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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
Πεπίλητη: 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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Διζαγυγή
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.
Εξωγενείρ 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. Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη
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.
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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. Δπεςνηηικόρ κοπόρ
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;

ειίδα 206 απφ 376

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 8, Σεχρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

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. Μεθοδολογικό Πλαίζιο
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 & Δειγμαηοληψία
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
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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 Δεδομένων
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:
Ηκηδνκεκέλεο 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.
Πίνακαρ 1. Οδηγόρ ημιδομημένηρ ζςνένηεςξηρ.

Α.Α:

Ημεπομηνία ςνένηεςξηρ:

Σόπορ ςνένηεςξηρ:
ΓΔΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Φύλο:

Μοπθυηικό επίπεδο:

Ηλικία:

Οικογενειακή καηάζηαζη:

Έηη Γιδακηικήρ
Δμπειπίαρ:

Θέζη ζηον οπγανιζμό:

Με βάζη ηην πποζυπική ζαρ εμπειπία, αναθέπαηε ηα ζποςδαιόηεπα πποβλήμαηα και
ηιρ πιθανέρ καηά ηη γνώμη ζαρ λύζειρ ηοςρ ζηα παπακάηυ επυηήμαηα:
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».
Πίνακαρ 2. Ππυηόκολλο παπαηήπηζηρ.

Καηηγοπίερ Παπαηήπηζηρ

Μονάδερ Παπαηηπούμενηρ
ςμπεπιθοπάρ ανά ημήμα

Σι ακπιβώρ ειπώθηκε;

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;


Τήξεζε 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.



Τήξεζε 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 & Εγκςπόηηηα
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. Δπεςνηηικά Αποηελέζμαηα
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.
Όια 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: «Όινη 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). Όια 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.

ςμπεπάζμαηα
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. Όκσο 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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