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ, ην Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο, ε Τπεξεζία ρνιηθήο Τγηεηλήο, θιπ (Κσζηίθα,
2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).
Μία ηειεπηαία δηάζηαζε ηνπ ππφ αλάιπζε έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη ε
δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Αξκνδηφηεηα θάζε ρνιηθνχ πκβνχινπ σο
απνθεληξσκέλνπνξγάλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη ε έθθξαζε θαη ε πξνψζεζε ζε
ηνπηθφ επίπεδν ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία, νπζηαζηηθά, επηηπγράλεηαη
δηακέζνπ ησλ ππφινηπσλ δηαζηάζεσλ-αξκνδηνηήησλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, νη νπνίεο
αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα (Κσζηίθα, 2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).
Οινθιεξψλνληαο, κέζα απφ ην παξφλ θεθάιαην θαηέζηε ζαθέο πσο νη ρνιηθνί χκβνπινη
ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εκπιέθνληαη άκεζα αιιά θαη έκκεζα
ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Λφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο, νη ρνιηθνί χκβνπινη
θαινχληαη λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ, παξφιν πνπ αξθεηνί εμ απηψλ δελ
δηαζέηνπλ θάπνην είδνο εμεηδίθεπζεο ή επηκφξθσζεο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.
Page 146 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Χζηφζν, πνιχ ζπρλά νθείινπλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηαδξάζεηο απεπζπλφκελνη ζε εθπαηδεπηηθνχο, δειαδή ζε ελήιηθεο, κε πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ
εκπεηξηψλ, αλαγθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ (αιηεξήο, 2010). Χο εθ ηνχηνπ, είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη ρνιηθνί χκβνπινη γλσξίδνπλ, αιιά θαη
εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο, ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηφζν γηα ηελ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη γηα ηελ απηναμηνιφγεζε θαη αλάπηπμή ηνπο. Σέινο,
εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηνλ
ξφιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θάηη ην νπνίν ζα επηρεηξεζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα πνπ
έπνληαη.

1.2 Τα σαπακηεπιζηικά, ο πόλο και ε διαδικαζία ηερ αςηοαξολόγεζερ ηος
Εκπαιδεςηή Ενελίκυν
Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ειιεληθψλ, αιιά θαη δηεζλψλ εξεπλψλ, δηαπηζηψζεθε πσο νη
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ αμηνπνηνχλ νη ελ
ιφγσ εθπαηδεπηέο. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ,
παξαηεξήζεθε πσο θαζ‘ φιε ηελ πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ πινπνηήζεθαλ έξεπλεο,
νη νπνίεο άζθεζαλ θξηηηθή ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηνλ ξφιν ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
είλαη ε έξεπλα ησλ Αλδξένπ θαη Παπαθσλζηαληίλνπ (1994), κέζσ ηεο νπνίαο νη ρνιηθνί
χκβνπινη ραξαθηεξίζηεθαλ σο νη «ζσηήξεο» ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε
απνηέιεζκα ν ππφ αλάιπζε ζεζκφο λα κπζνπνηεζεί ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη
απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.
Κάπνηα ρξφληα αξγφηεξα, ν Γηνθαξίλεο (2000) κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπ, ε νπνία εζηίαζε ζηνλ
ζεζκφ θαη ην επνπηηθφ έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαπίζησζε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ ηείλεη λα πηνζεηεί κία θαζνδεγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ βαζίδεηαη ζηε
ζπζηεκαηηθή επνπηεία-παξαθνινχζεζεθαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
επηδηψθνληαο λα επηηχρνπλ πνηθίινπο δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Βέτθνπ (2004) πθίζηαληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, αλαθέξνληαο
ζπγθεθξηκέλα ηηο αθφινπζεο: «λα αθνχεη, λα παξαηεξεί, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα πξνβιέπεη
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, λα ζπκκεηέρεη, λα δηαηεξεί ζηαζεξή
επαθή θαη επηθνηλσλία κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ επσθεινχκελνο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη νπηηθέο
ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο 10 κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο δηνίθεζεο, ησλ θαζεγεηψλ θαη
ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ» (φ.π., ζ.4)
Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο πκεσλίδνπ (2011) ηνλίζζεθε ε αλαγθαηφηεηα
ελίζρπζεο ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ εθ κέξνπο ησλ
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ρνιηθψλ πκβνχισλ, κηαο θαη ππνζηεξίδεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ
ζεζκνχ ηνπ Δπηζεσξεηή ζηακάηεζαλ λα επνπηεχνληαη θαη λα θαζνδεγνχληαη, αζθψληαο πνιχ
ζπρλά ηππηθψο ην έξγν ηνπο. Χζηφζν, κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή αλαδείρζεθε θαη ε ζπκβνιή
ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, επεξεάδνληαο ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπο
(πκεσλίδνπ, 2011).
Αθνινχζσο, θαηά ηελ έξεπλα ηνπ Παλαγφπνπινπ (2014) παξαηεξήζεθε ε «απνκπζνπνίεζε»
ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, δεδνκέλνπ φηη νη πνιηηηθέο πνπ πξνηάζεθαλ θαη
εθαξκφζζεθαλ ζηαδηαθά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δελ θαηφξζσζαλ λα εηζάγνπλ ηηο
απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ επηηπρία ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ. Δηδηθφηεξα, ν
ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Πεξλά κηα θξίζε ηαπηφηεηαο, ε νπνία
ζπλδέεηαη κε ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ πνιπλνκία,
ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηελ έιιεηςε ζηαζεξήο ππεξθνκκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ρψξα»
(Παλαγφπνπινο, 2014: 79).
Δλ ζπλερεία, φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, απηή
δελ νθείιεη λα είλαη απηνζθνπφο, αιιά αληηζέησο ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο ην κέζν γηα
ηελ επίηεπμε ηεο επαλεμέηαζεο θαη ηεο αλαζεψξεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη
επηδξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ πνπ παξάγεηαη (Μαπξνγηψξγνο, 1999). Παξφιν πνπ ε αμία θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο
επίζεκεο αμηνιφγεζεο ζηνλ ρψξν ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο έρεη απνδεηρζεί πνηθηινηξφπσο,
εληνχηνηο ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Αλ
θαη ην πεξηερφκελν ζηελ ελ ιφγσ κνξθή εθπαίδεπζεο είλαη θαηά βάζε πξνδηακνξθσκέλν,
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα ην επαλαδηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα
πξνζδψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο θαη επηξξνέο ζε απηφ. Παξάιιεια, ε επίζεκε
αμηνιφγεζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή θαη λα εληζρπζεί απφ άηππεο κνξθέο
απηναμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο αλαηξνθνδνηηθφ κέζν γηα φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Παπαγεσξγίνπ, 2012).
Καηά ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζπλαθψλ κειεηψλ γχξσ απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ζηνλ
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψζεθε φηη πθίζηαληαη δχν φξνη πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο: ν φξνο «self-evaluation» (απηναμηνιφγεζε) θαη ν φξνο «self-assessment»
(απηναμηνιφγεζε-απηναπνηίµεζε). Δπίζεο, δηαθάλεθε κία αληηθαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ
επξεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη θπξηαξρεί κία αζάθεηα ζε επίπεδν νξηζκνχ θαη ρξήζεο ηεο ελ
ιφγσ έλλνηαο (Καδηαλάθε, 2009). Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ
εξεπλψλ νη θπξηφηεξεο κνξθέο απηναμηνιφγεζεο ζε επίπεδν Δθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ζε
επίπεδν Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ είλαη ε απηναμηνιφγεζε ηεο κνλάδαο ή ηνπ θνξέα (MacBeath,
2001), ε απηναμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Γεκεηξφπνπινο, 1989• Olina&Sullivan,
2004), ε απηναμηνιφγεζε ηεο νκάδαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Moore, 2012), θαζψο θαη
ε απηναμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηψλ (Kremer-Hayon, 1993).
ρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηψλ, απηή ζπληζηά κία κνξθή εζσηεξηθήο
δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ νπνία νη ίδηνη νη απηναμηνινγνχκελνη θαινχληαη κε δηθή ηνπο
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πξσηνβνπιία λα θξίλνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη αμηνπνηνχλ, ηελ επάξθεηά ηνπο
ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γλψζεσλ, ησλ ελεξγεηψλ
θαη ησλ επηδφζεψλ ηνπο. Καηά ηνλ Rogers (1999) πξφθεηηαη γηα κηα αμηνζήκαληε ηθαλφηεηα,
ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ «πξαθηηθή» αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηψλ θαη γηα απηφλ
ηνλ ιφγν θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ πιένλ απαηηεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ νθείινπλ λα
αλαπηχζζνπλ ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεηδεηά φινη νη Δθπαηδεπηέο.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (1998), θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο
νη αμηνινγνχκελνη πξνζδηνξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα
πνπ θαηαβάιινπλ, κε αθνξκή ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ή χζηεξα απφ απαίηεζε
εηεξνγελψλ παξαγφλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Χζηφζν, απψηεξνο ζηφρνο ησλ
απηναμηνινγνχκελσλ είλαη ε απνδνρή ησλ πξνηεξεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο θαη ε
άζθεζε θξηηηθήο ζε επίπεδν πξάμεσλ-ελεξγεηψλ, ψζηε ηειηθψο λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ησλ
παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπο (Klenowski, 1995). Αθφκε, θαηά ηνπο Towler θαη
Broadfoot (1992) ε απηναμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ην
εθάζηνηε άηνκν επηρεηξεί λα αλαζεσξήζεη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ, λα θαηαλνήζεη ηηο
αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, θαζψο θαη λα απνθηήζεη κηα ζαθή εηθφλα φζσλ έρεη
απνθνκίζεη θαη επηηχρεη (Καδηαλάθε, 2009).
Δηδηθφηεξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί αλαθνξηθά κε
ηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο πνπ αμηνπνηνχλ αλαθέξζεθαλ ζηα εθπαηδεπηηθά
απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο. Χζηφζν, κία κηθξή κεξίδα εμ απηψλ αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο άιιεο
δηαζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρνπλ (Μαπξνγηψξγνο, 1999• Rogers, 1999).
ηελ νπζία, κέζα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε πσο νη Δθπαηδεπηέο
Δλειίθσλ ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ζε εκπεηξηθφ επίπεδν
θαη κε «πξφρεηξν» ηξφπν, ρσξίο λα πθίζηαηαη έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαλσκέλν πιάλν, παξφηη
παξαηεξήζεθε έλα έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ζεκεηψζεθαλ ηδηαίηεξα θαιέο πξνζέζεηο φζνλ
αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (Λεπζεξηψηνπ, 2012). Σν εχξεκα απηφ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο ηνπ Καξαιή (2005), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο νη
Δθπαηδεπηέο νθείινπλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα έρνπλ ζρεδηάζεη θαη νξγαλψζεη ηελ αμηνιφγεζή
ηνπο, ζπλζέηνληαο έλα αλαιπηηθφ πιάλν αμηνιφγεζεο, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα
θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο.
Καηαιεθηηθά, βάζεη ησλ ζπλαθψλ εξεπλψλ, νη πεξηζζφηεξνη Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαίλεηαη
λα εκπιέθνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, παξά ηνπο ζπλεθπαηδεπηέο ηνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο απηναμηνιφγεζήο ηνπο. Μφιηο ειάρηζηνη ήηαλ εθείλνη πνπ ππνζηήξημαλ πσο
ζπκβνπιεχνληαη άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπο ή θαηαθεχγνπλ ζε παξαηεξεηέο γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο απηναμηνιφγεζήο ηνπο. Σέινο, θαη απηφ ην εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο απηναμηνιφγεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ νη Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ δελ ζα πξέπεη
λα ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη εξκελείεο, αιιά ζα πξέπεη
λα αλαδεηνχλ θαη εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ νη απνθάζεηο ηνπο λα είλαη πην
πνηνηηθέο, αληηθεηκεληθέο, νπζηψδεηο θαη έγθπξεο (Καδηαλάθε, 2009• MacBeath, 2001).
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Αλαθεθαιαηψλνληαο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ησλ ζχγρξνλσλ Δθπαηδεπηψλ
Δλειίθσλ δηαθάλεθε πσο πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηίεονη νπνίνη νθείινπλ λα είλαη θαηάιιεια
θαηαξηηζκέλνη θαη εθνδηαζκέλνη κε πιήζνο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξηψλ,
λα εμειίζζνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη δηαξθψο ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν,
θαζψο επίζεο θαη λα απηναμηνινγνχληαη, κε ζθνπφ λα εληζρχνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ην έξγν
ηνπο. Σν ίδην, βέβαηα, ηζρχεη θαη γηα ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, νη νπνίνη πνιχ ζπρλά
αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ «Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ».

2. θνπφο ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ζ κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ απηναμηνιφγεζεοαιιά θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ
ρνιηθψλ πκβνχισλ, έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηα νθέιε θαη ηηο αδπλακίεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, θάηη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο
ηαπηφηεηαο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, φπσο επίζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ
παξέρνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζθνπφο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο είλαη λα κειεηήζεη
θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ξφιν, ηα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο επίζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο πνπ ηείλνπλ λα αμηνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη σο
κία επηκέξνπο θαηεγνξία ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ είλαη ηα εμήο:
1.Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ
ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ;
2. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο;
3. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο
απηναμηνιφγεζεο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο;
4. Οη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ
ρνιηθνχ πκβνχινπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο;
5. Οη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο
απηναμηνιφγεζεο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο
δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο;
6. Οη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ
νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην
θχιν θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο;
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3. Μεζνδνινγία
3.1

Πιεζπζκφο θαη δείγκα ηεο έξεπλαο

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηνπ λνκνχ
Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη ζπληζηνχλ κία αμηφινγε ππννκάδα ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ. Χζηφζν, ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί έλα κέξνο ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα δείγκα 68
ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν επηιέρζεθε γηα ιφγνπο επθνιίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο
(Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Βέβαηα, νη ζπκκεηέρνληεο ρνιηθνί χκβνπινη
πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σέινο,
είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο, δεδνκέλνπ φηη ν ζεζκφο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ έρεη
πιένλ θαηαξγεζεί, γηα ηελ έξεπλα απηή επηιέρζεθαλ νη ρνιηθνί χκβνπινη ηνπ λνκνχ
Θεζζαινλίθεο πνπ ππεξέηεζαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.
3.2

Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ

Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηείηαη ζηελ έξεπλα απηή είλαη ην
εξσηεκαηνιφγην. Σν ελ ιφγσ κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε, δηφηη αληαπνθξίλεηαη
θαιχηεξα ζην ζθνπφ θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ην
εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή, είλαη βαζηζκέλν ζηνλ νδεγφ
ζπλεληεχμεσλ πνπ αμηνπνίεζε ε Σζνπνδίδνπ (2014) ζηελ έξεπλά ηεο, ε νπνία είρε σο ζέκα
«Σν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηελ Διιάδα: δεηήκαηα αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο». Δπηπιένλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ
εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαη άιιεο ζπλαθείο έξεπλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
αμηνπνηήζεθαλ νη έξεπλεο ησλ πκεσλίδνπ (2011) θαη ηνπ Παλαγφπνπινπ (2014) αλαθνξηθά
κε ηνλ ξφιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ελψ νη έξεπλεο ησλ
Καδηαλάθε (2009) θαη Λεπζεξηψηνπ (2012) αμηνπνηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο
απηναμηνιφγεζεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ρσξίδεηαη ζε 5
ελφηεηεο-ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αηνκηθψλ ηνηρείσλ- θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 62
εξσηήζεηο-δειψζεηο. Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach. ε φιεο ηηο ππφ-θιίκαθεο παξαηεξείηαη πςειή
αμηνπηζηία κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1: Αμηνπηζηία εξσηεκαηνινγίνπ

Ολνκαζία ππνθιίκαθαο

Γείθηεο Cronbach‘s alpha

Πιήζνοζηνηρείσλ (Ν)

Ηθαλφηεηεο-Γεμηφηεηεο

.849

11

Ρφινο

.877

18

Γηαδηθαζίεο Απηναμηνιφγεζεο

.879

11

Γηαδηθαζίεο Αλάπηπμεο

.750

5
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4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
4.1

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερφλησλ

Απφ ην ζχλνιν ησλ 68 ρνιηθψλ πκβνχισλ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα, ην 52,9% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άληξεο θαη ην 47,1% ήηαλ γπλαίθεο. Δπίζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
(98,5%) ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ άλσ ησλ 51
εηψλ, ελψ κφιηο 1,5% ήηαλ 41-50 εηψλ. ε επίπεδν πξνυπεξεζίαο ε πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ (94,1%) δήισζε φηη ππεξεηεί πάλσ απφ 20 ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ην 4,4% δήισζε φηη ππεξεηεί 11-15 ρξφληα θαη ην 1,5% δήισζε φηη
ππεξεηεί 1-5 ρξφληα.
4.2

Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ξφιν πνπ έρνπλ νη ρνιηθνί χκβνπινη, φπσο θαίλεηαη
θαη απφ ηνλ πίλαθα 2, δείρλνπλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν
θαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ν ρνιηθφο χκβνπινο σο «εθπαηδεπηήο» νθείιεη λα
αλαιχεη ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο (86,7%), φηη ν ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηνξγαλσηήο»
νθείιεη λα παξέρεη θίλεηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο (94,1%), φηη ν
ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηδάζθσλ» νθείιεη λα πξνάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη καζεζηαθή
θαηάζηαζε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα κάζεζε (98,5%) θαη ηέινο φηη ν ρνιηθφο
χκβνπινο σο «δηδάζθσλ» νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ησλ
ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα κελ ιεηηνπξγεί σο απζεληία δειαδή (97,1%).
Πίλαθαο 2: Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ

Αξθεηά Πνιχ

Πάξα
πνιχ

Ο ρνιηθφο χκβνπινο σο «εθπαηδεπηήο» νθείιεη λα αλαιχεη
ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο

13,2%

33,8% 52,9%

Ο ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηνξγαλσηήο» νθείιεη λα παξέρεη
θίλεηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο

5,9%

26,5% 67,6%

Ο ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηδάζθσλ» νθείιεη λα πξνάγεη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη καζεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ελειίθσλ
εθπαηδεπνκέλσλ γηα κάζεζε

1,5%

23,5% 75%

Ο ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηδάζθσλ» νθείιεη λα είλαη ζε
ζέζε λα βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ησλ ελειίθσλ
εθπαηδεπνκέλσλ, λα κελ ιεηηνπξγεί σο απζεληία δειαδή.

2,9%

19,1% 77,9%
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4.3

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο

ζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο,
φπσο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηνλ πίλαθα 3, επηθξαηέζηεξα ήηαλ ε ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί
έλα ζπλεξγαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ
βάζεη ησλ δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε
ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη κέζσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ
ηηζέκελσλ ζηφρσλ θαη ε ηθαλφηεηα λα πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα ζθεθηνχλ θξηηηθά,
βνεζψληαο ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα αλαθαιχπηνπλ ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρνιηθνί χκβνπινη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
παξνχζα έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζε κεγάιν θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα γηα
δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (100%) θαη κε ηελ ηθαλφηεηα γηα
πξφζθιεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα ζθεθηνχλ θξηηηθά (100%) κε ηελ ηθαλφηεηα επηινγήο
ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη κέζσλ (91,2%) θαη κε ηελ ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ
γλσζηηθψλ ζηφρσλ (89,7%).
Πίλαθαο 3: Υαξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο

Αξθεηά Πνιχ

Πάξα
πνιχ

Ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο
κάζεζεο

0%

14,7% 85,3%

Ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ

10,3%

30,9% 58,8%

Ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη
κέζσλ

8,8%

33,8% 57,4%

Ηθαλφηεηα πξφζθιεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα ζθεθηνχλ
θξηηηθά

0%

29,4% 70,6%

4.4

Γηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο
ρνιηθφο χκβνπινο

ζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, φπσο παξαηεξείηαη
απφ ηνλ πίλαθα 4, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζε πνιχ κεγάιν ή ζε πάξα
πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα απηναμηνινγείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα (98,5%), φηη έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα πηνζεηεί κία απηνθξηηηθή
δηάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθέςεηο, φπσο «κπνξψ λα θαηαθέξσ πεξηζζφηεξα απφ απηά
πνπ έρσ ήδε θαηαθηήζεη» θαη «κπνξψ λα βειηηψζσ ηηο δηαπξνζσπηθέο κνπ ηθαλφηεηεο
δεηψληαο αλαηξνθνδφηεζε γη‘ απηέο απφ άκεζνπο ζπλεξγάηεο κνπ» (100%) φηη έλαο
ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εθηηκήζεη ηελ πξνζπάζεηα θαη λα απνηηκήζεη ηελ αιιαγή
(86,8%) θαη ηέινο φηη έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εληνπίζεη ηηο θαηλνχξηεο αλάγθεο
θαη λα πξνζκεηξήζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία (100%). Αλαιπηηθφηεξα, νη ρνιηθνί
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χκβνπινη πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο
δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ απηνθξηηηθή δηάζεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηλνχξησλ αλαγθψλ.
Πίλαθαο 4: Γηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο

Αξθεηά Πνιχ

Πάξα
πνιχ

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα απηναμηνινγείηαη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα

1,5%

11,8% 86,8%

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα πηνζεηεί κία απηνθξηηηθή
δηάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθέςεηο, φπσο «κπνξψ λα
θαηαθέξσ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ έρσ ήδε θαηαθηήζεη» θαη
«κπνξψ λα βειηηψζσ ηηο δηαπξνζσπηθέο κνπ ηθαλφηεηεο
δεηψληαο αλαηξνθνδφηεζε γη‘ απηέο απφ άκεζνπο ζπλεξγάηεο
κνπ»

0%

38,2% 61,8%

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εθηηκήζεη ηελ πξνζπάζεηα
θαη λα απνηηκήζεη ηελ αιιαγή

13,2%

22,1% 64,7%

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εληνπίζεη ηηο θαηλνχξηεο
αλάγθεο θαη λα πξνζκεηξήζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία.

0%

19,1% 80,9%

4.5

Γηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο
χκβνπινο

Οινθιεξψλνληαο, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, φπσο
δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζε κεγάιν ή ζε
πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ε Έξεπλα Γξάζεο απνηειεί κία αμηφινγε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ εηδηθφηεξα
(97%) φηη έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα δηεξεπλά ην έξγν ηνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί
ηηο παξαιείςεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν (100%), φηη έλαο
ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα αλαζηνράδεηαη, αλαγλσξίδνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο
γλψζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν (100%) θαη ηέινο φηη
εξγαζία ζε νκάδεο απνηειεί έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εθδειψζεη ην
ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο θαη ζηα απνηειέζκαηά ηεο,
ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρηθή δηεξεχλεζε θαη απνκαθξχλνληαο ηελ ηερλνθξαηηθή απάζεηα
(100%).
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Πίλαθαο 5: Γηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο

Αξθεηά Πνιχ

Πάξα
πνιχ

Ζ Έξεπλα Γξάζεο απνηειεί κία αμηφινγε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ησλ
ρνιηθψλ πκβνχισλ εηδηθφηεξα

3%

48,5% 48,5%

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα δηεξεπλά ην έξγν ηνπ θαη
λα ζπλεηδεηνπνηεί ηηο παξαιείςεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηπρζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν

0%

32,4% 67,6%

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα αλαζηνράδεηαη,
αλαγλσξίδνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ
λα αλαπηπρζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν

0%

20,6% 79,4%

Ζ εξγαζία ζε νκάδεο απνηειεί έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν
εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εθδειψζεη ην ζεβαζκφ ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο θαη ζηα
απνηειέζκαηά ηεο, ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρηθή δηεξεχλεζε
θαη απνκαθξχλνληαο ηελ ηερλνθξαηηθή απάζεηα.

10,3%

17,6% 72,1%

4.6

Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ
ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ χκβνπινπ

Οη απφςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο θαη ην θχιν ηνπο είλαη
αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ x 2
test 0,813 είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, πνπ ζηηο
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο νξίδεηαη ζην α=0,050. Οκνίσο, απφςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ
γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο θαη ην θχιν ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο
θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ x2 test είλαη 0,813 κεγαιχηεξν θαη πάιη ηνπ
0,050.
4.7

Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζηηο
αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά δηαδηθαζίεο απηναμηνινγήζεο πνπ νθείινπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ

Οη δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη
ην θχιν ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαζψο ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ x2 test 0,098 είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,050. Οκνίσο, νη δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο πνπ ηείλνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο είλαη αλεμάξηεηα
ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη 0,476,
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εκθαλψο κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο.
4.8

Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζηηο
αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ νθείινπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ

Οη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη ην θχιν
ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ
ειέγρνπ είλαη 0,543 εκθαλψο κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ
εθηηκάηαη ζην 0,050. Οκνίσο, νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη
ρνιηθνί χκβνπινη θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ
ηνπο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη 0,113, κεγαιχηεξν θαη πάιη απφ ην
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,050.

πκπεξάζκαηα
ζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ ζηελ ζχγρξνλε επνρή, δηαπηζηψζεθε πσο νη ίδηνη νη ρνιηθνί χκβνπινη
επεζήκαλαλ ηνλ ξφιν ηνπ «Δθπαηδεπηή», ηνπ «Γηνξγαλσηή» θαη ηνπ «Γηδάζθνληα». Γφζεθε,
ινηπφλ, έκθαζε ζηνλ παηδαγσγηθφ-επηκνξθσηηθφ ξφιν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, θάηη ην
νπνίν έρεη δηαθαλεί θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε έξεπλα ηνπ
Γηνθαξίλε (2000). Αθνινχζσο, ζρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, παξαηεξήζεθε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ
ρνιηθψλ πκβνχισλ αλέθεξε ηελ ηθαλφηεηα γηα δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ καζεζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, ηελ ηθαλφηεηα γηα θαζνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ, ηελ ηθαλφηεηα
επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη κέζσλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα
πξφζθιεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ εληνπίζηεθαλ
θαη ζηελ έξεπλα ηεο Βέτθνπ (2004).
Δλ ζπλερεία, αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο
απηναμηνιφγεζεο πνπ νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη ζηηο κέξεο καο, νη
απφςεηο πνπ θπξηάξρεζαλ εζηίαζαλ ζηελ ηαθηηθή απηναμηνιφγεζε ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ, ζηελ απηνθξηηηθή δηάζεζε, ζηελ εθηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο αιιαγήο θαη
ζηνλ εληνπηζκφ ησλ λέσλ αλαγθψλ. ρεηηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά
ζηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, νη ρνιηθνί χκβνπινη αλέθεξαλ ηελ Έξεπλα Γξάζεο, ηνλ
αλαζηνραζκφ θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο σο ηηο βαζηθφηεξεο δηαδηθαζίεο. ε παξφκνηα
επξήκαηα είρε θαηαιήμεη θαη ε έξεπλα ηεο Καδηαλάθε (2009). Οινθιεξψλνληαο, φπσο
πξναλαθέξζεθε, νη απφςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο, ην πξνθίι
ηνπο, θαζψο θαηηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο, δελ θάλεθε λα
ζρεηίδνληαη κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο
ηνπο. πλνςίδνληαο, κέζα απφ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο
δηαπηζηψζεθε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ έρεη επίγλσζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ
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αξκνδηνηήησλ ηνπο, σζηφζν ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ ζηνλ επνπηηθφ θαη δηδαθηηθφ ξφιν ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα παξαγθσλίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο.
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Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ Β' Δπηπέδνπ Σ.Π.Δ. ζηα
Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο (ΠΑ.Κ.Δ.). Ζ πεξίπησζε ηεο πζηάδαο ησλ
Ξέλσλ Γισζζψλ
Evaluation of the Trainers‟ Training Programme of ICT B΄ level at the University
Training Centres (P.A.K.E.). The case of the Foreign Language Group
Φσηνχια Καηζνχινπ, 3ν Γπκλάζην Σξίπνιεο, Δθπαηδεπηηθόο Αγγιηθήο Γιώζζαο, Μ.Α. Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο&
Πνιηηηθήο, ΑΠΚΤ, fotkatsoulou@yahoo.gr
Fotoula Katsoulou, 3rd Junior High of Tripolis,English Teacher, M.A. ηλEducational Leadership&Politics,
UOC, fotkatsoulou@yahoo.gr

Abstract: The purpose of this paper is to present the results of the evaluation of the training
programme of the B΄ Level Educators‘ on ICT at the University Training Centres of the
Foreign Languages Teachers‘ group, which took place during the first seven months of 2019
through the mixed training model. First, the organisational framework, the content, the
planning and the implementation of the programme are presented. An online questionnaire
was chosen as means of collecting data. Its dimensions were the investigation of the trainees‘
opinions on the training contribution on their educational work, the use of practices of the
mixed training model and their application perspectives by the future educators. The results
indicate the positive evaluation of the programme and the accomplishment of the initial
expectations-goals. The negative elements found were the intensive pace of the courses and
the massive load of the training material. Finally, proposals are being noted to be used in
planning future training programmes.
Keywords: B΄ Level ICT Training, training programme evaluation, Foreign Language
Teachers‘ group
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο γηα
ηελ απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ Σ.Π.Δ. ζηα
Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο ηεο πζηάδαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, πνπ
πινπνηήζεθε ην πξψην επηάκελν ηνπ 2019 κέζσ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο.
Αξρηθά, παξαηίζεηαη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, ην πεξηερφκελν, ν ζρεδηαζµφο θαη ε εθηέιεζή
ηεο επηκφξθσζεο. Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην κε
άμνλεο ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ επηκνξθνχκελσλ γηα ηελ ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο
ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ηε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαη ηηο
πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο κειινληηθνχο επηκνξθσηέο. Σα απνηειέζκαηα
θαηέδεημαλ ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ
πξνζδνθηψλ-ζηφρσλ. Χο αξλεηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ν εληαηηθφο ξπζκφο ησλ
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καζεκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε κεγάινπ φγθνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ. Σέινο, θαηαηίζεληαη
πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ζην ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Δπηκφξθσζε Σ.Π.Δ Β΄ επηπέδνπ, αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
πζηάδα Ξέλσλ Γισζζψλ

Δηζαγσγή
Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, θαζηζηά αλαγθαία ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ. Αλακθηζβήηεηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ αληηθαηνπηξίδνληαη φιεο νη
ειπίδεο ηεο θνηλσλίαο γηα πξφνδν θαη αλάπηπμε θαη νη εκπιεθφκελνη ζε απηφ, δε ζα
κπνξνχζαλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη (Κειεζίδεο, Μαλάθε & Μπφηζαο, 2017). ηελ Διιάδα,
ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο Σ.Π.Δ. ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο πξνζεγγίζηεθε αξρηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε βαζηθέο
δεμηφηεηεο Σ.Π.Δ., γλσζηή σο «Δπηκφξθσζε Α΄ επηπέδνπ Σ.Π.Δ.» (2000-2017) θαη ζηε
ζπλέρεηα κε ηελ επηκφξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή
πξάμε, γλσζηή σο «Δπηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ Σ.Π.Δ.» (2008-2019). ην Β΄ Δπίπεδν, έσο ην
2017, είραλ επηκνξθσζεί κφλν εθπαηδεπηηθνί ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ (Γάζθαινη,
Νεπηαγσγνί, Φηιφινγνη, Μαζεκαηηθνί, Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Πιεξνθνξηθήο). Απφ ην
ζρνιηθφ έηνο 2017-18 ην πξφγξακκα ρσξίζηεθε ζε Δπίπεδν Β1 θαη Β2 γηα φιεο ηηο
εηδηθφηεηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ Δπηκφξθσζε Β1 επηπέδνπ
ήδε δηεμάγεηαη εδψ θαη δχν ρξφληα, ελψ γηα ηηο αλάγθεο έλαξμεο ηνπ επηπέδνπ Β2 πξφζθαηα
νινθιεξψζεθε ε επηκφξθσζε ησλ λέσλ επηκνξθσηψλ (Ηνχιηνο 2019).
Σν πξφγξακκα επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ γηα ηηο Ξέλεο Γιψζζεο πινπνηήζεθε γηα πξψηε
θνξά θαη ζηφρν είρε λα πξνεηνηκάζεη επηκνξθσηέο – εθπαηδεπηηθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη
ζα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ δπλακηθά παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο
ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη επηκνξθσηέο ζα
επηκνξθψζνπλ μελφγισζζνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζα εληάμνπλ θαη ζα ελζσκαηψζνπλ
ηα Φεθηαθά Μέζα (Φ.Μ.) ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη λα παξέρνληαη ίζεο
επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε ςεθηαθφ πεξηερφκελν.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ Σ.Π.Δ. ζην Παλεπηζηεκηαθφ
Κέληξν Δπηκφξθσζεο (ΠΑ.Κ.Δ.) Αζήλαο ηεο πζηάδαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ δηάξθεηαο 380
σξψλ, ε νπνία πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο. Ζ εξγαζία θξίλεηαη
πξσηφηππε θαη ρξήζηκε, δηφηη ην πξφγξακκα δελ έρεη αμηνινγεζεί πιήξσο, αθνχ
νινθιεξψζεθε πξφζθαηα, ελψ ε πζηάδα απηή δελ έρεη πνηέ επηκνξθσζεί ζε Δπίπεδν Β2.
Σα απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθά, δηφηη ζπκβάιινπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
επηκφξθσζε Β2, ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηνλ Μάξηην 2020 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Ξέλσλ
Γισζζψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε φιε ηε ρψξα. πλεπψο, ηα
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απνηειέζκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πξσηφηππεο βηβιηνγξαθίαο θαη βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ παξφκνησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.

1. Ζ Δπηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ ζηε πζηάδα ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ
Γεληθά, ν εθπαηδεπηηθφο θαη ε επηκφξθσζή ηνπ ζηελ θαηλνηφκα δηδαζθαιία, ζεσξνχληαη
ζεκαληηθνί παξάγνληεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ
πνπ έρνπλ πεδίν εθαξκνγήο ηελ ηάμε (Hoy&Miskel, 2013). Οπζηψδεο παξάγνληαο, πνπ
άκεζα ή έκκεζα επεξεάδεη ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ πηνζέηεζε
θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ κέζσ ησλ Φ.Μ., ζεσξείηαη ε ζπλερήο παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ
θαη θαηαξηηζκέλνπ παηδαγσγηθά πξνζσπηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Καινγεξάηνπ, 2018).
Αληίζεηα, αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ είλαη ε έιιεηςε ελφο ξεαιηζηηθνχ
πιαηζίνπ παηδαγσγηθήο αλαθνξάο ησλ Σ.Π.Δ. θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζην ζπγθεληξσηηθφ θαη
δχζθακπην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο ζε
επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο (πκεσλίδεο, Γθνχκαο & αββίδνπ, 2014).
Δπηρεηξψληαο λα αληηκεησπίζεη ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
Σ.Π.Δ. ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Ηλζηηηνχην
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο μεθίλεζε ην πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο 300 λέσλ Δπηκνξθσηψλ Β'
Δπηπέδνπ Σ.Π.Δ. ζηα ΠΑ.Κ.Δ. Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ην πξψην επηάκελν ηνπ 2019.
Δπηκνξθψζεθαλ εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα θαη φκνηεο ή παξεκθεξείο γλψζεηο
πάλσ ζηηο Σ.Π.Δ. ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
γηα πξψηε θνξά. Οη επηκνξθνχκελνη ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ ήηαλ 50 θαη, αθνχ ρσξίζζεθαλ ζε
5 ηκήκαηα, θιήζεθαλ λα πινπνηήζνπλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ επηκνξθσηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο, ελψ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη θαη ηηο εμεηάζεηο
πηζηνπνίεζεο (12/10/2019).
Ζ βαξχηεηα ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο δελ δφζεθε απιψο ζε κηα ηερληθή δηάζηαζε,
φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ θάπνηεο ηερληθέο δεμηφηεηεο, αιιά ζε κηα ζπλνιηθή
παηδαγσγηθή ζεψξεζε πνπ απνζθνπεί φρη κφλν ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή αιιαγή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
(Δθπαίδεπζε Δπηκνξθσηψλ Β΄ επηπέδνπ: Δλφηεηα 1, 2018).
Δπηπιένλ, θαζψο ε ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην κνλαδηθφ ζρνιηθφ
εγρεηξίδην, νη κειινληηθνί επηκνξθσηέο θιήζεθαλ φρη κφλν λα ζπγγξάςνπλ αιιά θαη λα
εθαξκφζνπλ δνκεκέλα ζελάξηα κε ηε ζπζηεκαηηθή, αηηηνινγεκέλε θαη νπζηαζηηθή
παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Φ.Μ. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη λα κεηαηξαπεί ν εθπαηδεπηηθφο
απφ εθηειεζηήο ηεο δηδαζθαιίαο ζε δεκηνπξγφ-ζρεδηαζηή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κε αθεηεξία
θαη βάζε ηα εθάζηνηε ηνπηθά δεδνκέλα, ψζηε λα ζρεδηάδεη δηδαζθαιίεο θαη λα ελζσκαηψλεη
ζε απηέο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
Φ.Μ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, επηρεηξείηαη ε κεηαηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεηδεηνχο
δεκηνπξγνχο πνπ γλσξίδνπλ παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, κπνξνχλ λα ηηο ρεηξηζηνχλ δεκηνπξγηθά
θαη ζην πιαίζην απηφ γλσξίδνπλ πνηεο ηερλνινγίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηαηί. Γελ
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πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα απιέο θφξκεο ζπγγξαθήο δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ, αιιά γηα
«ελλνηνινγηθέο κεηαθνξέο πνπ νδεγνχλ ζε δξαζηηθή αιιαγή ησλ ξφισλ ησλ παηδαγσγηθψλ
πξσηαγσληζηψλ ππφ ην πξίζκα ησλ πην πξφζθαησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ αλαδεηήζεσλ
αιιά θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ» (Δθπαίδεπζε Δπηκνξθσηψλ Β΄ επηπέδνπ: Δλφηεηα 1,
2018, ζ. 6).
Σέινο, ην κεηθηφ κνληέιν επηκφξθσζεο (δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο), ην νπνίν
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα επηκφξθσζε, απνηειεί κηα θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθή
πξσηνβνπιία. πλήζσο, νη επηκνξθψζεηο απφ απφζηαζε ζεσξνχληαη ρακειφηεξεο πνηνηηθήο
ζηάζκεο κε κέηξηεο αμηνινγήζεηο απφ επηκνξθσηέο θαη επηκνξθνχκελνπο. Αληίζεηα, ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε καζεζηαθή θαηλνηνκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ βξηζθφηαλ
ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, φπσο νη
πιαηθφξκεο BlackboardCollaborate θαη Moodle, θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, πξαθηηθή άζθεζε ζε
ζρνιεία θαη Κέληξα ηήξημεο Δπηκφξθσζεο θ.ά., πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ
ξφιν πξσηαγσληζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ. Έηζη, ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά πιήξσο ε
βαζηθή αξρή πνπ πιένλ δηαπεξλά ηε ινγηθή φισλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο: δελ αξθεί νη εθπαηδεπηηθνί λα καζαίλνπλ λέεο ζεσξίεο θαη λα
ζρεδηάδνπλ ζελάξηα κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, είλαη απαξαίηεην λα βηψλνπλ
ηηο ζεσξίεο απηέο σο επηκνξθνχκελνη νη ίδηνη (Μεηζηθνπνχινπ, 2019). Απηή ε λέα θηινζνθία
επηκφξθσζεο πνπ θαινχληαλ λα πηνζεηήζνπλ νη κειινληηθνί επηκνξθσηέο γηα πξψηε θνξά
ζηελ Διιάδα έρξεδε δηεξεχλεζεο. πλεπψο, ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ησλ Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ Σ.Π.Δ. ηεο πζηάδαο ησλ Ξέλσλ
Γισζζψλ ζην ΠΑ.Κ.Δ. Αζήλαο. Δπίζεο, αληρλεχζεθαλ νη αιιαγέο ζε ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ
απφ ηνπο επηκνξθσηέο.

2. Αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ Β΄ Δπηπέδνπ
Ζ βαζηθή θαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Σ.Π.Δ. απνηειεί βαζηθφ
πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
ζε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θαζψο αμηνπνηνχλ
έκπξαθηα ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Απηφ ηνπο βνεζά λα αληηκεησπίζνπλ αλεπάξθεηεο θαη
ειιείςεηο επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην ξφιν ηνπο απέλαληη ζηηο Σ.Π.Δ. θαη ζεσξψληαο ηεο σο
έλα λέν εξγαιείν αιιειεπίδξαζεο κε ηε γλψζε πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ
πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (Καξαγηψξγε 2010; Πάθνπ, 2018).
Δμίζνπ αλαγθαία κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ -ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ επηβάιιεη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ εμνκάιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη
ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία- θξίλεηαη θαη ε
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ,
δειαδή «κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεδνκέλσλ, πνπ
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αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζπαζεηψλ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο» (Μαθξάθεο,
1998 φπ. αλάθ. ζηελ Κνπηζηιένπ, 2015, ζ.69).Ζ Γεκνπνχινπ (2013) αλαθέξεη φηη θχξην έξγν
ηεο αμηνιφγεζεο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη λα αμηνινγήζεη:
•

ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζή ηνπ, ηνπο ζηφρνο, ην
πεξηερφκελν θαη ηε δηάξθεηά ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ
απάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ

•

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηψλ θαη ησλ κεζφδσλ παξνπζίαζεο ησλ ελνηήησλ

•

ηε ζπλάθεηα ζηφρσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ

•

ηελ αλαδήηεζε, θαηαγξαθή θαη αηηηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ
επηκνξθνχκελσλ σο πξνο ην βαζκφ σθέιεηάο ηνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα

•

ηελ εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο

Ζ αλάπηπμε πνηθίισλ αμηνινγηθψλ κνληέισλ, ι.ρ. ηνπ Tyler (1942), Provus (1969), Scriven
(1972), Stufflebeam-CIPP (1969), Kirkpatrik (1959), Guskey (2000),πεγάδνπλ απφ
δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη ελλνηνινγηθά πιαίζηα, ζεκειησκέλα ζε έλα ζχλνιν
θαλφλσλ πνπ επηρεηξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε
αμηνινγηθφ εγρείξεκα (Γεκφπνπινπ, 2013). Δζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θαη
παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. κσο, δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε κηαο
ηάμεο κέζα ζηελ πνηθηιία φςεσλ, νπηηθψλ θαη αιιεινδηαπιεθφκελσλ επηπέδσλ κηαο
αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο (Γεκφπνπινπ, 2013).
Ζ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπληεινχλ ζηελ επηηπρή έληαμε ησλ Σ.Π.Δ.ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. κσο, παξά ηελ
αλαγλψξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε ζεηηθή, ελ γέλεη, ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληί ηνπο, δηαπηζηψλνληαη
επηθπιάμεηο, αλαζηνιέο θαη δπζρέξεηεο θαηά ηελεθαξκνγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία.
χκθσλα κε ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
νπζηαζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα
αμηνπνηνχλ απνζπαζκαηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ,
πξνζαξκφδνληάο ηεο ζην παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ ζχζηεκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηεο
γηα δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο. Αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ
επηκφξθσζε θαη απνδέρνληαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Σ.Π.Δ. ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία, αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα σο πξνο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ
(Καξαγηψξγε 2010; Κειεζίδεο θ.ά., 2017; Πάθνπ, 2018;πκεσλίδεο θ.ά., 2014).
Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνέθπςε φηη ππάξρεη πιήζνο εξεπλψλ γηα ηελ πξαθηηθή
εθαξκνγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ ηάμε ησλ επηκνξθσκέλσλ ζην Β΄ Δπίπεδν εθπαηδεπηηθψλ έσο ην
2017 (Φηινιφγσλ, Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Πιεξνθνξηθήο, Νεπηαγσγψλ θαη
Γαζθάισλ) ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη ζρνιεία ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ιηγνζηέο έξεπλεο
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γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ ζηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκφξθσζεο
(ΚΔ), αθφκε ιηγφηεξεο έξεπλεο γηα ηα πξνγξάκκαηα Β1 (απφ ην 2018 θαη εθεμήο), ελψ
επίζεκα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ
Β΄ Δπηπέδνπ ζηα Π.Α.Κ.Δ. απφ ην 2007 έσο ην 2011 δηα δψζεο (ηειεπηαία πεξίνδνο
επηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ) δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα, αλ θαη έρνπλ αμηνινγεζεί απφ
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (ζπληνληζηέο πξνγξακκάησλ, επηκνξθσηέο, επηκνξθνχκελνπο
εθπαηδεπηηθνχο). κσο, ν Λεγνληήο (2010), δηεξεπλψληαο ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, νη νπνίνη επηκνξθψζεθαλ ζε Κ..Δ.,
παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ Δπηκνξθσηψλ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο
ζε Π.Α.Κ.Δ. πλεπψο, ε παξνχζα έξεπλα, ε νπνία επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηελ εθπαίδεπζε
ησλ Δπηκνξθσηψλ Ξέλσλ Γισζζψλ Β‘ Δπηπέδνπ ζηα Π.Α.Κ.Δ. ζα είλαη πξσηφηππε θαη ζα
ζπκβάιεη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο ηα έσο ηψξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αθνξνχλ
άιιεο κεηαβιεηέο, επίπεδα θαη παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί μαλά.

3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα εληάζζεηαη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο. ε απηέο, ηα θνηλσληθά
θαηλφκελα δελ γίλνληαη ηα ίδηα αληηιεπηά, αιιά παξνπζηάδνληαη κφλν κέζσ ησλ κεηξήζηκσλ
ηδηνηήησλ ηνπο (Creswell, 2011). Ζ πνζνηηθή κέζνδνο πξνηηκήζεθε, επεηδή νη
επηκνξθνχκελνη βξίζθνληαλ ζε απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ελψ
επηκνξθψλνληαλ ζηελ Αζήλα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηα δψζεο ζπλαληήζεσλ πεξίπνπ
κηα θνξά ην κήλα. Σν δείγκα απνηέιεζαλ νη επηκνξθνχκελνη δχν ηκεκάησλ ηεο πζηάδαο
Ξέλσλ Γισζζψλ. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ,
ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο. Ζ επθνιία ηεο ειεθηξνληθήο ζπκπιήξσζεο θαη
ππνβνιήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο ην πνζνζηφ
επηζηξνθήο ήηαλ 100%.
3.1 Γείγκα
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ, απφ ηνπο είθνζη ζπκκεηέρνληεο νη δεθανθηψ ήηαλ
γπλαίθεο θαη νη δχν άλδξεο κε κέζν φξν ειηθίαο 45±5, Ν=20). Απηφ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο
φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη γπλαίθεο θαη ε ειηθία ηνπο μεπεξλά ηα 40 έηε
(Κειεζίδεο θ.ά., 2017;Πάθνπ, 2018). ηελ ειηαθή θαηεγνξία 55 εηψλ θαη άλσ, κφλν κία
εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηείρε σο επηκνξθνχκελε. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη ζε απηή ηελ
ειηθία νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζηεξνχληαη θηλήηξσλ, αθνχ βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα
ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Έηζη δελ επελδχνπλ ζηελ επηκφξθσζή ηνπο, θαη κάιηζηα ζε ηφζν
απαηηεηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, ελψ έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε κηθξφηεξε εμνηθείσζε κε
ηηο Σ.Π.Δ. πνπ έρνπλ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί (Λεγνληήο, 2010). Σν 90% είλαη
εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο, ελψ ε πξνυπεξεζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ αξθεηά
ζεκαληηθή, θαζψο δηαλχνπλ ηε θάζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ επαγγεικαηηζκνχ. Σν 80% είρε
κέζν φξν δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε έηε 25±5. Σν 100% είρε ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθά
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ζεκηλάξηα θαηά ην παξειζφλ, ην 90% έρεη παξαθνινπζήζεη Δπηκφξθσζε Β1 Δπηπέδνπ ζηηο
Σ.Π.Δ., ην 80% θαηείρε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ελψ ην 20% δηδαθηνξηθφ ηίηιν (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο
Υαξαθηεξηζηηθά
Φχιν

Άλδξεο

Γπλαίθεο
Ζιηθία

Πνζνζηφ %

2

10

18
40-49 εηψλ

90

17

85

2

10

55 θαη άλσ

1

5

Αγγιηθήο

18

90

2

10

50-55 εηψλ

Δηδηθφηεηα

πρλφηεηα
(Ν=20)

Γαιιηθήο
Δπηκνξθψζεηο

Ναη

20

100

Β1 Δπίπεδν

Ναη

18

90

Όρη

2

10

Μεηαπηπρηαθφ

19

95

Γηδαθηνξηθφ

2

5

3.2Δξγαιείν έξεπλαο
Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ δηαδηθηπαθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ (GoogleForms). Απνηειεί ηνλ πην ζχληνκν θαη εχθνιν ηξφπν ζπιινγήο
δεδνκέλσλ, ελψ δνκήζεθε κε σο επί ην πιείζηνλ θιεηζηέο δειψζεηο θαη κηα αλνηθηή,
εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχηεξε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο
(Creswell, 2011). Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηεξίρζεθε ζην αλαζεσξεκέλν κνληέιν
ησλ Kirkpatrick andKirkpatrick (2016), ην νπνίν βαζίδεηαη ζην κνληέιν αμηνιφγεζεο ησλ
ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηνπ Kirkpatrick (1959). Καζψο, ην κνληέιν είρε επξεία εθαξκνγή ζε
δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαη ζαθήλεηάο ηνπ, νη
Kirkpatrick andKirkpatrick (2016) ην αλαζεψξεζαλγηα λα εθαξκνζζεί ζηελ αλάιπζε ηεο
επίδξαζεο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ησλ
επηκνξθνχκελσλ θαη ζηνλ ηξφπν βειηίσζεο ηεο κάζεζεο απηήο ζην κέιινλ.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ δειψζεηο απφ ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην απνηίκεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν κνληέιν πξνηείλεη ηε δηεξεχλεζε
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ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηκφξθσζεο ζε ηέζζεξα επίπεδα ή δηαζηάζεηο:


νη αληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζπλνιηθά



νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επηκφξθσζεο



νη αιιαγέο ζηεζπκπεξηθνξά, θαη



ηα ηειηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηε ρξήζε ησλ
πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαη ηηο πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο
κειινληηθνχο επηκνξθσηέο

Σα ηέζζεξα επίπεδα αληηπξνζσπεχνπλ κηα αιιεινπρία ηξφπσλ γηα λα αμηνινγεζεί έλα
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Κάζε επίπεδν είλαη ζεκαληηθφ: ζπκπιεξψλεη ην πξνεγνχκελν θαη
επηδξά ζην επφκελν. Καζψο ηα επίπεδα πξνρσξνχλ, νη εξσηήζεηο γίλνληαη πην πνιχπινθεο
θαη ρξνλνβφξεο, φκσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη είλαη πεξηζζφηεξν αλαζηνραζηηθέο
θαη πνιχηηκεο (Kirkpatrick &Kirkpatrick, 2016). Σα ηέζζεξα επίπεδα παξνπζηάδνληαη
ζρεκαηηθά ζην ρήκα 1.

ρήκα 1. Αλαζεσξεκέλν Μνληέιν ησλ Σεζζάξσλ Δπηπέδσλ (Kirkpatrick and Kirkpatrick (2016)

Οη εξσηήζεηο γηα θάζε επίπεδν ήηαλ επηά, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε 4-βάζκηα
θιίκαθα Likert«Καζφινπ», «Μέηξηα» «Καιά», «Πνιχ θαιά». Υξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε
αμηνπηζηίαο (reliabilityanalysis) γηα λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε
πεξηγξαθηθή αλάιπζε (descriptiveanalysis) γηα λα ππνινγηζζνχλ ηα πνζνζηά, νη κέζνη φξνη
θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ.Οη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξφγξακκα
SPSS, έθδνζε21.
3.3. Γηαδηθαζία
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δνθηκάζηεθε κέζσ πηινηηθήο έξεπλαο. Πξνεγήζεθε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε πέληεεπηκνξθνχκελεο απφ ηελ ίδηα νκάδα κε ηελ εξεπλήηξηα,
ζπιιέρζεθαλ ηα ζρφιηά ηνπο, ελψ ρξνλνκεηξήζεθε θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Οη πιεξνθνξίεο απφ ηνποεπηκνξθνχκελνπο ειήθζεζαλ ζνβαξά ππφςε, δηφηη ελψ δελ έγηλαλ
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αιιαγέο ζηηο ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο, θάπνηεο εξσηήζεηο έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε
δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο.

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Ζ εζσηεξηθή αμηνπηζηία ειέγρζεθε ππνινγίδνληαο ην δείθηε α ηνπ Cronbach. Σν ζπλνιηθφ α
γηα ηηο 21 δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ (Δπίπεδν 1), ηηο
γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο
(Δπίπεδν 2) θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα (Δπίπεδν 4) ήηαλ >0.90, ππνδεηθλχνληαο πςειφ
βαζκφ αμηνπηζηίαο, ελψ γηα ηηο 7 δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά (Δπίπεδν
3) ήηαλ >0.70 (0,741 ηθαλνπνηεηηθφο δείθηεο) (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1.Πεξηγξαθή κεηαβιεηψλ θαη δείθηεο αμηνπηζηίαο

Δπίπεδααμηνιφγεζεο

Αξηζκφοεξσηήζεσ
λ

Γείθηεο εζσηεξηθήο
αμηνπηζηίαο

(θιίκαθα
κέηξεζεο)

(Cronbach‟ salpha)

Δπίπεδν 1

7 (4-βάζκηα)

0.93

Δπίπεδν 2

7 (4-βάζκηα)

0.91

Δπίπεδν 3

7 (4-βάζκηα)

0.74

Δπίπεδν 4

7 (4-βάζκηα)

0.98

3.1. Δπίπεδν 1. Οη αληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζπλνιηθά
Οη δειψζεηο ζε απηφ ην επίπεδν έρνπλ ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ
επηκνξθνχκελσλ ζηελ επηκφξθσζε, θαζψο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζην πφζν θαιά
ππνδέρζεθαλ ην πξφγξακκα. Δπίζεο, βνεζνχλ ζηε βειηίσζε κειινληηθψλ παξφκνησλ
πξνγξακκάησλ, δηφηη αλαγλσξίδνληαη ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ίζσο δελ είραλ αξρηθά
πξνβιεθζεί (Kirkpatrick &Kirkpatrick, 2016).Οη αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεηηθά
θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, θαζψο ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ «Πνιχ θαιά» θαη «Καιά»
είλαη ζρεηηθά πςειά (Πίλαθαο 2).
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Πίλαθαο 2. Οη αληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζπλνιηθά
Πνζνζηά%
Γειψζεηο

Καζφινπ

Μέηξηα

Καιά

Πνιχ Καιά

%

%

%

%

5

20

75

5

10

85

5

15

10

70

4. Ζ δηάδξαζε θαη ζπλεξγαζία κε ηα
άιια κέιε ηεο
νκάδαο ήηαλ
επνηθνδνκεηηθή

5

15

10

70

5. Ζ ξνή ηεο επηκφξθσζεο (κεηάβαζε
απφ αζχγρξνλεο ζε ζχγρξνλεο ζπλεδξίεο)
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ήηαλ
νκαιή

10

10

20

60

15

85

10

80

1. Οη θχξηεο έλλνηεο ηνπ
αλαθνξάο ήηαλ θαηαλνεηέο

πιηθνχ

2. Οη δξαζηεξηφηεηεο δηεπθφιπλαλ ηε
ζχλδεζε ζεσξίαο - πξάμεο
3. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαηαθέξακε
σο
νκάδα
λα
νηθνδνκήζνπκε λέα γλψζε

6. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηέο
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή
7. Οη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ήηαλ
θαηάιιειεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ

5

5

Σα πςειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
εθπαηδεπηέο θαη ηε ζχλδεζε ζεσξίαο-πξάμεο κέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο,
ελψ ηα ρακειφηεξα ζηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιή ξνή ηεο επηκφξθσζεο, ζηε
δηάδξαζε-ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ θαη ηελ νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο. κσο, ε χιε ήηαλ
θαιάέσο πνιχ θαιά θαηαλνεηή ζε πνζνζηφ 95%, ελψ νη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο επίζεο
ζπλέβαιαλ θαιά ή πνιχ θαιά ζηελ νξζή πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (90%).
3.2. Δπίπεδν 2. Οη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο
Σν Δπίπεδν 2 εζηηάδεη ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ νη επηκνξθνχκελνη έρνπλ ή δελ έρνπλ
θαηαθηήζεη. Δπίζεο, κεηξψληαη νη απφςεηο ζηηο δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπλ νη ίδηνη
ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο σο απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ
απηνπεπνίζεζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη γηα λα θάλνπλ απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ηελ
αληίζηνηρε παξψζεζε γηα λα πξνβνχλ ζε αιιαγέο. πλεπψο, ζε απηφ ην επίπεδν, γίλεηαη
εκθαλήο ε αλάπηπμε ζε δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη ε θηλεηνπνίεζε θαη
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δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Kirkpatrick &Kirkpatrick, 2016).
Σα πνζνζηά εδψ απμάλνληαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν επίπεδν, θαζψο νη απαληήζεηο
ζπγθεληξψλνπλ πςειά ζεηηθά πνζνζηά. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ
απαληήζεσλ «Πνιχ Καιά» (100%) ζηηο δειψζεηο «Ζ δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα Φ.Μ. κπνξεί
λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ» θαη «Ζ ζπγγξαθή θαη ε εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ
κε βνήζεζε ζηνλ αλαζηνραζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κνπ». Οη επηκνξθνχκελνη ζπκθσλνχλ
νκφθσλα, θαζψο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ ηνπο ζηε
ζρνιηθή ηάμε. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ ζε απηφ ην επίπεδν εκθαλίδεηαη ζηε δήισζε «Μπνξψ
λα δηδάμσ πην απνηειεζκαηηθά καζεηέο πνπ έρνπλ Δ.Δ.Α.», φπνπ ην 80% ζπκθσλεί «Πνιχ
θαιά» θαη «Καιά». κσο, θαη πάιη ην πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα
ρακειφ. Δληχπσζε επίζεο, πξνθαιεί ε απνπζία ζε έμη δειψζεηο ηεο απάληεζεο «Καζφινπ»
(Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Οη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο
Πνζνζηά%
Γειψζεηο

1. Ζ ελζσκάησζε ΦΜ ζηε θαζεκεξηλή
δηδαζθαιία είλαη εθηθηή

Καζφινπ

Μέηξηα

Καιά

Πνιχ Καιά

%

%

%

%

5

5

5

85

2.Ζ δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ΦΜ
κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ

100

3. Ζ ζπγγξαθή θαη ε εθαξκνγή ησλ
ζελαξίσλ
κε
βνήζεζε
ζηνλ
αλαζηνραζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κνπ

100

4. Σα εξγαιεία & νη ειεθηξνληθέο πεγέο
πνπ έκαζα κε έθαλαλ θαιχηεξν
εθπαηδεπηηθφ

10

10

80

5. Μπνξψ λα αμηνπνηήζσ ηα Φ.Μ. γηα
λα θαιιηεξγήζσ θξηηηθή ζθέςε ζηνπο
καζεηέο κνπ

5

15

80

6. Μπνξψ λα αμηνπνηήζσ ηα Φ.Μ. γηα
λα θαιιηεξγήζσ πνιπγξακκαηηζκφ
ζηνπο καζεηέο κνπ

5

15

80

7.Μπνξψ
λα
δηδάμσ
πην
απνηειεζκαηηθά καζεηέο πνπ έρνπλ
Δ.Δ.Α.

20

10

70
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3.3. Δπίπεδν 3. Οη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά
ε απηφ ην επίπεδν γίλεηαη θαηαλνεηή ε εθαξκνγή ηεο επηκφξθσζεο, νη αιιαγέο πνπ ηπρφλ
πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη ε δηάδνζε ή δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα
θαηαδεηρζνχλ ηα ζεκεία πνπ ίζσο νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηε βνήζεηα
(Kirkpatrick &Kirkpatrick, 2016). χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πεγή, ε ζπκπεξηθνξά αιιάδεη
φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο. Δάλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη
επηκνξθνχκελνη δελ απέθηεζαλ γλψζεηο, αιιά ίζσο ε θνπιηνχξα, νη δηαδηθαζίεο ή ην
πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ εκπνδίδεη ηηο αιιαγέο. Ίζσο ηα άηνκα λα κελ αηζζάλνληαη
ζίγνπξα λα ηηο εθαξκφζνπλ ή λα κελ έρνπλ απηέο εθαξκνζηεί γηα αξθεηφ ρξφλν.
Αλ θαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ είλαη θαη ζε απηφ ην επίπεδν αξθεηά πςειά, φκσο
απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο εθαξκνγήο ησλ λέσλ πξαθηηθψλ πνπ θαηέθηεζαλ νη λένη
επηκνξθσηέο θαη πεξαηηέξσ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνχλ νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φκσο, ην ρακειφ πνζνζηφ «Πνιχ θαιά» (65) ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα
πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηε δήισζε «Θα κνηξαζηνχκε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο καο» (Πίλαθαο 4). Οη επηκνξθνχκελνη κνηάδνπλ λα δηζηάδνπλ ή λα κελ
κπνξνχλ λα κνηξαζζνχλ καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα ζρνιεία ηηο λεναπνθηεζείζεο
γλψζεηο ηνπο. Πηζαλά, λα κελ είλαη θαηάιιειεο νη ζπλζήθεο ή λα κελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα
ηε δηάρπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Πίλαθαο 4. Οη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά
Πνζνζηά%
Γειψζεηο

Καζφινπ

Μέηξηα

Καιά

Πνιχ Καιά

%

%

%

%

15

85

5

90

1. Δθαξκφζακε εξγαιεία Web 2.0 πνπ
κάζακε ζηελ ηάμε καο
2. Γλσξίδνπκε φηη έρεη κεηαβιεζεί ε
δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά καο κεηά ηελ
επηκφξθσζε

5

3. Ζ επηκφξθσζε ζπλέβαιε
βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο

ζηε
καο

5

95

4. Ζ επηκφξθσζε ζπλέβαιε
βειηίσζε
ηεο
πξνζσπηθήο
αλάπηπμεο

ζηε
καο

9

95

5.Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κνληέιν ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε καο

15

85

6.Θα πξνγξακκαηίδνπκε
κάζεκά καο εθεμήο

10

90

15

65

θαιχηεξα ην

7. Θα κνηξαζηνχκε ηηο γλψζεηο πνπ
απνθηήζακε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο
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3.4. Δπίπεδν 4. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ε
ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαη νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο
ηνπο απφ ηνπο κειινληηθνχο επηκνξθσηέο
Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιχνληαη ζε απηφ ην
επίπεδν. Άιισζηε, απηφ απνηειεί θαη ηελ κεγαιχηεξε πξφθιεζε. Δπηπιένλ, αμηνινγείηαη ε
ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαη νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο
κειινληηθνχο επηκνξθσηέο, «πξντφληα» πνπ νη ππεχζπλνη θνξείο πνπ δηνξγάλσζαλ ην
πξφγξακκα ζεσξνχλ φηη άμηδαλ λα «επελδχζνπλ» καθξνπξφζεζκα (Kirkpatrick &Kirkpatrick,
2016).ηνλ Πίλαθα 5, ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ «Πνιχ θαιά» παξνπζηάδνληαη αξθεηά
πςειά θαη γηα ην ιφγν απηφ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά.
Πίλαθαο 5. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα, ε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαη νη πξννπηηθέο
αμηνπνίεζήο ηνπο
Πνζνζηά%
Γειψζεηο

Καζφινπ

Μέηξηα

Καιά

%

%

%

1. Μπνξνχκε λα δηδάμνπκε ηελ χιε πνπ
κάζακε ζηνπο επηκνξθνχκελνχο καο

5

5

90

2. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε
ζχλδεζε ζεσξίαο - πξάμεο

5

10

85

3. Ζ πνηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ήηαλ
πςειή

10

90

4. Ζ πιαηθφξκα BBC βνήζεζε ζηελ
επνηθνδνκεηηθή δηάδξαζε κεηαμχ καο

15

85

5.
Θα
ρξεζηκνπνηήζνπκε
σο
κειινληηθνί επηκνξθσηέο ην κνληέιν
ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο

5

95

6. Θα πεξηνξίζνπκε σο κειινληηθνί
επηκνξθσηέο
ην
κνληέιν
ηεο
εηζήγεζεο/δηάιεμεο

5

95

5

90

7. Ζ επηκφξθσζε Β2 πνπ ζα
πινπνηήζνπκε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή

5

Πνιχ Καιά

Ζ επηκφξθσζε είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ νη πξαθηηθέο ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ θαίλεηαη
λα απνηεινχλ έλαλ πνιχ θαιφ νδεγφ, ηνλ νπνίν νη κειινληηθνί επηκνξθσηέο ζα εθαξκφζνπλ,
ζα αμηνπνηήζνπλ θαη ίζσο βειηηψζνπλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 6, ε κέζε ηηκή ησλ
απαληήζεσλ ησλ επηκνξθνχκελσλ ηνπ δείγκαηνο θπκαίλεηαη πάλσ απφ 3 γηα θάζε επίπεδν.
Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ην πξφγξακκα πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζηα επίπεδα 2 θαη 4
(γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, ηειηθά απνηειέζκαηα),
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αθνχ ε κέζε ηηκή είλαη πνιχ πςειή, ελψ ζηα επίπεδα 1 θαη 3 (αληηδξάζεηο ησλ
επηκνξθνχκελσλ ζπλνιηθά,αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά)ε αμηνιφγεζε θξίλεηαη ειαθξψο
ιηγφηεξν ζεηηθά. ην επίπεδν 3 (αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά) ζεκεηψλεηαη ε ρακειφηεξε κέζε
ηηκή, 3.7(.594). Οη ρακειέο ηππηθέο απνθιίζεηο δειψλνπλ κηθξή δηαζπνξά ζηηο απαληήζεηο,
γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πςειή ζπκθσλία ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εξσηεζέληεο,
ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κε ρακειή επηθπιαθηηθφηεηα(Πίλαθαο
6).
Πίλαθαο 5. πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα ηέζζεξα επίπεδα
Δπίπεδααμηνιφγ
εζεο

Πιήζνο

Διάρηζην

Μέγηζην

Μέζε ηηκή

Σππηθή
απφθιηζε

Δπίπεδν 1

20

1

4

3.8

.611

Δπίπεδν 2

20

1

4

3.9

.667

Δπίπεδν 3

20

2

4

3.7

.594

Δπίπεδν 4

20

2

4

3.9

.635

πδήηεζε απνηειεζκάησλ
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ Β‘
Δπηπέδνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθή. Τπάξρεη επίηεπμε ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ
επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έρεη ζπλδεζεί ε ζεσξία κε ηελ πξάμε
κέζα απφ ηελ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζελαξίσλ θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ελψ δηαθαίλνληαη
αιιαγέο ησλ ζηάζεσλ & ζπκπεξηθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηηο Σ.Π.Δ. θαη ησλ
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο. Ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηε
ρψξα καο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Δπηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ Σ.Π.Δ. θαηά ηελ
εθαξκνγή
ζηελ
ηάμε
(Καινγηαλλάθεο&Παπαδάθεο,
2014;Κνπηζηιένπ,
2015;
ηακαηνπνχινπ, Μπαιηάκεο& Παπαδνπνχινπ, 2017; πκεσλίδεο θ.ά., 2014).
Τπάξρεη ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο & επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ε αιιειεπίδξαζε
πνπ αλαπηχρζεθε κέζα ζηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ επνηθνδνκεηηθή,
αθνχ ζπλεξγαηηθά νηθνδνκήζεθε λέα γλψζε, πνξίζκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο έξεπλεο ηεο
Αλησλνπνχινπ (2017) θαη ησλ Ahmed, ArshadandTayyab (2019). Πξνσζήζεθε ε
παηδαγσγηθή ησλ (πνιπ)γξακκαηηζκψλ θαη πεξηνξίζηεθε ε δηάιεμε σο βαζηθφ κέζν
παξνπζίαζεο ηεο χιεο αιιάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην «δηδαθηηθφ παξάδεηγκα». Θα
ππάξμεη πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηκφξθσζεο απφ ηνπο επηκνξθσηέο, ελψ ε εξγαζία
ζε νκάδεο, κέζσ εμεξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλέβαιε ζηελ αμηνπνίεζε πξνεγνχκελεο
εκπεηξίαο (scaffolding). Ζ ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε έκθαζε ζηνλ αλαζηνραζκφ
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ζπλέβαιε ζηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ
επηκνξθσηή κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αιιαγήο παγησκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ
καζαίλνπκε (Μεηζηθνπνχινπ, 2019). Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο δχν
ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλνηθηή εξψηεζε «Έρεηε θάηη λα πξνζζέζεηε;»: «Δάλ κάζακε κε απηόλ
ηξόπν εκείο, ηόηε κπνξνύλ θαη νη καζεηέο καο» θαη «Απηή ε επηκόξθσζε καο άιιαμε, δελ
είκαζηε πηα νη ίδηνη». Χο αξλεηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθεθε ν εληαηηθφο ξπζκφο ησλ
καζεκάησλ, ε ζπζζψξεπζε κεγάινπ φγθνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ν φγθνο ησλ εξγαζηψλ
πξνο πινπνίεζε θαη νη πνιιέο ψξεο δηά δψζεο & αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ησλ
επηκνξθνχκελσλ.
Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Λεγνληή (2010), ν νπνίνο δηεξεχλεζε ηελ
επηκφξθσζε ησλ Δπηκνξθσηψλ θι. ΠΔ04 (Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) Β΄ Δπηπέδνπ θαηά ηελ
ηειεπηαία ρξνληά πινπνίεζήο ηεο ζε Π.Α.Κ.Δ., ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλάδνπλ
σο πξνο ην ζρεηηθά πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ ζην Π.Α.Κ.Δ. Αζήλαο αληίζηνηρα. Οη
εθπαηδεπφκελνη ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ φηη ζα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί επηκνξθσηέο,
εμαηηίαο ησλ λέσλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο
ζχλδεζεο ζεσξίαο – πξάμεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα είλαη πιήξεο θαη
εκπινπηηζκέλν κε λέεο πξνζεγγίζεηο, κεζφδνπο, επηθαηξνπνηεκέλε βηβιηνγξαθία θαη
ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο πεγέο/ινγηζκηθά εάλ ζπγθξηζεί κε άιια πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο
ζηελ Διιάδα. Ο Λεγνληήο δηεξεπλά θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζηα Π.Α.Κ.Δ., κηα παξάκεηξνο πνπ
δελ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, παξνπζηάδνληαο επίζεο πςειφ δείθηε ηθαλνπνίεζεο
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θεσξεί φηη απηφ νθείιεηαη ζηνλ θαιχηεξν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ,
ν νπνίνο ππάξρεη ζηα Παλεπηζηήκηα, παξά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θάηη πνπ δηαπίζησζαλ θαη
νη ίδηνη νη επηκνξθνχκελνη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ηα δηα δήζεο καζήκαηα δηεμάγνληαλ
ζε Δξγαζηήξηα Γισζζνινγίαο ζην Δ.Κ.Π.Α.
Χο πξνο ηε δηάξθεηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε παξνχζα έξεπλα ζπλάδεη κε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Λεγνληή (2010), θαζψο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη ζπκκεηέρνληεο
εκθαλίδνπλ κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (ζηελ παξνχζα έξεπλα ζρεηηθέο είλαη νη δειψζεηο
ζην Δπίπεδν 1-«Aληηδξάζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζπλνιηθά» κε ζρεηηθά κέηξηα πνζνζηά
ηθαλνπνίεζεο). Ο Λεγνληήο εμεγεί φηη απηφ νθείιεηαη ζην πνιχ πηεζηηθφ πξφγξακκα πνπ
εθαξκνδφηαλ ην 2010 κε πεληάσξε θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε. ηελ επηκφξθσζε ην 2019,
νη 350 απφ ηηο 380 ψξεο ηεο επηκφξθσζεο θαιχθζεθαλ ηφζν κε δηα δψζεο παξαθνινπζήζεηο
πεξίπνπ κία θνξά ην κήλα ζηελ Αζήλα, φζν θαη κε ηξίσξεο ζχγρξνλεο ζπλαληήζεηο ζε
πιαηθφξκα BlackboardCollaborate θαη παξάιιειε πινπνίεζε θαη παξνπζίαζε απαηηεηηθψλ
αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε απνηέιεζκα ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ν φγθνο ηνπ
πιηθνχ λα είλαη κεγάινο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία κε ηνπο επηκνξθσηέο ζπλάδνπλ κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, θαζψο θαη ζηηο δχν
έξεπλεο νη επηκνξθνχκελνη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην φηη νη
Δπηκνξθσηέο ήηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο έκπεηξα κέιε ΓΔΠκε ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ,
επηζηεκνληθφ θαη επηκνξθσηηθφ έξγν.
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χκθσλα κε ηνλ Λεγνληή, ζπλνιηθά ηα πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο Β‘ Δπηπέδνπ βνήζεζαλ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίζνπλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, λα ζρεδηάζνπλ νξγαλσκέλα
δηδαθηηθά ζελάξηα, λα αμηνινγνχλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ κέζα, πεγέο θαη πφξνπο πνπ λα
ηαηξηάδνπλ ζην δηθφ ηνπο ζπγθείκελν, αλάγθεο θαη ηάμεηο θαη λα παξνπζηάδνπλ θαηλνηφκεο
πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. Ζ ίδηα ινγηθή δηέηξεμε θαη ην παξφλ πξφγξακκα
επηκφξθσζεο, αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο, δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, ε ζπκθσλία ησλ επξεκάησλ θαη ησλ δχν εξεπλψλ γηα ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία, ε νπνία φκσο απαηηεί ρξφλν θαη
ζσζηή πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ζεηηθή απηή ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζπλνδεχεηαη απφ ζπρλή ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ ηάμε θαη ππεξληθά ηα εκπφδηα θαη ηηο
δπζθνιίεο, π.ρ. ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή, πνπ πξνβάιινληαη γηα ηε κε ζπρλή ρξήζε
ηνπο (Λεγνληήο, 2010). Σέινο, ν ζπρλφο ζρεδηαζκφο θαη ε ρξήζε ζρεδίσλ καζήκαηνο θαη
θχιισλ εξγαζίαο, ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο κε παηδαγσγηθή ελζσκάησζε ησλ
Σ.Π.Δ. θαη ε έληαμε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη κηα εθ ησλ σλ νπθ άλεπ δηδαθηηθή
δεμηφηεηα ησλ Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ, εμαηηίαο ηεο πςειήο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηα Π.Α.Κ.Δ. Χο απνηέιεζκα, ην κάζεκά ηνπο είλαη πην
ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηφκν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ
επηκνξθσζεί ζην Β1 ή Β2 Δπίπεδν(Καινγηαλλάθεο&Παπαδάθεο, 2014;Κνπηζηιένπ, 2015;
ηακαηνπνχινπ θ.ά., 2017).

πκπεξάζκαηα –Πξνηάζεηο
Ζ παξνχζα έξεπλα ζηφρεπε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο γηα ηελ
απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ Σ.Π.Δ. ζηα
ΠΑ.Κ.Δ. ηεο πζηάδαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ κέζσ ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο. Σα
απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηε ζπλνιηθή ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
επίηεπμε ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ-ζηφρσλ, αθνχ ε επηκφξθσζε ζπλέβαιε ζηελ πξνζσπηθή
θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ελψ νη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ ζα
αμηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. Χο αξλεηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ν εληαηηθφο ξπζκφο ησλ
καζεκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε κεγάινπ φγθνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ.
Χο αδπλακία ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ην
ζχλνιν αλά ηελ Διιάδα θαη ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Μάιηζηα, ε παξνχζα έξεπλα ζα
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ιφγσ ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο θαη ηνπ κηθξνχ
δείγκαηνο σο κειέηε πεξίπησζεο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ηα απνηειέζκαηα δελ επηηξέπεηαη
λα γεληθεπζνχλ. Χο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαγξάθεθε ε παξνρή
επηπιένλ ηχπσλ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ε κείσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ε
δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ π.ρ. ηνπ κνληέινπ CLIL
ή ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο.
Καζψο ε απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο αιιαγήο ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο είλαη κηα
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καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα αξθεηφ ρξφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
επηκφξθσζεο, πξνηείλεηαη ε επαλάιεςε ηεο έξεπλαο θαη ε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ
ζηηο Σ.Π.Δ. κε παξάιιειε δηεξεχλεζε πεξηζζνηέξσλ παξακέηξσλ θαη δηαζηάζεσλ ηεο
επηκφξθσζεοπνπ ζα ζπκπιήξσλαλ ηελ παξνχζα έξεπλα.Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε
πνιιαπιψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (ι.ρ. ζπλέληεπμε, παξαηήξεζε), ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα αλαδείμεη λέεο πηπρέο (επίπεδα εθαξκνγήο, αληίζηαζε, θίλεηξαησλ
επηκνξθσηψλ θαη ησλ επηκνξθνχκελψλ ηνπο)γηα ηξηγσλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.Θα
κπνξνχζε,επίζεο, λα δηεμαρζεί κηα δηαρξνληθή κειέηε ζηαζεξνχ δείγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπιιερζνχλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηνλ ίδην πιεζπζκφ ζε βάζνο ρξφλνπ.
Ζ έξεπλα θαη ε σο ηψξα εκπεηξία δείρλεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο θαη ην
ειιεληθφ, πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα (νηθνλνκηθή, θνηλσληθή,
πνιηηηζκηθή), ζηελ νπνία νη Σ.Π.Δ. απνηεινχλ κέξνο ηνπο. Σν παξφλ πξφγξακκα αμηνπνηεί
ζπλεηδεηά ηα πνξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο, γη‘ απηφ θαη δελ πξνζεγγίδεη ην δήηεκα απφ
κηα ηερληθή ζθνπηά, φπνπ ζα αξθνχζε κηα απιή εμνηθείσζε κε ηα Φ.Μ. Αληίζεηα,
αλαδεηθλχεη ηε ζπλζεηφηεηα ησλ πξαγκάησλ θαη επηρεηξεί λα πξνεηνηκάζεη επηκνξθσηέο –
εθπαηδεπηηθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ ην ζπγθείκελν θαη λα
ζρεδηάδνπλ δπλακηθά ηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο
ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πιένλ, ην φξακα πξέπεη λα είλαη φηη ε
επεξρφκελε Δπηκφξθσζε Β2 Δπηπέδνπ ζηηο Σ.Π.Δ ζα θαηαθέξεη λα δψζεη ζηα ζρνιεία
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ζρεδηάζνπλ θαη ζα ζπγγξάςνπλ λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε έλαλ
θφζκν πνπ αιιάδεη γηα καζεηέο θαη πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα.
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Abstract: The 2018 Pisa (Programme for International Student Assessment) test results,
which were announced in December 3, 2019 (Sleicher, 2019), showed no progress in the EU
students‘ performance in Mathematics and Science (European Commission, 2019). From
2000 to 2015, the advancement of STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) Education has not been very encouraging. In the 2018 Pisa test, the situation
remained static despite the EUN‘s (European Schoolnet‘s) ongoing activity during the last
few years in Europe (Billon et al. 2019). The continued enlargement of the European Union,
the different national curricula of the EU member states and the increase of the immigrant and
refugee flows have contributed to the recorded stagnation. STEM education, involving an
integrated approach to teaching Sciences in conjunction with an Enquiry-Based approach to
learning, is directed at developing students‘ problem-framing and problem solving skills as
well as their ability to contextualize scientific concepts in real-life situations. The object of
this article is to monitor the progress of STEM Education from 2000 to 2018 and to assess the
way that the increase of EU student interest in STEM subjects is measured by taking into
account the underachievement of fifteen-year-old students in Mathematics and Science (TitinSnaider et al., 2018) as well as the achievement of the SDG4 (Sustainable Development Goal
4) goal for quality education and sustainable development (Unterhalter, 2019).
Keywords: STEM Education, Pisa Test, SDG4, European Schoolnet

Introduction
In the USA, from 1990 to the present, the STEM sector has grown attracting even more new
scientists to join the STEM work force at a much higher rate and with higher salaries (US
Department of Labor, 2019). In China, the percentage of young people studying in STEMrelated academic departments has quadrupled between 2000 and 2012 (National Science
Foundation, 2018).
In contrast, in the EU-27, more than half of the countries had a lower-than-average score in
the PISA (Programme for International Student Assessment) test, Science and Mathematics
(OECD, 2009). Figures show that, in developed countries, students, aged 13-15, have a
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decreased interest in science, technology, engineering, and math lessons and that they do not
think seriously about pursuing a relevant career.
The Rocard report on science teaching argues that good practices are bound to act as
prerequisites for a dramatic change in the interest of young people. In fact, it would be a good
idea if education, industry and politics joined forces to create professional experts who will be
able to respond to future work needs in STEM training by filling key positions (Rocard,
2007).
What can be derived from the above, countries outside the European Union with robust
economic growth, like China and the USA, will be able to cover their workplace needs in
STEM employees and proceed smoothly. In the EU, the situation is slightly different because
young people and especially young female must be convinced to get more involved in Science
and Mathematics if they are to fill emergent job positions in the STEM sector.
This article will attempt to set out the situation from 2000 to 2018 according to the OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) publications and to elucidate the
reasons why there is nν significant progress being made in STEM Education even in
developed countries.
Although EU invests in education and especially in the STEM sector, there is no tangible
progress since the EU is in a constant state of expansion through the simultaneous
incorporation of refugees and immigrants (OECD, 2015). What must be made clear is that
current progress in STEM Education should be recorded in a different way so that it may be
disconnected from the indicator of the 15-year-old underachievement in Mathematics and
Science of the Pisa test. The above low performance indicator is associated with the indicator
of achievement of the SDG4 goal for quality education in all EU countries until 2030.
A major factor affecting the students‘ performance in the Pisa test as regards Science and
Mathematics is the different way of teaching STEM subjects adopted by the different
educational systems of the member states because of the significant differences and directives
contained in their national curricula. The most predominant practices affect the students‘
performance.
The evaluation of the statistical results developed by the OECD indicates that there is delay in
the decrease of the percentage of 15-year-old underachievers in Mathematics and Science.
More specifically, although the goal is 15%, the 2015 results show that 22,2% of European
students in Mathematics and 20,6 students in Science were not admitted to the third level of
the Pisa test (Parveva et al 2018). Nonetheless, this does not entail that there is no
improvement in education in the corresponding sector. The newcomer Romania has a
percentage of 39,9%, crisis-hit Greece a percentage of 35,5%, EU-28 an average percentage
of 22,2% and the U.S.A. a percentage of 29,4% (Eurostat, 2019). Therefore, the focal issue
should not be the underachievement of 15-year-old students but good performance standards
which will lead the way to STEM-related jobs.
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So, wherein lies the question as far as STEM education is concerned? If taken for granted that
not much progress has been made thus far, what remains to be done? A painstaking research
and analysis of the data about education will give us access to the bigger picture about the
progress achieved in the last few years so that Europe can take the next step. In the European
Union, it is believed that networking (Scimeca et al, 2009), mobility (European commission,
2018) and collaboration between competent authorities (Titin-Snaider et al, 2018) can yield
positive results on educational matters which will, in turn, lead to economic development and
social cohesion. Despite any difficulties that may arise, there is one goal we should never lose
sight of and that is Sustainable Development.

1. Body
1.1 Method
This article is based on the most recent statistical studies carried out in the countries of the
European Union in recent years aiming at the review of the situation regarding Science and
Mathematics teaching. The four main organizations involved in the above issue are the
European Commission, the OECD, the EUN and Eurostat. Individual statistical studies have
been used from other organizations as well.
To begin with, there is a detailed account of the trajectory of progress in EU countries with
different national curricula in education and a different approach to Mathematics and Science
teaching problems. Subsequently, there is a presentation of the general picture espoused in the
EU-28 with an emphasis on the fact that the goals for quality education and sustainable
development are still at arm‘s length. Finally, after the presentation of the EUN‘s activity on
STEM Education follows a commentary on the way progress in STEM Education is recorded
and on the extent to which the aforementioned way constitutes a failsafe indicator leading to
the following steps to be taken.
The outcome of this study will bring to the fore that the activity developed in the EU on the
progress of STEM Education must be continued and systematized for individual member
states via the creation of a prioritization framework in relation to the wanting sectors so that
each country can do things at its own pace towards securing the sustainability of Mathematics
and Science instruction.
1.2 Results & Analysis
1.2.1 Pisa test
In December 3, 2019, the 2018 Pisa test results announced by OECD did not show significant
differences for the countries of the EU-28. The SD4 goal of the EU for quality education was
not achieved since the percentage of the fifteen-year-old students who were not admitted to
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the third level of the Pisa test exceeded the 15%. Despite fluctuations in the countries‘
percentages, there is stagnation in Mathematics and Science.
Table 1. Underachievement in Science & Mathematics percentage (%) 2009 – 2018

Time

2009

Field

Maths

2012

2015

2018

Science Maths Science Maths Science Maths Science

Geo
EU 28
EU 27 22,3

22,2
17,7

22,1

20,6

22,4

21,6

16,6

Estonia, Poland, Ireland and Finland have attained the goal while Denmark is close to its
attainment. In the remaining countries, from 2009 to 2018, the indicator for Mathematics and
Science has declined slightly compared to Romania, Bulgaria, Cyprus, Greece, Croatia and
Malta (OECD, 2019). These countries are recent newcomers to the EU, hence their need of a
period of adjustment to the European legislation, or they are countries in the process of
exiting the economic crisis.
An influencing factor determining the students‘ performance in the Pisa test are the immigrant
and refugee flows. There is a large performance gap in the percentage of the 15-year-old
underachievers between those who are national residents and those who have an immigrant
background even in countries with good performance standards in the Pisa test. (European
Commission, 2018).
Table 2. Low performers in reading among students with immigrant background %
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Country

%

Albania

87,6

North Macedonia

65,5

Bosnia and H

62,5

Bulgaria

61,9

Slovakia

51,4

Greece

48,3

Netherlands

43,5

Montenegro

40,2

Finland

39,9

Austria

39,9

Sweden

37,9
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Additionally, the countries which are expected to enter the enlarged EU do not have good
percentages in the aforementioned indicators; thence, they will cause low student performance
in Mathematics and Science to increase. Albania, Northern Macedonia, Serbia, Montenegro
and Bosnia share low percentages in Reading, Mathematics and Science, so the situation will
get worse.
Table 3. Students performance in reading PISA test 2018

Country

Mean score

Albania

405

Bosnia and H

403

Montenegro

421

North Macedonia

393

Serbia

439

To sum up, from 2009 to 2018 student achievement in Mathematics and Science is stagnant
except for the case of the indicator of Science in 2012 which approached the goal of the 15%.
25
20
15

Maths

10

Science

5
0
2009

2012

2015

2018

Figure 1. Underachievement in Science & Mathematics percentage (%) 2009 - 2018

1.2.2 The European Commission
According to the Eurydice observatory since 2009, the European Council approved the
increase of the engagement with basic skills with a view to reducing the percentage of fifteenyear-old underachievers in Reading, Mathematics and Science to less than 15% until 2020.
Nevertheless, the non-satisfying performance in the Pisa test keeps on posing a serious
challenge to the entire Europe (Parveva et al, 2018).
In the EU, the promotion of education is of vital importance. Quality education does not only
account for the economic development, social cohesion, research and innovation but also
leads to a dramatic change of the citizens‘ prospects for personal development (European
Commission, 2019). The European Commission, by insisting on the promotion of the scienceoriented STEM culture in order to carry on with the activity which had been highlighted in the
previous decade (Gago, 2005), launched the ―New Skills Agenda for Europe‖. This
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compilation of ten actions is addressed to the 70 million Europeans who are deficient in basic
reading skills, numeracy and digital competencies as well as to the 12 million unemployed.
(European Commission, 2016).
Via the support of the European Commission, Denmark has made a significant effort to guide
students and parents with the help of the project called ‗STEM - the way to business
competence and employment‘. The collaboration among educational bodies, i.e. vocational
schools, is aimed at motivating students to select STEM Education for future study or career.
It is possible even for adults to participate in the project in order to further improve their
skills, be gainfully employed and/or develop professionally (European Commission, 2019).
In this way, the European Commission is an active participant in the in-depth evaluation and
analysis of the statistical results concerning general education focusing on STEM Education
on an equal basis. In the 2018 Education and Training Monitor (European Commission,
2018), it is pointed out that the ways of teaching STEM subjects have an effect on the SDG4
indicator and the development of STEM Education.
Table 2. Teaching practices/strategies for science

Science instruction Description
Teacher-directed

Well-structured and informative lessons that include
teachers‘ explanations of concepts, classroom debates and
students‘ questions

Enquiry-based

Science activities that lead students to study the natural
world and to explain scientific ideas by engaging in
experimentation and hands-on activities

Adaptive

Teacher‘ flexibility in adapting the lessons to students with
different knowledge and abilities

What is of particular interest in the following diagrams is the impact of the Science teaching
techniques on the probability that a student will not pass the second level of the PISA test and
will be characterized as underachiever.
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Figure 2: Relations among the probability of being a low achiever in science, three types of teaching
practices and hours of learning

The directed and adaptive instruction in conjunction with the increase in teaching time
generally reduces the probability that a student be characterized as underachiever while the
Enquiry-based instruction does not have the same results. When Enquiry-based instruction is
used in small percentages, the probability under discussion is reduced, while in the case of
large usage percentages it appears to cause problems for students with low performance
impeding the goal achievement.
While Enquiry-based instruction does not favour underachievers, it contributes to the
development of STEM Education which entails not only that its use by educators should be
targeted at the average student but also that a combination of techniques is more likely than
not to produce better results for all students.
The participation of Europeans in tertiary education proves that even countries with
underachievement in the PISA test have attained the EU goal by means of a satisfying student
increase from 2005 to 2018 (Eurostat, 2020). 43% of the 4,259 graduates of 2017 have been
involved in STEM subjects like Mathematics and Science, ICT, Engineering, Agronomy and
Health. In conclusion, almost half of the European graduates are involved in the STEM sector
(Eurostat, 2019).
1.2.3 EUN‟s & other organizations‟ activity
At the end of 1996, subsequent to a presentation by the Swedish Minister of Education during
a meeting of Education Officers coming from the Ministries of Education of EU countries, the
Swedish Ministry of Education invited organizations that were interested in participating in a
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European network to submit a proposal to the European Commission. That invitation signaled
the official beginning of the EUN‘s activity. (Leask &Younie, 2001).
EUN‘s Project Manager, Dr Agueda Graz, in her presentation in Warsaw, in September, 2014
during the ―STEM Educators Academy‖ conference (the first conference on STEM Education
in EU) gave information about: eTwinning which is about linking schools, InGenious, later
renamed into STEM Alliance, which is about developing STEM Education, and Scientix
which is about promoting collaboration among educators, researchers, policy officers and
other professionals. According to her, these are the three main courses of action planning
through which STEM Education is developed in the EU. The EUN‘s activity as this is
recorded in the last Scientix update (Billon et al. 2019) has had very good results as it is based
on the three-fold objectives: networking, collaboration and mobility.
EUN‘s immediate goals are to give educators access to the new educational projects, its
provision of high level quality resources and to the reports and news about STEM Education
as well as to encourage them to share good practices (Billon et al. 2019).
2000 is not only the chronological point of reference when great effort was put into rekindling
the students‘ and teachers‘ interest in Mathematics and Science with the support of EU
(Horizon 2020), but also the year which gave birth to a network of NCPs (National Contact
Points) and Scientix ambassadors supported by the Ministries of Education of the 34 countries
collaborating with the EUN. The Horizon 2020 Programme has invested around 80 billion
euro for the 2014-2020 period to be spent on innovation and sustainable development
(European Commission, 2013).
The most important action in education is teacher training. The EUN gives priority to this
action by organizing a great number of training and professional development opportunities.
Moodle courses, webinars, MOOCs, workshops, conferences and competitions are organized
throughout Europe providing participants with thought-provoking experiences which aid them
in altering their attitude towards the teaching of Mathematics and Science.
The STEM Coalition (Asselbergs, 2019) network is considered a parallel to that of Scientix
network which supports the coordination and the application of a national strategy for STEM
Education and the job market, while the STEM Monitor Programme
(DepartementOnderwijsenVorming, 2019), is an action plan conceived by the Flemish
government in cooperation with the European Commission which monitors the STEM action
in accordance with specific indicators.

2. Discussion & Conclusions
The PISA test constitute a one-dimensional recording of the present situation in world
education which, as it turns out, have been converted into a racing competition as to which
country will finish first. China‘s first place this year owing to the rearrangement of the
provinces from which participant students came from (Liu, 2018) as well as Turkey‘s
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impressive progress (OECD, 2019) make us puzzle over the experimentation with the sample
and the possibility of a concealed in a simple test for students expediency. What is more,
research is scarce on the efficacy, adequacy and general value of a PISA test (Zhao, 2019).
Besides, the research in education should not focus solely on the indicators for Reading,
Mathematics and Science, but also on the social skills developed in the school unit.
It has been proved that not only does the standard and extensive classroom-based application
of Enquiry-based learning not improve underachievement, but may turn out to be a
contributing factor to its consolidation. For this reason, there should be no causal correlation
between the underachievement of fifteen-year-old students in Mathematics and Science and
the development of STEM Education.
Every EU country is in the process of establishing an individual action plan which will
facilitate young people‘s route to Mathematics and Science within the broader commitment
framework towards the European Commission. The role of the European Commission is to
show the way while the role of the involved parties is to follow in their own way. In this
respect, the EUN‘s and other organizations‘ activity is pertinent to the established standards
and has very good results. What should be taken into serious consideration is that the EU
enlargement complicates things further, mainly because the Balkan and Eastern European
countries have a long way to go.
The situation in the job market related to STEM shows that the employment rate of STEMskilled manpower is on the rise, despite the economic crisis, and is expected to keep on rising
because of the growing demand. At the same time, a large number of STEM professionals are
approaching retirement age. Around 7 million job openings are expected until 2025. The
demand for STEM skills requires specialized training in both secondary and tertiary education
(European Parliament, 2015).
The immigrant and refugee flows will continue. The young people coming from developing
countries migrate with a view to looking for a better future in developed countries. Although
nations invest a lot of money in youth training, young people move abroad for work instead of
staying behind to fulfill the norm of reciprocity. Immigrants and refugees from all over the
world enter Europe either legally or illegally. Europe is the epicenter of political
developments with border conflicts taking place close by and with the relationship of EU
member states remaining economic instead of entering the process of European integration.
The educational institutions should abide by the principles of democracy, equality and social
integration whilst maintaining their independent character. A higher participation of
preschoolers is another important aim. What holds true in respect of education is that changes
take effect only gradually because involved parties have difficulty becoming aware of the
road to be taken from the outset. The question to be posed at this point is whether it is ethical
to direct students‘ attention towards Mathematics and Science by deviating it at the same time
from Humanities and Social Sciences which are considered to promote and preserve culture.
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Τπνινγηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ κίαο ππξαθησκέλεο αληίζηαζεο απφ ηελ
αλάιπζε θάζκαηνο θσηφο, πξνο έληαμε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε κεζνδνινγία
STEM.
Calculation of the characteristic quantities of an incandescent resistor from the analysis
of light spectrum, to be included in the educational process with STEM methodology.
Πνιχδσξνο ηαπξφπνπινο, 3νΔ.Κ. Πεηξαηά, Μεραλνιόγνο Δθπαηδεπηηθόο, MSc STEM in Education,
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Abstract: The current paper presents workshop with a detailed analysis of the light spectrum
in order to calculate the incandesce timing of an electric heated resistor, also the wave length
of the emitted radiation. An experiment is done to calculate the various basic characteristics of
the resistor. The software that is used is of moderate difficulty. The aim of the project is to
incorporate innovations in the educational process. It is addressed to teachers of secondary
general or vocational education. The specific methodology can be used in Physics and
specifically in teaching optics, heat, and in Metallurgy for the analysis of metal vapor
spectrum. Also, it can be used in Technical vocational training courses that teach electric
heated car catalysts. By altering this method, modern educational objects can be created for
any level of education, thus enriching the educational process and integrating STEM (Science
Technology, Engineering, Mathematics). The video of the experiment is presented and the
free open source software used is called Tracker Video Analysis and Modeling Tool, which is
suggested in the development of other similar applications. This software introduces open
source programming, which is especially well known to teachers, specializing in Physics, in
video motion analysis. Furthermore, it has the ability to analyze the light spectrum, which
little information is stated on the internet. Therefore, this effort encourages teachers to use
ICT, in a pleasant and innovative way, for the benefit of learning.
Keywords: Light spectrum, incandescence, free software, STEM, Tracker.
Πεξίιεςε:ηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχζζεηαη ιεπηνκεξψο κία πηινηηθή κέζνδνο
αλάιπζεο θάζκαηνο θσηφο κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ππξάθησζεο κίαο
ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελεο αληίζηαζεο, κε ηε βνήζεηα βηληενζθφπεζεο πεηξάκαηνο.
Αθνινπζεί ππνινγηζκφο εχξεζεο ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο θαη
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βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αληίζηαζεο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε έληαμε
παξφκνησλθαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Γίδεηαη επίζεο ε θαηεχζπλζε
ρξήζεο ηεο κεζνδνινγίαο απηήο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ελφηεηεο
νπηηθήο ή ζεξκφηεηαο. Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε ρεκείαζηελ αλάιπζε αηκψλ θαζψο επίζεο
ζε πιεζψξα καζεκάησλ ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Παξαηίζεηαη video ηνπ
πεηξάκαηνο θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα,
σο κέζνδνο αλάπηπμεο άιισλ εθαξκνγψλ. Δίλαη κία ζχγρξνλε πξφηαζε δεκηνπξγίαο
ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθείκελσλ γηα νπνηαδήπνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο
εκπινπηίδνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εηζάγνληαο ζε απηήλ
ηελ κεζνδνινγία STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics). Σν ειεχζεξν
ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην «Tracker Video
Analysis and Modeling Tool». Έρεη θαηαζηεί γλσζηφ απφ ηελ αλάιπζε θίλεζεο κέζσvideo.
Τπάξρεη φκσο κία άγλσζηε πηπρή απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη ε αλάιπζε θάζκαηνο θαη
παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ζε απηφ ην workshop. Γελ δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν
γηα ηε ρξήζε ηνπ, φζνλ αθνξά απηήλ ηελ δπλαηφηεηα. Δίλαη ε πξψηε δηεζλήο
παξνπζίαζεαλάιπζεο θάζκαηνο απφ video. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ., κε επράξηζην ηξφπν, πξνο φθεινο ηεο κάζεζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Φάζκα θσηφο, ππξάθησζε, ειεχζεξν ινγηζκηθφ, STEM, Tracker.

1. Δηζαγσγή
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξφηξπλζε έληαμεο θαηλνηφκσλ ππνινγηζηηθψλ ινγηζκηθψλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κπνξνχλ εχθνια λα
εγθαηαζηήζνπλ ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ Tracker Video Analysis and Modeling Tool ζε
πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (https://physlets.org/tracker/) θαη λα εμνηθεησζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο, δίδεηαη πξφζβαζε ζε έλα ππνινγηζηηθφ
πεξηβάιινλ πςειήο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάιπζε θίλεζεο ή ηελ αλάιπζε θάζκαηνο θσηφο
κέζσ video πνπ ίζσο νη ίδηνη καζεηέο λα έρνπλ θαηαγξάςεη.
Πξνυπνζέζεηο ηεο κεζνδνινγίαο STEM είλαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε αλάπηπμε
πεηξάκαηνο. Σν πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη πξνο επίιπζε, γηα απηήλ ηελ εθαξκνγή, είλαη ν
ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ κέρξη ηελ πιήξε ππξάθησζε κίαο αληίζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν
καζεκαηηθφο ππνινγηζκφο βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο (σκηθή αληίζηαζε, ζεξκνθξαζία,
ξεχκα, ηζρχο). Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ κε νπηηθή παξαηήξεζε πνηθίιεη αλάινγα ηνλ
παξαηεξεηή πνπ πξνζπαζεί λα κεηξήζεη ηνλ ρξφλν κε κνλαδηθφ φξγαλν έλα ρξνλφκεηξν
ρεηξφο. κσο ε αθξίβεηα ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ κέζσ ηεο αλάιπζεο θάζκαηνο, ηεο
εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, είλαη πνιχ πςειή. Σν ινγηζκηθφ αμηνπνηεί ηελ RGB
αθηηλνβνιία απφ έλα video πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί αθξηβήο ππνινγηζκφο. Μεηά ηελ
εηζαγσγή ηνπ video ζην ινγηζκηθφ γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή
ρξήζηκσλ γηα ζπνπδή δηαγξακκάησλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ θαηλνηφκνπ απηνχ εθπαηδεπηηθνχ
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αληηθεηκέλνπ έρεη σο θίλεηξν ηελ αλππαξμία παξφκνησλ ειεχζεξσλ εθαξκνγψλ ζην
δηαδίθηπν γηα ρξήζε ζηε δηδαζθαιία. Σν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα
θηιηθφ γηα ηνλ ρξήζηε. Ζ έληαμε ηνπ ινγηζκηθνχ εηζαγάγεη ηνλ θιάδν Technology (Σ) ηεο
κεζνδνινγίαο S.T.E.M. πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βαζηθφ ζεκείν
είλαη φηη εληάζζεη ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε (ComputationalThinking) ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ελφο νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο πνπ
πεξηιακβάλεη έλλνηεο θπζηθήο, καζεκαηηθψλ, ηερλνινγίαο θαη κεραληθήο.
1.1.

Ση είλαη ην STEM ζηελ εθπαίδεπζε

Αλ αλαδεηήζνπκε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ην αθξσλχκην STEM ζα ζπλαληήζνπκε πνιιέο
αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ην φηη πξφθεηηαη γηα κία θαηλνηφκν κεζνδνινγία πνπ εληάζζεη ζηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία φρη κφλν ηηο βαζηθέο Δπηζηήκεο (Φπζηθή, Υεκεία θ.α.), αιιά επίζεο ηελ
Σερλνινγία, ηε Μεραληθή (Μεραλνινγία) θαη ηα Μαζεκαηηθά. ηελ Διιάδα ε κνλαδηθή
θηλεηηθφηεηα πνπ δηαθαίλεηαη ζήκεξα ζηε κεζνδνινγία STEM ζηα Διιεληθά ζρνιεία είλαη ε
εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηιακβάλεη ζπλαξκνιφγεζε δνκηθψλ
ζηνηρείσλ (Engineering) θαη ππνηππψδε πξνγξακκαηηζκφ (Technology). Δθιείπεη φκσο έλαο
αθφκε θιάδνο γηα λα είλαη πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε STEM. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία
εθαξκνγή STEM ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θιάδνη. ηελ πεξίπησζε
πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί φινη νη θιάδνη, ηφηε γίλεηαη αλαθνξά γηα νινθιεξσκέλν STEM.
Σν αθξσλχκην S.T.E.M. πξνθχπηεη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Science, Technology,
Engineering, Mathematics. Δίλαη ε ζχγρξνλε θαη θαηλνηφκνο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ
αμηνπνηεί 4 θιάδνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Δπηζηήκεο, Σερλνινγία, Μεραληθή θαη
Μαζεκαηηθά. Πξφζθαηα έρνπλ πξνζηεζεί Art θαη Culture, έηζη ην αθξσλχκην STEM
ηξνπνπνηείηαη ζε STEAM θαη STEMAC αληίζηνηρα. Δίλαη απαξαίηεην λα έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ηξείο απφ απηέο ηηο επηζηήκεο ζηε κεζνδνινγία θαη εηζεξρνκέλεο ηεο κίαο λα
εμέξρεηαη ε άιιε.
Ζ BeattyA., ζην βηβιίν SuccessfulSTEMEducation, αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα δηδάμνπλ ηε κεζνδνινγία STEM, φηη πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα
αθνινπζήζνπλ θαηάιιειε επηκφξθσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο ζηα
καζήκαηα. Πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα project (portfolio ή εξεπλεηηθή εξγαζία), λα γίλεη
πξαθηηθή ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Σν 2015, ην ίδξπκα JackKentCooke επηρνξήγεζε Αθαδεκίεο θαη Παλεπηζηήκηα κε ην πνζφ
ησλ 1,6 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά θνηηεηέο πνπ
επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ ηε κεζνδνινγία STEM. Απηφ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, ν πξφεδξνο Obama, ζηηο 13 Μαξηίνπ 2015, δειψλεη φηη
έρνπλ δηαηεζεί πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ
STEM ζηελ εθπαίδεπζε, κε ην ζχλζεκα ―εθπαηδεχζηε λα θαηλνηνκνχλ‖,
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«Educatetoinnovate». ηελ έθζεζε ηνπ ObservatoryonBorderlessHigherEducation
αλαθέξεηαη φηη πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηηο Ζ.Π.Α. 20–30% ηαιέληα ζην STEM απφ άιιεο
ρψξεο. Αθφκε πξνηείλεηαη λα δνζεί VISA (H-1B) ζε κεηαλάζηεο πνπ δηαζέηνπλ Master ή Phd
ζην STEM πξνθεηκέλνπ λα εξγαζζνχλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη εγέηεο ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο. ηε ζειίδα ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ ν Πξφεδξνο Barack Obama επηζεκαίλεη
επίζεο φηη απαηηείηαη λα εθπαηδεπηεί πιήζνο θαζεγεηψλ εηδηθεπκέλσλ ζην STEM: «One of
the things that I’ve been focused on as President is how we create an all-hands-on-deck
approach to science, technology, engineering, and math… We need to make this a priority to
train an army of new teachers in these subject areas, and to make sure that all of us as a
country are lifting up these subjects for the respect that they deserve». President Barack
Obama Third Annual White House Science Fair, April 2013.
ε πξάμε (8/7/2015) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο παξαηεξνχκε ηελ πξνηξνπή
γηα ζρεδηαζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ην STEM: «Ζ έληαμε ηνπ πξνηείλεηαη απφ
φζνπο ζρεδηάδνπλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηφζν γηαηί εμππεξεηεί θαιχηεξα ηε κάζεζε κέζα
απφ ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φζν θαη γηαηί γεθπξψλεη ην ράζκα αλάκεζα
ζηελ επηζηήκε θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ έλα πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ επηζηεκψλ
απηψλ κέζα απφ έλα κνληέιν έληαμεο κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφηεξν γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ 21νπ
αηψλα».
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 ν Πξφεδξνο Trump απνθάζηζε λα επελδπζνχλ 279 εθαηνκκχξηα
δνιάξηα, απφ ην ππνπξγείν παηδείαο ησλ ΖΠΑ, ζε πςειήο πνηφηεηαο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο
ζηε δηδαζθαιία ηνπ STEM. Απηφ έπξεπε λα ζπκβεί άκεζα ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ
2018.
Πξφζθαηα δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 2539/24-6-2020η.β΄ ε ππνπξγηθή απφθαζε
Φ.7/79511/ΓΓ4 πνπ εηζάγεη ηελ εθαξκνγή ηεο πηινηηθήο δξάζεο «Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ»
ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη
εθπαίδεπζε ζηε κεζνδνινγία STEM.
1.2. Καηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε (innovation of education)
χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002) ν φξνο ―θαηλνηνκία‖ είλαη ην άλνηγκα λέσλ
παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κεηαξξπζκίζεσλ θαη πηνζέηεζε νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ζηε
δηδαθηηθή.
Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο – (Ο.Ο..Α.– O.E.C.D.) έθδσζε ην
βηβιίν ησλ Vincent. etal., ην 2014. ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν πεξηέρεηαη ζεηξά εξεπλψλ γηα
ηελ θαηλνηνκία ζηελ Δπξσπατθή Δθπαίδεπζε. Οη ζπγθξίζεηο δείρλνπλ φηη ην 70% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δ.Δ. έρνπλ θαζηεξσζεί γηα ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη ε
έληαμε ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ είλαη ζεκαληηθφηεξεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε παξά
ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα. Καηά ηνλ Ο.Ο..Α. ε θαηλνηνκία δίλεη έκθαζε ζην
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απνηέιεζκα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ην νπνίν είλαη κεηξήζηκν. χκθσλα κε ηνλ Leach
(1994:135), νη θαηλνηνκίεο πξέπεη λα εληζρχνπλ ην ζρνιείν γηα λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη.
Ζ αιιαγή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηδεψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα. Ζ
αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε άιια πην απνηειεζκαηηθφηεξα, είλαη κηα
αθφκε θαηλνηφκνο δξάζε.
1.3.

Τπνινγηζηηθήζθέςε(Computational Thinking C.T.)

Μηα άιιε ζεκαληηθή θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε Τπνινγηζηηθή θέςε
(ComputationalThinking– C.T.). χκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Μαπξνπδή, Πέηξνπ, Φεζάθε,
(2014): «Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ζεσξείηαη θιεηδί γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ ηνπο πνιίηεο ζηε δεκηνπξγηθή επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηλνηνκία. Δπηπιένλ, ε ππνινγηζηηθή ζθέςε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα
ηελ πξνζέγγηζε νπνηνπδήπνηε άιινπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ
δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ επηζηεκνινγία θαη ηε κεζνδνινγία ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ ππνινγηζηηθή ζθέςε έγηλε ην ελλνηνινγηθφ φρεκα κε ην νπνίν ε
Πιεξνθνξηθή ζα απνθηήζεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε».Ο φξνο
Computational Thinking ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Seymont Papert ην 1980.
Ζ νινθιεξσκέλε STEM πξνζέγγηζε είλαη ζεκαληηθφηαην βήκα γηα ηε ζχλδεζε ηεο
ππνινγηζηηθήο ζθέςεο κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηηξέπεη ζηνπο
καζεηέο λα κεηαηξέςνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα ζε κία επθνιφηεξε δηαδηθαζία (Wing, 2006).
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο STEM ζηε δηδαθηηθή ηνπο δηαδηθαζία,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εμαζθεζνχλ
ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο πξνζπαζψληαο θαη θάλνληαο ιάζε, (Barr, etal, 2011). ηελ
αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο πνπ πξνηείλνπκε εληάμακε ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε
(ComputationalThinking) αμηνπνηψληαο ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ Trackerπνπ ε δηαρείξηζε ηνπ
είλαη ζρεηηθά εχθνιε.

2. Σν ειεχζεξν ινγηζκηθφ Tracker Video Analysis and Modeling Tool
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα ηεο
αλάιπζεο θάζκαηνο θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ ππξαθησκέλε αληίζηαζε. Σν ινγηζκηθφ
Tracker εθηφο ηεο γλσζηήο αλάιπζεο νπνηαζδήπνηε βηληενζθνπεκέλεο θίλεζεο κπνξεί λα
θάλεη επεμεξγαζία αλάιπζεο θάζκαηνο θσηφο απφ κία θσηνγξαθία ή έλα video. Δίλαη κία
απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δελ δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. Με
κνλαδηθφ δεδνκέλν θάπνην γλσζηφ κήθνο θχκαηνο ή θαη ζπρλφηεηα κηαο ρξσκαηηθήο
θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε έλα άγλσζην κήθνο θχκαηνο θαη απφ απηφ
λα ππνινγηζηεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο κε κνλαδηθφ δεδνκέλν ηελ αλάιπζε ηεο RGB
πεξηνρήο. Ο ππνινγηζκφο ηεο έληαζεο ηεο εθπεκπφκελεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη
απηφκαηα κε ρξνληθφ βήκα απφ ην ινγηζκηθφ. Δθηφο απφ ην κήθνο θχκαηνο θαη ηνλ ρξφλν
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πξνζέξκαλζεο κπνξνχλ νη καζεηέο λα ππνινγίζνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηφ ηεο
ηζρχνο ηεο αληίζηαζεο (Watt) θαη ηελ ηηκή απηήο (Ohms) κε ηνπο λφκνπο ηνπ ειεθηξηζκνχ.
Σν πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη γηα επίιπζε ζε απηήλ ηελ εξγαζία είλαη ε αθξηβήο εχξεζε ηνπ
ρξφλνπ ππξάθησζεο, ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο, ε ζεξκνθξαζία, ε ηζρχο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ, κέρξη
πέξαηνο, νξγαλψζεθε θαη εθηειέζηεθε πείξακα ζην εξγαζηήξην, ιακβάλνληαο φια ηα κέηξα
πξνζηαζίαο, αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα βηληενζθνπεζεί ε
ππξάθησζε. Έγηλαλ αξθεηέο δνθηκέο έσο ηελ ηειηθή βηληενζθφπεζε γηα λα απνθεπρζνχλ
ηπρφλ ιάζε. Με νπηηθή παξαηήξεζε δελ είλαη εθηθηφ λα κεηξεζεί ν αθξηβήο ρξφλνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ ππξάθησζε δηφηη δελ ππάξρεη νπηηθφ δεδνκέλν ηνπρξνληθνχ ζεκείνπ πνπ
έρεη επηηεπρζεί ην κέγηζην απηήο. Οχηε είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία
ρσξίο ηε ρξήζε ζεξκνκέηξνπ ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, φκσο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα γίλεη
ν ππνινγηζκφο απηήο. Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ κε αλάιπζε ηνπ video δίλεη
κεγάιε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηελ νπηηθή παξαηήξεζε κε ρξήζε ελφο απινχ ρξνλνκέηξνπ. Ζ
αλάιπζε ηνπ video πνπ έρεη θαηαγξάςεη ηελ ππξάθησζε ηεο αληίζηαζεο, γίλεηαη ζηελ
πεξηνρή RGB (Red, Green, Blue) θαη δίλεη ην κέζν φξν ηεο έληαζεο ηεο εθπεκπφκελεο
θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε 4.93 ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ Tracker.
Δπηιέρζεθε λα βηληενζθνπεζεί ε ζέξκαλζε ηεο αληίζηαζεο ελφο θαηαιπηηθνχ κεηαηξνπέα
πνπ επγεληθά ρνξεγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία EMITEC ιφγσ ηεο ππθλφηεηαο ηνπ κεηαιιηθνχ
πιηθνχ ηεο αληίζηαζεο. Θα κπνξνχζε θάιιηζηα λα βηληενζθνπεζεί ε ειεθηξηθή αληίζηαζε
ζεξκάζηξαο.

3. Σν πείξακα θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ ππξάθησζεο
Ο απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο παξνπζηάδεηαη ζηελ
εηθφλα 1 θαη απαξηίδεηαη απφ δχν ζπζζσξεπηέο
απηνθηλήηνπ 12 Volts, θαιψδηα ξεπκαηνδφηεζεο

Δηθφλα 2 Απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηε
δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο.

κε κεγάιε δηαηνκή, ακπεξνηζηκπίδα ζπλερνχο
ξεχκαηνο, ζεξκφκεηξν ππεξχζξσλ θαη
ςεθηαθφ πνιχκεηξν. ηελ εηθφλα 2
παξαηεξνχκε έλαλ ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελν
θαηαιχηε ζε ηνκή κε ιέηδεξ απφ ηνλ νπνίν ζα

Δηθφλα 1 Ζιεθηξηθά ζεξκαηλφκελνο
θαηαιπηηθφο κεηαηξνπέαο νρήκαηνο.
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αμηνπνηεζεί κφλν ε ειεθηξηθή ηνπ αληίζηαζε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνπο ππνινγηζκνχο.
Θεσξνχκε φηη ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηαζεο είλαη άγλσζηα.
ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
https://www.youtube.com/
ππάξρεη αλαξηεκέλν θαη ειεχζεξν
γηα ρξήζε ην video ηνπ
πεηξάκαηνο. Παξαηεξείηαη θαηά
ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ video φηη ε
ηξνθνδνζία, ηεο αληίζηαζεο, κε
ηάζε 12 Volts γίλεηαη ζην ηέηαξην
δεπηεξφιεπην. Γελ είλαη δπλαηφλ
λα ππνινγηζηεί κε απιή νπηηθή
Δηθφλα 3 Πνιχκεηξν, θαηαιχηεο, ζεξκφκεηξν ππεξχζξσλ παξαηήξεζε πφηε ε αληίζηαζε
θαη ακπεξνηζηκπίδα ζπλερνχο ξεχκαηνο.
βξίζθεηαη
ζην
κέγηζην
ηεο
ππξάθησζεο
ηεο.
Απφ
ην
ηεζζαξαθνζηφ δεπηεξφιεπην θαίλεηαη φηη έρεηππξαθησζεί, έηζη δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί ην
κέγηζην.
ηελ εηθφλα 3 παξαηεξνχληαη ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πείξακα: α) ςεθηαθφ
πνιχκεηξν γηα ηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο ηάζεο ησλ δχν ζπζζσξεπηψλ πνπ είλαη παξάιιεια

Δηθφλα 4 Καζνξηζκφο ζεκείνπ αλάιπζεο θάζκαηνο.
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ζπλδεδεκέλνη (12 Volts) β) ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν ππεξχζξσλ γηα επηβεβαίσζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα ππνινγηζηεί κε καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη γ) ακπεξνηζηκπίδα ζπλερνχο
ξεχκαηνο γηα ηελ κέηξεζε ησλ Amperes πνπ δηαξξέεη ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε.
Αθνχ γίλεη εηζαγσγή ηνπ video ζην ινγηζκηθφ Tracker, εθηειείηε ε αλάιπζε ηνπ
εθπεκπφκελνπ θάζκαηνο θσηφο. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ γίλεηαη επηινγή ηπραίνπ ζεκείνπ
(εηθφλα 4),πξνο ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ππξάθησζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ
θέληξνπ ηεο αληίζηαζεο ζε θφθθηλν θχθιν.
Ζ πνξεία εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχκε κέζσ ηεο γξακκήο εξγαιείσλ (menu) είλαη:
ΑΡΥΔΗΟ → ΑΝΟΗΓΜΑ ΑΡΥΔΗΟΤ, εληνπηζκφο ηoπvideoζηνλ ππνινγηζηή θαη εηζαγσγή ζην
ινγηζκηθφ.ηε ζπλέρεηα νξίδεηαη ην αξρηθφ θαη ηειηθφ θαξέ κε δεμί θιηθ πάλσ ζην slider ηνπ
video. Αξρηθφ θαξέ ζα είλαη ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηειηθφ ην ζεκείν

Δηθφλα 5 Καηαγξαθή ηηκψλ θσηεηλφηεηαο θαη εμαγσγή δηαγξάκκαηνο.

απνζχλδεζεο ηεο αληίζηαζεο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα.
Απφ ην menuΣΡΟΥΗΔ → ΝΔΟ → RGB ΠΔΡΗΟΥΖ νξίδνπκε έλα ζεκείν πάλσ ζηελ
αληίζηαζε κε shift θαη αξηζηεξφ θιηθ ζην mouse. Με ηελ επηινγή → PLAYVIDEO αξρίδεη ε
αλαπαξαγσγή ηνπ videoθαη ηαπηφρξνλα ε αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο κε παξάιιειε θαηαγξαθή
ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πίλαθα ησλ ηηκψλ θσηεηλφηεηαο ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο
εηθφλα 5.
Μεηά ηελ απηφκαηε αλάιπζε πξνθχπηεη ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 6 ζην νπνίν παξαηεξνχκε
φηη ε ππξάθησζε αξρίδεη απφ ην 15΄ δεπηεξφιεπην θαη δηαξθεί έσο ην 95΄ φπνπ έρεη επηηεπρζεί
ην κέγηζην ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο. Αλ πξνζέμνπκε ζην δηάγξακκα (εηθφλα 6),
παξαηεξνχκε φηη απφ ην εηθνζηφ έσο ην ηεζζαξαθνζηφ δεπηεξφιεπην ε ζέξκαλζε είλαη
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αμηνζεκείσηε θαη απφηνκε. Οη άμνλεο ησλ
ζπληεηαγκέλσλ παξηζηνχλ ην ρξφλν θαη ηε
θσηεηλφηεηα RGB.
Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ
αληηιακβαλφκαζηε φηη ε κέηξεζε ηνπ
ρξφλνπ έρεη γίλεη κε ηδηαίηεξε αθξίβεηα
κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ video ζηελ
πεξηνρή RGB. Ο ρξφλνο ηεο κέγηζηεο
ππξάθησζεο ππνινγίδεηαη φηη είλαη 95
δεπηεξφιεπηα. Ζ θακπχιε νξηδνληηψλεηαη
κεηά απφ ην 95΄ δεπηεξφιεπην, απηφ
Δηθφλα 6 Γηάγξακκα θαη πίλαθαο απνηειεζκάησλ απφ ηελ αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ηνπ video ζηνλ
TrackerVideoAnalysis.

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη πεξαηηέξσ ππξάθησζε αθνχ απηή είλαη ε κέγηζηε έλδεημε. ηε
δηεχζπλζε https://www.youtube.com έρεη αλαξηεζεί video πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν
εξγαζίαο ζην ειεχζεξν ινγηζκηθφ Trackervideoanalysis κέζα απφ έλα νιηγφιεπην video.

Δηθφλα 7 Γείθηεο laser πξαζίλνπ ρξψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πείξακα (ι=532nm).

4. Τπνινγηζκφο ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ
ππξαθησκέλε αληίζηαζε
Με αλάιπζε ηεο θσηνγξαθίαο απφ ηελ ππξαθησκέλε αληίζηαζε κε δεδνκέλν κήθνο θχκαηνο
αθηηλνβνιίαο (laser κήθνπο θχκαηνο 532 nm πξαζίλνπ ρξψκαηνο, ηζρχνο 5 mWatt) ζα
ππνινγηζηεί κεην ινγηζκηθφ Trackerην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο ππξαθησκέλεο
αληίζηαζεο(εηθφλα 7). Ζ ζπγθεθξηκέλε θσηνγξάθηζε θαη ηαπηφρξνλα ε βηληενζθφπεζε
έρνπλ γίλεη ζε ζθνηεηλφ πεξηβάιινλ γηα λα κελ ππάξμνπλ παξεκβνιέο απφ άιιεο πεγέο
αθηηλνβνιίαο. Λφγσ ηεο πςειήο αλάθιαζεο ηνπ laser ζην θέληξν ζα εθιάβνπκε ζαλ ζεκείν
βαζκνλφκεζεο ην πέξημ απηνχ πξάζηλν ρξψκα. Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ήηαλ ηδηαίηεξα
ρνληξά ιφγσ ηνπ κεγάινπ ξεχκαηνο πνπ δηέξρεηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηεο αληίζηαζεο, έηζη ε
ηάζε ηξνθνδνζίαο είλαη ε πξνβιεπφκελε (12 Volts) αθνχ δελ ππάξρεη πηψζε ηάζεσο ζηα
θαιψδηα ιφγσ ηνπ πςεινχ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ηε δηάηαμε θαη ε ππξάθησζε ζα βξίζθεηαη
ζην κέγηζηφ ηεο.
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Δηθφλα 8 χγθξηζε αθηηλνβνιίαο γλσζηνπ κήθνπο θχκαηνο κε
απηήλ ηεο αληίζηαζεο.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ
ππξαθησκέλε αληίζηαζε αθνινπζείηαη ε παξαθάησ πνξεία :
1. Δθθίλεζε ηνπ ινγηζκηθνχ (Tracker)
2. ΑΡΥΔΗΟ
3. ΑΝΟΗΓΜΑ ΑΡΥΔΗΟΤ
4. Δληνπίδεηαη ε θσηνγξαθία ή ην videoπνπ ζα αλαιχζνπκε θαη θάλνπκε εηζαγσγή. Αλ
πξφθεηηαη γηα video, ηφηε κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε ζε νπνηνδήπνηε «θαξέ» επηζπκνχκε
γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ζαλ λα επεμεξγαδφκαζηε κία
θσηνγξαθία.
5. Πηέδνπκε ζην έθην εηθνλίδην απφ αξηζηεξά «ΑΞΟΝΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ» ζηε δεχηεξε
γξακκή ηνπ menu.
6. NEO
7. ΖΜΔΗΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ
8. Παηεκέλν ην shift θαη κε αξηζηεξφ θιηθ ηζεθάξνπκε ην πξψην ζεκείν σο βαζκνλφκεζε ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, γηα παξάδεηγκα ζα ηρλειαηήζνπκε ην πξάζηλν ρξψκα ηνπ laser γηα ην
νπνίν αλαθέξεηαη, ζην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ δείθηε laser, φηη ην κήθνο θχκαηνο
είλαη 532 nm.
9. Κάλνπκε θιηθ νπνπδήπνηε ζηε θσηνγξαθία ψζηε λα γίλεη «ζηαπξφο» ην ηεηξαγσλάθη.
10. Γηνξζψλνπκε ην Υ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζε 532
11. ΣΡΟΥΗΔ
12. ΝΔΟ
13. ΠΡΟΦΗΛ ΓΡΑΜΜΖ
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14. Με shift θαη αξηζηεξφ θιηθ ζην πνληίθη ραξάδνπκε επζχγξακκν ηκήκα πνπ λα δηέξρεηαη
απφ ην πξάζηλν θαη ζπλερίδεη νξηδφληηα κέρξηο φηνπ θηάζεη ζην ζεκείν πνπ καο ελδηαθέξεη.
15. Παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα έλζεηα ηα κήθε θχκαηνο θαζ φιν ην κήθνο ηεο γξακκήο
πνπ ραξάρζεθε. Αξηζηεξά ζηελ αξρή βξίζθεηαη ην κήθνο θχκαηνο ηεο πξάζηλεο αθηηλνβνιίαο
(532nm) φπσο νξίζζεθε θαη δεμηά ζην ηέινο ηεο θακπχιεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ην ηειεπηαίν
ζεκείν πνπ ηέζεθε ζηελ αληίζηαζε, έηζη πξνζδηνξίδεηαη ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ζεκείνπ
απηνχ ζε 680nm.
Απφ ην δηάγξακκα (εηθφλα 8), ηεο αλάιπζεο θάζκαηνο ηνπ ππξαθησκέλνπ κεηάιινπ,
ππνινγίζακε ην κήθνο θχκαηνο ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο ηεο αληίζηαζεο. ηε
ζπλέρεηα απφ ην κήθνο θχκαηνο, εθαξκφδνληαο ην λφκν κεηαηφπηζεο ηνπ Wien, ζα βξνχκε

Δηθφλα 9 Γηάγξακκα εχξεζεο κεθνπο θχκαηνο αθηηλνβνιίαο ηεο αληίζηαζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ
πξάζηλε δέζκε ηνπ laser.

θαηά πξνζέγγηζε ηε ζεξκνθξαζία ηεο δηάηαμεο πνπ ππξαθηψλεηαη.
Σν παξαπάλσ δηάγξακκα (εηθφλα 9) έρεη εμαρζεί απφ ηελ αλάιπζε ηεο θσηνγξαθίαο. ε απηφ
παξαηεξνχκε ηε κνξθή ηεο θακπχιεο αθηηλνβνιίαο, επίζεο βιέπνπκε ηηο ηηκέο κήθνπο
θχκαηνο ζηνλ νξηδφληην άμνλα (x). ηνλ πίλαθα εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο κήθνπο
θχκαηνο αλάκεζα ζηα δχν ζεκεία πνπ επηιέμακε.
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην πξάζηλν ρξψκα έρεη νξηζζεί ζηα 532 nm φπσο δίδεηαη ζην
εγρεηξίδην ηνπ δείθηε laser . Σν «ππξαθησκέλν» θφθθηλν ζην ζεκείν πνπ έρνπκε επηιέμεη
θαίλεηαη λα έρεη 680 nm.
Δθαξκφδνληαο ην λφκν κεηαηφπηζεο ηνπ Wien (Σ*ιmax =(1/5)*c2) ζα ππνινγίζνπκε ηελ
ζεξκνθξαζίαηεο κέγηζηεο ππξάθησζεο:
T*ι=0,29 → Σ=0,29/0,00068=426 K = 152,85ν Celsius

5. Τπνινγηζκφο ζεξκνθξαζίαο ππξάθησζεο κε ην λφκν κεηαηνπίζεσλ ηνπ Wien
Γλσξίδνπκε απφ ηε Φπζηθή φηη θάζε ζεξκφ ζψκα εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία
κε πνιχ κηθξφ κήθνο θχκαηνο θαη πνιχ πςειή ζπρλφηεηα.
ηηο πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο βξίζθεηαη
κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο. ζν φκσο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο
παξάγεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξε αθηηλνβνιία κήθνπο θχκαηνο πξνο ην θπαλφ ρξψκα. Απηφ
παξαηεξείηαη εληνλφηεξα φηαλ ππξαθηψλεηαη κηα ζηδεξέληα ξάβδνο θαη απφ θφθθηλε γίλεηαη
ιεπθή. ζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ην κέγηζην ηεο εθπεκπφκελεο ελέξγεηαο κεηαηνπίδεηαη
ζε κηθξφηεξα κήθε θχκαηνο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε νπξά ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλνκήο ζηα
κήθε θχκαηνο λα εληζρχεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ θαη ην ρξψκα πνπ αληηιακβαλφκαζηε
κεηαηνπίδεηαη πξνο ην θπαλφ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ηνλ Wilhelm Wien ην
1893 λα ζπλνςίζεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά σο εμήο :
Νφκνο Μεηαηφπηζεο ηνπ Wien : Σ * ιmax = (1/5) * c2
πνπ c2 = 1,44cmΚ ε ζηαζεξά απηή θαιείηαη δεχηεξε ζηαζεξά αθηηλνβνιίαο. αλ
παξάδεηγκα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ λφκνπ κεηαηφπηζεο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε
ζεξκνθξαζία ελφο ζψκαηνο απφ ην κήθνο θχκαηνο ηεο εθπεκπφκελεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο:
αλ ππνζέζνπκε, σο παξάδεηγκα, φηη ιmax = 2900nm θαη κε ηε κεηαηξνπή είλαη 0,00029cm
επεηδή (1cm = 10.000.000 nm). Σν δεχηεξν κέινο ζηε ζρέζε (1/5) * c2 ηζνχηαη κε (1/5) *
1,44 = 0,29 cmΚ
Δπνκέλσο Σ = 0,29 : 0,00029 = 1000 Κ ή 726,85o C

6. Τπνινγηζκφο ησλ ππνινίπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αληίζηαζεο
Ζ ηάζε ησλ δχν ζπζζσξεπηψλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί παξάιιεια είλαη 12,6 Volts θαη έρεη
κεηξεζεί κε ςεθηαθφ πνιχκεηξν ελ θελφ. ηαλ ζπλδεζεί ε αληίζηαζε, ε ηάζε ηνπ
ζπζζσξεπηή πέθηεη θαηά 1 Volt (11,6 Volts). Σν ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηελ αληίζηαζε ζηελ
πξναλαθεξφκελε ηάζε (11,6 Volts) είλαη 180 Amperes, κεηξεκέλν κε ακπεξνηζηκπίδα
ζπλερνχο ξεχκαηνο. Ζ ηζρχο ηεο είλαη πεξίπνπ 2088 Watts ζηελ ηάζε ησλ 11,6 Volts. Ζ
αληίζηαζε ηεο ζεξκαηλφκελεο δηάηαμεο (ζηα 11,6 Volts κε 180 Amperes θαηαλάισζε)
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ππνινγίδεηαη κε ην λφκν ηνπ Ohm ζε 0,064 Ohms. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη αιεζή θαη
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ ειεθηξηζκνχ (P=V*I θαη I=V/R).
Έλα κηθξφ ζθάικα πνπ έρεη ππεηζέιζεη ζηηο κεηξήζεηο είλαη ην φηη ε ππξάθησζε ζα ήηαλ ιίγν
κεγαιχηεξε θαη ζα είρε επηηεπρζεί ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ ε ηάζε ηνπ
ζπζζσξεπηή είρε παξακείλεη ζηαζεξή ζηα 12 Volts. Απηφ φκσο δελ είλαη εθηθηφ ιφγσ ηνπ
κεγάινπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ηε δηάηαμε.

7. πκπεξάζκαηα
ηελ πηινηηθή απηή εξγαζία αλαπηχρζεθε ν ζρεδηαζκφο αλάιπζεο θάζκαηνο κε ηνλ Tracker
φπνπ πξνέθπςε ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ ππξάθησζεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο.
Τπνινγίζηεθε επίζεο απφ ηελ αλάιπζε θσηφο ηεο θσηνγξαθίαο ην κήθνο θχκαηνο ηεο
θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ λφκν κεηαηφπηζεο ηνπ Wien ππνινγίζηεθε ε
ζεξκνθξαζία ηνπ ππξαθησκέλνπ ζψκαηνο.
Γίλνληαη ζαθέζηαηα ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζνδνινγίαο φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα
θάλεη ππνζέζεηο, λα πξαγκαηνπνηήζεη κφλνο ηνπ ην πείξακα θαη κε ηε ρξήζε ηνπ
ππνινγηζηηθνχ κέξνπο λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία είλαη νξζά.
Έρεη αλαθεξζεί φηη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο STEM είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη
εθηφο απφ ην πείξακα θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Σν πξφβιεκα πνπ είρε ηεζεί αξρηθά ήηαλ ε
εχξεζε ηνπ ρξφλνπ ππξάθησζεο αιιά θαη ε εχξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κίαο ππξαθησκέλεο
αληίζηαζεο κε ππνινγηζηηθή κέζνδν.
Ζ ζεξκνθξαζία κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε ην ςεθηαθφ ζεξκφκεηξν ππεξχζξσλ αθηηλψλ πνπ
απεηθνλίδεηαη ζηελ θσηνγξαθία (εηθφλα 3), φκσο επαιήζεπζε κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ην
εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή. ηελ πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ
ζελαξίνπ, κε ηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγήή κε θάπνηα άιιεπαξφκνηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο καζεηέο,ζηελ ηξίηε θαη πξνηειεπηαία θάζε ηεο κεηαγλψζεο-αλαζηνραζκνχ, λα
επηβεβαηψζνπληα απνηειέζκαηα πνπ βξήθαλ, κεφξγαλακέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο, ξεχκαηνο
θαη ρξνλφκεηξν ρεηξφο.
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ δίδνληαη ζην SAE Technical Paper 951072 απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
θαηαιχηε (εηαηξεία EMITEC), δηαθέξνπλ ειάρηζηα απφ ηηο επξεζείζεο ηηκέο δηφηη ε
αληίζηαζε ζην πείξακα ήηαλ ζε αλνηθηφ ρψξν,ζε αληίζεζε κε ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ νη
κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηνλ θαηαιπηηθφ κεηαηξνπέα θιεηζκέλν κέζα ζην πεξίβιεκα ηνπ:
SAE_Paper.pdf (2/10/2020 ψξα 21:00).
Ζ εξγαζία απηή σο εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν είλαη εμ νινθιήξνπ κία θαηλνηφκνο δξάζε
ιφγσ ηεο αλάιπζεο θάζκαηνο θσηφο κέζσ video κε ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. Ζ
παξνπζίαζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ είλαη πξσηφηππε αθνχ
δελ δηαηίζεληαη παξφκνηεο πξνηάζεηο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν.
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Σν πείξακα,ε ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη κεηξήζεηο κε φξγαλα θαζηζηνχλ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επράξηζηε θαη θαηλνηφκν. Αμηνπνηήζεθαλ φινη νηθιάδνη ηνπ
STEMScience, Technology, Engineeringθαη Mathematicsκε ηε ρξήζε επηζηήκσλ,
πιεξνθνξηθήο κεραλνινγίαο θαη καζεκαηηθψλ έηζη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε
ραξαθηεξίδεηαη σο νινθιεξσκέλν STEM.
Οη καζεηέο κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα απηελεξγήζνπλ κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο,λα
αληηιακβάλνληαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ δψζεη κφλνη ηνπο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί.
Γίλνληαη ζαθέζηαηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο κε πξνζέγγηζε STEMπνπ ν καζεηήο
απηελέξγεζε, ρξεζηκνπνίεζε κφλνο ηνπ ηνλ Τπνινγηζηή θαη φξγαλα, απέθηεζε
απηνπεπνίζεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ.
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Abstract: This paper presents the methodology and results of a small scale empirical
qualitative research on school performance as an occupational stressor for teachers of the
Western Attica Secondary Education Directorate, as well as on effective ways of limiting the
phenomenon. Also, the relevance of qualitative research as a methodology for conducting this
type of survey is documented, while the relevant conclusions are drawn from the processing
and analysis of primary data. Finally, some suggestions for further investigation of this
phenomenon are outlined.
Keywords: occupational stress of teachers, Secondary Education, stressors, school
performance, admission examinations
Πεξίιεςε:ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο
κηθξήο έθηαζεο εκπεηξηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε σο παξάγνληα
επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο, αιιά θαη γηα απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο πεξηνξηζκνχ ηνπ
θαηλνκέλνπ. Δπίζεο, ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο σο
κεζνδνινγίαο δηεμαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ έξεπλαο, ελψ δηαηππψλνληαη ηα ζρεηηθά
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ
δεδνκέλσλ. Σέινο, αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.
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Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηθφ άγρνο εθπαηδεπηηθψλ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε,
ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο, ζρνιηθή επίδνζε, εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο

Δηζαγσγή
Ο φξνο «επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (teacherstress) αλαθέξεηαη ζηα αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ απφ ην επάγγεικά ηνπο νη
εθπαηδεπηηθνί (Παππά, 2006): «Δίλαη κηα αληίδξαζε ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε απφ δεηήκαηα
ηεο δνπιεηάο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη κε βιαβεξέο ςπρνινγηθέο αιιαγέο» (Kyriacou θαη
Sutcliffe, 1978). Πξφθεηηαη γηα κηα ππνθαηεγνξία ηνπ φξνπ «εξγαζηαθφ ζηξεο»
(occupationalstress). Ο φξνο «παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ην επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ» ζηελ ειιεληθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηα αίηηα πνπ
δεκηνπξγνχλ απηά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ πεγάδνπλ απφ
ην επάγγεικά ηνπο (Foulidietal., 2017). ηελ παξνχζα εξγαζία ν παξαπάλσ φξνο
ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηε «ζρνιηθή επίδνζε», σο έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαηάμεη
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζε κηα «βαζκνινγηθή» θιίκαθα (Παπαλανχκ, 1985).
Οη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο απφ άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο
(Jesus&Conboy, 2001; Kyriacou, 2001). Oη ζρεηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ πινπνίεζαλ νη
Robinson (1989), Antoniouetal. (2006), Karaj&Rapti (2013), Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ
(2014), Γαβξάδνο (2015) θαη Skaalvik&Skaalvik (2016) ήηαλ πνζνηηθέο. Οη εξεπλεηηθνί
ζηφρνη ηνπο ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ άγρνο
ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο είλαη νη
παξαθάησ παξάγνληεο, επηβεβαηψλνληαο ηηο δχν θαηεγνξίεο πνπ είραλ ήδε δηακνξθψζεη νη
Kyriacou&Sutcliffe (1978): απηή ησλ «εμσγελψλ» θαη απηή ησλ «ελδνγελψλ» παξαγφλησλ.
Εξυγενείρ Παπάγονηερ
Οη εμσγελείο παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Eηδηθφηεξα νη
αξλεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε απνπζία ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ ζρνιείνπ αιιά
θαη κε ηελ εγεζία ηνπ (Karaj&Rapti, 2013), απμάλνπλ ηα επίπεδα άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σν πξφβιεκα επηδεηλψλεη ν/ε απηαξρηθφο/ή δηεπζπληήο/ληξηα (Καηζηνχια&
Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014), φηαλ ζέηεη κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο (Kyriacou, 2001).
Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφο παξάγνληαο άγρνπο είλαη νη καζεηέο/ηξηεο κε «δχζθνιε»,
απείζαξρε ζπκπεξηθνξά (Karaj&Rapti, 2013), πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα (Μνπδνχξα,
2005) θαη δελ έρνπλ θίλεηξα (Kyriacou, 2001), ελψ έρνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο (Γαβξάδνο, 2015). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαιέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
κεηψλνπλ ηα επίπεδα άγρνπο (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014). Αθφκα ζηε
βηβιηνγξαθία ηνλίδεηαη φηη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πξφθιεζεο άγρνπο είλαη νη πνιιαπιέο
επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014) θαη o θφξηνο εξγαζίαο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Antoniouetal., 2006), πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο
δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Πξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ επηηείλεη ην άγρνο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε εηεξνγέλεηα ησλ ηάμεσλ (Forlin, 2001) αιιά θαη ην είδνο ηνπ
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ζρνιείνπ. Ζ έξεπλα ησλ Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ (2014) επηβεβαηψλεη φηη απηφ
γίλεηαη θπξίσο ζηo Γεληθφ θαη ζηo Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ιφγσ ησλ παλειιαδηθψο
εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. Σέινο:


νη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο δηνίθεζεο (Kyriacou, 2001),



ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνπο άιινπο θαη ε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε
ηε κηζζνινγηθή πξναγσγή (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014),



νη ζπλερείο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο (Kyriacou, 2001),



αιιά θαη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θιίκα ηεο επνρήο, πνπ επαθφινπζφ
ηνπ είλαη νη ρακεινί κηζζνί, ην πεξηνξηζκέλν θνηλσληθφ θχξνο ηνπ επαγγέικαηνο
(Γαβξάδνο, 2015) θαη ε θαηάξγεζε νξγαληθψλ ζέζεσλ

είλαη παξάγνληεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο/ηηο Έιιελεο/ίδεο εθπαηδεπηηθνχο (Καηζηνχια&
Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014).
Ενδογενείρ Παπάγονηερ
Οη ελδνγελείο παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε:


Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηά
ηνπο επηζεκαίλεηαη φηη εκθαλίδεηαη έληνλα ην άγρνο ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ βηψλνπλ
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, δηαζέηνπλ θηινδνμία θαη κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο, ελψ
επηδηψθνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή. Αληίζεηα, πεξηνξίδεηαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί
δηαζέηνπλ απηνεθηίκεζε, εζσηεξηθή έδξα ειέγρνπ θαη ςπρηθή αληνρή (Antoniouetal.,
2006).



Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγάιε
εθπαηδεπηηθή/επαγγεικαηηθή εκπεηξία κεηψλεη ηα επίπεδα άγρνπο, ελψ ε κηθξή
αληίζηνηρε εκπεηξία επηηείλεη ηα επίπεδα απηά, γηαηί νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ
έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ
άγρνο (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014). ρεηηθά κε ην θχιν νη έξεπλεο
δηαθσλνχλ. Απφ ηε κηα κεξηά δηαπηζηψλεηαη φηη νη γπλαίθεο εθδειψλνπλ πςειφηεξα
επίπεδα άγρνπο θαη πςειφηεξε δπζαξέζθεηα σο πξνο ηε δνπιεηά ηνπο, γηαηί βηψλνπλ
αξλεηηθέο ζπλζήθεο ζηελ ηάμε, αληηκεησπίδνληαη αξλεηηθά απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο
θαη πθίζηαληαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ απνπζία ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθήονηθνγελεηαθήο δσήο (Antoniouetal., 2006). Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη έξεπλεο ησλ
Βαζηιφπνπινπ (2012) θαη Γαβξάδνπ (2015) ζπκπεξαίλνπλ φηη ην θχιν δελ απνηειεί
παξάγνληα πξφθιεζεο άγρνπο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
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1. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε
Απφ ηελ πξναλαθεξζείζα αλαζθφπεζε ηεο πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ην άγρνο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηεζλέο θαηλφκελν θαη φρη κφλνλ ειιεληθφ, ιφγσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ (γξαθεηνθξαηηθά, νξγαλσηηθά,
δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ καζεηψλ/ηξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ) (ππξνκήηξνο& Ηνξδαλίδεο, 2017). Aλ
θαη δηαπηζηψλεηαη φηη αλάκεζα ζηηο θχξηεο πεγέο άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ζρνιηθή
επίδνζε (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014), δελ δηεξεπλάηαη γηαηί ηζρχεη απηφ νχηε πνηεο
είλαη νη πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ. Ζ ζρνιηθή επίδνζε
δελ έρεη ηεξαξρεζεί αλάκεζα ζηηο άιιεο θχξηεο πεγέο άγρνπο ζηε ζχγρξνλε πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σαπηφρξνλα, ην θαηλφκελν ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζρνιείνπ,
θπξίσο ην Γεληθφ Λχθεην (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014), φκσο παξαηεξείηαη
βηβιηνγξαθηθφ θελφ ζρεηηθά κε ην εάλ ην θαηλφκελν είλαη πην έληνλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο
θαη ζε νξηζκέλα καζήκαηα. Γελ έρεη ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζε φινπο
ηνπο πιεζπζκνχο, αθνχ δελ έρνπλ εξεπλεζεί νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηα
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑΛ), ζηα νπνία επίζεο δηεμάγνληαη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.
Αθφκα δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ πινπνηεζεί κφλν πνζνηηθέο έξεπλεο. Γελ έρνπλ εθαξκνζηεί
πνηνηηθέο έξεπλεο αιιά νχηε θαη ηξηγσλνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο (triangulatedstudies), παξά
ηνλ πνιπδηάζηαην θαη πνιπζχλζεην ραξαθηήξα ηνπ ππφ εμέηαζε εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο
(Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015). Σν ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα ρξήδεη δηεπηζηεκνληθήο ζεσξεηηθήο
πξνζέγγηζεο, γηα ηελ νπνία είλαη πην επλντθή ε πνηνηηθή έξεπλα (Banisteretal., 1994).
Άιισζηε ε πνηνηηθή έξεπλα θξίλεηαη θαηάιιειε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ νη
εξεπλεηέο/ηξηεο θαηέρνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε δεηήκαηνο,
εθηηκνχλ φκσο φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πιεπξέο ηνπ ηηο νπνίεο δελ γλσξίδνπλ ή δελ είραλ
ζπκπεξηιάβεη ζηελ αξρηθή ηνπο πξνζέγγηζε. Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έρνπλ
απαληεζεί εηδηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα ηεηξάκελα, κε ηελ επίδνζε ζηηο πξναγσγηθέο,
εηζαγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζήο
ηνπο. Γελ έρεη κειεηεζεί εάλ ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο (νη Παλειιήληεο θαη νη πξναγσγηθέο εμεηάζεηο), νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ
βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο ζηε ρψξα (ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ αιιά θαη
νη δπζθνιίεο εμεχξεπζεο εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν, ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο), αιιά θαη νη επηθξαηνχζεο ζηάζεηο
θαη αμίεο ησλ γνλέσλ (έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ
ηνπο) επηηείλνπλ ην επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, δελ έρεη δηεξεπλεζεί
ην πσο απηφ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απεηζαξρία θαη ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
θαη εάλ ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο απμάλεη ην άγρνο
ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο.

Page 205 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ε ζρέζε κε ηηο απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο,
δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ θαηαγξαθεί γεληθέο πξνηάζεηο, πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη
κεκνλσκέλα ν/ε εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο/α ππεξεηεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014). Γελ έρνπλ αμηνινγεζεί απηέο νη
κεκνλσκέλεο ζηξαηεγηθέο αιιά θαη δελ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε άιιεο ζηξαηεγηθέο, πνπ
εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ αδηάθνξσλ θαη απείζαξρσλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ρακειή επίδνζε, ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο θαη ηε
βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο. Αθφκα δελ έρνπλ πξνζεγγηζηεί ζε βάζνο απνηειεζκαηηθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζπιινγηθά ζην πιαίζην ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ,
πνηεο ελέξγεηεο απνθαζίδνληαη γηα λα βειηησζεί ε επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο, ψζηε λα
κε δεκηνπξγείηαη άγρνο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, δελ έρνπλ εληνπηζηεί κειέηεο
πεξίπησζεο ηθαλψλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη πνπ εηζεγνχληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.
Σέινο, δελ έρεη επηρεηξεζεί ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ θαη κεηά ηελ
θξίζε γηα ην άγρνο ηνπο θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο.
Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη ε αλάγθε πινπνίεζεο έξεπλαο πνπ λα επηηπγράλεη
θαιχηεξεο εμεγήζεηο θαη πνπ λα θαιχπηεη θάπνηα απφ ηα βηβιηνγξαθηθά θελά πνπ
εληνπίζηεθαλ. Θα νθείιεη λα έρεη πεξηγξαθηθφ-δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θαη λα αμηνπνηεί
πεξηγξαθηθή κέζνδν, γηαηί ε εθαξκνγή ηεο πξνζθέξεηαη φηαλ πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ
παξάγνληεο, νη νπνίνη επηδξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη λα δηεξεπλεζνχλ
ζηάζεηο ζρεηηθέο κε ην ππφ εμέηαζε εξεπλεηηθφ πξφβιεκα (Cohen&Manion, 1994; Creswell,
2011).

2. Δξεπλεηηθφο θνπφο
ην αλσηέξσ πιαίζην, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αλαιχζεη, λα πξνζδηνξίζεη θαη
λα εξκελεχζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, εηδηθά ησλ ηειεηνθνίησλ Λπθείνπ, θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη λα εξµελεχζεηεµπεıξίεοθαıπεπνıζήζεηο ησλ ζπµµεηερφλησλ/νπζψλ
ζηελ έξεπλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππφ εμέηαζε εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ζε πεξηφδνπο
θξίζεο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ζχγρξνλεο φςεηο θαη παξάκεηξνη πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί.
Ο ζθνπφο εμεηδηθεχεηαη ζην παξαθάησ εξεπλεηηθφ εξψηεκα (researchquestion):


Πψο επηδξά ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηελ αλάπηπμε
επαγγεικαηηθνχ άγρνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα ζηελ
ειιεληθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη πνηεο νη δπλαηφηεηεο πεξηνξηζκνχ ηνπ
επαγγεικαηηθνχ ηνπο άγρνπο;
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Σα αληίζηνηρα ππνεξσηήκαηα είλαη:


Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο δεκηνπξγεί επαγγεικαηηθφ
άγρνο;



Πνηεο κεκνλσκέλεο δξάζεηο πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα πεξηνξίζνπλ ην άγρνο
ηνπο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο;



Πνηεο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα λα
πεξηνξίζνπλ ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο;



Πνηεο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνπλ νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ/νπζψλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο γηα λα πεξηνξίζνπλ ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο;

Χθειεκέλνη/εο απφ ηέηνηεο έξεπλεο ηειηθά είλαη νη ίδηνη/εο νη καζεηέο/ηξηεο, αθνχ νη
πξναλαθεξζείζεο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο επηδηψθνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, φρη κφλν
εκπινπηίδνπλ ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν, ψζηε λα γίλνπλ
βαζχηεξεο θαη αξηηφηεξεο, φπσο απηέο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, ηεο ζηάζεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ
επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνπ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά ζέηνπλ θαη ηηο βάζεηο
κηαο παξαπέξα δηεξεχλεζεο. Κπξίσο φκσο, πξνζζέηνπλ λέεο νπηηθέο, πξνζεγγίδνπλ λέεο ηδέεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη εζηηάδνπλ ζηελ
πξαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Δπνκέλσο, ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπο έρνπλ «ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή-ρξήζε», εμππεξεηνχλ «ζπγθεθξηκέλν
πξαθηηθφ ζθνπφ», απνηεινχλ θαιέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο πξνηείλνληαη γηα λα πηνζεηεζνχλ
απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ γλσξίδνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζηξεο θαη απνδέρνληαη φηη
επηζπκνχλ απηά λα πεξηνξηζηνχλ (OECD, 2002: 78).

3. Μεζνδνινγηθφ Πιαίζην
ηελ παξνχζα πξσηνγελή έξεπλα αμηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο. Κξίζεθε θαηαιιειφηεξε
ιφγσ ησλ ζηφρσλ ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ (Kvale, 1996: 67), πνπ εζηηάδνπλ ζην
«πψο» θαη ην «γηαηί» (Ησζεθίδεο, 2003). Άιισζηε ε πνηνηηθή κέζνδνο ζεσξείηαη
λαηνπξαιηζηηθή θαη απζεληηθή, αθνχ εθαξκφδεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη εζηηάδεη
ζ‘απηφ πνπ ζπκβαίλεη ρσξίο λα πξνζπαζεί λα ην ειέγμεη (Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015).
Γηεηζδχνληαο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνθεηµέλσλ, επηδηψθεη λα απνθαιχςεη ηηο εκπεηξίεο
ηνπο (Παπαγεσξγίνπ, 1998: 9-10). Παξνηξχλεη λα αλαζηνραζηνχλ ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαζψο
θαη δεδνκέλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζηνρεχνληαο ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ
ραξαθηεξίδεη ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν ηνκέα ηνπ
επαγγεικαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ άγρνπο. Σνλ δηεξεπλά δηεμνδηθά αληηκεησπίδνληαο ηα
δεδνκέλα νιηζηηθά, ψζηε λα επηηχρεη ηελ νιφπιεπξε θαη ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ππφ
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δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ θαη λα εξκελεχζεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ. Αθφκα επηιέρζεθε γηαηί
αμηνζεκείσην πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε επειημία ηεο. Θεσξείηαη δπλακηθή, επέιηθηε θαη
θπθιηθή, αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηα εξσηήκαηα ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκα. Έλα
άιιν αμηνζεκείσην πιενλέθηεκά ηεο είλαη ην κηθξφ θφζηνο δηεμαγσγήο.
Δπηπξφζζεηα επηιέρζεθε γηαηί ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη επαγσγηθή (inductive), νη ιεπηνκεξείο
παξαηεξήζεηο ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο ζα θαζνξίζνπλ ηηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζα αλαδείμνπλ
ηηο ινγηθέο ζρέζεηο ζηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζµάησλ. Μέζσ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε
ηα ππνθείκελα ζην θπζηθφ ηνπο ρψξν (Glasser&Strauss, 1967; Papaioannouetal., 1996)
πξνζεγγίδνληαη ηα αξρηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη
ην άγρνο. ηε ζπλέρεηα φκσο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζηνρεχεη λα απνδεζκεπηεί απφ θάζε
πξνθαζνξηζκέλν ηχπν, πνπ πεξηνξίδεη ην εχξνο ησλ ππνζέζεσλ θαη ηε ζεσξεηηθή ηνπο
εκβέιεηα, θαη λα επηηχρεη ηελ παξαγσγή λέσλ ζεσξηψλ ή ηελ επηβεβαίσζε ηεο ππάξρνπζαο ζε
ζρέζε κε ην ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελν. Σέινο, ε πνηνηηθή έξεπλα ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, γηαηί είλαη πην επλντθή ζε δηεπηζηεκνληθέο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ κειεηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δζηηάδεη ζηε ζεκαζία
πνηθίισλ παξαγφλησλ πνπ παξαδνζηαθά εμεηάδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο
(Banisteretal., 1994) θαη ππάξρνπλ ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.
3.1. Δείγμα & Δειγμαηολετία
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα ήηαλ έλαο κηθξφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηά ηε
ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο ππεξεηνχζαλ ζηε ΓΓΔ Γπηηθήο Αηηηθήο. Ζ επηινγή ησλ
ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ήηαλ «ζθφπηκε» θαη ζηνρεπκέλε.
Δθαξκφζηεθε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία (stratifiedsampling) (Παππάο, 2002·
Παπαγεσξγίνπ, 2015). Οη ππνπιεζπζκνί, ζηνπο νπνίνπο ρσξίδεηαη ν πιεζπζκφο,
θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο βάζεη νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ: ηα ζηξψκαηα
(strata). Σα ζηξψκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ:


Ο ηχπνο ζρνιείνπ (Γεληθφ Λχθεην, ΔΠΑΛ).



Σν θχιν (Άλδξαο, Γπλαίθα).



Ζ ζέζε εξγαζίαο (Καζεγεηήο/ηξηα, Τπνδηεπζπληήο/ληξηα, Γηεπζπληήο/ληξηα).

ηε ζπλέρεηα εμαζθαιίζηεθε ε πιήξεο ιίζηα ησλ νλνκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
ππεξεηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε αλά ζηξψκα/ηα απφ ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε ηεο
ζρνιηθήο κεραλνγξάθεζεο. Δπηιέρζεθε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία ην δείγκα απφ θάζε κία
νκάδα θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο απφ θάζε ζηξψκα. Ζ δεηγκαηνιεςία απηή είλαη ε
ελδεδεηγκέλε, γηαηί ζην δείγκα εμαζθαιίδεη ηθαλφ αξηζκφ ππνθεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ππνπιεζπζκνχο, δειαδή εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ θαη ζε Γεληθφ Λχθεην θαη ζε ΔΠΑΛ
ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο. Δπίζεο ζηνπο ππνπιεζπζκνχο
αλήθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ, αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξάιιεια κε ηε
Page 208 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

δηδαζθαιία θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο (δηεπζπληέο/ληξηεο, ππνδηεπζπληέο/ληξηεο). Πξφθεηηαη
γηα κηθξήο έθηαζεο έξεπλα ιφγσ ηεο έιιεηςεο πφξσλ θαη ηνπ ζχληνκνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πινπνίεζήο ηεο. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη
αληηπξνζσπεχνληαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο, βάζεη ησλ επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σν
δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ
νκάδσλ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, θνηλσληθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηππηθψλ
πξνζφλησλ.
3.2. Σςλλογή Δεδομένυν
Ζ ηνπνζεζία (site) πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο, αιιά θαη ν ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη ε ίδηα ε Γηεχζπλζε
Δθπαίδεπζεο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Μάξηην
κέρξη θαη ηνλ Απξίιην 2018 θαη νη ψξεο ζπιινγήο ηνπο ήηαλ κεηά ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, επηιέρζεθε σο εξεπλεηηθή
κέζνδνο ε πνιπκεζνδηθή πξνζέγγηζε. Δηδηθφηεξα πινπνηήζεθαλ:
Ζκηδνκεκέλεο πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο (semi-structuredinterviews): ηελ α΄ θάζε ηεο
έξεπλαο δηεμήρζεζαλ πξφζσπν κε πξφζσπν ηέζζεξηο (4) ζπλεληεχμεηο ζε επηιεγκέλν δείγκα,
βαζηζµέλεο ζε εµη-δνµεµέλεο εξσηήζεηο. Ζ κέζνδνο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηε ζπιινγή
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, θαζψο ηα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη κέζσ πξνζσπηθήο επαθήο απφ
ηνλ/ηελ ίδην/α εξεπλεηή/ηξηα θαη αθνξνχλ εγγπεκέλα ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απηφο/ή
επηζπκεί λα κειεηήζεη. Δπηηπγράλεηαη ε επειημία (Κπξηαδή, 2001), αθνχ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο δηεξεπλεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη εκπινπηηζκνχ ησλ
εξεπλεηηθψλ πξνζέζεσλ, δίλνληαο ζπλέρεηα ζε ελδηαθέξνπζεο απνθξίζεηο θαη δηεξεπλψληαο
ηα θίλεηξα ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δελ γίλνληαη κε άιιεο ηερληθέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, φπσο
ην εξσηεκαηνιφγην. Γειαδή αμηνπνηήζεθε έλαο επέιηθηνο νδεγφο ζπδήηεζεο (semistructured discussion guide) πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο (βι. Πίλ.
1). Οη εξεπλεηέο/ηξηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηνπλ θαηάιιειεο δηεπθξηληζηηθέο
εξσηήζεηο, γηα λα εθκαηεχζνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είραλ εθ ησλ πξνηέξσλ
θαζνξηζηεί, αιιά πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, επηηπγράλνληαο κ‘απηφλ
ηνλ ηξφπν ηε ζαθήλεηα αιιά θαη ην εχξνο ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη νη εξσηήζεηο ζρεκαηίδνληαη
θαη κνξθνπνηνχληαη γξήγνξα θαη θαηάιιεια, ψζηε λα θαζνδεγνχλ νκαιά ηα ππνθείκελα ζε
κεγαιχηεξν βάζνο. πγρξφλσο δηαζαθελίδνληαη ζέκαηα πνπ αλαδχνληαη θαηά ηε ζπδήηεζε
(Hitchcock&Hughes, 1989), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε εκβάζπλζε
άκεζα ζε απηφ πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. ηνλ «νδεγφ ζπλέληεπμεο»
ππάξρεη αξρηθά έλα ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, πνπ εηζάγεη ηα ππνθείκελα ζην θχξην
ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο θαη αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηνπο θπξηφηεξνπο θαλφλεο δενληνινγίαο
θαη ζηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο εληάζζνληαη ζε δχν ελφηεηεο. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηα αίηηα
ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε δεχηεξε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ. ην ηέινο ππάξρνπλ
θαηαιεθηηθά ζρφιηα θαη επραξηζηίεο. Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ εμαζθαιίδεη νκαιή θαη ινγηθή
κεηάβαζε απφ ην έλα δήηεκα ζην άιιν, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηα ππνθείκελα
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ηεο έξεπλαο (Rubin&Rubin, 1995: 123). Υξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο εξσηήζεηο γλψκεο
(opinionquestions) θαη δνκηθέο εξσηήζεηο (structuralquestions). Δπηηεχρζεθε ε εγθπξφηεηα
πεξηερνκέλνπ (contentvalidity), αθνχ ην εξγαιείν κέηξεζεο θαιχπηεη πιήξσο θαη ηζνδχλακα
φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ.
Πίλαθαο 1. Οδεγφο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο.

Α.Α:

Ζκεξνκελία πλέληεπμεο:

Σφπνο πλέληεπμεο:
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Φχιν:

Μνξθσηηθφ επίπεδν:

Ζιηθία:

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:

Έηε Γηδαθηηθήο
Δκπεηξίαο:

Θέζε ζηνλ νξγαληζκφ:

Με βάζε ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία, αλαθέξαηε ηα ζπνπδαηφηεξα πξνβιήκαηα θαη
ηηο πηζαλέο θαηά ηε γλψκε ζαο ιχζεηο ηνπο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:
1. Πηζηεχεηε φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο απνηειεί πεγή επαγγεικαηηθνχ
άγρνπο γηα εζάο θαη ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο ζαο;
2. Πνηεο κεκνλσκέλεο δξάζεηο πηνζεηείηε, γηα λα πεξηνξίζεηε ην άγρνο ζαο πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο;
3. Πνηεο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο/ληξηεο ηεο ζρνιηθήο ζαο κνλάδαο, γηα
λα πεξηνξίζνπλ ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο;
4. Πνηεο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνπλ νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ/νπζψλ ζηηο ζρνιηθέο ζαο
κνλάδεο, γηα λα πεξηνξίζνπλ ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο;
5. Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε;


Παξαηήξεζε:Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν πεξηγξαθηθέο παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο παηδαγσγηθήο ζπλεδξίαζεο ηεηξακήλνπ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ/νπζψλ. Ζ
πξψηε έγηλε ζε Γεληθφ Λχθεην θαη ε δεχηεξε ζε ΔΠΑΛ ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο. ηφρνο
ήηαλ ε πιεξέζηεξε θαη αθξηβέζηεξε πεξηγξαθή ησλ αηηηψλ ηνπ άγρνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ βαζκνινγηψλ β΄ ηεηξακήλνπ, θαη ε
θαηαγξαθή απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ. Έγηλε εζηίαζε ζε επηκέξνπο
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ην ππφ κειέηε ζέκα, πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο κε πεηξακαηηθνχ ηχπνπ. Κπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηήο
ηεο κεζφδνπ είλαη ε ακεζφηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο γηα
ηελθαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ αμηνπνηήζεθαλ ηερληθέο, φπσο νη ζεκεηψζεηο θαη
εγγξαθέο ζην «πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο» (βι. Πίλ. 2). Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
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νχηε καγλεηνθψλεζε νχηε βηληενζθφπεζε (Croll, 1986; Cohen&Manion, 1997;
Altrichteretal., 2001; Κπξηαδή, 2001), γηαηί δελ ππήξρε ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. Με ην πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο έγηλε
ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ
κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο. Καηαγξάθεθε θάζε κνξθή ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζε
κία απφ ηηο αλαγξαθφκελεο θαηεγνξίεο, ζεκεηψλνληαο θάζε θνξά ζηελ αληίζηνηρε
ζηήιε «Μνλάδεο Παξαηεξνχκελεο πκπεξηθνξάο αλά ηκήκα».
Πίλαθαο 2. Πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο.

Καηεγνξίεο Παξαηήξεζεο

Μνλάδεο Παξαηεξνχκελεο
πκπεξηθνξάο αλά ηκήκα

Ση αθξηβψο εηπψζεθε;

1. Τπήξμε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο
κε
ηελ
επίδνζε
ησλ
καζεηψλ/ηξίσλ;
2. Έγηλαλ ηεθκεξησκέλα ζρφιηα
γηα
ηελ
επίδνζε
ησλ
καζεηψλ/ηξίσλ;
3. Καηαηέζεθαλ
πξνηάζεηο
βειηίσζεο ηεο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ;
4. πδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο παηδαγσγηθήο ζπλεδξίαζεο
ηνπο ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία
ησλ πξνηάζεσλ;


Σήξεζε ζεκεηώζεσλ πεδίνπ:ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εθαξκφζηεθε θαη θαηαγξαθή
ζεκεηψζεσλ πεδίνπ (fieldnotes). Απηέο απνηεινχλ πξφζζεηα, ζπκπιεξσκαηηθά
ζεκαληηθά δεδνκέλα θαη ζπκβάιινπλ ζην λα θαηαγξαθνχλ φια φζα ιακβάλνπλ ρψξα
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ. Απηέο νη ζεκεηψζεηο
πεδίνπ θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, επεηδή νη παξαηεξήζεηο δελ θαηαγξάθνληαη
πάληα ζην ίδην ην θείκελν κε ηα δεδνκέλα.



Σήξεζε εκεξνινγίνπ: Πξφθεηηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδν ζε ζρέζε κε ηηο
πξναλαθεξζείζεο. Δθεί θαηαγξάθνληαη ζχληνκεο ζεκεηψζεηο ζε πξνθαζνξηζκέλεο
θαηεγνξίεο ηνπ ζρεδίνπ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα ζεκεηψζεηο αλαζηνραζκνχ
θαη ελδνζθφπεζεο ή γηα εθηελείο, αλνξγάλσηεο αλαθνξέο ζηηο εκηδνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο θαη ζηελ παξαηήξεζε (Altrichteretal., 2001), πνπ ζεσξνχληαη
αμηνζεκείσηεο πεγέο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ (Φνπιίδε, 2015).
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3.3. Πποεηοιμαζία Έπεςναρ
Πξηλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ δηεπζεηήζεθαλ πξαθηηθά δεηήκαηα. Πξνεγήζεθε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη νξίζηεθε κε αθξίβεηα ε
εκεξνκελία θαη ε ψξα δηεμαγσγήο ηνπο πνπ ήηαλ βνιηθή γηα απηά. Δμαζθαιίζηεθε ε
πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ ίδηα ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. πλεηάρζε θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θφξκα πιεξνθνξεκέλεο ζπγθαηάζεζεο, ε νπνία δηαβάζηεθε θαη
ππνγξάθηεθε απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πξηλ ηελ έλαξμή ηεο.
3.4. Αξιοπιζηία & Εγκςπόηεηα
Ζ αμηνπηζηία (credibility) ζηε ζπγθεθξηκέλε πνηνηηθή έξεπλα εμαζθαιίζηεθε ζε ζρέζε κε ην
κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνδεηθλχεηαη φηη
απνηεινχλ αιεζηλά θαη άμηα εκπηζηνζχλεο επξήκαηα. Δηδηθφηεξα εθαξκφζηεθαλ:


Ζ ηξηγσλνπνίεζε (triangulation) κεζφδσλ θαη δεδνκέλσλ (Denzin&Lincoln, 1994:
511; Βηηζηιάθε-νξσληάηε, 1998). Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ έηπραλ
ηξηγσλνπνίεζεο κε ηα δεδνκέλα ησλ παξαηεξήζεσλ. Έηζη, θάζε πεγή δεδνκέλσλ
ζπκβάιιεη ζηελ ηειηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην θάζε
ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο λα πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο επηβεβαίσζεο ηνπιάρηζηνλ
κίαο αθφκα πεγήο δεδνκέλσλ. Απηή ε κνξθή ηξηγσλνπνίεζεο πξνζδίδεη αμηνπηζηία
ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη εμαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ
εξκελεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα επξήκαηα.



Ζ ηήξεζε ηνπ θξηηεξίνπ αμηνπηζηίαο ηεο καθξάο εκπεηξίαο θαη επαθήο
(prolongedengagement) κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο πνπ δηεμήγαγαλ ηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαζέηνπλ αξθεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, έρνπλ αθηεξψζεη
επαξθή ρξφλν ζην ππφ δηεξεχλεζε πεδίν θαη έρνπλ καθξφρξνλε πξνγελέζηεξε
ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. ηε
ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζπλερείο
έιεγρνη
ησλ
ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ (memberchecks).



Ζ επαιήζεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα, αιιά θαη ε εξκελεία ηνπο
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο, δφζεθαλ ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο,
κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο.



Ζ ιεπηνκεξήο εμέηαζε αμηνζεκείσησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απφ
ζπλάδειθν κε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Ζ κεζνδνινγία ηεο
έξεπλαο, ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ην πξσηφθνιιν ηεο παξαηήξεζεο ειέγρζεθε
απφ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα πνπ δελ γσξίδεη ηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε κεζνδνινγία ηεο πξηλ ηελ εθαξκνγή
ηεο.
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3.5. Δεονηολογία
ηελ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή «επαίζζεησλ» δεδνκέλσλ, γη‘απηφ θαη
ηεξήζεθε ε βαζηθή αξρή ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ππνθείκελα ηεο
έξεπλαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο ελεκεξψζεθαλ φηη κπνξνχλ λα κελ απαληήζνπλ.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ηε
δηαζθάιηζε ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ
εξσηψκελσλ, πξνεγήζεθε ε απαξαίηεηε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο, ελεκεξψζεθαλ γηα ην
αληηθείκελν ηεο ζπλέληεπμεο θαη γηα ηε δενληνινγία πνπ ζα εθαξκνζηεί. Οχηε ζηηο
ζεκεηψζεηο πεδίνπ, νχηε ζηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο δελ θαηαγξάθηεθαλ ην νλνκαηεπψλπκν
ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, παξά κφλνλ έλαο θσδηθφο αξηζκφο. Σα ζηνηρεία πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη φρη γηα
άιινπο ζθνπνχο.

4. Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα
Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε «κε ην ρέξη». Αξρηθά έγηλε
πξνθαηαξθηηθή δηεξεπλεηηθή αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ,
πξνζδηνξηζκφο, δηαζηξσκάησζε θαη αιιεινζχλδεζε ησλ ζεκάησλ. ηε ζεκαηηθή αλάιπζε
εληνπίζηεθαλ ζέκαηα πνπ δελ εζηίαζαλ κφλν ζην επηθαλεηαθφ λφεκα ησλ δεδνκέλσλ, αιιά
θπξίσο ζην εξκελεπηηθφ επίπεδν πνπ πξνζεγγίδεη ηα ιαλζάλνληα λνήκαηα θαη πξνυπνζέηεη
ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε/εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έξεπλαο (Clarkeetal., 2015).
Απηά ηα ζέκαηα πξνήιζαλ απφ έλαλ ζπλδπαζκφ επαγσγηθήο θαη παξαγσγηθήο αλάιπζεο
(Fereday&Muir-Cochrane, 2006) θαη ε αξρηθή κνξθή ηνπο επαλεμεηάζηεθε θαη βειηηψζεθε,
ψζηε λα ζρεκαηηζηεί θαηάιιειν ζπλεθηηθφ κνηίβν θαη ζχλνιν.
ια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζπκθψλεζαλ φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη
ζηξεζνγφλν ζηε ζχγρξνλε επνρή. Γελ ζπζρέηηζαλ ην άγρνο κε ην θχιν (Αntoniouetal., 2006)
ή κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ/ηεο
(Κάληαο, 2001), αιιά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ (Μνπδνχξα, 2005) θαη
κε ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Γηαπηζηψλνπλ φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
είλαη αλακθίβνια έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα, ελψ νη γνλείο επηηείλνπλ ην άγρνο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. Μεξηθέο ελδεηθηηθέο απφςεηο παξαηίζεληαη
παξαθάησ:


Καζεγεηήο ζε ΔΠΑΛ: «ινη μέξνπκε, ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ην
άγρνο ησλ γνλέσλ. Δίλαη κεγαιχηεξν φηαλ δηδάζθνπλ καζήκαηα παλειιαδηθψο
εμεηαδφκελα. Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πηέδνπλ ηα
παηδηά ηνπο. ηα καζήκαηα απηά κάο κεηαθέξεηαη ην άγρνο θαη ζηνπο καζεηέο θαη
ζηνπο θαζεγεηέο».
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Τπνδηεπζχληξηα ζε Γεληθφ Λχθεην: «Σα ρξήκαηα πνπ δαπαλνχλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο είλαη πνιιά».



Καζεγήηξηα ζε Γεληθφ Λχθεην: «Οη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο
θξίλνπλ ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ ζηε δσή ηνπο».



Καζεγεηήο ζε ΔΠΑΛ: «Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ γνλείο πνπ αηζζάλνληαη κηα
αλάγθε λα θνξηψζνπλ ηα παηδηά κε επηπιένλ ψξεο δηδαζθαιίαο ζε θξνληηζηήξηα θαη
ράλνπλ ηνλ ρξφλν αλαζηνραζκνχ ηα παηδηά γηα λα δνπλ ηελ χιε. ε κηα κέξα ην παηδί
ηξέρεη απφ ην ζρνιείν ζην θξνληηζηήξην. Μπνξεί λα κέλεη ρξφλνο λα κειεηήζεη;
Υάλνπλ ην λφεκα κε φιε απηή ηελ ππεξπξνζπάζεηα, ρσξίο ην παηδί λα κπνξεί λα
κάζεη λα ζηεξίδεηαη ζηα πφδηα ηνπ. Αθνινπζεί πξφγξακκα πνιχ πηεζηηθφ, ρσξίο κέζα
ζ‘απηφ ην πξφγξακκα λα ππάξρεη ν ρξφλνο ηνπ πξνζσπηθνχ δηαβάζκαηνο γηα ηελ
εκπέδσζε ηεο χιεο. Απηφ ηνλίδεηαη ζηνπο γνλείο, φηη ε επίδνζε δελ εμαξηάηαη κφλν
απφ ηηο δηθέο ζαο πξνζπάζεηεο αιιά θαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά
θαηαβάινπλ».



Καζεγήηξηα ζε Γεληθφ Λχθεην: «Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη ηάμεηο λα επαλέιζνπλ πην
νιηγάξηζκεο. Γηα κέλα είλαη πην βαζηθφ απφ ην λα απμεζεί ν κηζζφο κνπ».

Οη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ κεκνλσκέλεο δξάζεηο γηα λα πεξηνξίζνπλ ην άγρνο πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο. Σέηνηεο είλαη:


ε δεκηνπξγία επράξηζηνπ θιίκαηνο θαηά ηε δηδαζθαιία,



ε χπαξμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο θαη κε ηνπο θεδεκφλεο ηνπο,



ε πηνζέηεζε δηδαθηηθψλ ηερληθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή
κάζεζε.

Αλακθίβνια απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ παξαηήξεζε πξνέθπςε φηη ε εκπεηξία ζπκβάιιεη
ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο. Πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο
θαη λα αληαπνθξίλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ
(Γαβξάδνο, 2015). πλεζίδνπλ λα ζπδεηνχλ γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε
άιινπο/εο ζπλαδέιθνπο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε άιια καζήκαηα ή/θαη κε ζπλαδέιθνπο
ίδηαο εηδηθφηεηαο πνπ δηδάζθνπλ ζε άιια ηκήκαηα (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014).
Παξαδέρνληαη φηη παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε πξνβιήκαηα
δηαρείξηζεο ηάμεο θαη κε θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, αιιά θαη φηη πξνεηνηκάδνπλ θαη
πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηδαθηέα χιε (Καηζηνχια& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014). ια ηα
ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ηφζν ηεο ζπλέληεπμεο φζν θαη ηεο παξαηήξεζεο, επηζεκαίλνπλ ηελ
αλάγθε ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηεο αληηθεηκεληθήο
ελεκέξσζήο ηεο.
Καηλνηνκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειεί ε πεξηγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ
εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο/ληξηεο, γηαηί θαιχπηνπλ ην ππάξρνλ βηβιηνγξαθηθφ θελφ. Οη
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πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο εζηίαζαλ ζην φηη νη δηεπζπληέο/ληξηεο πηνζεηνχλ θπξίσο ηελ
ελεξγεηηθή αθξφαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη ηελ
ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Γηαπηζηψζεθε φηη ζπλήζσο δελ αλαιακβάλνπλ
πξσηνβνπιίεο γηα ην ζέκα ηνπ άγρνπο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο. Γξαζηεξηνπνηνχληαη κφλνλ
φηαλ θάπνηνο θεδεκφλαο ηνχο δηακαξηπξεζεί γηα ηε ρακειή βαζκνινγηθή επίδνζε ηνπ
παηδηνχ ηνπ.
Δπηπξφζζεηε αλαθάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηεινχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ
εθαξκφδνπλ νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ/νπζψλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, γηα λα πεξηνξίζνπλ ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο. Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επηζήκαλε ιχζεηο
πεξηζζφηεξν κεκνλσκέλεο θαη φρη ηφζν ζπιινγηθέο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαδείρζεθαλ
σο απνηειεζκαηηθέο νη ζπιινγηθέο ζηξαηεγηθέο. Ο νπζηαζηηθφο δηάινγνο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο παηδαγσγηθήο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηκεκάησλ αλά κάζεκα
ραξαθηεξίζηεθε σο ε «θαηάιιειε επθαηξία» γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα εθθξάζεη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ/ηεο γηα ηελ επίδνζε θάπνηνπ ηκήκαηνο ή ζπγθεθξηκέλσλ
καζεηψλ/ηξηψλ. Παξάιιεια γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη ν εηιηθξηλήο
δηάινγνο κε άιινπο/εο ζπλαδέιθνπο εληζρχνπλ ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε, πνπ
πεξηνξίδνπλ ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σέινο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαηππψζεθαλ γεληθφηεξεο πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, φπσο ε αλαγθαηφηεηα ζηειέρσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ςπρνιφγνπο, γηα ηελ
ςπρηθή ελδπλάκσζε φρη κφλν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γαβξάδνο,
2015). Τπνζηεξίρζεθαλ πξνηάζεηο, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, φπσο είλαη ε
αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηψλνπλ ην
άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέηνηεο είλαη ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ επηζθέςεσλ αιιά θαη
πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη αγσγήο πγείαο, επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ, ε
αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ζπκκεηνρή ζε
δίθηπα.

πκπεξάζκαηα
Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εθαξκνζκέλεο (applied) εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο θξίλεηαη
ελδεδεηγκέλε θαη ηεθκεξησκέλε. Πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξψο θαη επαξθψο νη κέζνδνη
πινπνίεζήο ηεο, ην δείγκα θαη ε δεηγκαηνιεςία. Ζ έξεπλα φρη κφλν ζπκβάιιεη ζηελ
πεξηγξαθή, ζηελ πξφβιεςε θαη ζηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη θαηαιήγεη ζε
ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο, κε ιχζεηο ζε άκεζα/πξαθηηθά πξνβιήκαηα, ψζηε λα επηηεπρζεί ν
πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (Creswell,
2011).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ παλειιαδηθψο
εμεηαδφκελα καζήκαηα βηψλνπλ άγρνο πνπ έρεη σο αίηηφ ηνπ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Απηφ ην αίηην επηηείλεηαη απφ ηνπο γνλείο. Δπηβεβαηψζεθαλ φζα αλαθέξνληαη ζηε
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βηβιηνγξαθία γηα ηηο κεκνλσκέλεο ζηξαηεγηθέο πεξηνξηζκνχ ηνπ. κσο ε νιφπιεπξε θαη εηο
βάζνο αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλέδεημε θαηλνηφκεο πξνηάζεηο
γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα, αιιά θαη κε
ζπιινγηθέο δξάζεηο ζε επίπεδν ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ/νπζψλ, φπσο είλαη νη ζπλεξγαζίεο θαη
νη δξάζεηο εμσζηξέθεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο
κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαζεκίαο απφ ηηο
πξναλαθεξζείζεο θαηλνηφκεο πξνηάζεηο.
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Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία
Social skills of children with visual impairment
Μαξηιέλα Κνπθνπβέηζνπ, Δθπαηδεπηηθόο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,MSc, marilou1591989@windowslive.com
Marilena Koukouvetsou, Primary education teacher,MSc, marilou1591989@windowslive.com

Abstract: This article deals with the social skills of children with visual impairment (VI) and
their relationships with their typically developing peers.The purpose of this article is to
compare the social skills of children with VIwith those of their peers, to explore the
challenges that students with VIface, and to propose ways and methods that may improve
them to some degree.In order to investigate this issue, a bibliographic review was carried out
in scientific databases and interesting research from valid scientific journals was
identified.The review showed that students with VI have poorer social skills and face more
difficulties in communication and social interaction.It also emphasizes the importance of early
intervention and the need to foster social skills in this student population with appropriate
educational programs and with the cooperation of all stakeholders.
Keywords: social skills, visualimpairment, educational programs
Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν αζρνιείηαη κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία (ΟΑ) θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.
θνπφο ηνπ άξζξνπ είλαη λα ζπγθξίλεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε ΟΑ κε απηέο
ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο, λα δηεξεπλήζεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ νη καζεηέο κε ΟΑ αληηκεησπίδνπλ
θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο θαη κεζφδνπο πνπ ίζσο κπνξνχλ λα ηηο βειηηψζνπλ σο έλα βαζκφ.
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εληνπίζηεθαλ ελδηαθέξνπζεο έξεπλεο
απφ έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Απφ ηελ αλαζθφπεζε θάλεθε φηη νη καζεηέο κε ΟΑ
έρνπλ θησρφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ
επηθνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο
παξέκβαζεο θαη ε αλάγθε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην ζπγθεθξηκέλν
καζεηηθφ πιεζπζκφ κε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη κε ζπλεξγαζία φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νπηηθή αλαπεξία, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
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Δηζαγσγή
ε παγθφζκην επίπεδν, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ
1,3 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπλ κε θάπνηα κνξθή νπηηθήο αλαπεξίαο (visual
impairment).Ζ OA επεξεάδεη ηελ θαλνληθή πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή
δσή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο
απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Meza-de-Luna, Terven, Raducanu, &
Salas, 2019).
Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πνπ επεξεάδεη ε ΟΑ ηελ φξαζε θαη ηα άηνκα, θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε θάπνησλ φξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ΟΑ. Ζ νπηηθή νμχηεηα
αζρνιείηαη κε ην πφζν αθξηβείο ή επθξηλείο είλαη νη εηθφλεο (ζαθήλεηα), ελψ ην νπηηθφ πεδίν
έρεη ζρέζε κε ην ηη βιέπνπκε φηη ζπκβαίλεη ζην πιάη φηαλ θνηηάδνπκε απιά πξνο ηα εκπξφο
(γλσζηή σο πεξηθεξεηαθή φξαζε). Ζ ΟΑ θαηαηάζζεηαη ζε δχν νκάδεο, ζηε καθξηλή ΟΑ
(Distance vision impairment) θαη ζηελ θνληηλή ΟΑ (Near vision impairment), ζχκθσλα κε ηε
Γηεζλή Σαμηλφκεζε International Classification of Diseases 11th Revision- ICD-11 (2018). Ζ
καθξηλή ΟΑ δηαθξίλεηαη ζε ήπηα (νπηηθή νμχηεηα ρεηξφηεξε απφ 6/12), ζε κέηξηα (νπηηθή
νμχηεηα ρεηξφηεξε απφ 6/18), ζε ζνβαξή (νπηηθή νμχηεηα ρεηξφηεξε απφ 6/60) θαη ζε
ηπθιφηεηα (νπηηθή νμχηεηα ρεηξφηεξε απφ 3/60). Ζ θνληηλή ΟΑ αθνξά ηελ παξνπζία
θνληηλήο νπηηθήο νμχηεηαο ρεηξφηεξεο απφ N6 ή M.08 κε ηελ ππάξρνπζα δηφξζσζε
(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment).
Με
βάζε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, φζνλ αθνξά ηε καθξηλή φξαζε, 188,5 εθαηνκκχξηα
άλζξσπνη έρνπλ ήπηα ΟΑ, 217 εθαηνκκχξηα έρνπλ κέηξηα έσο ζνβαξή ΟΑ θαη 36
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είλαη ηπθινί. ζνλ αθνξά ηελ θνληηλή φξαζε, 826 εθαηνκκχξηα
άλζξσπνη δνπλ κε θνληηλή ΟΑ.
ε παγθφζκην επίπεδν, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, νη θχξηεο αηηίεο ηεο
ΟΑ είλαη ηα κε δηνξζσκέλα δηαζιαζηηθά ζθάικαηα, ν θαηαξξάθηεο, ε ζρεηηθή κε ηελ ειηθία
εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο, ην γιαχθσκα, ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ε
αδηαθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη ην ηξάρσκα. Πεξίπνπ ην 80% φισλ ησλ πξνβιεκάησλ
φξαζεο παγθνζκίσο ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα απνθεπρζεί. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε ΟΑ
είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ.
Γηα ηελ Διιάδα λνκηθά ηπθιφο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 958/1979, ζεσξείηαη
εθείλνο, ν νπνίνο αθφκε θαη κε ηε ρξήζε δηνξζσηηθψλ θαθψλ έρεη νπηηθή νμχηεηα κηθξφηεξε
ηνπ 1/20 ηεο θπζηνινγηθήο. Γελ κπνξεί δειαδή λα δηαθξίλεη απφ απφζηαζε ελφο κέηξνπ απηφ
πνπ έλα άηνκν κε θπζηνινγηθή φξαζε κπνξεί λα δηαθξίλεη απφ ηα 20.
Σα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ φξαζε κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ είηε
ηαηξηθά, αλάινγα ην βαζκφ ηεο νπηηθήο νμχηεηαο θαη ην εχξνο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ, είηε
παηδαγσγηθά κε βάζε ηε ρξήζε ηεο φξαζεο γηα καζεζηαθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.
ζνλ αθνξά ηνλ ηαηξηθφ νξηζκφ ηεο ηπθιφηεηαο – κεξηθήο ηχθισζεο ζχκθσλα κε ηελ
Ακεξηθάληθε Ηαηξηθή Έλσζε, ηπθιφ είλαη ην άηνκν ηνπ νπνίνπ ε θεληξηθή νπηηθή νμχηεηα
δελ ππεξβαίλεη ηα 20/200 ή 2/20 ζην θαιχηεξν κάηη, χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή
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ηαηξηθή παξέκβαζε. Μεξηθψο βιέπνληα ζεσξνχληαη ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε νπηηθή νμχηεηα
κε δηφξζσζε είλαη κεηαμχ 20/70 κε 20/200 χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηαηξηθή
παξέκβαζε.ζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξηζκφ ηεο ηπθιφηεηαο – κεξηθήο ηχθισζεο,
ηπθιά ζεσξνχληαη ηα άηνκα εθείλα, ηα νπνία χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηαηξηθή
παξέκβαζε, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο είλαη απαξαίηεην λα δηδαρηνχλ κε ηε κέζνδν
Braille ή κε αθνπζηηθέο κεζφδνπο. Μεξηθψο βιέπνληα είλαη φζα, χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε
δπλαηή ηαηξηθή παξέκβαζε κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θείκελα κε κεγάια ηππνγξαθηθά ζηνηρεία
ή κε ηε βνήζεηα κεγεζπληηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ (Παπαδφπνπινο, 2005).
Γηα ηνπο καζεηέο κε ΟΑ, θακία θηινζνθία ππεξεζηψλ δελ είλαη πιήξεο εάλ θαιχπηεη κφλν
αθαδεκατθέο αλάγθεο. Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ αλάπηπμε άιισλ δεμηνηήησλ (Salleh
& Zainal, 2010). Οη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ηδηαίηεξα νη θνηλσληθέο αλάγθεο, ησλ παηδηψλ κε
ΟΑ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζε θάζε πεξηβάιινλ απφ φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηα
θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ησλ παηδηψλ (Salleh & Zainal, 2010).

1. Γπζθνιίεο θαη εκπφδηα γηα ηνπο καζεηέο κε ΟΑ
Οη νπηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ εθηέιεζε άηππσλ δξαζηεξηνηήησλ (EngelYeger & Hamed-Daher, 2013). Οη βιέπνληεο ζπλήζσο έρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο (π.ρ.
ρεηξνλνκίεο πξνζψπνπ θαη ρεξηψλ, ζηάζεηο ζψκαηνο θ.ιπ.) πνπ ηνπο βνεζνχλ λα
αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ζπλνκηιίαο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο ηπθινχο (Mezade-Luna θ.ά., 2019). Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά κε ΟΑ δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην
πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (Salleh, Jelas, & Zainal, 2011. Salleh & Zainal,
2010).Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εκπεηξίεο παηρληδηνχ (Salleh & Zainal, 2010) θαη ε κίκεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ αλζξψπσλ είλαη δχζθνιε (Salleh θ.ά., 2011. Salleh & Zainal,
2010). Δπηπιένλ, κεξηθά παηδηά κε ΟΑ εκθαλίδνπλ ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο ή ηδηνκνξθίεο
θαη παξνπζηάδνπλ έλαεπξχ θάζκα ζπκπεξηθνξψλ, φπσο αλνηγφθιεηκα καηηψλ, θνχλεκα
θεθαιηνχ, ρεηξνθξφηεκα, αλαπήδεζε (Salleh & Zainal, 2010). Φαίλεηαη φηη φζν πην νηθείν
γίλεηαη ην παηδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζε κηα ηάμε ή ην πεξηβάιινλ παηδηθήο θξνληίδαο, ηφζν
πην δχζθνιν είλαη λα δηαηεξεζνχλ νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη
ε παξέκβαζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα είλαη καθξνπξφζεζκε γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθή (Celeste, 2007).Οη επθαηξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
πεξηνξίδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ λα εληνπίδνπλ ζηφρνπο
πνπ βαζίδνληαη ζε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηα κεκνλσκέλα παηδηά θαη αξγφηεξα απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Salleh θ.ά., 2011).
ΟηGold, Shaw, θαη Wolffe (2010) δηεξεχλεζαλ ηηο θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο εκπεηξίεο
Καλαδψλ λέσλ κε ΟΑ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 328 Καλαδνί ειηθίαο 15 θαη άλσ (131 ηπθινί
θαη 197 κε ρακειή φξαζε). Γηα λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο ηνπ επηπέδνπ ηεο ΟΑ ζηηο
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θνηλσληθέο εκπεηξίεο, ζπγθξίζεθαλ νη εκπεηξίεο ησλ λεαξψλ πνπ ήηαλ ηπθινί θαη ησλ λέσλ κε
ρακειή φξαζε. Οξηζκέλα απφ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη λένη κε ΟΑ ήηαλ: ε ζηάζε
ησλ ζπλνκειίθσλ, ε αλεζπρία γηα κε απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, αλεζπρίεο γηα ηηο
πξνζσπηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε κεηαθνξά (φπσο ε αδπλακία νδήγεζεο), ηα ζηεξεφηππα
γηα ηελ ηχθισζε, αλεζπρίεο φηη νη ηδηνζπγθξαζίεο ηεο ηχθισζεο (φπσο νη θηλήζεηο ησλ
καηηψλ) ζα αλαζηάησλαλ ηνπο ζπλνκειίθνπο, πεξηνξηζκνί φηαλ ζα κπνξνχζαλ λα βγνπλ έμσ
κε ηνπο θίινπο (πρ θησρή λπρηεξηλή φξαζε πνπ πεξηνξίδεη ηηο βξαδηλέο δξαζηεξηφηεηεο).
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη νη λένη κε ρακειή φξαζε βίσζαλ
πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο απφ φ, ηη νη ηπθινί ζπλνκήιηθνί ηνπο. Οη λένη κε
ρακειή φξαζε ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζζφηεξεο πξνθιήζεηο απιψο θαη κφλν
επεηδή εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα ξαληεβνχ, θαη επεηδή είλαη πην
πηζαλφ λα έρνπλ βιέπνληεο θίινπο πνπ κπνξεί είηε λα ηνπο ζπκπεξηιάβνπλ είηε λα ηνπο
απνθιείζνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα άιιε πηζαλφηεηα είλαη φηη άιινη
αλακέλνπλ απφ απηνχο λα εθηεινχλ ζε επίπεδα ζπγθξίζηκα κε εθείλα ησλ βιεπφλησλ λέσλ,
ίζσο επεηδή ε ΟΑ ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν πξνθαλήο ζε άιινπο, φπσο είλαη γηα ηνπο
ηπθινχο λένπο. Δπηπιένλ, νη λένη κε ρακειή φξαζε είλαη ζπρλά ζε ζέζε λα δνπλ ηη ηνπο
ιείπεη θαη γλσξίδνπλ πφζν δηαθνξεηηθνί είλαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ κπνξνχλ λα
δνπλ θαιά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη λεαξνί πνπ είλαη ηπθινί ή έρνπλ ρακειή φξαζε
αζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πεξηζζφηεξν κε παζεηηθέο θαη κέηξηα θνηλσληθά
αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απ 'φ, ηη κε ηδηαίηεξα θνηλσληθά αιιειεπηδξαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε, δελ δηαπηζηψζεθε φηη ηα επίπεδα θνηλσληθήο ζηήξημεο δηαθέξνπλ
αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο φξαζεο, ην θχιν ή ηελ ειηθία. Απηά ηα δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ
φηη αθφκε θαη ηα ήπηα επίπεδα απψιεηαο φξαζεο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε
νξηζκέλεο κνξθέο θνηλσληθψλ επθαηξηψλ. Καη νη δχν νκάδεο αληηκεησπίδνπλ μερσξηζηέο
πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ηελ έληαμε ζηηο θνηλφηεηεο ησλ
ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη θαίλεηαη φηη δηαηξέρνπλ θάπνην θίλδπλν θνηλσληθήο απνκφλσζεο. Σν
εχξεκα φηη νη ηπθινί θαη νη αζζελείο κε ρακειή φξαζε δελ δηαθέξνπλ είηε ζηελ θιίκαθα
ππνζηήξημεο είηε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηελψλ θίισλ κπνξεί λα εμεγεζεί ελ κέξεη απφ ηελ
εκθάληζε επθαηξηψλ ζην Γηαδίθηπν γηα λα ζπλαληεζνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε θίινπο.
Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ρξεζηκνπνίεζε online ρψξνπο, φπσο chat rooms θαη email, γηα λα επηθνηλσλήζεη κε θίινπο. πλνιηθά, πεξίπνπ ην 75% ησλ ζπκκεηερφλησλ
δήισζαλ φηη θνηλσληθνπνηήζεθαλ ή έκεηλαλ ζε επαθή κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Σν
εχξεκα φηη νη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πηζαλφηεξν απφ φζνπο έρνπλ ρακειή φξαζε λα
ζπλαληήζνπλ λένπο αλζξψπνπο κέζσ ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο κπνξεί λα
εμεγεζεί απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ έλαξμε
πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.

2. Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο καζεηψλ κε ΟΑ θαη βιεπφλησλ καζεηψλ
Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε ΟΑ θαίλεηαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, φηη πζηεξνχλ ζε ζχγθξηζε κε απηέο ησλ ηππηθά
Page 222 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

αλαπηπζζφκελσλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ Salleh θ.ά. (2011)
ζθνπφ είρε ηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ΟΑ απφ ηηο
πηπρέο ηεο βαζηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (basic social behavior), ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ θαη ηεο γλσζηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (cognitive social behavior). Σν δείγκα
απνηέιεζαλ 74 καζεηέο κε ΟΑ θαη 89 βιέπνληεο καζεηέο ειηθίαο 13 έσο 15 εηψλ απφ ηξία
ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Μαιαηζία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη
καζεηέο κε ΟΑ είραλ κηθξφηεξν βαζκφ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφ φ, ηη νη βιέπνληεο
καζεηέο. Σα ρακειφηεξα επίπεδα ήηαλ γηα ηε βαζηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, εηδηθά γηα ηηο
δεμηφηεηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ππάξρεη αλάγθε παξέκβαζεο
γηα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ απφθηεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε ΟΑ θαη νη
δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ην βιέκκα, ην θεθάιη θαη ηηο
ρεηξνλνκίεο πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο πξηλ αζρνιεζνχλ κε ηε γιψζζα ηνπ
ζψκαηνο.
Ζ έξεπλα ησλ Engel-Yeger & Hamed-Daher (2013) είρε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ κνξθψλ
ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ κε ΟΑ, ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη ησλ ηππηθψλ
ζπλνκειίθσλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ παξακέηξσλ ζε θάζε νκάδα. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 70 παηδηά ειηθίαο 6 έσο
11 εηψλ απφ ην βφξεην Ηζξαήι απφ ηα νπνία 25 είραλ πξνβιήκαηα αθνήο, 20 είραλ
πξνβιήκαηα φξαζεο θαη 25 παηδηά ήηαλ ηππηθνί ζπλνκήιηθνη. Οη γνλείο ζπκπιήξσζαλ έλα
δεκνγξαθηθφ εξσηεκαηνιφγην, ελψ ζηνπο καζεηέο ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην «The
Children‘s Assessment of Participation and Enjoyment» σο ζπλέληεπμε απφ έλαλ
εξγνζεξαπεπηή. Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο ή
φξαζεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθνχο
ζπλνκειίθνπο, εθθξαζκέλα ζε κηθξφηεξν αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, ρακειφηεξε έληαζε
ζπκκεηνρήο, πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζην ζπίηη θαη κε θάπνηνλ άιιν.
Χζηφζν ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή παξαηεξήζεθε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα παηδηά κε
ΟΑ.ζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθνδεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (ειηθία, εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο
θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν) απηέο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο δηαζηάζεηο ζπκκεηνρήο θαη
ζηηο δπν νκάδεο κειέηεο. ε φιεο ηηο νκάδεο ε ειηθία ζπζρεηίζηεθε κε πεξηζζφηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο απηνβειηίσζεο πνπ εθηεινχληαη κφλεο ηνπο. Σα παηδηά κε πην κνξθσκέλεο
κεηέξεο ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν ζε δξαζηεξηφηεηεο απηνβειηίσζεο καδί κε θάπνηνλ άιιν.
Ζ ηξέρνπζα κειέηε δηαπίζησζε επίζεο φηη κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΑ, έλα πςειφηεξν
θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν ζηελ ελζάξξπλζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ζπζρεηίζηεθε κε
πην ελεξγέο ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζην ζπίηη θαη κε πςειφηεξν επίπεδν
απφιαπζεο. πλεπψο, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα
αθνήο ή φξαζεο θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο
ζρνιείνπ θαη φηη νη θνηλσληθνδεκνγξαθηθέο παξάκεηξνη φπσο ε ειηθία ηνπ παηδηνχ, ε
εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο θαη ην νηθνγελεηαθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ.
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Ζ έξεπλα ησλ Tadić, Pring, θαη Dale (2010)ζθνπφ είρε ηελ εμέηαζε ηεο παξνπζίαο ηεο
γιψζζαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο παηδηψλ κε ΟΑ θαη θαλνληθή ιεθηηθή λνεκνζχλε.
Σα πξνθίι ηνπο ζπγθξίζεθαλ κε εθείλα ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ βιεπφλησλ παηδηψλ
αλάινγεο ειηθίαο θαη ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 15 παηδηά κε εθ γελεηήο
ΟΑ θαη 26 βιέπνληα παηδηά ειηθίαο 6 έσο 12 εηψλ. Παξφιν πνπ ήηαλ ζπγθξίζηκα φζνλ
αθνξά ηελ ειηθία θαη ηε ιεθηηθή λνεκνζχλε, ηα παηδηά κε ΟΑ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά
θαιχηεξε απφδνζε απφ ηα βιέπνληα παηδηά ζε κηα ηππνπνηεκέλε δνθηκαζία γισζζηθήο
ιεηηνπξγίαο. Χο εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κία ηππνπνηεκέλε γισζζηθή αμηνιφγεζε θαη
γνληθέο αλαθνξέο θαζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπκπεξηθνξψλ. χκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα,ηα παηδηά κε ΟΑ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά θησρφηεξεο θνηλσληθνεπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο απφ φ, ηη νη βιέπνληεο ζπλνκήιηθνί ηνπο, βαζηδφκελνη ζε
αλαθνξέο γνλέσλ, κε ηδηαίηεξε αδπλακία ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο γηα πξαγκαηνινγηθνχο θαη
θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Μάιηζηα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε ΟΑ έδεημε έλα
επίπεδν θνηλσληθν-επηθνηλσληαθψλ δπζθνιηψλ ζπκβαηφ κε ην επξχηεξν θάζκα ηνπ απηηζκνχ
ζηα βιέπνληα παηδηά. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ππάξρνπλ ζπλερηδφκελεο θνηλσληθνεπηθνηλσληαθέο θαη πξαγκαηνινγηθέο γισζζηθέο δπζθνιίεο ζε παηδηά κε εθ γελεηήο ΟΑ ζηε
ζρνιηθή ειηθία, παξά ηηο θαιέο δηαλνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηηο πξνεγκέλεο γισζζηθέο
δεμηφηεηεο.
Ζ κειέηε ησλ Pfeiffer & Pinquart (2011) ζπλέθξηλε ηηο πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ζε ζρέζε κε δχν
αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο (δηαηήξεζε ζρέζσλ κε ζπλνκειίθνπο θαη αλάπηπμε ξνκαληηθψλ
ζρέζεσλ) ζε εθήβνπο κε ΟΑ θαη βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 158 έθεβνη
κε ΟΑ θαη 158 βιέπνληεο ζπλνκήιηθνη ειηθίαο 12 έσο 19 εηψλ ζηε Γεξκαλία. Οη έθεβνη κε
ΟΑ δελ δηέθεξαλ απφ ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε
ηε δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηελ νκφηηκε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, αιιά ήηαλ ιηγφηεξν
δξαζηήξηνη ζηε δηακφξθσζε ξνκαληηθψλ ζρέζεσλ.
Ζ έξεπλα ησλ Ozkubat & Ozdemir (2014) ζθνπφ είρε ηε ζχγθξηζε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ 5 νκάδσλ παηδηψλ: παηδηά κε ΟΑ πνπ θνηηνχλ ζε ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία, παηδηά
κε ΟΑ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία γηα ηπθινχο, παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ θνηηνχλ ζε
ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία, παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ παξαθνινπζνχλ μερσξηζηά εηδηθά
ζρνιεία θαη ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 169 παηδηά ειηθίαο 7 έσο
12 εηψλ απφ δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
ησλ παηδηψλ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο (138 δάζθαινη).Με βάζε ηα
απνηειέζκαηα βξέζεθε φηη ηα παηδηά κε ΟΑ θαη ηα παηδηά κε δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο είραλ
θησρφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφ ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά. Δπηπιένλ,
βξέζεθαλ ζεκαληηθέο νκαδηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε
ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία θαη ησλ παηδηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ εηδηθά ζρνιεία. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε ΟΑ θαη ηα παηδηά κε δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ θνηηνχζαλ ζε
ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία είραλ πςειφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφ ηα παηδηά πνπ
παξαθνινπζνχζαλ μερσξηζηά εηδηθά ζρνιεία. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ε ζπλεθπαίδεπζε
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κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζηελ παηδηθή ειηθία.
ηε κειέηε ησλ Zebehazy & Smith (2011) εξεπλήζεθαλ κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
έρνπλ έλαλ πηζαλφ αληίθηππν ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε ΟΑ φπσο νη
ππεξεζίεο, ε χπαξμε ελφο πξνζσπηθνχ βνεζνχ ή ελφο εθπαηδεπηή (in-class paraeducator)
ζηελ ηάμε, ε ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ζπκκεηνρή ζε ακεηβφκελε
εξγαζία θαη ε ειηθία εκθάληζεο ηεο ΟΑ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε
ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ακεηβφκελεο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο θαζψο θαη
ε ειηθία εκθάληζεο ηεο ΟΑ ζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ηηο δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ. πλεπψο, θάλεθε φηη είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κε ΟΑ ζε
εμσζρνιηθέο θαη εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο.
Ζ κειέηε ησλ Jessup, Bundy, Broom, θαη Hancock (2017) δηεξεχλεζε ηηο θνηλσληθέο
εκπεηξίεο ζην γπκλάζην καζεηψλ κε ΟΑ.Δμεηάζηεθαλ:(α) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθά
εληαγκέλνη καζεηέο κε ΟΑ αηζζάλνληαη, β) νη εζσηεξηθέο ηδηφηεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο
θαη (γ) νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ
12 καζεηέο γπκλαζίνπ κε ΟΑ (3 εθ ησλ νπνίσλ είραλ πξφζζεηεο αλαπεξίεο) ειηθίαο 13 έσο17
εηψλ ζηελ Απζηξαιία. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλέληεπμεο.
Σν λα κελ θάλεηο ηίπνηα βαζκνινγήζεθε πην αξλεηηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη
πεξηγξάθεθε σο ζπαηάιε ρξφλνπ. Αληίζεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηάμεο βαζκνινγήζεθαλ
πην ζεηηθά. ηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο κε πξφζζεηεο αλαπεξίεο, θάλεθε φηη ε παξνπζία
απηήο ηεο πξφζζεηεο αλαπεξίαο επεξέαζε αξλεηηθά ηελ αίζζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο, ηελ
ηνπνζέηεζε, ηελ απφιαπζε θαη ηε κνλαμηά. πλνιηθά, θάλεθε φηη φζν πεξηζζφηεξν απηνί νη
καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ηαηξηάδνπλ, ηφζν πην επράξηζηε θαη ιηγφηεξν κνλαρηθή ήηαλ ε
εκπεηξία ηνπο ζην ζρνιείν. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έλησζαλ εληαγκέλνη, ππήξρε κηα
νκάδα καζεηψλ, θπξίσο καζεηέο κε πξφζζεηεο αλαπεξίεο, πνπ αγσλίζηεθαλ θνηλσληθά,
αηζζάλζεθαλ κνλαμηά, φηη δελ είλαη εληαγκέλνη θαη φηη δελ ηαίξηαδαλ.Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
θάλεθαλ λα πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ επηινγήο ή ειεπζεξίαο πεξηγξάθεθαλ πην
ζεηηθά απφ ζπλήζεηο ή ππνρξεσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο κε έλαλ κφλν
θίιν σο παξέα δελ βαζκνινγήζεθαλ ηφζν ζεηηθά φζν εθείλεο κε κηα νκάδα θίισλ (εθηφο απφ
ην θαγεηφ) ή κε καζεηέο ζε άιιεο ηάμεηο. Οη καζεηέο αλέθεξαλ ηε κνλαμηά πεξίπνπ ην έλα
ηξίην ηνπ ρξφλνπ, αλ θαη πνηέ δελ αλέθεξαλ φηη ήηαλ εληειψο κφλνη. Γελ βξέζεθε θακία
ζρέζε κεηαμχ θχινπ θαη κνλαμηάο, αιιά πξνζδηνξίζηεθε φηη ην λα κελ θάλεηο ηίπνηα θαη ην
λα ηξσο απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο αηζζάλζεθαλ πην κφλνη. Σν
θαγεηφ κε κηα νκάδα θίισλ ήηαλ επίζεο κνλαρηθφ γηα κεξηθνχο. Απηφ κπνξεί λα αληαλαθιά
ηελ πνηφηεηα ησλ νκαδηθψλ ζρέζεσλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
καζεηέο κε ΟΑ πξέπεη λα εξγαζηνχλ ζθιεξά γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνηηκία κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο θαη νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο ζπρλά ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν
ρξφλν. Ίζσο ε ελέξγεηα θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, θαζψο θαη ηηο αθαδεκατθέο εξγαζίεο αθήλνπλ ιίγν ρξφλν θαη
ελέξγεηα γηα λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αλάπηπμε ή ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλδέζεσλ.
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Ζ κειέηε ησλ Caballo θαη Verdugo (2007) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο ΟΑ ζηελ πνηφηεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.ηε κειέηε ζπκκεηείραλ εθαηφλ
είθνζη νθηψ καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 64
είραλΟΑ. Οη άιινη 64 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ βιέπνληεο ίδηνπ θχινπ, ειηθίαο θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Οη ειηθίεο θαη ησλ δχν νκάδσλ θπκαίλνληαλ απφ 4 έσο 18
εηψλ. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ε παξνπζία ηεο ΟΑαπνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα
πξφβιεςεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ζε αιιειεπηδξάζεηο έλα πξνο έλα θαη κεγαιχηεξσλ
νκάδσλ. Παξ 'φια απηά, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο ιεθηηθέο
δεμηφηεηεο, γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, δεμηφηεηεο παηρληδηνχ, δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη
έθθξαζε θαη αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ
πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ.

3. Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα καζεηέο κε ΟΑ
Οη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ειιείκκαηα ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κέζσ ηεο επίζεκεο κάζεζεο. Οη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ
γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Salleh θ.ά., 2011. Salleh & Zainal,
2010). Δίλαη ζεκαληηθφ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο λα αλαπηχζζνληαη ζηα παηδηά ελψ
βξίζθνληαη ζε λεαξή ειηθία (Celeste, 2006. Salleh & Zainal, 2010). Οη καζεηέο κε ΟΑ ζα
πξέπεη λα επαλαιακβάλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη θαη λα ιακβάλνπλ
αλαηξνθνδφηεζε απφ άιινπο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Salleh θ.ά.,
2011).Αμίδεη λα ζεκεησζεί αθφκε φηη νη παξεκβάζεηο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα είλαη
ζπλεξγαηηθέο, δειαδή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη
νη εηδηθνί θαη λα δηεμάγνληαη καθξνπξφζεζκα (Celeste, 2007).
Οη Yildiz θαη Duy (2013) δηεξεχλεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ςπρνεθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο δηαπξνζσπηθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθήβσλ κε ΟΑ. Σν δείγκα
απνηέιεζαλ 16 εθήβνη ζε δεκνηηθφ ζρνιείν γηα ΟΑ ζηε λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία. Σν δείγκα
ρσξίζηεθε ζε 2 νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ). Σα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ κεηξήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα KA-Sİ Empathic Tendency Scale for Children
and Adolescents θαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κεηξήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα Communication
Skills Evaluation Scale. Σα κέηξα ηεο κειέηεο απαληήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηξεηο
θνξέο: θαηά ηελ έλαξμε ησλ νκαδηθψλ ζπλεδξηψλ, ζην ηέινο ησλ ζπλεδξηψλ θαη ηέζζεξηο
κήλεο κεηά ην θιείζηκν ησλ ζπλεδξηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε κία απφ ηηο
νκάδεο. Δλψ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα εθηέζεθαλ ζε εθπαίδεπζε πάλσ ζε
δηαπξνζσπηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο γηα 9 ζπλεδξίεο, ηα κέιε ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ
έιαβαλ θακία ζεξαπεία. ζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ςπρνεθπαίδεπζεο
απηνί ήηαλ: βαζηθέο γλψζεηο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο
αλαπνηειεζκαηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο ελεξγνχ αθξφαζεο, παξαηήξεζε θαηαζηξνθηθψλ θαη
πγηψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο, ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπο ζηπι επηθνηλσλίαο,
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παξαηήξεζε θαη ακθηζβήηεζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζηάζεσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απηναπνθάιπςε, ρξήζε ηεο θαηάιιειεο απην-απνθάιπςεο, ρξήζε πεξηζζφηεξσλ κελπκάησλ,
ελίζρπζε δεμηνηήησλ ελζπλαίζζεζεο, θαηαλφεζε ηνπ φηη νη άλζξσπνη κπνξεί λα απνδίδνπλ
δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ζε έλα γεγνλφο θαη παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
απαληήζεσλ. Παξφιν πνπ δελ ππήξραλ δηαθνξέο ζηηο δχν νκάδεο, νη βαζκνινγίεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηα δχν κέηξα ζπγθξηηηθά κε απηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά. Ζ αλάιπζε έδεημε επνκέλσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ςπρν-επαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ
δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ησλ εθήβσλ κε ΟΑ. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη νη καζεηέο κε
ΟΑ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ ζεκαληηθά απφ ηέηνηα νκαδηθά έξγα.
Δπίζεο, νη Meza-de-Luna θ.ά. (2019), παξνπζίαζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο έλαλ βνεζφ θνηλσληθήο
επίγλσζεο (Social-Aware Assistant), ν νπνίνο παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα
φξαζεο ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλνκηιίεο ηνπο πξφζσπν κε πξφζσπν. Σν
ζχζηεκα απνηεινχληαλ απφ έλα αληηιεπηηθφ ζηνηρείν (πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ έμππλα
γπαιηά κε κηα ελζσκαησκέλε βηληενθάκεξα) θαη έλα ζηνηρείν αλάδξαζεο (πνπ
αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα απηηθή δψλε). ηε δψλε ππήξρε έλα εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνληθφ
θχθισκα ζην θέληξν ηεο θαη δχν κηθξνί δνλεηηθνί θηλεηήξεο ηνπνζεηεκέλνη ζε θάζε πιεπξά
ηεο. ηαλ εληνπηδφηαλ κηα ρεηξνλνκία θεθαιήο, ν ππνινγηζηήο έζηειλε εληνιή Bluetooth ζηε
δψλε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απνθσδηθνπνηνχζε ηελ εληνιή θαη ελεξγνπνηνχζε έλαλ απφ
ηνπο δχν κηθξνχο δνλεηηθνχο θηλεηήξεο γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ ρξήζηε. Ο
εμνπιηζκφο δνθηκάζηεθε ζε έλα πεξηβάιινλ πξνζνκνησκέλνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, φπνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλνκηιία πξφζσπν κε πξφζσπν κεηαμχ ελφο ηπθινχ (πνπ παξέζηεζε
ηνλ μελαγφ) θαη ελφο αηφκνπ κε φξαζε (πνπ παξέζηεζε ηνλ ηνπξίζηα). Ζ αιιειεπίδξαζε είρε
δηάξθεηα ηξηψλ ιεπηψλ. Κάζε ηνπξίζηαο είρε δχν ζπλνκηιίεο κε έλαλ δηαθνξεηηθφ μελαγφ. Ο
έλαο απφ ηνπο μελαγνχο θνξνχζε νιφθιεξν ηνλ εμνπιηζκφ (ζπλζήθε 1) θαη ν άιινο φρη
(ζπλζήθε 0). Οη μελαγνί ζηε ζπλζήθε 0 ρξεζηκνπνίεζαλ παξφκνηα γπαιηά αιιά δελ
ιάκβαλαλ αλαηξνθνδφηεζε. Μεηά ην πείξακα, νη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην θαη
κηα εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο δελ ππήξραλ δηαθνξέο
ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπλνκηιίαο, φπσο έγηλε αληηιεπηή απφ ηνπο ηνπξίζηεο, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν μελαγφο θνξνχζε ηνλ εμνπιηζκφ ή φρη. Μηα εμήγεζε γηα ην εχξεκα απηφ
ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη βιέπνληεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε
ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ηπθινχο θαη δελ μέξνπλ ηη λα πεξηκέλνπλ απφ κηα ηέηνηα
ζπδήηεζε. πλνιηθά, ηα ηπθιά άηνκα θάλεθαλ ελζνπζηαζκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη νξηζκέλνη εμέθξαζαλ
απμεκέλε εκπηζηνζχλε γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε βιέπνληεο.

πκπεξάζκαηα/πδήηεζε
Αθφκε θαη κε άζηθηε ιεθηηθή λνεκνζχλε θαη αλψηεξεο δνκηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ηα
παηδηά κε εθ γελεηήο ΟΑ θαίλεηαη φηη δηαηξέρνπλ θίλδπλν θνηλσληθν-επηθνηλσληαθψλ
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δπζθνιηψλ(Tadić θ.ά., 2010). Σα άηνκα κε ΟΑ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απ 'φ, ηη νη
βιέπνληεο λένη γηα θνηλσληθή απνκφλσζε θαη κνλαμηά (Engel-Yeger & Hamed-Daher, 2013.
Gold θ.ά., 2010), ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη θαη εμαξηψληαη απφ
ηνπο ελήιηθεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Απφ ηηο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο κε ΟΑ
έρνπλ ρακειφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφ ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο ηνπο (EngelYeger & Hamed-Daher, 2013. Ozkubat & Ozdemir, 2014. Salleh θ.ά., 2011. Tadić θ.ά., 2010)
θαη αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πξνθιήζεηο (Gold θ.ά., 2010).
Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη επίζεο,απαξαίηεηε ε αλάγθε παξέκβαζεο
γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε ΟΑ (Salleh θ.ά., 2011. Salleh &
Zainal, 2010). Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απαηηνχλ θαηάξηηζε θαη πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη
θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξφλσλ ησλ καζεηψλ κε ΟΑ (Salleh θ.ά., 2011.
Salleh & Zainal, 2010).Κξίλεηαη επνκέλσο επηηαθηηθή ε παξνρή εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε ΟΑ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ζρεηηθψλ
δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ειιείκκαηα, λα απμεζεί ε πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ
ηνπο ζρέζεσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θνηλσληθή απνκφλσζε (Caballo & Verdugo, 2007).Σα
παηδηά ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθά πψο λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο κέζσ θαηάιιεισλ εθθξάζεσλ ηνπ
πξνζψπνπ θαη επαθήο κε ηα κάηηα, ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, ηεο ρξήζεο ζεκάησλ
(ρεηξνλνκηψλ) θαη ηνπ θαηάιιεινπ ηφλνπ ηεο θσλήο (Salleh & Zainal, 2010).
Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη νη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα
θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ έγθαηξε εμέηαζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ πξνβιεκάησλ, λα
ελζαξξχλνπλ ηελ έγθαηξε παξέκβαζε φηαλ απαηηείηαη θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ
πεξηβαιινληηθέο θπζηθέο θαη πξνζσπηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη
ηεο έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσλία.Ζ παξέκβαζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα
ζπλνιηθή πξννπηηθή θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηα πξφηππα ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ζηηο
ζρνιηθέο θαη ηηο εθηφο ζρνιείνπ δξαζηεξηφηεηεο (Engel-Yeger & Hamed-Daher, 2013). Ο
Celeste (2006) ηνλίδεη φηη πξέπεη λα αμηνινγνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ
θαη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη πξέπεη λα παξέρεηαη έλα δνκεκέλν ζρέδην
παξέκβαζεο. Οη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα απηφ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ θαη λα παξέρνπλ ζπλεπή θαη καθξνπξφζεζκε ππνζηήξημε ζε παηδηά κε ΟΑ.
ιεο νη πιεπξέο, εηδηθά νη δάζθαινη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε γνλέσλ θαη
δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ λα απμήζνπλ ην επίπεδν θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ΟΑ (Salleh θ.ά., 2011. Salleh & Zainal, 2010). Οη εθπαηδεπηηθνί ζα
κπνξνχζαλ λα εθπαηδεχζνπλ επηπιένλ θαη ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ζε κηα πξνζπάζεηα λα
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε ΟΑ (Gold θ.ά., 2010). Γηα λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε ΟΑ, νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη
άιινη παξνρείο θξνληίδαο θαη νη ζπλνκήιηθνη ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
εξκελείαο ησλ δεμηνηήησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ παηδηψλ
λα αιιειεπηδξάζνπλ (Celeste, 2006).
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Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ηα δηδαθηηθά ζηπι, ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη
πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνχληαη, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ (Salleh & Zainal, 2010).Σέινο, ε παξνπζία
ελφο εθπαηδεπηή (paraeducator) ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ
καζεηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ή λα εληζρχζεη ηε ρξήζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο
εάλ νη παξεκβάζεηο έρνπλ ξπζκηζηεί ζσζηά (Zebehazy & Smith, 2011).

Μειινληηθνί πξνζαλαηνιηζκνί
Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαίλεηαη φηη απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα
γηα ηελ δηεξεχλεζε παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε ΟΑ θαη πεξαηηέξσ απνζαθήληζε ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ
πνπ επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε ΟΑ. Αθφκε, θαίλεηαη φηη
απαηηείηαη πεξαηηέξσ κειέηε γηα λα δηεξεπλεζεί ν αληίθηππνο ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ζηε δσή ησλ καζεηψλ κε ΟΑ θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη επθαηξίεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην ρξφλν πνπ νη καζεηέο απηνί
μνδεχνπλ ζηελ πξνζσπηθή θνηλσληθνπνίεζε. Σέινο, απαηηείηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα ηηο
επηδξάζεηο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινπλνη
καζεηέο κε ΟΑ ζε εληαμηαθά θαη μερσξηζηά ζρνιηθά πεξηβάιινληα.
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δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Art unites students with and without disabilities: A case study in secondary education
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Abstract: This paper aims to promote art as an effective tool for creating humanitarian values
and transforming possible erroneous social stereotypes of secondary school students. It is
based on a collaboration during the celebration of the International Day of Persons with
Disabilities in schools (December 3) and refers to the joint implementation of activities
among students of a suburban high school in Patras with same-age students attending a
special education school. The research findingsare based on the results of questionnaires
distributed to the participating studentsof the conventional high school, before and after the
visit of students from a special school. The results of the research indicate that of the three
jointly implemented activities (gardening, gymnastics, artistic creation-collage), artistic
creation was rated by the interviewed students as the most pleasant and effective activity
while collaborating with students with disabilities.Itis significant that all students expressed
the desire to have the collaborationbetween the two schoolsrepeated. It helped themto
transform their original perception of the limited abilities usually attributed to people with
disabilities.
Keywords: Special Education, Art, People with Disabilities, School(Students with
disabilities, Art, Collaboration, Secondary Education)
Πεξίιεςε:H παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ηέρλεο σο ηθαλνπνηεηηθνχ
εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ιαλζαζκέλσλ
θνηλσληθψλ ζηεξενηππηθψλ ηδεψλ ζε καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηεξίρηεθε
ζε δξάζε πνπ πινπνηήζεθε κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ΑΜΔΑ ζηα
ζρνιεία (3 Γεθεκβξίνπ) θαη αλαθέξεηαη ζηελ απφ θνηλνχ πινπνίεζε δξάζεσλ ησλ καζεηψλ
ελφο πεξηαζηηθνχ Γπκλαζίνπ ηεο Πάηξαο κε ηνπο θαη‘ αληηζηνηρία ειηθηαθά καζεηέο
ζρνιείνπ Δηδηθήο Αγσγήο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο εμήρζεζαλ απφ απνδειηίσζε
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηχπνπ
γπκλαζίνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ. Σα
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη απφ ηηο ηξεηο απφ θνηλνχ πινπνηεζείζεο δξάζεηο
(θεπνπξηθή, γπκλαζηηθή, θαιιηηερληθή δεκηνπξγία –θνιιάδ), ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία
πξνθξίζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο καζεηέο σο ε πιένλ επράξηζηε θαη απνηειεζκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε
παξαπάλσ δηαπίζησζε εθθξάζηεθε θπξίσο απφ καζεηέο πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία
ζε ζπλεξγαζία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ήηαλ φηη ην ζχλνιν ησλ
καζεηψλ δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα επαλαιεθζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ζρνιείσλ,
κέζσ ηεο νπνίαο κεηαζρεκάηηζαλ ηελ αξρηθή ηνπο εηθφλα σο πξνο ηηο πεξηνξηζκέλεο
ηθαλφηεηεο πνπ ζπλήζσο απνδίδνπλ ζηα ΑΜΔΑ.
Λέμεηο θιεηδηά: Δηδηθή Αγσγή, Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, Σέρλε θαη Δθπαίδεπζε
,Αλνηρηφ ρνιείν

Δηζαγσγή
Ζ επηζπκεηή κνξθή ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πεξηγξάθεηαηαπφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία
κε ηνπο φξνπο αλνηρηφ, δεκνθξαηηθφ θαη αλζξψπηλν (Γακαλάθε&ά,2006), ραξαθηεξηζηηθά
πνπ παξαπέκπνπλ ζε κηα εθπαίδεπζε ίζσλ επθαηξηψλ πνπ ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε
ηδηαηηεξφηεηα θαη αμηνπξέπεηα, κέζσ ηεο νπνίαο ην παηδί κνξθψλεηαη, θνηλσληθνπνηείηαη θαη
θαιιηεξγείηαη νιφπιεπξα (δηαλνεηηθά, αηζζεηηθά, ζσκαηηθά θαη εζηθά), αλαδεηθλχνληαο ηηο
δεμηφηεηέο ηνπ.Απαηηείηαη ινηπφλ ε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηνλ «ηξαπεδηθφθαηαζεηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο», πνπ ζχκθσλα κε ηνλ P.Freire(1968)απαληάηαη ζην
παξαδνζηαθφ κνληέιν ηνπ ζρνιείνπ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζηε
κλήκε ησλ παηδηψλ. Δλδείθλπηαη δειαδή ε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ PierreBourdieu
(2004), πνπ πξνηείλεη ην πέξαζκα απφ ην απνκνλσκέλν ζρνιείν ηεο βαζκνζεξίαο θαη ηεο
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο,ζην ζρνιείν ηεο έξεπλαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (Μπέιια, 2015), πνπ
φκσο επεξεάδεηαη εθηφο ησλ άιισλ απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηεο
καζεηηθήο θνηλφηεηαο (Νφβα – Καιηζνχλε, 2010).Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία
ηεο κεηαζηξνθήο παγησκέλσλ αληηιήςεσλ ζηνπο καζεηέο είλαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ πνπ
θαιείηαη λα γίλεη εκπλεπζηήο, θαζνδεγεηήο θαη λα βξεη δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ
λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο
παγησκέλεο γλψζεο.

1. Όξακα θαη απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. Θεσξεηηθφ πιαίζην
ηηο κέξεο καο, έλαο βαζηθφο ηξφπνο δφκεζεο θαη αλαδφκεζεο ηεο γλψζεο είλαη ε
ζπλεξγαηηθή θαη εκπεηξηθή εθπαίδεπζε. Σν είδνο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο νδεγεί ζηελ
«κεηαζρεκαηίδνπζαγλψζε» πνπ απνξξέεη σο απνηέιεζκα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ππάξρνπζαο
εκπεηξίαο. Ο JackMezirow (2007, 2009) πξνζδηφξηζε ηε κεηαζρεκαηίδνπζακάζεζε σο ηε
«δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο κεηαζρεκαηίδνπκε πξνβιεκαηηθά πιαίζηα αλαθνξάο (δνκέο
ζθέςεσλ,λνεηηθέο ζπλήζεηεο, λνεκαηηθέο πξννπηηθέο, δνκέο παξαδνρψλ θαη πξνζδνθηψλ),
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έηζη ψζηε λα ηηο θάλνπκε πην πεξηεθηηθέο, επδηάθξηηεο, αλνηθηέο, ζηνραζηηθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθά δεθηηθέο ζηελ αιιαγή».
Κχξηνο ζηφρνο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, πνπ αξρηθά εθαξκφζηεθε ζηνπο ελήιηθεο
θαη αξγφηεξα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Αιεμαλδξνπνχινπ, 2015), είλαη ε
αλάπηπμε θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά ζθεπηφκελσλ αλζξψπσλ. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη
πξναλαθεξζέληεο είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, αλ λέα ζηνηρεία
ελδπλακψλνπλ απηή ηελ αιιαγή, λα αλαηξέςνπλ ζηεξενηππηθέο ηδέεο θαη λα αληηθξχζνπλ ηνλ
θφζκν κε δηαθνξεηηθά καηηά. κσο, ε πνξεία πξνο έλα ζρνιείν πνπ απνζθνπεί ζηελ
αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζηελ νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ,
ζπκπεξηθνξψλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ
ηξφπνπ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο.
ηελ παξνχζα δξάζε/έξεπλασο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ζεσξία ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη ε βησκαηηθή εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε αιιαγή
ζηάζεο καζεηψλ ρσξίο αλαπεξίεο απέλαληη ζε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ απνδνρή θαη ε
ελζσκάησζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζην ζρνιείν, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
δείθηε ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο θξάηνπο.ήκεξα, ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο γίλεηαη ιφγνο γηα
ηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαγλσξίδεηαη φηη ε ζπλχπαξμε
ησλ δχν πιεζπζκψλ έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο(Henninger, &Vinh, 2014,
Εαθεηξηάδεο, 2008, νχιεο, 2008), γηαηί επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο απνδνρήο θαη
ζεβαζκνχ, ην νπνίν είλαη ακνηβαία ζεηηθφ. Δπηπιένλ, ε βησκαηηθή εκπεηξία κεηαμχ καζεηψλ
κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, ζπκβάιεη ζηελ ςπρν-πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ
ηειεπηαίσλ, γηαηί ηνπο βνεζάεη λα δηεπξχλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο ηνπο
νξίδνληεο, λα απνδερηνχλ ηελ πνηθηινκνξθία θαη λα δηακνξθψζνπλ θαηλνχξγηεο ζηάζεηο θαη
δεμηφηεηεο(νχιεο, 2008). Μάιηζηα αλαθέξεηαη (April&French, 1995)φηη φζν πεξηζζφηεξν
ρξφλν δηαξθεί ε επαθή θαη ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ δχν νκάδσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε
δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο απέλαληη ζηα ζπλνκήιηθά
ηνπο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ. λνεηηθή ζηέξεζε).Δίλαη ζεκαληηθφ, ε πξνζπάζεηα γηα
ελζσκάησζε λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ ζε πην κηθξή ειηθία, κηαο θαη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη
ε ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο απνθηάηαη θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία(Innes&Diamond, 1999), ηφζν κέζα απφ έκκεζεο θαη άκεζεο βησκαηηθέο
εκπεηξίεο(Triandis, Adamopoulos&Brinberg, 1984), φζν θαη απφ ηε επαθή ηνπο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ ή κέζα απφ πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο παξέκβαζεο.
Γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ε ζπλεθπαίδεπζε κε παηδηά πνπ δελ έρνπλ απηφ ην
ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί έλα βαζηθφ βήκα γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή. χκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην
άηνκν πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απηή βηψλεη ηελ αλαπεξία ηνπ, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην
είδνο θαη ην βαζκφ ηεο, αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηή αμηνινγείηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ
πεξίγπξν(Sherrill, 1998). Με άιια ιφγηα, ε θνηλσλία ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία απνηειεί
ηνλ θαζξέθηε ζηνλ νπνίν ηα άηνκα κε αλαπεξία βιέπνπλ λα αληηθαηνπηξίδεηαη ην είδσιφ
ηνπο θαη επεξεάδεηηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, αλ ε θνηλσλία ηα απνδέρεηαη,
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ηφηε θαη ηα ίδηα απνδέρνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ, αλ ε θνηλσλία ηα πεξηζσξηνπνηεί ή ηα
απνξξίπηεη, ηφηε θαη απηά απνθηνχλ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.
Γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη ε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ θαη δαζθάισλ (Siperstein,Norins&Mohler, 2006).
Οη δηδάζθνληεο κε ην παξάδεηγκα ηνπο θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη δεκηνπξγηθή
πξνζπάζεηα ηνπο ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο δχν νκάδεο λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ
ηπρφλ πξνυπάξρνπζεο αξλεηηθέο ζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ
ζπλεθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο θπζηθή αγσγήο έρνπλ δείμεη φηη, αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηφηε ε ζηάζε ηνπο απηή ζα επεξεάζεη θαη
ηνπο καζεηέο, πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηήλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα(Εαθεηξηάδεο, 2008).
Έλαο άιινο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή ζπλεθπαίδεπζε είλαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ε
πξνζεθηηθή εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο (Eichstaedt&Lavay,
1992,Snell&Eichner, 1989,Stainback&Stainback, 1990).
ηελ ππφ παξνπζίαζε δξαζηεξηφηεηα/έξεπλασο εξγαιείν ηξνπνπνίεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ
δχν καζεηηθψλ πιεζπζκψλ θαη σο κέζν ζχδεπμεο κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηέρλε,
γηαηί κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο φισλ ησλ αηζζήζεσλ, θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα
ξφιν ζηε λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε φιεο ηεο ηηο κνξθέο. Αλαιπηηθφηεξα, ε αηζζεηηθή
εκπεηξία θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο, (π.ρ. δσγξαθηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, γιππηηθή
θιπ.) ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη
λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο(Κφθθνο &ζπλ, 2011).
Ζ επηινγή ηεο ηέρλεο σο κεηαζρεκαηηζηηθνχ εξγαιείνπ κάζεζεο δελ είλαη ηπραία, γηαηί κέζσ
απηήο εμσηεξηθεχνληαη νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ
(Chapman, 1993).Δπηπιένλ, ε ηέρλε ζπκβάιιεη θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ εθήβνπ, γηαηί
φπσο αλαθέξεη ν Δξλζη Φίζεξ, «ε ηέρλε είλαη ην απαξαίηεην κέζν ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ
μερσξηζηνχ αηφκνπ κε ην ζχλνιν, ηεο άπεηξεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηα βηψκαηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηδέεο φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο»(Κνδάθνπ-Σζηάξα,
1988:11-12).Σέινο, δίλεη ηελ επθαηξία ζηα άηνµα, ζηηο νκάδεο θαη ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο λα
ελδπλακψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα δηακνξθψζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, λα κεηέρνπλ
ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή ή πνιηηηθή αιιαγή θαη λα ζπζθίμνπλ ηε ζρέζε ηνπο
κε ην πεξηβάιινλ(Σζεβξέλε, 2009), έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο δσήο ηνπο (Austin, 2008).Μέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή έληαμε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε,
είλαη δπλαηφλ λα δηεξεπλεζεί ε εηθαζηηθή γιψζζα, λα απνζαθεληζηνχλ θαη λα δηαθηλεζνχλ
ηδέεο, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο θαη ηαπηφρξνλα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, γηαηί ε
ηέρλε είλαη ε κφλε παγθφζκηα γιψζζα πνπ κηιάεη ζηηο ςπρέο φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη
απνηειεί ην θπξηφηεξν κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη αλζξψπσλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, 2010).
Αλ δερηνχκε φηη ν ραξαθηήξαο θαη ε πξνζσπηθφηεηα θάζε αηφκνπ είλαη κνλαδηθά θαη
απνηεινχλ απνθπήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη, ε ψζκσζε ηνπ λένπ κε
ηε ηέρλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία επαίζζεησλ θαη πξνβιεκαηηζκέλσλ αηφκσλ, πνπ
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ζα ζθέθηνληαη θξηηηθά, ζα έρνπλ αλαπηχμεη φιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ηέρλε σο κέζν κεηαζρεκαηηζκνχ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ.Άιισζηε, φπσο εχζηνρα
παξαηεξεί ε ΗδακπέιΑξληνπέλ (2000:59), «ν καζεηήο πνπ ζα κπνξεί λα πξνβιεκαηηζηεί
πάλσ ζηελ θαιιηηερληθή θνπιηνχξα, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα εληαρζεί ζηνλ θφζκν, δηφηη ζα
κάζεη απφ ηελ ηέρλε φηη ππάξρεη παηδεία», ζηεξηδφκελνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ πνπ ζα
απνηειέζεη ηνλ «πνιηηηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ηνπ».
ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, σο επηθνηλσληαθή γέθπξα
ιεηηνχξγεζε ην θνιάδ, επεηδή απνηειεί κηα κνξθή εηθαζηηθήο ηέρλεο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ
Δηθαζηηθφ – Μνπζεηνιφγν Αλαζηαζία Βνπηζά (2014) ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο πην
εχθνινπο ηξφπνπο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο απφ ηερληθήο πιεπξά.. Ζ παξαπάλσ επθνιία δελ
κεηψλεη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία, γηαηί ήδε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ηξφπνο έθθξαζεο απφ
θαηαμησκέλνπο εηθαζηηθνχο δεκηνπξγνχο φπσο ν GeorgesΒraque, ν PabloPicasso θαη ε
LeeKrasner.

2. Πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ
Ζ πεξηγξαθφκελε δξάζε πινπνηήζεθε ζε Γπκλάζην ηεο Πάηξαο, θαη εληάρζεθε ζην πιαίζην
ηεο Γηνξγάλσζεο Δθδειψζεσλ θαη Γξάζεσλ κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα αηφκσλ κε
Αλαπεξία(3ε Γεθεκβξίνπ), ηεο νπνίαο ν ενξηαζκφο έρεη θαζηεξσζεί απφ ην 1992.
πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα εγθεθξηκέλεο απφ ην ΤΠ. ΠΑΗ.Θ. δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο επί
δεηεκάησλ ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ
αλάδεημε
θαιψλ πξαθηηθψλ
ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο εληαμηαθήο
εθπαίδεπζεο.ηε δξάζε ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ
ζπκβαηηθνχ θαη ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ θαη καζεηέο παξαπιήζηαο ειηθηαθήο βαζκίδαο.
πγθεθξηκέλα, απφ ην ζπκβαηηθφ ζρνιείν ζπκκεηείραλ 22 καζεηέο ηεο Γ‘ Γπκλαζίνπ πνπ
ήηαλ ήδε επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε παξφκνηα ζέκαηα, γηαηί ιάκβαλαλ κέξνο ζε ζπλαθνχο
ζεκαηνινγίαο, πινπνηνχκελα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο. Ζ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Απφ ην
Δηδηθφ ρνιείν ζπκκεηείραλ αληίζηνηρα 22 καζεηέο επηιεγκέλνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηνπο.Ζ πξψηε επαθή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν ζρνιείσλ ήηαλ ηπραία θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα κηα δηδαθηηθήο επίζθεςεο. Δπαθνινχζεζε αληαιιαγή
απφςεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε κηαο απφ
θνηλνχ δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ. Ζ
αληαιιαγή απφςεσλ απφ θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ηππηθνχ
ζρνιείνπ απνζθνπνχζε ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, ε νπνία βηβιηνγξαθηθά θξίλεηαη απαξαίηεηε
γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη αηκφζθαηξαο απνδνρήο απέλαληη ζηα παηδηά κε
εηδηθέο αλάγθεο (Καξνιφγινπ, 2016).
Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο δξαζηεξηφηεηεο εληάρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία. Αξρηθά
έγηλε απφ θνηλνχ θχηεπζε ινπινπδηψλ πνπέθεξαλ σο δψξν νη καζεηέο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ,
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πνπ δηέζεζαλ θαη ηα απαηηνχκελα θεπνπξηθά εξγαιεία. Ζ δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε
ππφ ηελ επίβιεςε ηεο γεσπφλνπ θαζεγήηξηαο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ
ησλ δχν ζρνιείσλ, πνπ εξαζηηερληθά αζρνινχληαη κε ηελ θεπνπξηθή. Αθνινχζεζε ε
θαηαζθεπή εηθφλσλ κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιιάδ, ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ ησλ
εηθαζηηθψλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ.πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε κεηθηέο νκάδεο
εξγαζίαο θαη ε επηινγή ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο θάζε νκάδαο απνθαζίζηεθε απφ ηνπο καζεηέο
ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπθαη ζηεξίρηεθε ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ζηηο δεμηφηεηέοηνπο (βι.
Παξάξηεκα).
Χο ηξίηε δξαζηεξηφηεηα επηιέρηεθε ε πξαγκαηνπνίεζε αζινπαηδηψλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ
θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο. Σν είδνο ησλ αζιεηηθψλ δξάζεσλ είρε πξναπνθαζηζηεί απφ ηνλ
θαζεγεηή ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ, κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ηνπ. Ο ηειεπηαίνο θξφληηζε επίζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
ηνπ απαηηνχκελνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εμνπιηζκνχ

3.

ηφρνη

Αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο δξάζεο γηα ην ζπκβαηηθφ ζρνιείν πεξηιακβάλνληαλ νη
αθφινπζνη: Γεκηνπξγία αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ, Μεηαζρεκαηηζκφο ιαλζαζκέλσλ θνηλσληθψλ
ζηεξενηππηθψλ ηδεψλ θαη ζπλαθφινπζν ξάπηζκα ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ,
Δπαηζζεηνπνίεζε, Απνδνρή ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο, Καιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο θαη
αιιειεγγχεο, πκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Γεκηνπξγηθφηεηα, Κνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε, Δλίζρπζε αηζζεηεξηαθψλ εκπεηξηψλ, Αλαθάιπςε δεμηνηήησλ, Απφθηεζε
απηναληίιεςεο θαη ελίζρπζε απηφ-ζπλαηζζήκαηνο, Γλσξηκία κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο
αιιά κε ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο, Δλδπλάκσζε θαη ελεξγνπνίεζή ηνπο σο θνηλσληθά
ππνθείκελα.
Γηα ην εηδηθφ ζρνιείν αληίζηνηρα, ππήξμε ε παξαθάησ ζηνρνζεζία: Κνηλσληθνπνίεζε,
Δλεξγνπνίεζε θαληαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, Δμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ, Δλίζρπζε
θνηλσληθψλ, γλσζηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη πκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.

4. Δξσηεκαηνιφγην θαη απνηειέζκαηα απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ
Πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο, δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
καζεηέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ εξσηεκαηνιφγην (βι. Παξάξηεκα) κε ην νπνίν
δηεξεπλήζεθε ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αμηνινγήζεθε ν
βαζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
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4.1. Δκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Απφ ηνπο 22 καζεηέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ πνπ πήξαλ κέξνο ζηε δξαζηεξηφηεηα, κφλν 7
ή 31.8% είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζπγρξσηηζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο κε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο.
Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ
απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ. Απηά
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε δχν νκάδεο, πνπ νξίζηεθαλ κε βάζε ηελ παξάκεηξν ηεο πξνππάξρνπζαο ή κε εκπεηξίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
4.2. Απνηχπσζε απφςεσλ σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
Αξρηθά, φηαλνη ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε καζεηέο εξσηήζεθαλ πψο ζα αμηνινγνχζαλ ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηνχο απέδσζαλ αξθεηέο
ηθαλφηεηεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, απηφ ίζρπε ηφζν γηα ηνπο καζεηέο πνπ είραλ
πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Ν=6 ή 85.7%), φζν θαη γηα απηνχο πνπ
δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία (Ν=11 ή 78,6%). Πνιινί ιίγνη καζεηέο απφ ηηο δχν
θαηεγνξίεο, ηνπο απέδσζαλ πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην γεγνλφο
φηη θαλέλαο καζεηήο δελ εμέθξαζε ηελ άπνςεφηη ηα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ
παληειή έιιεηςε ηθαλνηήησλ.
Πίλαθαο 1. Αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ζπκβαηηθνχο καζεηέο κε θαη
ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ

Μαζεηέο ρσξίο
Μαζεηέο
κε
πξνεγνχκελε
πξνεγνχκελε
εκπεηξία
κε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
ΑΜΔΑ
Γελ έρνπλ ηθαλφηεηεο
0
νη καζεηέο ΜΔΑ

0

Έρνπλ πεξηνξηζκέλεο
ηθαλφηεηεο νη καζεηέο 14,3 %
ΑΜΔΑ

21.4 %

Έρνπλ
αξθεηέο
ηθαλφηεηεο νη καζεηέο 85.7 %
ΑΜΔΑ

78,6 %

4.3 Απνηχπσζε ηεο άπνςεο σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο
ην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ νη καζεηέο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ πηζηεχνπλ φηη νη έθεβνη κε
εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο (Πίλαθαο 2). Πξάγκαηη, κφλν
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έλαο καζεηήο πνπ δελ είρε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ηνπο απέδσζε
πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο, ελψ θαλέλαο δελ ακθηζβήηεζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
επηθνηλσλνχλ κε άηνκα ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο.
Πίλαθαο 2. Αμηνιφγεζε ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ζπκβαηηθνχο
καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνχκελε
πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Γελ έρνπλ ηθαλφηεηεο νη 0
καζεηέο ΜΔΑ

0

Έρνπλ
ηθαλφηεηεο
ΑΜΔΑ

7,2 %

πεξηνξηζκέλεο 0
νη καζεηέο

Έρνπλ αξθεηέο ηθαλφηεηεο 100 %
νη καζεηέο ΑΜΔΑ

92,8%

4.4. Απνηχπσζε δπλαηφηεηαο θηιηθήο επαθήο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έδεημαλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπγρξσηηζηνχλ κε
ΑΜΔΑ. Δλδηαθέξνλ φκσο είλαη φηη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, πεξηζζφηεξνη καζεηέο
ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία (Ν=9 ή 64,2%) δήισζαλ φηη πηζηεχνπλ πσο κηα θηιηθή ζρέζε κε
ΑΜΔΑ είλαη δπλαηή ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο πνπ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία (Ν=4 ή
57.1%). κσο απηή ε δηαθνξά είλαη κηθξή θαη ίζσο κε ππνινγίζηκε ζηαηηζηηθά, αλ ε έξεπλα
δηεμαρζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα ίδηνπ πιεζπζκνχ.
Πίλαθαο 3. Έθθξαζε πηζαλφηεηαο ζπλεξγαζίαο/ θηιηθήο ζρέζεο κε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο απφ
ζπκβαηηθνχο καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνχκελε
πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
ΝΑΗ,
κπνξψ
λα 57,1 %
ζπλεξγαζηψ ή λα θάλσ
παξέα κε ΑΜΔΑ

64,2 %

ΟΥΗ, δελ κπνξψ λα 42,9 %
ζπλεξγαζηψ ή λα θάλσ
παξέα κε ΑΜΔΑ

35,8%
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4. 5. Αμηνιφγεζε ζπλεξγαζίαο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ. πσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4,
νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ αμηνιφγεζαλ ηελ εκπεηξία απηή σο πνιχ
θαιή. Καλέλαο καζεηήο δελ θξάηεζε αδηάθνξε ζηάζε.
Πίλαθαο 4. Αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ζπκβαηηθνχο καζεηέο κε θαη
ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνχκελε
πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Ζ
ζπλεξγαζία
αδηάθνξε

ήηαλ 0

0

Ζ
ζπλεξγαζία
ηθαλνπνηεηηθή

ήηαλ 14,3 %

28,6 %

Ζ ζπλεξγαζία ήηαλ πνιχ 85,7 %
θαιή

71,4%

4.6. Αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Αθνινχζσο, νη καζεηέο εξσηήζεθαλ αλ ε ζπλεξγαζία απηή ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ηεο
ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ κεγαιχηεξε αιιαγή εκθαλίζηεθε
ζηνπο καζεηέο πνπ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ιηγφηεξν ζ‘
απηνχο πνπ δελ είραλ εκπεηξία (Πίλαθαο 5). Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη κε αλακελφκελν γηα
ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ίζσο θαηαδεηθλχεη φηη φζνη είραλ πξνεγνχκελε
εκπεηξία αιιειεπίδξαζεο θαηέζηε δπλαηφλ λα ηελ εκπινπηίζνπλ κε θαηλνχξγηεο
πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θαη ζπλέβαιε ζην λα δνπλ ηα άηνκα απηά κέζα απφ κία λέα
νπηηθή.
Πίλαθαο 5. Αιιαγή γλψκεο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ζπκβαηηθνχο καζεηέο κε θαη
ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνχκελε
πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
ΟΥΗ, δελ ππήξμε αιιαγή 28,6 %
γλψκεο γηα ηα ΑΜΔΑ

57,2 %

Τπήξμε κηθξή αιιαγή 0 %
γλψκεο γηα ηα ΑΜΔΑ

7,1 %
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ΝΑΗ,
ππήξμε
αιιαγή 71,4 %
γλψκεο γηα ηα ΑΜΔΑ

35,7%

4.7. Αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηαλ νη καζεηέο εξσηήζεθαλ πνηα απφ ηηο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δξάζεο πξνηηκνχζαλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ έληνλεο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηνπο καζεηέο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ζε απηνχο πνπ δελ είραλ. Οη πξψηνη επέιεμαλ ηηο
αζινπαηδηέο σο ηελ πην ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα, ελψ νη δεχηεξνη επέιεμαλ ην θνιάδ. ε
ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνπ θνιιάδ ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ήηαλ αξθεηά έληνλε,
14,28% γηα απηνχο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία έλαληη 57,20% γηα απηνχο πνπ δελ είραλ
πξνεγνχκελε εκπεηξία.
Πίλαθαο 6. Αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ζπκβαηηθνχο καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνχκελε
πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Κεπνπξηθή

14,3 %

21,4 %

Κνιάδ

14,3 %

57,2 %

Αζινπαηδηέο

71,4 %

21,4 %

5. ρνιηαζκφο Απνηειεζκάησλ-πκπεξάζκαηα
Ζ παξνχζα έξεπλα, αλ θαη απεπζχλζεθε ζε κηθξφ καζεηηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα, έθεξε ζηελ
επηθάλεηα κεξηθά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Αξρηθά θαηέδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη
καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβαηηθφ ζρνιείν δελ έρνπλ πξνζσπηθή
επαθή κε ζπλνκήιηθα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηφ ην απνηέιεζκα απφ κφλν ηνπ απνηειεί
κηα πξφθιεζε γηα ην ζχγρξνλν ζρνιείν, πνπ θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο ζηνπο
καζεηέο ηφζν ησλ «θαλνληθψλ», φζν θαη ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ,γηα λα έξζνπλ ζε επαθή
θαηαξξίπηνληαο ζηεγαλά θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο.
Αθνινχζσο πξνέθπςε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ πξνζσπηθή
εκπεηξία κε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, έρνπλ ζρεκαηίζεη κηα αξθεηά ζεηηθή εηθφλα γηα
απηνχο θαη ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηθαλνηήησλ. Απηφ πηζαλφλ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ
πξνθαηαιήςεηο θαη είλαη αλνηρηνί ζην λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Σα παξαπάλσ
ζπλεγνξνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο φηη ε εθεβηθή ειηθία πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηε
γλσξηκία ησλ δχν νκάδσλ θαη φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί απηήλ ηελ επθαηξία θαη
λα δεκηνπξγήζεη γέθπξα πξνζέγγηζεο κεηαμχ ηνπο.
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Σν πξναλαθεξζέλ ζπκπέξαζκα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 2,κηαο θαη
επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ φινη νη καζεηέο σο πξνο ηηο επηθνηλσληαθέο
ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο ησλ γεληθψλ
γπκλαζίσλ δελ αλαγλσξίδνπλ θάπνην εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ
ρνιείνπ θαη πηζηεχνπλ φηη δελ ζα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ επαθή καδί ηνπο.
Σν επφκελν απνηέιεζκα πνπ απνξξέεη απφ ηνλ πίλαθα 3 ζηεξίδεη ηα πξνεγνχκελα
(επηβεβαηψλνληαο) φηη νη καζεηέο δελ αληηηίζεληαη ζε κηα πηζαλή θηιηθή ζρέζε κε άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο. Αληίζεηα, ηε ζεσξνχλ δπλαηή θαη ζεκηηή, αθφκα θαη αλ δελ είραλ
πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηέηνηα άηνκα. Απηφ εθ λένπ δειψλεη φηη νη καζεηέο είλαη αλνηρηνί
ζε κηα ηέηνηα πηζαλφηεηα θαη φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα αδξάμεη απηή ηελ επθαηξία θαη λα ηελ
παξάζρεη.
Ζ θαιή αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο επηζηεγάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ
εξσηήζεσλ. Καλέλαο καζεηήο δελ έκεηλε αδηάθνξνο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζρεδφλ φινη
αλεμαηξέησο ζρνιίαζαλ ηε ζπλεξγαζία σο πνιχ θαιή.
ηελ εξψηεζε,αλ ππήξμε αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ην
απνηέιεζκα ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνλ. Μαζεηέο πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία
δήισζαλ φηη ε ζπλεξγαζία απηή δελ άιιαμε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα εηδηθέο
αλάγθεο, ίζσο γηαηί απφ ηελ αξρή ήηαλ επλντθά θείκελνη απέλαληί ηνπο. Αληίζεηα, ηα άηνκα
κε πξνεγνχκελε εκπεηξία δήισζαλ φηη ε ζπλεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο
δξάζεο άιιαμε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα απηά. Απηφ, φπσο αλαθέξζεθε, ίζσο
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κπφξεζαλ λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη λα
αλαγλσξίζνπλ άιιεο πιεπξέο ησλ αηφκσλ απηψλ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ηνπο ήηαλ ήδε
γλσζηέο. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ππνδεηθλχεη φηη φζν πην πνιιέο επθαηξίεο έρεη θαλείο λα
ζπλεξγαζηεί κε ΑΜΔΑ, ηφζν πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο έρεη λα αιιάμεη ηε γλψκε ηνπ γηα απηά.
Ζ ηειηθή εξψηεζε αλαθεξφηαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ. Καη εδψ ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνληα θαη δηαθνξνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε εκπεηξία. Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε απνδνρή γηα καζεηέο κε
πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ήηαλ νη αζινπαηδηέο, ίζσο γηαηί νη
καζεηέο απηνί δελ είραλ θξπθνχο ελδνηαζκνχο ή θφβνπο σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ζε ζσκαηηθφ
επίπεδν. Πηζαλφλ λα γλψξηδαλ φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ
ζε αζιήκαηα θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο θαη γη‘ απηφ κπφξεζαλ λα απνιαχζνπλ
απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο. Αληίζεηα, νη καζεηέο ρσξίο
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο αηζζάλζεθαλ πην αζθαιείο ζηελ πην ειεγρφκελεδξαζηεξηφηεηα ηνπ
θνιιάδ, φπνπ δελ ππήξρε αληαγσληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία ήηαλ μεθάζαξε. Καηά ηελ
πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαοαπηήο, κπφξεζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπ
Δηδηθνχ ρνιείνπ, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνιιάδ θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλή βάζε απνδνρήο αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. Σν
πξναλαθεξζέλ απνηέιεζκα ππνδεηθλχεη φηη ην θνιιάδ σο κηα δξαζηεξηφηεηα ηέρλεο
ελδείθλπηαη γηα ηελ ζπλεξγαζία καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο θαη είλαη ηδηαίηεξα
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απνηειεζκαηηθφ σο εξγαιείν επαθήο ησλ δχν νκάδσλ, ηδίσο γηα παηδηά ρσξίο πξνεγνχκελεο
επηθνηλσληαθέο εκπεηξίεο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη ε έξεπλα απηή, αλ θαη είλαη κηθξήο έθηαζεο,
θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο θαη
επηβεβαίσζε φηη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ απνηεινχλ κηα ηδαληθή ειηθηαθά νκάδα γηα ηελ
επαθή απηή, κηαο θαη είλαη αλνηρηνί ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο θαη δελ έρνπλ
πξνθαηαιήςεηο.Απφ ηελ απνδειηίσζεηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνινχζεζε ηελ
πεξηγξαθείζα δξάζε απνξξέεη φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ε έληαμε θάζε κνξθήο
ηέρλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ «Έλα ζρνιείν γηα
φινπο» απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίν λα βαζηζηεί ην
ζχγρξνλν ζρνιείν, θαη θαη‘ επέθηαζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ φινη λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηελ ηζφβαζκε θαη ηζφηηκε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ε έξεπλα απηή θαηέδεημε φηη ε
ρξήζε θαιιηηερληθψλ δξάζεσλ, φπσο ην θνιιάδ, ελδείθλπληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πξψηεο επαθήο κεηαμχ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζπλνκειίθσλ ηνπο. Σέινο, απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε αλίρλεπζε ηνπ ξφινπ ηεο ηέρλεο ζηελ
πξνψζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε καζεηηθέο νκάδεο κε θαη
ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο είλαη έλαο πξφζθνξνο ηνκέαο δηεξεχλεζεο. Βέβαηα, πεξαηηέξσ έξεπλεο
κε κεγαιχηεξα πιεζπζκηαθά δείγκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ επίξξσζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Δξσηεκαηνιφγην
ε παξαθαινύκε λα αθηεξώζεηο ιίγα ιεπηά γηα λα ζπκπιεξώζεηο απηό ην εξσηεκαηνιόγην πνπ
απνζθνπεί λα αμηνινγήζεη ηελ επίζθεςε ηνπ Δηδηθνύ ρνιείνπ. ζν πην ζπγθεθξηκέλνο/ε είζαη
ηόζν πην αμηνπνηήζηκα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα.
Α. Πξηλ ηελ επίζθεςε ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ
1. Έρεηο κέρξη ζήκεξα επηθνηλσλία ή αιιειεπίδξαζε κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Ναη
ρη
Αλ λαη, γξάςε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή.
______________________________________________________________
2. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ηα άηνκα απηά σο πξνο:
Α) ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα
Γελέρνπλ θακία ηθαλφηεηα
Έρνπλ πεξηνξηζκέλεοηθαλφηεηεο
Έρνπλ αξθεηέοηθαλφηεηεο
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα θάλεηο θάπνην ζρφιηα:
______________________________________________________________
Β) ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα επηθνηλσλνχλ κε άηνκα ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο
Γελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
Οη ηθαλφηεηεο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο
Μπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
ηθαλνπνηεηηθά ζε απιφ επίπεδν
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα θάλεηο θάπνηα ζρφιηα
______________________________________________________________
3. Πηζηεχεηο φηη κπνξείο λα ζπλεξγαζηείο ή λα θάλεηο παξέα κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Ναη
ρη
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα θάλεηο θάπνηα ζρφιηα
______________________________________________________________
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Β. Μεηά ηελ επίζθεςε ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ:
1. Πνηα ήηαλ ε εκπεηξία ζνπ σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ζνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ
ρνιείνπ;
Πνιχ θαιή
Ηθαλνπνηεηηθή
Αδηάθνξε
Αλ ζέιεηο κπνξείο λα πξνζζέζεηο έλα ζρφιην
______________________________________________________________
2. Τπάξρεη θάπνηα αιιαγή ζηε γλψκε ζνπ σο πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Ναη
ρη
Λίγν
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα πξνζζέζεηο θάπνην ζρφιην
______________________________________________________________
3. Πνηα δξαζηεξηφηεηα κε ηα άηνκα απηά ζνπ άξεζε πην πνιχ;
Ζ θεπνπξηθή
Σνθνιιάδ
Ζ γπκλαζηηθή
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα πξνζζέζεηο θάπνην ζρφιην
______________________________________________________________
4. Τπάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ απφ ηε ζπλεξγαζία ζνπ κε θάπνην καζεηή
απφ ην Δηδηθφ ρνιείν πνπ ζνπ έθαλε εληχπσζε;
Πεξηζηαηηθφ
Πεξίγξαςε ηνάηνκν
Σηέκαζεο απφ απηφ
5. Θα επαλαιάκβαλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ;
Ναη
ρη
6. Πιρεσ το τθλζφωνο ι τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ι Facebook κάποιου από τουσ μακθτζσ
του Ειδικοφ χολείου για να διατθριςεισ επικοινωνία μαηί του;

Ναη
ρη
Αλ λαη, πνηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο δηάιεμεο;
________________________________________________________
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Γ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνιιάδ
1. Πνην ζέκα απνθαζίζαηε κε ηελ νκάδα ζνπ ζην θνιιάδ;
_____________________________________________________________
2. Με πνην ηξφπν ζπλεηζέθεξαλ ηα παηδηά ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ;
______________________________________________________________
3. Ση έκαζεο απφ απηή ηε ζπλεξγαζία γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
______________________________________________________________
’ επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζνπ!
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΟΛΛΑΕ

Δηθφλα 1: Κνιιάδ κε ζέκα ην ινπινχδη

Δηθφλα 2: Κνιιάδ κε ζέκα ην θαξάβη

Δηθφλα 3: Κνιιάδ κε ζέκα ην πνπιί

Δηθφλα 4: Κνιιάδ κε ζέκα ηελ πεηαινχδα
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Ο ξφινο ηεο θηιίαο θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο
The role of friendship and peers in multicultural classes.
Γεσξγία Καξνχληδνπ, ΠΔΚΔ Πεινπνλλήζνπ,πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ
,georgiakaarountzou@yahoo.gr
Georgia Karountzou, Educational Coordinator, georgiakaarountzou@yahoo.gr

Abstract: This research is concerned with the interpersonal relations between natives pupils
and of different nationality within the school and outside of it as a subject such as this would
greatly contribute to the deeper comprehension of the Modern Greek educational reality as
well as the psychology of students attending Greek schools. Moreover, through this research
the reasons that contribute both positively as well as the reasons leading the immigrant
students‘ integration and social acceptance will be highlighted; a fact that is hoped will make
it easier to deal with immigrant students in the school environment
Keywords: intercultural, social inclusion, acceptance
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
κεηαμχ γεγελψλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη έμσ απφ
απηφλ, θαζψο θάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο
ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ςπρνινγίαο φισλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά
ζρνιεία. Δπίζεο, κέζσ απηήο ηεο δηεξεχλεζεο ζα αλαδεηρζνχλ νη ιφγνη πνπ βνεζνχλ αιιά
θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ απνδνρή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ηνπο Έιιελεο ζπκκαζεηέο,
γεγνλφο πνπ ζα θάλεη επθνιφηεξε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, θνηλσληθή έληαμε, απνδνρή

Δηζαγσγή
Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο, φπσο θαη ε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα
απνηεινχλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη, εμειίζζεηαη θαη εξκελεχεηαη ε εθάζηνηε
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο επηζηήκεο, ζηελ θνηλσλία
θαη ηελ νηθνλνκία δελ κπνξνχλ παξά λα θαηαδείμνπλ ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη λα θαλεξψζνπλ ηελ αλάγθε γηα δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο (Υαηδεγεσξγίνπ, 2003).
Απφ ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζπληεινχληαη κεγάιεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη νη ρψξεο
ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ αληηκεησπίδνπλ έλα εθηεηακέλν θάζκα κεηαβνιψλ ζηνλ ηνκέα ηεο
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ηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ πνπ επεξεάδνπλ φπσο είλαη θπζηθφ φινπο ηνπο ηνκείο θαη
Ζ κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ζηελ επνρή καο έθεξε ζε επαθή αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο, ζξεζθείεο θαη αμίεο. Ζ ζπλάληεζε απηή πνιιέο θνξέο αληηκεησπίζηεθε φρη κφλν
κε ζθεπηηθηζκφ θαη θαρππνςία αιιά θαη κε ερζξφηεηα. Οη «άιινη», ν «μέλνο» ν
«δηαθνξεηηθφο»-σο πξνο ηελ εζλφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ-ζεσξήζεθε ππεχζπλνο
γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί θαη απνηέιεζε αθφκα θαη
«απεηιή» γηα ηελ χπαξμε ηνπο.
Σν πξφβιεκα απηφ δελ επηιχεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ αλνρή
απέλαληη ζε απηή αιιά κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίδεημε ζεβαζκνχ ζηνλ «άιιν», ην
«δηαθνξεηηθφ». Ο ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη δπλαηφλ λα θαηαθηεζεί κέζα απφ ηε
γλψζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο.
Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο είλαη ηδηαίηεξεο θαη απνηεινχλ κεηαβιεηέο εθθάλζεηο ηνπ
αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Δπνκέλσο θάζε πνιηηηζκφο είλαη ελ δπλάκεη φινη νη πνιηηηζκνί.
Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δε δέρνληαη πιένλ ηελ άπνςε φηη ε γλψζε είλαη
αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε απφ ην καζεηή. Οη επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο γηα ηε θχζε ηεο
γλψζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ηεο δέρνληαη φηη ε γλψζε είλαη ζρεηηθή, θαζψο
νηθνδνκείηαη κέζα απφ πξνζσπηθή, ελεξγεηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη αλαζηνραζηηθή
δηαπξαγκάηεπζε ηεο άκεζεο εκπεηξίαο κε ηνπο άιινπο ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη
πνιηηηζηηθά πξφηππα. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ξφιν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο
θαη ηεο απφ θνηλνχ νηθνδφκεζεο λνεκάησλ. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάγεηαη σο θεληξηθφ ζηνηρείν
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη σο επηθνπξηθφ ζηνηρείν/
1.1 Ζ ρνιηθή ηάμε σο Κνηλσληθή νκάδα
Ζ ζρνιηθή ηάμε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηεο αγσγήο θαη ηεο κάζεζεο,
απνηειεί ηελ βαζηθή κνλάδα ζχζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ. ρνιηθή ηάμε ή ηκήκα απηήο ιέγεηαη
έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο καζεηψλ/καζεηξηψλ (10-30) κηαο νξηζκέλεο ειηθίαο (6-18 εηψλ) πνπ
κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δάζθαιφ ηνπο θαη πξνζέξρνληαη γηα θνίηεζε
θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. ια καδί απηά ηα άηνκα θαη ν δάζθαινο απνηεινχλ κηα νκάδα ηε
ζρνιηθή ηάμε. Ο φξνο ζρνιηθή ηάμε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην (Ν.1566/85, άξζξν 4,5 θαη 6).
Σαπηφρξνλα φκσο ε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί ην ρψξν, φπνπ ηειείηαη ε θνηλσληθνπνηεηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία λνείηαη σο δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν (Ξσρέιιεο, 1991: 14). Ζ θνηλσληθή έληαμε εληφο ζρνιείνπ θαη ζρνιηθήο ηάμεο
πξνυπνζέηεη πιήξε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο θαηά ηέηνην
ηξφπν, ψζηε ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή λα αιιειελεξγνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνηεινχλ κέξνο ελφο ζηαζεξνχ θνηλσληθνχ ηζηνχ.
Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρνιηθή ηάμεο σο θνηλσληθήο νκάδαο.
Μνινλφηη ππάξρνπλ δηάθνξνη θαη πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο, γηα
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ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ παξαθάησ: Οκάδα ζεσξείηαη έλαο αξηζκφο δχν
ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζπλαληψληαη θαηά νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα,
έρνπλ θνηλνχο θαλφλεο αλαθνξηθά κε νξηζκέλα πξάγκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη
πξνθαζνξηζκέλνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, νη νπνίνη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο
(Σζηπιεηάξεο, 2004: 51).
Γεληθά, έλαο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθή νκάδα φηαλ: α) δηαζέηεη
κηα ηαπηφηεηα, αλαγλσξίδεηαη δειαδή ζαλ θνηλσληθή ελφηεηα, ηφζν απφ ηα κέιε ηεο φζν θαη
απφ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, β) έρεη θνηλσληθή δνκή κε ηελ έλλνηα φηη θάζε κέινο ηεο θαηέρεη
έλα νξηζκέλν ζεκείν ή ζέζε, γ) ππάξρνπλ ζε απηή αηνκηθνί ξφινη, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα
άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, δ) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ε) έρεη ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ επεξεάδνπλ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν παίδνληαη νη ξφινη, ζη) ηα κέιε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο έρνπλ θνηλά
ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα θαη αμίεο, δ) ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο
θαηεπζχλεηαη πξνο έλα ή πεξηζζφηεξνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ε) παξνπζηάδεη κηα
ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη δηάξθεηα ( Καξαθαηζάλεο, 1989: 101 - 106).
Με βάζε ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα ε ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα νξηζηεί σο θνηλσληθή νκάδα
θαζψο ζπληζηά «...έλα αλαγλσξίζηκν, δνκεκέλν θαη δηαξθέο ζύλνιν, ζπγθξνηνύκελν από
θνηλσληθά άηνκα πνπ βηώλνπλ ηνπο ξόινπο ηνπο ζύκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο, έρνπλ
θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θνηλέο αμίεο θαηά ηελ επηδίσμε θνηλσληθώλ ζηόρσλ...» (Fichter ζην
Καξαθάηζάλεο 1989: 171). Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπλαληψληαη
ζε φιεο ηηο νκάδεο, ε ζρνιηθή ηάμε σο θνηλσληθή νκάδα παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλεο
ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξζέληα γλσξίζκαηα
δηακνξθψλνπλ άκεζα ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ζρνιηθή ηάμε δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο:
 Χο πξνο ην ζθνπό γηα ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη θαιείηαη λα εθπιεξώζεη. Ζ ζρνιηθή
ηάμε σο θνηλσληθή νκάδα έρεη έλα κνλαδηθφ ζθνπφ, λα βνεζήζεη ην παηδί λα απνθηήζεη
γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ ζην εγγχο
κέιινλ λα δξαζηεξηνπνηεζεί σο ππεχζπλνο πνιίηεο ζην θνηλσληθφ πεδίν.
 Χο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ην θαηαζηαηηθό ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ θνίηεζε ησλ παηδηψλ
ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ππαγνξεχεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην ελψ ε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηηκσξείηαη απζηεξά απφ ην λφκν.
 Χο πξνο ηε ζύλζεζε ησλ κειώλ ηεο. Σα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ θαη ζπγθξνηνχλ ηε
ζρνιηθή ηάμε σο θνηλσληθή νκάδα, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ νκνηνγέλεηαο σο
πξνο ηελ ειηθία, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ελ ζπγθξίζεη κε ηηο
ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο.
 Χο πξνο ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άιινπο θνηλσληθνύο ζρεκαηηζκνύο. Ζ ζρνιηθή ηάμε
είλαη πεξηζζφηεξν «επάισηε» ζε πηέζεηο θαη επηξξνέο απφ άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο
θαη ηδηψηεο (γνλείο) πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο.
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Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί έλα κηθξφ θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη
κάιηζηα κνλαδηθφ, κε πξφζσπα πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη ην έλα απφ ην άιιν, κε ηηο
ίδηεο ή παξφκνηεο αζρνιίεο, ελδηαθέξνληα, ζθνπνχο θαη αμίεο (Παζζάθνο, 1980: 109).
Πξφθεηηαη γηα έλα νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν αηφκσλ, κε πξνδηαγεγξακκέλε σο έλα
βαζκφ ζχλζεζε, θαζνξηζκέλν αξηζκφ κειψλ, πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο θάπνηνπο
γλσζηηθνχο, κνξθσηηθνχο θαη θνηλσληθνπνηεηηθνχο ζθνπνχο (ηππηθή δνκή), νη νπνίνη
ζπλδένληαη κε πξνζαλαηνιηζκνχο θαη αμίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή
δσή. Πξνο ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο/ηξηεο
αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, θαηάιιεινπο θαη απνδεθηνχο θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ξφινπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ξφισλ απηψλ κέζα ζην ζεζκηθφ ζχζηεκα
ηεο ηάμεο (ζεζκηθφ πιαίζην – ξφινη - πξνζδνθίεο - ζπκπεξηθνξά) (Arends, 1988: 160·
Μηραιφπνπινο, 1997: 11 - 12).
Ζ ζρνιηθή φκσο ηάμε απνηειεί θαη ιεηηνπξγηθή νκάδα, ε νπνία εθηφο απφ ηελ ηππηθή δνκή,
παξνπζηάδεη θαη κηα «άηππε δνκή». Σα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαπηχζζνπλ ακνηβαίεο
ζρέζεηο κε απνηέιεζκα λα επηδξά ν έλα ζην άιιν θαη λα ζρεκαηίδνπλ ππννκάδεο. Οη άηππεο
απηέο νκάδεο δεκηνπξγνχληαη απζφξκεηα απφ ηα κέιε ηνπο ρσξίο λα δηαζέηνπλ έλα
πξνθαζνξηζκέλν θαη κε αθξίβεηα ζρεδηαζκέλν πιαίζην ζπκπεξηθνξάο (Καξαθαηζάλεο, 1989:
183-187). Κηλεηήξηα δχλακε γηα ην ζρεκαηηζκφ απηψλ ησλ ππννκάδσλ απνηειεί ε
«δηαπξνζσπηθή έιμε», ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζηελφηεηα θαη ηε
ζπρλφηεηα ηεο επαθήο ησλ κειψλ, ελψ ζθνπφο ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπο είλαη ε ηθαλνπνίεζε
θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ, νη ζπνπδαηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: ε αγάπε,
ε ζηγνπξηά, ν έπαηλνο, νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο, ε αλαγλψξηζε θαη ε ππεπζπλφηεηα (Keller
Pringle, 1979: 42-70).
Κχξηα θαη θνηλά γλσξίζκαηα ηεο δηάξζξσζεο απηψλ ησλ ππννκάδσλ ζην πιαίζην ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο είλαη: α) ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηνπο, β) νη θνηλνί
ζηφρνη θαη ηα θνηλά ελδηαθέξνληα, γ) νη θνηλέο αμίεο θαη ηδεψδε, δ) ε αιιειεμάξηεζε θαη ε
αιιεινζπκπιήξσζε ησλ ξφισλ, ε) ην ζπλαίζζεκα ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο ηαχηηζεο ησλ
κειψλ κε ηελ νκάδα, ζη) ε αιιειεγγχε θαη ε αιιεινυπνζηήξημε, δ) ε παξφκνηα ζέαζε ηεο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Cartwrignt et al., 1968: 250). Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα νκάδεο ηα
κέιε ησλ νπνίσλ δξνπλ απηφλνκα, αιιειεπηδξνχλ, αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο, θαη
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξάμεψλ ηνπο κε βάζε ηνπο θνηλνχο ηνπο ζηφρνπο (άηνκν
- πξνζσπηθφηεηα - αλάγθεο - ζπκπεξηθνξά) (Arends, 1988: 160-161; Μπίθνο 1990: 11-14).
Σν πξψην βήκα γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο νκάδαο γίλεηαη, φηαλ ηα κέιε ηεο αξρίδνπλ λα
ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ έλα ζέκα ή λα ιχζνπλ έλα
πξφβιεκα θαη αλαπηχζζνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Οη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο δηακνξθψλνληαη φηαλ νη ελέξγεηεο θαη γεληθφηεξα ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ
επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο ή άιισλ αηφκσλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αιιεινεπίδξαζε θαη
ακνηβαία ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Heller & Nickel, 1978: 109).
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλαπηχζζνληαη
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αλάκεζα ζηα κέιε θνηλσληθέο ζρέζεηο, φπσο θηιίεο, ζπκπάζεηεο, απνζηξνθέο θιπ. Δθφζνλ νη
ζρέζεηο απηέο ηζρπξνπνηεζνχλ, δηακνξθψλνληαη νη ππννκάδεο, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ
νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηελ απνθξπζηάιισζε θαλφλσλ ηεο νκάδαο (Καςάιεο, 1996).
Καηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ απηψλ, θάζε κέινο ηεο δηεθδηθεί κέζα ζε απηή ηελ
ηεξαξρηθή ηνπ ζέζε θαη ηελ απφθηεζε θνηλσληθνχ θχξνπο. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο ηεξαξρηθήο
θιηκάθσζεο ζην πιαίζην απηψλ ησλ ππννκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο
φπσο, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα καζήκαηα, ε εμσηεξηθή εκθάληζε, νη αζιεηηθέο
ηθαλφηεηεο, ε λνεκνζχλε, ε ζσκαηηθή δχλακε, ε θνηλσληθή πξνέιεπζε θ.α.. Ζ βαξχηεηα
ηνπο θαζελφο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη απφ ηελ θιίκαθα αμηψλ ηεο νκάδαο. Γηα
απηφ θαη ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, δηαθνξεηηθνί ηχπνη καζεηψλ/ηξηψλ αλαιακβάλνπλ εγεηηθφ
ξφιν (Καςάιεο, 1996: 460).
Παξ‘ φια απηά θαη βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο πνπ
αλαιακβάλνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο εκθαλίδνπλ θνηλά γλσξίζκαηα ζηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη «εγέηεο» δηαθξίλνληαη γηα ηε δπλακηθφηεηα ηνπο, ηε
ζέιεζε ηνπο γηα απην-ηζρπξνπνίεζε, ηελ αλαπηπγκέλε απηνπεπνίζεζε. Πξφθεηηαη γηα
καζεηέο/ηξηεο ζπλήζσο κε πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, πνπ είλαη θαιά
πξνζαξκνζκέλνη/εο ζηελ νκάδα θαη ζε ζρεηηθά πξφζσπα αλαθνξάο, φπσο ζηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ (Petillon, 1987). Αληίζεηα νη καζεηέο/ηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην ηεο
νκάδαο είλαη άηνκα κε δπλακηθά, παζεηηθά κε δπζθνιίεο επαθήο πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη
απνκνλσκέλα ή αθνινπζνχλ άιινπο κε κεγαιχηεξν θχξνο. Οη καζεηέο/ηξηεο
απηνί/εο
ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ πην ζπρλά απφ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο, ζπλαηζζεκαηηθέο
δηαηαξαρέο, είλαη πεξηζζφηεξα αγρψδεηο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο αλαζηνιέο. Γπζθνιεχνληαη
λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο, λα αζθήζνπλ θξηηηθή, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζηακαηήζνπλ κηα
ζπκπεξηθνξά πνπ ηα ελνριεί. Παξνπζηάδνπλ ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη εκθαλίδνπλ
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο (Coie, 1992: 20 - 49). Γη‘ απηφ
θαη αζθνχλ ιίγε επηξξνή ζηελ νκάδα θαη απνθιείνληαη απφ ηελ επηθνηλσλία. Αξλεηηθνχο
ξφινπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο «ππνδχνληαη» θαη νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη
σο αληηθνηλσληθνί, ηαξαμίεο (Καξαθαηζάλεο, 1989: 190-198; Hagreaves, 1989: 99).
1.2 Απνδνρή θαη ε Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Ζ ζρνιηθή ηάμε απνηειεί πεδίν επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν
καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα θνηλσληθέο επαθέο θαη αιιεινεπηδξάζεηο κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθή, γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή
ηνπο αλάπηπμε θαζψο θαη γηα ηελ κεηέπεηηα νκαιή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσληθή δσή· είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ηθαλφηεηαο
επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ή αληίιεςεο ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλφεζε
ησλ εζηθψλ θαλφλσλ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ (Fine, 1980: 293-320).
Οη ζρέζεηο ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα δηφηη, ελ
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ζπγθξίζεη κε ηηο νηθνγελεηαθέο, είλαη πνιππιεζέζηεξεο, ηζφηηκεο, ζπληξνθηθέο, θαη αθξηβψο
επεηδή είλαη ιηγφηεξν ζπλερείο θαη κφληκεο, είλαη ιηγφηεξν θαηαπηεζηηθέο αλ θαη αξθεηά κε
αζθαιείο. Ζ ζπνπδαηφηεηά ηνπο ινηπφλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κέζα απφ απηέο δίλεηαη ε
επθαηξία ζην παηδί λα κεηαβάιιεη ηηο ζρέζεηο ηνπ θαη απφ δεδνκέλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο κε
ηνπο γνλείο λα ηηο βηψζεη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ σο ζπληξνθηθέο ή ζπλεξγαηηθέο θαη
ζίγνπξα φρη δεδνκέλεο (Dunn, 1999: 79-95; Μπίθνο, 2004: 76-77).
Δμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλσληθέο επαθέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ εθηφο ησλ
άιισλ θαη ζηελ πξνζέγγηζε κε ην δηαθνξεηηθφ θαη κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο.
Μέζα απφ ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαιιηεξγείηαη θιίκα ζπλνρήο, αιιειεγγχεο, ζεβαζκνχ
θαη ζεηηθή απνδνρή, αλεμάξηεηα απφ θχιν, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαγσγή (Masters,
& Furman, 1981).
Δπηπιένλ, νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ
καζεηψλ, αθνχ «ην παηρλίδη» ελζσκαηψλεη ηζφηηκα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Δμάιινπ ην
πξφβιεκα επηθνηλσλίαο ιφγσ κε επαξθνχο γλψζεο ηεο γιψζζαο δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζε
ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ην Burdsey νη
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα αληηζηαζνχλ ζηα
θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ βαζίδνληαη ζε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη ζε κηα ζηξεβιή
παξάδνζε βνεζψληαο ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (Γνχβιε, 2003).
Οη θνηλσληθέο επαθέο ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαιχπηνπλ έλα επξχ
θάζκα πνπ μεθηλά απφ απιέο ηππηθέο ζρέζεηο θαη επαθέο ζηελ νκάδα ησλ νκειίθσλ θαη
θηάλεη κέρξη θαη ηηο ακνηβαίεο θηιίεο (Dunn, 1999: 79). ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ
νκάδα, ε απνδνρή θαη ε δεκνηηθφηεηα, ν βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν θάζε παηδί είλαη αξεζηφ
ή φρη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη, απνηειεί θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ δπαδηθψλ ζρέζεσλ, φπσο είλαη ε θηιία,
ε έλλνηα ηεο ακνηβαηφηεηαο, ηεο χπαξμεο δειαδή κηαο ζρέζεο πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη
απφ ηηο δχν πιεπξέο είλαη ην πξσηεχνλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θνηλσληθή απνδνρή ή
δεκνηηθφηεηα αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ κέζα ζε κηα νκάδα, παξά ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο (θηιία) πνπ έρεη έλα
παηδί κε έλα ζπλνκήιηθν (Ladd & Kochenderfer, 1993: 332- 345). πλεπψο, δηαθέξεη απφ
άιιεο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε θηιία·
παηδηά δειαδή πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή θνηλσληθή απνδνρή κπνξνχλ λα
νλνκαζηνχλ θαιχηεξνη θίινη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά (Masters, & Furman, 1981: 347 350).
1. 3 Ο ξφινο ηεο θηιίαο
Οη θηιηθέο ζρέζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη απνηεινχλ
ζεκαληηθέο πεγέο ζπληξνθηθφηεηαο θαη ςπραγσγίαο. Οη θίινη ραξαθηεξίδνληαη σο
έκπηζηα πξφζσπα θαη θξηηέο, ιεηηνπξγνχλ σο έληηκνη ζχκκαρνη θαη παξέρνπλ ζηαζεξφηεηα
ζε πεξηφδνπο άγρνπο θαη κεηαβάζεσλ δσήο (Asher et al., 1996: 3-16; Berndt & Perry, 1986:
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640). Οη εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα θξηηήξηα γηα λα νξίζνπλ θαη λα
αληηδηαζηέιινπλ ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο
(Social acceptability). ε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο θίιηαο κε φξνπο θνηλά απνδεθηνχο, ν
Hartup ηελ πξνζδηνξίδεη σο κηα ζπρλά δπαδηθή, εζεινληηθή, επαίζζεηε, ακνηβαία θαη
ηζφηηκε ζρέζε (Hartup, 1996: 1-13). Παξφκνην νξηζκφ δηαηππψλνπλ θαη νη Parker θαη Asher,
νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηελ θηιία σο κηα ηζφηηκε δπαδηθή ζρέζε, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα
κηα ζχλζεηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δχν
εηέξσλ ηεο ζρέζεο θαη ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα. Ζ θηιηθή ζρέζε
εκπεξηθιείεη ακνηβαίεο πξνζδνθίεο ξφισλ θαη ππνρξεψζεηο (Asher et al., 1986: 369-389).
Ηδηαίηεξα φκσο ζεκαληηθφο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλνπλ νη Ladd θαη Kochenderfer γηα ηε
θηιία ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο: «ε θηιία νξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο δπάδαο θαη
αλαθέξεηαη ζηελ ζπλαθή ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ (καζεηή - ζπκκαζεηή), ν όπνηνο δελ
επηβάιιεηαη από ηνπο άιινπο θαη είλαη ακνηβαία ξπζκηδόκελνο, δειαδή ειέγρεηαη θαη
δηαηεξείηαη από ηα δύν κέιε» (Ladd & Kochenderfer, 1993: 333 - 345). Ζ δεκηνπξγία ηνπ
απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ελφο αξηζκνχ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο φπσο, ε
αλάγθε γηα ζπληξνθηθφηεηα, νηθεηφηεηα θαη ζηνξγή (Furman & Burmester, 1985:1015-1026).
Κχξηεο θαη θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ αλεμάξηεηα απφ ην
αλαπηπμηαθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη, είλαη:
 Ζ νηθεηφηεηα θαη ε απηναπνθάιπςε (intimacy), ην κνίξαζκα ησλ πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ησλ θίισλ (Berndt & Perry, 1986:
646-648).
 Ζ πίζηε θαη ε αθνζίσζε, ε χπαξμε δειαδή κηαο πξνζσπηθήο δέζκεπζεο γηα ην
κνίξαζκα αμηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
 Ζ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε βνήζεηα, ε αληαπφθξηζε δειαδή ησλ παηδηψλ ζηηο
αλάγθεο θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ θίισλ ηνπο, ε νπνία είλαη ακθίπιεπξε.
 Ζ ζχγθξνπζε θαη ε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο, ε νπνία ελλνείηαη σο ζπκπεξηθνξηθή
αληίζεζε, δηαθσλία, δπαδηθή αληαιιαγή πνπ απνηειείηαη απφ μερσξηζηά κέξε: ηελ
έλαξμε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θνξχθσζε, ηε ιχζε θαη ηα απνηειέζκαηα (Laursen &
Collin, 1997: 197-209).
 Ζ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλσληθή αληαιιαγή
(Berndt & Perry, 1986: 640-648).
 Οη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο - ζπληξνθηθφηεηα. Ζ ζπληξνθηθφηεηα ε νπνία νξίδεηαη θαη
σο εγγχηεηα (proximity), είλαη ε αλάγθε θαη ε επηζπκία ηνπ παηδηνχ λα πεξλά ηνλ
ειεχζεξν ρξφλν ηνπ κε θάπνην άιιν ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε θνηλσληθήο πξνηίκεζεο (Hartup, 1983:
145-163).
 Ζ απνδνρή ηνπ ραξαθηήξα - ε εηιηθξίλεηα. Ζ θηιία βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ
εηέξσλ ηεο δπαδηθήο απηήο ζρέζεο λα εθθξάδνπλ ακνηβαία ην ελδηαθέξνλ, ην
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ζαπκαζκφ θαη ηε ζηνξγή ηνπο. Οη πξναλαθεξζείζεο εθδειψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο
δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε πξνζσπηθήο εθηίκεζεο θαη απνδνρήο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ
άιινπ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε κηαο αίζζεζεο απηαμίαο ζηα παηδηά (Asher et al.,
1986: 387-403).
 Ζ αλάγθε γηα δηαζθέδαζε (Berndt & Perry, 1986: 640-648).
Χζηφζν ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ εμειηθηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο παξαπάλσ εθδειψζεηο ηεο
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο είλαη πην επδηάθξηηεο φζν κεγαιψλνπλ (Bigelow, 1977:
239-250). πγθεθξηκέλα:
ηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία ε θηιία αλαγλσξίδεηαη σο κνίξαζκα πιηθψλ αγαζψλ θαη
ζπκκεηνρή ζε επράξηζηεο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Φίινη είλαη ηα παηδηά πνπ θάζνληαη δίπια δίπια ζηελ ηάμε ή κέλνπλ θνληά. ηφρνο ηεο ζχλαςεο ζρέζεσλ απνηειεί ην ζπλεξγαηηθφ θαη
επηηπρεκέλν παηρλίδη. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά επηινγήο ζπληξφθσλ γηα ην παηρλίδη είλαη ε
ειηθία, ε γεηηλίαζε (εγγχηεηα), ε εθκπζηήξεπζε θαη ε νηθεηφηεηα (Howes, Unger &
Matheson, 1992: 35).
ηε κέζε ζρνιηθή ειηθία ν ζηφρνο κεηαβάιιεηαη θαη απφ ηελ αλαδήηεζε επηηπρεκέλσλ
ζπληξφθσλ ζην παηρλίδη επηθεληξψλεηαη ζην λα θεξδίζεη ην παηδί ηελ απνδνρή θαη ηελ
εθηίκεζε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ (Ladd, 1999: 333 - 359). Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
παηδηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ λα απνηειεί ελεξγφ κέινο κηαο νκάδαο θαη γηα απηφ
αλαιψλεη ηνλ πιείζην ρξφλν ηνπ, ζηε δηεξεχλεζε ησλ θαλφλσλ ηεο νκάδαο θαη ησλ ελεξγεηψλ
πνπ ζα ην νδεγήζνπλ ζην λα γίλεη απνδεθηφ. Ζ θηιία εξκελεχεηαη κε βάζε ηελ αλαγθαηφηεηα
βίσζεο ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ αληαιιαγή ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο θαη θξνληίδαο
(Αλησληάδνπ & Μπίκπνπ - Νάθνπ, 2000: 193).
Ζ θηιία, επίζεο ζε απηή ηελ ειηθία ζεκαίλεη ζπλεξγαζία θαη ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη λα
ζπληνλίζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ
άιινπ (Smollar & Youniss, 1982: 25). Σα γλσξίζκαηα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε
ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ είλαη ε αιιεινυπνζηήξημε, ε απνδνρή, ν ζαπκαζκφο γηα ηνλ άιιν,
ε ζπληξνθηθφηεηα θαη ε αθνζίσζε (Furman, W & Bierman,1984, 549 - 556). Ηδηαίηεξε
ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζηξνθή ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ ζηηο νκφθπιεο ζρέζεηο, νη νπνίεο
εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε ζπλεξγαζία θαη δηαιχνληαη απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο,
θαζψο ζην ζηάδην απηφ αλάπηπμεο δελ ππάξρεη αίζζεζε κνληκφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο
(Smollar & Youniss, 2005: 25).
2.1 θνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο
θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ αιινδαπψλ θαη
γεγελψλ καζεηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα θαη έμσ απφ ην
ειιεληθφ ζρνιείν.
Χο βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ: α) ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ απνδνρήο ή απφξξηςεο
ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη β) ε δηεξεχλεζε ησλ
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απφςεσλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην πψο νη ίδηνη βηψλνπλ ησλ απνδνρή ή ηελ
απφξξηςε ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηρεηξήζεθαλ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ γεληθά θαη αλ ε
απνδνρή απηή, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα ησλ
αιινδαπψλ, ην θχιν, ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ ησλ
Διιήλσλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο.
2.2 Σα φξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνηηκήζεθε ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.
Θεσξήζεθε ην πξνζθνξφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηαηί εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο
έξεπλαο, θαζψο αμηφπηζηα θαη αλψλπκα ζα θαηαγξάθνληαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ
δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε επηινγή θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ, κε ηδηαίηεξε θξνληίδα
ζηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ηνπο, ζηε ζεηξά ηνπνζέηεζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε
ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ.
Κξίζεθε φηη νη εξσηήζεηο - πξνηάζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ
πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ κε ηνπο αιινδαπνχο θαη φρη ζηελ απνηχπσζε ηνπ
«γηαηί» πηζηεχνπλ έηζη νη καζεηέο. Ζ ζχληαμε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ άξρηζε ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2019 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Ζ ζχληαμε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ
βαζίζηεθε ζηε κεηάθξαζε εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Διβεηνχ εξεπλεηή Eckhart Michael (2003)
ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, αθνχ βεβαίσο έγηλαλ νη αλαγθαίεο κεηαηξνπέο,
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο (Oppenheim,
1992; Javeau 1996; Καξακέξεο, 1996; Γαπηφπνπινο, 2000; Αλδξεαδάθεο, 2004 ).
2.3 Γείγκα
Ζ παξνχζα έξεπλα θξίζεθε φηη πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο «δεηγκαηνιεςίαο
πηζαλνηήησλ» - θαη εηδηθφηεξα ηεο «ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο» - επεηδή κε ηνλ ηξφπν απηφ
δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο έρνπλ ίζεο
πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ ζην ηειηθφ δείγκα.
Παξάγνληεο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ππήξμαλ:
- ε πνιηηηζκηθή θαη εζλνηηθή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηε καζεηηθή ζχλζεζε ηεο
ηάμεο, ζην βαζκφ πνπ απηή ζπλίζηαηαη ζην Γεκφζην Διιεληθφ ζρνιείν
- ε πνζνζηηαία αλαινγία αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.
Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θνηηνχζαλ ζηε Σ' ηάμε ησλ
Γεκφζησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Πεινπνλλήζνπ. Ζ επηινγή ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ έγηλε γηαηί, απνηεινχλ ηε κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο, ε ζχλζεζε ησλ καζεηψλ ζε
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θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνέιεπζε είλαη πνηθίιε. Ζ επηινγή δε ησλ καζεηψλ ηεο Σ'
ηάμεο ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε λα αλαθαιχςνπκε ηε ζρέζε ηεο εγγχηεηαο-επαθήο
ειιήλσλ-αιινδαπψλ καζεηψλ ζε φιε ηελ πξσηνβάζκηα ζρνιηθή ζεηεία, ζε ζρέζε κε
ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.
2.4 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ
Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εμεηάδεη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη επηινγέο πνπ θάλνπλ νη Έιιελεο
καζεηέο ηνπ δείγκαηνο γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε
ζρέζε κε ην «θχιν», ηε «ζρνιηθή επίδνζε»,ην «επίπεδν κφξθσζεο παηέξα θαη ην «επίπεδν
κφξθσζεο κεηέξαο» απνηειεί ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί.
Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 1 ν νπνίνο αθνινπζεί, δηαθαίλεηαη κηα κεγάιε άξλεζε ησλ
Διιήλσλ καζεηψλ λα επηιέμνπλ αιινδαπνχο γηα λα θάλνπλ απφ θνηλνχ θάπνηα εμσζρνιηθή
δξαζηεξηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 50% ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη αξλεηηθφ ζε
νπνηαδήπνηε εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο ελψ κφιηο ην 1,67%
απηψλ έδσζε κάιινλ ζεηηθή απάληεζε.
Πίλαθαο 1: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπψλ
καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο».

ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ
F

f%

cf%

Με απνδνρή

180

50,00

50,00

Μάιινλ κε απνδνρή

120

33,33

83,33

Μεξηθή απνδνρή

54

15,00

98,33

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή

6

1,67

100,00

Πιήξεο απνδνρή

0

0,00

100,00

χλνιν

360

100,00

100,00

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 2, ην 47,50% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο
απάληεζαλ πσο δε ζα ήζειαλ λα θάλνπλ θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ
ζπκκαζεηή ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ Διιελίδσλ καζεηξηψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη
52,00%.
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Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπψλ
καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην θχιν.

ΑΓΟΡΗΑ
ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ

ΚΟΡΗΣΗΑ

F

f%

f

f%

Με απνδνρή

76

47,50

104

52,00

Μάιινλ κε απνδνρή

54

33,75

66

33,00

Μεξηθή απνδνρή

24

15,00

30

15,00

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή

6

3,75

0

0,00

Πιήξεο απνδνρή

0

0,00

0

0,00

χλνιν

160

100,00

200

100,00

Μ.ν.

1,12

Σ.α.
Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο

1,26
0,84

0,85

p=.115

Απφ ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κ.ν (κ.ν αγνξηψλ =1,12 -κ.ν
θνξηηζηψλ =1,26) δηαπηζηψλνπκε φηη νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη
πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζην λα επηιέμνπλ αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα θάλνπλ θάπνηα
εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα καδί απφ φηη νη καζήηξηεο ηνπ δείγκαηνο. Αμηνζεκείσην ην φηη νη
Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη πην μελνθνβηθνί αθνχ θαλέλαο Έιιελαο
καζεηήο ηνπ δείγκαηνο δελ έδσζε ζεηηθή απάληεζε. Ζ δηαθνξά φκσο ζηνπο κέζνπο φξνπο
είλαη κηθξή θαη φρη πάλησο ζηαηηζηηθά
Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 3 δηαπηζηψλνπκε φηη ην 58% πεξίπνπ ησλ καζεηψλ ηνπ
δείγκαηνο κε παηέξα κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν απάληεζαλ πσο δε ζα ήζειαλ λα
έρνπλ εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε παηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη 40%.
Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπψλ
καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα.

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΟ

ΤΦΖΛΟΣΔΡΟ

ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ

F

f%

f

f%

Με απνδνρή

115

57,78

65

40,37

Μάιινλ κε απνδνρή

48

24,12

72

44,72

Μεξηθή απνδνρή

36

18,10

18

11,18

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή

0

0,00

6

3,73
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Πιήξεο απνδνρή

0

0,00

0

0,00

χλνιν

199

100,00

161

100,00

Μ.ν.

1,10

1,27

Σ.α.

0,83

0,84

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο

p=.056

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζα έξεπλαο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κ.o (κ.o καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο
κε παηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν=1,27, κ.o καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε παηέξα κε
ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν=1,10) δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε
παηέξα κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζην λα
επηιέμνπλ αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα θάλνπλ θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα καδί
απφ φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε παηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ δηαθνξά
φκσο ζηνπο κέζνπο φξνπο είλαη κηθξή θαη φρη πάλησο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.
πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε κεηέξα κε
ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν απάληεζαλ πσο δε ζα ήζειαλ λα έρνπλ εμσζρνιηθή
δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηνπ
δείγκαηνο κε κεηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη 36%.
Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπψλ
καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο
κεηέξαο.

ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΟ

ΤΦΖΛΟΣΔΡΟ

F

f%

f

f%

Με απνδνρή

108

51,42

72

48,00

Μάιινλ κε απνδνρή

66

31,43

54

36,00

Μεξηθή απνδνρή

30

14,29

24

16,00

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή

6

2,86

0

0,00

Πιήξεο απνδνρή

0

0,00

0

0,00

χλνιν

210

100,00

150

100,00

Μ.ν.

1,15

1,22

Σ.α.

0,92

0,73

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο

p=.460

Απφ ηα επξήκαηα ηνπ πίλαθα 4 θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κ.o (κ.o καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε
κεηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν =1,22 κ.o καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε παηέξα κε
ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν =1,15) δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε
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κεηέξα κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζην λα
επηιέμνπλ αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα θάλνπλ θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα καδί
απφ φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε κεηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ δηαθνξά
φκσο ζηνπο κέζνπο φξνπο είλαη κηθξή θαη φρη πάλησο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γηαθαίλεηαη φηη
νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε κεηέξα πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ
παξνπζηάδνληαη ζεηηθφηεξνη έλαληη ησλ Αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ελψ παξνπζηάδνληαη
εληειψο αξλεηηθνί ζην λα ηνπο απνδερηνχλ πιήξσο ηφζν νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο
κε κεηέξα πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ φζν θαη νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε
κεηέξα ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ.
Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 5 δηαπηζηψλνπκε φηη πεξίπνπ ην 56% πεξίπνπ ησλ καζεηψλ
ηνπ δείγκαηνο κε πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε απάληεζαλ πσο δε ζα ήζειαλ λα έρνπλ
εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε είλαη 46%.
Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπψλ
καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε.

ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ

ΤΦΖΛΟΣΔΡΖ

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ

F

f%

f

f%

Με απνδνρή

90

55,55

90

45,46

Μάιινλ κε απνδνρή

66

40,74

54

27,27

Μεξηθή απνδνρή

0

0,00

54

27,27

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή

6

3,71

0

0,00

Πιήξεο απνδνρή

0

0,00

0

0,00

χλνιν

162

100,00

198

100,00

Μ.ν.

1,04

1,29

Σ.α.

0,74

0,90

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο

p=.004

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζα έξεπλαο (πίλαθαο 55) θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κ.ν (κ.ν καζεηψλ
ηνπ δείγκαηνο κε πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε =1,04, κ.ν καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε
ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε =1,29) δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε
πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζην λα επηιέμνπλ
αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα θάλνπλ θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα καδί απφ φηη νη
καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε. Ζ δηαθνξά απηή ζηνπο κέζνπο
φξνπο είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δηαθαίλεηαη νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε πςειφηεξε
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ζρνιηθή επίδνζε παξνπζηάδνληαη πην αξλεηηθνί έλαληη ησλ Αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ, νη
Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε.

πκπεξάζκαηα
Ο πινπξαιηζκφο ζηηο πνιππνιηηηζµηθέο θνηλσλίεο είλαη µηα δπλακηθή δηαδηθαζία ζπλάληεζεο
εηεξνηήησλ, θαζψο «νη άιινη», «νη μέλνη», «νη δηαθνξεηηθνί», «νη κεηνλφηεηεο» απνηεινχλ
πξαγκαηηθφηεηα. Ο άλζξσπνο σο πξφζσπν, δειαδή σο άλζξσπνο ζην ζχλνιφ ηνπ, είλαη
µέινο πνιιψλ νκάδσλ ηαπηφρξνλα θαη ε ηαπηφηεηά ηνπ επεξεάδεηαη απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο
νκάδεο ζηηο νπνίεο ζπµµεηέρεη. Κάζε άλζξσπνο ινηπφλ αλήθεη ζε πνιιαπιέο ζπιινγηθφηεηεο,
είλαη «πνιπηαπηνηηθό» ππνθείµελν θαη ε πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα αθνξά ηηο
δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ζε θπιεηηθφ, εζληθφ, ζξεζθεπηηθφ, γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν.
Άιισζηε, ε έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο ζηελ θνηλσλία είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα
ζπιιάβεη ηελ πνηθηιία ηαπηνηήησλ ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη
πινπξαιηζηηθέο απφ άπνςε αμηψλ θαη πνιππνιηηηζµηθέο απφ ηελ άπνςε ηεο ζχλζεζήο ηνπο. Ζ
ηζνξξνπία ζηηο πνιηηηζκηθά αλνκνηνγελείο θνηλσλίεο εμαζθαιίδεηαη µε ηελ ακνηβαία
αλεθηηθφηεηα, δειαδή µε ηελ απνδνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ άιισλ λα δνπλ ζχµθσλα µε ηηο
δηθέο ηνπο αμίεο θαη αξρέο απνδερφκελνη θπζηθά ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ ηεο ρψξαο φπνπ δνπλ. Άιισζηε, ην πξφζσπν θάζε αλζξψπνπ είλαη κνλαδηθφ θαη
αλεπαλάιεπην θαη απαηηεί θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ γηα ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδεη
φζν θη αλ απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη αληίζεηεο απφ ηηο δηθέο µαο. Ζ αλεθηηθφηεηα ινηπφλ
είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ χπαξμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εηεξφηεηαο, γηαηί πξνυπνζέηεη ην
ζεβαζκφ ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκβίσζεο µε ηελ θαηαλφεζε δηαθνξεηηθψλ
απφςεσλ ( Γθφηνβνο, 1996).
ηηο κηθξέο θιεηζηέο θνηλσλίεο αλαπηχζζνληαη ακθίδξνκεο ζρέζεηο κε κεγαιχηεξε επθνιία
απφ φηη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σν ζρνιείν σο ρψξνο ζπλάληεζεο θαη εθπαίδεπζεο γεγελψλ θαη
αιινδαπψλ καζεηψλ, ιεηηνπξγεί ζεηηθά σο πξνο ηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ.
Χζηφζν απνηειεί επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Δίλαη ν
ρψξνο φπνπ νη αιινδαπνί καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη γλσξίδνπλ ηνπο θίινπο ηνπο. ινη
νη αιινδαπνί καζεηέο, καο απάληεζαλ φηη νη θίινη ηνπο πξνέξρνληαη απφ ην ζρνιείν. Ζ
θαζεκεξηλή επαθή ζην ζρνιείν πξνάγεη ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ θαη ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Ζ επαθή θαίλεηαη λα επηδξά ειάρηζηα ζην λα αιιάμνπλ ηα
θαλνληζηηθά ζηεξεφηππα, ελψ ε κεγαιχηεξε επαθή κεηψλεη ηελ «πξνβνιή» ησλ
ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ. ινη ζρεδφλ νη αιινδαπνί καζεηέο ηνπ δείγκαηνο καο, καο
απάληεζαλ φηη νη θίινη ηνπο ηφζν κέζα, φζν θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, ήηαλ νη πεξηζζφηεξνη
νκνεζλείο ηνπο, είηε ζπκκαζεηέο ηνπο, είηε παηδηά κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ή
αιινδαπά παηδηά κε άιιε ρψξα θαηαγσγήο.
ια ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαηαιήγνπλ ζε έλαλ
θνηλφ παξνλνκαζηή: νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα απέλαληη ζηνπο «δηαθνξεηηθνχο»
ζπκκαζεηέο απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα (Μπφκπαο, 1997· Καξχδε, 1996· Unicef 2001·
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Βαγελά, 2002· Κειεζίδνπ 2005). Καη δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη αιιηψο, αθνχ νη καζεηέο
βηψλνπλ θαη ζην ζρνιείν φιεο ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ή
πθέξπνπλ ζηελ θνηλσλία.
Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη κηα πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο θαη ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ
ζέκαηνο ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο αλνρήο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Φηινδνμεί λα θαηαδείμεη ηε
δπλακηθή πνπ έρνπλ ηα ηδενινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα σο πξνο ηε δηακφξθσζε
ζπλεηδεηψλ ή αζπλείδεησλ δηαδηθαζηψλ κνξθνπνίεζεο δηαηνκηθψλ θαη δηνκαδηθψλ ζρέζεσλ
πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή δσή ησλ καζεηψλ.

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Απγεηίδνπ, ., (1997). Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε παηδηθή θηιία ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.
Θεσξία, έξεπλα θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία δξαζηεξηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν.
Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε.
Βαγελά, Δ., (2002). «Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο ξαηζηζκφο θαη μελνθνβία ζηελ Διιάδα
ζήκεξα». ην: Σζηγθαλνχ, Η., (επηκ.), Σεηξάδηα εγθιεκαηνινγίαο: Οη
εγθιεκαηνινγηθέο όςεηο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε.
Βείθνπ,

Υ., (2000). Εώληαο αλάκεζα ζε άιινπο. Ζ βίσζε ελόο απνθιεηζκνύ. Αζήλα:
Παπαδήζεο.

Boos – Nunning, Ur., (1997). Αλνηρηά ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
πξνζέγγηζεο. ην:. Βακβνχθαο, Μ.Η. & Υνπξδάθεο, Α.Γ., (επηκ.), Παηδαγσγηθή
Δπηζηήκε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε. Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο. Πξαθηηθά Ε΄
Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο. Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα, 56-67.
Βνχιγαξεο, Γ., Γψδνο, Γ., Καθεηδήο, Π., θ.α., (1995). Ζ πξφζιεςε θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ
«Άιινπ» ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. Πνξίζκαηα Δκπεηξηθήο Έξεπλαο. Διιεληθή
Δπηζεώξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, η. 5, ζ. 81-100.
Γαιαλάθε, Δ., (2004). Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ: νξηζκφο,
ηδηαηηεξφηεηεο, δηάθξηζε απφ ηελ νκαιή ζπκπεξηθνξά. ην: Καιαληδή, Α. – Αδίδη, &
Εαθεηξνπνχινπ, Μ., (επηκ.), Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν. Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε
δπζθνιηώλ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ. 137-151.
Γαιαλήο, Γ. Ν., (2003). Διιεληθή θνηλσλία θαη κεηαλάζηεπζε. Απφςεηο Διιήλσλ γηα
Αιβαλνχο Μεηαλάζηεο. ην: Καζζηκάηε, Κ., (επηκ.), Πνιηηηθέο Μεηαλάζηεπζεο θαη
ηξαηεγηθέο Έληαμεο. Ζ πεξίπησζε ησλ Αιβαλώλ θαη Πνισλώλ Μεηαλαζηώλ. Αζήλα:
Gutenberg, ζ. 223-268.
Γθφβαξεο, Υ., Θενδσξνπνχινπ, Δ. & Κνληάθνο, Α., (επηκ.), (2006). Ζ Παηδαγσγηθή
Πξόθιεζε ηεο Πνιππνιηηηζκηθόηεηαο. Εεηήκαηα Θεσξίαο θαη πξάμεο ηεο
Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο. Αζήλα :Αηξαπφο.
Γθφβαξεο, Υ., (επηκ.), (2009). Κείκελα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζην πνιππνιηηηζκηθό
Page 262 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ζρνιείν. Αζήλα: Αηξαπφο.
Γθφηνβνο, Α., (1996). Ραηζηζκόο. Κνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο όςεηο κηαο
ηδενινγίαο θαη κηαο πξαθηηθήο. Αζήλα: Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο.
Γθφηνβνο, Α., (2002). Δθπαίδεπζε θαη εηεξόηεηα. Εεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο.
Αζήλα: Μεηαίρκην.
Γθφηνβνο, Α., (2005). Γέλνο θαη μέλνο: ζεζκηθέο θαη ηξέρνπζεο εγγξαθέο. ην:
Παπαζηπιηαλνχ, Α., (επηκ.), Γηαπνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο: Παιηλλόζηεζε θαη
ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 87-105.
Γψγνπ – Κξεηηθνχ, Λ., (1994). Κνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ση
ιέλε νη δάζθαινη γηα ηνπο γνλείο. Αζήλα: Πνξεία.
Gundara, J., (2000). Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: δηαθνξεηηθόηεηα θαη θνηλσληθή πνιηηηθή.
Αζήλα: Αηξαπφο.
CIDREE / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1999). (χλδεζκνο Παηδαγσγηθψλ Ηλζηηηνχησλ ηεο
Δπξψπεο) Across the Great Divides, Γηεπηζηεκνληθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζην
ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ( Δξγαζία ηνπ πλδέζκνπ Παηδαγσγηθψλ
Ηλζηηηνχησλ Δπξψπεο, κηθξ. Ζιηάδεο Ν., Γαιαλνπνχινπ, Α.) Αζήλα: Δθδφζεηο Π.Η.
Coelho, E., (2007). Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηα πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία. Θεζζαινλίθε:
Δπίθεληξν.
Γαξεκάο, Μ., (2005). Ζ εηθφλα ηνπ «άιινπ» ζηα ΜΜΔ. ην: ηξαηνπδάθε, Υ., Οη κεηαλάζηεο
ζηα ΜΜΔ. Αζήλα: ΔΚΚΔ.
Γεκεξηδήο, Ν., (2002). Πνιηηηθή επηθνηλσλία: Γηαθηλδύλεπζε, Γεκνζηόηεηα, Γηαδίθηπν.
Αζήλα: Παπαδήζε.
Γεξβίζεο, ., (1994), ύγρξνλε Γηδαθηηθή. Θεζζαινλίθε.
Γηακαληίδνπ, Κ., Φξφζε, Λ. & Παηέιε Ο., (2004). Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζηελ ηάμε:
αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο καζεηψλ. ην:. αθθά, Γ. & Φάιηε, Α., (επηκ.), Πνιηηηζκηθή
πνηθηινκνξθία ζην ζρνιείν: ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Πξαθηηθά εκεξίδαο.
Αιεμαλδξνχπνιε: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζ.ζ.
85-94.
Γηκνπιάο, Κ., Παπαδνπνχινπ, Γ., (2004). Έξεπλα γηα ηηο Μνξθέο Κνηλσληθήο Έληαμεο ησλ
Οηθνλνκηθώλ Μεηαλαζηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 2003-2004, Έθζεζε έξεπλαο.
Αζήλα: Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ – Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Γεκεηξίνπ, ., (επηκ.) (1997). Μνξθέο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη κεραληζκνί παξαγσγήο
ηνπ. Κέληξν Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο. Αζήλα: Ηδενθίλεζε.
Εεζηκνπνχινπ, Α. & Κνπηξνχκπα Κ., (2005). Ζ ζπλχπαξμε Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ
καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα: Δκπεηξηθή έξεπλα. ην:
Υαηδεδήκνπ, Γ. & Βηηζηιάθε, Υ., (επηκ.), Σν ζρνιείν ζηελ θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο. Πξαθηηθά ΗΑ΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ.
Page 263 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, ζ.ζ. 857-864.
Johnson – Iσαλλίδνπ, Α., (1998). Πξνθαηάιεςε. Πνηνο; Δγώ; Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Καιιηληθάθε, Θ., (2005). Παιηλλνζηνχληεο απφ Γεκνθξαηίεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο
σο απνδέθηεο πξνγξακκάησλ έληαμεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηε Θξάθε. ην:
Παπαζηπιηαλνχ, Α. (επηκ.), Γηαπνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο: Παιηλλόζηεζε θαη
ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ.ζ. 247-275.
Μνξθνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.
Καζηκάηε, Κ., (επηκ.), (2003). Πνιηηηθέο Μεηαλάζηεπζεο θαη ηξαηεγηθέο Έληαμεο. Ζ
πεξίπησζε ησλ Αιβαλώλ θαη Πνισλώλ κεηαλαζηώλ. Αζήλα: Gutenberg.
Κεθέο, Η., (2001). πζηεκηθή Πξνζέγγηζε θαη Κπβεξλεηηθή: Σα Γηαλνεηηθά Δξγαιεία ζηελ
Δπνρή ηεο Πνιππινθφηεηαο. ην: Μαθξάθεο, Β. (επηκ.), Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ
Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε. Αζήλα: Αηξαπφο.
Κειεζίδεο, Γ., (2005). Πνιηηηζκηθή Πνηθηινκνξθία θαη ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ» ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία θαη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. ην αθθά, Γ. & Φάιηε, Α., (επηκ.),
Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζην ζρνιείν: ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Πξαθηηθά
εκεξίδαο. Αιεμαλδξνχπνιε: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο, ζ.ζ. 17-34.
Κνίιαξε, Α., (1997). Ξέλνο ζηελ Διιάδα. ηάζεηο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο
κεηαλάζηεο νκηιεηέο. Αζήλα: Παξαηεξεηήο.
Κνθθηλάθε, Φ., (2006). Κνηλσληθή Φπρνινγία. Αζήλα: Γάξδαλνο.
Κνπτκηδή, Δ., αθθά, Β. & Παπαληή Β., (2004). Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζηελ ηάμε:
Απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο παηδηψλ γηα ηνλ «άιιν». ην αθθά, Γ. & Φάιηε, Α.,
(επηκ.), Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζην ζρνιείν: Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
Πξαθηηθά εκεξίδαο. Αιεμαλδξνχπνιε: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζ.ζ. 56-76.
Λακπξίδεο, Δ. (2004). ηεξεόηππν, Πξνθαηάιεςε, Κνηλσληθή Σαπηόηεηα. Αζήλα: Gutenberg.
Λακπξφπνπινο, Υ., πηλζνπξάθε, Η. & Καξαηδηά - ηαπιηψηε, Δ., (2001). Μνληέια
αμηνιφγεζεο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία: Οη δηεζλείο ηάζεηο θαη ε ειιεληθή
πξννπηηθή. ην: Μπαγάλεο, Γ. (επηκ.), Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ.
Αζήλα: Μεηαίρκην. ζ. 127- 136.
Λακπξνπνχινπ, Δ. (2000). Ζ βία θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο.
Are bad news good news? ην: Γαζθαιάθε, Ζ., Παπαδνπνχινπ, Π., Σζακπαξιή, Γ.,
Σζηγθάλνπ, Η. θαη Φξνλίκνπ, Δ. (επηκ.), Δγθιεκαηίεο θαη ζύκαηα ζην θαηώθιη ηνπ
21νπ αηώλα. Αζήλα: ΔΚΚΔ.
Μαπξνγηψξγνο, Γ., (1999). Ζ εθπαηδεπηηθή κνλάδα σο θνξέαο δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ Αζαλαζνχια – Ρέππα (επηκ.), Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ
Μνλάδσλ. Πάηξα: ΔΑΠ.

Page 264 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

McNair, B,. (2005). Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία. Αζήλα: Καηάξηη.
Μεξαθιήο, Μ., (1992). Μέζνδνη επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αζήλα: ΠΣΓΔ.
Μίιεζε, Υ., (2006). Οη αιινδαπνί καζεηέο από ηελ Αιβαλία ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. Αζήλα:
Γξεγφξε.
Milner, D., (1989). Φπιεηηθή πξνθαηάιεςε. ην: Παπαζηάκνπ, Α., Δγρεηξίδην Κνηλσληθήο
Φπρνινγίαο, Αζήλα: Οδπζζέαο.
Μίηηιεο, Α., (1998). Οη κεηνλόηεηεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Μηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο.
Αζήλα: Οδπζζέαο.
Μπαγθαβφο, Υξ., Παπαδνπνχινπ, Π. (2006). Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη επξσπατθή
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Αζήλα: ΗΝΔ-ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ.
Μπίθνο, Κ., (1990). Βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ο
θνηλσληθνπαηδαγσγηθόο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ. Αζήλα: Βηβιηνεθδνηηθή.
Μπίθνο, Κ., (2004). Αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Αζήλα:
Διιεληθά Γξάκκαηα.
Μπηιαλάθεο, Ν., (2005). Παιηλλόζηεζε Διιήλσλ θαη ςπρηθή πγεία. ην: Παπαζηπιηαλνχ, Α.,
(επηκ.), Γηαπνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο: Παιηλλόζηεζε θαη ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή.
Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ. 141-166.
Μπίκπνπ - Νάθνπ, Η., (2004). Σν άγρνο θαη ε θνβία ζε παηδηά. ην: Καιαληδή, Α. – Αδίδη &
Εαθεηξνπνχινπ, Μ. (επηκ.), Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν. Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε
δπζθνιηώλ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ. 287-327.
Παιαηνιφγνπ, Ν. & Δπαγγέινπ Ο., (2003). Γηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή: εθπαηδεπηηθέο,
δηδαθηηθέο θαη ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Αζήλα: Αηξαπφο.
Παιαηνιφγνπ, Ν., (2005). Γηαπνιηηηζκηθή εηνηκόηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα: Νέεο
δηαζηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ην: Κπξίδεο, Α. & Αληξένπ, Α.
(επηκ.), ςεηο ηεο εηεξόηεηαο. Αζήλα: Gutenberg, ζ. 233- 250.
Παπαδψε, Δ., (2001). Ζ ειιεληθή θνηλσλία απέλαληη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα. ην:
Κηηζηάθηο, Γ. (επηκ.), Μεηαλάζηεο, ξαηζηζκόο, μελνθνβία. Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε.
Αζήλα: άθθνπια, ζ. 27-29.
Παπατσάλλνπ, Α., Θενδσξάθεο, Η. & Γνχδαο, Μ., (1999). Γηα κηα θαιύηεξε δηδαζθαιία ηεο
θπζηθήο αγσγήο. Δθδφζεηο SALTO.
Παπαθσλζηαληίλνπ, Θ. & Γειιαζνχδαο Λ., (1997). Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
αιινδαπψλ καζεηψλ ζηε ρψξα καο (πξφηαζε αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο). ην
Βακβνχθαο, Μ.Η., & Υνπξδάθεο, Α.Γ. (επηκ.), Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε ζηελ Διιάδα
θαη ζηελ Δπξώπε. Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο. Πξαθηηθά Ε΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο
Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ. 384-396.
Παπαλανχκ, Ε., (2004). Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ε επηκφξθσζε

Page 265 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ησλ εθπαηδεπηηθψλ: δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί. ην αθθά, Γ. & Φάιηε, Α.,
(επηκ.), Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζην ζρνιείν: Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
Πξαθηηθά εκεξίδαο. Αιεμαλδξνχπνιε: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 1-7.
Parekh, Bhikhu, (1997). Ζ έλλνηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. ην Α. Εψληνπ –
ηδέξε & Π. Υαξακήο, (Δπηκ.), Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Πξνβιεκαηηζκνί –
Πξννπηηθέο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 44-64.
Παζζάθνο, Α., (1980). ύγρξνλε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κέζνδνη ζηελ Φπρνινγία. Ησάλληλα:
Γσδψλε.
Παηζάιεο, Υ., (2005). Ζ ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ
ζρνιείν. ην: Γ. Υ. Υαηδεδήκνπ & Υ. Βηηζηιάθε (Δπηκ.), Σν ζρνιείν ζηελ θνηλσλία
ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο. Πξαθηηθά ΗΑ΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ.
Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, 847-856.
Παχινπ, Μ., (2001). Οη «ιαζξέκπνξνη ηνπ θφβνπ»: Ραηζηζηηθφο ιφγνο θαη κεηαλάζηεο ζηνλ
ηχπν κηαο ππνςήθηαο κεηξφπνιεο. ην: Μαξβάθεο, Αζ., Παξζάλνγινπ, Γ., Παχινπ,
Μ. (επηκ.), Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζει. 127-162.
Παχινπ, Μ., Υξηζηφπνπινο, Γ., (επηκ.), (2004). Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή
ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε. Κέληξν Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ
Οκάδσλ. Αζήλα: Κξηηηθή.
Παχινπ, Μ., (2004). Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο κε αξηζκνχο. ην: Παχινπ, Μ.,
Υξηζηφπνπινο, Γ. (επηκ.), Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή,
δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε. Αζήλα: Κξηηηθή, ζει. 367-402.
Ρσκαλίδνπ, Ν.Δ., (2000). Οη αιινδαπνί πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο σο ζχκαηα. ην:
Γαζθαιάθε, Ζ., Παπαδνπνχινπ, Π., Σζακπαξιή, Γ., Σζηγθάλνπ, Η., Φξνλίκνπ, Δ.
(επηκ.), Δγθιεκαηίεο θαη ζύκαηα ζην θαηώθιη ηνπ 21νπ αηώλα. Αζήλα: ΔΚΚΔ.
αθαιάθε, Η., (2001). Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Αζήλα: Γξεγφξε.
αθθά, Γ., (2004). Έληαμε παηδηψλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο
θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Έλα πξφγξακκα δξάζεο. ην
Γ. αθθά & Α. Φάιηε (Δπηκ.), Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζην ζρνιείν: Ο ξόινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ. Πξαθηηθά εκεξίδαο. Αιεμαλδξνχπνιε: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 35-45.
θνχξηνπ, Δ., Βαξηζάιεο, Η. & Γθφβαξεο, Υ., (2002). Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Απνηίκεζε
ηεο ππάξρνπζα θαηάζηαζεο. Αζήλα: ΗΜΔΠΟ.
νθηαλίδνπ, Δ., (2004). ρνιηθή δηαξξνή. ην: Α. Καιαληδή – Αδίδη & Μ. Εαθεηξνπνχινπ,
(Δπηκ.), Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν. Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε δπζθνιηώλ. Αζήλα:
Διιεληθά Γξάκκαηα, 383-404.
πηλζνπξάθε, Α., Παπακηραήι, Δ. & πλέζηνπ, Κ., (2000). Γίγισζζνη καζεηέο ζην ζρνιείν.
Αλαζθφπεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ΖΠΑ. Θέκαηα
πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, η.3.
Page 266 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ηξαβάθνπ, Π. & Υαηδεδήκνπ Κ., (2005). ρνιηθή επίδνζε Διιήλσλ, αιινδαπψλ θαη
παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ/ηξηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ: κηα κειέηε πεξίπησζεο. ην:
Γ. Υ. Υαηδεδήκνπ & Υ. Βηηζηιάθε (Δπηκ.), Σν ζρνιείν ζηελ θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο. Πξαθηηθά ΗΑ΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ.
Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, 865-873.
Σειάινγινπ, Γ., (1995). Ση ιέλε νη γνλείο ησλ καζεηώλ. ην: Κ. Φσηηάδεο (Δπηκ.), Οη Έιιελεο
ζηηο ρώξεο ηεο πξώελ ΔΓ (Ηζηνξία - Παηδεία). Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε,
137-144.

Page 267 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Δλληά βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο θηινζνθίαο ησλ „‟Reggio
Emilia‟‟ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ: Οη εθπαηδεπηηθνί ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο: Πξνθιήζεηο θαη πξαγκαηηθφηεηα ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
Nine basic guiding pedagogical principles of philosophy of 'Reggio Emilia' Elementary
Schools: Teachers at the center of the learning process and school life: Challenges and
reality in the Greek Education System
Γεκήηξηνο ηδεξφπνπινο, M. Ed., M. Th., Ph. D., 1ν Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ 70, dimsid@edlit.auth.gr
Dimitrios Sidiropoulos, M. Ed., M.Th., Ph. D., Educational Project Coordinator PE 70 of 1st PEKES of the
Regional Directorate of Education of Central Macedonia, dimsid@edlit.auth.gr

Abstract: In the present article is done, a brief bibliographical overview of nine (9) basic
pedagogical principles of the ''Reggio Emilia'' Primary School philosophy, which includes: a)
the learning environment as teacher; b) the discovery and creative learning through learning
materials; c) the function of classrooms with students of multiple ages; d) the development of
an autonomous curriculum per school unit and a self-regulated curriculum per student; e) the
promoting of emerging learning; f) the projects as the basis of learning, g) the learning for the
connection of relations of students with the reference group, h) the use of different forms and
languages of learning; i) the parental involvement in the education of students. In the chapter
‗‘conversation‘‘ is described the important, multi-dimensional and irreplaceable role of
teachers to the daily learning process and school life of Reggio Emilia Primary Schools.
Finally,in the last chapter an attempt is made to explore the difficulties, the prospects, and the
challenges of introducing the 9 mentioned pedagogical into the structure, function and culture
of the Greek educational system.
Keywords: ''Reggio Emilia'' Primary Schools‘ pedagogic philosophy;pedagogic role of
teachers, function and culture of the Greek educational system
Πεξίιεςε:ην παξφλ άξζξν γίλεηαη θαηαξρήλ κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ελληά
(9) βαζηθψλ θαηεπζπληεξίσλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηεο θηινζνθίαο ησλ ‗‘ReggioEmilia‘‘
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: α) ην πεξηβάιινλ κάζεζεο σο
εθπαηδεπηηθφο, β) ε αλαθαιππηηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε κέζσ καζεζηαθψλ πιηθψλ, γ) ε
ιεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο πνιιαπιψλ ειηθηψλ, δ) ε δηακφξθσζε ελφο απηφλνκνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα θαη ελφο απηνξξπζκηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ αλά καζεηή, ε) ε πξναγσγή ηεο αλαδπφκελεο κάζεζεο, ζη) ηα projects σο ε βάζε
ηεο κάζεζεο, δ) ε κάζεζε κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ κε ηελ νκάδα

Page 268 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

αλαθνξάο, ε) ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο, ζ) ε εκπινθή γνλέσλ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. ην θεθάιαην ‗‘ζπδήηεζε‘‘ πεξηγξάθεηαη ν ζεκαληηθφο,
πνιπδηάζηαηνο θαη αλαληηθαηάζηαηνο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή καζεζηαθή
δηαδηθαζία θαη ζρνιηθή δσή ησλ ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. Σέινο, ζην
ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη δπζθνιίεο, νη πξννπηηθέο θαη
νη πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ 9 αλαθεξφκελσλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ζηελ
θαζεζηεθπία δνκή, ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Λέμεηο θιεηδηά: ‗‘παηδαγσγηθή θηινζνθία ησλ ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ,
παηδαγσγηθφο ξφινο εθπαηδεπηηθψλ, ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο

Δηζαγσγή
Ζ παηδαγσγηθή θηινζνθία ησλ ‗‘ReggioEmilia‘‘ρνιείσλ έιαβε ην φλνκά ηεο απφ ην
νκψλπκν ρσξηφ ζηε Βφξεηα Ηηαιία, φπνπ εθαξκφζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξάμε απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, κε πην ζεκαληηθφ ηνλ LorisMalaguzzi, ακέζσο κεηά ηε
ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ πξψηε θαηλνηνκία ζην παξαπάλσ παηδαγσγηθφ
εγρείξεκα είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ εξγάδνληαη επάλσ ζε έλα πξνζδηνξηζκέλν
πξφγξακκα ζπνπδψλ, αιιά ζηε βάζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν αλαδχεηαη κέζα
απφ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηφζν ηελ
επζχλε ηεο κάζεζεο ηνπο, φζν θαη ηε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνγλσζηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ
(Moss, 2016). Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία εθαξκφδνπλ
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε
θάζε ζρνιηθή κνλάδα, αθνχ νη καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη ηα κέιε ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πξνηεξαηφηεηεο θαη
πξνζδνθίεο(Gandini, 1993). ηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιείανη εθπαηδεπηηθνί ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο επηιέγνπλ θαη πινπνηνχλ αλνηρηνχ ηχπνπ projects βξαρχρξνλεο
ή καθξφρξνλεο δηάξθεηαο ζηε βάζε ηνπ ζηαδίνπ αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ
καζεηψλ. Χο απνηέιεζκα νη καζεηέο έρνπλ απμεκέλν έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο, θάλνπλ
ρξήζε φισλ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη
αιιεινεθηίκεζεο ηφζν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο γνλείο
ηνπο (Santn&Torruella, 2017). Δπίζεο νη καζεηέο έρνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο λα
εμεξεπλήζνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα
εθθξαζηνχλ κε πνηθίιεο κνξθέο κάζεζεο, φπσο ζπγγξαθή εκεξνινγίνπ ηάμεο, νκαδηθέο
ρεηξνηερλίεο, αθεγήζεηο, αζθήζεηο δξάκαηνο θαη κνπζηθήο θαη θαηαζθεπέο
(McNally&Slutsky, 2017). Ζ παηδαγσγηθή θηινζνθία ησλ ‗‘ReggioEmilia‘‘ θαίλεηαη λα
επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπ JohnDewey's αλαθνξηθά
κε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο, ηηο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο
δεκνθξαηηθήο πνιηηφηεηαο ησλ καζεηψλ (Lindsay, 2015). ηα επφκελα θεθάιαηα ζα γίλεη κηα
ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζε ελληά (9) βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο παηδαγσγηθέο αξρέο
ηεο θηινζνθίαο ησλ ‗‘ReggioEmilia‘‘ ρνιείσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: α) ην
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πεξηβάιινλ κάζεζεο σο εθπαηδεπηηθφο, β) ε αλαθαιππηηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε κέζσ
καζεζηαθψλ πιηθψλ, γ) ε ιεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο πνιιαπιψλ ειηθηψλ, δ) ε
δηακφξθσζε ελφο απηφλνκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα θαη ελφο
απηνξξπζκηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά καζεηή, ε) ε πξναγσγή ηεο αλαδπφκελεο
κάζεζεο, ζη) ηα projects σο ε βάζε ηεο κάζεζεο, δ) ε κάζεζε κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζρέζεσλ
ησλ καζεηψλ κε ηελ νκάδα αλαθνξάο, ε) ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη γισζζψλ
κάζεζεο, ζ) ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ.

1ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Σν πεξηβάιινλ κάζεζεο σο
„‟εθπαηδεπηηθφο‟‟ ηεο ηάμεο
Σα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία επηδηψθνπλ λα νηθνδνκήζνπλ έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ
κάζεζεο, αθνχ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ σο ‗‘εθπαηδεπηηθφο‘‘ ηεο ηάμεο. Χο πξνο απηφ ην
ζθνπφ δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ εκθάληζε, ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηελ φιε αίζζεζε, ηελ
νπνία απνπλένπλ νη αίζνπζεο ζε επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο,φπσο είλαη: ν ηξφπνοηαθηνπνίεζεο
ησλ ζξαλίσλ, ην ρξψκα ησλ ηνίρσλ, ην ζρήκα ησλ επίπισλ, ε δηάηαμε ησλ απιψλ
αληηθεηκέλσλ, ην πιηθφ ησλ ξαθηψλ, ην είδνο ησλ θπηψλ. Δηδηθή κέξηκλα ππάξρεη θαη γηα ην
θσηηζκφ ησλ αηζνπζψλ ψζηε ην θπζηθφ θσο λα δηαπεξλά κέζα απφ κεγάια παξάζπξα θαη λα
αληαλαθιά ηηο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ θαζξέπηεο, νη νπνίνη θξέκνληαη ζηνπο
ηνίρνπο(Tarr, 2001). Δηδηθφηεξα νη αίζνπζεο είλαη αλνηρηέο, έρνπλ ζέα ζηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα επξχρσξε εζσηεξηθή ‗‘πιαηεία‘. ιεο νη αίζνπζεο έρνπλ
κηα ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα, είλαη δεζηέο θαη θηιφμελεο θαη δηακνξθψλνληαη ψζηε λα επηδξάζνπλ
ζεηηθά ηφζν ζηελ αιιειεπίδξαζε, ζηε ζχκπξαμε θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ,
φζν θαη ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη projects (Swann, 2008). Δπίζεο ζηηο
αίζνπζεο ηνπνζεηνχληαη κηθξά, ιεπθά, ράξηηλα θηβψηηα κε ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο κνηξάδνληαη (κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ) ηηο
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.Σέινο, ηα παηψκαηα, νη ηνίρνη θαη ηα ηαβάληα ησλ
αηζνπζψλ είλαη γεκάηα κε θσηνγξαθίεο θαη κε έξγα ησλ καζεηψλ, φπσο πίλαθεο, πνηήκαηα,
ζρέδηα, γιππηά θαη θαηαζθεπέο (Strong-Wilson&Ellis, 2007). Δδψ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί
φηη αλ θαη ε έθζεζε ησλ δεκηνπξγηψλ ησλ καζεηψλ πξνθαιεί επράξηζηεο εληππψζεηο, απηή ε
δηδαθηηθή πξαθηηθή δελ γίλεηαη γηα ιφγνπο επίδεημεο ή δηαθφζκεζεο ε αμηνιφγεζεο, αιιά
ιφγνπο ηφζν ελίζρπζεο ηνπαλαζηνραζκνχ θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ πνιπδηάζηαησλ
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, φζν θαη αλάδεημεο ηεο νκνξθηάο ησλ ηδεψλ ηνπο θαη ηεο
πνιππινθφηεηαο ηεο κάζεζεο (Gandini&Kaminsky, 2004). Με ηελ παξαπάλσ δηαξξχζκηζε
ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ηα ‘‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία επηηπγράλνπλ λα
πξνάγνπλ κε ηξφπν ζηνρεπκέλν ηελ αλνηθηή επηθνηλσλία, ηηο ζρέζεηο, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε
θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.

2ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Αλαθαιππηηθή θαη δεκηνπξγηθή
κάζεζε κέζσ καζεζηαθψλ πιηθψλ
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Σν θάζε ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθφ ρνιείν δχλαηαη λα επηιέγεη αλνηρηά θαη αηζζεηηθά
φκνξθα καζεζηαθά πιηθά ψζηε νη καζεηέο λα ηα ρεηξίδνληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη ζε έλα
εχξνο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κάζεζεο. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ καζεζηαθψλ πιηθψλ νη
καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο εγγελείο ηνπο αλάγθεο γηα αλαθάιπςε, δεκηνπξγηθφηεηα, θαληαζία
θαη παηγληψδε κάζεζε (Alkhudhair, 2014). Χο απνηέιεζκα είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζρέζε, ε
νπνία αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ πιηθψλ κάζεζεο σο πξνο ηελ
επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
(Fraser&Wien, 2001). ην καθξχ θαηάινγν ησλ καζεζηαθψλ πιηθψλ, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: α)
δηαζπαζηά θαη εχζξαπζηα αληηθείκελα, φπσο: αγγεία, θαζξέθηεο, εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία,
γπάιηλεο ράληξεο, ινπινχδηα, εηδψιηα δψσλ, κνπζηθά φξγαλα, ςεθηδσηά γπαιηά, θεξακηθά
πιαθίδηα, β) έξγα ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο, φπσο: ρξψκαηα παζηέι, αθνπαξέιεο, ιεπηά πηλέια
δσγξαθηθήο, καξθαδφξνη κε ιεπηέο κχηεο, κνιχβηα, παηξφλ απφ ραξηφθνπηα, ξεηάιηα
πθαζκάησλ, μπιάθηα παγσηνχ, βακβάθη ζε κπάιεο, ράξηηλνη ζσιήλεο, πειφο, γ) αληηθείκελα
παηγληδηνχ, φπσο: επίζεκα ξνχρα, κεηαμσηά, θαζθφι, θνζηνχκηα, ζαληδέληα ηνχβια,
πιαζηηθά παηρλίδηα,‘‘θνπδηληθά,‘‘ δ) θπζηθά πιηθά, φπσο βξάρηα, ξαβδηά, απνμεξακέλνη
θαξπνί, θινηνί, θχιια, βφηζαια. Σέινο ηα πεξηζζφηεξα ‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία
δηαζέηνπλ είηε έλα κεγάιν αηειηέ είηε 2-3 κηθξά αηειηέ, ηα νπνία είλαη εηδηθά εξγαζηήξηα ή
ζηνχληην, ηα νπνία παξέρνπλ ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πνηθίινπο
καζεζηαθνχο πφξνπο, εξγαιεία, κεραληθέο/ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά ηέρλεο, αξρεία
πξνεγνχκελσλ projects, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

3ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Λεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο
πνιιαπιψλ ειηθηψλ
Σα πεξηζζφηεξα ‗‘ReggioEmilia‘ Γεκνηηθά ρνιεία ηείλνπλ λα έρνπλ ηάμεηο πνιιαπιψλ
ειηθηψλ, ζηηο νπνίεο δηδάζθνπλ ηαπηνρξφλσο δχν εθπαηδεπηηθνί (δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ).
Έηζη νη καζεηέο δχλαηαη λα παξακέλνπλ κε ηνπο ίδηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο ηνπο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη 3 ζρνιηθά έηε. Χο απνηέιεζκα: α) ππάξρεη κηα πνιχρξνλε
ζηαζεξφηεηα, ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, β) νη καζεηέο δελ βηψλνπλ
θάζε ρξφλν ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη πίεζεο γηα λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο κε ηνπο λένπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, γ) νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ πνηθίινπο ξφινπο θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζηε βάζε ηεο ειηθίαο ηνπο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ
ηνπο, δ) νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, αθνχ
εμνηθεηψλνληαη κε ηε κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ην ηδηαίηεξν καζεζηαθφ ηνπο ζηπι (Wien,
2011). Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ πςειή παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα γηα λα
κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ θαη λα αλαδηακνξθψλνπλ ηηο παγησκέλεο δπζιεηηνπξγηθέο
παηδαγσγηθέο ηνπο πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη αλαδπφκελεο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ ησλ πνιιαπιψλ ειηθηψλ ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ηάμεσλ (Schiller, 1995).
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4ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Γηακφξθσζε ελφο απηφλνκνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα θαη ελφο απηνξξπζκηδφκελνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά καζεηή
Σα ‗‘ReggioEmilia‘ Γεκνηηθά ρνιεία ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ, σο επί ην πιείζηνλ, έλα
δηθφ ηνπο απηφλνκν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί: α) αθνχλ θαη παξαηεξνχλ
θαηαξρήλ ηνπο καζεηέο εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ζθνπφ λα
θαηαγξάςνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε δηαθφξνπο θνηλσληθν-γλσζηηθνχο
ηνκείο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, νη νπνίνη ηνπο πξνθαινχλ ελζνπζηαζκφ θαη
πεξηέξγεηα, β) δηαιέγνληαη κέζσ καηεπηηθψλ εξσηήζεσλ κε ηνπο καζεηέο γηα ηηο ηδέεο θαη ηηο
πξνηάζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, γ) νηθνδνκνχλ
έλα επλντθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο, δ) ζρεδηάδνπλ, δηαπξαγκαηεχνληαη θαη
ζπλ-θαηαζθεπάδνπλ κε ηνπο καζεηέο ηφζν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, φζν ην εβδνκαδηαίν
σξνιφγην πξφγξακκα, ε) δίλνπλ βαξχηεηα ζηε κάζεζε κέζσ πινπνίεζεο projects, ηα νπνία
πξνάγνπλ ηελ ζπλππεπζπλφηεηα ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
(Maynard&Chicken, 2010). Χο απνηέιεζκα νη καζεηέο επηηπγράλνπλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο θαη
καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο, αθνχ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηδξάζνπλ ζηε κάζεζή ηνπο
κε βάζε ηηο ειηθηαθέο θαη ηηο θνηλσληθνγλσζηηθέο ηνπο αλάγθεο (Arseven, 2014), φπσο
ζπκβαίλεη θαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία, ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν
‗‘Waldorf‘‘ (Uhrmacher, 1995).Δπηπξνζζέησο, κε απηήλ ηελ πξαθηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί
επηηπγράλνπλ ηελ πην ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε έλα απηνξπζκηδφκελν πξφγξακκα
ζπνπδψλ, ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε ζην ζηάδην θαη ζην επίπεδν ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο
ηνπο αλάπηπμεο (Hočevar, Šebart&Štefanc, 2013). Ζ ίδηα πξαθηηθή σο πξνο ηεζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εθαξκφδεηαη θαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία
ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν ηεο Montessori (Elkind, 2003).

5ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Πξναγσγή ηεο αλαδπφκελεο
κάζεζεο
πσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία νη
εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ θαη πινπνηνχλ ζε ηαθηηθή βάζε πνηθίια projects, ηα νπνία έρνπλ
σο αθεηεξία ηηο γλψζεηο, ηηο ηδέεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, φπσο απηά αλαδχνληαη
κε ηξφπν απζφξκεην θαη απζεληηθφ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Χο πξνο απηφ ην
ζθνπφ νη εθπαηδεπηηθνί θαζίζηαληαη aprioriεθπαηδεπηηθνί θαη θνηλσληθνί εξεπλεηέο, θαζψο
θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ κε ηξφπν κεζνδηθφ θαη νξγαλσκέλν ηηο ζθέςεηο θαη ηηο δξάζεηο
ησλ καζεηψληφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ, φπσο ζηνπο δηαδξφκνπο
ζηελ απιή θαη ζηα αηειηέ (Spaggiari, 2004). Απηφ ην θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζθνπφ λα
ζπιιέγνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε: α) λα ζρεδηάζνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν
πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνπο καζεηέο, β) λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα αλαδηακνξθψζνπλ ην
πεξηβάιινλ κάζεζεο, γ) λα επηιέμνπλ ηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία θαη πιηθά κάζεζεο.
Page 272 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί θαηαξρήλ παξσζνχλ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα θαη
ακεζφηεηα ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο (Rinaldi, 2003). Αθνινχζσο ζπδεηνχλ ηηο
θαηαγξαθέο ηνπο κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχοηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
ψζηε κε ηε βνήζεηά ηνπο λα απνθηήζνπλ πιήξε επίγλσζε ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο, θαη λα ζρεδηάδνπλ αλαιφγσο ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ηάμεο ηνπο (Fyfe, Geismar-Ryan, &Strange, 2000). Οη πεξηζζφηεξνη
καζεηέο βξίζθνπλ αξθεηά ζπλαξπαζηηθφ θαη επράξηζην ηφζν λα εξγάδνληαη ζε projects, ηα
νπνία ζπλάδνπλ κε ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο, φζν θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πεξηνδηθή (αλα)ζχληαμε ελφο αλαδπφκελνπ‘‘ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Χο απνηέιεζκα νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ αγάπε, θίλεηξα θαη θηινπνλία γηα ηε κάζεζε,
ζηνηρεία ηα νπνία εθδειψλνπλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
(Biermeier, 2015). Χζηφζν έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αλαδπφκελε
κάζεζε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηείζε φιεο ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, εάλ δελ ηθαλνπνηνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο ζπλζήθεο, φπσο: α) νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή θαη παηδαγσγηθή εκπεηξνγλσκνζχλε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, β) ηα
ζηειέρε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο λα έρνπλ πςειφ βαζκφ
εκπηζηνζχλεο θαη αλαγλψξηζεο ζηηο δεκηνπξγηθέο θαη θξηηηθέο θνηλσληθνγλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γ) νη καζεηέο λα έρνπλ πςειά εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε
θαη αλάπηπμε, αλεμαξηήησο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γισζζηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ
επηπέδνπ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Fraser, 2007).

6ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Σα projects σο ε βάζε ηεο
κάζεζεο
ηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα ρξεζηκνπνηνχλ σο
δηδαθηηθή πξαθηηθή δηδαζθαιίαο ελφο αληηθεηκέλνπ κάζεζεο ηελ εηζήγεζε. Αλη‘ απηνχ, νη
εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
θάζε καζήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζνδεγνχλ, ελδπλακψλνπλ θαη εκπλένπλ ηνπο
καζεηέο ψζηε λα εξγαζηνχλ επάλσ ζε ζεκαληηθά, γεκάηα λφεκα θαη ελδηαθέξνλ projects, ηα
νπνία έρνπλ σο αθεηεξία κηα ηδέα ή έλα πξφβιεκα πνπ έρνπλ ζέζεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
καζεηέο ηεο ηάμεο (New, 2007). Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ, αθνχ δελ πεξηνξίδνληαη ζε κηα ‗‘απφ απφζηαζε‘‘
παξαθνινχζεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί θαιιηεξγνχλ ηε
δέζκεπζε, ηελ επζχλε, ηελ επηκνλή θαη ηε ζηνρν-πξνζήισζε ζηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ ζε
ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο θαη επξχηεξεο ηνπηθή θνηλφηεηαο. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ
επεμεξγαζία θαη ζηελ νινθιήξσζε ελφο project σο κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο
θαη αλαθάιπςεο απνηειεί έλαλ κείδνλα δηδαθηηθφ ζηφρν ζηα ‘‘ReggioEmilia‘ Γεκνηηθά
ρνιεία (Clyde, Miller, Sauer, &Liebert, 2006). Σα projects δηαξθνχλ απφ 2-3 ψξεο κέρξη θαη
έλα ζρνιηθφ έηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο
πνιπκεζηθφ θαη πνιπηξνπηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θάλνπλ επξεία ρξήζε καηεπηηθψλ
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εξσηήζεσλ θαη παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ηεθκήξηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, φπσο
έξγα ηέρλεο, ρεηξνηερλίεο, βίληεν, δειηία παξαηήξεζεο θαη πξνθνξηθέο αθεγήζεηο
(Schroeder-Yu, 2008).

7ε βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Μάζεζε ζηε βάζε ηεο ζχλαςεο
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ κε ηελ νκάδα αλαθνξάο
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη ζε έλα θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο,
αιιειν-αλαγλψξηζεο θαη δηαιεθηηθήο ζπδήηεζεο ηφζν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο,
φζν θαη κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο ζηνρνζεζίαο, ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Απηή ε δηδαθηηθή πξαθηηθή βνεζά ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνη θαη εθεπξεηηθνί ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Sisson, 2009). Ηδηαηηέξσο, ν ξφινο ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα εξγάδνληαη, λα
ππνζηεξίδνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθή κεληνξεία, θαζνδήγεζε θαη
αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηζφηηκνπο παηδαγσγηθνχο ζπλεξγάηεο, φζν θαη απφ αλψηεξνπο
παηδαγσγηθνχο κέληνξεο ή ζπληνληζηέο (Turner&Wilson, 2009). Βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή
ζηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία είλαη φηη ε κάζεζε πξαγκαηψλεηαη ζηε βάζε ηεο
δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ησλ ζρέζεσλ ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηνπο ζεκαληηθά θνηλσληθά άιινπο ηεο νκάδαο
αλαθνξάο, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη γνλείο θαη ηα ελήιηθα κέιε ηεο ζρνιηθήο
θαη ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Έηζη ε ηάμε γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα θνηλσληθφ
ππνζχζηεκα ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμε πςειψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθνπνηεηηθψλαπνηειεζκάησλ (Malaguzzi, 1993).
Χο πξνο απηφ ην ζθνπφ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο (2-5 άηνκα)
ψζηε λα έρνπλ ηελ επθαηξία κέζσ ηεο ηεο θξηηηθήο, ηεο ζχγθξηζεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη
ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ λα εθθξάδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, πξνζεγγίζεηο θαη ηδέεο
ηνπο. Χο απνηέιεζκα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηνλ
αιιεινζεβαζκφ, ζηελ αιιειεγγχε, ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ζηελ ελζπλαίζεζε.
Μεξηθέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί πξνζθαινχλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο είηε ηνπο γνλείο είηε άιια
κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ
θαη projects, εθδειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζεηηθή ηνπο δηάζεζε ηνπο λα αλαπηχμνπλ
πην ζηέξεεο, πγηείο θαη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο (Kaminsky&Gandini, 2002).

8ε βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Υξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη
γισζζψλ κάζεζεο
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία εξγάδνληαη έρνληαο πηνζεηήζεη ηελ
αξρή φηη φινη νη καζεηέο: α) θαηέρνπλ έλα πςειφ θνηλσληθνγλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ
δπλακηθφ, β) έρνπλ ηηο εγγελείο αλάγθεο λα εμεξεπλήζνπλ, λα θαηαζηνχλ δεκηνπξγηθνί θαη λα
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θπξηαξρήζνπλ ζηε κάζεζή ηνπο, γ) επηδηψθνπλ λα ζπδεηνχλ θαη λα εθδειψλνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ζεσξίεο θαη ηδέεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δ) έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο φηη
νη εθπαηδεπηηθνί δχλαληαη λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ γηα λα λα κάζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ.
Δπηπξνζζέησο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα: α) λα
ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ projects, β) λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ ηα αηνκηθά
ηνπο portfolios, γ) λα εμνηθεηψλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπιιέγνπλ θαη λα εθζέηνπλ ηηο εξγαζίεο
ηνπο, δ) λα θξαηνχλ ηνπο καζεηέο ζε κηα ζπλερή εγξήγνξζε σο πξνο ηελ αηνκηθή ηνπο
πξφνδν θαη αλάπηπμε, ε) λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη καζεζηαθέο
ηνπο πξνζπάζεηεο απνηηκψληαη θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο θνηλσληθά ζεκαληηθά άιινπο,
ζη) λα βξίζθνληαη ζε ηαθηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο κε ζθνπφ λα ηνπο θξαηνχλ ελήκεξνπο γηα
ηα εθπαηδεπηηθά πεπξαγκέλα θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο, δ) λα
ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε απφ θνηλνχ ππνζηήξημε θαη
θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ (Moran, Desrochers&Cavicchi, 2007).ηα ‗‘ReggioEmilia‘‘
Γεκνηηθά ρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη
καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κνξθέο θαη γιψζζεο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
ην ζρέδην, ε κνπζηθή, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ν ρνξφο, ηα πνηήκαηα, νη ηζηνξίεο, ν
κνληειηζκφο. Χο πξνο απηφ ην ζθνπφ νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα
καζεζηαθψλ πιηθψλ κε ζθνπφ νη καζεηέο λα εθθξάδνληαη πνηθηινηξφπσο, είηε κέζσ
γισζζηθψλ δεκηνπξγηψλ είηε κέζσ ρεηξνηερληψλ θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο
(Eckhoff&Spearman, 2009). Ζ ζεηηθή ελίζρπζε ησλκαζεηψλ ζηελ πνιππνίθηιε έθθξαζε θαη
κάζεζε έρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ αθαδεκατθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, θαη επεθηείλεηαη πέξαλ ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε,
αθνχ καζαίλνπλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία: α) λα θάλνπλ ρξήζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο, β) λα επηθνηλσλνχλ ζχλζεηεο ζθέςεηο θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε
αλνηρηή ζθέςε, ζαθήλεηα θαη επζχηεηα, γ) λα βνεζνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ηνπο ψζηε λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο κε κεγαιχηεξε
θαηαλφεζε θαη ελζπλαίζζεζε (Wexler, 2004).

9ε βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Δκπινθή γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ καζεηψλ
ηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία νη γνλείο ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ
κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ είηε σο κέληνξεο είηε σο ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηέο
ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζέβνληαη, ηηκνχλ θαη εκπηζηεχνληαη ηνπο γνλείο, αθνχ είλαη νη πξψηνη
‗‘εθπαηδεπηηθνί‘‘ ησλ καζεηψλ (McClow&Gillespie, 1998). Χο πξνο απηφ ην ζθνπφ νη
εθπαηδεπηηθνί εληζρχνπλ πνηθηινηξφπσο ηνπο γνλείο λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπλ-εθπαηδεπηέο ησλ
παηδηψλ ηνπο κε έλαλ απζεληηθφ θαη άκεζν ηξφπν. Έηζη νη γνλείο δξαζηεξηνπνηνχληαη
νπζηαζηηθά θαη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ θαη
πνιηηηθν-πνιηηηζκηθψλ δξάζεσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο δσληαλψλ νξγαληζκψλ(Lazzari,
2012). Χο απνηέιεζκα νη γνλείο ελζαξξχλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε δηνίθεζε ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ψζηε λα: α) έρνπλ ηαθηηθή ζπδήηεζε- αιιειεπίδξαζε γηα ηελ
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζρνιηθή δσή ησλ καζεηψλ, β) λα ιακβάλνπλ ην ξφιν βνεζνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζε δηάθνξεο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη projects εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο,
γ) λα εθηεινχλ ρξέε ππεπζχλνπ ζπλνδνχ ζε δηάθνξεο νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο
εθδειψζεηο, δ) λα ζπλδηνξγαλψλνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο θνξείο πνηθίιεο
θνηλσληθέο δξάζεηο ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ε) λα
ζπκκεηέρνπλ ζε εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ κε ζθνπφ ηελ
πηνζέηεζε ηεο παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο ησλ ‗‘ReggioEmilia‘‘ ζηε ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα
ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο (Kennedy, 1996).

πδήηεζε
ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη δπζθνιίεο, νη πξννπηηθέο θαη
νη πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ 9 αλαθεξφκελσλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηεο
θηινζνθίαο ησλ ‘‘ReggioEmilia‘‘ ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζηελ θαζεζηεθπία δνκή,
ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.

Α. Σν πεξηβάιινλ κάζεζεο σο „‟δεχηεξνο‟‟ εθπαηδεπηηθφο
Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη
θαηαξρήλ ην ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ζε
ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, ζρέζεσλ θαη αιιειεπίδξαζεορσξίο φκσο λα θηάλνπλ λα ην ζεσξνχλ σο
έλα ‗‘εθπαηδεπηηθφ‘‘ ηεο ηάμεο. Έηζη ζηα πεξηζζφηεξα Γεκνηηθά ρνιεία δελ πθίζηαηαη
νκνθσλία θαη ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο, εκθάληζεο θαη
αίζζεζεο, ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα απνπλέεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Χο ζπλέπεηα
απνπζηάδεη έλαο θνηλφο ζπληνληζκφο σο πξνο ηηο επηινγέο ηνπ ρξψκαηνο ησλ ηνίρσλ, ηνπ
πιηθνχ θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ επίπισλ, ηεο δηάηαμεο ησλ ζξαλίσλ, ηεο έθζεζεο ησλ
δεκηνπξγηψλ ησλ καζεηψλ. Δδψ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη ε πεξηνξηζκέλε έθζεζε ησλ
έξγσλ ησλ καζεηψλ, ε νπνία ζπλήζσο θαηαγξάθεηαη ζηηο αίζνπζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
δελ έρεη εκπεδσζεί σο ζρνιηθή θνπιηνχξα ε αλάγθε ηεθκεξίσζεο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο σο ελφο κέζνπ πνπ αλαδεηθλχεη θαη πξνάγεη ηνλ αλαζηνραζκφ, ηελ επηθνηλσλία,
ηελ θνηλσληθή κάζεζε, ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπιινγηθή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο.

Β. Αλαθαιππηηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε κέζσ καζεζηαθψλ πιηθψλ
Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα θάλνπλ πεξηνξηζκέλε
ρξήζε αλνηρηψλ θαη αηζζεηηθά φκνξθσλ καζεζηαθψλ πιηθψλ, αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο, ε κάζεζε πεξηνξίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγρεηξηδίνπ κέζσ
ηεο κνλφηξνπεο κνξθήο ηεο γιψζζαο. Χο ζπλέπεηα νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξέρνπλ ηνλ
απαηηνχκελν δηδαθηηθφ ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα λα ρεηξηζηνχλ έλα επξχ θάζκα καζεζηαθψλ
πιηθψλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηφζν ηνπο δηδαθηηθνχο θαη
αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φζν θαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπο γηα
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αλαθάιπςε, επηινγή θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ζηε κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο ρψξαο δελ ιεηηνπξγνχλ αηειηέ, εξγαζηήξηα ή
ζηνχληην, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ πξφζζεηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο ζε φια ηα
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Σέινο νη πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο αίζνπζεο δελ δηαζέηνπλ
καζεζηαθά πιηθά ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ θαηάινγν πνπ αλαθέξζεθε ζην αληίζηνηρν
θεθάιαην ηνπ άξζξνπ καο, γηα ηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία, φπσο δηαζπαζηά θαη
εχζξαπζηα αληηθείκελα, έξγα ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο, αληηθείκελα παηγληδηνχ, θαη θπζηθά
πιηθά.

Γ. Λεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο πνιιαπιψλ ειηθηψλ
ηελ Διιάδα ε ιεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο πνιιαπιψλ ειηθηψλ πθίζηαηαη κφλν ζηα
νινγνζέζηα Γεκνηηθά ρνιεία, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζπλερψο θζίλεη ηηο δπν ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο, εμαηηίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζή ηνπο κε
ζθνπφ ηελ ίδξπζε πνιπζεζίσλ ζρνιείσλ. κσο ζηα εμαζέζηα θαη άλσ Γεκνηηθά ρνιεία,
παξ‘ φιν πνπ δελ έρεη ζεζπηζηεί ε θνίηεζε καζεηψλ πνιιαπιψλ ειηθηψλ ζηελ ίδηα ηάμε,
κπνξεί θαηά πεξίζηαζε λα ζπλεξγαζηνχλ νη καζεηέο δπν ή πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ ζην
ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε θνηλψλ projects ή θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ εθδειψζεσλ.
κσο θαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ
απνζπαζκαηηθφηεηα θαη αζπλέρεηα, θαη είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο σο πξνο ηε ζπρλφηεηά
ηνπο, αθνχ δελ έρεη θαιιηεξγεζεί κηα ηζρπξή ζρνιηθή θνπιηνχξα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε
ηφζν απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ. Χο ζπλέπεηα δελ εληάζζνληαη παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθνπνηεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζπλ-εθπαίδεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο καζεηψλ πνιιαπιψλ ειηθηψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ εληφο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.

Γ. Γηακφξθσζε ελφο απηφλνκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα
θαη ελφο απηνξξπζκηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά καζεηή
ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πθίζηαηαη έλα κνλαδηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αλά
ζρνιηθή ηάμε γηα φιεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο, αθνχ δελ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή
ζεζκηθή ξχζκηζε, ε νπνία λα δίλεη ηελ παηδαγσγηθή αξκνδηφηεηα θαη ηελ αθαδεκατθή
ειεπζεξία ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ έλα
απηφλνκν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη νη
εθπαηδεπηηθνί, δελ έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αλεμαξηεζία λα δηαπξαγκαηεχνληαη
θαη λα ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο κε ζθνπφ λα πξνζαξκφζνπλ ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήοηάμεο, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ,
ελδηαθεξφλησλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ
εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο. κσο γηα λα θαηαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί επαξθείο γηα λα
αλαιάβνπλ ηηο παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο θαη επζχλεο ρξεηάδεηαη: α) λα έρνπλ πςειά
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εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο ηνπο
εκπεηξνγλσκνζχλεο, β) λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα αξρηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.

Δ. Πξναγσγή ηεο αλαδπφκελεο κάζεζεο
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ ζεζκηθή ππνρξέσζε (κέζσ ηνπ θαζεθνληνινγίνπ
ηνπο) λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο κηα κάζεζε, ε νπνία λα αλαδχεηαη ζηε βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ,
αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπο, θαη ε νπνία ζα πξαγκαηψλεηαη πξσηίζησο κέζσ νκαδηθψλ
εξγαζηψλ θαη projects. Χο ζπλέπεηα ε παξαπάλσ αξρή δελ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχθαίλεηαη φηη: α) νη αξκφδηνη δεκφζηνη θνξείο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο λα κελ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα
ηελ πξναγσγή ηεο αλαδπφκελεο κάζεζεο, β) νη εθπαηδεπηηθνί δελ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηηθέο, δεκηνπξγηθέο θαη θξηηηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην αλαθεξφκελν
εθπαηδεπηηθφ έξγν, γ) νη καζεηέο δελ έρνπλ απνθηήζεη γισζζηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
γηα λα εθθξάζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο εληφο ηνπ
πθηζηακέλνπζρνιηθνχ πιαηζίνπ κάζεζεο.

Σ.

Σα projects σο ε βάζε ηεο κάζεζεο

Παξ‘ φιν πνπ ζην ηζρχνλ Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
(Γ.Δ.Π.Π..) γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ζεζπίζηεθε απφ ην 1997, ηφζν ε ―Δπέιηθηε Εψλε
δηαζεκαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ‖, φζν θαη ε ρξήζε ελφο 20% ηνπ
δηδαθηηθνχ ρξφλνπ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ηελ πινπνίεζή projects, ηφζν ηα ζέκαηα,
φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ projects πξνηείλνληαη ζπλήζσο είηε απφ ηνπο ίδηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, είηε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ
‗‘ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ‘‘ησλ ηνπηθψλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεοζηελ
Αγσγή Τγείαο, ζηνλ Πνιηηηζκφ θαη ζην Πεξηβάιινλ. Έηζη ηα projects δελ έρνπλ σο αθεηεξία
κηα ηδέα ή έλα πξφβιεκα, πνπ έρνπλ ζέζεη νη καζεηέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαιήγνπλ
λα δηακνξθψλνληαη ζε έλα corpusαπνπιαηζησκέλσλ, ηππνπνηεκέλσλ θαη θαηαθεξκαηηζκέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ηζρχνλ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Χο
ζπλέπεηα ηα projects ιακβάλνπλ ζηνηρεία κηαο δαζθαινθεληξηθήο θαη γξαθεηνθξαηηθήο
δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη δελ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα θαη ηε βάζε ηεο
κάζεζεο γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Χο ζπλέπεηανη καζεηέο
δελ επσθεινχληαη ηεο δπλακηθήο ησλ projectsθαη ζπλαθφινπζα δελ απνθηνχληφζν εζσηεξηθά
θίλεηξα γηα κάζεζε θαη αλαθάιπςε, φζν θαη δεισηηθή, δηαδηθαζηηθή, θξηηηθή θαη
δεκηνπξγηθή ζθέςε κε ζθνπφ λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηεο πξνζσπηθήο,
ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο.
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Ε. Μάζεζε γηα ηε ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ κε ηελ νκάδα
αλαθνξάο
Ζ αλάδεημε ηεο κάζεζεο σο κέζνπ γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε) δελ
ζεσξείηαη θάηη ην απηνλφεην ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Καη απηφ ζπκβαίλεη,
επεηδή νη φπνηεο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε δελ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα, ζπλέπεηα, νξγάλσζε θαη ζπλέρεηα. Χο ζπλέπεηα νη φπνηεο
πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε ηελ νκάδα αλαθνξάο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
πεξηνξίδνληαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε projects αγσγήο πγείαο δηάξθεηαο ελφο
ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ. Αιιά αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε
ζθνπφ ηε ζχλαςε ζρέζεσλ, απηέο δελ δηεπξχλνληαη, θαη παξακέλνπλ ηππηθέο, επηθαλεηαθέο
θαη απνζπαζκαηηθέο ,αθνχ δελ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηα
ππφινηπα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Έηζη θαίλεηαη φηη ην ζέκα ηεο ζχλαςεο ζρέζεσλ δελ
απνηειεί παηδαγσγηθή πξνηεξαηφηεηα, γηα ηαπεξηζζφηεξα Γεκνηηθά ρνιεία ζηελ Διιάδα,
αθνχ δελ ην εληάζζνπλ ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά είηε ζε έλα παηδαγσγηθφ ζπκβφιαην αξρψλ
κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε κάζεζε είηε ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφιεηηνπξγίαο είηε
ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ.

Ζ. Υξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο
Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
πξνυπνζέηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ απαξαίηεηε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή
επάξθεηα θαη ηε ζεηηθή δηάζεζε γηα λα ην θάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε ρξήζε πνηθίισλ κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο είλαη ν πεξηνξηζκέλνο δηδαθηηθφο ρξφλνο, εμαηηίαο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ
αληηθεηκέλσλ κάζεζεο ζην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηεο εκπινθήοπνιιψλ
εθπαηδεπηηθψλ απφ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. Δπηπξνζζέησο δελ πθίζηαηαη θάπνηα ζεζκηθή
παξέκβαζε απφ πιεπξάο ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ θνξέσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη
παηδαγσγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ππνρξεσηηθήο ζπλέξγεηαο, ζπλεξγαζίαο
θαη ζπλδηδαζθαιίαο κεηαμχ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αλεμαξηήησο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο) σο
πξνο ηελ πινπνίεζε θνηλψλ εξγαζηψλ θαη projects. Έηζη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη
εθπαηδεπηηθνί πεξηνξίδνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο
αληηθεηκέλνπ θάλνληαο ρξήζε κνλνηξνπηθψλ κνξθψλ κάζεζεο, φπσο είλαη ε γιψζζα. Χο
ζπλέπεηα νη καζεηέο δελ θηλεηνπνηνχληαη λα καζαίλνπλ θαη λα εθθξάδνληαη κε πνηθίινπο
ηξφπνπο θαη αλαθφινπζα πεξηνξίδεηαη ε αθαδεκατθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο
αλάπηπμε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.
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Θ. Δκπινθή γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ
Παξ‘ φιν πνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία νη γνλείο επηδξνχλ
θαζνξηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν ζεζκηθφο
ξφινο ησλ γνλέσλ πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη δελ πεξηιακβάλεη ηελ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο
θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Χο
ζπλέπεηα νη γνλείο δελ ιεηηνπξγνχλ σο ηζφηηκνη εηαίξνη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε κάζεζε
θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ. Έηζη νη γνλείο δελ εληζρχνληαη απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηελ εθπαηδεπηηθή
δηνίθεζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ψζηε: α) λα εξγαζηνχλ σο ζπλεθπαηδεπηέο ησλ καζεηψλ, β) λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά ζε εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο κάζεζεο (ζπκβνπιεπηηθή, δηδαθηηθή βνήζεηα, ζπλνδεία, ζπλδηνξγάλσζε
εθδειψζεσλ), γ) λα εθπαηδεπηνχλ κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε ηεο παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο ησλ
‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.

πκπεξάζκαηα
πσο θαίλεηαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαηαιπηηθφο, ζεκαληηθφο θαη
αλαληηθαηάζηαηνο ζηε κάζεζε ζηα ‗‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθά ρνιεία, αθνχ νη
εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε πνιιαπινχο ξφινπο, φπσο θξνληηζηέο,
εξεπλεηέο, θαζνδεγεηέο, ελεξγεηηθνί αθξναηέο, παξαηεξεηέο, θαηαγξαθείο ηεθκεξίσλ
κάζεζεο θαη εληζρπηέο αιιειεπίδξαζεο. Χο πξνο απηφ ην ζθνπφ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη
λα έρνπλ πςειή επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε ψζηε: α) λα δηακνξθψλνπλ
έλα επλντθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, β) λα κεηαζρεκαηίδνπλ παγησκέλεο δπζιεηηνπξγηθέο
ζεσξήζεηο, λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, γ) λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ ηηο
πνιιαπιέο ππν-ιαλζάλνπζεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, δ) λα απνδέρνληαη ηε ζπλ-νηθνδφκεζε
ηεο κάζεζεο απφ ηνπο καζεηέο, ε) λα εκπλένπλ ηνπο καζεηέο λα παξακέλνπλ πξνζεισκέλνη
θαη ελεξγεηηθνί ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ζη) λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ
απφθηεζε αλσηέξσλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (αλάιπζε, ζχλζεζε,
εμεχξεζε ιχζεσλ), δ) λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αθαηξεηηθή, θαληαζηαθή, θξηηηθή
ζθέςε θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε) λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα απνθηνχλ ζπλεθηηθέο
θαη αιιειν-ζπλδεδεκέλεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο, ζ) λα δηδάζθνπλ κέζσ πνηθίισλ
κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο, η) λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ, ηα)
λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο λα ιεηηνπξγνχλ σο απνηειεζκαηηθνί νκηιεηέο, ζπλεξγάηεο θαη
πξσηαγσληζηέο ηεο κάζεζήο ηνπο, ηβ) λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλνχλ κέζσ
ηεο γιψζζαο θαη ηεο ηέρλεο, ηγ) λα ζπιιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηεθκήξηα ηεο
εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζηελ πινπνίεζε κειινληηθψλ projects, ηδ) λα παξέρνπλ ηελ αηνκηθή
επζχλε θαη ειεπζεξία ζηνπο καζεηέο λα απνθαζίδνπλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε, ην
εχξνο θαη ηνπο ηξφπνπο εξγαζίαο ηνπο, ηε) λα ελζσκαηψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ηηο
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παξαζηαηηθέο ηέρλεο, ηηο ρεηξνηερλίεο, ηελ αθήγεζε, ηε κνπζηθή θαη ηηο ππαίζξηεο
δξαζηεξηφηεηεο ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα, ηζη) λα θξνληίδνπλ ψζηε νη καζεηέο
λα αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά, γισζζηθά θαη θνηλσληθά αλεμαξηήησο ηνπ καζεζηαθνχ ηνπο
ζηπι, ηδ) λα πξνάγνπλ ηε ζεηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
καζεηψλ θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, ηε) λα κεξηκλνχλ
λα νηθνδνκήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
γνλείο κηα ηζρπξή θνηλνηηθή θαη ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα κάζεζεο ζηηο ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο
(Vatalaro, Szente, &Levin, 2015).

Πξνηάζεηο
πσο θαίλεηαη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ κεγάιεο αιιαγέο ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν (ζηνρνζεζία
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθψλ, ζεζκηθή εκπινθή γνλέσλ), φζν ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (ζρνιηθή θνπιηνχξα,
ελίζρπζε ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, παξνρή θηλήηξσλ
γηα κεηαζρεκαηηζκφ δπζιεηηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ) ψζηε ζηαδηαθά λα ελζσκαησζνχλ νη
βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο παηδαγσγηθέο αξρέο ησλ ‘‘ReggioEmilia‘‘ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζηελ
θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζρνιηθή δσή ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.Οη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ κε
πιεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπλαθφινπζα λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ
ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αξρψλ, ππφ ηε ζεκειηψδε πξνυπφζεζε φηη ζα
εθπαηδεπηνχλ κε ηξφπν κεζνδηθφ, νξγαλσκέλν θαη επηζηάκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο
αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζηα Παλεπηζηήκηα, φζν θαη ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο αλάπηπμεο απφ ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο θνξείο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη
παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη επηκφξθσζεο, φπσο είλαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ.
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Αίηηα ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
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Abstract:The present articlerefers to the topic of inside-the-school conflicts among teachers
of the same school. More specifically, itsmain purpose is to illustrate the secondary-education
teachers‘ opinions regarding the causes ofthe inside-the-school conflicts. The article
showsaquantitative research employed in order to elaborate on this topic. An online
questionnaire was completed by 126 secondary school teachers in the prefecture of Karditsa.
The findings of the survey revealed that the teachers-participants consider the inside-theschool conflicts possible both among colleagues and between each individual and the head
teacher. The most salient causes of those conflicts could be the time allocation within the
timetable, the distribution of the teaching subjects, the assumption of responsibilities and
duties, the negative atmosphere in the school and the managerial strategies followed. Extra
emphasis was placed on the parameter of the financial crisis, which seemed to deteriorate the
situation by reinforcing this type of conflicts. Both teachers and school principals can take
into consideration the findings of the research in order to find out how they can be more
effective at their work and achieve their professional goals.
Keywords: school organization, conflicts,causes, teachers, principal.
Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν παξνπζηάδεη ην ζέκα ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα, βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα αίηηα
ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Σν άξζξν παξνπζηάδεη ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο
ησλελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε νπνία πινπνηήζεθε κε πνζνηηθή έξεπλα, κε εξγαιείν ην
ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ 126 εθπαηδεπηηθνί ησλ Γπκλαζίσλ θαη
Λπθείσλ ηνπ λνκνχ Καξδίηζαο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ
δείγκαηνο ζεσξνχλ πσο νη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε φηη ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα ησλ ελδνζρνιηθψλ
ζπγθξνχζεσλ εληνπίζηεθαλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα, ζηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ
καζεκάησλ δηδαζθαιίαο, ζηελ αλάιεςε θαη πινπνίεζε θαζεθφλησλ, αιιά ζην αξλεηηθφ
ζρνιηθφ θιίκα θαη ζην ζηπι εγεζίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε θαη ζηνλ παξάγνληα ηεο
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νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν νπνίνο απνδείρζεθε φηη εληζρχεη ηελ εθδήισζε ησλ ελδνζρνιηθψλ
ζπγθξνχζεσλ. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φζν θαη απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.
Λέμεηο-θιεηδηά: εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ζπγθξνχζεηο, εθπαηδεπηηθνί, δηεχζπλζε ζρνιηθήο
κνλάδαο.

Δηζαγσγή
«Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο είλαη κία νκάδα αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ παξνρή
εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε θάπνηεο θαζηεξσκέλεο ζρέζεηο» (Κνπηνχδεο, 2008: 30). Ζ παξνρή
εθπαίδεπζεο βαζίδεηαη ζε θνηλνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπρλά δε ζπλεξγάδνληαη πνιχ νκαιά ζην ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ
νξγαληζκνχ.Οη ζπγθξνχζεηο ηνπο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη
ζηε δσή ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο αλαπφθεπθηα απφ ζηνηρεία-αίηηα πνπ ελππάξρνπλ
ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (αηνκηθέο δηαθνξέο, λννηξνπία, γλψζεηο, πνιηηηθέο
θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο) (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2012:
184∙Βειεγξάθε, Πέηζηνπ, Λαπνχζεο&Σζφγιεο, 2016: 233) φζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
νξγαληζκφ θαη ζηνληξφπν ηεο δηνίθεζήο ηνπ(Αξγπξίνπ, Αλδξεάδνπ&Αζαλαζνχια-Ρέππα,
2013: 125-126∙ Dechurch&Marks, 2001: 5∙ Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙
Robbins&Judge, 2013: 448∙ Saiti, 2015: 584).
Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε,πνπ θπξηαξρεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, έθεξε
αιιαγέο θαη ζηε ζρνιηθή δσή, πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο,ζχκθσλα κε
κειεηεηέο ηνπ ζέκαηνο (Απγεηίδνπ, Κνκίληα, Λπθνκήηξνπ, Αιεμίνπ, Αλδξνχζνπ, Καθαλά,
Σζάθνο&Κνπζαμίδεο, 2016: 178∙ Καθαλά, Γθαξαγθνχλε-Αξαίνπ, Θενδνζίνπ, Μαλψιε,
Μαβίδνπ, Ρνχζε-Βέξγνπ, Υαηδνπνχινπ, Αλδξνχζνπ, Απγεηίδνπ&Σζάθνο, 2016: 84∙
Κνληνγεσξγίνπ, Κνινθνηξψλε &Λαπνχζε, 2015: 183-187).
Σν παξφλ άξζξν, κεηά ηε ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, παξνπζηάδεη ηα αίηηα ησλ
ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ, φπσο απηά εληνπίζηεθαλ ζε επξχηεξε έξεπλα,ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Μαπξνγεψξγνπ, 2019).

Κεθάιαην 1ν.Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε
1.1. Οη ζπγθξνχζεηο
ηε βηβιηνγξαθία, ειιεληθή θαη δηεζλή, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε
ζχγθξνπζε σο θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ππάξρεη κεηαμχ αηφκσλ ή θαη νκάδσλ, φηαλ νη
απφςεηο είλαη δηαθνξεηηθέο, αιιεινζπγθξνπφκελεο θαη ιεηηνπξγνχλ ε κία εηο βάξνο ησλ
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άιισλ (Achinstein, 2002: 425∙ Βειεγξάθε θ. ζπλ., 2016: 232∙ Catana, 2015: 1∙
Dechurch&Marks, 2001: 5∙ Καξάκελαο, 2010: 25∙ Wall&Callister, 1995: 517). χκθσλα δε
κε ηνπο Everard&Morris (1999: 119) «ε απνπζία ζχγθξνπζεο κπνξεί λα ζεκαίλεη απνηίλαμε
επζπλψλ, αδηαθνξία ή λσζξφηεηα» θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζχγθξνπζε κε ηελ έλλνηα ηεο
δηάζηαζεο απφςεσλ, είλαη ίζσο έλα πνιχηηκν θνκκάηη ηεο δσήο καο.
1.2. Σχπνη ζπγθξνχζεσλ
Οη ζπγθξνχζεηο έρνπλ πνιιέο κνξθέο αλάινγα κε ην πνχ εμειίζζνληαη, κε ηνπο ζθνπνχο πνπ
δηεθδηθνχληαη θαη αλάινγα κε ηα εκπιεθφκελα κέιε. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηα είδε ησλ
ζπγθξνχζεσλ είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ, δηφηη ζπρλά κία ζχγθξνπζε μεθηλά κε κία
κνξθή θαη ιήγεη κε κία άιιε. Παξφια απηά, νη ηχπνη ησλ ζπγθξνχζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζδηνξηζζνχλ ζενξγαλσζηαθέο (κέιε ελφο νξγαληζκνχ ελεξγνχλ ή πηνζεηνχλ ζηάζεηο πνπ
είλαη αζπκβίβαζηεο κε απηέο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο) θαη ζε ζπγθξνχζεηο
νκάδαο(ελδννκαδηθέο,δηανκαδηθέο, κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ, ηεξαξρηθέο, κεηαμχ αηφκνπ
θαη δηεχζπλζεο) (Αξγπξίνπ θ. ζπλ., 2013: 125-126∙Βειεγξάθε θ. ζπλ., 2016: 233∙ Bondesio,
1992: 4∙ Γηαλλίθαο, 2014: 137∙ Dechurch&Marks, 2001: 5∙ Everard&Morris, 1999: 121∙
Msila, 2012: 25∙ Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1478-1479∙ Robbins&Judge, 2013:
448∙Σέθνο& Ηνξδαλίδεο, 2011: 201∙Φαζνχιεο, 2006: 520).
1.2.1.Σχπνη ζπγθξνχζεσλ ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο
Μέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ δξνπλ νκάδεο, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ,
φπσο νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη δηεπζπληέο, κε ζηφρνπο πνπ ζπρλά δελ ηαπηίδνληαη ή είλαη
θαη αληηθξνπφκελνη κεηαμχ ηνπο (Κνπηνχδεο, 2008: 46). Οη ζρέζεηο ησλ νκάδσλ ζηνλ
ζρνιηθφ νξγαληζκφ, κε βάζε ζεηξά κειεηεηψλ, δελ είλαη πάληνηε νη θαιχηεξεο.
Καηά ηνπο Αζαλαζνχια-Ρέππα (2012: 184), Βειεγξάθε θ. ζπλ. (2016: 233),Γεσξγηάδνπ,
Καξακηηζφγινπ, Λέθθα, Μνπιάθε, Μπνπηδηινχδε&αξηθά (2011: 21) θαη ηνλΚαξάκελα
(2010: 26) νη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο:
1.Γηαπξνζσπηθέο, αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
2.Γηνκαδηθέο, αλάκεζα ζε ππννκάδεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ κε
δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ή ελδηαθέξνληα, ή αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο
3.Μεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδαο, φπσο αλάκεζα ζηε δηεχζπλζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή
αλάκεζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ.
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1.3. Αίηηα ζπγθξνχζεσλ
1.3.1.Αίηηα ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο
Χο πεγέο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε βάζε ηε
βηβιηνγξαθία,αλαθέξνληαη:
1.Σν επίπεδν επηθνηλσλίαοησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αζαθέο ή ειιηπέο)
(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2012: 185∙Βειεγξάθε
θ. ζπλ.,2016: 233∙Bondesio, 1992:
3∙Jarzabkowski, 2002: 5∙ Κφθθνο, 1998: 91∙Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙Patsy,
2003:43∙Saiti, 2015: 584∙Wall&Callister, 1995: 518).
2.Ζ πινπνίεζε ζπκθεξφλησλ θαη ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλγηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ
ρσξηζκφ ησλ ηκεκάησλ, ηελ θαηαλνκή καζεκάησλ, ην πξφγξακκα, ηηο ππεξσξίεο, ηα
θαζήθνληα (Λεπίδαο, ηαπξφπνπινο &Σεληδέξεο, 2015: 130∙ Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ,
2016: 1479∙Somech, 2008: 362∙Σέθνο& Ηνξδαλίδεο, 2011: 200-201).
3.Οη αηνκηθέο δηαθνξέοησλ εθπαηδεπηηθψλ,θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί «είλαη αλνκνηνγελείο
νκάδεο αηφκσλ, σο πξνο ηελ ειηθία, ηελ εζληθφηεηα, ην επίπεδν πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ην
βαζκφ εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο, ηελ εμνπζία, ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
σξηκφηεηα»(Μεηζαξά& Ηνξδαλίδεο, 2015: 58).
4.Οη πξνθαηαιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα, ηα πηζηεχσησλ εθπαηδεπηηθψλ (Achinstein, 2002: 426∙
Μπξνχδνο&Κνπδνχλε, 2003: 133∙ Saiti, 2015: 585∙Wall&Callister, 1995: 518∙Φαζνχιεο,
2006: 520).
5.Ζ θνπιηνχξα ηεο απνκφλσζεο ή θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ζε αληηηηζέκελεο νκάδεο
εθπαηδεπηηθψλ (balkanization) (Fullan&Hargreaves, 1991: 67),ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ
ζπγθξνχζεσλ γηα ξφινπο θαη επζχλεο, γηα αηνκηθή εμέιημε θαη αηνκηθή αλάπηπμε ησλ
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ(Barth, 2006: 2-3∙Catana, 2015: 3∙Fullan&Hargreaves, 1991:
19∙Morton, 1993: 2∙ Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙ αΐηεο, 2008: 31∙ Somech,
2008: 360).
6. Σν εξγαζηαθφ θαζεζηψοησλ εθπαηδεπηηθψλ (αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη, απνζπαζκέλνη,
κεηαθηλνχκελνη
γηα
ζπκπιήξσζε
σξαξίνπ
ζε
ζρνιεία)πνπ
δεκηνπξγεί
δπζθνιίεοελζσκάησζεοησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ζπγθξνχζεηο
(Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1478-1479).
1.3.2.Αίηηα ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο
Χο πεγέο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε δηεχζπλζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο
αλαθέξνληαη:
1. Ζκε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλίακεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο
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κνλάδαο (Βειεγξάθε
θ. ζπλ., 2016: 233∙Bondesio, 1992: 3∙ Jarzabkowski, 2002:
5∙Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙Patsy, 2003:43∙ Wall&Callister, 1995: 518).
2.Σν ζηπι εγεζίαο, απηαξρηθφ ή ζπγθεληξσηηθφ, ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(Μαπξνγηψξγνο, 2008: 121∙ Msila, 2012: 28∙ Saphier&King, 1985: 85).
3.Ζ απνπζία εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πθηζηακέλσλ θαη πξντζηακέλσλ αλάινγα θαη κε ην
επίπεδν επηθνηλσλίαο, πνπ αλαπηχζζεηαη, θπξίσο απφ ηε κεξηά ηεο δηεχζπλζεο (ΑζαλαζνχιαΡέππα, 1999: 160).
4.Ζαπνπζία ηεο ζσζηήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο (ελζάξξπλζε, ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε,
αλάζεζε θαζεθφλησλ) ηεο δηεχζπλζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο(Jarzabkowski, 2002: 6∙ Καηζνπιάθεο, 1999: 250∙Κνπηνχδεο, 1999:
140∙Saphier&King, 1985: 67∙Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008: 223).
5.Ζ ηερλεηή ζπλαδειθηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχζπλζεο, πνπ επηβάιιεη ε
γξαθεηνθξαηηθή, δηεπζπληνθεληξηθή δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο (Μαπξνγηψξγνο, 2008:
151).
6.Ζ θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απφ ηελ θξαηηθήνηθνλνκηθή ελίζρπζε
πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ θάιπςειεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(δηακφξθσζε γξαθείσλ θαη ρψξσλ, επθαηξίεο γηα έξγα) (Βειεγξάθεθ. ζπλ., 2016: 234∙
Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙Saiti, 2015: 585).
1.4. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε σο αίηην ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ
Ζ θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα δέρεηαη επηδξάζεηο απφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο
είηε ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία αλήθεη, είηε ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη. Ζ νηθνλνκηθή
θξίζε, ιφγσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ξηδηθψλ αιιαγψλ, ηηο νπνίεο, ζπλήζσο,
επηθέξεη σο παξεπφκελά ηεο, επηδξά ζηε ιεηηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, θαζψο,
πιένλ, ε θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ζηαδηαθά, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θνξέα δηακφξθσζεο θαη
άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε
δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ
(Μαπξνγηψξγνο, 2008: 132-133).
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη επηδξάζεηο ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί
κηα ζεηξά απφ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο φρη κφλν ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, πνπ επεξεάδνπλ θαη
ηελ εξγαζία ηνπ,αιιά θαηζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν.Αιιαγέο, φπσο νη
δξαζηηθέο πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ θαη ησλ επηδνκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλεξγία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ή θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνζιήςεσλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε
έιιεηςε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ, ε
έιιεηςε εηδψλ θαζεκεξηλήο αλάγθεο, νη ζπγρσλεχζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη εαχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο,ε κείσζε επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε,ε αχμεζε ηνπ
σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλαθφινπζαε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαζεγεηψλ πνπ
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θξίλνληαη σο ππεξάξηζκνη ζηηο νξγαληθέο ηνποζέζεηονδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε
αξλεηηθή ζηάζε,ζε απνγνήηεπζε, άγρνο ή θαη ζιίςε γηα ηηο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζηα
ζρνιεία,ζε αδηαθνξία γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζεδηεθπεξαησηηθήιεηηνπξγία ηνπ ξφινπ ηνπο
θαη ζε ζπγθξνχζεηο(Απγεηίδνπ θ. ζπλ., 2016: 178∙Ziontaki&Vissariou, 2014: 69-70∙Καθαλά
θ. ζπλ., 2016: 84∙Κνληνγεσξγίνπ θ. ζπλ., 2015: 183-187∙ηάγηα& Ηνξδαλίδεο, 2014: 60-61).

Κεθάιαην 2ν.Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
2.1.θνπφο ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο έξεπλαο ππήξμε λα δηεξεπλεζνχλ φρη κφλν νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ
εξγάδνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λνκνχ Καξδίηζαο, αιιά
θαη ησλ δηεπζπληψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιήζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα απφ
ηα επξήκαηα, πνπ ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαηέδεημε σο αίηηα ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ,
ζεσξνχλ θαη νη ίδηνη σο ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ.
2.2.Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη:
1.Πνηνη είλαη νη ηχπνη ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο;
1.α. Πνηνη είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ
δηδαζθφλησλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα;
1.β. Πνηνη είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εγεζίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο;
2.Δπηδεηλψζεθαλ νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ηα
ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε;
2.α. Πνηα ζηνηρεία,ηανπνία εκθαλίζζεθαλ ζηε ζρνιηθή δσή ιφγσ ηεονηθνλνκηθήο θξίζεο,
απνηεινχλ αίηηα ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ;
2.3.Ζ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή
Ζ έξεπλα αθνινχζεζε ηελ πνζνηηθή κέζνδν, ε νπνίααλαιχεη ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο
ζηαηηζηηθή κέζνδν θαη γεληθά δηεμάγεη έξεπλα κε ακεξφιεπην θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν, κε ηε
γιψζζα ησλ αξηζκψλ ζπκβάιινληαο πεξηζζφηεξν ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ
(Creswell, 2011: 86∙ Robson, 2010: 102).
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2.4.Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο
Ζ έξεπλα εθαξκφδνληαο ηπραία δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα απεπζχλζεθε ζε έλα βνιηθφ
δείγκα 126 εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ
Καξδίηζαο, πνπ ππήξμαλ δηαζέζηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά(άλδξεο θαη γπλαίθεο,
δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ).
2.5.Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν
ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ
αλψλπκα νη κεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.Οη εξσηήζεηο είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, κε νλνκαζηηθέο
θιίκαθεο, κε ηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη επηιέγνπλ απφ πνιιά ην έλα ζηνηρείν σο απάληεζε, κε
θιίκαθεο ζπλερείο, ησλ ίζσλ δηαζηεκάησλ,φπσο επεληάβαζκεθιίκαθα Likert, κε ηηο νπνίεο νη
εξσηψκελνη δειψλνπλ φρη κφλν αλ ζπκθσλνχλ ή φρη κε ην εξψηεκα, αιιά θαη ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο (1-δηαθσλψέληνλα σο 5-ζπκθσλψ έληνλα), αιιά θαη εξσηήζεηο
κε δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθεο, ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ηε ζεκαζία ελφο ζέκαηνο
απφ ην 1-θαζφινπ σο ην 5-πάξα πνιχ.Ζ δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε γηα ηηο
αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη ζηεξίρζεθε ζηα επξήκαηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο
ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πφζν
ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηα επξήκαηα δηεζλψλ εξεπλψλγηα ηα αίηηα ησλ ελδνζρνιηθψλ
ζπγθξνχζεσλ. Ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ ππήξμε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Μεηζαξά&
Ηνξδαλίδε(2015).
2.6.ηαηηζηηθή αλάιπζε, αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, έγηλε κε πξφγξακκα
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS.24, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ πνζνηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ελψ εληνπίζηεθαλ κε πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε
αξηζκεηηθά δεδνκέλα (πνζνζηά, κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο). Έγηλε αλάιπζε κέζσ ηνπ
ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο ρ2 ζηα εξσηήκαηα, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο
απαληήζεηο,γηα λα θαλεί απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο,αλ ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ
ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλεμαξηάηαη απφ ην θχιν ή απφ ηε ζέζε επζχλεο πνπ θαηείραλ νη
εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί. Απφ ηελ αλάιπζε κέζσ ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο ρ2, δελ
πξνέθπςε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ
αλάινγα κε ην θχιν ή ηε ζέζε επζχλεο, πνπ θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο φιεο νη ηηκέο
pήηαλ κεγαιχηεξεο απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 (p>0.05).
Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα κηαο έξεπλαο εμαξηψληαη θαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο
έξεπλαο (Ίζεξεο, 2016: 180).Έλαο απφ ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο
είλαη νCronbach‘s α (alpha) ή δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (internalconsistencycoefficient)
(Creswell, 2011: 197). Ζ εθηίκεζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ items
ηεο θιίκαθαο θαη ζεσξεηηθά κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ην – άπεηξν έσο ην 1 (κφλν νη ζεηηθέο
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ηηκέο έρνπλ λφεκα). Δλδεηθηηθέο ηηκέο αμηνπηζηίαο άλσ ηνπ 0.7 είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη
απνδεθηέο, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηελ παξνχζα έξεπλα (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Έιεγρνο αμηνπηζηίαο

Κιίκαθα

Γείθηεο
Cronbach

1. πγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελφο ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ

0.854

2. πγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο
κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο

0.895

3. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο

0.813

Ζ εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ εξγαιείνπ (constructvalidity)πξνζδηνξίζηεθε
κε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, κε ηε κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Βαζηθψλ πληζησζψλ
(PrincipalComponentAnalysis), φπνπ παξαηεξήζεθε φηη φιεο νη θνξηίζεηο είλαηαπνδεθηέο σο
κεγαιχηεξεο ηνπ 0.6 (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2. Έιεγρνο εγθπξφηεηαο
Παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελφο ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ

Δξσηήζεηο

Φνξηίζεηο

1. Ζ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο

0.792

2. Σν σξνιφγην πξφγξακκα

0.815

3. Ζ αλάιεςε θαζεθφλησλ

0.808

4. Σν αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα

0.601

5. Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή
κνλάδα

0.603

6. Ο εξγαζηαθφο αληαγσληζκφο

0.712

7. Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά / αηνκηθέο δηαθνξέο

0.715

8. Ζ αδπλακία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ζρνιηθψλ
ζεκάησλ

0.671

9. Οη πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο θαη νη κεηαθηλήζεηο
εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ

0.686

10. Ζ αληηπαιφηεηα κεηαμχ κηθξφηεξσλ ππννκάδσλ ζηνλ
ζχιινγν δηδαζθφλησλ

0.848

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο κηαο ζρνιηθήο
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Δξσηήζεηο

Φνξηίζεηο

1. Ζ αζάθεηα ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ

0.709

2. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

0.834

3. Ζ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο

0.760

4. Ζ άζθεζε απηαξρηθήο εγεζίαο

0.804

5. Ο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο

0.606

6. Ζ απνπζία νπζηαζηηθήο θαζνδήγεζεο απφ ηε κεξηά ηεο
δηεχζπλζεο

0.777

7. Ζ αζπκθσλία ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχζπλζεο

0.741

8. Ζ έιιεηςε ζηήξημεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ηε
δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο

0.845

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο

Δξσηήζεηο

Φνξηίζεηο

1. Οη πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ

0.852

2. Ζ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ
καζεηψλ αλά ηκήκα

0.783

3. Ο πεξηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ

0.611

4. Ζ επαγγεικαηηθή αβεβαηφηεηα/αλαζθάιεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

0.712

5. Οη απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο ππνρξεψζεηο ζε δηνηθεηηθφ
επίπεδν

0.616

6. Ζ απνπζία επηκνξθσηηθψλ επθαηξηψλ

0.607

7. Οη ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ

0.874

8. Σν θαζεζηψο ηεο ππεξαξηζκίαο θαη ησλ αλαγθαζηηθψλ
κεηαθηλήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ

0.839

9.Σν γεληθφηεξν άγρνο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμσζρνιηθψλ
(αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ) ζεκάησλ
0.674
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Κεθάιαην 3ν.Δπξήκαηα
3.1.Δπξήκαηα ηεο έξεπλαο
Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο εξσηήζεθαλ γηα ηνπο ηχπνπο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο πνπ εξγάδνληαη. Σν 54.8% (λ=69) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη νη πεξηζζφηεξεο
ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο εθδειψλνληαη ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζπιιφγνπ φζν
θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηνίθεζεο αλάινγα κε ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ην
38.1% (λ=48) ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη νη πεξηζζφηεξεο ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο
εθδειψλνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ελψ κφλν ην 7.1%
(λ=9) εζηηάδεη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνίθεζεο κηαο ζρνιηθήο
κνλάδαο(Γξάθεκα 1).

Γξάθεκα 1. Σχπνηελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ

Χο πξνο ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έξεπλα έδεημε φηη νη 4
ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο, πνπ πξνθαινχλ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο, είλαη ην σξνιφγην
πξφγξακκα (κ.ν.=4.2, η.α.=0.7), ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά/αηνκηθέο δηαθνξέο (κ.ν.=3.9,
η.α.=1.0), ε αλάιεςε θαζεθφλησλ (κ.ν.=3.9, η.α.=0.8) θαη ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ
δηδαζθαιίαο (κ.ν.=3.9, η.α.=0.7).εκαληηθνί παξάγνληεοείλαη, αθφκε, ε αληηπαιφηεηα κεηαμχ
κηθξφηεξσλ ππννκάδσλ ζηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ(κ.ν.=3.7, η.α.=1.1), ην αξλεηηθφ
θιίκα(κ.ν.=3.7, η.α.=1.0), νη πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο θαη κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα
ζπκπιήξσζε σξαξίνπ (κ.ν.=3.5, η.α.=1.0)θαη ε αδπλακία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε
ζρνιηθψλ ζεκάησλ (κ.ν.=3.5, η.α.=1.0). Ληγφηεξν ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (κ.ν.=3.2, η.α.=0.9) θαη ν εξγαζηαθφο
αληαγσληζκφο (κ.ν.=3.1, η.α.=1.0) (Γξάθεκα 2).
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Σο ωρολόγιο πρόγραμμα
Σα προςωπικά χαρακτηριςτικά / ατομικζσ διαφορζσ
Η ανάληψη καθηκόντων
Η κατανομή των μαθημάτων διδαςκαλίασ
Η αντιπαλότητα μεταξφ μικρότερων υποομάδων…
Σο αρνητικό ςχολικό κλίμα
Οι προςωρινζσ τοποθετήςεισ και οι μετακινήςεισ …
Η αδυναμία ςυνεργαςίασ για την ολοκλήρωςη…
Η υλοποίηςη προγραμμάτων, δράςεων ςτη…
Ο εργαςιακόσ ανταγωνιςμόσ
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Γξάθεκα 2. Αίηηα ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ

Χο πξνο ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη ε έιιεηςε ζηήξημεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (κ.ν.=4.0, η.α.=1.0), ε άζθεζε απηαξρηθήο εγεζίαο
(κ.ν.=4.0, η.α.=1.0) θαη ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (κ.ν.=3.9, η.α.=0.8).
εκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ(κ.ν.=3.8, η.α.=0.9), ε αζπκθσλία ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχζπλζεο (κ.ν.=3.7, η.α.=0.8), ε απνπζία νπζηαζηηθήο θαζνδήγεζεο απφ
ηε κεξηά ηεο δηεχζπλζεο (κ.ν.=3.7, η.α.=0.9) θαη ε αζάθεηα ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ
(κ.ν.=3.6, η.α.=0.9).Ο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο (κ.ν.=2.9,
η.α.=0.9) (Γξάθεκα 3).
Η ζλλειψη ςτήριξησ ςτον εκπαιδευτικό από τη…
Η άςκηςη αυταρχικήσ ηγεςίασ
Η ζλλειψη αποτελεςματικήσ επικοινωνίασ
Η ζλλειψη εμπιςτοςφνησ μεταξφ τησ διεφθυνςησ …
Η αςυμφωνία ςτόχων και επιδιϊξεων μεταξφ …
Η απουςία ουςιαςτικήσ καθοδήγηςησ από τη…
Η αςάφεια ςτην ανάθεςη καθηκόντων
Ο τρόποσ αξιοποίηςησ των οικονομικϊν πόρων τησ …
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Γξάθεκα 3. Αίηηα ζπγθξνχζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δηεχζπλζε ζρνιηθήο κνλάδαο

ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο απφ ηελ έξεπλα
πξνέθπςε φηη ην 84.1% (λ=106) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχλ κε ην φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε
επηδείλσζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ.Οη ζεκαληηθφηεξεο δε
ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο, είλαη ην γεληθφηεξν άγρνο
θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμσζρνιηθψλ
ζεκάησλ (κ.ν.=4.3, η.α.=0.9) θαη ε αχμεζε ηνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ
καζεηψλ αλά ηκήκα (κ.ν.=4.0, η.α.=0.8). Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλψξηζε
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σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ην θαζεζηψο ηεο ππεξαξηζκίαο θαη ησλ αλαγθαζηηθψλ
κεηαθηλήζεσλ
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
(κ.ν.=3.8,
η.α.=1.0),
ηελ
επαγγεικαηηθή
αβεβαηφηεηα/αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κ.ν.=3.8, η.α.=0.9), ηηο απμεκέλεο
εθπαηδεπηηθέο ππνρξεψζεηο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν (κ.ν.=3.7, η.α.=1.0), ηηο πεξηθνπέο ησλ
κηζζψλ (κ.ν.=3.7, η.α.=1.0) θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ζρνιείσλ (κ.ν.=3.6, η.α.=1.0).Ληγφηεξν
ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
(κ.ν=3.3, η.α.=0.8) θαη ε απνπζία επηκνξθσηηθψλ επθαηξηψλ (κ.ν.=3.1, η.α.=0.9) (Γξάθεκα
4).
Σο γενικότερο άγχοσ και η ςυναςθηματική…

4,3

Η αφξηςη του ωραρίου διδαςκαλίασ και του…
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Γξάθεκα 4. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε σο αίηην ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ

Κεθάιαην 4ν.πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηαπηίδνληαη κε ηα επξήκαηα εξεπλψλ, πνπ
πινπνηήζεθαλ ηφζν ζε ειιεληθά ζρνιεία, φζν θαη ζε ζρνιεία άιισλ ρσξψλ.
Οη ηχπνη ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε χπαξμε ησλ ζπγθξνχζεσλ, φπσο απνηππψζεθαλ ζηελ
παξνχζα έξεπλα, απνηππψλνληαη θαη ζηηο δηεζλείο έξεπλεο ζηεξίδνληαο ηνπο γεληθνχο
θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, φηη νη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο
αλάινγα κε ηε ζρνιηθή κνλάδα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εμ ίζνπ θαη κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Αξγπξίνπ
θ. ζπλ., 2013: 125-126∙ Bondesio, 1992: 4∙ Dechurch&Marks, 2001: 5∙ Wall&Callister, 1995:
516-517).
Σα αίηηα, πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο, δελ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα,
απφ ζρνιηθή κνλάδα ζε ζρνιηθή κνλάδα, δείρλνληαο ηελ νκνηφηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηε
ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή-επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, είηε
πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο, πνπ αλήθνπλ ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
είηε γηα εθπαηδεπηηθνχο, πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δηεχζπλζεο ή
ππνδηεχζπλζεο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο εζηηάδεηαη, αξρηθά, ζηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ
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κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ
πσο νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο πξνθαινχληαη γηα ην σξνιφγην πξφγξακκα, γηα ηελ
θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ, ελψ πνιινί, επίζεο,
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ αηηία ζχγθξνπζεο ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αηνκηθέο
δηαθνξέο θαη ην αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, ζπκθσλψληαο κε ηα πνξίζκαηα έγθπξσλ εξεπλψλ
(Achinstein, 2002: 425-6∙Barth, 2006: 2-3∙ Βειεγξάθε θ. ζπλ., 2016: 234∙Catana, 2015: 3∙
Λεπίδαο θ. ζπλ., 2015: 130∙ Μεηζαξά& Ηνξδαλίδεο, 2015: 58).
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηα αίηηα, πνπ πξνθαινχλ ηηο
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη
πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη σο θπξηφηεξα αίηηα απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ηελ
άζθεζε απηαξρηθήο εγεζίαο, ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ έιιεηςε ζηήξημεο ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηαπηίδνληαη κε απφςεηο εξεπλεηψλ, φπσο ηεοΑζαλαζνχιαΡέππα(1999: 161), φηη «ηα εθπαηδεπηηθά ζηειέρε πηνζεηνχλ ην απηαξρηθφ ζηπι δηνίθεζεο,
δειαδή επηβάιινπλ απφςεηο, θαηαζηάζεηο θαη ελέξγεηεο αγλνψληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο
αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ»θαη ηεοΑλζνπνχινπ (1999: 23-24) φηη, φηαλ ε δηεχζπλζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο δελ έρεη ηελ ίδηα λννηξνπία κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηφηε
επηρεηξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε αξλεηηθφηαηεο ζπρλά
ζπλέπεηεο γηα ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,αιιά θαηησλPatsy (2003:43),Saiti (2015:
584) θαη Wall&Callister (1995: 518) γηα ηελ αμία ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, θαη
ηνπΚαηζνπιάθε (1999: 250) γηα ηελ ζηήξημε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.
ηελ παξνχζα έξεπλα, ζεσξήζεθε θαιφ λα δηεξεπλεζεί σο αίηην ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ
θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Φάλεθε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επέδξαζε θαζνξηζηηθά ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα δεκηνπξγψληαο επηπιένλ πξνζηξηβέο.
Αξρηθά, νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επηβάξπλε ην
γεληθφηεξν άγρνο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
εμσζρνιηθψλ (αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ) ζεκάησλ, θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο, ζπρλά,
κεηαθέξνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ ζρνιηθφ, εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Ζ άπνςε απηή
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Ziontaki&Vissariou (2014: 69-70) θαη ηάγηα& Ηνξδαλίδε
(2014: 60-61). Αξθεηνί εξσηεζέληεο, επίζεο, αλαγλσξίδνπλ σο απφηνθν ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, πνπ πξνθαιεί ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ
δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, ηελ αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο αβεβαηφηεηαο, πνπ ελίζρπζε ην θαζεζηψο ηεο ππεξαξηζκίαο θαη ησλ αλαγθαζηηθψλ
κεηαθηλήζεσλ ηνπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο, ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ θαη
ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Απγεηίδνπ θ. ζπλ. (2016: 178), Καθαλά θ. ζπλ. (2016: 84)
θαη Κνληνγεσξγίνπ θ. ζπλ. (2015: 183-187).Ζ απνπζία επηκνξθσηηθψλ επθαηξηψλ απνηειεί
έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιχ ιίγν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ νδεγεί ζε
πνιιέο κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο.
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εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην θχιν ή ηε ζέζε επζχλεο πνπ θαηέρνπλ. Άλδξεο θαη γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζπκθσλνχλ σο πξνο ηα αίηηα πνπ
ππξνδνηνχλ ζπγθξνχζεηο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, επνκέλσο, ζπκπιεξψλνπλ ηελ ππάξρνπζα ειιεληθή, ζηελ νπνία ην
ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο,ελψ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα ζέκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ
ηνπο ρψξνπ, είηε απφ αλψηεξα ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα, αιιά θαη ηελ επζχλε είηε ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πνηνηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο καο, είηε νξγάλσζεο επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα ηνπο θαηέρνληεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο.
Βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη απεπζχλζεθε ζε κηθξφ, βνιηθφ δείγκα
εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απαξαίηεην είλαη, κειινληηθά, θπξίσο γηα ηε
ζπκπιήξσζε θαη ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο ζην ζέκα ησλ ελδνζρνιηθψλ
ζπγθξνχζεσλ, λα γίλνπλ θαη άιιεο έξεπλεο είηε ζε κεγαιχηεξν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ είηε ζε
πεξηζζφηεξνπο λνκνχο ή θαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ γηα κηα πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο.
Δπηπιένλ, ην ίδην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπκπιεξσζεί θαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηε δηεχζπλζε θαη ππνδηεχζπλζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηνηρείν,
πνπ νδεγεί ζηε δηακφξθσζε κηαο πξψηεο εηθφλαο γηα ηηο απφςεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο επί ηνπ ζέκαηνο. Γηα ηελ εκβάζπλζε ζηα αίηηα ησλ
ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζεσξείηαη θαιφ λα δηακνξθσζνχλ δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, κε πην
εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα απαληεζνχλ απφ ηνλ θάζε εξσηψκελν κε βάζε ηε
ζέζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Ηδαληθφ ζα ήηαλ λα πινπνηεζνχλ
έξεπλεο ζπλδπάδνληαο πνζνηηθή θαη πνηνηηθή κέζνδν (εξσηεκαηνιφγην, ζπλέληεπμε), ψζηε
λα απνηππσζνχλ πην αμηφπηζηα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα.
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Αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ Oldenburg Burnout
Inventory (OLBI) ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
Evaluation of the factorial structure of the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI)
research tool in the field of education in Greece
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Abstract: The vast majority of research studies utilize the Maslach Burnout Inventory (MBI)
research tool to evaluate employee burnout. The Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) is a
recent self-report research tool for measuring professional burnout. It has two dimensions,
exhaustion and disengagement from work. This questionnaire has not been extensively
exploited in the field of education in Greece and its factor structure, as a research tool, has not
been adequately evaluated. The purpose of this study is to evaluate the factorial structure of
the OLBI research tool for mapping professional burnout in the field of education in Greece.
The research was quantitative using the OLBI questionnaire. Data were collected from 66
school principals in the Secondary Education out of a total of 67 school principals of all
schools in the prefecture of Ilia, in the school year 2017-2018. Data analysis and the
evaluation of the factorial structure of the OLBI questionnaire were done using SPSS25 and
LISREL 8.8. The results of the confirmatory factor analysis showed that the OLBI
questionnaire is confirmed as a research tool for evaluating professional burnout in the field
of education in Greece.
Key words: professional burnout, school principals, school, OLBI questionnaire
Πεξίιεςε: Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εξγαδφκελσλ αμηνπνηεί ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν Maslach
Burnout Inventory (MBI). Σν Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) είλαη έλα πξφζθαην
εξεπλεηηθφ εξγαιείν απηναλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Πεξηιακβάλεη δπν δηαζηάζεηο, ηελ εμάληιεζε θαη ηελ απνδέζκεπζε απφ ηελ εξγαζία. Σν
ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην δελ έρεη αμηνπνηεζεί εθηελψο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
ζηελ Διιάδα θαη δελ έρεη αμηνινγεζεί ηθαλνπνηεηηθά ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ σο
Page 303 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε
ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI γηα ηελ απνηχπσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα ήηαλ
πνζνηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ 66
Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε ζχλνιν 67 Γηεπζπληψλ,
φισλ ησλ ζρνιείσλ ζηνλ λνκφ Ζιείαο, ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Ζ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI έγηλε κε
ηα ινγηζκηθά SPSS25 θαη LISREL 8.8.Σα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο
αλάιπζεο έδεημαλ φηη ην εξσηεκαηνιφγην OLBI επηβεβαηψλεηαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
Λέμεηο-θιεηδηά: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, Γηεπζπληέο, ζρνιείν, εξσηεκαηνιφγην OLBI

1.Δηζαγσγή
Ζ εηζαγσγή ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) θαη ε ζεκειίσζε ηνπ
πεδίνπ ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπλδξφκνπ burnout απνδίδεηαη ζηνλ ςπρίαηξν Freudenberger
(Schaufeli & Buunk, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998). Σν burnout έγηλε γλσζηφ σο
ςπρνινγηθφο, ςπρηαηξηθφο φξνο, ην 1974 (Freudenberger, 1974). Παξάιιεια, θαη ε
ςπρνιφγνο Maslach κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ζηε δεθαεηία ηνπ ʾ70, πξνζέγγηδε ην δήηεκα ηεο
εμνπζέλσζεο πνπ βίσλαλ νη εξγαδφκελνη ζε δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (Schaufeli
et al., 2008). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο σο έλλνηα έρεη
πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ δηεζλψο (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009) γηα
πεξηζζφηεξα απφ 40 έηε. Απνηειεί έλα ςπρνινγηθφ ζχλδξνκν απνηέιεζκα ρξφλησλ
αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ζηελ εξγαζία (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Δπηπιένλ,
πξνζεγγίδεηαη σο κηα αληίδξαζε, ε φπνηα εμειίζζεηαη ζηνλ ρξφλν, ζε ρξφληεο δηαπξνζσπηθέο
πεγέο άγρνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο: ηε
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηε κείσζε ησλ πξνζσπηθψλ
επηηεπγκάησλ (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απνηειεί
ην θεληξηθφ θαη εκθαλέο ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ burnout θαη
ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ (Maslach et al., 2001). Απηή είλαη θαη ε
επηθξαηέζηεξε πξνζέγγηζε γηα ην burnout. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν Maslach Burnout
Inventory (MBI) ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε Maslach αμηνινγεί απηέο ηηο δηαζηάζεηο
(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Σν εξσηεκαηνιφγην MBI
παξνπζηάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη θπξηαξρεί ζην πεδίν ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη απνηειεί ηελ πην δεκνθηιή
θιίκαθα κέηξεζεο (Schaufeli & Enzmann, 1998).
Ζ κειέηε ηεο εθδήισζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαπηχρηεθε αξρηθά ζην
επαγγεικαηηθφ πεδίν ησλ αλζξψπηλσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο (Maslach & Leiter,
2016). Χζηφζν, κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ δηεπξχλζεθε ην πεδίν κειέηεο θαη ε έξεπλα
επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη εξγαδφκελνη ζε θάζε
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επάγγεικα κπνξεί λα εκθαλίζνπλ burnout (Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2002).
ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο κειέηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ιηγφηεξεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ
Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Χζηφζν, πνιχ κηθξφ ελδηαθέξνλ έρεη δνζεί ζηελ αμηνιφγεζε
ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Έμαιινπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
αμηνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν Maslach Burnout Inventory. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή
κειέηε αμηνπνηήζεθε ην ελαιιαθηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν Oldenburg Burnout Inventory
OLBI γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρζεθε ε παξαγνληηθή
δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ.

2.Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
Ζ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθελφο εμαηηίαο ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ ησλ
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη ην ζχλδξνκν, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε επαγγεικαηηθφ
πεδίν (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Πξφθεηηαη γηα επηπηψζεηο αξλεηηθέο πνπ
επεξεάδνπλ ηνλ εξγαδφκελν, ζηελ πεξίπησζε καο ηνλ εθπαηδεπηηθφ/Γηεπζπληή, ην
πεξηβάιινλ ηνπ, ηνλ νξγαληζκφ (ζρνιηθή κνλάδα) (Maslach, 2018; Maslach & Leiter, 2017)
θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (Maslach & Jackson, 1981). Δπηζεκαίλεηαη φηη νη
εξγαδφκελνη πνπ βηψλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθδειψλνπλ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ζηελ εξγαζία ηνπο (Maslach & Leiter, 2016) φπσο κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα,
απνδνηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο, ζπρλέο απνπζίεο, ρακειφ εζηθφ θαη κεησκέλε επαγγεικαηηθή δέζκεπζε
(Schaufeli & Enzenman, 1998) θαη ελ ηέιεη κεησκέλε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ
(Maslach, Jackson & Leiter, 1997). Δπηπιένλ, ην burnout ζρεηίδεηαη κε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ
εξγαδφκελνπ, φπσο αυπλία, ζσκαηηθή θφπσζε θ.ά. θαζψο θαη κε ηελ εθδήισζε
πξνβιεκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα (Maslach, Jackson & Leiter, 1997) ή πξνβιεκάησλ πγείαο θαη
πξνβιεκάησλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (Maslach &
Leiter, 2016). Σέινο, ίζσο θάπνηνη εξγαδφκελνη επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλνη θηάζνπλ ζην
ζεκείν λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ελψ άιινη κπνξεί λα παξακείλνπλ πξνζθέξνληαο
φκσο ζε απηή ην ειάρηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (Maslach & Leiter, 2016a).

3.Δξγαιεία αμηνιφγεζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
Γηάθνξα εξγαιεία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ησλ αηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζεσξεηηθή
βάζε θαη πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηψλ ζην δήηεκα (McCormack & Cotter, 2013). Πξφθεηηαη
γηα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία δηεξεπλνχλ ην burnout κέζα απφ ηηο απηναλαθνξέο ησλ
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εξγαδνκέλσλ θαη δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο πνπ ειέγρνπλ, αλ θαη θεληξηθή ηνπο
δηάζηαζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε, ε «απνζηξάγγηζε» ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
απνζεκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ (Schaufeli & Buunk, 2003). Κάζε εξεπλεηηθφ εξγαιείν
παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη νξηζκέλα είλαη πην θαηάιιεια γηα
ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο ή πεξηβάιινληα. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνηθίινπλ αλαθνξηθά κε
ηηο δηαζηάζεηο πνπ αμηνινγνχλ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δειψζεσλ θαη ηνλ ηχπν ησλ
απαληήζεσλ ηεο θιίκαθαο.
3.1 Δξσηεκαηνιφγην Oldenburg Burnout Inventory (OLBI)
Tν εξσηεκαηνιφγην Oldenburg Burnout Inventory πξνηείλεηαη σο θαηάιιειν ελαιιαθηηθφ
εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Halbesleben & Demerouti, 2005) γηα
λα μεπεξαζηνχλ πξνβιεκαηηζκνί, πεξηνξηζκνί θαη θξηηηθέο ζην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν
εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach, φπσο ε θξηηηθή γηα ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο (Qiao & Schaufeli,
2011) θαη ε κνλφπιεπξε δηαηχπσζε ησλ δειψζεσλ πνπ αληηθαηαζηάζεθε ζην OLBI απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ (Demerouti, Bakker, Vardakou &
Kantas, 2003).
Σν εξσηεκαηνιφγην OLBI (Demerouti et al., 2003) θαηαγξάθεη ηελ εμνπζέλσζε ζε δχν
θεληξηθέο δηαζηάζεηο, ηελ εμάληιεζε (θπζηθή, πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή) θαη ηελ
απνδέζκεπζε, απεκπινθή απφ ηελ εξγαζία (Demerouti, Mostert & Bakker, 2010).
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε θάζε
επαγγεικαηηθφ πεδίν (Demerouti, Bakker, Vardakou & Kantas, 2003) θαη εδξάδεηαη
ζεσξεηηθά ζην κνληέιν ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πφξσλ ηεο εξγαζίαο (Demerouti et al.,
2001). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθδειψλεηαη ζηνλ εξγαδφκελν φηαλ αδπλαηεί κε ηνπο
δηαζέζηκνπο εξγαζηαθνχο πφξνπο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επίκνλεο θαη ζπλερείο εξγαζηαθέο
απαηηήζεηο πνπ βηψλεη. Οη απαηηήζεηο εμαληινχλ θάζε πφξν θαη ν εξγαδφκελνο εκθαλίδεη ην
ζχλδξνκν burnout (Maslach & Leiter, 2017). Οη ππεξβνιηθέο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο
ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθδήισζε εμάληιεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ νη
πεξηνξηζκέλνη ή ειιείπνληεο πφξνη ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ απνδέζκεπζε απφ ηελ
εξγαζία (Demerouti et al., 2001). Ζ δηάζηαζε ηεο εμάληιεζεο ζην εξσηεκαηνιφγην OLBI
θαηαγξάθεηαη σο κηα αθξαία θφπσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ καθξνρξφληα έθζεζε ζε
ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή επηβάξπλζε θαη έληαζε απφ ζπλζήθεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε εξγαζηαθέο απαηηήζεηο (Demerouti, Mostert & Bakker, 2010). Ζ δηάζηαζε ηεο
απνδέζκεπζεο απφ ηελ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ απνκάθξπλζε πνπ αηζζάλεηαη ν
εξγαδφκελνο σο πξνο ηα εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα ηα νπνία ηνπ είλαη αδηάθνξα θαη δελ ηνλ
πξνθαινχλ. Ο εξγαδφκελνο, σο απνηέιεζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ, βηψλεη αξλεηηθή
ζηάζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ, ην αληηθείκελν απηήο θαη γεληθά ηελ
εξγαζία ηνπ ηελ νπνία ηειηθά εθηειεί κεραληθά (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli,
2001). Σν εξσηεκαηνιφγην OLBI απνηειείηαη απφ 16 εξσηήζεηο, νθηψ γηα θάζε δηάζηαζε. Οη
ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζε θάζε ππνθιίκαθα είλαη ζεηηθά δηαηππσκέλεο θαη νη ππφινηπεο 4
αξλεηηθά δηαηππσκέλεο (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε
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κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert πνπ εθηείλεηαη απφ ην 1 (πκθσλψ απφιπηα), ην 2 (Μάιινλ
ζπκθσλψ), ην 3 (Μάιινλ δηαθσλψ) κέρξη ην 4 (Γηαθσλψ απφιπηα). Αθνχ αληηζηξαθνχλ νη
αξλεηηθά δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο ζηηο δπν ππνθιίκαθεο, ππνινγίδνληαη νη κέζνη φξνη γηα
θάζε δηάζηαζε. Τςειφ ζθνξ θαη ζηηο δπν δηαζηάζεηο δειψλεη ηελ εκθάληζε πςειήο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
3.2 Γηαθνξέο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν MBI
Ζ θιίκαθα MBI έρεη δερηεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θξηηηθή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εξεπλεηέο
παξνπζηάδνπλ ελαιιαθηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ επίπεδνπ
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Demerouti, Bakker, Vardakou, & Kantas, 2003; Schaufeli
&Taris, 2005).
Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηεο Maslach, Maslach Inventory Burnout (MBI)
είλαη ην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
(Bakker et al., 2004), ελψ νη έξεπλεο κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ δπν παξαγφλησλ OLBI δελ
είλαη πνιιέο. Σν εξσηεκαηνιφγην OLBI δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην MBI ζηα εμήο
ζεκεία: Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαηαγξάθνληαη ζε κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert
πνπ εθηείλεηαη απφ ην 1 (πκθσλψ απφιπηα) έσο ην 4 (Γηαθσλψ απφιπηα). Αληίζεηα, ζην
MBI θαηαγξάθνληαη ζε κηα επηαβάζκηα θιίκαθα Likert, απφ ην 0 «πνηέ» έσο ην 6 «θάζε
κέξα» γηα ηε ζπρλφηεηα πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη ηελ εκπεηξία πνπ αλαθέξεη ε θάζε
δήισζε θαη ηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο (Maslach & Jackson, 1981).
ε αληίζεζε κε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν MBI ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηε ζπλαηζζεκαηηθή
δηάζηαζε ηεο εμάληιεζεο, ην OLBI πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή
δηάζηαζε (Maslach, Leiter & Schaufeli, 2009). ην πιαίζην απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
εθαξκνγήο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζε άηνκα κε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή εξγαζία
(Demerouti, Mostert & Bakker, 2010).
Δπηπιένλ, ε απνδέζκεπζε απφ ηελ εξγαζία, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην OLBI, ζρεηίδεηαη κε ηελ
ηαχηηζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηε δηάζεζε ηνπ λα ζπλερίδεη λα ηελ αζθεί.
Αληίζεηα, ε δηάζηαζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ηνπ MBI απεπζχλεηαη ζε απηνχο πνπ
δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο ησλ εξγαδφκελσλ, νπφηε απνηειεί απιά έλαλ ηχπν, κηα κνξθή
απνδέζκεπζεο απφ ηελ εξγαζία (Demerouti, Mostert & Bakker, 2010).
Σέινο, έλα αθφκα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ OLBI ζε ζρέζε κε ην
εξσηεκαηνιφγην MBI είλαη ε απνπζία έιεγρνπ ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο, απηήο ηεο αίζζεζεο
πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Ζ πξνζσπηθή επίηεπμε πξνζεγγίδεηαη σο πηζαλή ζπλέπεηα ηνπ
burnout θαη δελ ζεσξείηαη θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris,
2008).
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4.Έξεπλεο ζηελ Διιάδα
Μνινλφηη ην OLBI έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο δελ αμηνινγείηαη ζπρλά σο πξνο ηηο
ςπρνκεηξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. ρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, νη πεξηζζφηεξεο
κειέηεο πεξηέρνπλ κφλν εθηηκήζεηο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηνπ δείθηε Cronbach's alpha
(Brown, 2015). Οξηζκέλεο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην OLBI ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο
ηα ζπληζηψκελα βήκαηα πξνζαξκνγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα κηα ρψξα κε
δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ρψξα γηα ηελ νπνία
δεκηνπξγήζεθε (Van de Vijver, 2016).
ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, νη έξεπλεο αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI είλαη
ειάρηζηεο.
Οη Demerouti et al. (2003) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εμέηαζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή
θαη εγθπξφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) αλάκεζα
ζε 232 Έιιελεο εξγαδφκελνπο απφ δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο (ηξαπεδηθνί, αζθαιηζηέο,
ρεκηθνί, βηνιόγνη, θαξκαθνπνηνί, νηθνλνκνιόγνη, ζηαηηζηηθνιόγνη θ.ά.) απφ δχν κεγάιεο
δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη έμη κηθξέο ηδησηηθέο εηαηξείεο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην 45%
απαζρνινχληαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην 55% ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Απφ απηνχο, ην 59%
ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 41% άλδξεο, ελψ ην 52% ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ. Δπίζεο, ην
62% ήηαλ έγγακνη θαη ην 39% ήηαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ. Ζ κέζε εξγαζηαθή ηνπο
εκπεηξία ήηαλ 16 έηε, ελψ θαηείραλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε απαζρφιεζεο θαηά κέζν φξν 11
έηε. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (CFA) έγηλε κε ην ινγηζκηθφ IBM SPSS AMOS.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλεηαη ε πξνηεηλφκελε δνκή ησλ δχν
ππνθιηκάθσλ (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε) ηνπ OLBI νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά
δηαηππσκέλα εξσηήζεηο γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο εμνπζέλσζεο απφ ηελ εξγαζία ζε
εηεξνγελή ειιεληθφ πιεζπζκφ.
Οη Σζανχζεο θαη Ξαλζνπνχινπ (2013) ζε έξεπλά ηνπο γηα ην εξγαιείν Oldenburg Burnout
Inventory (OLBI) αμηνιφγεζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή ηνπ θαη ηελ παξαγνληηθή ηζνδπλακία
κεηαμχ εξγαδφκελσλ θαη θνηηεηψλ. Σα δχν δείγκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ 390 εξγαδφκελνη θαη
250 θνηηεηέο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο θαη ηεο παξαγνληηθήο
ηζνδπλακίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα, ην κνληέιν ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI
επηβεβαηψλεηαη ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Δπίζεο, ππάξρεη κεηξηθή θαη δνκηθή ηζνδπλακία
ηεο θιίκαθαο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο θνηηεηέο.
Σέινο, νη Reis et al (2015) ζε έξεπλά ηνπο δηεξεχλεζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) γηα ηελ
θαηακέηξεζε ηεο εμνπζέλσζεο ζε δηάθνξεο νκάδεο ηνπ εξγαζηαθνχ θαη αθαδεκατθνχ ρψξνπ
(Γεξκαλνί λνζειεπηέο, Γεξκαλνί θνηηεηέο θαη Έιιελεο θνηηεηέο). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο
ζηνπο θνηηεηέο έγηλε πξνζαξκνγή ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI. Μνινλφηη νη
εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηα ίδηα ζέκαηα έγηλε πξνζαξκνγή κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «κειέηε» θαη
«ζπνπδέο» (OLBI S). Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ην δείγκα ήηαλ 303 θνηηεηέο απφ δχν
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ειιεληθά παλεπηζηήκηα πνπ βξίζθνληαη ζηε βφξεηα θαη λφηηα Διιάδα, θπξίσο θνηηεηέο ηνπ
ηκήκαηνο Φπρνινγίαο (59,1%), ελψ νη ππφινηπνη ήηαλ θνηηεηέο ησλ Δπηζηεκψλ Αγσγήο θαη
ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. Απφ απηνχο, ε πιεηνλφηεηα (81%) ήηαλ γπλαίθεο. Ζ κέζε
ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 23,3 θαη ν κέζνο ρξφλνο θνίηεζεο ήηαλ 3,6 έηε. Γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ δνκηθψλ εμηζψζεσλ IBM SPSS AMOS 20. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα, επηβεβαηψλεηαη ε παξαγνληηθή δνκή ησλ δχν
δηαζηάζεσλ (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε) ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI γηα ηελ θαηαγξαθή
ηεο αθαδεκατθήο εμνπζέλσζεο ζε Έιιελεο θνηηεηέο.

5. Δξεπλεηηθφο ζθνπφο
θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.

6. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα
Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην φπνην ηέζεθε θαη νξηνζέηεζε ηελ έξεπλα γηα ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ έρεη σο εμήο:
Μπνξεί ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI λα επηβεβαησζεί σο εξγαιείν
αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα;

7. Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη εξεπλεηηθφ εξγαιείν
7.1. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2018, κε απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ, κέζσ google
forms, ζηνπο Γηεπζπληέο φισλ ησλ ηχπσλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Ζιείαο. Τπήξμε ζρεδφλ θαζνιηθή ζπκκεηνρή θαζψο απφ ην ζχλνιν ησλ 67 Γηεπζπληψλ,
αληαπνθξίζεθαλ νη 66, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ (98,5%).
Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ε
πιεηνλφηεηα ησλ Γηεπζπληψλ είλαη άλδξεο (56,1%). Σν 59,1% έρνπλ επηπιένλ ζπνπδέο κε ηελ
πιεηνλφηεηα λα θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα (43,9%). Σν 68,2%. είλαη έγγακνη κε παηδηά.
Σν 51,5% δηεπζχλνπλ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ απφ 7-16 ηκήκαηα. Ζ κέζε ειηθία ηνπο
είλαη 55,44 έηε. Σέινο, ε κέζε ηηκή εηψλ ππεξεζίαο ηνπο είλαη 26,06 έηε, ελψ ε κέζε ηηκή
ησλ έησλ ππεξεζίαο σο Γηεπζπληέο είλαη 6,5 έηε.

7.2. Δξεπλεηηθφ εξγαιείν
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Σν εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο OLBI, κε 16 εξσηήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή
ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο –δειψζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηψληαο κηα 4βαζκηα θιίκαθα Likert απφ ην 1 (πκθσλψ
απφιπηα) κέρξη ην 4 (Γηαθσλψ απφιπηα).

8. Γηαδηθαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ
8.1. Μεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο
θαη ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ζην
ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS v25.0 πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νη θσδηθνπνηεκέλεο
πιεξνθνξίεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ LISREL 8.8
(Linear Structural Relations) γηα ηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (Confirmatory
Factor Analysis – CFA).
Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο (Cronbach's Alpha)–(πίλαθαο 1) ηεο αμηνπηζηίαο
εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο (Face validity) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
OLBI θαζψο γηα θάζε παξάγνληα (δηάζηαζε) ππήξραλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο εξσηήζεηο
(Eisinga et al., 2013) θαη ηα εξσηήκαηα πεξηείραλ πάλσ απφ δχν απαληήζεηο (Cronbach,
1951). Έπεηηα, έγηλε μερσξηζηφο ππνινγηζκφο γηα θάζε δηάζηαζε (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε)
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. ινη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο
ησλ δχν παξαγφλησλ (δηαζηάζεσλ) ήηαλ πάλσ απφ 0,70, ελψ, γηα ην ζχλνιν, ν δείθηεο ήηαλ
a=0,841 θαη επέηξεπαλ ηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (Vaske et al., 2016).
Πίλαθαο 1. πληειεζηήο αμηνπηζηίαο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο (Cronbach's Alpha)

Παξάγνληεο

Μεηαβιεηέο

(F)

Σηκή Cronbach's
Alpha

1 Απνδέζκεπζε =F1 (1 ΑΠΟΓ, 3 ΑΠΟΓ, 6
ΑΠΟΓ, 7 ΑΠΟΓ, 9 ΑΠΟΓ, 11 ΑΠΟΓ,
13 ΑΠΟΓ, 15 ΑΠΟΓ)

6

0,773

2 Δμάληιεζε=F2 (2 ΔΞΑΝ, 4 ΔΞΑΝ, 5
ΔΞΑΝ, 8 ΔΞΑΝ, 10 ΔΞΑΝ, 12 ΔΞΑΝ,
14 ΔΞΑΝ, 16 ΔΞΑΝ)

8

0,832

14

0,841

F1+F2
Σεμείυζε. ΑΠΟΓ=Απνδέζκεπζε, ΔΞΑΝ=Δμάληιεζε

ηε ζπλέρεηα έγηλε: α) Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Exploratory
Factor Analysis – EFA) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI κε ην SPSS v25.0, γηα ηε δνκηθή
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εγθπξφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηνπ. Έγηλε αλίρλεπζε ησλ
ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα ππήξραλ θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα παξαγνληηθφ
κνληέιν εξκελείαο ή κηα ππφζεζε γηα πεξαηηέξσ εξγαζία ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Γαθέξκνο, 2013). Γηα ηελ αλάιπζε επηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ
θχξησλ ζπληζησζψλ (Principal Components Analysis), γηαηί απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ
ζπλεζίδεηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ελφο ζπλφινπ (Stevens, 2002) θαη ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα γηα πην νινθιεξσκέλεο αλαιχζεηο θαη εξκελείεο (Tabachninck & Fidell, 2007).
ρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έγηλε έιεγρνο ηήξεζεο ησλ
πξνυπνζέζεσλ. Σν δείγκα ήηαλ ηπραίν θαη ην κέγεζφο ηνπ ήηαλ N=66. Ο Zeller (2005) ζεσξεί
επαξθέο έλα δείγκα αθφκα θαη 50 πεξηπηψζεηο (cases) θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο. Σν
εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη 16 εξσηήκαηα κε 8 εξσηήζεηο γηα θάζε κία απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο,
ε κέηξεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε ηελ ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert. Αθινχζεζε έιεγρνο ηεο
θαλνληθφηεηαο, γξακκηθφηεηαο, απνπζίαο αθξαίσλ ηηκψλ, γηα ειιεηπείο ηηκέο θαη έιεγρνο
ζθαηξηθφηεηαο Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (ΚΜO)- (πίλαθαο 2). Ζ
παξαγνληηθή αλάιπζε, παξά ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη, δελ παχεη
λα είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν, εθφζνλ ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο επηζηεκνληθήο πινπνίεζεο
(Kerlinger, 1986). Ο ππνινγηζκφο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έγηλε ζηε κήηξα δηαζπνξάο
θαη ζπλδηαζπνξάο (covariance matrix) γηαηί φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
αλάιπζε παίξλνπλ ηηκέο απφ ηελ ίδηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert (Morrison, 1976).
Παξάιιεια, επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο κέγηζηεο δηαθχκαλζεο
(Varimax) – (πίλαθαο 5) γηα λα γίλεη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ε δηαζπνξά ζηηο
θνξηψζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ζε έλαλ παξάγνληα. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ
έγηλε ε επηινγή ηεο κεζφδνπ listwise γηαηί είλαη ε ζπλήζεο θαη νη άιιεο δχν κέζνδνη
(pairwise, replace with mean), ελδερνκέλσο λα παξνπζίαδαλ πξφβιεκα γηα ηελ παξαγνληηθή
αλάιπζε (Norusis, 2006). Γηα ην παξαγνληηθφ κνληέιν νη κεηαβιεηέο γηα θάζε ζπζηάδα πνπ
ειήθζεζαλ ππφςε είλαη φζεο νη θνξηψζεηο ήηαλ 40%≥ γηα θαιχηεξν παξαγνληηθφ κνληέιν,
ελψ θάζε παξάγνληαο είρε πάλσ απφ 3 κεηαβιεηέο (Schene et al., 1998). Μεηά ηελ
παξαγνληηθή αλάιπζε αθνινχζεζε έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ παξαγφλησλ
(Cronbach's Alpha)-(πίλαθαο 7).
β) Ζ Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (Confirmatory Factor Analysis – CFA) ε νπνία
έγηλε κε ην ινγηζκηθφ LISREL 8.8, ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο
παξαγνληηθήο δνκήο θαη ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Χο κέζνδνο εθηίκεζεο
επηιέρζεθε ε Μέγηζηε Πηζαλνθάλεηα (Maximum Likelihood) γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα
ζηαηηζηηθά κνληέια, θαζψο επίζεο ην δείγκα ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ (Ν=66). Γηα ηνλ απνθιεηζκφ
ηπρφλ ηηκψλ πνπ ήηαλ απνχζεο (missing values) ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο (Listwise pairs
deletion) κέζα απφ ην πξφγξακκα ηνπ Lisrel 8.8 (Kamakura & Wagner, 2000). Σέινο, έγηλε
έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηνπο δείθηεο γηα λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα θαη ε
πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα.
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9. Γηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (EFA) ηνπ OLBI
9.1. Έιεγρνο δεηγκαηηθήο επάξθεηαο
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί έγηλε αξρηθά έιεγρνο ηεο δεηγκαηηθήο επάξθεηαο ησλ Kaiser-MeyerOlkin (ΚΜΟ) (πίλαθαο 2). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πιεξνχληαλ νη παξαδνρέο γηα ηελ
παξαγνληηθή αλάιπζε. πγθεθξηκέλα, γηα ηε δεηγκαηηθή επάξθεηα ησλ ΚΜΟ ε ηηκή ήηαλ
0,847 αξθεηά θνληά ζηελ ηηκή 1, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε
ησλ κεηαβιεηψλ. Ο έιεγρνο ηεο ζθαηξηθφηεηαο (Batrtlett΄Test), έδεημε ζεηηθά απνηειέζκαηα
(ρ2=512,562, p=0,000<0,0001).
χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3 νη 16 κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάιπζε δελ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ κέζν φξν. Ζ κεηαβιεηή κε ην
κηθξφηεξν κέζν φξν είλαη ε 1 ΑΠΟΓ=1,59 θαη κε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν ε 3 ΑΠΟΓ=3.33.
χκθσλα κε ηε κέζνδν DeCarlo (1997) νη ηηκέο Skewness<|2,0| θαη νη ηηκέο Kurtosis <|7|
επνκέλσο, ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή (MacCallum, 1999).
Πίλαθαο 2 Έιεγρνο ηεο δεηγκαηηθήο επάξθεηαο ησλ Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

0,847

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

512,562

df

120

Sig.

0,000

a. Based on correlations

Πίλαθαο 3. Αλάιπζε εξσηεκάησλ (item analysis)

Skewness
Item

Mean

Kurtosis

SD
Statistic

Std.error

Statistic

Std.error

1.ΑΠΟΓ

1,59

0,723

1,059

0,295

0,707

0,582

3 ΑΠΟΓ

3,33

0,791

-1,062

0,295

0,659

0,582

6 ΑΠΟΓ

3,24

0,658

-0,301

0,295

-0,702

0,582

7 ΑΠΟΓ

1,48

0,588

0,762

0,295

-0,368

0,582

9 ΑΠΟΓ

3,21

0,755

-0,819

0,295

0,636

0,582

11 ΑΠΟΓ

3,45

0,748

-1,205

0,295

0,732

0,582

13 ΑΠΟΓ

2,56

0,979

-0,124

0,295

-0,945

0,582

15 ΑΠΟΓ

2,24

0,842

0,465

0,295

-0,177

0,582
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2 ΔΞΑΝ

3,24

0,86

-0,795

0,295

-0,38

0,582

4 ΔΞΑΝ

2,41

0,976

0,314

0,295

-0,864

0,582

5 ΔΞΑΝ

2,15

0,789

-0,085

0,295

-0,97

0,582

8 ΔΞΑΝ

3,08

0,751

-0,351

0,295

-0,456

0,582

10 ΔΞΑΝ

2,17

0,852

0,131

0,295

-0,783

0,582

12 ΔΞΑΝ

2,85

0,881

-0,251

0,295

-0,726

0,582

14 ΔΞΑΝ

1,67

0,664

0,494

0,295

-0,695

0,582

16 ΔΞΑΝ

1,73

0,646

0,325

0,295

-0,662

0,582

Σεμείυζε. ΑΠΟΓ=Απνδέζκεπζε, ΔΞΑΝ=Δμάληιεζε

Απφ ηνλ Πίλαθα 4 δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ παξαγνληηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ έρνπλ
κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά ζην παξαγνληηθφ κνληέιν, φπσο ε 13 ΑΠΟΓ (communality= 0,225), 6
ΑΠΟΓ (communality=0,409), ελψ άιιεο έρνπλ κεγαιχηεξε πξνζθνξά, φπσο ε 12 ΔΞΑΝ
(communality=0,761), ε 10 ΑΠΟΓ (communality=0,689). Χζηφζν, δηαηεξνχληαη θαζψο νη
ηηκέο ηνπο κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 0 κέρξη 1.
Πίλαθαο 4. Έιεγρνο θνηλψλ παξαγνληηθψλ δηαθπκάλζεσλ

Item

Initial

Extraction

1.ΑΠΟΓ

1,000

0,476

3 ΑΠΟΓ

1,000

0,500

6 ΑΠΟΓ

1,000

0,409

7 ΑΠΟΓ

1,000

0,542

9 ΑΠΟΓ

1,000

0,514

11 ΑΠΟΓ

1,000

0,586

13 ΑΠΟΓ

1,000

0,225

15 ΑΠΟΓ

1,000

0,535

2 ΔΞΑΝ

1,000

0,490

4 ΔΞΑΝ

1,000

0,639

5 ΔΞΑΝ

1,000

0,638

8 ΔΞΑΝ

1,000

0,678

10 ΔΞΑΝ

1,000

0,689
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12 ΔΞΑΝ

1,000

0,761

14 ΔΞΑΝ

1,000

0,585

16 ΔΞΑΝ

1,000

0,647

Σεμείυζε. ΑΠΟΓ=Απνδέζκεπζε, ΔΞΑΝ=Δμάληιεζε
9.2. Γηαζπνξά ηνπ παξαγνληηθνχ κνληέινπ
Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ δχν παξάγνληεο (δηαζηάζεηο). Με ηελ αλάιπζε covariance
matrix ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δχν (2) παξάγνληεο κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ ην
53,39% >50%, ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κεηά ηελ
πεξηζηξνθή (Rotation–Rescaled). πγθεθξηκέλα, o πξψηνο παξάγνληαο (F1), πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ απνδέζκεπζε, ζπκκεηέρεη κε 28,36%, ν δεχηεξνο (F2), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
εμάληιεζε, κε 25,35%. Οη παξάγνληεο ήηαλ ζεκαληηθνί γηαηί νη ηδηνηηκέο ηνπο μεπεξλνχζαλ
ηε κνλάδα (Κaizer, 1960, φπ. αλαθ. ζην Γαθέξκνο, 2013).
πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηζηξνθήο (Rotated Component Matrix)
(πίλαθαο 5) δηακνξθψλεηαη ην παξαγνληηθφ κνληέιν ζχκθσλα κε ηηο θνξηψζεηο ησλ
κεηαβιεηψλ. Τπάξρνπλ 2 ζπζηάδεο κεηαβιεηψλ νη νπνίεο θνξηψλνπλ αληίζηνηρα ζε 2
παξάγνληεο (δηαζηάζεηο). Άιιεο κεηαβιεηέο θνξηψλνπλ ιηγφηεξν απφ 50% θαη άιιεο
θνξηψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 50%. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη
κεηαβιεηέο κε θνξηψζεηο απφ 40% θαη άλσ. Οη θνξηψζεηο θάησ απφ 40% δελ εκθαλίζηεθαλ,
ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ είρε ηεζεί θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Οη
κεηαβιεηέο (1 ΑΠΟΓ, 3 ΑΠΟΓ, 6 ΑΠΟΓ, 7 ΑΠΟΓ, 9 ΑΠΟΓ, 11 ΑΠΟΓ, 15 ΑΠΟΓ) ηεο
πξψηεο ζπζηάδαο (παξάγνληαο F1) θνξηψλνπλ πάλσ απφ 50%. ηε δεχηεξε ζπζηάδα
(παξάγνληαο F2) νη κεηαβιεηέο (4 ΔΞΑΝ, 5 ΔΞΑΝ, 8 ΔΞΑΝ, 10 ΔΞΑΝ, 12 ΔΞΑΝ, 14
ΔΞΑΝ, 16 ΔΞΑΝ) είραλ θνξηψζεηο πάλσ απφ 50%, εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή (2 ΔΞΑΝ) κε
κηθξφηεξε θφξησζε (48,1%).
Ζ κεηαβιεηή (13 ΑΠΟΓ: «Απηή είλαη ε κόλε δνπιεηά πνπ ζα θαληαδόκνπλ ηνλ εαπηό κνπ λα
θάλεη») δελ εκθαλίζηεθε ιφγσ ηνπ νξίνπ ηνπ 40% πνπ είρε ηεζεί. (πίλαθαο 5) θαη δελ ζα είρε
αμηφινγε ζπλεηζθνξά ζην παξαγνληηθφ κνληέιν. Mε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηζηξνθήο
πξνθχπηνπλ νη δχν παξάγνληεο (F1 κε 7 κεηαβιεηέο θαη F2 κε 8 κεηαβιεηέο) φπσο θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα 6.
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Πίλαθαο 5. Rotated Component Matrix (κήηξα ζπληζησζψλ)

Factor
Item
1
1.ΑΠΟΓ

ηε δνπιεηά κνπ αλαθαιχπησ ζπλερψο λέεο,
ελδηαθέξνπζεο πιεπξέο

0,683

3 ΑΠΟΓ

Μνπ ζπκβαίλεη φιν θαη ζπρλφηεξα λα
εθθξάδνκαη ππνηηκεηηθά γηα ηα εξγαζηαθά
κνπ θαζήθνληα

0,699

6 ΑΠΟΓ

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρσ ηελ ηάζε λα
ζθέθηνκαη ιηγφηεξν ζηε δνπιεηά κνπ θαη λα
ηε δηεθπεξαηψλσ ζρεδφλ κεραληθά

0,638

7 ΑΠΟΓ

Θεσξψ φηη ε δνπιεηά κνπ είλαη κηα ζεηηθή
πξφθιεζε

0,703

9 ΑΠΟΓ

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ράλεη θαλείο ην
αξρηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά ηνπ

0,668

11 ΑΠΟΓ

Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη απφιπηε
απέρζεηα γηα ηα εξγαζηαθά κνπ θαζήθνληα

0,738

15 ΑΠΟΓ

Αηζζάλνκαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
δεζκεπκέλνο/ε κε ηελ εξγαζία κνπ.

0,532

2

2 ΔΞΑΝ

Τπάξρνπλ κέξεο πνπ ληψζσ θνπξαζκέλνο/ε
πξηλ θαλ θηάζσ ζηε δνπιεηά

0,481

4 ΔΞΑΝ

Μεηά ηε δνπιεηά ρξεηάδνκαη ζπρλά
πεξηζζφηεξεο ψξεο μεθνχξαζεο απ' φηη
παιηφηεξα γηα λα έξζσ ζε θφξκα

0,791

5 ΔΞΑΝ

H πίεζε απφ ηε δνπιεηά κνπ είλαη αξθεηά
ππνθεξηή

0,754

8 ΔΞΑΝ

Έρσ φιν θαη ζπρλφηεξα ηελ αίζζεζε φηη ε
δνπιεηά κνπ κε εμαληιεί ζπλαηζζεκαηηθά

0,751

10 ΔΞΑΝ

Μεηά ηε δνπιεηά έρσ γεληθά ελέξγεηα λα
αζρνιεζψ κε ηηο άιιεο κνπ δξαζηεξηφηεηεο

0,792

12 ΔΞΑΝ

Μεηά ηε δνπιεηά κνπ αηζζάλνκαη γεληθά
εμνπζελσκέλνο/ε θαη εμαληιεκέλνο/ε

0,823

14 ΔΞΑΝ

πλήζσο, κπνξψ λα δηαρεηξηζηψ ηνλ θφξην
εξγαζίαο κνπ αξθεηά θαιά

0,706
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16 ΔΞΑΝ

ηαλ εξγάδνκαη, αηζζάλνκαη ζπλήζσο
γεκάηνο/ε ελέξγεηα

0,776

Σεμείυζε. ΑΠΟΓ=Απνδέζκεπζε, ΔΞΑΝ=Δμάληιεζε
Πίλαθαο 6. Παξάγνληεο θαη Μεηαβιεηέο

Βurnout OLBI

Παξάγνληεο

Μεηαβιεηέο

Απνδέζκεπζε

F1

1 ΑΠΟΓ, 3 ΑΠΟΓ, 6 ΑΠΟΓ, 7 ΑΠΟΓ, 9
ΑΠΟΓ, 11 ΑΠΟΓ, 15 ΑΠΟΓ

Δμάληιεζε

F2

2 ΔΞΑΝ, 4 ΔΞΑΝ, 5 ΔΞΑΝ, 8 ΔΞΑΝ, 10
ΔΞΑΝ, 12 ΔΞΑΝ, 14 ΔΞΑΝ, 16 ΔΞΑΝ

Σεμείυζε. ΑΠΟΓ=Απνδέζκεπζε, ΔΞΑΝ=Δμάληιεζε

9.3. Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ παξαγφλησλ
Μεηά ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δχν παξάγνληεο ζηνπο
νπνίνπο αληηζηνηρνχλ νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο εμνπζέλσζεο
έγηλε έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (πίλαθαο 7). Ο ζπληειεζηήο Cronbach's Alpha
αμηνπηζηίαο ήηαλ (F1=0,820) θαη (F2=0,832). Ο ζπληειεζηήο γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ
ήηαλ 0,905. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα δελ ηίζεηαη ζέκα αμηνπηζηίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο
παξάγνληεο θαη ζπλνιηθά γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο.
Πίλαθαο 7. πληειεζηήο αμηνπηζηίαο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο (Cronbach's Alpha)

Παξάγνληεο

Μεηαβιεηέο

(F)

Σηκή Cronbach's
Alpha

1 Απνδέζκεπζε =F1 (1 ΑΠΟΓ, 3 ΑΠΟΓ, 6
ΑΠΟΓ, 7 ΑΠΟΓ, 9 ΑΠΟΓ, 11 ΑΠΟΓ,
15 ΑΠΟΓ)

7

0.820

2 Δμάληιεζε=F2 (2 ΔΞΑΝ, 4 ΔΞΑΝ, 5
ΔΞΑΝ, 8 ΔΞΑΝ, 10 ΔΞΑΝ, 12 ΔΞΑΝ,
14 ΔΞΑΝ, 16 ΔΞΑΝ)

8

0,832

15

0,905

F1+F2
Σεμείυζε. ΑΠΟΓ=Απνδέζκεπζε, ΔΞΑΝ=Δμάληιεζε

10. Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε(CFA) ηνπ OLBI
10.1. Φνξηψζεηο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο
Σν κνληέιν πνπ πξνέθπςε κεηά ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν
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Cronbach's Alpha πεξηιακβάλεη δχν παξάγνληεο (δηαζηάζεηο) κε 15 κεηαβιεηέο (πίλαθαο 6 &
7) θαη πάλσ ζε απηφ εθαξκφζηεθε ε Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε κε ην πξφγξακκα
LISREL 8.8. γηα λα επηβεβαησζεί ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI.
Αξρηθά, εθηηκήζεθαλ νη παξακέηξνη (πίλαθαο 8) αλ ήηαλ ινγηθέο (Byrne, 1989). χκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα δελ ππήξραλ αξλεηηθέο ελδείμεηο θαη ηα ηππηθά ζθάικαηα θπκαίλνληαλ απφ
0,02 κέρξη 0,05 θαη φιεο νη κήηξεο δηαθχκαλζεο ήηαλ ζεηηθέο. Οη ηηκέο θφξησζεο ήηαλ
ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο, ελψ ζε έμη κεηαβιεηέο ππήξραλ θνξηψζεηο<0,50. Οη ηηκέο
ζπζρέηηζεο R2 γηα ηηο 15 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θπκαίλνληαλ απφ 0,32 έσο 0,70. Οη
ηηκέο θφξησζεο ζπλνιηθά γηα ηνπο δχν παξάγνληεο (ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο) ήηαλ
πςειφηεξεο θαη ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ 0,78. Οη ηηκέο ζπζρέηηζεο R2 γηα ηνπο δχν παξάγνληεο
(ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο) ήηαλ ζε επίπεδα κεγαιχηεξα απφ 0,72.
Πίλαθαο 8. Φνξηψζεηο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο

Factor

Απνδέζκεπζε

Δμάληιεζε

Δμνπζέλσζε

t-value

Error
variance
(SE)

R2

0,44

5,06

0,30(0,032)

0,37

3 ΑΠΟΓ

0,52

5,62

0,22(0,024)

0,44

6 ΑΠΟΓ

0,37

4,59

0,38(0,041)

0,32

7 ΑΠΟΓ

0,42

6,14

0,28(0,030)

0,50

9 ΑΠΟΓ

0,51

5,76

0,26(0,028)

0,46

11 ΑΠΟΓ

0,57

6,74

0,35(0,038)

0,58

15 ΑΠΟΓ

0,48

5,04

0,32(0,034)

0,47

2 ΔΞΑΝ

0,54

5,46

0,25(0.032)

0,40

4 ΔΞΑΝ

0,69

6,37

0,31(0,039)

0,50

5 ΔΞΑΝ

0,57

6,59

025(0,029)

0,53

8 ΔΞΑΝ

0,59

7.44

0,26(0,030)

0,63

10 ΔΞΑΝ

0,66

7,31

0,26(0,044)

0,60

12 ΔΞΑΝ

0,74

8,12

0,23(0,042)

0,70

14 ΔΞΑΝ

0,40

5,09

0,28(0,036)

0,36

16 ΔΞΑΝ

0,36

4,76

0,26(0,030)

0,32

Απνδέζκεπζε

0,83

6,75

0,23(0,050)

0,76

Δμάληιεζε

0,78

7,51

0,22(0,048)

0,72

Item

Factor
loading

1.ΑΠΟΓ

Σεμείυζε. ΑΠΟΓ=Απνδέζκεπζε, ΔΞΑΝ=Δμάληιεζε
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10.2. Γείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα
ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο κε ην LISREL 8.8. πξφεθπςαλ νη δείθηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε
δνκή, ηηο εμηζψζεηο θαη ηνπο ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο (πίλαθαο 9). πσο δηαπηζηψλεηαη, ε
ηηκή ηνπ Chi-square (x2)=124,52>1 είλαη ζρεηηθά κεγάιε, άξα δελ ππάξρεη έλδεημε γηα αξθεηά
θαιή πξνζαξκνγή. χκθσλα φκσο κε ηνπο Medsker et al. (1994) δελ ππάξρεη νκνθσλία
κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ εξκελεία ησλ ηηκψλ x2, φπσο επίζεο φηη ην ζηαηηζηηθφ
θξηηήξην x2 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ην δείγκα είλαη απφ 100 κέρξη 200. ηελ παξνχζα
έξεπλα ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 66<100. Δπηπιένλ, p=0,000<0,05 (5%) δελ απνηειεί
έλδεημε φηη ππάξρεη θαιή πξνζαξκνγή. ρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ειεπζεξίαο, πξνθππηεη (ChiSquare /df)=124,53/76=1,64 κε απνδεθηή ηηκή≤1,96 θαη απνηειεί πνιχ θαιή πξνζαξκνγή
(Tabachinik & Fidell, 2007). O δείθηεο Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
ήηαλ 0,07 κηα επηζπκεηή ηηκή ε νπνία δείρλεη κηα θαιή πξνζαξκνγή, αθνχ είλαη<0,08 (Hu &
Bentler, 1999). Ζ ξίδα ησλ κέζσλ ηεηξαγψλσλ ηνπ ζθάικαηνο εθηίκεζεο Root Mean Square
Error of Approximation (RMSEA)=0,065 κε απνδεθηή ηηκή<0,06 (Hu & Bentler, 1999).
Χζηφζν, νη MacCallum et al. (1996) ππνζηεξίδνπλ πσο ηηκέο γηα ηνλ δείθηε RMSEA απφ
(0,05-0,08) γίλνληαη απνδεθηέο. Έηζη, ε ηηκή 0,05<0,060<0,08 δείρλεη κηα ζρεηηθά θαιή
πξνζαξκνγή. Ο δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ βαζκνχ ειεπζεξίαο Non Normed Fit Index (NNFI)
ήηαλ 0,94 ν νπνίνο απνηειεί έλδεημε θαιήο πξνζαξκνγήο. Ο δηνξζσκέλνο δείθηεο θαιήο
πξνζαξκνγήο Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)=0,75 κε απνδεθηή ηηκή≥0,90 (ζρεηηθά
θαιή πξνζαξκνγή). O πεξηγξαθηθφο δείθηεο πξνζαξκνγήο Normed Fit Index (NFI) ήηαλ 0,88
κε απνδεθηή ηηκή>0,95, άξα ππήξρε κηα ζρεηηθά θαιή πξνζαξκνγή. O δείθηεο Incremental
Fit Index (IFI) ήηαλ 0,95 πνπ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν ήηαλ θαιήο πξνζαξκνγήο. Ο δείθηεο
Relative Fit Index (RFI) ήηαλ 0,89 κε ηηκή>0,90 γηα έλα θαιφ θαη πξνζαξκνζκέλν κνληέιν
ζηα δεδνκέλα (Marsh et al., 1988). Ο ζπγθξηηηθφο δείθηεο πξνζαξκνγήο Comparative Fit
Index (CFI)=0,95 κε απνδεθηή ηηκή≥0,95 είλαη ελδεηθηηθφο θαιήο πξνζαξκνγήο (Hu &
Bentler, 1999). Ο δείθηεο Goodness of Fit Index (GFI)=0,79 ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ην
κέγεζνο ηνπο δείγκαηνο, θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 0-1 θαη είλαη ζρεηηθά κηα πςειή ηηκή.
χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Σanaka θαη Huba (1989) ν ξφινο ηνπ GFI γηα ηελ πνιιαπιή
παιηλδξφκεζε είλαη παξφκνηνο κε ηνλ ζπληειεζηή X2. Ο νηθνλνκηθφο δείθηεο θαιήο
πξνζαξκνγήο (PGFI) ήηαλ 0,67 κε απνδεθηή ηηκή (0-1). Ο δείθηεο Akaike informartion
Criterio (AIC) ήηαλ 182,52. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε πνπ είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ ην Saturated
AIC=210,00 απνηειεί δείγκα θαιήο πξνζαξκνγήο. Ο δείθηεο Consistent Akaike Information
Criterio (CAIC) είλαη 275,02<Saturated CAIC=544,91 θαη απνηειεί έλδεημε θαιήο
πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. Ο δείθηεο Expected Cross-Validation Index (ECVI) ήηαλ
3.33<3.59 (Joreskog & Sorbon, 1993) άξα ππάξρεη δείγκα θαιήο πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα.
Δπίζεο, ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη κηθξφ (2,40<ECVI<3,23). Δπνκέλσο, ε ηηκή ηνπ
ECVI=3,23 ηνπ δείγκαηνο πιεζηάδεη ηελ αιήζεηα θαζψο απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε
ηεο ηηκήο ζηνλ πιεζπζκφ.
Με βάζε ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ ζρεηηθά κε ην κνληέιν ηεο παξνχζαο
έξεπλαο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ππάξρεη έλδεημε γηα έλα θαιφ παξαγνληηθφ κνληέιν
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ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα. χκθσλα κε ηνπο Tabachnik θαη Fidell (2007)
αθφκα θαη ζην ελδερφκελν φπνπ ηα απνηειέζκαηα ζηνπο δείθηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά,
κεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρνπλ νη δείθηεο GFI θαη RMR. Οη Hu θαη Bentler (1999)
ππνζηεξίδνπλ πσο κεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρεη αξρηθά ν δείθηεο SRMR θαη ζηε ζπλέρεηα ν
δείθηεο CFA ή θάπνηνο παξφκνηνο κε απηφλ.
Πίλαθαο 9. Γείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα

Γείθηεο πξνζαξκνγήο (Goodness-of-Fit)

Value

Chi-square (x2)

124,52*

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

0,07

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

0,65

Non-Normed Fit Index (NNFI)

0,94

Adjusted goodness of fit index (AGFI)

0,75

Normed fit index (NFI)

0.88

Incremental Fit Index (IFI)

0,95

Relative Fit Index (RFI)

0,86

Comparative Fit Index (CFI)

0,95

Goodness of Fit Index (GFI)

0,79

Parismony Goodness-of-Fit index (PGFI)

0,67

Akaike informartion Criterio (AIC)

182,52

Consistent Akaike Information Criterio (CAIC)

275,02

Expected Cross-Validation Index (ECVI)

2,81

Σεμείυζε. *df = 76, p value =0,00038

11. πδήηεζε
χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
(Μπνξεί ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI λα επηβεβαησζεί σο εξγαιείν
αμηνιόγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα;) πνπ
είρε ηεζεί κπνξεί λα εηπσζνχλ ηα εμήο:
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο θαη ηνπο ειέγρνπο
πξνέθπςαλ ζεηηθέο ελδείμεηο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ελφο παξαγνληηθνχ κνληέινπ γηα
ηνπο δχν παξάγνληεο (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε) νη νπνίνη απνηππψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε. Με βάζε ηηο θνξηψζεηο (≥0,40) αληηζηνηρνχζαλ 15 κεηαβιεηέο απφ ηηο 16 ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζεκαληηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
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εμνπζέλσζεο. Έηζη, ζηελ επφκελε θάζε ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο δελ
ζπκπεξηιήθζεθε κία κεηαβιεηή (13 ΑΠΟΓ «Απηή είλαη ε κόλε δνπιεηά πνπ ζα θαληαδόκνπλ
ηνλ εαπηό κνπ λα θάλεη»). ην παξαγνληηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε κε ηνπο δχν παξάγνληεο
(απνδέζκεπζε θαη εμάληιεζε) κεηά ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο (Cronbach's alpha) έγηλε
Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (CFA) γηα ηελ επηθχξσζε ηεο δνκήο ηνπ. Με βάζε ηα
απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ πξνζαξκνγήο θαηαγξάθνληαη ζεηηθέο ελδείμεηο εγθπξφηεηαο θαη
αμηνπηζηίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ σο κνληέινπ.
πλεπψο, επηβεβαηψλεηαη φηη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν OLBI πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο πξάγκαηη απνηηκά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη
ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη γηα ηα ειιεληθά
δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Αλάινγα είλαη θαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηελ Διιάδα
φπνπ επηβεβαηψλεηαη ε παξαγνληηθή δνκή ησλ δχν δηαζηάζεσλ (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε)
ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI (Demerouti et al., 2003; Σζανχζεο & Ξαλζνπνχινπ, 2013;
Reis et al, 2015). Χζηφζν, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο κεηαβιεηήο
(ΑΠΟΓ 13) ζηελ απνδέζκεπζε γηα ηελ νπνία δε γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά.
Χο πξνο ηε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 15 κεηαβιεηψλ πνπ επηβεβαηψζεθαλ γηα
ηελ απνηχπσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζρέζε κε ηηο 16 κεηαβιεηέο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ OLBI αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο:
α) Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ (66 Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ),
γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ (Comrey & Lee,
1992 φπ αλαθ. ζην Γαθέξκνο, 2013).
β) ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ Κχξησλ πληζησζψλ (Principal
Componets Analysis) κε κέζνδν πεξηζηξνθήο ηελ νξηδφληηα πεξηζηξνθή κέγηζηεο
δηαθχκαλζεο (Varimax). H επηινγή ηεο θάζε κεζφδνπ έρεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα (Γαθέξκνο, 2013).
γ) ηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ζπκκεηείραλ νη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη
θνξηψζεηο ζηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ήηαλ ≥0,40.
δ) ρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή (13 ΑΠΟΓ) ε νπνία δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ επηβεβαησηηθή
παξαγνληηθή αλάιπζε (ρακειή θφξησζε) αλάινγν πξφβιεκα έρεη αλαθεξζεί απφ ηνλ
Chervier (2009), ελψ ζηελ ηηαιηθή έθδνζε πξνηάζεθε ε αθαίξεζή ηεο (Estévez-Mujica &
Quintane, 2018). Δπίζεο, πξφβιεκα κε ηε κεηαβιεηή (13 ΑΠΟΓ) γηα ηε κηθξή ζπκκεηνρή
ηεο ζηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ηε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο
απνδέζκεπζεο δηαπίζησζαλ θαη νη Sinlva et al (2019) ζε έξεπλά ηνπο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή
πξνζαξκνγή ηνπ OLBI σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ απνηχπσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ηελ νπνία δε ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ
έθαλαλ. Σέινο, ζηε ξσζηθή έθδνζε δελ είρε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά θφξησζε θαη δε
ζπκπεξηειήθζε (Smirnova, 2017).
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηεο δηεξεπλεηηθήο θαη
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επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, παξά ηηο ζεηηθέο ελδείμεηο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI, ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο. Θα πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ πνιιέο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη θαη αλαιχζεηο γηα λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα θαη ε
αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI σο κνληέινπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ
θαηαγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δλδερνκέλσο
λα ρξεηαζηεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
OLBI κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ηα δηάθνξα εξγαζηαθά
πεξηβάιινληα.
12. πκπεξάζκαηα
θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ην νπνίν αμηνινγεί
ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κέζα απφ δπν δηαζηάζεηο, ηελ εμάληιεζε θαη ηελ
απνδέζκεπζε απφ ηελ εξγαζία. Σν εξσηεκαηνιφγην OLBI έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξφ
βαζκφ ζηελ Διιάδα γεληθά. ρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ OLΒI γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη είλαη δπλαηή ε απνηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζηελ Διιάδα.
13. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο εκπεξηείρε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο.
Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ θαζψο αθνξνχζε κφλν ηνπο Γηεπζπληέο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη πφξσλ
θαη ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε εζηίαζε ζηηο αληηιήςεηο ηνπο. Δπνκέλσο, ηα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο δε ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ζε άιιεο
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ζηελ Διιάδα.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ην εξεπλεηηθφ
εξγαιεία OLBI. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν OLBI απνηηκά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κε
ηελ απνηίκεζε ησλ δχν δηαζηάζεσλ (απνδέζκεπζε θαη εμάληιεζε) γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο
λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ εγθπξφηεηαο
πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρέζε θαη άιισλ δηαζηάζεσλ. Γηα απηφ ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία απνηίκεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο φπσο ην Maslach Burnout Inventory (ΜΒΗ) πνπ ζα επέηξεπε ηαπηφρξνλα ηελ
επαιήζεπζε θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο (κεηξηθή θαη παξαγνληηθή ηζνδπλακία).
Σέινο, ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (CFA) έγηλε κε ην ινγηζκηθφ LISREL 8.8, ελψ
ζα ήηαλ δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια ινγηζκηθά φπσο ην IBM SPSS AMOS,
STATA, EQS θ.ά., ηα νπνία δηαζέηνπλ λέεο δπλαηφηεηεο παξαγνληηθψλ αλαιχζεσλ ψζηε κε
ηε ρξήζε ηερληθψλ κεηξηθήο θαη δνκηθήο εγθπξφηεηαο ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ
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θαη αληηπαξαβνιψλ ησλ απνηειεζκάησλ.
14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο σο πξνο ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε
βηβιηνγξαθία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κηθξφ αξηζκφ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα γηα
ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI λα απνηηκά ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε δε ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηηο αληηιήςεηο ζηειερψλ
εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη
λα εζηηάζεη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο (ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο, γλσζηηθά ειιείκκαηα) πνπ
κπνξεί λα επηδξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σέινο, ε έξεπλα λα επεθηαζεί θαη ζε
άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα αθφκα θαη ζε άιιεο ρψξεο
ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδπαζηηθά θαη κε άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ψζηε λα ππάξρεη ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο παξαγνληηθήο θαη
ζπγθιίλνπζαο ηζνδπλακίαο θαη εγθπξφηεηαο κεηαμχ ηνπο.
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Ζ Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζε πξφζθπγεο καζεηέο ζην ΔιιεληθφΓεκνηηθφ
ρνιείν: Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηνλ εγγξακκαηηζκφ ηνπο
Teaching English to refugee students in the Greek Primary School: Problems and
difficulties towards literacy development
Νηθνιέηα Γέξβνπ, Καζεγήηξηα Αγγιηθώλ, nicoldervou@yahoo.gr
Nikoleta Dervou, English teacher, nicoldervou@yahoo.gr

Abstract: The present study concerns the difficulties refugee students are facing in their
literacy development while attending English lessons in preparatory afternoon classes
(DYEP) in Greek primary schools..Within the framework of this study, a number of factors
that affect their learning are explored and suggestions for further assistance are sought. The
lack of resources from international literature concerning specific literacy programs on
refugees education is the gap that this work aims to explore and design a syllabus with useful
tips on how to develop refugees‘ reading and writing skills right from the beginning of their
study of the English language.Σhe research is conducted through mixed methods approach by
integrating quantitative-qualitative data from questionnaires, interviews and class observation.
The data analysis provides information in relation to the problematic areas in refugees‘
literacy acquisition. It also discusses certain factors that impede students‘ literacy
development such as the present curriculum, lack of trained teachers and Mediator‘s support
as well as students‘ insufficient school experience and low degree of parental involvement.
The findings of the research have been exploited for the development of a syllabus which is
actually the main contribution of this study to refugees‘ education and teachers‘ work.
Keywords: refugees, literacy development, difficulties, syllabus
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
πξφζθπγεο καζεηέο ζρεηηθά κε ηνλ εγγξακκαηηζκφηνπο θαηά ηε δηάξθεηα καζεκάησλ
αγγιηθήο γιψζζαο ζε απνγεπκαηηλέο ηάμεηο ππνδνρήο (ΓΤΔΠ) ζε ειιεληθά δεκνηηθά
ζρνιεία. Απνζθνπεί αθφκε ζηελ δηεξεχλεζε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
εθπαίδεπζε πξνζθχγσλ φπσο επίζεο θαη ζηελ αλεχξεζε ιχζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ
αδπλακηψλ ηνπο. Ζ έιιεηςε πεγψλ απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα
πξνγξάκκαηα εγγξακκαηηζκνχ πξνζθχγσλ είλαη ην θελφ πνπ ζθνπεχεη λα εμεξεπλήζεη ε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη λα ζρεδηάζεη έλα πξφγξακκα καζεκάησλ/χιεο (syllabus) πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πξαθηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία αλάγλσζεο θαη γξαθήο πξνζθχγσλ
καζεηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ αγγιηθήο γιψζζαο. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
βαζίδεηαη ζε κηθηνχ ηχπνπ κεζνδνινγία, γίλεηαη δειαδή ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη
πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο θαη παξαθνινχζεζε ηάμεο Ζ
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αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνβιεκαηηθέο
πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εγγξακκαηηζκφ ησλ πξνζθχγσλ. Δληνπίδεη αθφκε δηάθνξνπο
παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε φπσο ην παξφλ πξφγξακκα
ζπνπδψλ, ηελ ειιηπή επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, ηελ απνπζία Γηακεζνιαβεηή θαη επίζεο
ηελ αλεπαξθή ζρνιηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ
ηνπο.Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο
καζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: πξφζθπγεο, εγγξακκαηηζκφο, δπζθνιίεο, πξφγξακκα καζεκάησλ

Introduction
1.1 Aims of the research
Σhe purpose of the research is to explore the problems and difficulties that refugee students
face in their foreign language literacy development with a view to creating an (empiricallyderived) syllabus which will aim at enhancing their ability in writing and reading. The study
intends to reveal the main causes of learners‘ weaknesses in reading and writing which may
be due to their different educational experiences, systemsand parents‘role in the children‘s
education,among others. The syllabus, which will be the outcome of the research, could be
used as a guide for teachers that have no special training or experience in teaching refugees.
Along with the syllabus, a set of methods and techniques will also be suggested in order to
makeEnglish as a Foreign Language (EFL) teaching easier and more effective thus creating a
more supportive environment for refugee students.The research addresses the following
questions:
 What are the problems and difficulties that refugee learners face in their foreign language
literacydevelopment?
 What are the main causes of the refugee learners' weaknesses in their readingand writing
development?
 What are the most important factors that affect their reading and writing ability?
To achieve its aims the research is conducted through the use of mixed methods approach.
This includes integration or mixing of quantitative data such as closed questionnaire formats
and qualitative data derived from interviews, class observations (Richards, 2001, pp. 296297).
1.2 Motivation for the research
During the past two years 1.3 million people have travelled through Greece in search of safety
and a better life in Europe. The majority of the refugees come from Syria, Afghanistan, and
Iraq (European Stability Initiative, 2017). According to the Greek Ministry of Education
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(2017) children that live in refugee camps are 7,500-8,500 and 60% of them are 4-15 years
old.Under the new circumstances, high priority has been given by the government to actions
aiming at ensuring access to education for refugee children. In particular, a special
educational program was launched in October 2016 concerning the establishment and
operation of ―Reception-Preparatory Classes for the Education of Refugees‖ (DYEP) in
certain public schools in Greece during afternoon hours. It includes an open curriculum based
on the formal educational program of teaching English in the Greek primary schools (Institute
of Educational Policy, 2016). Its aim is to facilitate refugee children‘s integration into the
educational process and gradually allow them to attend Greek morning schools.
However, the program was delayed to start in some schools and the number of students was
unstable and changeable throughout the school year (Greek Council for Refugees, 2017).
Finally, 2,643 children managed to attend the Greek primary and Junior High schools with
many problems of adjustment with issues concerning education and socialization (Capella,
Zionasand Konstadinidou, 2017). From my personal experience and other teachers‘ reports
but also drawing upon relevant research (see Stathopoulou and Ntasi, forthcoming), it seems
that the instructors who were chosen to teach refugee children were not adequately informed
and trained for this particular group of learners. Most of the times they had to improvise in
order to communicate with students that do not speak either English or Greek. As a result, the
program had constantly to be adapted or even changed to meet learners‘ needs and interestsIt
is obvious that teachers face numerous difficulties in this context, one of which is refugees‘
literacy development.
This research attempts to address the issue of refugees‘ literacy development for instance,
their ability to read and write, an aspect of literature which is yet unexplored. Although
studies may identify the problematic areas when refugees start reading and writing in another
language, these studies do not seem to provide and suggest specific techniques as to how the
teaching procedure and the learning process can be assisted. For instance, in Fender‘s research
(2008) for Arabic EFL learners certain problems in spelling knowledge and pronunciation
have been reported without clarifying the reasons and the ways to deal with them. Moreover,
Shabbir and Bughio‘s study (2003) as well as Ansari‘s research (2012) may have offered
useful information about the factors that affect refugees‘ language learning and the difficulties
they face in learning the English language yet they do not recommend specific ways to handle
them at the very initial stages of the course. Thus, this research intends to explore this
uncharted area of literature.
1.3 Context of the research
As already stated, the present study addresses the issue of teaching English to refugee students
(mainly Arabic speakers) of mixedages, nationalities and needs.They attend ReceptionPreparatory Classes for the Education of Refugees (DYEP) in certain public primary schools
during afternoon hours (2.00-6.00 pm). The subjects that are taught are Greek, English,
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sports, maths, arts and computer science. It is expected that refugee students will be
adequately equipped with fundamental knowledge and language skills in order to integrate
into the Greek schools the next school year as most of them cannot communicate in English
or Greek and have not attended compulsory education for a long time due to war conditions.
Thecurrent curriculum of English as a foreign language is based upon the principles of the
Cross-curricular Unified Framework (2003) and the Integrated Language Curriculum (2011).
Multiculturism and multilingualism are strongly emphasized. Students from different
nationalities are expected to respond to the needs that initially arise in school life and later in
their broader social environment. In a broader sense, the program can follow basic principles
of inclusive education. It is expected to embrace diversity and learners differences (McManis,
2017) and promote equal opportunities for all learners ―irrespective of gender, language,
ability, religion, nationality or other characteristics‖ (Maathuis, 2016, p. 6).Although the
refugee education programme implemented by the Ministry of Education is highly welcome,
its implementation rate is slow, and a gap persists in meeting the needs of children who have
missed years of schooling. Furthermore, certain problems have appeared to teachingthis
particular group and one of them concerns their literacy development of the English language.

2. Refugees‟ literacy development: Reviewing the literature
2.1The development of refugee students‟ reading and writing skills:problems and
difficulties
Refugee children often demonstrate difficulties in reading English not only at initial stages
but even at later ones. English and Arabic have many structural differences in certain areas
such as reading direction, alphabetic, phonological system and pronunciation (Ashour, 2017),
issues that according to various studies seem to affect refugees literacy development. On
similar grounds, the acquisition of writing skills in English is highly demanding for Arab
students (beginners and more advanced) since their alphabetic, orthographic systems,
punctuation as well as syntax and writing conventions (organisation, style, structure) are quite
different from English. (Burns and Siegel, 2017, p. 194-195). It seems that most of the
difficulties refugee learners encounter in their L2 literacy acquisition, are attributed to native‘s
language interference as well as to the complexity of the target language itself .They seem to
have incomplete knowledge of the English language and tend to transfer rules, linguistic
patterns and structures from mother tongue to L2 (Alkateeb, 2016).
So, under this scope a few ways are recommended in order to make English teaching more
effective to this particular group. For example, according to Martin (2011, p. 77) ―it is
possible that with phonics, spelling and a focus on accurate reading aloud may help Arab
speakers develop better English word recognition, phonological processing and reading
skills‖. The use of pre-writing techniques to familiarise them with the Latin script, upper and
lower case letters, English punctuation, for instance, the use of commas, fullstops (Dirou,
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2016) are necessary to be included in refugees‘ curriculum.
However, it is essential to stress at this point that certain socio-cultural factors may obscure
refugees literacy development as well. For instance, their living conditions, poor schooling
experiences, low level of parental support and exposure to L2. Arab learners are not exposed
to spoken and written English as English is considered a foreign language, it does not have an
official key role in their daily activities or in the political sector. ―Therefore exposure to
English is largerly confined to the classroom which typically does not exceed a few hours a
day of form-focused, teacher-centred instruction (Busaidi and Saqqaf, 2015, p. 185).
In conclusion,most of the studies pay more attention to discovering refugees‘ literacy
problems and the factors that may affect their development.They provide general tips for
learners‘ support,but there is no specific syllabus that can be followed at the initial stages of
refugees‘literacy development, a gap this study attempts to address. It is essential to focus on
creating new educational programs or modifying the current ones which should include
remedial procedures, techniques inorder to minimize errors and overcome students‘
weaknesses.

3. Methodology
3.1 Researchorganisation: methods and tools
This study has been conducted following the use of mixed methods approach. This includes
integration or mixing of quantitative data derived from semi-structured questionnaires and
qualitative data derived from interviews and class observations(McLeod,
2008).Mixedmethodologycan providea more completeand better understanding of the
problematic areas, as participants point of view and experience are reflected. Besides the
combination of tools for the purposes of this research has led to the triangulation of
data,which ―entails the use of multiple data sources and multiple methods of data collection in
order to reduce subjectivity and increase the validity of findings‖ (Ayakli and Karavas, 2004,
p. 179).
The survey is carried out in three phases from January to May 2018. In Phase 1, a specially
designed questionnaire has been constructed and given out to teachers who completed it
electronically. The teachers‘ questionnaire is semi-formal and is written in both English and
Greek. It had been foreseen that the questionnaire may be completed by teachers of Greek as a
foreign language apart from EFL teachers and this accounts for the two languages
used.During this phase, semi-stuctured interviews have also been conducted
byteachers.Interviewees could respond to questions through e-mail, phone or face to face
interaction but most of them preferred to respond electronically.While Phase 1 focuses on
teachers, Phase 2 moves attention to refugee students themselves. Mini questionnaires have
been completed by them while at the same time the researcher has observed for two weeks a
class with thirteen refugee studentsin the third sector of Athens district where lessons started
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quite late in the beginning of December 2017. However, students (aged 6-12) could not
understand some of the questions and we tried with the use of body language and drawings on
the board to make everything clear and comprehensible. The data has been analysed,
evaluated and reported in the form of tables, statistics, graphs and verbal interpretation. Phase
3 involves the development of the syllabus and materials on the basis of the results from
Phase 1 and 2 in order to make suggestions that can improve the current educational program
and help towards the development of refugees‘ reading and writing skills.

4. Data Analysis and Results
The findings derived from the questionnaires, the interviews and the classroom observations
led to useful conclusions. Teachers responses to literacy difficulties ( 25 questionnaires and
10 interviews) seem to coincide with students‘ answers (13 responses). As shown in Graph 1,
refugees very often seem to have problems with letters recognition (64%), words
identification (52%), syllabic-phonemic reading (60%), reading techniques (56%),reading
speed (56%), skimming (52%) and scanning (64%). As for the writing difficulties, the results
in Graph 2 show that the most problematic areas are related to:punctuation (64%) separation
of words (64%), structuring of sentences (72%) and organising paragraphs (76%).The use of
the Latin script (60%), the upper-lower case letters (60%), the writing direction from left to
right (60%) are some of the problems that teachers state that very often appear in refugees‘
writing development.
Ηnterviewees alsorefer to students‘ problems related to the English reading and writing system
and said that ―the most difficult part was teaching them to write from left to right as well as
the Latin script,the reading-writing direction/orientation‖. Four interviewees stress the lack of
communication between teachers and refugees and state that ―I cannot explain things in their
language since theycannot understand mine, everything seems unknown to the students,
strange to them, most of them have never been to an English class before‖.Two respondents
refer to spelling and pronunciation problems and one admits that ―refugees cannot follow the
current syllabus‖.
In similar vein, as Graph 3 indicates, all students (100%) admit that they face problems with
therecognition of the English letters, pronunciation and spelling. Furthermore, a high
percentage, 69,2% is confused with the reading-writing direction of the English language (i.e.,
from left to right) and 53,8% with punctuation.
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10. How often do refugee learners have problems with the following
reading areas?
NEVER=1
RARELY=2
SOMETIMES=3
OFTEN=4

Scanning

12%

Skimming

24%

64%

8%

40%

12%

Reading Speed

32%

Syllabic-Phonemic reading
Words identification

56%
60%

20% 28%
4%

Letters recognition
0

52%
56%

12%
12% 20%
8%
8%
24%

Reading techniques

VERY OFTEN=5

52%

12% 20%

5

64%

10

15

20

NUMBER OF RESPONDENTS

25

Graph 1: Reading difficulties

12.In which areas do refugee students often face difficulties regarding
the skill of writing?
NEVER=1

RARELY=2

SOMETIMES=3

Organising paragraphs

4%

Structuring sentences

4%

OFTEN=4

20%

64%

12% 20%
12%

4%8%

Punctuation

24%
24%

8%12%
20%

Latin script
0

60%
60%
64%
60%

5 NUMBER
10 OF RESPONDENTS
15
20
Graph 2: Writing difficulties
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Upper-lower case letters
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24%

12%
8% 16%

Writing direction left-…
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13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8. Do you face difficulties in the following areas?

English letters
recognition- 100%

Reading-Writing Pronunciation-100%
direction-69,2%

Spelling-100%

Punctuation (full
stops, commas, etc)53,8%

Litreracy difficulties
Graph 3: Students‟ literacy difficulties

What is more, the information obtained from teachers‘responses concerning the factors that
affect refugees‘learningconfirmed the findings from classroom observation. The teachers
point out (see Graph 4), that the most frequent challenges they face while teaching refugees
are related to the curriculum (68%), the materials/aids (76%), their limited training (88%) and
the lack of mediators‘ support (72%) and 68% of the participants referred to problems that
sometimes relate to their superiors support and cooperation.Four interviewees answer that
they are―not so much‖ trained for this particular group of learners and three say ―I am only
based on previous experience, my knowledge, I follow my instincts.‖ What is more, teachers
seem to need further support in their work.Three teachers state: ―Mediators are necessary,we
are left alone to handle many problems, parents are little or no involved,we need help and
support‖.The vast majority of interviewees admit that a new syllabus could be essential for
refugees‘ support. Tworespondents emphasize that the syllabus should have already been
created and said ―I think that is the first thing that the Ministry of Education should have
designed, it should have been created before refugees enroll in Greek schools.
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14. Rate from the most frequent (5) to the least frequent(1) the problems or
challenges you faced while teaching refugee students.
NEVER=1
RARELY=2
SOMETIMES=3
OFTEN=4
8% 12%
8%
Mediators support
12%
8% 12%

Support from superiors
Teacher training

4%
4%
4%

Materials,aids

4%
4%

Curriculum

4%
4%
4%

Teachers' responses

0

VERY OFTEN=5
72%
68%

88%
16%

76%

20%

5

68%

10

15

20

25

Gragh 4: Factors affecting refugees‟education

Similarly,the findings from classroom observation as shown in Tables 1,2, 3 enhanced the fact
that the current educational program has to be improved and adjusted to refugees‘ needs and
abilities while teachers should be adequately trained for teaching refugees.Α new syllabuswith
practices that promote inclusive, differentiated, computer assisted instruction as well as
contextualized,cooperative and collaborative learning is considered a good idea.
Table 1: Instructor‟s knowledge/ preparation

CRITERIA EVALUATION: 1=Needs Improvement, 2=Satisfactory, 3=Excellent
Well-prepared, aware of refugees‘needs and interests
2
Confident, not nervous

2

Explained, clarified new concepts

2

Presented material at an appropriate level for students

1

Facilitated students with additional resources (audio, visual aids)

1
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Table 2: Teacher‟s methods /style

CRITERIA EVALUATION: 1=Needs Improvement, 2=Satisfactory, 3=Excellent
Active, cooperative and collaborative learning

2

Asked questions to monitor students‘understanding

2

Waited sufficient time for students‘responses

2

Restated questions-answers if necessary

2

Used various methods successfully to support refugees‘literacy

1

(e.g differentiated,inclusive, contextualised, computer assisted
instruction)
Handled students‘distracting, discipline problems

2

Table 3: Classroom report

Summary of classroom observation :Weaknesses, Areas of Improvement
The lessons were delayed to start and when students went into the classroom most of the boys
made a lot of noise, interrupted the lesson and annoyed the girls. The class was of mixed ages
and nationalities with students of limited or no school experience. It was rather difficult and
time consuming to make everything clear to every student as most of them were not familiar
with the English language. The methods, materials, aids of the course were not sufficient
enough to meet refugees literacy needs. So, it would be a good idea to use differentiated,
inclusive instruction and alsosome homework for further practice may help learners. ICTS
could be included in the teaching procedure but in this class there were not any computers
available.

5.The Syllabus
GENERAL INFORMATION
The proposed syllabus is the outcome of the discussed researchresultson literacy difficulties
and alsoof suggestions for coping with students‘ weaknesses.The 10-Week syllabus is
designed for Pre-A1 to A2 level refugee students, aged 6-12,attending preparatory afternoon
classes (DYEP) in the Greek primary schools. It aims at supporting refugees‘ literacy
development at initial stages through certain methods, techniques, materials and
activities.Italso aims at familiarising students with the educational process and gradually
integrate them into the Greek educational system.
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AIM
-to develop students‘ writing and reading ability in the English language
-to cope with certain difficulties concerning the reading and writing system of L2
MATERIALS/AIDS
All the activities are designed by the teacher (Appendix I).Worksheets, photocopies of
storybooks, realia, flashcards, computer and projector are used to support students language
learning.
PROCEDURE AND IMPORTANCE OF THE SYLLABUS
The syllabus covers the first ten weeks of refugees‘ English course. Students attend English
lessons for four hours (per week),concerning the teaching of the four language skills,
reading,writing, speaking and listening. However, the focus of this syllabus is on two skills,
reading and writing. Literacy lessons may be two to four hours per week. The syllabus
consists of pre-literacy practices, reading and writing activities concerning the alphabet,
certain groups of words and contextualized language learning.It includes a variety of methods
techniques, materials and activities thatpromote differentiated, inclusive instruction catering
for students‘ needs and interests. Computer assisted language learning is also recommended
as an alternative way of presenting and practising new elements of the English language.
Students (Ss) are expected to be actively involved in the learning procedure, in self and peer
correction and be engaged in cooperative learning and team work in order to develop their
literacy skills in the most effective way. The syllabus may not only support learners‘ literacy
development but also current and future teachers‘work.
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WEEKS
WEEK 1

TOPIC
HELLO!
WHAT‟S
YOUR
NAME? –

WRITE IN

WEEK 2

ΣΖΔ
ALPHABE
T (Aa-Hh/ba/ /ca/,
/da/....)

AIMS TO
Create positive
firstimpressions and get
to know each other.
Activate students‘
schemata and enhance
their perception level.
Familiarise students
with features of
effective
communication and
paralinguistic aspects,
print
concepts,handwriting

Introduce English
alphabet sounds and
help students recognize
and write a part of the
alphabet
Become familiar with
syllabic-phonemic
reading, upper-lower
case letters and be
aware of
letters‘particular order

WEEK 3

HELLO!
WHAT‟S
YOUR
NAME? –

WRITE IN
ΣΖΔ
ALPHABE
T (Aa-Hh-

Further practise on
alphabet learning
Be able to combine
units of sounds and
encourage students to
be actively involved in
their own learning

SUGGESTED ACTIVITIES
TIME
Warm-up: Welcoming, Introducing
2 hrs
themselves, Greetings.
1.Ss are given samples of name cards
and are asked to make their own.
2. Ss are asked to look at photos with
common English words, i.e computer,
video, sandwich and ask their partner:
―What is this?‖
3. Ss are provided with everyday
expressions in English and Arabic.
They work in pairs, ask and answer
questions and give directions: ―What‘s
your name?, How are you?, Sit
down/Be quiet.
4. Ss are asked to start using their
pencil from left to right on dotted
lines. 5. Ss trace lines and shapes.
1. Ss are introduced to English sounds 3 hrs
through an alphabet music box . They
press a letter button and they repeat
the alphabet sounds they hear.
2. Ss are asked to trace the first eight
alphabet letters and then they write,
Aa-Hh, upper-lower case letters. They
are practised reading some syllable
cards:/ba/, /ca/, /da/...
3. After introducing students to
alphabet songs, reading the letters
through rhymes, they are expected to
match big with small letters.
4. Ss in pairs, fill in the missing bigsmall letters from the alphabet train.
Warm-up: Alphabet songs
3hrs
1.Ss are asked to trace and write the
next letters
Ii -Qq. Then they are provided with
syllable cards and are expected to
produce new syllables. 2.Ss are asked
to trace the small letters from capitals
I-Q.
3-4. Ss are involved in game like
activities. First, they play in two
groups sudoku and then a letter game.
One group has the capital letters and
the other one the small letters.They
should be able to recognise the letters
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and shout ―I have a big A‖ and the
others shout ―I have a small a‖.
Homework: Ss are asked to make their
own letter cards from A to Q at home
and get ready to read and write them
in the next session.

/ba/ /ca/,
/da/....)

WEEK 4

WEEK 5

MOVING
ON (Ii-Qq
/ka/, /le/,
/ma/....)
ALPHABE
T
ENDING
(Rr-Zz)
REVIEW
(Aa-Zz)

MY
SCHOOL
OBJECTS
(/sh/, /ch/,
/th,/, /wh/,
/oo/, /ee/)

Master reading and
writing ability of the
alphabet.
Be actively involved in
game-like activities and
revise reading and
writing already learnt

Raise
students‘phonemic
awareness and practise
pronunciation and
spelling of new
knowledge
Be able to transfer new
knowledge and be
engaged in cooperative
learning and learning
by doing
material
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Warm-up: Alphabet singing by all
3 hrs
students and with teacher‘s support.
1.Ss are asked to trace and then write
the last nine letters of the alphabet.2.
Ss should find which letters are
missing from the table.3. Ss are
provided with capital letters and are
expected to choose the small letter that
matches with the big one. 4-5.Students
are encouraged to participate in
games. First, in three groups, they play
a letter bingo. The group that marks all
the letters first is the quizmaster.
Then, in pairs, they play a letter card
game. One student picks a card , reads
the letter and the other writes it on
his/her notebook
6. Ss work in two groups. The
Watchers, watch a video extract with
no sound and should read the letters
they see while the Listeners, listen
with no picture and should write the
letters that they hear.
Warm- up: Introducing vowel4 hrs
consonant combinations and school
objects through audio visual support
and writing practice.1.Ss work in
pairs. One student spells a school word
and the other checks.Then they are
asked to find the school objects in
their bags and say: ―I have a pen, a
book...‖and their partners may say: ―I
have a pen, too..‖
2.The older students are asked to write
the school objects from the pictures
shown while the younger ones are
asked to trace the school supplies in
the puzzle.3. Ss are asked to match
pictures with school objects. 4.Ss are
encouraged to make two dice one with
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WEEK 6

WEEK 7

WEEK 8

words and one with pictures of school
stuff and in pairs they roll and say
what they see and then write.5. In two
groups, the younger pick cards from
the school bag and read what they see.
The older pick a picture card and write
what they see. Homework. Students
may make their own school cards and
revise new knowledge
Stimulate students
Warm-up: Intoducing colours through 4 hrs
MY
Reinforce their ability
the use of the classroom as a real
COLOUR
to make associations
setting and video support, too.
BOOK
1. Ss are asked to trace nine colours in
Recognize and make
the butterfly photo and mark them in
relationships of new
the puzzle.The older ones are also
THEBRO
vocabulary
expected to write the names of the
WN BEAR
colours under the right photo.
STORY(a)
Be involved in team
2. All Ss are expected to recognize the
(by Bill
work andrelate previous colours and colour the stars
Martin&
respectively. Warm-up: Reading
Eric Carle) to new knowledge
aloud, pointing, turning pages, use of
certain tone of voice
3.Work in groups. One group should
place the colour stickers to the right
animals of the story.The other group
should fill in the right colours for
each animal.
4. Ss are encouraged to sing in two
groups, one asks, the other answers. 5.
Ss are asked to make a mini colour
book and write about what they have
learnt so far: a red pen, a blue book , a
brown bear They may continue the
activity at home.
Be able to connect and
Warm-up: All class singing the whole 2 hrs
THEBRO
WN BEAR transfer new knowledge story.1.The younger students are asked
to match pictrures from the story with
STORY(b)
Revise basic elements
the right words while the older ones
of learnt information
fill in the missing letters. 2. The
youngers check information while the
olders, fill in certain gaps from the
story. 3-4 Ss search for animals in the
Puzzle and on the story wheel 5. Ss in
pairs, fill in a story map with whquestions :Who, What, Which.
Warm-up:Reading the title, predicting 2 hrs
THEVERY Prepare students for
the plot.
HUNGRY newinformation and
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1. Ss in pairs, fill in the calendar table
with the days, quantity and amount of
Organise their thinking food the caterpillar ate and form
and become aware of
sentences such as: ‗On Monday the
the sequence of events
very hungry caterpillar ate one apple,
on Tuesday...
2. Ss in two groups, fill in the story
map by responding to wh-questions
(who, what, when , how much/many)
and form sentences such as: The very
hungry caterpillar ate one apple, two
pears, but he was still hungry
Stimulate students and
Warm up. Play a video extract, pause
THE
3 hrs
make predictions
and guess what is next.
VERY
1-2 .Ss are involved in game-like
HUNGRY
Be
engaged
in
problem
activities. They should find certain
CATERPI
solving and enhance
words in puzzle and crossword.
LLAR
3.Work in two groups. The youngers
STORY (b) spelling ability
put scenes from the story in the correct
Identify the basic
order while the older ones based on
components of the story the pictures should write in the correct
order what fruits the very hungry
caterpillar ate day by day.
4. Ss in pairs add more information to
the story map. Homework: Ss are
asked to complete the story‘s calendar.
They make their own calendar with
their daily eating habits and bring it to
the next lesson.
Raise students‘
Warm-up: Reading aloud the rest of
THE
3 hrs
imagination
the story except for the last page. Ss
VERY
guess the ending.
HUNGRY
CATERPI Be actively involved in 1. Ss write the ending of the story and
their own learning
put it in a box. Teacher checks and
LLAR
appraises all responses.
STORY (c)
Practise spelling ability 2. Ss are involved in roleplaying,
and revise learnt
acting out a play based on the story
knowledge
plot.
Group A: The Narrators Group B: The
Feeders Group C: The Very Hungry
Caterpillar
3. Ss in groups, play scrabble. Group
A, finds words related to school and
colours.
Group B, finds words related to food
and animals
CATERPI
LLAR
STORY (a)
(by Eric
Carle)

WEEK 9

WEEK 10
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6. Conclusions
The purpose of the present study was to explore the problems and difficulties that refugee
students face in their foreign language literacy development. The study actuallyintended to
reveal the main causesof learners‘weaknesses in reading and writing.The proposed materials,
presented in the previous chapter, which materials constitute the outcome of the research,
canbe used as a guide for teachers that have no special training or experience in teaching
refugees. Research conducted through mixed method approach by integrating qualitative and
quantitativedata.Thefindings derived from the questionnaires, the interviews and the
classroomobservationsled to useful conclusions.
Refugee students as shown in teachers and students‘responses are facing certain difficulties as
far as writing and reading in English are concerned.Arabic and English are different
languages in many significant ways, as for instance in the alphabet, the phonological system,
their grammar system, their pronunciation and finally the reading and writing direction.
Students seem to transfer L1 rules to L2 and consequently Arab beginners are confused with
the rules of the target language.These findings are confirmed by Alkateeb(2016) and Ashour‘s
study (2017) who noted that the different origins, reading and writing system of English and
Arabic language create problems to refugees L2 acquisition and many errors are attributed to
mother tongue interference.
According toteachers‘responses and classroom observations,the present curriculum of
teaching refugees in Greek primary schools needs improvement and enrichment with
methods, techniques, practices and materials that can meet the learners‘ needs and
interests.Teachers also need to be well- prepared and trained for refugees‘education.All in all,
the research addressed issues about refugee students that are new to the Greek educational
reality. It is expected to sensitize other teachers and researchers to be involved with refugees‘
education and realise that from now on refugee students would represent a significant number
of learners in the Greek school environment.
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APPENDIX I :
Sample actvities
A.Pre-literacy, contextualisation, coopeation
1. Trace the lines, shapes and letters

/////////////////////////////////////
///////
00000000000000000000
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
2. Can you read the pairs?

BA CA DA BE CE DE

3. After reading the story ―The Very Hungry Caterpillar‖ fill in the flower map with your
partner.
WHEN
HOW
MANY

WHAT

STORY
MAP

WHY

WHO

B. Differentiation/ ICTS.
After audio- visual support. 3. Can you write the school objects? (For older students)

......................................................................................................................................................
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4. Trace the school objects (For younger students)
PENCIL, BOOK, PEN, BOARD, ERASER, CHAIR

PENYETBOOKS
ENERASEROOL
NOTDESKGOP
M
CHAIRKLRTKO
IBOARDNMKIO
LMONOTELLMI

PENYETBOOKS
E N E R A S E R OO L
N O T D E S KO P M
CHAIRKLRT

IBOARDNMKIO
LMONOTELLMI
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Γηεξεχλεζε απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ γηα ηηο δπζθνιίεο
πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο. Μία κειέηε πεξίπησζεο
Investigating of teachers‟ views in Vocational Lyceums for the difficulties encountered
during the implementation of the Apprenticeship. Acasestudy
Δπζηαζία Καξακπίλε, Δθπαηδεπηηθόο ΓΔ, ΜΓΔ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο»ΔΑΠ, ekarampini@sch.gr
Δπάγγεινο Αλάγλνπ, ΔΠ ΔΑΠ, anagnouev@yahoo.gr
Efstathia Karampini, Secondary school teacher, MSC «Science of education» Hellenic Open
University,ekarampini@sch.gr
Evaggelos Anagnou, Tutor Hellenic Open University, anagnouev@yahoo.gr

Abstract: The introduction of the institution of the EPALApprenticeship in the framework of
law 4186/2013 was not only an emphatic revival of interest in the issue of Apprenticeship in
our country but also a new effort to strengthen the connection of VET with the labor market
combining in-school education with in-company training. After the completion of three years
of presence and implementation of the institution, with significant benefits for the apprentices,
a few different factors come up that make the participation and operation of the teachers
involved in the Apprenticeship difficult.
The purpose of this article is to record, investigate and interpret the personal views of fifteen
(15) teachers ofVocational High Schools in Patras regarding the difficulties encountered
during the implementation of the Apprenticeship in the school year 2018-2019. The
qualitative method for conducting the research is selected along with semi-structured
interviews as a tool for data collection and thematic analysis for their analysis. According to
the findings of the research, teachers face difficulties in their work mainly in bureaucracy,
lack of information about the institutional framework of Apprenticeship, extensive course
material, low level of knowledgeand indifference of students.
Keywords: Apprenticeship, Vocational Education and Training, Vocational Lyceums
(EPAL), Adult Education
Πεξίιεςε: Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο ζην
πιαίζην ηνπ Νφκνπ 4186/2013 απνηέιεζε φρη κφλν κηα εκθαηηθή αλαδσπχξσζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ην δήηεκα ηεο Μαζεηείαο ζηε ρψξα καο, αιιά θαη κηα λέα πξνζπάζεηα
ελίζρπζεο ηεο ζχλδεζεο ηεο ΔΔΚ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπλδπάδνληαο ηελ ελδνζρνιηθή
εθπαίδεπζε κε ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηξηψλ ρξφλσλ
παξνπζίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ, κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο,
αλαδχνληαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
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εκπιεθφκελσλ ζηε Μαζεηεία εθπαηδεπηηθψλ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη σο ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή, ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ
πξνζσπηθψλ απφςεσλ δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ηεο
Πάηξαοαλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο ην
ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, νη
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο σο εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε
γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην έξγν ηνπο, κε θπξηφηεξεο ηε γξαθεηνθξαηία, ηελ έιιεηςε
ελεκέξσζεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Μαζεηείαο, ηελ εθηεηακέλε χιε, ην ρακειφ
γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηελ αδηαθνξία καζεηεπφκελσλ.
Λέμεηο – Κιεηδηά: Μαζεηεία, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Δπαγγεικαηηθφ
Λχθεην, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ

Δηζαγσγή
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε επξσπατθφ επίπεδν νη θπβεξλήζεηο πνιιψλ ρσξψλ αλαγλσξίδνληαο
φηη ν ξφινο ηεο Μαζεηείαο είλαη θαζνξηζηηθφο:
 ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ,
 ζηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ ελήιηθνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,
 ζηελ θαιχηεξε αληηζηνίρηζε κεηαμχ ηεο θαηάξηηζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο
θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ απαζρφιεζε,
ζπλαηλνχλ ζηε δηακφξθσζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο, πξνσζνχλ θαη εθαξκφδνπλ κεηαξξπζκίζεηο
θαη επελδχζεηο ζεκαληηθψλ πφξσλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ή ηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ
πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην νδεγηψλ.
Ζ Διιεληθή πνιηηεία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ελαξκνληζηεί κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο θαη λα
αμηνπνηήζεη ηε δεδνκέλε ζεηηθή επξσπατθή εκπεηξία θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, επαλαθέξεη δπλακηθά ην ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο.

1. Ο ζεζκφο ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο–Σάμεο Μαζεηείαο
Σν 2013 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο–Σάμεο Μαζεηείαο»
πνπ νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη θαζίζηαηαη ζπλέρεηά ηεο σο κε ηππηθή
(πξναηξεηηθή) εθπαίδεπζε.Πξφθεηηαη γηα έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην δπηθφ
ζχζηεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ζην νπνίν ν ρξφλνο κάζεζεο
ελαιιάζζεηαη κεηαμχ: α) ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ εηδηθφηεηαο θαη
πξνπαξαζθεπαζηηθψλ καζεκάησλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη β) ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο.Ζ
εθαξκνγή ηεο Σάμεο Μαζεηείαο επνπηεχεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΑΗΘ, ελψ ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ επξσπατθνχο θαη
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εζληθνχο πφξνπο (Πατδνχζε, 2014).
Απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζε ελήιηθεο λένπο θαη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη απφθνηηνη
ΓΔΛ θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑΛ πνπ βξίζθνληαη εθηφο θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο. Ζ
επηινγή ηνπο βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα φπσο ην απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ (ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ), ν
βαζκφο ηνπ πηπρίνπ ηνπ ΔΠΑΛ θαη ηέινο ε ειηθία.Ζ θνίηεζε ζηελ Σάμε Μαζεηείαο δηαξθεί
ελλέα (9) κήλεο. Οη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ην εξγαζηεξηαθφ
κάζεκα εηδηθφηεηαο γηα κία εκέξα (7 δηδαθηηθέο ψξεο) αλά εβδνκάδα θαη ζπλνιηθά δηαθφζηεο
ηξεηο (203) ψξεο, ελψ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα αθνινπζνχλ
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο είθνζη νθηψ (28) σξψλ ηελ εβδνκάδα ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο. Ζ
δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο Σάμεο Μαζεηείαο ππφθεηηαη ζε ξπζκηζηηθφ πιαίζην,
ζεζκνζεηεκέλν απφ ην ΤΠΑΗΘ, ην νπνίν θαζνξίδεη: ηε ζχκβαζε εξγαζίαο, ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηνπο επφπηεο, ηνπο εθπαηδεπηέο ζην ρψξν εξγαζίαο, ηελ
ακνηβή θαη ηα πιήξε αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ καζεηεπφκελσλ. Ζ
απνδεκίσζε ησλ καζεηεπφκελσλ θαζνξίδεηαη ζην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηνπ
θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαη επηκεξίδεηαη ζε επηδφηεζε απφ ην
ΤΠΑΗΘ κέζσ ηεο επηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ θαη ζε κεληαία θαηαβνιή απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ
ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ θνξέα πνπ εθπαηδεχεη ην καζεηεπφκελν.
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΠΑΛ ή ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ
(ΔΚ) πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνπ εηδηθνχ γηα θάζε ηνκέα θαη εηδηθφηεηα πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, ην νπνίν ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πιαηζίνπ
Πνηφηεηαο (ΚΤΑ 26385/2017) θαη ηα αληίζηνηρα ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Σάμεο Μαζεηείαο
επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, πνπ πηζηνπνηεί ν ΔΟΠΠΔΠ.Οη καζεηεπφκελνη, κεηά ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Σάμεο Μαζεηείαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ελφο
πξνπαξαζθεπαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηξηάληα πέληε σξψλ (35) ζην ρψξν ηνπ ΔΠΑΛ, κπνξνχλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ.Οη πηζηνπνηεκέλνη απφθνηηνη
έρνπλ αλαβαζκίζεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα ζην επίπεδν 5 ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ.
1.1 Φάζεηο πινπνίεζεο ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο
Ζ βειηίσζε, εαλάπηπμε, θαη ε επέθηαζε ηεο Μαζεηείαο έρεη θαηαζηεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα
ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ΔΔΚ. Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο
πηινηηθήο εθαξκνγήο ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 (απφ 1-08-2016 ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, απφ 1-09-2016 ζηελ Πεξηθέξεηα
ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο χγρξνλεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γεσξγίαο θαη
απφ 20-02-2017 ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ Ζιεθηξνινγηθψλ
πζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ), ην πξφγξακκα ηεο Σάμεο Μαζεηείαο
αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη (CEDEFOP, 2018c).
Έπνληαη ηξεηο θάζεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη πνιχ
ελζαξξπληηθά ζηνηρεία γηα ην ζεζκφ, φπσο ε ζπλερήο ελζσκάησζε λέσλ εηδηθνηήησλ, ε
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θιηκαθνχκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε νινέλα θαη
κεγαιχηεξε δηάζεζε ζέζεσλ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Αλαιπηηθά ζηνηρεία,
αληίζηνηρα ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο ηεο Μαζεηείαο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1:

Πίλαθαο 4: ηνηρεία γηα ηηο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο Σάμεο Μαζεηείαο
(Πεγέο:https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/33603-21-03-18-entaksi-neon-eidikotitonsta-tmimata-mathiteias-apo-to-sxoliko-etos-2018-21)

Ζ επηινγή θαη ε ζηαδηαθή ελζσκάησζε ησλ εηδηθνηήησλ ζηελ Σάμε Μαζεηείαο έγηλε
ιακβάλνληαο ππφςε ηα εμήο θξηηήξηα: λα αλήθνπλ νη εηδηθφηεηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, λα
δεκηνπξγνχληαη ηκήκαηα κε επαξθή αξηζκφ καζεηεπφκελσλ, λα ππάξρεη γηα ηνπο απνθνίηνπο
πξννπηηθή απνξξφθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα δηαηίζεηαη επαξθήο αξηζκφο ζέζεσλ
ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα.
1.2 Ζ πινπνίεζε ηεο Γ΄ θάζεο ηεο Σάμεο Μαζεηείαο ζην Ννκφ Αραΐαο (Πάηξα)
Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν ππεχζπλνο ηεο Μαζεηείαο ηεο ΓΓΔ
Αραΐαο, ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 δεκηνπξγήζεθαλ ζην Ννκφ Αραΐαο, δεθαηέζζεξα (14)
ηκήκαηα Μαζεηείαο, ελψ εβδνκήληα ηέζζεξηο (74) εξγνδφηεο – έληεθα (11) ηνπ Γεκνζίνπ θαη
εμήληα ηξεηο (63) ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα – πξνζέθεξαλ εθαηφλ ζαξάληα ηξεηο (143) ζέζεηο
εξγαζίαο. ε ζχλνιν 143 καζεηεπφκελσλ, νη εβδνκήληα (70) εθπαηδεχηεθαλ ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ελψ νη εβδνκήληα ηξεηο (73) ζε ηδηψηεο. Ζ αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ καζεηεπφκελσλ, ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018,
ήηαλ +130% θαη +180% αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμή ηνπ.
Απφ ηα δεθαηέζζεξα (14) ηκήκαηα Μαζεηείαο, ηα δεθαηξία (13) ηκήκαηα ιεηηνχξγεζαλ ζε
ΔΠΑΛ ηεο Πάηξαο θαη κφιηο έλα (1) ηκήκα ζην ΔΠΑΛ Κάησ Αρατάο. Ζ πινπνίεζε ινηπφλ
ηεο Μαζεηείαο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 (Γ΄ θάζε), εζηηάζηεθε ζηα ΔΠΑΛ ηεο
Πάηξαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα δεθαηξία (13) ηκήκαηα θαηαλεκήζεθαλ σο εμήο:
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1ν ΔΠΑΛ Πάηξαο

 δχν (2) ηκήκαηα εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ορεκάησλ
 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ
 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη
Γεσπιεξνθνξηθήο

2ν ΔΠΑΛ Πάηξαο

 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ
πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ
 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηχσλ
θαη Σειεπηθνηλσληψλ
 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ

6ν ΔΠΑΛ Πάηξαο

 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Κνκκσηηθήο Σέρλεο

7ν ΔΠΑΛ Πάηξαο

 δχν (2) ηκήκαηα εηδηθφηεηαο Βνεζφο Ννζειεπηή
 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ

ΔΠΑΛ Παξαιίαο

 έλα (1) ηκήκα εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ

ηε Γ΄ θάζε ηεο Μαζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ Πάηξαο, ζπκκεηείραλ θαη ππνζηήξημαλ ηελ εθαξκνγή
ηεο, ζπλνιηθά ηξηάληα (30) εθπαηδεπηηθνί ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ.

2.Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ πνπ πινπνηνχλ ηελ Σάμε Μαζεηείαο
Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Σάμε Μαζεηείαο πξαγκαηνπνηείηαη κε δηπιφ
ξφιν: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (εθπαηδεπηή ελειίθσλ) ζηελ ηάμε θαη β) ηνπ επφπηε σο
δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ησλ καζεηεπφκελσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ
θνξέα. Γηα λα εθπιεξσζεί κε επηηπρία ν ξφινο ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο παξαθάησ
δηαζηάζεηο:
α) Χο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζηελ Σάμε Μαζεηείαο
 Να γλσξίδεη άξηηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο πνπ δηδάζθεη, λα παξνπζηάδεη
ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, λα νξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο
αλαγθαίεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηεπφκελσλ.
 Να ελζαξξχλεη ζπζηεκαηηθά ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηεπφκελσλ ζηε
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καζεζηαθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ.
 Να θαιιηεξγεί νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηεπφκελνπο, λα
αλαπηχζζεη καδί ηνπο ζρέζε ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ζπλεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ θαη λα ηνπο
ππνζηεξίδεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Μαζεηείαο.
β) Χο επφπηεο ζηελ Σάμε Μαζεηείαο
 Να επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο καζεηεπφκελνπεξγνδφηε.
 Να ζπκπιεξψλεη φια ηα απαξαίηεηα έληππα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεληαίεο εθζέζεηο
απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
 Να ελεκεξψλεη ηελ πιεξνθνξηαθή βάζε ηεο Μαζεηείαο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία.
2.1 Δπαγγεικαηηθή εμέιημε εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο
Σα ζπζηήκαηα ΔΔΚ δηεζλψο, εζηηάδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε κάζεζε πνπ ζπληειείηαη
ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζχγρξνλε αληίιεςε
πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα απνθηήζνπλ νη λένη αμηνπνηήζηκεο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα, γηαηί
νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθπαηδεχηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ παιαηνχ
κνληέινπ δηδαζθαιίαο, δελ είλαη επαξθψο ελήκεξνη ή έηνηκνη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο ηνπ 21νπ αηψλα γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηεπφκελσλ ηνπο. Γηα λα
είλαη δειαδή απνηειεζκαηηθνί θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο
ηνπ κεηαβαιιφκελνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχλ ην επίπεδν ησλ
παηδαγσγηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ, ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα
είλαη αλνηθηνί ζε ζπζηήκαηα παξνρήο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Chu,
Reynolds, Notari, Taveres & Lee, 2016).
Ζ πνηφηεηα θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε
πςειήο πνηφηεηαο παξνρήο πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο (CEDEFOP, 2016). Ζ επαγγεικαηηθή
εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ
παξαγφκελνπ έξγνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα επίπνλε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί
ηξνπνπνηνχλ δηαξθψο ηελ πξαθηηθή θαη ηελ ηερληθή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο θαηάξηηζεο. Ζ επαγγεικαηηθή ηνπο
αλάπηπμε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ε αλαγθαηφηεηα ηεο νπνίαο εληζρχεηαη
πεξαηηέξσ ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία
γεληθά. Απηέο νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά, δεκηνπξγνχλ λέεο
αλάγθεο ζηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Korelli & Mouzourides, 2016).
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3. ρεδηαζκφο θαη Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
ηελ ελφηεηα απηή δηαηππψλνληαη ν ζθνπφο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο,
αηηηνινγνχληαη ν κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηα εξγαιεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο.
3.1 θνπφο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσληεο Πάηξαο αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά
ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ηέζεθαλ ηα παξαθάησ Δξεπλεηηθά
Δξσηήκαηα:
1. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ηεο Πάηξαο κε ην ζεζκηθφ νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο Μαζεηείαοθαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηεο;
2. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ηεο Πάηξαοζηε ζρνιηθή
κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Μαζεηείαο;
3. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ηεο Πάηξαο σο επφπηεο ηεο
Μαζεηείαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο;
Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε
βάζνο νη παξάκεηξνη πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ζπκκεηνρή θαη ζηελ
ππνζηήξημε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο, αλ θαη απνηεινχλ βαζηθφ θνξέα
ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ.
3.2 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε- Δξεπλεηηθφ εξγαιείν
Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απάληεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε
ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαζψο πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ αλάδεημε ελφο θεληξηθνχ θαηλνκέλνπ (ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ νη
εκπιεθφκελνη ζηε Μαζεηεία εθπαηδεπηηθνί), «βαζηδόκελε ζηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ
ζηε κειέηε, ελώ ε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεθκεξηώλεη ην λόεκα θαη ηε ζεκαζία ηνπ
θεληξηθνύ θαηλνκέλνπ» (Creswell, 2016, ζ. 16-17).
3.3 Γείγκα - Πεξηνξηζκνί
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθεαπφ ηνλΗαλνπάξην έσο ην Μάξηην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 20192020. Γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλδεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ηεο
Πάηξαο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο, πνπ πινπνίεζαλην Μεηαιπθεηαθφ Έηνο-Σάμε Μαζεηείαο ηεο
Γ΄θάζεο(2018-2019). Ζ εξεπλήηξηα είρε εχθνιε πξφζβαζε(Cohen, Manion, & Morrison,
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2008)ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ ηεο ρξφληαο ζπλαδειθηθήο ζρέζεο καδί
ηνπο θαη νη ίδηνη δήισζαλ «δηαζέζηκνη θαη πξφζπκνη» (Creswell, 2016, ζ. 146) λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (βνιηθή δεηγκαηνιεςία).Οη έληεθα (11) απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο είραλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ επφπηε.Σα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ δηακνξθψζεθε, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα2:

Πίλαθαο 5: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ,
θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θακίαο άιιεο νκάδαο
εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο (Cohen et al., 2008).
3.4 Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηαηί
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παξνπζηάδεη επειημία σο πξνο ηελ ζεηξά, ηελ δηάηαμε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη
ηελ πξνζζαθαίξεζε ησλ εξσηήζεσλ, αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεληεπθηή ζρεηηθά κε
ην ηη θξίλεη πην θαηάιιειν θαη ηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ εξσηψκελν (Ησζεθίδεο,
2008· Creswell, 2016· Robson, 2010).Οη έληεθα (11) απφ ηηο δεθαπέληε (15) ζπλεληεχμεηο
έιαβαλ ρψξα ζην ζπίηη ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδνληαλ.Οη
ππφινηπεο ηέζζεξηο (4)πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμ απνζηάζεσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηε
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Skype ForBusiness,ιφγσ ηνπ επηβαιιφκελνπ γεληθεπκέλνπ
εγθιεηζκνχ φισλ ζην ζπίηη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ COVID-19.
3.5 Μέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο εθαξκφζηεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε.
Πξφθεηηαη γηα ηελ κέζνδν πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα απνθηά πξφζβαζε ζε ζπιινγηθέο
έλλνηεο θαη εκπεηξίεο, λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα πνιπάξηζκα λνεκαηηθά κνηίβα πνπ
αληρλεχνληαη ζην ζχλνιν ησλ ππφ κειέηε δεδνκέλσλ ηνπ θαη είλαη θαηάιιεια γηα λα
απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα (Braun & Clarke, 2012).

4. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο
Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέδεημε αμηφινγα επξήκαηα
αλαθνξηθά κε ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπο ηαμηλνκεκέλα αλά
εξεπλεηηθφ εξψηεκα.
4.1 Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο Μαζεηείαο
Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα δηαδηθαζηηθά ηεο Μαζεηείαο απεηθνλίδνληαη ζην
γξάθεκα 1:

Θεςμικό Πλαίςιο
τησ Μαθητείασ
33%

Γραφειοκρατία
67%

Γξάθεκα1: Οη δπζθνιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα δηαδηθαζηηθά ηεο Μαζεηείαο

Ζ πιεηνλφηεηα ινηπφλ ησλ επνπηψλ θαηέδεημε κε θαζαξφηεηα θαη ζαθήλεηα φηη
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δπζθνιεχηεθε πνιχ κε ηα πνιιά θαη δπζλφεηα έληππα (παξνπζηνιφγηα, θ.ά.) θαη
βηβιία(πξσηφθνιιν, κεηξψν καζεηεπφκελσλ, θ.ά.) αιιά θαη ζηνλ πνιχ ρξφλν πνπ απαηηεί ε
ζπκπιήξσζή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Δ13 αλαθέξεηαη ζε «παξνπζηνιόγηα,πξσηόθνιιν,
κεηξών καζεηεπνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη, λα πξσηνθνιιώληαη θαη λα
ηεξνύληαη»ν Δ5 θάλεη ιφγν γηα «κεγάιε γξαθεηνθξαηία, κε πνιιά έληππα αθαηαλόεηα γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο»θαην Δ8 ππνζηεξίδεη φηη «απαηηεί πνιύ ρξόλν λα ηε δηεθπεξαηώζεηο». Απηή ε
γξαθεηνθξαηία ζπλέρηζε λα δπζθνιεχεη ηνπο επφπηεο θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεηείαο (ΠΓΜ) αλ θαη ήηαλ ππνζηεξηθηηθφ
ζηε δηαρείξηζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Δ8:«παξά ηε
ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο, ε γξαθεηνθξαηία παξακέλεη κεγάιε». Ζ
γξαθεηνθξαηία ηεο Μαζεηείαο επηδξά αξλεηηθά θαη απνηξέπεη ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ
αλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ηνπο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
απηφ. Σηο αξλεηηθέο απηέο ζπλέπεηεο επηζεκαίλεη ν Δ3:«πνιιή γξαθεηνθξαηία πνπ
δπζαλαζρεηεί όρη κόλν εκέλα σο επόπηε αιιά αθόκα θαη ηνπο εξγνδόηεο κε ηνπο ινγηζηέο ηνπο.
Γεκηνπξγεί αξλεηηθό θιίκα γηα ην πξόγξακκα».
Σν νξγαλσηηθφ – ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Μαζεηείαο δεκηνχξγεζε επίζεο δπζθνιίεο ζε κεξηθνχο
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνοθαη απνζάξξπλε ηελ εκπινθή ηνπο ζε απηή. Χοηέηνηεο
δπζθνιίεοαλέθεξαλ:α) ηελέιιεηςε έγθαηξεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο γηα νπζηψδε
νξγαλσηηθά ζέκαηα, φπσο π.ρ. «ην ηζρύνλ πιαίζην γηα ηηο άδεηεο ησλ
καζεηεπόκελσλ(Δ7),β)ηελ θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλ Οθηψβξην πνπ
εθηφο απφ πξνβιήκαηα ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθάιεζε αλαζηάησζε
θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΠΑΛ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζηε Μαζεηεία,
φπσο ππνζηεξίδεη ν Δ11: «ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηα 2 ρξόληα εκπινθήο κνπ ζηελ Μαζεηεία
ήηαλ ν ρξόλνο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ», γ) ηελ αζαθή αλάζεζε ηεο επζχλεο ησλ
εξγαζηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Δ1: «ην πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηα εξγαζηήξηα (ν επόπηεο ή
ε δηεύζπλζε ΔΠΑΛ ή ε δηεύζπλζε ΔΚ) δεκηνπξγεί αθόκα δπζθνιίεο» θαη δ)ηελ πξνηεξαηφηεηα
πνπ δίλεηαη ζηελ αλάζεζε ηεο επνπηείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηα
πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξέηεζεο ζην ΔΚ: «ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ ηνπ ΔΚ αλέζεζε ηελ
επνπηεία ζε εθπαηδεπηηθό από άιιν ΔΠΑΛ πνπ έρεη πεξηζζόηεξα ρξόληα ππεξέηεζεο ζην ΔΚ.
Άδηθν ...»(Δ12θαηΔ15).
4.2 Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Μαζεηείαο
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο ζηε
ζρνιηθή κνλάδα αληηκεηψπηζαλ ηηο παξαθάησ δπζθνιίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην γξάθεκα 2:
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Γνωςτική ανεπάρκεια μαθητευόμενων

73,33%

Υλη του μαθήματοσ ειδικότητασ

66,67%

Παρωχημζνα εποπτικά μζςα

33,33%

Απροθυμία ενεργητικήσ ςυμμετοχήσ…
Κακή ςυνεργαςία με τη διεφθυνςη του…

33,33%
20%

Γξάθεκα 2: Γπζθνιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα

Δπηζήκαλαλ ηελ αλεπαξθή νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε
εηδηθφηεηαο, ηελ έθηαζε, ηε κεγάιε εμεηδίθεπζε θαη ηε δπζθνιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ηνλ
αλεπαξθή ρξφλν γηα ηελ θάιπςή ηνπ θαζψο θαη ηελ αλαληηζηνηρία ησλ ελνηήησλ ηνπ κε ην
επαγγεικαηηθφ αληηθείκελν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ησλ καζεηεπφκελσλ, σο ηξνρνπέδε ζην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.Παξαζέηνληαη ελδεηθηηθέο απαληήζεηο: «ε ύιε ήηαλ εθηεηακέλε θαη
απαηηεηηθή»(Δ4, Δ5), «δελ επαξθνύζε ν ρξόλνο, γηα λα θαιπθζεί ε ύιε απηή» (Δ4, Δ6 θαη Δ12),
«ε ύιε έρεη κεγάιν βαζκό εμεηδίθεπζεο» (Δ2, Δ7), «δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
ηεο αγνξάο εξγαζίαο» (Δ4, Δ10).
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ δπζθνιεχηεθε απφ ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ
καζεηεπφκελσλ, πνπ ήηαλ ρακειφ ζε ζρέζε κε ην πςειφ επίπεδν ησλ γλψζεσλ πνπ
παξέρεηαη απφ ην κάζεκα ηεο εηδηθφηεηαο θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιά καζεζηαθά
θελά, «θνξηία» απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε.Ηζρπξίζηεθαλ φηη«Ζ κεγαιύηεξε
δπζθνιία πνπ ζπλάληεζα σο εθπαηδεπηηθόο ζηελ ηάμε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ην ρακειό
γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηεπόκελσλ» (Δ12),«Σν γλσζηηθό ηνπο επίπεδν είλαη ρακειό κε
πνιιάκαζεζηαθά θελά» (Δ4, Δ5, Δ8, Δ15), θαη «...ηα θελά ηνπο είλαη θιεξνλνκηά ησλ
πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ θνίηεζεο» (Δ9). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο, νη
καζεηεπφκελνη εκθάληζαλ ραιαξή δηάζεζε θαη απξνζπκία ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, γηαηί ζεσξνχζαλ ηε κέξα πνπ πξνζέξρνληαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα
γηα ην κάζεκα εηδηθφηεηαο σο κηα ηδηφηππε «αξγία» απφ ηηο πέληε κέξεο εθπαίδεπζεο θαη
εξγαζίαο ζηνλ εξγνδφηε. Δλδεηθηηθέο είλαη νη απαληήζεηο ησλ Δ13:«Γεληθά είραλ κηα ραιαξή
δηάζεζε θαη κηα αλσξηκόηεηα»θαη Δ15: «Θεσξνύζαλ ηε κέξα ηνπ ζρνιείνπ θάηη ζαλ ξεπό από
ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ επηρείξεζε».
Οη κηζνί ζρεδφλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο έθαλαλ ιφγν γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηζαλ απφ ηελ ρξήζε ησλ αλεπαξθψλ θαη ηερλνινγηθά παξσρεκέλσλ επνπηηθψλ
κέζσλ ζηελ πινπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη γεληθά ζηελ δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.Ο Δ7 ηζρπξίζηεθε
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φηη«ην εξγαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηνύζα είρε παιηάο ηερλνινγίαο –εηθνζαεηίαο - ππνινγηζηέο θαη
κε δπζθόιεπε ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο»θαη ν Δ12 δήισζε φηη «κεγάιε δπζθνιία ε
έιιεηςε ζύγρξνλσλ ειεθηξνινγηθώλ ζπζθεπώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πξνβιεπόκελσλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ».
Σέινο, αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ππήξμε πνιχ θαιή
ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Μαζεηείαο ζηνλ λνκφ θαη κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ΔΚ, ηξεηο
(3) εθπαηδεπηηθνίέθαλαλ ιφγνγηα ιίγεο ηξηβέο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε δηεχζπλζε ηνπ
ΔΠΑΛ. Οη ηξηβέο απηέο ζρεηίδνληαλ είηε κε ηε ρξήζε αλαισζίκσλ είηε κε ηελ ππνγξαθή
εληχπσλ ηεο Μαζεηείαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο
Μαζεηείαο, ε δηεχζπλζε ηνπ ΔΠΑΛ φθεηιε απξφζθνπηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.πσο ππνζηήξημαλ νη Δ3θαη Δ8: «Με ηε δηεύζπλζε ηνπ ΔΠΑΛ ππήξμαλ
δπζθνιίεο γηα ηε ρξήζε αλαισζίκσλ»,αιιά θαη νΔ7:«Ζ δηεύζπλζε ηνπ ΔΠΑΛ εκθάληδε κηα
δπζηνθία λα ππνγξάςεη ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα ηεο Μαζεηείαο».
4.3 Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί σο επφπηεο ζην ρψξν εξγαζίαο
θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Μαζεηείαο
Οη επφπηεο ηνπ δείγκαηνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο έξεπλαο αληηκεηψπηζαλ δπζρέξεηεο ζην
έξγν ηνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηφζν απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη
απφ ηελ ζηάζε ησλ καζεηεπφκελσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (γξάθεκα 3).

ζλλειψη ανταπόκριςησ των εργοδοτϊν ςτα
γραφειοκρατικά

[ΣΙΜΗ]%

ανϊριμη ςτάςη μαθητευόμενων ςτον
εργαςιακό χϊρο
απροθυμία των εργοδοτϊν για την
εκπαίδευςη μαθητευόμενων

[ΣΙΜΗ]%
[ΣΙΜΗ]%

ανεπιτυχήσ ςυναρμογή μαθητευόμενουεργοδότη

20%

ζλλειψη υποςτήριξησ ή εφαρμογήσ του
προγράμματοσ ςπουδϊν από τουσ εργοδότεσ

[ΣΙΜΗ]%

Γξάθεκα 3: Γπζθνιίεο ησλ επνπηψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο

ηε ζπλεξγαζία ησλ επνπηψλ κε ηνπο εξγνδφηεο (θπζηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο) πνπ ζην
ρψξν ηνπο εθπαίδεπζαλ ηνπο καζεηεπφκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθιήζεθαλ δπζθνιίεο
απφ:
α)ηελ έιιεηςε αληαπφθξηζεο ησλ εξγνδνηψλ ζην γξαθεηνθξαηηθφ θνκκάηη ηεο Μαζεηείαο.Οη
ινγηζηέο,ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, φρη κφλν δελ γλψξηδαλ λα δηαρεηξηζηνχληηο
ινγηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά αδηαθφξεζαλ θαη λα ελεκεξσζνχλ.
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Απνηέιεζκα ηεο ζηάζεο ηνπο απηήο ήηαλ ε δεκηνπξγία παξαηππηψλ ή ιαζψλ, πνπ αλάγθαζε
ηνπο επφπηεο λα δηαζέζνπλ επηπιένλ ρξφλν γηα ηε δηφξζσζή ηνπο.Υαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξνπλ,νΔ12: «...νη ινγηζηέο ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γλώξηδαλ ή ηνπιάρηζηνλ δελ
θξόληηζαλ λα κάζνπλ ηα ινγηζηηθά ηεο Μαζεηείαο», ν Δ8: «παξόιε ηελ βνήζεηα πνπ ηνπο
έδσζα, έθαλαλ ιάζε» θαη ν Δ15: «κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ δηάθνξα ιάζε πνπ κε
επηπιένλ θόπν δηεπζεηήζεθαλ».
β) ηελ απξνζπκία ησλ εξγνδνηψλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηεπφκελνπο.Γελ αθηέξσζαλ
ρξφλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπφκελσλ νχηε ζε επίπεδν γλψζεσλ νχηε ζε επίπεδν
επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ππεπζπλφηεηαο. Αληηκεηψπηζαλ ηνπο καζεηεπφκελνπο σο
έηνηκνπο εξγαδφκελνπο θαη σο «θηελά» εξγαηηθά ρέξηα. «Οη εξγνδόηεο «βηάδνληαλ» λα
απνθηήζνπλ γξήγνξα εξγαδόκελνπο (Δ7), «δελ αθηέξσζαλ ηδηαίηεξν ρξόλν γηα ηελ εθπαίδεπζε
ησλ καζεηεπόκελσλ» (Δ8) θαη «δελ αζρνιήζεθαλ λα εθπαηδεύζνπλ ηα παηδηά ζηελ απόθηεζε
επαγγεικαηηθήο θνπιηνύξαο»(Δ9). Γελ εμππεξέηεζαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αλαθέξζεθε κάιηζηα θαη κηα πεξίπησζε, πνπ γηα ην ιφγν απηφ επφπηεο αλαγθάζηεθε λα
δηαθφςεη ηε Μαζεηεία: «ν εξγνδόηεο δελ πξνζπάζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη αλαγθάζηεθα λα δηαθόςσ ηε Μαζεηεία»(Δ5)!
γ) απφ ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο ή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Μαζεηείαο
ζην ρψξν ηνπ εξγνδφηε απφ ηνλ εθπαηδεπηή εξγαζίαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη ν Δ14:
«σο κνλαδηθή δπζθνιία ίζσο ζα κπνξνύζα λα πσ όηη δελ κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ πιήξσο
ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, πνπ έπξεπε λα εθαξκόδεηαη».
Δπηπξφζζεηα, νη καζεηεπφκελνη δελ θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ
απφ ηε ζέζε θαη ην ξφιν πνπ αλέιαβαλ ζην ρψξν εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο δπζθνιίεο θαη
πξνβιήκαηα ζηνπο επφπηεο. Γελ επέδεημαλ ηελ απαηηνχκελε πξνζπκία θαη σξηκφηεηα ψζηε
κέζσ ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, λα πξνζπαζήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζηνηρεία
επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη λα εμειηρζνχλ ζε εξγαδφκελνπο κε
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Οη επφπηεο ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ φηη νη καζεηεπφκελνη
«εκθαλίζηεθαλ αλώξηκνη θαη απξόζπκνη ζηελ εξγαζία» (Δ9 θαη Δ12), «αδπλαηνύζαλλα
απνθηήζνπλ ζσζηή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά όπσο ηελ απζηεξή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ
εξγαζίαο, ηελ επγεληθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πειάηεο, ηελ έλδπζε κε ηηο εηδηθέο θόξκεο
εξγαζίεο...απξόζπκνη λα βνεζήζνπλ ζε άιιεο εξγαζίεο όπσο θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ή
ηαθηνπνίεζε απνζήθεο» (Δ7) θαη γεληθά «όηη είραλ θάπνηεο ππνρξεώζεηο ζην ρώξν εξγαζίαο
βάζε ηεο ζύκβαζεο» (Δ13).
Σέινο,ε κεγαιχηεξε δπζθνιία γηα ηξεηο (3) επφπηεο ήηαλ ε θαηάιιειε ζπλαξκνγή
καζεηεπφκελνπ-εξγνδφηε, ε βέιηηζηε δειαδή ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηεπφκελνπ ζηελ
επηρείξεζε, πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ
ιαλζαζκέλε επηινγή ηνπνζέηεζεο ζα κπνξνχζε λα παξάγεη πνηθίια πξνβιήκαηα γηα ηνπο
καζεηεπφκελνπο θαη ίζσο λα δεκηνπξγνχζε ζπλζήθεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, φπσο ππνζηεξίδνπλ ν Δ12: «ε κεγαιύηεξε δπζθνιία θαη ηαπηόρξνλα κεγάιε
πξόθιεζε, είλαη λα πεηύρεη ην «πάληξεκα» εξγνδόηε-καζεηεπόκελνπ»θαη ν Δ5: «...ζε αληίζεηε
πεξίπησζε δεκηνπξγνύληαη πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, πνπ αλ δελ ιπζνύλ έγθαηξα
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κπνξεί λα θάλνπλ ην καζεηεπόκελν λα θύγεη από ηε Μαζεηεία».

5. πκπεξάζκαηα
Αθνινπζνχλ ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
έξεπλαο. Σνλίδεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ιφγσ ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ αλάιπζεο
ησλ δεδνκέλσλ. Με απηή ηελ παξαδνρή, ηα ζπκπεξάζκαηα θξίλνληαη ρξήζηκα θαη ζα
κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ απφ ηνπο αξκφδηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ
ελίζρπζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο.
 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Μαζεηείαο παξνπζηάδεη αδπλακίεο ήδε απφ ηελ πηινηηθή
εθαξκνγή ηεο (Λαγνπδάθνο & Αζαλαζφπνπινο, 2017) πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη εληνπίδνληαη: α) ζηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο, ε νπνία
επζχλεηαη γηα ηελ παξαθψιεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη γηα ηε
δηαξξνή ησλ ππνςήθησλ καζεηεπφκελσλ πξνο παξεκθεξή πξνγξάκκαηα, β) ζηνλ
θαζνξηζκφ κε ζαθήλεηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ ηνπ ΔΠΑΛ, ηνπ ΔΚ, ησλ
επνπηψλ (CEDEFOP, 2018c) θαη γ) ζηελ εκπξφζεζκε θαη νπζηψδε ελεκέξσζε ησλ
εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα (ΗΔΠ, 2018) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ.
 Ζ γξαθεηνθξαηίαηεο δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο ηεο Μαζεηείαο πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηελ
πηινηηθή αθφκα εθαξκνγή ηεο (Λαγνπδάθνο & Αζαλαζφπνπινο, 2017) θαη παξά ηε
ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΠΓΜ απμάλεηαη θαη ζηηο επφκελεο θάζεηο,
θαζψο απμάλνληαη νη εηδηθφηεηεο άξα θαη νη καζεηεπφκελνη. Ζ γξαθεηνθξαηία
ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν φγθν εληχπσλ πνπ απαηηεί πνιχ απφ ην δηαζέζηκν ρξφλν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηεο. Γεκηνπξγεί κηα πνιχπινθε, ρξνλνβφξα θαη
απαηηεηηθή δηαδηθαζία πνπ θαηά ζπλέπεηα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηε κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ ζην πξφγξακκα, επνκέλσο θαη
αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηε δηεχξπλζή ηνπ.
 Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο εηδηθφηεηαο ηεο Μαζεηείαο πνπ αθνινπζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
είλαη νγθψδεο, εθηεηακέλε θαη πνιχ εμεηδηθεπκέλεγηα ηε ζσζηή δηδαζθαιία ηεο θαη νη
καζεηεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αθνκνίσζε ηεο
λέαο γλψζεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαηίζεηαη. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε άπνςε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαληηζηνηρία πνπ εκθαλίδνπλ νη ελφηεηεο ηεο δηδαζθφκελεο ζηε
ζρνιηθή κνλάδα χιεο κε ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. Σν ίδην
επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο κειέηεο ησλ Εαξίθε, Φσηφπνπιν, Zanola θαη Μαλάβε (2017),
Καξαηδνγηάλλε θαη Παληαδή (2014) θαη Κάξνπια (2017) θαζψο θαη ζηελ έθζεζε ηνπ
CEDEFOP (2018c). Δπηπιένλ, ζηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε αλαθέξεηαη φηη ηα καζήκαηα
εηδηθφηεηαο ηεο Μαζεηείαο δελ ελαξκνλίδνληαη αθφκα ζπζηεκαηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο
αγνξάο θαη δελ βαζίδνληαη είηε ζε έξεπλα ησλ αλαγθψλ είηε ζε αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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 Ζ ζπκκεηνρή θαη ε ζηάζε ησλ καζεηεπφκελσλ ζηε Μαζεηεία δπζρεξαίλεη ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο ην έξγν ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ.Χο θπξηφηεξεο δπζθνιίεο
θαηαγξάθνληαη ην ρακειφ καζεζηαθφ θνξηίν ησλ καζεηεπφκελσλ, φπσο επηζεκαίλεηαη
θαη ζηελ έξεπλα ηνπ ΗΔΠ (2018) θαη ε έιιεηςε πξνζπκίαο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν ζπκπέξαζκα απηφ έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηνπ ΗΔΠ (2018) ζχκθσλα κε ηελ νπνία κφιηο ην 19% ησλ
εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεψξεζε ηηο πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο σο αλαζηαιηηθνχο
παξάγνληεο ζην έξγν ηνπο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη
καζεηεπφκελνη ιφγσ αλσξηκφηεηαο θαη απξνζπκίαο ηνπο, δελ πξνζπάζεζαλ λα
αλαπηχμνπλ ζηνηρεία επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα εμειηρζνχλ ζε ζπλεηδεηνχο
εξγαδφκελνπο κε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, δπζθνιεχνληαο ηνπο επφπηεο. Αλ θαη δελ
βξέζεθαλ απνηειέζκαηα θάπνηαο έξεπλαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ή φρη ην ελ ιφγσ εχξεκα,
εθηηκάηαη φηη ππνλνκεχεηαη έλαο απφ ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο ηνπ Π ηεο Μαζεηείαο
(ΚΤΑ Φ2/181534/Γ4/2017) γηα ηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο επαγγεικαηηζκνχ ησλ
καζεηεπφκελσλ.
 Οη επφπηεο απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ην ρψξν εξγαζίαο θαη
ζπκκεηέρνπλ κε ζχλζεην ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο. Παξά ηε ζεηηθή
ζπλεξγαζία ησλ πεξηζζνηέξσλ επνπηψλ κε ηνπο εξγνδφηεο, επηζεκαίλνληαη φκσο θαη
ζέκαηα πνπ δπζθφιεςαλ απηή ηε ζπλεξγαζία ή θαη ηε δηέθνςαλ. Σα πξνβιήκαηα απηά
ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ αδπλακία ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ νξζά θαη
ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, β) ηελ απξνζπκία ησλ
εξγνδνηψλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηεπφκελνπο θαη γ) ηελ παξνρή ειιηπνχο ή
αλεπαξθνχο κάζεζεο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ππνζηεξίμνπλ ή λα
εθαξκφζνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Οη ίδηεο αδπλακίεο ή ειιείςεηο ζηελ κάζεζε ησλ
καζεηεπφκελσλ ζην ρψξν εξγαζίαο δηαπηζηψλνληαη θαη ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα ησλ
Akkerman θαη Bakker (2011) θαη ζηελ κειέηε ηνπ Billett (2009). Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο
ππνζθάπηνπλ γεληθφηεξα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ηεο Μαζεηείαο, πνπ εμαξηάηαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηάζεζε θαη ηα αληαλαθιαζηηθά πνπ επηδεηθλχνπλ νη ειιεληθέο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ εκπεηξηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηεπφκελσλ (Ησαλλίδνπ & ηαχξνπ, 2013·
Καξαηδνγηάλλεο & Παληαδή, 2014· Πατδνχζε, 2014).
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Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξννπηηθέο ζε online πεξηβάιινληα κάζεζεο
Teaching approaches and perspectives in online learning environments
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Abstract: As interest in online education continues to grow, research is now focusing on
ways in which quality of learning can be assured. Teachers seem to play an important role.
The purpose of this literature review is to explore the teaching approaches and role of teachers
in online learning environments, the principles and methods that govern their teaching, and
the factors that influence their choices. The results show that teachers prefer student-centered
approaches that favor the development of social relationships and cooperation. The role of the
teacher is quite important, providing support and ensuring effective learning through his
actions.
Keywords: online e-learning, teacher, collaboration, learning, teaching approach
Πεξίιεςε: Καζψο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ online εθπαίδεπζε ζπλερψο απμάλεηαη, νη έξεπλεο
πιένλ εζηηάδνπλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηά ηεο
κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα θαηέρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ο ζθνπφο ηεο
παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ν
ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα online πεξηβάιινληα κάζεζεο, νη αξρέο θαη νη κέζνδνη πνπ
δηέπνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. ηα
απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
επλννχλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο, παξέρνληαο ππνζηήξημε θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή
κάζεζε κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: online ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθφο, ζπλεξγαζία, κάζεζε, δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε
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Δηζαγσγή
H εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (distanceeducation, e-learning) πξνζθέξεη πξννπηηθέο αιιά θαη
πξνθιήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, δεδνκέλνπ φηη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία
«επέιηθησλ» καζεζηαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη κεγάιε. ε έλα ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο, φιεο νη δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ησλ
εθπαηδεπηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ, ελψ ν ρξφλνο θαη ν
ηξφπνο εθκάζεζεο απνηεινχλ εχθακπηεο παξακέηξνπο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο (Race,
1999; Αξκαθφιαο, 2018). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπκβάιιεη ζην λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο
ελαιιαθηηθέο επηινγέο -ιχζεηο- πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο θαη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε άηνκα πνπ αδπλαηνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηα ζπκβαηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Lionarakis, 1998; Αλαζηαζηάδεο,
2007).
Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε νπνία νξίδεηαη σο ε κάζεζε απφ ηε δηδαζθαιία ζε
απεπζείαο ζχλδεζε κέζσ ησλ δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, είλαη αλακθηζβήηεηα κία απφ ηηο πην
ηζρπξέο απαληήζεηο ζηελ απμαλφκελε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε (Hrastinski, 2008). Χο ηξφπνο
κάζεζεο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε μεθίλεζε κε ηελ αιιεινγξαθία κέζσ ηαρπδξνκείνπ
ρξεζηκνπνηψληαο δηδαθηηθφ πιηθφ ζε έληππε κνξθή θαη θαηά θχξην ιφγν ηα ήδε
δνθηκαζκέλα, ζπκβαηηθά βηβιία. Αξγφηεξα, εθκεηαιιεχηεθε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξείρε ην
ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε θαη ην ηειέθσλν γηα ακεζφηεξε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ελψ ηα
ηειεπηαία ρξφληα πηνζέηεζε φιεο ζρεδφλ ηηο κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (Keegan,
2001;Panagiotakopoulos, Tsiatsos, Lionarakis&Tzanakos, 2013). Ζ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε κε ρξήζε δηαδηθηχνπ, αθνινπζεί κία ζηαζεξά απμαλφκελε πνξεία πξνηηκήζεσλ
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν απφ πιεπξάο αξηζκνχ εθπαηδεπφκελσλ, φζν θαη απφ πιεπξάο
αξηζκνχ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη (Allen&Seaman, 2013; Lai, 2017; Martin, Budhrani,
Kumar & Ritzhaupt, 2019). Οη ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο
πξαγκαηηθφηεηαο γηα απφθηεζε λέσλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ε
αδπλακία ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ
εθπαίδεπζεο, δειαδή ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Moore & Kearsley, 1996; Lionarakis,
2003). Με άιια ιφγηα ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δίλεη ιχζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα,
θαζψο επηηξέπεη ηελ εγγξαθή κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ ρσξίο ηελ δεκηνπξγία
ππεξπιεζψξαο ηάμεσλ θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή
λέσλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο (Clardy, 2009; Wang &Wiesenes, 2012), ελψ ηαπηφρξνλα
πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν επειημία, αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη φιεο ηηο ψξεο
δηαζέζηκν αιιά θαη θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε (Hartnett, 2016).
1.1

Ζιεθηξνληθή κάζεζε

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ρξήζε δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζσ ηξηψλ θχξησλ
δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δειαδή κέζσ ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ξπζκνχ, κέζσ ηεο ζχγρξνλεο
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θαζψο θαη κέζσ ηεο αζχγρξνλεο κνξθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ (Keegan, 2001). Χο εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε ή self-paced training, ραξαθηεξίδεηαη
ε εθπαίδεπζε πνπ δελ εκθαλίδεη άκεζε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηδάζθνληα
θαη δηδαζθφκελνπ (Keegan, 2001) ελψ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ απαηηείηαη είλαη δηαζέζηκν
ζηελ πιαηθφξκα ηνπ καζήκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα απνθαζίζεη
γηα ην ξπζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζήο ηνπ (Keegan, 2001). Ζ αζχγρξνλε κνξθή
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ζε
νπνηνδήπνηε ηφπν θαη ρξφλν, θαζψο δελ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπο ζην κάζεκα ελψ
ηαπηφρξνλα ππάξρεη επειημία ζηνλ ρξφλν, ηνλ ρψξν θαζψο θαη ηνλ ξπζκφ κάζεζεο
(Αλαζηαζηάδεο, 2014; Keegan, 2001).
Σέινο, ε ζχγρξνλε κνξθή απαηηεί ηε παξνπζία ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ ηαπηφρξνλα
επηδηψθεη ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο κηαο
εηθνληθήο ηάμεο (Anastasiades, Filippousis, Karvνunis, Siakas, Tomazinakis,
Giza&Mastoraki, 2010).
1.2

Δθπαίδεπζε ζε νnline πεξηβάιινλ

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή θαη επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ ζηα
online πεξηβάιινληα κάζεζεο θαζψο θαη ε εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο λα πξνζνκνηάδεη
κηα αίζνπζα δηα δψζεο δηδαζθαιίαο, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε πιήζνπο εξγαιείσλ, ηα
νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εηθφλαο, ήρνπ, αιιά θαη δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ
κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά (Bates, 2005; Lim, 2017).
Ζ αμηνπνίεζε ηέηνησλ εξγαιείσλ (κηθξφθσλν, εηθνληθφο πίλαθαο ή εθαξκνγέο online
ζπλνκηιίαο) βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθέο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαη λα νδεγεζνχλ ζε νπζηαζηηθή µάζεζε (Khan, 2006; Lim 2017; Thorpe &
Edmunds, 2011).
Οη ηερλνινγίεο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε
ελζσκαηψλνληαη καδηθά θαη δηαρεηξίδνληαη κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο – ινγηζκηθά
πνπ πξνζθέξνληαη ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλα πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθψλ πιαηθφξκσλ. Οη
εθαξκνγέο απηέο ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο θαη είλαη νη
αθφινπζεο:


Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο (Virtual Learning Environments- VLE):
Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγέο web-based ή εθηειέζηκεο εθαξκνγέο (CD-ROM). Μέζσ ησλ
VLE, νη δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ καζήκαηα ζε
πεξηβάιινλ εηθνληθήο ηάμεο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα
πεξηβάιινληα απηά είλαη ε δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ν
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δηακνηξαζκφο αξρείσλ, ε αλάζεζε εξγαζηψλ, ε πξνβνιή πξνζεζκηψλ, ε
παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο.


πζηήµαηα ∆ηαρείξηζεοΠεξηερνµέλνπ (ContentManagementSystem- CMS):
Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία κε αλάινγεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ δηαρείξηζε ηνπο γίλεηαη κέζσ
ηζηνζειίδσλ θαη ζθνπφο ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία πεξηερφκελνπ
δηαδηθηχνπ. Παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηάθξηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ
αλάινγα ην επίπεδν ηνπο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ (κνξθνπνίεζε,
απνζήθεπζε, ζχλδεζε) θαζψο θαη επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα εμεηδηθεπκέλεο
ρξήζεηο (add-ons, extensions, templates θ.α) (Martinez-Caro, Aledo-Hernandez,
Guillen-Perez, Sanchez-Iborra&Cano, 2018).



πζηήµαηα ∆ηαρείξηζεοΜάζεζεο (LearningManagementSystem- LMS):
Έλα ζχζηεκα LMS ιεηηνπξγεί σο έλα απνζεηήξην γλψζεο φπνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
απνζήθεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο.
ινη νη εμνπζηνδνηεκέλνη θάηνρνη µπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο
ειεθηξνληθνχο πφξνπο εθπαίδεπζεο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη ζε νπνηνδήπνηε
ρξφλν. Έλαο ηδηαίηεξνο θαη δεκνθηιήο ηχπνο εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ είλαη ηα ή
καδηθά αλνηρηά δηαδηθηπαθά καζήκαηα (Massive Online Open Courses, MOOCs)
(Σδηκνγηάλλεο, 2017).

1.3

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ online κάζεζε

Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ζηελ πξφθιεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο
ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο θαη ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ζηα πεξηβάιινληα online
εθπαίδεπζεο, ελζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο θαη κεηψλνληαο
ηα φπνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη (Arbaugh, 2014; Li, Duan, Fu, &Alford, 2012; Pallof
& Pratt, 2007). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο
επξσπατθήο επηηξνπήο «Horizon 2020» (Δπξσπατθή επηηξνπή, 2016), φπνπ ηνλίδεη ηε
ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε.
H δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηνπο Moore et. al., (2017) γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή
νθείιεη λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ ζσζηή δφκεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ην δηάινγν ησλ κειψλ
ηεο ηάμεο, γχξσ απφ ην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα online
πεξηβάιινληα κάζεζεο έρνπλ πιεζψξα παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εξγαιείσλ
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (Donlan, 2014; Bell, 2011; Tess, 2013), φπσο ηα θφξνπκ θαη νη
πίλαθεο ζπδεηήζεσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ νκαδηθή
εξγαζία (Oliveira, Tinoca&Pereira, 2011) θαζψο θαη ε ηειεδηάζθεςε, φπνπ νη
αιιειεπηδξάζεηο πνπ γίλνληαη ιφγσ ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο κπνξνχλ λα είλαη πνιχηηκεο
(Bell, 2011; Thorpe & Edmunds, 2011).
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ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εκπιέθεηαη πιήζνο παηδαγσγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηδαζθνκέλσλ, ε ίδηα ε θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ, νη ζηφρνη
θαη ε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ ζα επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο (Hawkins, Graham,
Sudweeks&Barbour, 2013; Joksimović, Gašević, Kovanović, Riecke&Hatala, 2015). Οη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, φπσο ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο ζπκκέηνρήο
ησλ καζεηψλ παξέρνληάο ηνπο θαζνδήγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε (Cho&Cho, 2016).

2

Μεζνδνινγία

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο online εθπαίδεπζεο
απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηεξεπλψληαο ηαπηφρξνλα ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. ηφρνο είλαη ε
κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο:
 Πνηεο νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα online
πεξηβάιινληα κάζεζεο?
 Πνηεο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ζπλεξγαζία θαη
ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ?
 Πνηνο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ηνπ online πεξηβάιινληνο?
 Δπεξεάδνληαη νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πξνζσπηθέο απφςεηο ή άιινπο
παξάγνληεο?
2.1

Δξεπλεηηθφ πιαίζην

ιεο νη έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε online πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο
ελψ εζηηάζακε ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί (Berry, 2019;
Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin, Budhrani, Kumar, &Ritzhaupt,
2019; Rehn et al, 2016; Op, 2018). Δμεηάζηεθε ε θχζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (Berry,
2019; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al., 2019; Rose, 2018) είηε κέζσ
εξσηήζεσλ ή κε ζπλδπαζκνχ ηνπο κε ηελ άκεζε παξαηήξεζε απφ ηνπο εξεπλεηέο (Coker,
2018; Rehn et. al., 2016). Οη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο απμάλεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
καζεηψλ θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε απηέο εμεηάζηεθαλ ζε έμη
έξεπλεο (Berry, 2019; Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al,
2019; Rose, 2018), ελψ νη ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο απμάλεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ εξεπλήζεθαλ ζε πέληε κειέηεο (Berry, 2019; De Gagne &
Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rehn et. al., 2016). Γηα ηελ απάληεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ παξαπάλσ
Page 367 of 376

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 3, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

εξεπλεηηθψλ άξζξσλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ην δηάζηεκα 2010 –
2019, ζχκθσλα κε ηνπο Webster&Watson (2002).
Υξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ
επέηξεπαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ειεχζεξα ζηα δηάθνξα ζέκαηα ρσξίο
πεξηνξηζκνχο ελψ ππήξρε δπλαηφηεηα λα ηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο γηα πεξαηηέξσ
δηεπθξηλήζεηο (Op, 2018). Σν εξεπλεηηθφ ππφβαζξν ησλ εξεπλψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
Πίλαθαο 1. Δξεπλεηηθφ ππφβαζξν εξεπλψλ

Έξεπλα

Δπίπεδν
εθπαηδεπηηθνχ
πεξηβάιινληνο

Γείγκα
εθπαηδεπηηθψλ

πιινγή δεδνκέλσλ

Coker (2018)

Σξηηνβάζκηα

15

πλέληεπμε,
παξαηήξεζε

De Gagne &
Walters
(2010)

Σξηηνβάζκηα

11

πλέληεπμε

Berry (2019)

Γηδαθηνξηθφ
πξφγξακκα

13

πλέληεπμε

Rose (2018)

Σξηηνβάζκηα

5

πλέληεπμε

8

πλέληεπμε

Γεπηεξνβάζκηα

32

Δξσηεκαηνιφγηα

Γεπηεξνβάζκηα

6

πλέληεπμε,
εξσηεκαηνιφγηα,
παξαηήξεζε

Martinet.
(2019)

al.

Lai (2017)
Rehnet.
(2016)

3

al.

Μεηαπηπρηαθφ
Γηδαθηνξηθφ
πξφγξακκα

ή

Αλάιπζε

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε καο, νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηηκνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζην νnline πεξηβάιινλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη καζεηνθεληξηθέο, κε
έκθαζε ζηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ απφθηεζε ηεο λέαο
γλψζεο. Έηζη, νη νκαδνζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ην κνληέιν αλεζηξακκέλεο κάζεζεο, θαη
νη επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (Berry, 2019; Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010;
Lai, 2017; Martin et. al, 2019). Ζ θηινζνθία πίζσ απφ απηέο ηηο επηινγέο, έρεη ζαλ βάζε ηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηεο κάζεζεο. πγθεθξηκέλα, ε Rose (2018)
αλέθεξε πσο νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ γλψζε κφλν εάλ νη ίδηνη ηελ
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αλαθαιχςνπλ θαη θαηαζθεπάζνπλ ηα λνεηηθά ζρήκαηα, κέζα απφ έλα πξφβιεκα ζην νπνίν
ζα απνηχρνπλ λα επηιχζνπλ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο. ε απηή ηελ άπνςε θαίλεηαη λα
ζπκθσλνχλ θαη νη De Gagne & Walters, (2010) θαζψο ζεψξεζαλ φηη ε παξαγσγή ησλ λέσλ
ηδεψλ είλαη ε βάζε γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη ελεξγή κάζεζε.
ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα ππνζηεξίδνπλ
ηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο κέζσ δχν βαζηθψλ ηξφπσλ, ηεο
άκεζεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο παξνρήο ζσζηνχ ππφβαζξνπ απφ ηνπο ίδηνπο. Ζ ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε θάλεθε λα είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ εθκεηαιιεπηήθαλ νη θαζεγεηέο θαζψο
ηνπο παξείρε ηελ δπλαηφηεηα λα σζήζνπλ ζε άκεζεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο καζεηέο. Μέζσ
απηήο εκπιέθνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο, ηνπο ελζαξξχλνπλ ψζηε λα είλαη
πεξηζζφηεξν ελεξγνί θαζψο θαη λα παξνπζηάδνπλ λέεο ηδέεο δίλνληάο ηνπο ζπλερψο έλαπζκα
γηα αληαιιαγή απφςεσλ, γηα εμεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε ηεο λέαο γλψζεο (Berry, 2019;
Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rose, 2018).
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ν δηάινγνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο αθηέξσζαλ κεγάιν
κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
αλαζηνραζηνχλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ή γηα θνηλσληθέο ζπδεηήζεηο θαη
αληαιιαγή πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ
έλα πην άλεην θιίκα απμεκέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ (Berry, 2019).
Χο απάληεζε ζην ηξίην εξψηεκα δηαπηζηψζακε φηη, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ησλ
πεξηπηψζεσλ θαίλεηαη λα επηιέγνπλ έλαλ επηθνπξηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα, θαζψο δελ
θπξηαξρνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ δηάινγν, άιια παξεκβαίλνπλ φηαλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν
ή δεηείηαη ε βνήζεηά ηνπο. θνπφο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε παξνρή απηνλνκίαο ζηνπο
καζεηέο θαη ε εμεξεχλεζε ηεο λέαο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο (Berry, 2019; Coker, 2018; De
Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rose, 2018). Ο επηθνπξηθφο ξφινο
πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο ππνθαηεγνξηψλ κέζα ζηηο νπνίεο ν θαζεγεηήο θηλείηαη θαη
ελαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη (Berry, 2019; Coker, 2018; De
Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rose, 2018):


Καζνδεγεηηθφο ξφινο: Ο εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη ηελ ζπδήηεζε, δίλεη ελαχζκαηα γηα
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο κέζσ ησλ αλαηξνθνδνηήζεσλ ελψ νη ίδηνη νη καζεηέο
αλαθαιχπηνπλ ηελ γλψζε.



Τπνζηεξηθηηθφο ξφινο: Ο εθπαηδεπηηθφο κέζσ ηεο άκεζεο θαη ζπρλήο επηθνηλσλίαο
κε ηνπο καζεηέο παξέρεη αζθάιεηα ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη εθαξκφδεη ηε λέα
γλψζε θαη ηελ παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ησλ καζεηψλ.



Γηακεζνιαβεηηθφο ξφινο: Ο εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηελ ζπλεξγαζία, ηελ
εμεξεχλεζε, ηελ έθθξαζε ηδεψλ θαη απφςεσλ ησλ καζεηψλ ζηνλ δηάινγν
παξνηξχλνληάο ηνπο ζηελ ζπκκεηνρή αθφκε θαη ησλ κε ελεξγψλ καζεηψλ θαζψο
δίλεη έκθαζε ζηνλ αλαζηνραζκφ κέζσ ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ.
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Κνηλσληθφο ξφινο: Μέζσ ησλ ζπλερψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνλ ίδην θαη ηελ
ελζάξξπλζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία νκαδηθνχ
θιίκαηνο θαη ε θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ.



ρεδηαζηηθφο ξφινο: Οη ελέξγεηεο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα θάλεη αθνξνχλ ηνλ
ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ νκάδα, ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπο αλάινγα κε ηελ
δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ νη νκάδεο.

Σέινο, σο απάληεζε ζην ηέηαξην εξψηεκα δηαπηζηψζακε φηη, ν ρψξνο ηεο online
εθπαίδεπζεο θάλεθε λα ειθχεη ηνπο θαζεγεηέο ησλ εξεπλψλ ελψ νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε δπλακηθφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξνψζεζαλ ηηο
αιιειεπηδξάζεηο πνίθηιαλ θαη επεξεάζηεθαλ απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ. Απηνί αθνξνχζαλ
ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ηηο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, ηελ εκπεηξία, ηελ δπλακηθή ηνπ εθάζηνηε
ηκήκαηνο θαζψο θαη ην ίδξπκα κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο
αληηιήςεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε
ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο, έζεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέινο ηεο νκάδαο,
ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο ελίζρπζεο αιιειεπηδξάζεσλ θαη παξφηξπλαλ ηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έδηλαλ βάζε
ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο ή ζηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ (Berry, 2019; Coker, 2018; De
Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rose, 2018). ζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο
ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, άηνκα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο επηθνηλσληαθά, κε ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη κε ζεηηθή
πξνδηάζεζε πξνο ηε γλψζε λέσλ πξαγκάησλ, είλαη πην πηζαλφ λα επηιέμνπλ ζπλεξγαηηθέο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (De Gagne & Walters, 2018; Martin et. al., 2019; Rehn et. al., 2016).
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ κε κεγάιε εκπεηξία, ην ίδξπκα ζην νπνίν
ιακβάλεη ρψξα έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα, θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, είηε άκεζα (θηινζνθία, πξνηεξαηφηεηεο θαη παηδαγσγηθή πνπ ζα
αθνινπζεζεί) είηε έκκεζα (ππνζηήξημε, ηερλνινγία θαη ρξφλνο πνπ παξέρεηαη γηα
πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ) (Martin et. al., 2019).

πκπεξάζκαηα
Ζ επηινγή ηεο online δηδαζθαιίαο έρεη γεληθά κία ζεηηθή απνδνρή απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Ο πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηεο ελ ιφγσ κάζεζεο απαηηεί ηελ νξγαλσκέλε πξνζέγγηζή ηνπ
αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ
επηκνξθνχκελσλ (Bloom, 2006). Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ ηξφπν δηδαζθαιίαο εθηηκνχλ φηη
ε δπλακηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηεπθνιχλνπλ
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αθνχ επηιχνπλ νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα θαη βνεζνχλ πην
απνηειεζκαηηθά ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν (Κνθθνλφο, 2007).
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Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ κάζεζε, ζεσξείηαη ζεκειηψδεο αξρή, θαζψο κφλν κε
απηφ ηνλ ηξφπν θαίλεηαη λα θαηαθηάηαη ε γλψζε (Rose, 2018). Δπηπξφζζεηα ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηα online πεξηβάιινληα αλαπξνζαξκφδεηαη, θαζψο κέζσ ησλ ελεξγεηψλ πνπ
ζα επηιέμεη λα θάλεη, θαιείηαη λα μεπεξάζεη ην εκπφδην ηεο απφζηαζεο θαη ηεο έιιεηςεο
νπηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο ελψ επηπιένλ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη
πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ ζπλεξγαζία
ησλ καζεηψλ (Park, 2015; Arbaugh 2014). Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαίλεηαη λα
επηιέγνπλ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ είλαη θπξίσο ζπλεξγαηηθέο
θαη καζεηνθεληξηθέο (Berry, 2019; Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017;
Martin et. al, 2019; Rose, 2018). Μέζσ απηψλ, νη καζεηέο θαιχπηνπλ θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο ειιείςεηο θαη ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά θαη νπζηαζηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηνπ
καζήκαηνο αιιά θαη ζηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο. Παξάιιεια ε θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο
αιιεινβνήζεηαο, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηθαλφηεηα λα βειηηψλνληαη ζπλερψο φρη κφλν απφ
ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαζεγεηή αιιά κέζα απφ ηηο ζπλνκηιίεο θαη ηηο
παξαηεξήζεηο
απφ
ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπο
(Κνθθνλφο,
2007;
Armakolas,
Panagiotakopoulos&Magkaki, 2018) απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αζχγρξνλεο απηήο
δηδαζθαιίαο. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ επηιέγεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλεη ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί
θαη κε ην ξπζκφ πνπ επηδηψθεη. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη
πσο δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε, ηα νπνία
απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο (Larsson, 2001). Αθφκε, ε
αζχγρξνλε απηή εθπαίδεπζε δελ απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ, αιιά νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ηνλ ηξφπν πνπ ζα
δηαρεηξηζηνχλ ην ρξφλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε αζχγρξνλε
εθπαίδεπζε απνηειεί πην επέιηθηε κνξθή δηδαζθαιίαο απφ ηελ ζχγρξνλε (Park, 2015). Ο
θάζε εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νπνηαδήπνηε ζηηγκή
θαη απφ νπνηνδήπνηε κέξνο επηζπκεί (Armakolas, 2018). Δπηπξφζζεηα, επλνείηαη ε
ζπλεξγαζία θαη δελ ππάξρνπλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο (Harris, Mishra,
&Koehler, 2009; Simonson, Smaldino, Albright&Zvacek, 2014). Μηα αίζζεζε θνηλφηεηαο
θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο είλαη πάληνηε ζεκαληηθή γηα λα
πξνάγεη ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο. Έηζη ηα αζχγρξνλα ζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη
πάληνηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα πξνσζνχληαη (Er, Özden&Arifoglu, 2009). ηελ
πξννπηηθή απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε δεκηνπξγηθή κάζεζε κπν-ξνχλ
λα πξνζθέξνπλ έλα πιήζνο ελαιιαθηηθψλ θαη απξφζκελσλ ιχζεσλ, κέζα απφ έλα πιή-ζνο
ελαιιαθηηθψλ θαη αιιειεπηδξαζηηθψλ ηερληθψλ (Kηνπιάλεο, 2018).
Σέινο έλα αθφκε ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο απηήο είλαη πσο ν εθπαηδεπηήο
ιεηηνπξγεί σο ζχκβνπινο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη παξαθηλεηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Ησαθεηκίδνπ, 2016; Martin et. al, 2019). Ζ παξαθίλεζε κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κία ππνζηεξηδφκελε απηνδηδαζθαιία ε νπνία κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ ην
ζρεδηαζκφ κηαο ζπκθσλίαο κεηαμχ δαζθάινπ/εθπαηδεπηή θαη καζεηή, ζηελ νπνία ηα κέιε
ζπκθσλνχλ ζην είδνο θαη ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο πνπ ζα επηηεπρζεί, κέρξη ηελ αηνκηθή
πξφζβαζε ζε έλα κεγάιν εχξνο πεγψλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιχ αηνκηθψλ
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καζεζηαθψλ/δηδαθηηθψλ αλαγθψλ (Armakolas, Panagiotakopoulos&Karatrantou, 2018). Οη
πεγέο απηέο κπνξεί λα είλαη ηφζν πιηθέο φζν θαη ειεθηξνληθέο, κε ηε κνξθή ελφο
αληηθεηκέλνπ κάζεζεο, ηζηνζειίδσλ, δνκεκέλσλ καζεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θ.ι.π.
(Panagiotakopoulos, Lionarakis, Xenos, 2003; Roblyer, 2008; Laurillard, 2013).
Σν πιένλ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ κνληέινπ κάζεζεο είλαη ε θχζε ηεο
ππνζηήξημεο. Ίζσο λα είλαη ζηε κνξθή ελφο αηφκνπ (κέληνξαο, πξνπνλεηήο, δάζθαινο) ή ζηε
κνξθή ελφο παθέηνπ πιηθνχ, πνπ ίζσο λα πεξηέρεη έλα ζχλνιν πξνηεηλφκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ζηφρσλ, ή ζε θάπνηα κνξθή «ζθαινπαηηνχ» γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ
επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπ καζεηή (Mikroyannidis, Connolly&Law, 2012;
νθφο 2013; Αξκαθφιαο, Παλαγησηαθφπνπινο & Βαζηινπνχινπ, 2014).
Οη πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλά καο πεξηιακβάλνπλ ην κηθξφ δείγκα εξεπλψλ, θαζψο δελ καο
επέηξεςε λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ θαη
ηνπο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο, ελψ ν κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ επέηξεςε
ηελ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, θαζψο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
πνηθίινπλ σο πξνο ηελ δηάξζξσζε ηνπο θαη ηελ θηινζνθία ηνπο, είλαη πηζαλφλ ηα
ζπκπεξάζκαηα λα κελ ηζρχνπλ ζε θάζε online πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.
Οη πεξηνξηζκνί απηνί παξέρνπλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο θαηεπζχλζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ κειέηεο, νη νπνίεο ζα εμεηάδνπλ ηηο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ ηελ κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη φρη απφ απηήλ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηεο επηξξνήο ηνπο ζηνπο καζεηέο. Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα
δηεμαρζνχλ έξεπλεο νη νπνίεο λα εζηηάδνπλ αθξηβψο ζηνλ ηξφπν πνπ πξνσζείηαη ε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη άιιεο πνπ ζα κειεηάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκπίπηνπλ κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Σξίηνλ, ζα πξέπεη λα
δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ν ρψξνο ηεο online εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη νη ελέξγεηεο
ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ.
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