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Editorial 

 

It is a fact that on the threshold of 2021 is engraved the hope of humanity for a return to 

normalcy. The effects of the global pandemic have brought about significant changes and 

major disruptions in all the areas of human life, including education. 

The almost universal, due to the pandemic, application of distance methodology at all levels 

of education and the consequent annihilation of time and space, seems to lead education to 

new data. In this perspective, the educational community is called upon to manage this 

situation by providing a pedagogical framework to the evolving process and maintaining at a 

high level not only the cognitive but also the emotional goals of learning. At the same time, as 

the UN High Commissioner for Refugees points out, if the world community does not take 

immediate and bold action to halt the devastating effects of COVID-19 on education, then the 

prospects of millions of children are further threatened, and of course refugee children are 

most at risk and in a particularly disadvantaged position. 

These new data, which in just one year seem to have changed the world around us, give a 

different context to European policy towards 2030, as it has been essentially adopted by the 

United Nations Agenda, setting out a comprehensive global action plan for people and the 

planet, in order to enhance prosperity and universal peace, while emphasizing a key goal that 

serves coherent and equitable quality education and the promotion of lifelong learning 

opportunities for all. 

In this context, the ‘‘ Educational Circle‘‘ opens the page of the ninth volume of its history, 

providing direct and open access to its content, supporting the principle of enhancing the 

global exchange of knowledge and making the results of scientific research available to the 

public. 

The first issue of the ninth volume contains twenty five new articles (eight in English and 

seventeen in Greek) which cover formal and non-formal education, with references to the 

contemporary effects of the pandemic on education, but also on issues of teaching, classroom 

management, teacher guidance, assessment and leadership. 

 

Spiros Kioulanis 
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Editorial 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζην θαηψθιη ηνπ 2021είλαη ραξαγκέλε ε ειπίδα ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ηελ 

επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα. Οη επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο πνπ πιήηηεη ηνλ πιαλήηε, έρνπλ 

επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ηεξάζηηα αλαζηάησζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ θαζνιηθή ζρεδφλ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο, εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο κεζνδνινγίαο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπλαθφινπζε κε απηή εθκεδέληζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ ρψξνπ, κνηάδεη λα νδεγεί ζε λέα δεδνκέλα ηελ εθπαίδεπζε. ηελ πξννπηηθή απηή ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί απηή ηελ θαηάζηαζε πξνζδίδνληαο έλα 

παηδαγσγηθφ πιαίζην ζηε δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη θαη δηαηεξψληαο ζε πςειφ επίπεδν φρη 

κφλν ηνπο γλσζηηθνχο αιιά θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο κάζεζεο. πλάκα, φπσο 

ηνλίδεη ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ,αλ ε παγθφζκηα θνηλφηεηα δελ αλαιάβεη άκεζε θαη 

ηνικεξή δξάζε γηα λα αλαθφςεη ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ηεο COVID-19 ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηφηε απεηινχληαη πεξαηηέξσ νη πξννπηηθέο εθαηνκκπξίσλ παηδηψλ θαη ηδηαίηεξα 

βέβαηα απεηινχληαη ηα παηδηά πξφζθπγεο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε.  

Σα λέα απηά δεδνκέλα πνπ κφιηο κέζα ζε έλα ρξφλν κνηάδνπλ λα άιιαμαλ ηνλ θφζκν γχξσ 

καο, δίλνπλ θαη έλα δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή κε πξνζαλαηνιηζκφ 

ην 2030, φπσο απηή έρεη νπζηαζηηθά πηνζεηεζεί απφ ηελ  Αηδέληα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

θαζνξίδνληαο έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην παγθφζκηαο δξάζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ 

πιαλήηε, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε επεκεξία θαη ε θαζνιηθή εηξήλε, δίλνληαο κάιηζηα 

έκθαζε ζε έλαλ βαζηθφ ζηφρν πνπ εμππεξεηεί ηε ζπλεθηηθή θαη δίθαηε πνηνηηθή εθπαίδεπζε 

θαη ηελ πξνψζεζε επθαηξηψλ δηά βίνπ κάζεζεο γηα φινπο.  

ε απηφ ην πιαίζην ν Δθπαηδεπηηθφο Κχθινο αλνίγεη ηε ζειίδα ηνπ έλαηνπ ηφκνπ ηεο ηζηνξίαο 

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

αξρή ηεο ελίζρπζεο ηεο παγθφζκηαο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη θαζηζηψληαο δηαζέζηκα ζην 

θνηλφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

Σν πξψην ηεχρνο ηνπ έλαηνπ ηφκνπ θηινμελεί είθνζη πέληε λέα άξζξα (νθηψ ζηελ αγγιηθή θαη 

δεθαεπηά ζηελ ειιεληθή γιψζζα) ηα νπνία θαιχπηνπλ ην θάζκα ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, κε αλαθνξέο ζηηο ζχγρξνλεο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά 

θαη ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο, δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αμηνιφγεζεο θαη εγεζίαο. 

 

πχξνο Κηνπιάλεο  
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Views of the principals of Technical Schools (EPAL and E.K) on their training in ICT 

Apostolos Kaltsas, Principal of1st ERGASTIRIAKO KENTRO OF PIRAEUS, Secondary Education Teacher, 

Engineer, Msc, apkalt@yahoo.co.uk 

 

 

 

 

Abstract: The use of ICT in school in addition to learning is equally important in 

administration. In order to properly use the New Technologies in the administration, it is 

necessary for the principals to be trained. The present paper presents the views of the 

principals of  Technical Vocational Education schools on their training and whether they are 

satisfied with it. 41 principals of Technical Schools from the prefectures of Attica and 

Thessaloniki participated in the research. The structured questionnaire included closed (Likert 

scale) and open-ended questions and related to their existing training, their satisfaction with it 

as well as the way and periodicity of their training. The analysis of the results showed that 

87.8% of the sample consider training necessary, 51.4% state that the training has helped in 

the use of ICT, 41.5%  prefer to be trained every 12 months while 56.1% are in favor of a 

certified public institution to conduct them. In conclusion, managers consider training to be 

helpful, emphasizing that it could be better and more regular as they believe that skills in the 

use of ICT are constantly changing. Finally, the majority of principals emphasize the 

important role that the Ministry of Education should play in their continuous training in ICT. 

Keywords: ICT, Technical Education, New Technologies, Training of School Principals 

Introduction 

Everyone is now talking about a technological revolution that has taken place in recent years 

regarding information technology and communications. Microsoft founder Bill Gates said in 

1995: "Computers are the fourth most important tool man has discovered after fire,  wheel and 

writing." The modern age we live in is characterized as the "Information Society" that has its 

feature is the production, rapid handling, management and distribution of vast amounts of 

information and knowledge (Prokopiadou, 2006). At the heart of these changes, introduced by 

the new reality of the Information Society, is dominated by new technologies or more 

specifically Information and Communication Technologies (ICT), which according to the 

Council of the European Union (2004) ): 

 They are an important economic sector with implications for almost all economic 

activities, 

 They have a direct and substantial impact on the productivity and competitiveness of 

the economy 
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 They are a valuable tool for stimulating social and geographical cohesion, as they 

reduce the phenomenon of social exclusion, promote social inclusion and multilingualism, 

and contribute to increasing transparency and social cohesion (Saitis, 2008). 

The path to the Information Society depends to a large extent on the possibility of integrating 

ICT in the educational process of each educational system. Raptis & Rapti (2001) support as 

an immediate need the integration of ICT in education as they are a tool in the hands of the 

teacher not only for the learning of students but also for their development and socialization 

as citizens of society. 

The use of ICT, in addition to their use in teaching and learning, is equally important in 

school administration. The management of the school is one of the most important factors in 

the operation of the educational organization and aims to achieve the desired goals.Schools 

are complex and active organizations that, in order to function effectively, must be run by 

executives with specific knowledge and skills. Improving the quality of school leadership is 

related to the use of ICT and their successful integration into the administrative process 

depends to a large extent on the principal's attitudes towards them (Schiller, 2003).The 

training and education of the education executives is an institution of strategic importance for 

all educational systems, because through it the relationship of the educational staff with its 

work environment and its continuous personal and professional development and 

development is enhanced, and through it the development and evolution of the staff it leads 

and the organization it manages (Athanassoula-Reppa, 1999).The purpose of this study is to 

examine the views of secondary technical school principals (EPAL and ERGASTIRIAKA 

KENTRA or LABORATORY CENTERS) on their training. Moreover, investigating whether 

the training assistance provided is positively related to their satisfaction with training itself. 

The quantitative survey was conducted by 41 (27 men (65.9%) and 14 women (34.1%)) 

principals of technical schools from the prefectures of Attica and Thessaloniki. The 

questionnaire included closed (Likert scale) and open questions where the latter were used to 

obtain quality data. The statistical processing was done with the SPSS 20 program. 

Theoretical Framework 

1. Conceptual clarification of ICT 

According to Papastamatiou (2010) as ICT we mean the applications, methods and products 

offered by modern science and technology which concern the collection, processing, 

classification, electronic coding, distribution, notification and study of any information that 

may be in the form of text, number, chart, sound, image or video.  Dimitrakopoulou (2002) 

connects the term ICT with "applications of technologies of all kinds, from the simple media, 

to the applications of robotics and artificial intelligence and from network systems to the 

applications of wireless communication, individually or in one rich combination with other 
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digital or natural constructions, designed or used for the purpose, not the simple execution of 

a function or a project but the learning processes". 

ICTs are based on the computer where applications related to recording, editing and storing 

text, audio, animation and video are used. These technologies have led to a gradual revolution 

in social, cultural and economic structures, creating new attitudes towards information, 

knowledge, professional activity, etc. The rapid development of knowledge in combination 

with these technologies, the ease of access to information and the speed of its transfer and 

circulation have contributed to the information becoming the mind and heart of society and 

communication the central concept of social theory in modern times.  

1.1. The role of training in ICT of education executives 

In order to take full advantage of the applications of new technologies in education, it is 

necessary to train those who serve it. By training we mean all the special programs that aim to 

improve and deepen the provided knowledge by replacing or enhancing the initial training. 

(Hatzipanagiotou, 2001). According to Mavrogiorgos (1999) as training can be defined  the 

set of measures and activities that are adopted and implemented with the primary, or exclusive 

purpose of improving and further developing academic and professional, theoretical and 

practical knowledge, skills, abilities and teachers' interests during their term of office. The 

basic training of teachers can in no way be considered to be sufficient for their entire 

professional career and career since the continuous developments of technology and the 

production of new knowledge are very fast. Thus, training is considered necessary and in 

order to be effective, it must be carried out through continuous feedback (Andreadaki, 1992). 

The teacher should therefore be able to use modern media, especially ICT, to be aware of 

current and ever-changing developments and to deal with them appropriately. The role of the 

state is to offer organized computer science education programs, with a focus on a specific 

subject each time taught (Papadaniel, 2005). Each trainee must understand that the acquisition 

and use of ICT requires a continuous training process and the success of the whole endeavor 

lies in the motivations of the trainee and he /she 

must participate from personal need and desire and not because it is imposed by external 

factors. Therefore, because the training programs are aimed at adults, with a number of 

obligations and limited free time, in order to achieve their goals, their organization and 

operation must be flexible and adapted to the needs of the trainees (Anthoulias, 1989). 

In 1997, the first comprehensive pilot project of a large-scale and long-term pilot project 

called "Odyssey" was launched. The program was completed in 2002 and aimed at integrating 

and utilizing computing and networking technologies in the daily school activities of 

secondary schools. The design of the program included the development of computer and 

network infrastructure in schools, the appropriate training of trainers and the training of all 

teachers. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 11 of 414 

2. Conceptual clarification of "school" 

According to systemic theory in education, the "school" is considered to be the social system, 

which receives resources from the environment (such as teaching staff, students, etc.) and 

through transformation (educational process) produces literate students. According to 

Spiliotopoulos (2000), the public school , as an organized service, aims to provide goods and 

services to society and in general to achieve its goals, exercising public power. From the point 

of view of economic science, the school unit is an educational organization with a focus on 

the cost / effect ratio (educational product) and the contribution of education to the economic 

development of the country (Saiti, 2000). From the point of view of pedagogical science, it is 

a pedagogical organization, the nature of which differs from other organizations in terms of its 

function and especially its pedagogical character. (Konstantinou, 1994). By "school" we do 

not only mean public and private schools (Primary, SecondaryHigh Schools, but also 

organizations that provide other forms of education, such as post-secondary education, 

vocational training, education, lifelong learning, etc. The school, regardless of its type, has as 

main goal the all-round harmonious and balanced development of the mental and 

psychosomatic forces of the students and for the realization of its individual goals requires, 

among other things, its scientific training teaching staff, modern curricula, teaching aids, 

always having in mind the implementation of the educational policy of the competent 

Ministry. In order to properly fulfil the mission of learning, the school must maintain 

relationships with various other professional, cultural, scientific, administrative factors 

involved in the local environment, work with a set of people with different status, different 

ages, routes, occupations (since it is a place of social life) and of course, perhaps the most 

important thing is to have a capable management system. 

2.1. The role of the principal in the school 

The Greek education system is largely centralized. The administration is exercised on the 

basis of the applicable rules, which are issued by the political leadership of the Ministry of 

Education and the powers of administration and management operate on the basis of 

hierarchy. Characteristic of the Greek educational system is the complexity due to the size and 

number of structures, and is part of the mechanistic bureaucratic models with relative 

peculiarities (Typas, 1999). The term "school management" defines a distinct area of  the 

school over which a principal has the authority to carry out certain activities. The school 

management is the first level of administration of our educational system and derives from the 

fact that the school is an organizational formation of the state that seeks to achieve its goals 

(educational and teaching). In more detail, the functional reality of each school imposes the 

need for management since the achievement of the school's goals requires, among other 

things, sufficient leadership to coordinate all the factors involved in the educational process 

and to strive continuously for the future education and maintenance of a favorable working 

environment. The head of the school is the representative of the state that guarantees the 
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exercise of its missions and the observance of the laws. He is the animator of planning-

planning and the executor of the decisions of the various councils. It directs the unit, manages 

its staff, organizes its services, is responsible for the safety of persons and goods, for financial 

management, markets, etc. The role of managers as it is generally accepted is 

multidimensional and important as actions and each principal's initiatives positively or 

negatively affect the school climate and the educational environment of the school unit. The 

principal of the Greek school in the 21st century needs to have the knowledge of both the 

leader and the educator, as he works in a dual capacity: As a manager for the management and 

administration of the school in which he serves trying to achieve the goals and objectives of 

the school by maximizing the efficiency of available resources (human and material), but also 

as a teacher with a pedagogical, social, coordinating and technical role. He is the one who will 

put the reflection or the activity and at the same time, the one who will ensure the students 

access to the means that are needed to carry out each activity. Its social role is to help students 

communicate and collaborate, as it is considered the coordinator of the program in all areas 

(Papachristou, 2006). The work of the principal is not only limited to the faithful application 

of the regulations but also has the responsibility for the qualitative upgrade of the educational 

process that takes place. 

3. Research methology 

3.1. The research tool 

The structured questionnaire was chosen as a means of gathering information because it is a 

means of scientific research that arouses the interest of respondents by increasing their 

participation in the research process, while enabling the collection of information about 

representations and views that are not easy to observe (Paraskevopoulos, 1993). The 

electronic questionnaire was created with Google docs and in its design an attempt was made 

to avoid prejudices which according to Cohen & Manion (1994) can be minimized by careful 

structure, expression and organization of questions. The questionnaire included closed and 

open questions. Closed questions were dichotomous and Likert (five-point scale), ranging 

between 1-I completely disagree and 5-I totally agree. Building a questionnaire with closed-

ended questions contributes to a better understanding, encouragement of participants and 

better coding of questions (Cohen & Manion, 1994). The usefulness of open-ended questions 

was to draw some conclusions and qualitative data in order to understand how and why. 

3.2. The research sample 

This research was conducted with the help of a printed and electronic questionnaire. The total 

number of questionnaires surveyed was 41. It consisted of 27 men (65.85%) and 14 women 

(34.15%). The choice was made by the two largest prefectures of Attica and Thessaloniki due 

to the satisfactory number of Vocational Lyceums and Laboratory Centers (Ergastiriaka 
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Kentra) operating in their territory. Special importance was given to represent all two above 

types of schools, to represent schools in central and remote areas of the above two prefectures 

and schools based on population criteria. (Number of students). 

 

Graph 1. The sample 

3.3. Statistical data analysis 

The statistical processing of the questionnaires and the analysis of the results was done with 

the program Statistical Package for the Social Sciences-SPSS 20. The Spearman‘s rho non-

parametric correlation coefficient was used for the correlations between the variables. The 

statistical significance level for each analysis was set at p <0.05. 

3.4. Limitations ofthe research 

The questionnaire used in this study was based on the views of secondary school principals of 

Technical Vocational Education. The number of these schools is much smaller than the 

number of secondary schools in the prefecture and therefore the sample was proportional. It  

is also known that in the managerial positions of the Technical Schools there is a sub-

representation of women, something that was strongly observed in our research. This is an 

important reason why the findings of this study are not generalized to the general population 

Although the results of the research cannot be generalized to the entire Technical Vocational 

Education, their agreement with other relevant research in the field of secondary education 

(Panagiotopoulos, Ch., & Dimakopoulos, D. (2011) makes them indicative of the prevailing 

trends in administration areas of the Technical Schools. 
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4. Results of the research 

All principals had certified training. 90.2% had a Level 1 ICT training certificate and 9.8% 

EXPERT-VELUM, ECDL. 51.4% state that their training has helped in the use of ICT.  

87.8% consider it necessary to train in ICT for the effective exercise of their duties as 

principals.  

Table 1.Training assistance provided 

 Frequency Percentage     Valid      Cumulative 

percentage             

percentage 

  

A little 1 2,4 2,4                    2,4 

Moderate 

 

Very 

19 

17 

46,3 

41,5 

46,3                   48,8 

41,5                  90,2 

Very much 4 9,8 9,8                 100,0 

Total 41 100,0 100,0 

 

As regarding the periodicity of the training programs, 41.5% prefer to be trained every twelve 

(12) months. 19.5% prefer every six (6) months. Of the remaining 39%, 22% prefer every two 

(2) years, 11% consider five (5) years to be the most appropriate time while 6% report that 

training should take place immediately whenever new software is released and school-related 

programs. 

Table 2. Training periodicity 

 Frequency Percentage     Valid      Cumulative 

percentage percentage 

  

Every 6 months 

 

Every 12 months 

 

8 

17 

19,5 

41,5 

19,519,5 

41,5    61,0 

Other 16 39,0 39,0100,0 
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Total 41 100,0 100,0 

Regarding the way of conducting the training programs, the majority of the sample (56.1%) 

are in favor of the certified public institution, while 17.1% of the respondents consider as the 

best solution the intra-school way of conducting training programs.  24.4% consider the 

private institution as the best solution, while 2.4% disagree with all the above cases without 

proposing anything else.  

Table 3.The preferred training methods 

 Frequency Percentage     Valid      Cumulative 

percentage percentage 

  

From the colleagues 

of the school 

7 17,1 17,1               17,1 

 

From a certified public institution 

 

23 

 

56,1 

 

56,1                      73,2 

 

From a certified private institution 

 

10 

 

24,4 

 

24,4                      97,6 

 

Οther                                                                          1 2,4 2,4                    100,0 

Total 41 100,0 100,0 

 

As for their preference for what a training program should include, twenty-four (24) 

principals answered the open question. Eleven (11) consider it necessary to train in 

specialized programs for administrative use, while four (4) prefer training in office suites 

(word processing, spreadsheets, presentations, internet use). Of the remaining nine (9), five 

(5) consider it necessary to train in Computer Networks and four (4) report basic computer 

skills. Regarding what they would like to suggest about their training in ICT in order to make 

the use of ICT more efficient in the school administration, twenty (20) out of the forty-one 

(41) principals answered this open question. Five principals mention the important role of IT 

colleagues, considering that since the competent Ministry of Education does not organize 

regular trainings, frequent in-school training is necessary with their participation. In addition, 

they suggest that it is possible to reduce their mandatory hours for this purpose if possible. 

Three (3) executives are in favor of distance learning, saying "we need to take advantage of 

the huge power of the internet and asynchronous training platforms."As far as trainers are 

concerned, five (5) principals consider that ―not only the trainees but also the trainers should 

be checked in order for the training to be real and not virtual. Training programs must be 

structured seriously. "Five principals consider necessary to evaluate the trainers and the 

proper training, emphasizing that they should "be trained and compulsorily undertake tasks 
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using ICT and be evaluated for it". "Real training must be provided and the trainers must 

faithfully follow the training program that has been set." Typical is the view of a principal that 

"ICT's lack of knowledge is an element of exclusion from participation in the evaluation of 

principals" while a separate point of view is expressed by a principal saying that ICT is a tool 

that definitely facilitates everyone's work. However, I believe that in education their 

importance has been overestimated with the sole purpose of promoting in positions of 

responsibility some who had no qualifications other than the basic degree ".  

 

Table 4. Grade of importance given by the principals in the training for the exercise of their duties 

 Frequency Percentage     Valid      Cumulative 

percentage percentage 

  

Moderate 5 12,2 12,212,2 

Very 21 51,2 51,2 63,3 

Very much 15 36,6 36,6100,0 

Total 41 100,0 100,0 
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No statistically significant correlation was found between training assistance provided and 

satisfaction with training itself. 

Table 5.Correlation between training assistance provided and satisfaction with the training itself 

 Satisfactio

n with  

training 

itself 

Training 

assistance 

provided 

S

p

e

a

r

m

a

n

'

s

 

r

h

o 

Satisfaction with training itself 

Correlation 

coefficient 
1,000 ,377** 

2-sided 

importance 
. ,000 

N 41 41 

Training assistance provided 

Correlation 

coefficient 
,377** 1,000 

2-sided 

importance 
,000 . 

N 41 41 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

N 41 41 

 

 

 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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5. Conclusions 

Upgrading the professional development programs of teachers and education executives is a 

key factor in providing better quality educational and administrative processes. Research 

shows that it is precisely these upgraded ICT programs that managers seek. The majority of 

participants stated that the training process should be continuous as they are aware that skills 

in the use of ICT are constantly changing and at the same time the requirements in the 

exercise of their duties are changing (Anthoulias, 1989). They also consider it important to 

have a certificate of training for their judgment as a principal, but this should not be an end in 

itself. The primary goal is to improve their knowledge of New Technologies so that they can 

make better use of them in the management of their school. They also consider the content of 

the training to be an important factor, so that the provision of the specialized knowledge they 

will acquire is related to their needs in the management of their schools and results in a clear 

substantial result. 

All the principals consider the contribution of the training to the exercise of their 

administrative work positive, emphasizing the important role that the competent Ministry of 

Education should have in the continuous training in ICT. 

Although they consider important training assistance provided, the principals are not satisfied 

with it. In order to draw some indicative conclusions, one must first see the "compensatory 

nature of training" (Xochellis, 1997), i.e training as a supplement to the incomplete initial or 

basic training of principals in ICT. So if their basic training is limited then the 

"unsatisfactory" training but efficient for the level of their knowledge in ICT, has probably 

helped them in the use of New Technologies.The bibliography mentions as basic training 

models the model that serves the needs of the educational system and the one that serves the 

needs of teachers with the findings of the research to show that the second model is preferred 

(Mavrogiorgos, 1983). It is possible that the design of the training programs attended by the 

principals was done according to the first model. The result may not have been tailored to 

their needs, but it may not have lagged behind in quality of education and provided them with 

significant assistance. 

According to Xochellis & Papanaoum (2000), when the training is intra-school, the autonomy 

of the school unit is strengthened and teachers are cultivated with the disposition of their 

active participation in the training, while increasing their positive attitudes towards it. The 

implementation of the training programs, with the obligatory presence of the principals, may 

have been done at "inappropriate" hours and at a distance from their school unit, which may 

have negatively changed their daily lives. 

Another factor that may has negatively affected principals' views on satisfaction is the 

structure of the programs themselves, which according to principalsshould be shaped by 

future developments. These programs should be aimed at steadily upgrading their knowledge 

and skills in the New Technologies in order to become effective in achieving the goals of their 

quality management (Fasoulis, 2011). When they finally realize that the structure of these 
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programs does not combine the perspective of their administrative improvement and the 

efficiency in the use of ICT, they are disappointed. If we look back at the past, it will be 

difficult to find special programs for education executives on the administrative use of ICT. 

The lack of this policy for education executives is likely to lead principals to consider training 

inadequate and limited. We should also not overlook the role of trainers in shaping managers' 

negative views on   satisfaction. It is possible that managers with positive attitudes towards 

ICT training will positively accept their learning and improve their knowledge in them, but 

the way are trained is not may be adapted to their own experiences and learning styles. In 

addition, there may have been requirements from trainers related to obligations that principals 

have had difficulty meeting. (Possible lack of time,lack of previous experience).In addition, 

principals believe that continuing education should be an urgent need not only for themselves 

but also for the teachers of their school as they belong professionally to a field that, as they 

say, training is directly related to quality in the project and helps them to be able to keep up 

with the latest developments in knowledge and to confirm the development of skills and 

abilities in a continuous and evolutionary way. This contributes to the effectiveness of their 

action, so that they can handle the new knowledge in a way that improves the quality of 

services provided in the administration of their schools according to the principles of total 

quality management (Fasoulis, 2011). Managers realize that their knowledge of ICT needs 

constant renewal. Even those who disagree with the way the training is carried out believe 

that they should continue to be trained because,as they say, the lack of proper ICT skills in the 

management of their school is mainly due to insufficient training. (Prokopiadou, 2009). 

6. Proposals 

It is an indisputable fact that in the ever-changing environment of the information society, the 

principals of Technical-Vocational Schools must use ICT to meet their difficult task and 

successfully cope with the goals and objectives of their school administration. As principals, 

they are constantly facing new technological challenges, and the continuous improvement of 

the knowledge of New Technologies is necessary to increase the efficiency and effectiveness 

of the school unit for which they are responsible for educational and pedagogical work. 

The Greek state has a duty to society and the education system to train the direprincipal ctors 

of the Vocational Lyceums and the Laboratory Centers (E.K). It would be especially 

important for this training to be mainly about applications that are needed in their daily 

administrative practice. As far as the area is concerned, the training of the principals could be 

carried out effectively in selected Laboratory Centers (E.K) in which the availability of the 

logistical infrastructure will be ensured. Alternatively, in-school training could be provided in 

each school by experienced teachers with reduced teaching hours. 

Trainers should faithfully follow the programs set out in which there should be modern 

modules related to educational administration. Here it is important to emphasize that the 

training should not be aimed at the principal exercising secretarial support and handling 
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various documents, as this is not his institutional role. It is considered necessary that the skills 

and knowledge of the principals in ICT be a key element for their selection and the scoring of 

ICT knowledge should be continued as a formal and essential qualification. It should also be 

possible for each school unit to use the experiences of principals regarding ICT with 

corresponding infrastructure and equipment where the state should financially support its 

maintenance and upgrading. Also, each school should have technical support, either public or 

private, to deal with technical problems. Finally, it should be emphasized that at a time when 

the need for effective school management is imperative, the Greek education system must 

also adapt to technological change.ICT will certainly continue to play an important role in 

these changes, if not the biggest, with a direct consequence of improving the quality of Greek 

education. This will be possible when all those involved in the ICT implementation process 

(teachers-principals-government) give the necessary importance to make the Information 

Society a reality not only in the school's administrative practice but in all aspects of the 

educational process. 
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Abstract:On March 11
th

2020, the World Health Organization declared the Covid-19 

pandemic. Even if this pandemic is temporary, it has brought about permanent changes and a 

huge disruption to all spheres of human life, including education. In response to school 

closures, ministries of education worldwide recommended the use of distance 

learning programs and open educational applications and platforms that schools and teachers 

could use to reach learners remotely and limit the disruption of education. However, as many 

other countries worldwide, the challenge of distance learning in Greece, has led to worsen 

educational inequality. Questions about how to reopen schools safely and under which 

conditions are at the forefront of decision making. 

Keywords: education, Covid- 19, inequality, Greece. 

Introduction  

As a consequence of Covid -19 several countries ordered a general lockdown, including 

schools. According to UNESCO
1
, over 1.2 billion students affected by school closures, 

representing around 73% of the total of enrolled students worldwide. However, most 

education systems were not ready for the world of digital education (Schleicher, 

2020
2
).Although teachers and other education personnel have been working hard to support 

their students, it seems that many countries  are still far from using best practices for online 

learning (Milligan, 2020; Lehmann, 2020b). With schools closures and the divides in distance 

learning, United Nations Development Programme (UNDP) estimates indicated that 86 per 

cent of primary school-age children in low human development countries are currently not 

getting an education,leading to global levels not seen since the 1980s, compared to just 20 per 

cent in countries with very high human development.
3
 

 Particularly, European education systems went into the Covid-19 crisis weakened by a 

decade of budget cuts and austerity (European Trade Union Committee for Education, 2020
4
). 

Eurydice‘s 2019 report on Digital Education in Schools revealed significant gaps in teaching 

                                                 
1
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  

2
https://hundred-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/report/file/15/hundred_spotlight_covid-19_digital.pdf 

3
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-

centre/news/2020/COVID19_Human_development_on_course_to_decline_for_the_first_time_since_1990.html 
4
https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/covid-19/3792-campaign-week-2020-investineducation 

https://continuityineducation.org/articles/10.5334/cie.17/#B62
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/digital-education-school-europe_en
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://hundred-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/report/file/15/hundred_spotlight_covid-19_digital.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_Human_development_on_course_to_decline_for_the_first_time_since_1990.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_Human_development_on_course_to_decline_for_the_first_time_since_1990.html
https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/covid-19/3792-campaign-week-2020-investineducation
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and assessing digital competences across Europe that seemed to imply action for years to 

come
5
. It seems that Covid-19 crisis strikes at a point when most education systems are not 

ready for the world of digital learning opportunities.  Remote teaching raised some pressing 

issues regarding equality and inclusion since not all students had access to quality equipment 

and connectivity at home (ETUCE, 2020). Although findings from this research are sparse, 

there is some evidence to suggest that lower socioeconomic status (SES) children may be 

particularly impacted by school closures and the subsequent loss in instructional time that 

results. Thus, it is possible that lower SES children may be more adversely affected by Covid-

19 compared to their higher SES peers, particularly if their schools provide less resources and 

their families engage in less active home schooling. Indeed, it is possible that higher SES 

children may actually benefit from home schooling if their parents have higher levels of 

education and more motivation to invest in their child (Doyle, 2020). Inequalities in 

children‘s outcomes may arise when a family‘s ability to invest in their children is hampered 

by monetary (Becker, 1965) or cognitive (Mani et al. 2013) constraints, or the stress that 

accompanies poverty and other anxious situations (Lupien et al. 2001). Parents from lower 

SES backgrounds often spend less time investing in their children‘s education (Del Bono et 

al., 2016; Guryan et al., 2008) and they finally provide less stimulating learning materials and 

learning experiences to their children (Bradley et al., 1989; Miller et al., 2014). Although 

schools do not fully close socioeconomic gaps in children‘s skills, they are effective in 

reducing the magnitude
6
, something that is not possible to be achieved when schools are 

closed. 

 Although temporary school closures during crises are not new, UNESCO chief Audrey 

Azoulay said, ―The global scale and speed of the current educational disruption is 

unparalleled and, if prolonged, could threaten the right to education.‖
7
 Due to pandemic, 

equity is being challenged in many countries worldwide and OHCHR underlines that the 

pandemic crisis has raised more concerns about a potential erosion of human rights now and 

post-crisis
8
. 

1. Education in Greece during covid-19 

Greece's education system was designed around the principle of equality.Article 16 of the 

constitution guarantees that“all Greek citizens have the right to free education at all levels in 

public educational institutions”(Sintagma tis Elladas, art. 16, and p.29)
9
.However, as 

everywhere in the world, the pandemic forced the Greek public education system to deal with 

the challenge of home-schooling and educators were forced into teaching for a system that 

                                                 
5
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6
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7
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8
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9
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they were not prepared. In Greece schools closed on 11
th

 of March, although in some parts of 

the country the schools‘ closure has begun even earlier.With the arrival of the pandemic, the 

Ministry of Education issued instructions for the use of 

both asynchronous and synchronous teaching. Synchronous learning that is online or distance 

education that happens in real time and asynchronous learning that occursthrough online 

channels without real-time interaction. Education television was also re-activated on March 

30
th

for primary education. The government passed an emergency law
10

regulating issues 

related to the education system‘s response.   

As a result of Covid-19, school closures have shifted education from the classroom to the 

home in Greece, like other countries. However, several challenges had to be overcome along 

the way in Greece also. Network overload problems along with the fact that not all children 

and teachers had the appropriate equipment, were the first obstacles. According 

to OECD
11

 data based on the 2018 PISA, 1 in 5 students attending the poorest quartile of 

Greek schools do not have access to a computer they can use for schoolwork, while 1 in 10 do 

not have access to the internet. More than 1 in 3 students attended schools whose head 

teachers maintained that their teachers did not have the necessary technical and pedagogical 

skills to integrate digital devices in instruction. Altogether 4 in 10 students attended schools 

whose head teachers acknowledged that an effective online learning support platform was not 

available. 

In Greece, the burden of education  fell largely on parents and families, although some 

households may lack the physical resources necessary to support their children‘s learning 

(computers etc.), while others may have time constraints, particularly if parents are engaged 

in essential services (eg. healthcare workers). Parents with literacy issues may also struggle to 

engage with the curriculum, while the heightened stress and health problems arising from 

Covid-19 may make it difficult for both parents and children to engage in schoolwork. In all 

cases, these issues may be more salient in lower SES households, as it was mentioned above. 

That is particularly concerning since in Greece 20% of the adult population refer no previous 

experience with computers (Eurostat, 2019).
12

 

In addition regulation on live streaming which was passed by the Greek government raised for 

teachers and students anxiety about the possibility to expose themselves to potential online 

scrutiny. For that reason ETUCE reported on 8
th

 May 2020 that the Greek Government 

bypassed social dialogue mechanisms and adopts regulation on live streaming delivery of 

lessons, which raised multiple difficulties to teachers and children as well
13

.  

                                                 
10
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11
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When considering the effects of pandemic crisis in Greece, we have also to take into account 

the fact that the debt crisis of previous years, led the educational system to become one of the 

most unequal in the development world.
14

 ―The economic crisis highlighted these inequalities 

mainly through the decline of the disposable household income and exacerbated the already 

crippled abilities of the education system due to the extensive cuts that took place during this 

time” (Bazoti, 2020, p.1
15

). 

2. What school should do next? 

As a result of Covid-19, school closures have shifted education from the classroom to the 

home, and for the immediate future, the burden of education now falls largely on parents. 

However to ensure that pandemic, or other similar situations in the future, do not exacerbate 

educational inequalities further, it is important that resources are in place to support all 

families.
16

 

Various actions were been taken at the country level worldwide to address the digital 

education divide. For example in Portugal to tackle the fact that not all students may have 

access to internet at home, the government suggested a partnership with the post office 

services to deliver working sheets to be done at home, while in  Washington State, United 

States, the schools are not encouraged to provide online learning services unless equitable 

access is ensured
17

. 

There is no doubt that policymakers face great difficulties and requests, since the educational 

enterprise is dependent on a health crisis that is changing every day since, education systems 

will have to be flexible to take into account the needs of learners and teachers in this global 

crisis. 

Researchers
18

 have reached a consensus on that (Douglas N. Harris & Katharine O. Strunk., 

2020). Moreover, UNESCO
19

, The Teacher Task Force and the International Labor 

Organization have released a toolkit to help school leaders support and protect teachers and 

education support staff in the return to school.  

Providing substantial additional recourses to prevent looming school budget cuts and 

implementing universal internet and computer access are more than necessary. Getting money 

to schools comes first because all the others depend significally on it. Moreover all students 

must be able to access internet and computers, since a lack of these implements affected how 

school responded and how students experienced distance learning. E - Learning is only 
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15

https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2020/02/110_2020_-WORKING-PAPER-_Pery-Bazoti-.pdf 
16

http://publicpolicy.ie/papers/covid-19-exacerbating-educational-inequalities/ 
17

https://news.itu.int/covid-19-countries-addressing-digital-education-divide/ 
18

https://www.edweek.org/ew/articles/2020/07/28/7-research-based-recommendations-for-what-schools-

should.html 
19
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effective for teachers, students and their families when is combined with adequate electricity, 

internet connectivity, computers and tablets, and physical spaces to work. More traditional 

learning methods, via print, television, phone and radio, may offer more viable ways of 

helping teachers to continue to provide lessons, especially in the poorest countries. 

Mental health and academic achievement are linked, research shows (Terada, 2020). 

According to recent research:The COVID-19 pandemic may worsen existing mental health 

problems and lead to more cases among children and adolescents because of the unique 

combination of the public health crisis, social isolation, and economic recession(Golberstein, 

Wen & Miller, 2020
20

). After all, return-to-school responses should anticipate the 

psychological and socio-emotional impacts of the pandemic on teachers and learners. Student 

-support staff such as school counselors and social workers,  will be crucial to schools‘ efforts 

to care for children and for teachers as well, especially for those who have been most 

impacted by the pandemic.Teachers are the backbone of the educational system. As schools re 

open their role will be equally crucial.  Little attention has been given to providing teachers 

with adequate training on how to ensure that learning continues, or how to develop relevant, 

high-quality distance education packages
21

 (International Task Force on Teachers for 

Education 2030). Educational policy makers must provide teachers with adequate professional 

support and training and to put equity at the heart of education support.  

In Greece, educational policy makers have already planned educational programs for 

educators in distance learning
22

in order teachers to be able to respond to these new 

educational challenges.  Although policymakers is extremely important to make decisions 

about teachers that support pedagogical quality and equity also, as suggested above. 

3. Conclusion 

It is obvious that no one approach will suit all countries. 

ETUCE
23

 calls on education authorities and governments to ensure the inclusion of all 

students and education staff in these crucial times, so that the Covid-19 outbreak does not 

magnify any existing social inequalities. ETUCE insists that issues regarding the accessibility 

of distance teaching and learning material, for teachers and students, must be addressed so 

that all education personnel and students are able to participate in quality education as 

required by their local circumstances. We must not allow anyone to be left behind because 

they do not have access to appropriate digital devices and online tools, not because they face 
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specific individual or social barriers.
24

In general, successful remote or distance teaching 

depends heavily on parental monitoring and assistance – especially for younger learners. This 

risks creating or widening inequalities in student outcomes, as not all have parents who will 

be able or available to fulfill that role effectively. 

To meet the urgent need for education, UNESCO has launched a global partnership to support 

countries in scaling up their best distance learning practices and reaching children who are 

most at risk
25

. Only with a concerted effort from parents, teachers, and social workers and 

mainly from   politicians we can be sure that all children can have equal access to education.  

Finding a way to enable all students is one of the top challenges facing school district leaders 

right now as education is the main vehicle for the promotion of social quality.For that to be 

achieved, we have to decide that we believe in equitable access in education for every child 

and then allocate the resources to support that.  

The imposition of the measures and the use of distance education during pandemic was 

necessary. The aim of this article was to highlight the obligation of all those who participate 

in unprecedented educational conditions, to identify and highlight inequalities, but also to 

look forward to addressing them. Because inequality in times of crisis flourishes, transforms 

and dominates (Papakonstantinou, 2020)
26

. 
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Abstract: In this study, I attempt to discuss the Platonic and Aristotelian readings of Freire‘s 

pedagogy, taking into account the contemporary bibliography as well. The main subject-

matter of my elaboration is how an adult learner understands the world. In other words, this 

‗how‘ originates from the meaning of our own view and develops a discourse with the current 

political and social circumstances. Both dialectics, as Plato suggested, and the dynamics of 

action, as Aristotle recommended, may render assistance and support in this sort of discourse.  

On this prolific ground for elaborating the discourse, Freire structures those paths which will 

lead an adult learner to face the truth of his own life, after he deals with the lessons of the 

state and develops a critical attitude for explaining the events. The desideratum revealed by 

this way of approaching things is political and social freedom as well as the capability of 

calling into question the status quo. Ultimately, provided that this critical attitude can be 

found within the boundaries of a citizen‘s freedom, it turns out that the potentiality of freedom 

forms the potentiality of the adult education in the reflective proposals of its political origins.  

Key words: pedagogy, humanism, freedom, dialectics, action. 

Introduction 

―So I continue to continue 

To pretend my life will never end, 

And flowers never bend with the rainfall‖.  

(Camus, 1956:271). 

 

Paulo Freire, as a philosopher of education, among other things, deals also with the 

pedagogical experiences by starting from some philosophical concepts (Sacadura, 2014). 

Specifically, the educational process includes a dynamic course of thought, which is 

permanently formed during our lifetime. That is to say, it is about how every learner 

understands both the world and his actions in it. Therefore, Freire‘s pedagogical perspective 

pertains to the meaning of the political and social values and, in this sense, establishes the 

way in which we think when we face uncertainty and difference by suggesting ―in a post-

modern way, persons with less certainties‖ (Freire, 1994:96).  
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Specifically, in this study I will attempt to investigate the philosophical aspect found in 

Freire‘s work and teaching. In particular, I will focus on Plato‘s and Aristotle‘s 

anthropological views, aiming at identifying their influence on his work having in mind the 

existential dimension of the adult education, as it was addressed by the Freirean pedagogy.  

In this way, although Freire attempts to compose the former philosophical influences in a 

well-ordered life proposal, he demonstrates in every possible way the beauty of pedagogy, 

focusing on a humanist dimension of morality, the main suggestion of which is the love for 

human being. As he stresses:  

―My intention here is to demonstrate that the task of the teacher, who is also a learner, is both 

joyful and rigorous. It demands serious and scientific, physical, emotional, and affective 

preparation. It is a task that requires that those who commit themselves to teaching develop a 

certain love not only for others but also of the very process implied in teaching‖ (Freire, 

1998:3). 

So, from a different point of the Freirean thought, I will attempt to focus on how problems are 

approached by means of the Socratic method, which raises ―a problem which allows for a 

systematic discussion from various points of view through multiple arguments and counter-

arguments‖ (Nikulin, 2006:6), so that to investigate the Platonic aspects of his thought. 

Definitely, it is to be mentioned that Freire cannot be placed in a particular School or theory; 

instead, he is considered to be a representative of a well-ordered combination of all the paths 

that one should take into account, in order to accomplish the current purpose and provide the 

solution to a problem. That is to say, theory, as a constant derivation of thought, is not an end 

in itself but a source of approaching the world. After all, what Freire faces is not the problem 

itself, but how we deal with it and how we organize our thought to come to a solution.  

Under this terms and conditions, I will attempt, taking also into account the relevant 

bibliography, to provide a new perspective of the philosophical proposal of the Brazilian 

thinker, in order to raise more questions. After all, Freire is not just a free voice in our life, but 

he also establishes the foundational manifesto of our consciousness, by his intervening in a 

different each time critical way in how we understand and interact with our history.  

1. Aristotelian projections of the Freirean humanism 

The way in which Freire‘s Critical Pedagogy debates with moderation indicates the 

repositioning of truth from its carrier to the message. His devotion to social justice reflects the 

idea of liberation of humans that was inspired by their critical attitude to the inhumane 

conditions they face in their political life (Freire, 2000). That is to say, inhumanity is due to 

the illiberal grounds of a political status quo that transmits the request for freedom in the 

context of its social divergences, since this (inhumanity) stands ―not only as an ontological 

possibility but as a historical reality‖ (Freire 2000:42).  
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In this sense, Freire‘s pedagogical proposal constitutes basically a view of the Aristotelian 

interpretation on human being. Thus, the Aristotelian anthropological aspect appears in an 

extensive part of his work, since it forms a dominant concept with individual gnoseological 

extensions. The Aristotelian eudaemonia, prudence, entelechy, for instance, are crucial points 

of reference in the Freirean humanism, for they reveal the ontological pillars of the human 

course. Or, else, he develops a relationship between that humanism which results from the 

attitude that a learner-citizen decides to adopt to approach the true nature of his life and the 

democratic origins of this attitude.  

That is the reason why a significant part of his argumentation is about his pedagogical word 

of advice to consider that ―educational practice should be restricted to a ―reading of the 

word,‖ a ―reading of text,‖ but rather it should also include a ―reading of context,‖ a ―reading 

of the world‖ (Freire, 1997:43). That is why humanism in a classroom is not about 

―transmitting knowledge but building it‖ (Dale & Hyslop- Margison, 2010:83) through a 

critical approach of life. So, educators need to ―critically read day-to-day life and analyze, 

with learners, the shocking facts and disjuncture of our democracy‖ (Freire, 1996:155).  

For instance, the Aristotelian distinction between substances is one of Freire‘s basic 

arguments (Dale & Hyslop-Margison, 2010:87), to contend that a human being cannot deny 

providing humanism to someone else, since all human beings share the same substance by 

participation (methexis) (Aristotle, 1924, 978b). That is to say, this is the substance that 

projects the individual reason, the fact of participation, that participation in being (Aristotle, 

1950:185b, 7-8.). So, the question raised refers to the substance, that is, the ―what it is and 

some this‖ (Aristotle, 1924: 1028a, 11-12) and brings to light the truth of this participation in 

the act of communicating, i.e., in the how of the relationships. In this way, a human being is 

not capable of harming someone else or denying his humanistic attitude towards him, since 

they both share the same substance, that of humanism. However, what is the component of 

humanism? 

As mentioned before, human‘s freedom ―to be‖ (Freire, 1996:146) is not ―a fear of freedom‖ 

(Freire, 1998: 160); it depends on his attitude towards humanism, since ―concern for 

humanization leads at once to the recognition of dehumanization, not only as an ontological 

possibility but as an historical reality‖ (Freire, 2000:42). One could argue that this is both a 

logical and moral approach, for the purpose of the Brazilian thinker does not only concern the 

constant transformation of reality by means of the questions and objections of a citizen to the 

oppressive dominating schemata of institutions and ideologies of the state but also the 

explanation of the causes of this oppression, which will lead the oppressed citizens in moral 

decisions. Similarly, Aristotle raises the demand for freedom as he mentions that authentic 

free life is that of education, that is, a cognitive investigation made by a wise man to gain a 

truly self-sufficient life without any social fails (Aristotle, 1894:1177a, 12). This actually 

involves practicing the intellectual virtue to approach moral virtue as well.  

On the other hand, action is a somehow existential fact, since it depends on the critical 

realization of human being, which faces the liberating knowledge, in order to accomplish the 
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transformation of the social injustices and inequities. In fact, this is the purpose of the Critical 

Pedagogy, that is to say, to lead learners to a new meaning of freedom and justice in terms of 

social change and political self-awareness, so that they gain ―a critical reflection which 

increasingly organizes their thinking and thus leads them to move from a purely naive 

knowledge of reality to a higher level, one which enables them to perceive the causes of 

reality‖ (Freire, 2000:131). In Aristotelian terms, it is about the inner reflection (Aristotle, 

1984:111b, 20-23) of a free citizen, in order to accomplish his own purpose, that is, human 

eudaemonia, as a whole of actions set under the purpose (purposiveness) of social justice. 

Therefore, what may be defined as a kind of practical wisdom is prudence, which is suggested 

in any case as the proper criterion (Aristotle, 1984: 1140a, 25-28 & 1140b, 4-6).  

Furthermore, action involves another characteristic of Freirean theory; its constant exercise of 

it by oppressed humans, who orientate to the highest point of freedom by following their 

rational priorities, after they face their fears and external coercions (Freire, 2000). The same 

perspective is found in Aristotle‘s suggestion, since a virtuous citizen exercises self-control, 

having as a measure the ―logos of a prudent man‖. According to those ideas, practicing the 

logic of intellect for explaining both the circumstances of life and the fact of ―akrasia‖, that is 

to say moral weakness, constitutes a desideratum (Aristotle, 1984:1151a, 20-24).  

Thus, practical philosophy functions in terms of a teleological proposal, by making a citizen‘s 

participation in social and political life a requirement (Aristotle, 1894:1170a, 5-6; Aristotle, 

1957:1253a, 9-11). That is, it is the same requirement detected in Freire for accomplishing the 

democratic principles of a fair society and state under the light of a formative culture, which 

could constitute a strong field of political interaction against the dominating projections of a 

neoliberal market. 

Therefore, there is a need to understand both history and the world in terms of possibilities 

and potentialities arisen from distinctness, in order to reveal a ―language of possibilities‖ 

(Freire & Marcedo, 1987:5). This will be accomplished provided that the purpose of the 

educational process ―is questioning social reality and the problems it causes as a first step to 

transform the world toward greater measures of humanization and social justice‖ (Dale 

Hyslop & Margison, 2010:86). 

2. Dialectics as a measure of the Platonic perspective in Freire‟s work 

Debate, as a form of democratized conditions of both the state and philosophical reflection, 

established a style of thinking, which empowered the gnoseological approaches of the world 

and human being. Specifically, the Heraclitean and the Socratic maieutics (Nikulin, 2010) 

structured a system of thought that fed the Freirean dialectics by suggesting experiential 

learning in adult education. As Freire mentions, the cycle of civilization contribute to the 

investigation of the experiences, by turning the perspective of the world into a constant 

question on the critical explanation of the learner (Freire, 1996). 
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This approach composed a sort of pedagogy that gives priority to critical thinking, which 

depends of the learners‘ experience. In this context, humanistic perspective is combined with 

the dialectics resulted from the critical thinking with regard to the detection of hidden social 

and political questions, leading to a ―humanizing pedagogy in which the revolutionary 

leadership establishes a permanent relationship of dialogue with the oppressed‖ (Freire, 

2000:68). Contrary to the process of debating which is provided by humanistic pedagogy, in 

order the learners to discover new dimensions of versions of their life, ―banking education 

resists dialogue‖ (Freire, 2000:83). Therefore, as Sartre mentions, the aim is how it ―confronts 

man with the possibility of choice‖ (Sartre, 1957:263). 

That is why Freire starts from the historical context to investigate the subject-matter and 

suggests the experiential process for raising questions about the world, in order learners to 

grow an ―organized, systematized, and developed ‗re-presentation‘ to individuals of the things 

about which they want to know more. (Freire, 2000:94). This is how they investigate 

questions that will constitute the conceptual map of their lives, which helps them to be in 

communication with the historical context and the way in which the former conceptual topics 

are connected, in order to deduce critical aspects about their empirical reference. The question 

is: in what way does Freire approaches Plato? 

One could think that Plato, as the greatest founder of debates, introduces a type of philosophy 

that gives priority to debating in the sense of both a method and a philosophical expression 

(Notomi, 2006). Thus, dialectics becomes a new way of revealing a philosophical position in 

a different kind of reason (compared for instance to Parmenides). So, it is a debate, a form of 

syllogism with equal arguments (those of Protagoras‘ and Socrates‘) with a competing spirit, 

which follows the principles, as mentioned in the Platonic dialogues, and the Socratic 

deliberation developed in agora or gymnasium. One could argue that he initiates his reader 

into his own questions and doubts, in order to take them into consideration.  

Therefore, as in Freire a question is raised and the interlocutors attempt to prove the 

correctness of their positions by discovering the truth as they adopt a specific argument after 

having thoroughly examined it, in Plato as well ―knowledge … has to prove itself in 

dialogical coming to an understanding—that is, in an unlimited willingness to justify and 

supply reasons for everything that is said‖ (Gadamer, 1991:52). This is a lesson that utilizes 

dialectics, which is glorified according to Socrates‘ ―exasperating enigma‖ (Kofman, 1998:6) 

and contributes to the change in humans‘ life. A typical example of this change is found in 

Symposium where Alcibiades admits the change in his own life, since his stunning beauty and 

recognition for his victories in chariot races as well as his generosity earn him good credit 

with the public opinion. Nevertheless, he does not represent the greatest value of good as a 

whole of all things and that is why he performs a self-reflection by praising Socrates ―atopy‖ 

(Plato, 1973: 221d), that is, the invisible beauty, who experiences truth in a way that leads 

him to approach God.  

Therefore, the Platonic philosophy involves two Freirean qualities: dialectics, as a method for 

seeking the truth, and lesson, as a change in attitude that a human holds for his life. It is 
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actually a life course, a course towards knowledge, as Plato mentions in the allegory of the 

cave, which comes through reflections and a critical approach of the world (Plato, 1962: 

514a-517a). Thus, both Plato‘s and Freire‘ student has to be convinced and determined to 

participate in the life lessons decisively and revolutionarily, to form his own style of living. 

This is discovering the truth through the beauty of inner statue, which is illuminated by the 

freedom of the selfhood.  

Exactly as the prisoner of the cave is chained to the wall facing the reality (ἰδεῖλ is identified 

with λνεῖλ), Freire‘s learner faces the reality of the ―banking education‖ (Freire, 2000:73) of 

the neoliberal politics (Gibbons and Heraud, 2007) to the ideas and prejudices, which have 

been included in society as a normativity. So, he experiences a false reality, since the Platonic 

shadows of the facts (the dark bodies of the shadows) and relationships, that is, ―θιπαξίαη‖ 

(Plato, 1962:515d) keep the captive learner imprisoned in the cave, therefore, they keep him 

imprisoned in the dominant views of the convenient ―truth‖ which holds true.  

Consequently, the bonds of the prisoner break and he can now see things clearly (although he 

originally reacts against the truth due to that it is not easy to leave the former condition), since 

he follows the touch ascent (the path of education, that is, the educating relationship, for 

instance of the Platonic Academy or some other teacher, for philosophy is eventually a lesson; 

he finally comes out of the cave and sees the bright world of truth and reality 

―ἀλακεκλῃζθφκελνλ ηῆο πξψηεο νἰθήζεσο‖ (and remembers his first place) (Plato, 1962, 

516cd). Similarly, in Freire pedagogy a learner can see the true state of his life, provided that 

he follows the path of knowledge, which shines during his transition from the blindness 

caused by established opinions to the truth arisen by a critical reflection. In other words, the 

Platonic Good (Plato, 1962, 506d-509b), as the transcendental light emission, corresponds to 

the Freirean freedom from the bonds of our prejudices.  

In fact, this process is accomplished by the reversion of the prisoner to the cave, in order to 

set free the other prisoners (by planting the seed of knowledge in their souls) from the 

dominant opinions, which have been introduced by the social models of a particular life 

attitude. Exactly as Socrates is accused of being even a Sophist (Aeschines, 1927:173.2-4), 

and he is condemned by society and the state for his decision to adopt a different life style 

compared to the dominant ideology of his time, since as a horsefly aroused the citizens from 

their own views, similarly the prisoner desires to share the truth that he discovered… to 

communicate it to the other prisoners. That is, this is a political action, the same with that 

recommended by Freire, for the Brazilian thinker attempts to arouse his oppressed fellow-

citizens and to take them out of the deadlock of the false life they experience. So, he defines 

as a priority the awakening of the citizens, so that they can understand ―how powerful groups 

shape our consciousness for their own purposes‖ (Kincheloe et al., 2000:409). Finally, society 

is for both of them a form of school and education, since gaining knowledge depends also on 

the experiences carried by every citizen.  

Therefore, not only knowledge and sciences were taught in the Academy, but participating in 

its lessons taught also ―the concept of philosophy as a distinct practice‖ (Woodruff, 2000:26). 
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Every student had to co-exist with wiser students of the School or even other Schools, and to 

compose his personal spiritual heritage, which was constantly transformed by the 

relationships developed between them. So, philosophy was not presented as a pure 

knowledge, but it was forming a constant reflection, which was leading to ―an awareness of 

the real value of one‘s own actions‖ (Landazuri, 2015:12). In this process a ―self-controlled 

man, then, will know himself and will be capable of looking to see what he actually knows 

and what he doesn‘t know‖ (Plato, 1903, 167a).  

On the other hand, debate was quite important in Ancient Greeks‘ daily life (Nikulin, 2006:2), 

for it was a fertile condition for the learners as well, ―the value of dialogue‖ as Freire 

suggested (Freire, 1996:13), since it was the mean by which particular dimensions of the 

solutions of a problem were revealed. Or, else, it was involving an intense expression that 

could establish new ways to think, in order to develop more advanced discussions on the 

subject-matters under elaboration. So, according to the Freirean model, the proximity of a 

subject-matter, which we intend to understand, debates with our distance from it (Freire, 

1998). 

Therefore, philosophy, as a constant production of thought, is considered to be a change of 

education, a somehow power that affects human soul, which is capable of opposing to those 

who handle in democracy authority and specifically spiritual authority (for example, 

Sophocles or the poets or politicians, i.e. the great Sophists) (Plato, 1962:363-365). Similarly, 

Freire opposes to the firm receptions of the dominant structures, which reproduce the 

stereotypes of a suppressed political order. And this opposition raises the question about a 

citizen‘s culture and changes the course of society to the extent that he ―is open to the world 

or to others inaugurates thus a dialogical relationship with which restlessness, curiosity and 

unfinishedness are confirmed as key moments within the ongoing current of history‖ (Freire, 

1998:121).  

All these developmental receptions of discourse and specifically dialectics take place in the 

state, in the Aristotelian ―νἰθεῖλ πνῦ‖ (the place of residence) (Aristotle, 1957, 1275a), which 

will constitute the level of the human capabilities, since this is a natural organization to accept 

the evolution of the human hypostasis. That is to say, the state includes both the participation 

and the open coexistence of humans by setting as the most important goal political philosophy 

in terms of a here and now life style based on moral values or political ideas. Therefore, 

acting is quite important, for it establishes a moral approach of the political action, in the 

sense that it defines the political and moral questions. Similarly, in Freire, action, as ―as 

integral to language, as part of the word itself‖ (Freire, 2000:61) includes the said dimensions, 

since it projects the requests of the social change in a moral and social way.  

3. Further discussion 

This was an attempt to approach points of convergence of the Platonic and Aristotelian 

references in Freire‘s work, with the intention to reveal both the philosophical origins and 
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aspects of his pedagogy and the existential proposal against inhumanity. Therefore, an 

existential and gnoseological discussion was elaborated on the basis of the Freirean theory 

about critical investigation, so that indirect views-paths of the oppressed people to come into 

light.  

This was the direction to which the thoughts of the philosophers under examination also 

pointed, by forming a dialectical course with regard to Freire‘s existential proposal, which is 

also found in personal freedom. A freedom constantly proved by ―a plurality of independent 

and unmerged voices and consciousnesses, a genuine polyphony of fully valid voices‖ 

(Bakhtin, 1984:6). The question is why Freire considers humanism to be so important? This is 

because, according to his justification, it depends on human‘s freedom over the dominant 

rules and transforms the former ideas of the learners into a journey of discoveries and changes 

that take place in a personal and social level. In other words, there arises a dynamic course to 

be followed by the learners towards ―self-initiated inquiries, assignments, and learning 

journeys‖ (Matusov, 2011:37). 

Nevertheless, this is not a journey to come to an end. Hegelian or Marxist dialectics, for 

instance, give priority to the end of history, and stress an imprisonment of the subject in a 

―deterministic vision of the future‖ (Sacadura, 2014:502). On the other hand, Freire suggests a 

dialectics on the basis of the constant structure of history according to how subject 

experiences the evolution. Therefore, dialectics is a path without end, which proves the 

different and particular nature of every human being beyond any dependence on a dominant 

truth, since it always provides ―a sort of a blueprint that others with a similar purpose can 

follow, ignore, deny as they form their own selves‖ (Nehamas, 1998:3). So, Freire‘s attitude 

towards history is ―hyperdialectic‖ (Merleau-Ponty, 1968:100), since it is far from 

conforming views of a centralist requirement and recommends a ―dialectic interpretation‖ 

(Gadotti 1996:xvi) of the world and history. This is actually a Socratic dialogue, during which 

―reflecting together on what we know and don‘t know, we can then act critically to transform 

reality‖ (Freire & Shor, 1987:99).  

In this sense, Freire‘s pedagogy breaks the limits of a regular pedagogy, which reveals the 

conformism of the ―educability and perfectibility‖ (Sacadura, 2014:503) of education, and 

hosts in the place of the political and social reference the exile or that who has been excluded 

from the institutional principles by giving priority to autonomy and difference. Thus, the 

method to perform arises through the Aristotelian ―βνχιεπζηλ‖ (will) and ―πξναίξεζηλ‖ 

(intention) (Aristotle, 1894, 1112a, 15) of a free citizen to set himself free from the 

conservative terms and conditions, who is not afraid of dealing with the end of history and to 

re-define the boundaries of his course in the context of an open society. This is how learners 

attempt to ―understand history as a living process rather than a reified set of facts or dates.‖ 

(Darder, 2002:63). 

Finally, Freire will seek the way in which the learners‘ actions have to be interpreted and 

understood within the historical and social becoming according to the Platonic approach of 

the state, where a lesson is constantly performed. On the other hand, action (Aristotle, 1894, 
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1112b, 31-32) is defined as a constant political request against the predetermined 

establishment of the oppressing controls. In the end, Freire‘s pedagogy is combined with a 

utopian process and constantly expands the aesthetic requirements of the art of education in a 

world, where the certitude of the dominant models give ground on the intensity of action. As 

Freire contends ―There is no tomorrow without a project, without a dream, without utopia, 

without hope, without creative work, and work toward the development of possibilities, which 

can make the concretization of that tomorrow viable‖ (Freire, 2007:26). 
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Abstract: During the COVID-19 outbreak, the imposition of home restriction or quarantine 

led to the use of emergency remote teaching for education purposes. Adolescent students 

faced a challenge while trying to maintain a school experience and receive reliable 

information about the pandemic. This study presents the results for students‘ perceptions of 

teaching, social and cognitive presence and the relationships between them, as described in 

the CoI framework, during the implementation of emergency remote teaching. Data derived 

from the answers of 47 junior high school students to the CoI survey, after attending online 

courses that incorporated both asynchronous and synchronous distance learning tools. Results 

show that teaching presence is significantly and positively correlated to social presence and 

cognitive presence. Starting from the high correlation between teaching and cognitive 

presence, simple regression analysis was used in order to calculate a model for predicting 

cognitive presence. 

Keywords: emergency remote teaching, CoI framework, high school 

Introduction 

Secondary education schools in Greece remained closed from 11 March to 17 May 2020 due 

to the COVID-19 pandemic. During this period, home restriction and even quarantine were 

also implemented, allowing citizens to leave their homes only for specific reasons. In this 

context, high school students faced a new challenge, as they were asked to attend their school 

courses using means of emergency remote teaching (ERT). According to Hodges et al. (2020) 

ERT differs from ―online teaching‖ and must be considered as ―a temporary shift of 

instructional delivery to an alternate delivery mode due to crisis circumstances.‖ It involves 

the creation of an educational environment, by the use of fully remote teaching solutions that 

would otherwise be delivered in classroom, and provides temporary access to instructional 

support in a quick and reliable way.In Greece, these online ERT courses were organized by 

school teachers, using simple or advancedonline tools and platforms which were provided by 

official education authorities. Moreover, these courses were the only available alternative for 

students, in order to maintain a meaningful education experience and keep up with curriculum 

demands. 

Both asynchronous and synchronous distance learning tools were available for teachers. In 

asynchronous distance learning (ASDL) students study online material from their own 
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workplace and on their own time under the guidance of a teacher. This type of communication 

is supported by various computer-based tools such as emails, discussion forums, social media, 

blogs, wikis or learning management systems (LMS) that incorporate various essential tools. 

ASDL provides a time and space flexible way of communication between teacher and 

students and does not require physical presence in a classroom. Sometimes recorded video or 

images may be used to facilitate educational goals (Bernard et al., 2004). Synchronous 

distance learning (SDL) is mediated via chat or videoconference online platforms. 

Participants may be still geographically separated but students can ask questions in real time 

and have a more social experience. Bernard et al. (2004) point out that SDL helps students 

feel like participants rather than isolates.  

ERT was implemented during a period of home restriction/quarantine. According to CDC 

(2020), quarantine is the separation and restriction of movement of people who have 

potentially been exposed to a contagious disease to ascertain if they become unwell, so 

reducing the risk of them infecting others. Despite the fact that there are potential benefits for 

public health out of a mandatory home restriction, it is also evident that there are also possible 

negative psychological effects. Various factors may result in post-traumatic stress symptoms, 

stressful behaviour, depression, confusion or anger for people (Brooks et al., 2020). 

Adolescents‘ wellbeing may also be affected: school closure and social distancing can 

challenge their growing sense of independence and search of identity which mainly evolve by 

connecting with peers. Moreover they may experience anxiety as they try to understand the 

pandemic and the threat it poses to them, their families and friends (The Lancet Child & 

Adolescent Health, 2020). Dalton, Rapa & Stein (2020) point out that ―this anxiety can 

manifest in challenging externalizing behaviours, such as acting out or arguing, rather than 

more typically assumed tearful, sad, or worried responses‖. 

This paper presents the results about students‘ perceptions of teaching, social and cognitive 

presences, as described in the Community of Inquiry (CoI) framework, during the 

implementation of ERT in the 4th Junior High School, Greece. Moreover the study aims to 

evaluate whether the main relationships between presences are affected during home 

restriction when distance learning is the only way for students to maintain a school 

experience. 

1. The Community of Inquiry (CoI) framework 

1.1 Overview 

The Community of Inquiry (CoI) framework is a collaborative-constructivist process model 

that describes the essential elements of a successful online learning experience (Garrison, 

2017). Its creators, Garrison, Anderson & Archer (1999, 2001) defined an educational 

community of inquiry as a group of individuals who collaboratively engage in purposeful 

critical discourse and reflection to construct personal meaning and confirm mutual 
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understanding. The theoretical framework represents a process of creating a deep, meaningful 

and collaborative learning experience and includes three elements called presences: Cognitive 

Presence (CP), Social Presence (SP) and Teaching Presence (TP). According to Garrison 

(2009) SP is ―the ability of participants to identify with the community (e.g., course of study), 

communicate purposefully in a trusting environment, and develop inter-personal relationships 

by way of projecting their individual personalities‖. TP is the design, facilitation, and 

direction of cognitive and social processes for the purpose of realizing personally meaningful 

and educationally worthwhile learning outcomes (Anderson, Rourke, Garrison, & Archer, 

2001). CP is the extent to which learners are able to construct and confirm meaning through 

sustained reflection and discourse (Garrison, Anderson, & Archer, 2001). In the framework‘s 

context, it has been shown that TP, in the form of designing learning activities that require 

solutions and provide facilitation and direction, is a substantial influence on SP and CP 

(Akyol & Garrison, 2008) and finally all  presences, TP, SP and CP influence student 

satisfaction, perceived learning, and sense of community (Garrison & Arbaugh, 2007). 

Recently Castellanos-Reyes (2020) published a retrospective paper that summarized the 

evolution of the CoI framework and the three presences during the last 20 years. In this 

review, it is stated that the CoI frameworkis one of the most extensively used frameworks in 

online teaching and learning and this is highly attributed to its simple and reliable survey 

instrument. The CoI survey has been used to explore single learning environments or examine 

differences by observing relationships among the different elements of CoI and their 

relationships with other data. 

1.2 The CoI survey instrument 

Arbaugh et al. (2008) developed a survey instrument, which is used to measure the 

dimensions of the CoI framework. It consists of 34 items organized in 3 scales (corresponding 

to the 3 framework‘s presences) and 10 subscales:  Design & Organization, Facilitation, 

Direct Instruction (TP), Affective expression, Open communication, Group cohesion (SP) and 

Triggering event, Exploration, Integration, Resolution (CP). The survey uses a five point 

Likert scale (1=strongly disagree, 2=disagree, 3=neutral, 4=agree, 5=strongly agree). The 

instrument‘s efficiency, reliability and validity has been established through various studies: 

Arbaugh et al. (2008) used principle component analysis to support the construct validity of 

the three presences, Swan et al. (2008) statistically validated the instrument using factor 

analysis and Díaz, Swan, Ice & Kupczynski (2010) implemented principle component 

analysis of multiplicative scores by using course ratings and survey ratings. 

In a systematic review of the CoI survey, Stendon (2018) refers to the main causal 

relationships and correlations among the presences and with other variables. Some of the 

main findings are that TP and SP have a significant perceived influence on CP while TP 

scores significantly predict CP and SP perceptions (Garrison, Cleveland-Innes & Fung, 2010; 

Gutiérrez-Santiuste, Rodríguez-Sabiote & Gallego-Arrufat, 2015). CP has a positive effect on 
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training effectiveness, while self-efficacy is positioned between SP/TP and CP (Lin, Hung & 

Lee, 2015). Finally Rockinson-Szapkiw, Wendt, Wighting, & Nisbet (2016) found that 

students with higher levels of perceived SP, CP, and TP had higher course scores. 

2. Methodology 

2.1 Online course 

The author of this study organized two separate online distance learning courses for biology 

and chemistry from 23 March to 17 May 2020. All students attended both courses. During 

this period, school was closed so courses were held in order to maintain communication 

between teacher and students and keep up with curriculum demands. More importantly, there 

was an emphasis to provide meaningful activities for them to do while in home restriction, 

provide clear communication about the COVID-19 outbreak and maintain the sense of 

cooperation between students through online activities. Courses embedded both ASDL and 

SDL. 

ASDL was organized using the official open e-class learning management platform 

(https://eclass.sch.gr). Every week one new unit was posted in the platform, containing online 

material (texts, videos, links for educational activities such as virtual labs or educational 

games and others) along with information on how to use their school books or notes. This 

material served both the revision of important course topics and the presentation of new 

information and course units. Students were asked to study the material and post questions in 

platform‘s forum or via email. Every unit was accompanied by optional or compulsory 

activities. These activities may range from simple multiple choice tests or posting photos from 

home experiments to submitting assignments. Finally, a web conference was held every week 

for 45 minutes using an officially recommended platform with audio, visual and chat features. 

During the online meetings, teacher presented the current unit‘s learning material and gave 

requested information to students. 

2.2 Research questions and procedure 

The research questions of this study are: 

1. What are the students‘ perceptions for TP, SP and CP?  

2. What is the relationship between the three variables: TP, SP and CP? 

3. Can TP scores be used in order to predict SP and CP scores? 

Answers to the last two questions will determine whether published observations for the three 

CoI framework presences are confirmed when ERT is implemented during home restriction. 

For this purpose quantitative research was used. Questions were addressed by using 

descriptive statistics, correlation and regression analyses on TP, SP and CP scores.  
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At the end of ERT online courses, students were asked to fill out an online CoI survey based 

on their whole experience from the two courses. The questionnaire ensured anonymity and 

contained information about its scope and the appropriate concept. For this research, only 

questionnaires, which were fully answered by students, were used. Finally prior to the data 

analyses two questionnaires were excluded because it were given the same answers to 100% 

of questions (5=strongly agree). 

2.3 Data sample and research tools 

Research data derive from the answers to the CoI survey of 47 junior high school students 

who attended the same distance learning courses (featuring ASDL and SDL characteristics). 

Students are 12-15 years old (18 aged 12-13, 13 aged 13-14 and 16 aged 14-15) and are 20 

male and 27 female. The tool for measuring and evaluating students‘ perceptions is a reduced 

version of the CoI survey instrument translated in Greek. The questionnaire consists of 24 

questions representing all scale and subscales of the original CoI survey: 9 questions regarded 

the TP variable, 7 questions regarded the SP variable and 8 questions regarded the CP 

variable. To further validate the reliability of the survey and ensure internal consistency of the 

questions, a Cronbach‘s alpha was run on the set of questions for each dependent variable. 

Cronbach‘s alpha for the 9 TP items, 7 SP items, and 8 CP items were .80, .73, and .77, 

respectively, indicating good internal consistency with the survey items. The IBM
®

 SPSS
®
 

Statistics v.23.0 software was used for data descriptive statistics and statistical analyses. 

3. Results 

3.1 Descriptive statistics 

Descriptive statistics were computed from the sample data. Table 1 presents the mean and 

standard error for each scale (teaching, social and cognitive presence) and their subscales. 

Table 1. Mean (±St. Error) Score in presences‟ scales and subscales 

Presence Items Mean SE 

Teaching 9 4.30 0.06 

Design & Organization 3 4.68 0.04 

Facilitation 3 3.94 0.09 

Direct Instruction 3 4.29 0.08 

Social 7 3.65 0.08 

Affective expression 3 3.63 0.10 

Open communication 2 3.87 0.11 

Group cohesion 2 3.47 0.12 

Cognitive 8 4.06 0.07 
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Triggering event 2 3.95 0.11 

Exploration 2 4.04 0.10 

Integration 2 4.20 0.08 

Resolution 2 4.05 0.09 

 

A review of the descriptive statistics suggests a prevalence of ―agree‖ and ―strongly agree‖ 

answers in TP and CP.  In SP, answers were still mostly positive but the lower mean score 

indicates a lower level of presence for students.The Kolmogorov–Smirnov test was 

implemented in order to check the normality of each presence‘s scores. Tests for TP, 

D(47)=0.10, p=.20, SP, D(47)=0.10, p=.20 and CP, D(47)=0.11, p=.099 were not significant 

(p>.05) so their scores are approximately normally distributed. 

3.2 Correlation analysis 

Correlation analyses were computed in order to address the research question whether TP 

relates and supports SP and CP in a mixed synchronous and asynchronous online learning 

environment during ERT. All variables TP, SP and CP are continuous, interval and normally 

distributed. Firstly scatterplots were created in order to graphically evaluate the possible 

presence of linear or curvilinear correlation between the measured data. Figures 1a and 1b 

suggest a possible linear correlation between TP and SP/CP. 

 

 
Figure 1. a. Scatterplot of SP scores vs TP scores and b. Scatterplot of CP scores vs TP scores 

 

Secondly Pearson‘s correlations coefficient was calculated for each possible correlation 

(Table 2). Results suggest that TP is significantly (p<.01) positively related to SP with a 

coefficient of r=0.415 (medium effect) and TP is significantly (p<.01) positively related to 

CP with a coefficient of r=0.624 (large effect). According to the coefficient of determination 

(R
2
), TP seems to account for only 17,2% of variation in SP and 38,9% of variation in CP. 

a b 
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Considering that many factors may affect CP during distance learning and in order to find out 

the size of the unique portion of variance of TP over CP, a partial correlation between these 

two variables was executed while controlling for SP. This partial correlation showed that TP 

is still significantly positively related to CP (in a more significant level, p<.001) with a 

coefficient of r=0.550 (large effect). This suggest that although their relationship is slightly 

diminished, TP accounts for 30,2% of  variation in CP. 

Table 2. Pearson‟s correlations coefficient (r) for variables TP, SP and CP (N=47). 

Presence Teaching Social Cognitive 

Teaching 1 .415* .624* 

Social - 1 .397* 

Cognitive - - 1 

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

3.3 Regression analysis 

Simple regression analysis was calculated in order to determine a model for predicting CP 

score (outcome variable) using TP score (predictor variable). During the analysis the 

following assumptions were tested and successfully met: a. variables TP and CP are 

continuous and interval, b. relationship between the TP and CP variables is linear (Figure 1b, 

r=.624, p<.01), c. no outliers (observations that have a large overall influence) were detected 

using Cook‘s distance (value=.051<1) and Leverage value (value=.01), d. independence of 

observations was checked using the Durbin-Watson statistic (value 1,94<2,5), e. 

homoscedasticity (homogeneity of variance) was successfully checked as there is no pattern 

in the scatterplot (Figure 2a) and finally f. the residuals (errors) of the regression line are 

approximately normally distributed (Figure 2b). 

 

 
Figure 2. a. Scatterplot of standardized residuals and standardized predicted values and b. Normal P-P 

Plot of residuals of the regression line between TP and CP variables. 

a a 
b 
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A significant regression equation was found (F(1,45)=28.671, p < .000), with an R
2
 of .389. 

CP score is equal to 1.067 + 0.695∙(TP score). This regression model is significantly better in 

predicting CP score than if the mean value of CP score was used. Finally regression results 

show that TP score makes a significant contribution (p<.001) to predicting CP score. 

Discussion 

The management of COVID-19 outbreak in 2020, imposed a school closure for a respected 

period of time in Greece. A home restriction was also implemented. High school students 

faced a new reality and may experience anxiety or confusion after the temporary but abrupt 

restriction of their independence and social interactions with peers. Under these 

circumstances, teachers resorted to emergency remote teaching (ERT) in order to maintain 

communication with their students and keep up with curriculum demands. Moreover they 

tried to give adequate and reliable information about public health issues and maintain the 

sense of cooperation between students through online activities. This study uses the CoI 

framework in order to record and explore the relationships between teaching (TP), social (SP) 

and cognitive (CP) presences‘ perceptions of high school students during ERT. Data derived 

from the answers of 47 junior high school students to the CoI survey instrument, after 

attending two separate online ERT courses about biology and chemistry. The courses were 

organized by the same teacher using an LMS and incorporated both ASDL and SDL. 

Study results shows that TP, SP and CP are significantly associated in ERT and that TP and 

SP are a positive influence on CP. These results are consistent with the findings from previous 

studies (Archibald, 2010; Gutiérrez-Santiuste et al., 2015; Lin, Hung & Lee, 2015). In a study 

which analyses students‘ perception of ASDL and SDL virtual communication, Gutiérrez-

Santiuste et al. (2015) conclude that cognitive elements are more strongly predicted by SP 

than TP. Interestingly the present study indicates that this is not the case in ERT that 

incorporates both ASDL and SDL features using an LMS. Results in this study show that 

cognitive elements are more strongly predicted by TP (r=.624, p<.01) than SP (r=.415, 

p<.01). This is more consistent with results from Lin et al. (2015) who measured the 

presences‘ relationship after online training using an LMS. Finally tests of appropriate 

assumptions indicate that the study data for TP and CP are well suited for simple linear 

regression analysis. A significant (F(1,45)=28.671, p<.000) regression equation was 

calculated in which CP score is equal to 1.067 + 0.695∙(TP score), with an R
2
 of .389. 

Study‘s finding may imply that the effects of important aspects of SP on CP, such as affective 

and open communication and group cohesion are relatively diminished due to emergency 

circumstances. This may be attributed to students‘ anxiety, lack of information or 

inexperience to use online educational tools. Unfortunately the small sample size in this 

study, does not allow to test further assumptions and future research will help toward this 

direction. Moreover it is evident that promoting important TP aspects such as designing 

learning activities that require solutions and provide facilitation and direction, will help 
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students in ERT to have better cognitive experience. Main methodological limitations of this 

study are the small sized sample, which is also incidental, and the fact that ERT courses were 

held only in one school. Therefore, this study is not representative of the entire population. 

However, its findings may very well serve as one of the starting points for future research 

upon the predictive value of TP, SP and CP during ERT. Future studies may also focus on the 

SP factors which are mostly affected and the TP and SP relationship during ERT. 
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Abstract: The article explores the processes required for the observation and evaluation of 

teaching for formative purposes. In tandem, it critically approaches the overall context of 

teaching, namely the characteristics, factors, elements and particular aspects that affect the 

teacher observation we conducted, for formative assessment purposes, during a three-hour 

second grade Greek Language class. We focused on gathering remarks and suggestions that 

would assist the observed teacher in improving her teaching repertoire and practice, her 

overall professional development and, eventually, the improvement of the teaching process. 

We also enhanced our skills in teacher observation, formative assessment and reflecting 

thinking. The contemporary trends in teachers‘ and teaching evaluation were also explored. 

Finally, critical reference is also made to the implementation processes of integrated teacher 

observation for formative assessment purposes, the methods, means and tools employed, the 

obstacles faced and the results of our feedback-oriented encounter with the observed teacher. 

Keywords: teaching observation, formative assessment, critical analysis 

Introduction and aim of research 

This research seeks, initially, to present the process of observation, analysis and evaluation of 

a three-hour second grade Greek Language teaching session entitled ―Invited and inviting‖ 

(14th unit, Volume B‘) that took place in the Primary School of Kerameies, Kefalonia 

(Greece) on the 26th February 2014. The teaching assessment was conducted for formative 

and feedback purposes as well as for the improvement of our observation skills.  

The second level explored the teaching process, the tools employed, the problems that 

emerged and the methodology and principles of assessment. For the formative teacher 

assessment, the tools and methodology of the Developmental Teacher Evaluation Kit 

(DeTEK) were selected, on the one hand, due to their validity and reliability and, on the other, 

because the observed teacher had four years of professional experience and thus could be in 

need of guidance whose nature would be revealed through observation and analysis of her 

teaching attitudes and practices.  
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1. Presentation and critical analysis of teaching observation  

The unobtrusive, smooth and authentic teaching observation and assessment presupposes an 

atmosphere of pleasant interaction with the observed teacher: to meet her long before the 

observation day, to ease any reservations or fears about the particular procedure and to 

analyze with clarity and lucidity the aim and reasons of teaching observation and assessment. 

Right from the start and before the initiation of teaching, we informed the teacher about the 

personal characteristics profile she would also fill in.       

Before the initiation of teaching, we were informed by the teacher about the targets she had 

set for the particular session. We took into consideration a) the objectives of the official 

Curriculum, b) the teaching-learning process set (in guidelines) by the didactic package 

(teacher‘s book, student‘s book, student‘s activity book and the Pedagogical Institute 

educational software), c) the enrichment of the lesson‘s targets by the teacher who designed 

and organized tasks not included in the activities‘ textbook, d) the media and various 

materials utilized (teaching techniques, video, transparencies etc.) and e) the students‘ ability 

level and the educational diversity of the classroom as presented by the teacher to our 

information. We asked the teacher to present us the whole range materials to be employed 

during her teaching and, in particular, the digital ones (video and transparencies) to gain prior 

knowledge of the diverse audiovisual media that would ease the observation process. The 

observed teaching session dealt with Language, unit 14, entitled ―Invited and inviting‖ 

(Volume B‘, Second Grade). It needs to be stressed that the first two teaching hours were 

conducted in the classroom while the third in the computer lab.  

Upon entering the classroom, we introduced ourselves to the students, calmed them down and 

sat behind the desks so as to observe the teacher without disturbing the students.   

According to DeTEK, observation/assessment focuses on six performance areas by using 22 

indicators. 

1.1. AREA I (Business-like: the teacher is organized and systematic, focused and well 

prepared) 

At the beginning of the lesson the teacher informed the students about the lesson targets and, 

in particular, the use of invitations and greeting cards and the way they are written. She also 

mentioned the repertoire of teaching activities to be implemented as well as the process to be 

followed and the roles to be undertaken. She followed the course designed: initiation – 

presentation – text processing (of the invitation and greeting card) – additional activities 

(designed by her) – use of ICT by the students and homework assignments. As became 

evident during the teaching process, the teacher had made provision for the students, under 

the concern of their parents, to be prepared for the particular lesson (by a note delivered on 

the previous day) so as to bring to school various materials and means to create invitations 

and greeting cards. On the previous day, she had also asked for the software Revelation 

Natural Art (RNA) to be installed in the computer lab PCs to enable students design their own 
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(individual/collective) invitations and greeting cards in the simple and attractive learning 

environment of the RNA. The pace of the teaching process was appropriate for most of the 

students and without breaks. However, three students lagged behind and exhibited partial 

inability to complete the task (see further below). 

1.2. AREA II (Friendly: the teacher is warm, positive and extrovert) 

The teacher, at the beginning of the lesson, inquired whether all students had brought from 

their homes the means and materials required by the teaching activities. As it turned out, two 

students had not brought all the required materials. She dealt with the issue by using reserved 

materials and means and by inter-student borrowing. During the class, she provided guidance 

to the students in a calm manner and using low tone of voice. She often urged, encouraged 

and praised the students discreetly using phrases like ―you can do it‖, ―you have the skills to 

cut a card‖, ―nice drawings and colors‖, ―the text is very good and simple‖, ―Aggeliki, you are 

doing very well with the PC‖ etc. The teacher, in a descending guidance manner, actively 

engaged in the activity the students that appeared to be lacking artistic skills, by stressing that 

each and every personal creation is acceptable and respected. She highlighted, pointed out and 

rewarded the ―strong‖ points of each personal creation.    

The interest and concern of the teacher to the students was widespread and apparent in various 

gestures – stances and attitudes: indicatively, the frequent eye-contact with all students 

throughout the class, her physical presence next to them, patting on the back and bending over 

them, the discreet and low-voiced individualized descending guidance provided to students 

when needed. 

1.3. AREA III (Verbally interactive: the teacher listens to, accepts, encourages and 

inquires) 

The teacher made use of supervisory material and models of the assigned constructions, 

presented the parts and way of designing the invitations and greeting cards and prompted 

students to announce their progress in order to provide clarification and avoid 

misunderstanding. With appropriate, clear and accurate instructions and questions she 

oriented students (―where would you write the Invitation?‖, ―what would you write first?‖, 

―where would you write the sender‘s/recipient‘s name?‖, ―where would you put the 

drawing/picture?‖, ―what will you do next?‖ etc.). With several complementary questions, she 

guided students as to where to focus and made comments and remarks so they could be 

precise (―who is the invitation addressed to?‖, ―why did you put this drawing?‖ etc.). She also 

sought to engage most of the students in the discussion, that is, she gave a participatory and 

meta-cognitive dimension to her teaching (―how did you make it?‖, ―what did you do first?‖, 

―why did you change your mind and modified your initial design?‖, ―what caused you 

trouble?‖, ―how would you improve the invitation had you had a second chance?‖). She 

employed various asking techniques ranging from simple epistemological questions to 
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analytical, evaluative and synthetic ones. 

1.4. AREA IV (Stimulating: the teacher is imaginative, creative, engaging and avoids 

dull routines) 

The teacher asked students their birthday and whether they have a party and shared their 

feelings. She suggested activities and original creations that actively and creatively engaged 

all students, such as the making of a birthday invitation, a greeting card for Mother‘s Day, an 

invitation to the Mayor to attend a theatrical play performed by second grade students as part 

of an Environmental Education Project.    

She appeared enthusiastic: ―What a nice idea, Niko‖. ―Your god mother will find the 

invitation amazing‖. ―Which of these three pictures would better match the carnival‘s 

invitation and why?‖. ―Pick some of the pictures from the archive and tell me why you have 

chosen them‖.   

The teacher introduced innovative practices and ICT in her teaching. At the beginning of the 

class, she designed in the PC (with the aid of Kidspiration program) and on drawing paper a 

conceptual map for the invitation and greeting card. The students provided words, phrases and 

comments on invitations and greeting cards they had received (brainstorming). All remarks 

and comments were recorded in the conceptual map so that the key elements contained in 

invitations and greeting cards to be made clear.   

Children found her humour and occasional jokes entertaining, primarily when, with the use of 

the PC, cartoons were inserted into the invitation and wrong choices were made i.e., when sad 

―emojis‖ appeared in happy invitations etc. 

1.5. AREA V (Individually-oriented teaching: the teacher treats each student as a 

distinct person) 

As stated, the teacher had taken into consideration the learning abilities and needs of the 

majority of the classroom. And yet, during that particular session, she overlooked the cases of 

three Special Education Needs students and was not prepared beforehand to respond to their 

individual needs and particular teaching-learning demands. During the class, she attempted to 

motivate and urge the three students to engage in the activities but with far from satisfactory 

results. The students replied: ―I do not understand‖, ―I find it hard to follow‖.    

The teacher sought to actively engage students, used descending guidance, enhanced the self-

esteem and collective exploratory progress of the students and played a catalytic role so that 

they (with the aforementioned exceptions) could meet the targets. The teacher used phrases 

like: ―Katerina, you can do it‖, ―Work as a team‖, ―Is there another way to do it?‖, ―I‘ll show 

you the way and then you‘ll carry on by yourselves‖, ―Group three, keep on going bearing in 

mind the 4 elements of the Invitation‖, ―What part is missing?‖, ―How do you insert in 

Revelation Natural Art (RNA)‖ etc. 
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1.6. AREA VI (Multi-media integrative: the teacher uses various technological media to 

dramatize, demonstrate etc.) 

As mentioned, the teacher made use of ICT to develop a conceptual map (brainstorming) with 

the Kidspiration software and the video projector. During the third teaching hour, conducted 

in the computer lab, she split the class into heterogeneous groups of 2 or 3 students per PC 

and showed them the word processor (word) and Revelation Natural Art (RNA) software. 

Using ICT, drawing paper and verbal initiation, the teacher achieved audio-visual perception 

of information (2 senses-2 channels of stimulus input). 

The students created invitations and greeting cards with texts, colors, drawings, pictures. In 

the end, all students, including the aforementioned 3 (who had difficulties and for whom we 

suggested differentiated intervention), played a role-playing game with recipients/senders of 

invitation and post-persons. The role-playing games were coordinated by the teacher who also 

actively participated in one – the exemplary role-playing game. The teacher made use of most 

of students‘ senses (multi-sensual learning) such as vision, hearing and touch in activities 

such as: a) discussion, b) use of PC and c) crafts, that is, the use of means and materials. In 

tandem, the role-playing game, to which she was also actively involved, revealed the 

students‘ and teacher‘s artistic and mobility skills.    

In the end, and having thanked the teacher and students, we reviewed some of the assessment 

points, before they fell in oblivion, and handed the personal characteristics profile to the 

teacher to fill it in for her part. 

2. Results of the encounter with the observed teacher 

As prescribed by the DeTEK, feedback commenced with the positive aspects of teaching and 

the teacher such as: appropriate organization of teaching, verbal clarity, utilization of 

questions, concern for the lesson and the students, use of multiple practices and means (ICT, 

conceptual map, crafts, etc.). Having highlighted these points, the teacher was asked to 

justify/comment upon some of her practices. The discussion was partly conducted on the basis 

of the 100 indicators form and focused on the points of divergence between my comments and 

her views. 

The only dark spot worth mentioning was the case of the three students who had difficulties in 

following the lesson. We asked her if she had identified the issue and how she could have 

handled it. She replied that she was troubled and that she might have differentiated her 

teaching to match their learning level, interests and learning profile. We concluded that she 

should have prepared different activities (or divide and simplify the original ones) that would 

follow the Curriculum guidelines albeit with a differentiated content, modified manner and 

alternative final product compared to the rest of the class. The teacher agreed with our 

proposals and, upon reflection, suggested ways (activities) of tackling the problem. 

Both the replies to DeTEK forms and the outcome of the discussion did not show 
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considerable divergence between the two parts involved (12% divergence in the replies). For 

this reason, we skipped the second phase of the assessment process and proceeded with the 

third where, after the identification of the problem, we suggested the teacher to attend a series 

of exemplary teaching courses and seminars on differentiated teaching.  

3. Critical account of an integrated teaching observation for formative assessment 

purposes  

Formative assessment seeks the qualitative improvement of the teaching profession and 

teachers‘ work, the provision of guidance, assistance and feedback to teachers and an 

opportunity to develop their competencies (Kyriakides, 2001, Pasiardis, 1996, Stronge, 1997, 

Sergiovanni & Starratt, 2002). For this reason, it is critical both for teachers‘ development, 

particularly early in their career when confidence in their teaching adequacy is low 

(Tschannen-Moran, Hoy & Hoy, 1998), as well as to the quality of education provided as a 

whole (Pashiardis & Savvides, 2014a, b). Yet, we believe that for formative assessment to 

properly work the assessment criteria have to be completely understood before observation 

commences. These predetermined criteria will allow the observer to focus on the substantial 

elements of teaching and concentrate on the facts. In tandem, according to Tang and Chow 

(2007, 1080), developing an understanding of assessment criteria shared by both the observer 

and the observed, is essential for the self-improvement of the observed teacher.   

The second point that needs to be stressed is the ―breadth‖ of the assessment criteria. 

According to van de Grift (2007, 137), ―effective teaching means looking for and working on 

the right balance in a range of activities and teaching strategies. From this point of view, we 

regard teaching as a multidimensional construct‖. Thus, a reliable system of formative 

assessment should take into consideration the multi-dimensionality of teaching and evaluate 

as many of its aspects as possible.    

During the observation, the evaluator should emphasize data recording -a demanding task 

given the multiplicity of activities and students‘ and teacher reactions during the class- having 

in mind that ―constructive feedback has to be based on evidence‖ (Tang and Chow 2007, 

1069) and that ―immediate classroom practice ... is the primary concern in post-observation 

conferences‖ (ibid, 1067). Observation needs to be as objective as possible and, although the 

observers may have followed their own pedagogical strategies in the past and have own 

personal experiences and views, ―the acknowledgment, and perhaps reminder, that there are a 

multiplicity of approaches to teaching‖ is critical (Schuck, Aubusson, Buchanan 2008, 220).  

As Harris (1986) points out, formative assessment presupposes selecting appropriate 

evaluation criteria, establishing performance specifications and selecting, adapting, and 

designing materials for data gathering and analysis. As far as performance specification is 

concerned, the choice of observation tools requires demanding preparation. There are various 

methods and tools and thus the evaluator is called upon to ensure their effectiveness in terms 

of data gathering and adopt them considering the peculiarities of the case in hand. 
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Conclusion 

The observation process of the class in question indicated that right observation requires right 

preparation by both the observer and the observed. The evaluator needs to select the 

appropriate methodology- system of observation/formative assessment and be in position to 

use the tooled selected. Full control of the DeTEK parameters, our chosen system, requires, in 

our view, time, practice and experience. Moreover, the observer needs to prepare the observed 

a) by providing information about procedural matters and b) psychologically, by establishing 

an atmosphere of trust, extroversion, friendship that would allow problems to show 

themselves during the post-observation conference.  

Systems, such as DeTEK, allow a gradual, multilevel/multifaceted assessment as the 

observation results are classified in three levels of abstraction starting from the most abstract 

framework and ending at the most concrete elements: from the initial six performance areas, 

to the 22 performance indicators that contextualize the six areas and, finally, to the 100 

behavior statements that explore and reveal practices and teaching styles. Thus, as an 

assessment technique, it offers quantitative and qualitative control over the achievement of the 

teaching objectives. And yet, it is far from comprehensive for, as Moraitis remarks for 

assessment systems in general, its value is relative, since it cannot take into consideration 

[teacher‘s] personality as a whole (Moraitis, 2002).  

The formative teachers‘ assessment system, by and large, facilitates feedback not only 

through peer observation but also because it allows teachers knowledge of the assessment 

criteria to the extent, they are called upon to fill in their own profile. After all, and as our 

discussion indicated, developing a shared understanding of assessment criteria ―helps the 

teacher to grow in the ability to be self-monitoring of pedagogical practice‖ (Tang and Chow 

2007, 1069) and facilitates self-directed improvement. We believe that self-observation 

encourages teachers to adopt a reflexive approach to teaching, to analyze data and to 

implement the new knowledge and experience acquired to teaching practice. 
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Abstract: The paper which follows was born out of the need to reflect on the experience 

gained during a teaching assignment mobility realized within the framework of an Erasmus+ 

KA1 project and targeting the core principles of the Democratic School. Drawing from the 

theoretical background of Sociocracy which calls for a different view of schooling and aims at 

reinventing learning and teaching, the paper aspires to communicate the observations made 

and recorded in a journal, feelings sparked and thoughts evoked while spending a period of 

twenty-one days as a member of a diverse yet enthusiastic school community in Deurne, 

North Brabant, the Netherlands.  The major goal is to initiate a personal quest of the meaning 

and means of education through the juxtaposition of two approaches, a traditional and an 

alternative one. The discussion touches upon many pedagogical issues like the inner drive to 

learn and how this is accomplished in both contexts. The pursuit and development of 

meaningful changes in the school environment which will be powered by the notion of play, 

freedom to learn and democratic co-existence constitute the proposal of this work. 

Keywords: School of Circles, education, freedom to learn, consent, Sociocracy 

Introduction 

The perspective of teaching in a different school environment is definitely one of the main 

gains an educator can hope for while participating in a European programme and this alone 

can be a memorable experience if not a turning point in their teaching career. Getting 

prepared for the visit to LOS meant a number of things like weighing  diverse approaches of 

education, diving into personal visions, questioning practices, collecting queries about daily 

practicalities and sharing an explorer‘s excitement on the start of a promising exploration.  

Reading through the presentation of the school in the website, one is confronted with 

descriptions which certainly raise questions and dominate the content of this paper:  learning 

with the ―heart and soul‖ in non-conventional classrooms and taking decisions while sitting in 

circles of mixed-age groups of people in the framework of an alternative method. Therefore, a 

quick glance at the role of schooling in children‘s lives especially in our era will be offered 

first followed by a more detailed presentation of the governance system in question and a 

report of conventionally filtered feelings and ascertainments. Sociocracy which started as a 

suggestion for the educational world by Gerard Endenburg in an effort to replicate a business 
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administration system (SociocratischeKringorganisatieMethode) long after the term was 

coined by a philosopher
27

, will be in focus. 

1. On the way to school 

What connects children in Mesopotamia of 3000 BC with those of feudalist Europe of the 

Middle Ages and their peers in a missionary school in Kenya of 2020? It is the common, 

long-lasting experience of schooling, a period in their life usually running in parallel with 

their childhood and early adulthood years and playing a vital role in the shaping of their 

personality and the social structure they are part of. The school institution has always sought 

ways to instill knowledge, preserve past behavioural norms and regulate new ones by teaching 

children even ‗how, when, where, and for how long to laugh‘ (Parvulescu in Grosvenor, 

2012). Schools have also been held responsible for people‘s well-being and quality assurance, 

they have been addressed with demands for greater efficiency and at times they have been 

charged with failing to increase innovation and creativity (Craft, 2006). Closely connected 

with political, economic, and social factors (McLaren, 2016) school systems around the world 

have undergone reforms, survived innovation attacks, believed in radical promises. Still, they 

have been competing with their target audience in a race towards maturity and efficiency 

often changing orientation according to the current theories. 

2. The School of Circles 

Inspired by the vision and work of the educators Betty Cadbury and KeesBoeke  back in the 

mid-sixties, Gerard Endenburg developed a decision-making method the Sociocratic Circle 

Organisation Method (SCM), which soon expanded in organisations, business structures and 

education. Sociocracy
28

 is a governance system which draws from the familiarity and routines 

engaged while members of a group need to take a decision. As a social construct, Sociocracy 

reached its current form in the 1980s and bases a lot of its potential on the people and the in-

between relations developed during a decision-making process. The belief in equality among 

people and their right to take minor or major decisions relating to their life and enjoy living 

peacefully and collaboratively with each other resembles the thinking behind any democratic 

                                                 
27

 From https://www.sociocracy.info/origins-of-sociocracy/Retrieved July 13, 2020:  The idea of a sociocracy 

began with French philosopher and sociologist Auguste Comte. Sociology was a new science, the study of 

people in social groups. The root word for both sociology and sociocracy is the Latin, socius, which means a 

friend, an ally. People who know each other and are members of the same group or society. The suffix -ology 

means ―the study of‖ as in archeology, psychology, etc. The suffix –ocracy refers to a particular form of 

governance. Thus a sociocracy refers to governance by people who know each other, friends or allies. 
28

For an introduction to Sociocracy watch the video The Operating System νf the New Economy 

https://www.youtube.com/watch?v=l3zFWpntExg or visit the websitehttps://www.sociocracyforall.org . Concise 

and practical guidance to the steps one should follow in order to practice the method can also be found on Learn 

to Change (a non- governmental organisation which invests in human development within a frame of social 

justice and creative human emancipation https://www.learntochange.eu/2018/10/14/consent-decision-making-

for-student-voice/ ). 

https://www.sociocracy.info/origins-of-sociocracy/
https://www.youtube.com/watch?v=l3zFWpntExg
https://www.sociocracyforall.org/
https://www.learntochange.eu/2018/10/14/consent-decision-making-for-student-voice/
https://www.learntochange.eu/2018/10/14/consent-decision-making-for-student-voice/
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governance system. The difference lies in the fact that Sociocracy goes even deeper, 

suggesting consent instead of majority and sharing leadership and power instead of preserving 

it in the highest ranked positions (Rau & Koch-Gonzalez, 2018).This is what Image 1 depicts 

below. 

 

Image 1.Moving forward with everyone included (from https://www.sociocracyforall.org ) 

This transfer of leadership and joint decision making happens through a system of 

interconnected domains, the so called ―circles‖. Participants join and work in small circles 

(and sub-circles) which focus on certain areas of a wider issue before they all join in the big 

circle (super/parent-circle) and work on the final decision. Circles are there to ensure that 

certain changes happen during the decision-taking process: talking takes place in rounds and it 

is not monopolized, listening gets more important than speaking, moving forward in joint 

forces crosses the line before polarizing manners. To ensure all these will happen, circle 

participants follow certain steps. Preparatory work is made with people working on a 

reasoned framework for presenting their proposal. Having understood every aspect of the 

proposal is in the main interest of this stage so that everyone is in the position to contribute to 

it with suggestions for improvement, thoughts and feelings about the way this affects the 

future of the whole group, answers and clarifications on possible objections or hesitations no 

matter how small they are. As soon as everything is clear, participants express their consent in 

turns and the decision enters the implementation stage. 

The Sociocratic method is followed in schools around the world. From Sudbury in the US and 

Summerhill in the UK to the group of Democratic Schools in the Netherlands, the members of 

the EUDEC family in Europe, the Australasian Democratic Education Community ADEC in 

the east. Although school institutions which operate according to this organizational structure 

belong to the alternative schooling spectrum and depend mainly on private funding, an 

interest in the qualities they can bring to students‘ lives becomes apparent and even stronger 

in the light of inadequacies conventional education leaves unhitched.  

https://www.sociocracyforall.org/
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3. Teaching and Learning at LOS 

3.1 The premises 

“I arrived at LOS at noon. A kind local offered to drive me to the school and on the way he 

informed me that the building the school is housed in today used to be a restaurant some 

years ago. Indeed, the former use of the place was still evident. Spacious and sunny with a big 

lawn-covered garden with trees, it quickly made me visualize it full of customers who were 

surely enjoying their food and surroundings in what could be a Michelin star winning diner. 

… In a nutshell, the place looked more of a big country house inhabited by many excited 

campers rather than youngsters of the attitude we expect to meet in schools …” 

People say the first impression counts the most. Researchers have also validated the impact of 

aesthetics on the emotional and cognitive development of humans (Moore, 1994; Nicholson, 

2012; Weinstein, 1987; Wohlwill& Heft, 1987). LOS surely managed to capture my attention 

with its elegant and comfy interior and drive my thoughts towards the first question: 

How much do surroundings contribute to the mission of a school institution? What is the ideal 

home for people‘s body so that their mind and soul inhabit fertile grounds for imagination and 

creativity? 

Living half of your day and moving around a building which caters for your right to 

decorating and enjoying your own private space , your needs for comfortable, home-like and 

of high aesthetics surroundings justify what is declared in relevant literature: whatever 

children do and accomplish cannot be seen in isolation from what surrounds them (Tanner, 

2013). Children at LOS seemed to enjoy and respect this freedom and their daily routine was 

a proof that this respect was translated into action: they were responsible in turns for keeping 

the place clean and tidy for the next day and this is something we are not used to witnessing 

in our schools.   

“The extra big kitchen is a place to be used for preparing and enjoying food, chatting, 

organizing activities and spending time. Next to it, there is an entertainment and sports room 

where students can use to play the billiards, listen to music, practice indoors sports and 

dance. The rest of the ground floor is full of meeting corners which host the school circles, 

one for every subject/activity taught/done. Almost every room had access to the garden a 

patch of which was occupied by a group of students and where work was in progress: the 

building of a tree house was of vital importance to the three boys I met there struggling with 

tree logs and wooden sticks. Four big tree trunks create a climbing lessons pit on the other 

side of the garden while the shadow of the trees and a swing rope is at everyone‟s disposal.” 

Learning can happen everywhere life is. From the schools at the forest (O‘ Brien, 2009) to 

recent calls for outdoor learning (Dyment, 2005; Harvey et al., 2020; Hoffman et al., 2007) 

experience generates learning in a powerful way (Kolb, 2014; Lewis & Williams, 1994). I 

noticed it happening while watching the children chatting in the kitchen, negotiating over a 
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computer in the comfort of a sofa, challenging the rules of a game in the garden, discussing 

over the analogies of ingredients in the kitchen or operating a vacuum. 

3.2 The people 

Soon I was invited to attend a small teachers‟ circle on the grass, a meeting which started by 

everyone taking turns to speak without being interrupted and finished by everybody‟s consent 

to the decisions taken and the usual meeting minutes keeping on a two-page document which 

as I was told was to be reproduced and filed in a digital form, too. 

I called them teachers but soon I was advised to use the term ―coaches‖ instead. Begeleiders 

(Dutch version of mentor, leader, coach, guide) in a School of Circles share the same vision of 

education which makes it an extraordinary starting point and probably a common ground we 

often miss in our traditional school environments. These people are convinced that learning 

happens when humans feel the need for it and they start turning motivation into action. This 

takes time, and that is why children should be left alone to realize that moment. Meanwhile, 

the coaches‘ duty is to provide them with opportunities and stimuli, to expose them to real life 

situations so to favour their inner search for identity and mission. When worries about the 

way to handle a possible delay of this revelation moment were expressed (a state which in 

most educational systems is expected at the age of six or a bit later) and how schools of this 

type make sure that they all accomplish this task in due time, this is what came as an answer: 

―…. You saw our students and us taking part in circles where all decisions are taken. Before 

having these meetings, we hold training sessions about the way we should all behave and act 

and then we vote for the post of secretary. A student who didn‟t know how to read and write 

nominated himself for the job but he was turned down for time being due to his inefficiency to 

cope with the task. As a follow up, the student asked to be taught how to do this and writing 

and reading sessions were scheduled with a begeleider right away.‖ 

Gray &Chanoff (1986) who conducted a survey among Sudbury Valley School
29

 graduates so 

that they examine whether this extended freedom and personalized readiness points for 

learning resulted in higher education studies and successful careers later on, they confirmed 

students‘ following successful careers. They also reported on the way the school benefited 

them through this right to free choice by allowing them to grow in areas such as ―personal 

responsibility, initiative, curiosity, ability to communicate well with people‖.   

How can we increase the catalytic power an educator infuses in the teacher-student chemical 

reaction? Which practices favourable to children‘s growth should educators develop while 

teaching?  

                                                 
29

 The Sudbury Valley School is a private day school located in Framingham, Massachusetts founded by Daniel 

Greenberg, a wide-ranging scholar who had previously taught physics and the history of science at Columbia 

University.  His primary was to goal was to develop a place where people of all ages can feel comfortable, 

dignified, and free to pursue their own interests.https://sudburyvalley.org 

https://sudburyvalley.org/
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Creating self-direction opportunities, fostering autonomy and democratic values which 

prepare children for their adult life, being close enough to be able to guide without interfering 

with personal choice and responsibility for it could be some of the patterns that could be 

followed by teachers. Buber saw the teacher as a community builder, Freire drew the attention 

to their political qualities and Gur-Ze‘ev promoted the teacher-improviser model who 

encourages criticism (Guilherme& Morgan 2018). Whatever the answer, it is closely 

connected to the vision of education we share with other co-travelers during the journey. Is 

the latter somewhere close to the image of autonomous students we want in our world? 

Maybe the following evidence points at a starting point: 

―... I knew we were close to the end of the day when I heard the noise of vacuum cleaners and 

that of dishes being put in the dishwasher. By the way, the school is full of electrical 

appliances which children use with great ease as the message on the storeroom implies. 

…the school is a living proof of the fact that what we call sustainable and self-organised 

educational institution is not a utopia. Everywhere you look you see beautiful things made of 

re-usable material. Lots of resources are preserved in order waiting for the next user and use. 

From kids' bikes parking lot to the brushes case, things echo a feeling of responsible use and 

respect to the people who share the premises.” 

If one can discern the developing profile of a self-sufficient, responsible and creative future 

citizen in the journal extracts above then the answer to the previously posed question is a 

positive one.  

3.3 Parents‟ side of the story 

“Oscar‟s mum drives 80 km a day from home to school and back but at least she is certain 

that her boy is well taken care of and happy here. When I asked her how other parents she 

knows react to her decision to have Oscar here she told me that most of them acknowledge 

the truth of her arguments for this institution but they are unable to follow mainly due to their 

finances or they just wait to see if this whole endeavour will bear any fruit. While we were 

having this discussion, Oscar was jumping on the trampoline giving us a live proof of his 

mother‟s claims.” 

In an article which captures most of parents‘ assumptions about their children‘s education, 

Alan White (2017), an inspired educator with long experience in traditional schools as teacher 

and principal, refers to a number of clichés we have all heard of, defended or followed at least 

for some time in our lives. According to these, what we usually display as personal qualities 

in our adult life is what our parents and teachers chose for us, it is dependent on the amount of 

hours of instruction and tests we received and it is related to the level of obedience and focus 

on hard work starting at a very early age. A sociocratic school‘s philosophy invites parents to 

reshuffle the cards replacing these assumptions with others more supportive of personal 

decisions and 21
st
 century-oriented beliefs about education. He claims ―As parents you 
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are…with one foot in the past and one in the present. Your child has one foot in the present 

and one in the future….The experts who are currently directing the agenda for children in 

traditional education will be ancient history.‖ and one can hardly come up with a reasoned 

argument to confront him. We must not forget that parents themselves are products of an 

educational system which had been conceived and shaped in the socio-cultural framework of 

a period, most likely long before them, and was applied on them aiming at an outcome with 

little to offer to the context it would be utilized. Therefore, breaking the chain of old-

fashioned and doubtful hypotheses might be the first wise thing to do. It is just another 

significant question seeking an answer. 

Is it possible for a school to shape parents‘ expectations from schooling? How can schools 

maximize positive parental contribution to children‘s development and minimize negative 

input? 

3.4 What‟s going on in a circle? 

“Comfortably seated on the floor, children and coaches had a white sheet of paper in front of 

them with their name of it. The paper went around in the circle in a clockwise mode and each 

person held it for a minute and put the positive qualities of the person which might be useful 

in case they were appointed as the chairperson of the circle meetings. When the circle was 

complete there was an extra minute allowed for people to add any new thoughts. Norah who 

can't write yet was helped by Mariken. Right after that each person took turns to read the 

qualities on their paper. Finally, the most important qualities were put on the big portable 

notice board and were discussed within the group… 

…The first big event of the day was the circle meeting to decide on the leader and procedure 

of the meetings in the future. Three of the most experienced children would act as mentors for 

the rest of the group. All children took turns to express their feelings and opinion about the 

whole procedure and there were 3-4 of them who said they were not interested in 

participating in the meetings. These ones were asked to give a very good reason for this and 

their decision was respected.” 

Circles are an essential part of the Sociocratic method and their function satisfies the needs for 

organisational effectiveness and equality between members. Buck &Villines (2007) 

emphasize the quality of shared-decision making by consent and not by voting, a procedure 

which includes a lot of feedback and the voiced will and critical thinking of all participants in 

a circle. A schematic representation of the procedures and work patterns taking place 

according to the Sociocratic method can be seen in Image 2. 
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Image 2. How circles work, from the book: “Many Voices, One Song: Shared Power with Sociocracy” 

Matters are discussed thoroughly and concrete proposals are expected. Participants are invited 

to convene bearing in mind that they are looking for an aim, a way to achieve it and 

everyone‘s contribution. Consenting to a proposal means everyone‘s decision to work 

collaboratively for the implementation of a task everybody agrees to be launched. The whole 

procedure prepares children for future democratic exchanges, it trains them in the diversity 

and tolerance pit, it teaches them how to handle their reservations, hesitations, uncertainties, 

doubts or discomfort in a civilized manner. But most importantly children learn that all these 

feelings and thoughts have their place in our world, they are welcomed because they promote 

life in its most colourful and rich version and disseminate the belief that all humans belong to 

the biggest circle, the globe. 

How can schools build stronger bridges between childhood and adulthoodhelping the young 

generation shape and pursue a personal vision with a global positive effect? 

3.5 Where the world turns into a playground 

“I asked Anja about her thoughts of having a mixed age group of children all under the same 

roof and asking them to follow a common daily routine. She confirmed what I had seen 

happening in a Finnish school I visited some years ago: older students learn to care about the 

wellbeing of the younger ones. They monitor, protect, share, play with them as if they shared 

family bonds. She also said that the same attitude is true the other way round. The little ones 

were worried when they saw an older student cry and they always informed the coaches if 
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they saw something strange going on. I saw this happening when I was invited to play 

"Stratego" with a mixed age group in the nearby park. The kids were communicating so 

wonderfully and they enjoyed the luxury of a green park right next to their school. No coach 

escorted them there and there was no monitoring by an adult even though playing included 

running through trees and bushes next to a stream…The kids played with a lady's dogs who 

happened to be at the park and when the time came to return to the school everyone called for 

each other and made sure the whole group was safe and sound at LOS.” 

Play constitutes an integral part of childhood with significant implications on their 

development. At the dawn of the previous century Karl Groos (in Gray, 2013) drawing from 

Darwin‘s theory elaborated on the value of supporting and extending this innate tendency of 

children for the benefit of developing skills which would be useful later on in their life. 

Vickerius& Sandberg (2006) refer to the microsystem and mesosystem of play and their 

influential power on the development ecosystem of humans during childhood. Gray (2011) 

supports the views on the significance of play in childhood referring to observations and 

research conducted at Sudbury Valley. He confirms what was witnessed in this little school in 

the Netherlands: ―The older players reminded the younger ones of what they had to do‖.  

Aren‘t these little reminders a scaffold for learning? Isn‘t this mixed-age play a source of 

additional care, support and responsible behavior modelling for the little ones and a how-to- 

lead example and creativity activator for the older children?  

Do our schools promote play and games for the cultivation of a culture of peace? 

3.6 Life skills loading 

“One of the things that impressed me the most is the fact that kids speak very good English. I 

grabbed the opportunity to talk to Moos today (his height and looks make me guess he is no 

older than 9 years old). He told me that he mastered the English language through gaming. 

He has been playing computer games since he was very young and been talking to his game 

companions (Americans, English, Norwegians) in English. I am not sure how much this 

jeopardised his safety but it has certainly boosted his foreign language skills! The same kid is 

very keen on designing trains. He has been working on a new design which he insists on 

sending to LEGO in Denmark and asking them to turn his design into a new Lego model. The 

coaches help him mail his design once it is finished (entrepreneurship on the go!)” 

21
st
 century education has been witnessing a rise of the global interest in the development of 

life skills. The photo puzzle from the visited school in Image 3 sums up some of the skills in 

focus:  entrepreneurship, collaboration, development of manual skills, collegiality, critical 

thinking opportunities, sharing, openness, learning with and from adults, making toys, 

cooking, knitting, sewing, artistic expression, creativity, ability to improvise, making a fire, 

making a decision, applying science, contributing to a pleasant atmosphere, knowing how to 

behave in a social event and many more.  
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Image 3. Scenes form life in LOS Deurne 

Students in a School of Circles do have many opportunities to learn by trying, using, tasting, 

applying, negotiating, failing, leading, generating, standing up for themselves. The attitude of 

the method towards learning and teaching, the function of circles and the increased level of 

autonomy students enjoy create fertile grounds for life skills development. 

How can educators maximize learning to do and how does this change their role in the 

classroom? 

4. What if 

Returning back to a conventional school environment after having experienced teaching in a 

School of Circles is a revelation moment, one of mixed feelings, tripping over 

disappointment, rivalling your comfort zone and known paths, rebelling against   imposed 

decisions which limit your actions and immunize you and your colleagues against innovation 

initiatives but also realizing in relief that you manage to revive in the oxygen vision provides. 

Centralist educational systems with strict structures and little margins for agency do not 

necessarily impede the implementation of ideas and methods like the ones practiced in a 

School of Circles
30

. On the contrary, they can provoke the undertaking of initiatives, no 

                                                 
30

 For some practical examples comprising relevant  theoretical underpinning one can visit 

https://www.learntochange.eu/2018/10/31/sociocracy-for-choosing-class-delegates/ 

and https://www.learntochange.eu/2018/10/14/consent-decision-making-for-student-voice/ 

https://www.learntochange.eu/2018/10/31/sociocracy-for-choosing-class-delegates/
https://www.learntochange.eu/2018/10/14/consent-decision-making-for-student-voice/
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matter how small they are, and incubate resistance to whatever undermines change. That little 

yet enough, freedom along with an increasing number of innovative projects and networks in 

European educational systems
31

 make space for the implementation of methods and strategies 

like the ones seen in LOS. Teacher training and guidance should be catered for though in a 

systematic way while opportunities to visit and witness diverse teaching contexts like the ones 

offered through European funded projects should be intensified. Educators have always 

embraced innovations which convinced them about the outcome. Activities and projects 

suggesting democracy oriented approaches in schools are a fact (Council of Europe HRE & 

EDC campaigns and material, UNECSO‘s Sustainable Development Goals) and steps towards 

change continue to be taken. However, societies still need time to make mature decisions 

about the future of education we want to offer to the next generations based on lessons we 

have learnt and global incidents of exclusion, hatred, discrimination and profit-driven 

policies.  

What if we started strengthening our stance towards the reformative power of education and 

discussing about the possibilities in a global circle? 

Conclusion 

Building bridges among Aristotle‘s conviction about the qualities of natural curiosity and 

drive to explore in humans (in Morris, 2009), Emerson‘s urge for respect to the pupil 

(Emerson, 1909) and Toffler‘s arguments about the form and purpose of education over the 

years (Tofler, 1980), the contemporary educator is in a position to acknowledge that the need 

for change has a solid theoretical background it can rely on.  Change takes time to complete 

and it surely deals with resistance. What it should not deal with however is neglect or 

ignorance on behalf of education stakeholders of the education ecosystem as this is structured 

nowadays. Defining and weighing the impact social, economic, cultural or other factors 

impose on educational systems is one side of the coin. Acknowledging that there are several 

solid proposals available to cater for or remedy any shortage and inefficiencies is the other 

one.  What if the answer to the call for a more efficient educational vision matches the various 

and diverse shades of children‘s educational needs? What remains is to join our voice with 

those who have already taken the next step forward and stand by them open-mindedly, 

critically and supportively for every act which can benefit the world of tomorrow. For 

according to them (Kordelaar et al., 2020:107) it is as simple as that: 

―We want to raise awareness of the alternatives [to education] that are available. 

Alternatives in which students can play a larger and more active role.Alternatives that offer 

                                                                                                                                                         
 
31

 ―21
st
 century skills workshops‖ subject is being launched in pilot schools in Greece in September 2020. 

Campaigns like ―Free to Speak Safe to Learn Democratic Schools for All‖ by the Council of Europe and NGOs 

like the European Democratic Education Community EUDEC support educators all over Europe with their work.  
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room for learning, starting from trust and authentic contact.Awareness of the possibilities 

from a more philosophical and holistic basis.‖ 
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Abstract: Given that the person‘s cognitive development is a result of social interaction, 

according to the sociocultural theory (Vygotsky, 1997), the issue regarding how the ability of 

argumentation is built in the framework of the learning process, is investigated in this paper. 

―Study of Environment‖ was chosen as a mediating framework for fostering argumentative 

speech, because, in this particular subject, insights from social and natural sciences are 

weaved together, creating a single learning area (Μπελέθνο, 1984-85 & Υξηζηηάο, 1998). At 

the same time, the key elements on which SoE focuses, are the acquisition of critical-thinking 

skills and the preparation of opportunities for creative expression (Κνπινπκπαξίηζε, 2006).  

In the first part of the paper, we outline the general theoretical framework regarding the main 

axes of teaching the subject of Study of Environment in Primary School, as well as the main 

concepts relating to argumentation and its didactics. 

In the second part, we present the teaching outline and the research results of the teaching 

intervention, as expressed by the pupils.  

In this paper, argumentation is considered as a pedagogical and teaching practice, meaning 

that argumentative speech includes elements of dialogue, which, consequently, are elements 

in order to carry out every pedagogical work and teaching practice.   

Key words: Language teaching, Study of Environment, argumentative speech.  

1. Introduction 

The development of the pupils‘ ability to communicate effectively, both in written and oral 

form, by making use of linguistic conventions at different levels of speech, falls within the 

scope of the demands of the language subject. Argumentation is a main teaching area, given 

that it creates the background for a substantial and substantiated communicative process at 

social level. 

On the basis of this perspective, the school must not only foster the ability of argumentation 

within the framework of the language subject, but also integrate this demand into the teaching 

environment of other subjects, in order for the pupils to realize, firstly, that language is not a 

decontextualized subject and, secondly, in order for them to have a wider range of 

opportunities for education and practice.  

mailto:Dimitrakauka@gmail.com
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As regards the abilities of argumentation, on the part of pupils, it has been observed that, in 

many cases, pupils:  

 Confuse the argument with the view, the opinion.   

 When they are faced with an issue‘s complexity, they are not able to provide reasoned 

replies. 

 During the conversation, they utilize the argument in an attempt to impose their opinion. 

 In many cases, they remain faithful to the argument they make, without taking into 

account the opposing views regarding the conversation‘s topic.  

 They construct an argument that is not supported and is not completely reasoned.   

On the basis of the problems mentioned, issues are raised as to the organization of the 

teaching, in order for the pupils to become able to express their opinions and criticize, based 

on specific and convincing logical arguments. 

Therefore, the pupils should: 

 Practice on the well-supported presentation of views and opinions. 

 Know the difference between reliable and unreliable informational data.  

 Be good observers and scholars, in order to observe objectively and in detail and to collect 

adequate evidence substantiating their opinions. 

 Identify patterns or relations in what they have observed or discovered in their reading. 

 Understand that arguments form an integral part of social interaction. 

In the framework of the paper, the cultivation of argumentation skills is implemented in the 

learning environment of Study of Environment of the 4
th

 Grade, given that the subject of 

this course sets the conditions for interdisciplinary approach to knowledge and speech 

production.  

The teaching intervention that we present starts from and is supported by the theoretical 

developments and approaches of both Study of Environment and the teaching of 

argumentation.  

2. Theoretical framework 

2.1. The main axes of teaching the language subject in Primary School 

In the environment of the Cross-Thematic Curriculum Framework (CTCF) and the New 

Detailed Curriculum (DC), the framework of the proposals and the demands for teaching the 

language subject is obvious (Detailed Curriculum (DC) of the Greek Language for Primary 

School, Government Gazette 303 issue Β΄/13-3-03).  
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According to the CTCF, the language subject aims at: ―the development of the pupils‘ ability 

to handle with adequacy and confidence, consciously, responsibly, effectively and creatively, 

written and oral speech, in order for them to participate actively in their school and broader 

community.‖ This general objective is specified in the framework of the Detailed Curriculum 

as ―the pupils being able to use the language as communication code in order to meet their 

practical, sentimental, intellectual and social needs‖ (Detailed Curriculum (DC) of the Greek 

Language for Primary School, Government Gazette 303 issue Β΄/13-3-03. p. 26). 

The pupils, having become aware of the diversity of language, namely of the several levels of 

style, are called upon to produce oral or written speech based on the type they were taught 

(Μπαζιήο, 2002). 

Under the influence of Linguistics and text linguistics, the study of language is orientated 

toward the study of its communicative and functional character. (Υαηδεζαββίδεο, 2009).  The 

fostering of oral and written speech, as expressions of the communicative dimension of 

language, is an overarching objective, given that communication is the process through which 

the person‘s surrounding world is invested with meaning, and through which attitudes, 

opinions and behaviors are shaped (Υαηδεζαββίδεο, 2009). The target is, according to 

Matsaggouras, the person‘s ability to be adapted to the communicative circumstances in the 

framework of social interaction (Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

This means that textual types are the educational environment of the pupils for the cultivation 

of linguistic and metalinguistic skills (Halliday & Hasan, 1991). On the basis of this 

perspective, language teaching in genuine communicative environments focuses more on 

fostering the ability to choose the conventions of the respective textual type in order to 

achieve the social objectives set by the pupils in every field of action (Σζηπιάθνπ, 

Υαηδετσάλλνπ & Κσλζηαληίλνπ, 2006). 

With the paper we submit, we focus on the cultivation of argumentation skills by pupils in the 

framework of SoE, following the principles for communicative and functional use of 

language. 

2.2 The main axes of teaching Study of Environment in Primary School 

Study of Environment (SoE) for the first four classes of Primary School is a single and unified 

learning area, in which insights from humanitarian, social sciences and natural sciences are 

weaved together. The topic-based approach to knowledge is a key feature of SoE, following 

the spiral structure of the curriculum along the classes of Primary School, is structured in 

topics regarding the community and the life within it, the social organization, the individual 

and its needs, the space and the interdependency with the life of humans, the rights and 

obligations of the members of a community, the municipality, the geographical divisions of 

Greece, the natural environment, the ecosystems and their protection, the time in daily life, 

the life and needs of humans, the communication and the information, the civilization. The 
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overall aim of Study of Environment is the acquisition of knowledge, the development of 

skills, values and attitudes that allow the pupil to observe, describe, interpret and, to a certain 

extent, make predictions about the operation, the associations and the interactions of the 

natural and man-made environment (CTCF, Government Gazette 303- Β΄13-3-2003). 

On the basis of the methodological principles of the subject, the pupil is called upon to 

actively participate in the learning process through the essential involvement in individual and 

group research and actions. Therefore, it becomes clear that, in order for the multiple 

objectives of Study of Environment to be achieved, the principles of diversified teaching, the 

research work plans, the guided and collaborative exploration, as well as verbal exchange, 

should be followed. 

2.3 Argumentative speech in Primary School 

In Primary School, the teaching of argumentation basically starts from the Third Grade. 

Pupils become gradually familiar with the first causal relations (Μεξηζέθε 2011), are trained 

to take into account the opposing views, acquire skills on using connective relations 

(Μεξηζέθε 2012), adequately apply the structural elements of argumentation, present, 

confute (Δπαγγέινπ, Δ.& Παπαδεκεηξίνπ 2014) and synthesize opposing views (Μεξηζέθε 

2012).  

As Chelmis points out, we distinguish two key features of argumentation (Υέικεο, 2010: 62), 

namely the integration of claims and the communicativeness of the process. The claims are 

statements (sentences) which support, justify or explain another statement or some other 

statements and are exposed in logical ―steps‖ until they reach a conclusion. The second 

feature of argumentation, namely communicativeness, means that the claims are organized 

with not only the speaker‘s or the writer‘s view, which he/she tries to support, as a reference 

framework, but also with the claims of other sides, which he/she tries to confute. In a few 

words, we reach arguments and counterarguments, which become either a dialogue or an 

essay speech (Υέικεο: 2010). 

These two features of argumentation highlight the need to teach the structural features of 

argumentative speech in school and the practice of pupils on the use and selection of different 

standards of justification in different circumstances and conditions and within the 

communicative framework advocated by Text-centered Approach and Mediating Pedagogy.  

Besides, the interaction in the classroom in the form of dialogue and argumentation 

contributes significantly to the data review through alternative perspectives, to reflection, and 

to the acquisition of social knowledge. Moreover, the interactive process leads the pupils to 

realize the multitude of opinions on an issue, to understand the view of the others through the 

exposition of their arguments and mainly to realize their responsibility toward the different 

view-opinion. And as Babiniotis aptly observes, argumentation signifies a specific type of 

social interaction, which can also include a disagreement (Μπακπηληψηεο, 2008). Besides, the 

objective of justification is to convince the interlocutor about the benefits of the proposed 
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view, by arguing about the problems related to the opposing view (Stein & Bernas, 1999). 

Based on what we mentioned about argumentation, we are led to the view that the practice of 

argumentation meets important parameters of pedagogy, such as: the principle of the dialectic 

of codification and decodification of information and of critical consciousness 

(Okazaki,2005), (Christiansen &Aldridge, 2013:7-9).  

3.  The teaching intervention 

3.1 Objective of the teaching intervention 

The objective of this teaching intervention was the investigation of the ability to foster 

argumentative speech in the 4
th

 Grade of Primary School in the framework of SoE, following 

the conventions of directive speech. 

3.2 General question 

Can the fostering of argumentative speech be a training subject in the framework of the 

subject of SoE? 

3.2.1.  Individual questions 

a. Can the thematic scope of SoE enrich the generation of ideas for the development of 

argumentative speech? 

b. Can the targeted learning environment, on the basis of the didactics of argumentative 

speech produce the expected results regarding ease in formulating arguments? 

3.2.2. Methodology 

The interventional action was implemented during the school year 2019-20 from October 

until May and was developed in two classes, for four hours per week, namely two hours per 

class, within the framework of SoE. 

Our starting point for shaping this particular framework was the fact that the teaching of 

argumentative speech is an integral part of the teaching-learning course of subjects. This 

demand boosted the implementation of the interventional action we present. 

At the planning stage, we took into account parameters related, on one hand, to the pupils‘ 

population and, on the other hand, to the processes and the methodology of the project‘s 

implementation. Given that in every classroom there is a diverse mix of pupils, as far as it 

concerns their cognitive and learning abilities, our priority was to organize a pedagogically 

and instructionally appropriate teaching environment in order to ensure the response of all the 
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pupils to the learning process. 

At the core of the interventional project, we set the credibility of implementation, by applying 

a common way of intervention in all the groups of trainees. Additionally, we took into 

account factors such as the systematic character of the intervention, the combination of 

methods, the duration and the prospects for continued intervention (Barry, 2013). 

In the framework of the target setting of the interventional action, the pupils had to respond to 

a series of actions, by following the conventions of argumentative speech. The pupils were 

called upon to focus on the central topic of the topic sentence, to associate the relevant 

information with their preexisting knowledge and to express their view by using the 

appropriate arguments. 

Apart from fostering skills of argumentative speech, an additional objective was to cultivate 

skills of interpersonal communication and interaction, team-working spirit, exchange of 

opinions, expression and support of views. 

The investigation of the preexisting knowledge of the pupils on the argumentation process 

followed by the interlocutors was integrated into the phase of pre-control. Taking into account 

the research results of Golder & Favart, which indicate that pupils face significant difficulties 

in using these connectives during the coherent organization of their texts (Δγγιέδνπ, 2015: 

187–209&Golder &Favart, 2006, 197), after control, it was deemed necessary to train the 

pupils on the use of connectives in order to depict the inter-sentential relations in the 

argumentative text of the pupils (Δγγιέδνπ, 2015: 163-64). They were taught the use of cause 

and purpose connectives (because, since, in order…), contrasting connectives (but, however, 

whereas…), concessive (despite, even though…) and finally effect connectives (therefore, 

so…). 

The environment of implementation was framed by a series of activities, which are described 

in detail in the chapter regarding the teaching outline of the teaching intervention we present. 

At the initial phase of the interventional project, the training phase, Octover-November, the 

pupils, through examples, enriched theoretically their knowledge on the role, the significance, 

the features of argumentative speech and on the need for argumentation, and, at the same 

time, they were trained on the way to present the arguments, through specific examples and 

themes, related to the subject of SoE, by adopting the technique of argument mapping. The 

argument map was chosen as a practise because the logical or obvious relations developed 

between view-opinion, arguments and counterarguments, facilitate the pupils‘ expression of 

speech. 

Following a comprehensive development form, the pupils were taught the three levels of 

argumentative speech, level of Thesis, level of Confrontation: Thesis and Antithesis and level 

of Dialectical Synthesis: Thesis and Antithesis (Μαηζαγγνχξαο, 2001: 440). However, given 

that the pupils had difficulty producing syllogisms regarding thesis and anti-thesis, levels of 

teaching process were shaped, in order for them to understand the value and the importance of 

exposing logical and convincing arguments, of respecting the opposing view, and of 
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dialectical synthesis where deemed necessary. 

Given that our objective was that the pupils manage, through mapping their arguments, to 

produce an argumentative text, it was considered appropriate to adopt the form of the 

collaborating micro-team of pupils. Matsaggouras points out that, the direct 

intercommunication of the members about a developing topic, ensures the interactive element, 

which they subsequently have to depict monologically in their argumentative text 

(Μαηζαγγνχξαο, 2001: 449).  

At a first level, pupils come in touch with the topic-view and attempt to take a stand based on 

their preexisting knowledge and experience. Starting from the level of Thesis, using green 

post-its as argument cards, the pupils, at individual level on this initial phase, under the 

framework of the View that was written down on the table, were placing the card with their 

argument as agreement thesis. Subsequently, green post-its were given as argument cards, 

which were placed next to the first cards of arguments, as an anti-thesis, where the 

disagreements regarding the opinion were written down. The objective was not the simple 

exposition of a thesis and anti-thesis but their substantiation with logical arguments. This 

phase was deemed necessary in order for the pupils to become familiar with the exposition of 

their arguments. This first phase, where the pupils work at individual level, despite the 

repetitiveness of the theses and anti-theses, was a preparatory phase where the pupils became 

familiar with practices of argumentation and syllogisms. 

At a second level, following the same pattern as regards presenting and writing down the 

arguments, we moved to teamwork where the pupils of each group, with the teacher‘s 

guidance and after collaboration, could present a thesis or anti-thesis, which was written down 

on the mapping table. 

At a third level, the learning objective moved from the horizontal exposition of arguments to 

more complex working forms. At this stage, the pupils working in groups, were called upon to 

work in an environment of dialectical confrontation. The argument of each group was written 

down and then the other group was called upon to confute or agree either totally or partly with 

the previous argument. 

Finally, the learning outcome was the production of a completed text, which would combine 

creatively and broadly the total of arguments and counterarguments, following all the 

conventions of producing argumentative speech. 

3.2.3 The sample 

This intervention was carried out in two classes of the 4
th

 Grade in a school of the Directorate 

of Primary Education in B΄ Athens, in a total of twenty-seven pupils.  

The demographic data of the participants are listed in the following table (Table 2). 

 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 80 of 414                                                                                                              

 

Table 2: Participants per class and gender 

4
th

 Grade 

 Class 1 Class 2 Grand totals 

Boys 9 7 16 

Girls 5 6 11 

    

Total 14 13 27 

    

 

Among the participants, there were pupils with special educational needs. A pupil diagnosed 

with  Attention Deficit Hyperactivity Disorder participated in the first class, who was 

integrated into the standard curriculum. 

3.2.4. The research tools 

In the framework of research planning and in particular at the stage of data collection 

(Creswell, 2002), the two classes of the 4
th

 Grade set up an experimental group, which was 

the main pillar of the process and was instrumental in drawing conclusions. 

As regards the stage of data analysis and report writing on the result assessment, we 

adopted the technique of focus groups, in the framework of qualitative research (Vaughn et 

al., 1996). Based also on the findings of the research community, this practice was chosen 

because it is a ―carefully organized discussion, which is planned to draw perceptions and 

beliefs on a specified research topic, in an allowing, non-threatening environment‖ (Krueger, 

1988), and also an environment in which the researchers are faced with the multilevel and 

dynamic nature of human perception, with the flux, the oppositions and the plurality of views, 

the feelings and the experiences of the respondents (Wilkinson, 1998). At the same time, it is 

characterized as a research tool, which provides access to the ways in which people think or to 

why they think as they think (Kitzinger, 1994). Essentially, it is ―a way to listen to people and 

to learn from them‖ (Morgan, 1998), according to the views of the scientific community. 

3.2.5. Mode of data collection 

For the collection of research data, we adopted a twofold pattern. The pre-control 

preceded, namely the assessment of pupils before the initiation of the teaching intervention, 

and the post-control followed, namely the assessment of the research data after the completion 

of the teaching intervention.   
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With regard to pre-control, first, the exploration of the pre-existing knowledge of pupils on 

the concept of argument and the way of using it, were the starting points for the development 

of the teaching intervention. 

A questionnaire was organized, as described in the relevant sheet of table 3 below, in which 

the pupils, at individual level, wrote down their opinions. 

Table 3 

Pre-control 

Assessment sheet before the initiation of the teaching intervention  

 

Questionnaire 

Name  

Grade/Class  

1
st
 Question What does the word argument mean? 

2
nd

 Question When and why do we use arguments? 

3
rd

 Question Do you know with which words you 

should justify your arguments? 

4
th

 Question Apart from the subject of Language, 

have you practiced on formulating 

your arguments in another subject?  

 

As far as it concerns post-control, the assessment sheet of pre-control, as described in 

table 3, was given to the pupils, as well as the assessment sheet regarding the methodological 

framework we followed, as described in table 5 below. 

Table 5 

Post-control 

Assessment sheet after the completion of the teaching intervention 

Questionnaire 

Name  

Grade/Class  

1
st
 Question  

Do you believe that the topics we 
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approached in the subject of SoE helped 

you to formulate your arguments and 

produce a comprehensive text? [Justify 

your opinion] 

2
nd

 Question  

Did the way of teaching that we followed 

help you to formulate your arguments? 

[Justify your opinion] 

 

 

  At the stage of post-control, the pupils‘ answers were processed at level of groups of the 

class and were written down on a relevant sheet. 

All the questions were answered by the pupils and the answers highlighted aspects of the 

questions we posed, as they are mentioned in detailed in the conclusions we expose. 

4. The learning environment of the teaching intervention. 

During the implementation of the teaching intervention, we followed the form of mapping 

the arguments (table 4), which are linked to each other in a functional and effective way. The 

argument mapping, as a supportive tool, as determined by effect, contributed to the pupils 

being able to defend their views, to face the opposing opinions and to organize more easily 

their argumentative texts (Weinstock, Neuman, & Tabak, 2004). 

Table 4: Argument mapping 

Map of arguments 

VIEW 

THESIS 

 

ANTITHESIS 

 

Because.. However.. 

Arguments supporting the View Arguments opposing the View 

Because.. However.. 

Information supporting the arguments Information supporting the arguments 

Dialectical Synthesis 

of Thesis-Antithesis 
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Reduction of absoluteness, Formulating conditions and recognizing exemptions 

 

Production of argumentative speechΝνκίδσ φηη.., ζα ήηαλ  

 

Practical example 

UNIT 1. GREECE – OUR COUNTRY 

(Place) 

Chapter 10. How does an important project change our life? 

Map of arguments 

VIEW 

The construction of a modern motorway improves human life 

THESIS 

 

ANTITHESIS 

 

Because.. However.. 

 

A.People reach faster their destination 

 

Α. Many accidents happen  

 

 

 

Because.. Because.. 

The means of transport can travel at 

higher speed 

Cars travel at high speed on such 

highways, as we have read in the press 

 

B. The products will be more fresh when 

they reach their destination 

B. Citizens will bear the financial burden 

of such a construction 

Because.. Because..  

The means of transport can travel at 

higher speed 

The construction cost is too high to be 

covered by the state 
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Dialectical Synthesis 

of Thesis-Antithesis 

 [I think, believe that..., because.., however.., as a result.., it would be useful.., despite 

that..] 

Production of argumentative speech 

I believe that the construction of a modern highway improves human life, because 

humans reach their destination faster, since the means of transport can travel at higher 

speed. Moreover, an area‘s residents will be able to be supplied with more fresh 

products, because these will reach faster their destination. 

However, since such a project demands a lot of money, the citizens may need to be 

taxed in order for such a project to be carried out. 

Despite that, there should be progress and development in a place. 

5.Data analysis-writing a report on the research outcome 

5.1 Analysis of pre-control data 

The answers given to us by the pupils before our teaching intervention, revealed the need for 

their additional training on argumentative speech, a fact that served as a basis for the 

integration of our intervention into the learning course of SoE. 

In the first question: what does the word argument mean, in order to interpret the pupils‘ 

answers, we took into account definitions such as: an argument is the most comprehensive 

logical construction, according to which a person, through a series of syllogisms, reaches 

judgements and conclusions, supporting the truth of a sentence or assertion (Παπαλνχηζνο, 

1985:123 in Μαηζαγγνχξαο, 2001:439). Therefore, based on the above definition, a basic 

structure of argumentative speech is position taking, supportive speech and conclusion. 

Moreover, as an argument, we took into account definitions such as: ―..reason or reasons 

provided in favor of or against a topic..‖ (Agnes, 2005), as well as ―..statement of reason in 

favor of or against a sentence‖ (Murray, 1985 in  Δγγιέδνπ, 2015). 

The following arose from data analysis. The argument was defined as providing reasons for 

grounds, justification and for supporting a view. Out of a total of twenty-seven (27) pupils, 

five (5) pupils did not give any answer, eight (8) pupils interpreted the argument as the need 

to convince someone of something, one (1) pupil as grounds, three (3) pupils as justification, 

four (4) pupils as supporting a view. At the same time, unacceptable definitions were given as 

regards the conceptual approach to the term. Six (6) of their answers were unrelated to the 

conceptualization of the term. This category includes the answers of two (2) pupils who 

associated the argument with business (Translator‘s note: the words ―argument‖ and 
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―business‖ have the same etymological root and sound similar in Greek). A series of various 

answers were recorded. We indicatively mention: ―An argument is a few words supporting 

our opinions. An argument is when I want to say that this is the right thing. It is the job. An 

argument means that you want to convince someone. An argument is a few words supporting 

our opinions. . The word argument helps us to convince someone. It means that I say some 

phrases to get what we want. It means job.” 

In the second question: When someone is using arguments, what is his/her objective? Out of a 

total of twenty-seven (27) pupils, eleven (11) pupils defined as objective the supporting of a 

view, 5 (5) the objective of convincing, three (3) the justification of something by someone, 

one answer was the proof of something by someone, and another one was the explanation of 

something by someone. Meanwhile, three (3) pupils did not reply at all and three (3) gave 

answers unrelated to the topic. It is noteworthy that, among the right answers of the pupils, 

none of them took into account that the argument is used in the framework of a debate. We 

indicatively mention: “In order to support our view. When we want something. When, for 

example, you want a chocolate and your mom has other views. In order to justify something. 

In order to defend ourselves in a difficult moment. In order to convince the others to say Yes. 

It aims to convince the other for something that he wants or desires. A word with which we 

are trying to convince someone. It aims to train someone to work. When someone wants to 

show something or explain something. To make the others agree. In order for someone to say 

what they want in fewer words.” 

As it is apparent from the pupils‘ answers, the pupils had not adequately understood the 

objective of argumentation. It turned out that pupils use the argument to support a view, when 

they are about to acquire something they desire or to explain something, without entering into 

debate situations. The pupils‘ answers supported the need to familiarize them with processes 

of interactive debate. 

In the third question: Do you know which words you can use in order to present your 

arguments? In a total of twenty-seven (27) pupils, the pupils‘ inability to mention the relevant 

words became clear, given that the right answers were only three (3). In particular, six (6) 

pupils did not give any answer, eight (8) pupils gave unacceptable answers and five (5) pupils 

only mentioned the word ―because‖, relating it to a wish of theirs to acquire something. In the 

fourth question: Apart from the subject of Language, have you practiced on formulating your 

arguments in another subject? The total of pupils replied negatively. This question 

highlighted the need to deepen teaching in the field of argumentation, to integrate it into the 

teaching practice of other subjects and to shape a respective teaching framework. These 

findings underlined the need to train pupils in order for them to become familiar with the 

argumentative and interactive way of expression. 

5.2 Analysis of post-control data 

The answers given to us by the pupils after our teaching intervention support the view on the 
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importance of the additional training of the pupils on argumentative speech through a broad 

and varying thematic area.  

As regards the first question:  Do you believe that the topics we approached in the subject of 

SoE helped you to formulate your arguments and produce a comprehensive text? [Justify your 

opinion]. We indicatively mention: I come across a lot of topics in everyday life and through 

homework I learned to say my opinion. I learned to express myself freely and I learned how to 

better formulate my arguments. I practiced better and the topics were more or less known. 

The topics were from the daily routine and now I can say daily arguments. In classroom we 

did a lot of things related to everyday life and now I formulate them more easily. 

As regards the second question: Did the way of teaching that we followed help you to 

formulate your arguments? [Justify your opinion]. We indicatively mention: The exercises we 

did, had a sequence. We learned to say our arguments little by little. At first we were working 

on the table individually, then in groups. We took roles and said our opinion. We formed 

sketches with little papers where we had written our arguments. We learned how to create 

texts by combining all the arguments. 

6. Conclusions 

In the framework of the pilot teaching intervention, we observed difficulties in, on one hand, 

the pupils‘ response regarding the exposition of arguments and counterarguments and, on the 

other hand, writing an argumentative text. As demonstrated, the difficulties derived from the 

lack of the pupils‘ familiarization with argumentative speech in general. In specific, at an 

initial stage, pupils focused on the search for arguments to support the view and did not 

provide counterarguments. A teaching hour was needed in order for the pupils to understand 

the importance and necessity of counterarguments. A great difficulty was also observed in 

writing argumentative texts. At an initial stage, they produced texts supporting the view by 

using causal conjunctions and, after becoming familiar with the exposition of the opposing 

view, they managed to integrate the other opinion into their texts by using a few conjunctions. 

In order to face the above difficulty, the pupils‘ improvement came gradually, after they 

understood the role of connectives in order to depict the inter-sentential relations in their 

argumentative texts.  As demonstrated, through practices of declining guidance (Ferretti et al, 

2007: 271) and appropriate teaching intervention, the pupils, overcoming the difficulties, 

managed to reach the textualization of argumentative speech, by using logical, evaluative and 

factual arguments (Μαηζαγγνχξαο 2001:450). 

In conclusion, the answers given to us by the pupils, positively substantiate the general 

research question about the possibility to develop the pupils‘ argumentative speech in the 

framework of SoE. It turns out that, in the micro-system of the classroom, an environment of 

a learning community was created. The pupils fostered their social skills of communication, 

collaboration and interaction, while, at the same time, they broadened their perceptions 

regarding a series of issues of social, cultural and natural interest and, meanwhile, the pupils‘ 
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skills of producing oral speech, writing and critical thinking were fostered and additionally 

broadened. The conclusions of the research verify the results of other research studies as well, 

regarding the importance of teaching argumentative speech in primary school in order to 

develop and foster skills of argumentation and critical thinking.  
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Abstract: Today, more than ever, the Internet is no longer just an academic, scientific tool 

but a means of mass media, socialization and education. It‘s enormous spread makes it a 

dynamic platform for free expression and political activism, but also an ideal environment for 

disseminating information related to child pornography, violent behavior, and human rights 

abuses. The unprecedented proliferation of cultural goods posed by the digital revolution, 

creates the conditions for restricting and controlling the flow of information for a variety of 

reasons, from protecting vulnerable social groups to enforcing public order.  

The presentation of modern techniques used for Internet filtering is also of educational 

interest. Controlling access based on content becomes more interesting, but also necessary in 

the case of the Greek School Network, due to the sensitivity that exists for its target audience. 

Keywords: control, censorship, content, internet, students. 

Introduction 

The Internet initially emerged as an important communication tool for researchers in 

academia, but quickly evolved, especially after the advent of the World Wide Web, into an 

extremely valuable medium in business, political expression, education, entertainment, 

consumer habits, and of the social life of modern people (Gomez etal., 2009).  

In the Western world, it is generally taken for granted, based on human rights, local 

constitutions and legal systems, and moral values, that Internet access is free, unrestricted, and 

most importantly, unaltered (Wolfgarten, 2011).  

The popularity of the World Wide Web, the democratic nature of the Internet, since each user 

can theoretically freely and easily post their own content on it, as well as its decentralized 

nature, create, among other things, a fertile ground for abuse and on the other hand a target for 

all kinds of centers of power that seek to regulate anything that may challenge them. This 

gives rise to the need, or the choice, depending on the case, to control the access to the content 

that circulates on the networks around the world on a daily basis. The demand for protection 

of various social groups, such as minors, from inappropriate content related to violence, 

pornography, drugs, etc., but also the desire of some to restrict or manipulate free expression, 

mailto:anchrysomalidou@yahoo.gr
mailto:spilstam@yahoo.com
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are the two contradictory but at the same time complementary components that contributed to 

the creation of an entire field of communication technology related to content filtering.  

Many techniques have been proposed and implemented to protect or suppress or simply 

control Internet users. The study of these technologies is always a challenge, due its 

continuous evolution caused by the extremely dynamic form of the Internet. In a study of 

content control technologies, it is important always to include the legal ethical and social 

parameters and implications of their application. 

1. Definition of Content-Based Access Control  

Content control on the Internet (otherwise filtering) is not a new activity; it is something that 

has been applied for years. However, the term covers a wide range of policies, infrastructures, 

software and services. Not all types of Internet blocking are equally effective, legally 

equivalent, and even more one control system cannot easily be used on all types of content 

(Tett, 2011).  

The primary objective of the control is to ensure that blocked content is not retrieved from the 

end-user's computer, with the help of a software or hardware product that examines all online 

communications and determines whether or not to block the display of specific material. For 

example, an email may be blocked because it is suspected of being spam, a website may be 

blocked because it is suspected of containing malware, or a peer-to-peer network connection 

may be interrupted because it is suspected of sharing child pornography content (Callanan etal 

., 2009).  

This is essentially a type of Internet censorship. The term censorship describes the restriction 

of ideas, documents, letters, photographs, films, or any other type of information and human 

expression. The word comes from ancient Rome, where two judges, called censors, were 

responsible for safeguarding public morality (Gritzalis & Mitrou, 2008). 

Internet filtering started about two decades ago by blocking spam, mainly among other 

reasons, to prevent network congestion. It is true that after so many years spam control has 

not been fully achieved (Callanan et al., 2009). 

1.1 Content Categories to Exclude  

The first criterion that can be observed to differentiate between content exclusion approaches 

is the goal of the control mechanism. There are generally four different points to focus on 

(Callanan etal., 2009):  

 Service-based approach, e.g. Email.  

 Content-based approach, e.g. hate speech, child pornography, gambling.  

 User-based approach, e.g. users who illegally retrieve copyrighted material or send 
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spam.  

 Search engine based approach, e.g. block search results for illegal sites.  

Content that is although, among other things, the subject of Internet filtering is (Callanan etal., 

2009):  

 Spam.  

 Erotic and pornographic material. What is usually sought is to prevent minors from 

accessing content that is considered harmful.  

 Child pornography. It is universally condemned and related offenses are 

internationally recognized as criminal offenses.  

 Controversial political issues, issues of hatred, xenophobia. Some countries 

criminalize the publication of issues of racial hatred, violence and xenophobia, while 

in others with particular sensitivity to issues of protection of freedom of expression, 

such as the US, their unimpeded publication may be allowed.  

 Illegal gambling.  

 Defamation and publication of false information.  

 Content published by terrorist organizations. The publication of propaganda and 

information related to the commission of crimes and terrorist acts.  

 Infringements of copyright. It includes the exchange of songs, movies, software and 

more generally files that are protected by copyright, through file sharing systems. 

2. Categories of Exclusion Technologies and Techniques  

There are two basic options to blocking content on the Internet, central blocking at the 

network level and personal blocking at the end-user level, often with content calibration and 

self-definition. There is always the possibility of implementing hybrid systems that combine 

the above options.  

Blocking at the end user level allows him to decide the type of content to be rejected, based 

on criteria that can be set and regulated separately for different categories of users (parents, 

children, teachers, students, etc.). This option may be the most specialized and "customer-

centric", but it always carries the risk of the real impossibility of blocking inappropriate 

content, since the user, having administrative rights, finally decides what to access and what 

not (Callanan etal., 2009).  

With network-based blocking, the service provider (Internet Service Provider, employer, 

organization, etc.) can determine the type of content or activity it will prohibit for all service 

users (Gritzalis & Mitrou, 2008).  

There are three key issues, three critical questions, in the process of determining the content to 
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be excluded (Callanan etal., 2009):  

 How the content is technologically defined?  

 Who selects this content?  

 How will the exclusion be carried out in the end? 

2.1 Basic Content Definition Techniques  

The process by which content circulated on the web is collected, examined and evaluated is 

complex and often resource-intensive. There are three basic strategies (Bertino et al., 2008): 

 Exclusion lists are the most common method. These are "blacklists", directories that 

contain anything that is considered inappropriate or "white" lists that contain content 

to which only access will be allowed. There are different types of lists with addresses, 

keywords, etc. and their content is often considered confidential.  

 A second method of identifying the content to be blocked involves automatically 

inspecting the image, text, or video being streamed. 

 The use of self-determination with the help of a predefined calibration and marking by 

third parties. 

2.2 Who Defines the Content? 

In countries where the judiciary is independent of the legislature and the executive, that is in 

modern liberal democracies, only the judge should have the power to classify a content, a 

situation or an action as illegal. This issue poses one of the major challenges for information 

traffic control systems on the Internet. Existing national and international legal procedures are 

rarely compatible with the cross-border challenges of the Internet or its operation speed. As a 

result, it is not always the judicial authorities that decide (McCrea et al., 1998). 

Focusing on the role of those who make decisions about what is illegal or unacceptable 

content and therefore should be excluded, leads to their recognition and categorization in 

(Nicoletti, 2009):  

 Individuals, such as parents who want to protect their children.  

 Public and private organizations and institutions, such as schools and libraries, whose 

main purpose is to protect the target audience.  

 Businesses and commercial companies, with the main aim of protecting their own 

interests and the performance of their financial activities.  

 Governments and state agencies, when their status as centers of power or the rights of 

those they represent are threatened.  
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 Judges and legislators like the basically competent ones in a benevolent state. 

2.3 Application of the Exclusion  

After determining the inappropriate material by those who chose to implement the content 

control, it is excluded. Although is almost impossible to have absolutely accurate filtering, 

there are a wide variety of methods used to control the flow of digital information. Such 

methods include redirecting users to proxy servers, redirecting packets to a specific IP address 

blacklisted, spying on, monitoring conversations, prohibiting pricing policies, and hacking 

into websites and malware dissemination, denial of service (DoS) attacks, interrupted 

interconnection, etc. (Nicoletti, 2009).  

Exclusion options include less technical and more social methods. Modifying the law to be 

intimidating, strict policing, physical intervention, and the frequent shutdown of content-

hosting servers are some of the control mechanisms that relate more to the desire for filtering 

than to the technology that will be applied. (Bertino et al., 2008).  

Most forms of filtering are technically difficult to detect, so the user may not even be aware 

that they are being censored. Most providers do not have the ability to apply individual-level 

or unique IP address blocking (Warf, 2014).  

Although content blocking mechanisms are often quite complex, they can often be bypassed 

with relatively little effort. There are several reasons for this; the most basic one is that the 

Internet is designed to be decentralized, with built-in data flow capability beyond any barriers. 

It is important to note that many times control attempts work with reduced efficiency, either 

by blocking content that should not, showing "excessive zeal" (over-blocking), or failing to 

block content inappropriate based on the set criteria (under-blocking). This is both the main 

problem and the challenge for access control technologies (Callanan et al., 2009). 

3. Consultation, Motivations and Challenges  

There are many incentives for Internet censorship, and it can take many forms, including 

political repression of human rights activists, religious controls that inhibit the spread of ideas 

considered heretical or sacrilegious, protection of religious property, restrictions that exist as 

part of the oppression of ethnic minorities (eg refusal to allow certain languages on 

government websites) or sexual minorities (homosexuals). Usually, governments seeking to 

impose censorship do not use so much the excuse of protecting public morality from dangers 

as pornography or gambling, but the fight against terrorism (Warf, 2014).  

The discussion about Internet filtering cannot be limited to one specific topic, it is as complex 

as the technology used. There are many different issues that need to be addressed as the 

challenges faced by control policy makers are multidimensional. There are many reasons why 

society today believes (or in some cases hopes) that content exclusion attempts can alleviate 
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some important social concerns that some other approaches do not seem to address 

successfully. Many different entities today apply exclusion, with a wide range of material 

being the target of this application. Internet blocking attempts can be approached in many 

different ways, depending on what their desired goal will be. Several countries have already 

adopted such systems (Deibert et al., 2008).  

The Internet is a vast, complex network of networks, with a large number of hardware, 

protocols, and services. The first step in trying to control access based on content is to choose 

where to install it. A second key concern is to determine who chooses what will be excluded, 

grading this feature between different users and organizations. A wide range of content can 

cause different concerns in different societies and each exclusion measure is necessary to 

describe the variety of content it targets. Blocking Internet content applies to either producers 

or consumers of illegal content and has different levels of effectiveness, depending on this 

choice (Morozov, 2011).  

Internet filtering is discussed as a technical solution in relation to a wide range of illegal 

activities. To a large extent, without this being necessary, these acts are criminalized in the 

country that intends to implement or has already implemented the control technology, but 

they are not always criminalized in the same way in the country where the content is hosted. 

Child pornography is one of those categories of content that falls under the provisions of 

criminal law. Enforcing the block is difficult as hardware is often legally available from 

servers abroad. This is a direct consequence of the different national standards that exist in 

relation to content publishing. It is like trying to maintain national cultural standards in the 

age of global internet integration (Callanan et al., 2009). 

3.1 Reasons for Content Blocking  

One of the main reasons for content control is the lack of controls on the Internet. Because the 

Internet is primarily designed to be based on a decentralized architecture, it is resilient to 

errors and malfunctions and is resistant to external control. Content blocking is something that 

was definitely not taken into account in its original design.  

The international dimension of the Internet is another occasion for those who from time to 

time want to control the flow of information on it. International cooperation, based on the 

principles of traditional mutual legal assistance, is often very slow and time consuming. The 

formal requirements and time required for foreign law enforcement agencies to cooperate 

often prevent the required investigations from progressing effectively. Attempts to block 

content can sometimes be seen as an attempt to take more effective action, even in those cases 

where restrictions on current international cooperation prevent action from being taken in a 

timely manner.  

Reducing the importance of content-hosting infrastructures within the sovereignty of a 

country is an important incentive to impose filtering mechanisms. Publishing content that is 

perfectly legal in one country may be a criminal offense in another. The attempt to exclude 
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content can therefore be described as an act of redefining territorial sovereignty and critical 

political, social, economic and cultural living space, where governments seek to ensure that 

national standards are applied in relation to globalized content available to Internet users 

within the country (Morozov, 2011).  

The motivation for choosing to control the information circulating on the Internet is directly 

related to who applies it. This can be social or moral, as in the case of parents who want to 

protect their children. It can be political when it comes to governments that seek to maintain 

the rule of law, as defined each time by their own criteria. In the case of companies, the 

incentive may be to safeguard the productivity of their employees, reduce the waste of 

resources such as bandwidth, ensure the protection of sensitive corporate data and avoid legal 

complications when there is illegal activity of employees (Nicoletti, 2009). 

3.2  Content Exclusion Target 

Blocking illegal content on the Internet can not only be considered as a means of dealing with 

offenders who own the content (producers), but also as a means of preventing the user from 

downloading illegal content (consumers) (Okeke , 2012).  

From the point of view of the producer or provider of illegal content, the Internet has become 

an important tool for distributing inappropriate material, such as child pornography, as it 

offers a number of benefits to perpetrators that make it difficult to deal with. The facilitation 

of the distribution of illegal material, for example in the case of child pornography, is 

proportional to the facilitation of its production, offered by the modern digital camera and 

digital video camera. The reason for the application of filtering technology is therefore similar 

to the reasons for criminalizing the exchange of child pornography material, ie to reduce 

criminal activity and to protect children (Callanan etal., 2009).  

One of the main groups targeted by content-based access control is minors. The protection of 

the sensitive childhood, but also of the educational process, connected with it, are the two 

main parameters that determine in this case, the application of the filtering in the content of 

the Internet. Protecting children from being exposed to inappropriate or harmful content, but 

also from being part of such content, in the case of child pornography, is a global constant, 

accepted by all societies, whether they are under liberal democratic governments or exist of 

more authoritarian policies. On the other hand, the Internet, with its obvious advantages in its 

application in the field of education, can contribute to the intellectual development and 

educational integration of young people by providing free information and communication 

(Morozov, 2011). In Greece, the largest network directly related to young people and one of 

the largest in general in the country, is the Greek School Network (www.sch.gr). 

 

4. Greek School Network  
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The Greek School Network is the national network of the Greek Ministry of Education and 

Religious Affairs, which electronically connects all primary and secondary schools, including 

foreign units, services and supervisors, Ministry of Education at the central and regional level, 

the providers of lifelong learning services, students, education executives and other teachers 

and institutions of the Ministry of Education. It is the largest public network in the country in 

number of users and has been recognized internationally as a remarkable educational network 

that promotes the utilization of Information and Communication Technologies (ICT) in Greek 

education.  

In order to preserve the educational character of the network, all its users are certified persons 

or educational or administrative entities of the Education. Specifically, they are Schools, 

administrative units of the Ministry of Education, Teachers and students.  

Some of the data (until September 2020) that document the widespread use and utilization of 

the school network are (Greek School Network, www.sch.gr, 2020):  

 Connected schools: 16.061  

 Connected administrative services: 2.868 

 Broadband Ratio: Basic Broadband Connection (144 Kbps -30 Mbps) 75%, Fast   

Broadband Connection (30-100 Mbps) 14%, High Speed Broadband Connection 

(>100 Mbps) 11%  

 Teachers with personal account: 166.949  

 Students with personal account: 1.022.864 

4.1 Network Architecture of Greek School Network 

Greek School Network has 51 privately owned nodes (Greek School Network, www.sch.gr, 

2020), which it leases inside OTE buildings, in all prefecture capitals and in the largest Greek 

cities and 63 points of presence with co-location of its equipment within the Metropolitan 

Networks of Local Authorities (or within tertiary sweat or within MAN nodes). In conclusion, 

the Greek School Network has a physical presence in over 114 places throughout the country. 

The Computer Technology Institute technical team which is responsible for the proper 

operation of the backbone network manages more than 200 network devices daily. The 

average network traffic of Greek School Network to the Internet exceeds 9Gbytes daily. 
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Figure 1. Greek School Network (Greek School Network, www.sch.gr, 2020) 

4.2 Provided Services  

A large number of online services are provided and supported today by the Greek School 

Network such as (Greek School Network, 2020):  

• Broadband Internet access.  

• Portal of the Greek School Network (www.sch.gr).  

• Central user certification service  

• Online Library for the Open Source Educational Software (http://opensoft.sch.gr).  

• Web Hosting.  

• Educational Communities and Blogs (http://blogs.sch.gr).  

• Email.  

• Electronic Classroom (eclass.sch.gr).  

• Asynchronous Distance Learning (e-learning.sch.gr).  

• Modern Distance Learning and Teleconferencing (http://conf.sch.grs).  

• Video service.  

and many others, among which stand out:  

1. Promoting the safe use of the Internet (internet-safety.sch.gr) with instructions and 

suggestions to parents, teachers and students for the safe use of the Internet, because despite 

its undeniable usefulness it also conceals certain risks which each user gradually discovers. 

These risks are mainly related to children being exposed to illegal or inappropriate content, 
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being deceived by unknown adults who pretend to be minors, or being pressured to reveal 

personal information with the influence an adult may have on children.  

2. Secure access to the World Wide Web, with which Greek School Network protects 

students from illegal and inappropriate content by providing content exclusion service. If 

students or teachers come across a page with inappropriate content that is not cut off by the 

Controlled Access service, they should contact the service administrator to request a ban on 

that page. If they find a page that belongs to the category of illegal content then they can 

contact the Greek Illegal Content Reference Line on the Internet (http://www.safeline.gr). 

Internet access through the school should be done under the supervision of the teacher. The 

same should happen when children access the Internet from home, because the problem of 

Internet security is a more general problem and requires informing the whole society and 

especially the parents, who should be able to protect their children when these are at home 

(Greek School Network, 2020). 

4.3 Content Control Service on the Greek School Network 

Internet Access to the school laboratory, the Internet and all the services provided by the 

Greek School Network should be considered as a good, given to members of the educational 

community to promote knowledge and facilitate the educational process. Despite its 

undeniable usefulness, the Internet also hides some dangers. The Greek School Network in 

order to protect students from illegal and inappropriate content provides the Web Filtering 

Service on the World Wide Web. In this way access to pages is prohibited (Greek School 

Network, 2020):  

 which propagate aggressive behavior, hatred and violence  

 that promote drugs  

 with gambling  

 with pornographic content  

 that promote racism  

The access ban is made at a central point of the network and applies to all users of the Greek 

School Network as a whole. The set of inappropriate pages is maintained in a database and is 

regularly updated both by similar databases available for free on the internet, and by the 

Greek School Network users themselves. 

4.4 Description of Current Service  

The current form of the content service is implemented in the central operating node of Greek 

School Network in Athens. There is the border router of Greek School Network, its 

connection with the provider (GRNET) and all its trunk lines end (Kalogeras et al., 2012).  
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The border router automatically redirects the HTTP requests of Greek School Network users 

to an array of servers using Cisco IP policy technology. The free open source software Squid 

works on the servers as a transparent proxy server, intercepting users' requests in a transparent 

way. That is, the users of Greek School Network do not realize the existence of the proxy 

server, nor do they need to proceed with its configuration in their web browsers. The 

suitability of the content requested by the users is judged by the SquidGuard software, which 

maintains a database of inappropriate websites and web pages. In case the request is deemed 

inappropriate the user is redirected to an information page, otherwise Squid undertakes to 

serve the request, bringing the relevant item from the internet (Kalogeras, 2012).  

An overview of the procedure followed is described in the following figure: 

 

Figure2.  HTTP traffic routing process (Kalogeras, 2012) 

4.5 Squid 

Squid is a web proxy and an automatic cache for a web cache (www.w3.org, 2017). It is Free-

open source software with various uses, including the acceleration of a web server with 

cached function in frequent web requests, DNS and other requests when a group of users 

share own network resources. Squid can be used as a safety shield, filtering the traffic. 

Although Squid is mainly used for web transfer requests (with the http protocol) but also file 

transfers (with the ftp protocol), it has the ability to support (with restrictions) various other 

protocols such as TLS, SSL, Internet Gopher and https (www.w3.org, 2017). 

Sixteen HP ProLiant DL380 G5 computer systems were supplied to meet the service needs. 

Squid acts as a proxy server to serve the HTTP requests of PSD users. The requests of the 

users are forwarded in the array by the central router as packet flows of TCP protocol with 

destination IP addresses outside Greek School Network and destination port 80 (Kalogeras et 

al., 2012). 

SquidGuard, which acts as a Squid subprocess, maintains the database of inappropriate pages 
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and takes on the role of arbitrator, allowing or not allowing access to the pages requested by 

users. The database is identical for all servers in the array. Each server maintains its own local 

copy that is automatically updated from a central point (Kalogeras et al., 2012). 

Conclusions  

Of all the myths associated with the Internet, the one that presents the greatest challenge is 

that it is an inherently liberating tool, an infrastructure that inevitably promotes democracy, 

giving voice to those without political power, and thus undermining authoritarian regimes and 

oppressive governments. Based on innovative development theories, improving the level of 

education and more access to information inevitably lead to a liberalization of the public 

sphere through a well-informed, politically and educationally self-determined audience. In 

Western societies in particular, it has been believed that the global community of people who 

browse the Internet on a daily basis should be self-governing, without the intervention of any 

state (Warf, 2014). The Internet has radically changed the way information is disseminated 

around the world, offering instant access to almost every type of digital resource. 

Unfortunately, this is equally true of both legal and illegal content (Gossett & Shorter, 2011).  

The Internet has been built from the ground up as a decentralized network with the ability to 

redirect, overcoming natural disasters and control efforts. This is a major challenge for those 

seeking to police him, even in the case of trafficking in illegal material. The main proponents 

of Internet content filtering are usually governments, although some service providers have 

voluntarily implemented related programs. The vast majority of countries have anti-crime 

laws, such as child pornography, and defamation. Governments that have actively sought to 

prevent this type of illegal activity have encountered significant problems in trying to enforce 

Internet laws. The Internet has no jurisdiction, so it is often impossible for law enforcement 

agencies to intervene effectively against websites that violate it (Gossett & Shorter, 2011).  

Content control techniques cover a wide range of technologies, as well as social and political 

choices. Their effectiveness varies, as do the ways to bypass them.  

The Greek School Network is the largest public network in the country in number of users 

and is addressed to the most critical and sensitive audience, the students. Content-based 

access control to such a network is expected and highly desirable, in order to protect minors 

from the dangers of being exposed to illegal or inappropriate content and being deceived by 

unknown adults. 
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Abstract: Nowadays, everyone could observe several prejudices towards disabled people 

which expand in two branches. The former is related to social structure and the latter to 

professional life. According to this unjustified attitude we could say that is not only spotted 

towards disabled people but to every vulnerable group of population. Why people feel 

aggravation and aversion to frail and ―dependent‖ individuals? This study claims to give 

prominence to the ethics of care, traditional ethical systems, promoting several aspects of 

feminists who devised that theory. In addition, it aims to explain the reason why ethic plan 

could be proved beneficial if this could ever be included in school curriculum as a common 

practice and also as a teaching subject. Considering certainly that ethics constitute a useful 

implement in order to create more democratic and cogitative individuals. Examining the 

ethics of care, an investigation has also been accomplished with title ―Views and perspectives 

of SEN teachers towards inclusive education. At the end of this study, the results that have 

been collected through interviews are analysed. More specifically, it is explored how 

necessary the ethics are and how crucial an ethical education could be. In this study 

participated 10 SEN teachers whose interviews are indispensable investigating their views on 

the nature and necessity of ethical education. The results of the research are outlined. 

Keywords: disability, ethics, ethics of care, ethical education 

Πεξίιεςε: Ζ ζεµεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ µηα ηππνπνηεµέλε ζπµπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ πξνο ηα άηνµα µε αλαπεξία ιφγσ ησλ εμειίμεσλ πνπ ιαµβάλνπλ ρψξα ζε 

επαγγειµαηηθνχο θαηθνηλσληθνχο ηνµείο. Ζ επηθπιαθηηθή ζηάζε δελ εληνπίδεηαη µφλν 

απέλαληη ζε άηνµα µε αλαπεξία αιιά ζε νπνηαδήπνηε αδχλαµε νµάδα ηνπ πιεζπζµνχ. Γηα 

πνηνλ ιφγν εµθαλίδεηαη έληνλε δπζαξέζθεηα θαη απνζηξνθή απέλαληη ζην αδχλαµν θαη 

«εμαξηεµέλν» άηνµν; Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ εζηθή ζεσξία 

ηεο θξνληίδαο, ε νπνία θαηαξξίπηεη ηηο αξρέο πνπ «δίδαζθαλ» νη µέρξη ηψξα ζεσξίεο, 

πξνβάιινληαο δηάθνξεο απφςεηο θεµηληζηξηψλ πνπ ηελ αλέπηπμαλ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη 

λα εμεγήζεη ηνλ ιφγν πνπ ζα ήηαλ σθέιηµε ε ελζσµάησζε ηεο εζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ηφζν σο πξαθηηθή, φζν θαη σο αληηθείµελν δηδαζθαιίαο δεδνµέλνπ φηη ε εζηθή απνηειεί 

ρξήζηµν εξγαιείν γηα ηελ δεµηνπξγία πεξηζζφηεξν δεµνθξαηηθψλ θαη ζθεπηφµελσλ αηφµσλ. 

mailto:tampakakix@gmail.com
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Δμεηάδνληαο ηε ζεσξία απηή, πξαγµαηνπνηήζεθε ε έξεπλα µε ηίηιν: «Οη απφςεηο ησλ 

Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζρεηηθά µε ηε ζπµπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε». ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, 

παξνπζηάδνληαη ηα επξήµαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ µε δηα δψζεο ζπλέληεπμεζε 10 Δηδηθνχο 

Παηδαγσγνχο δηεξεπλψληαο ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά µε ηε θχζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

εζηθήο θαη ηεο εζηθήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη εθηίζεληαη ηα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλαο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: αλαπεξία, εζηθή, θξνληίδα, εζηθή εθπαίδεπζε. 

Δηζαγσγή 

Σα άηνµα µε αλαπεξία δπζθνιεχνληαη λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο µε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη 

λα ζπµµεηέρνπλ ζε θνηλσληθά δξψµελα. Γηα απηφ ην απνηέιεζµα µπνξεί λα επζχλνληαη 

πνιινί παξάγνληεο. 

Αξρηθά, είλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη έιιεηςε θξνληίδαο θαη επαηζζεζίαο απέλαληη ηνπο, ε νπνία 

δελ πεξηνξίδεηαη µφλν ζηελ θάιπςε ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ζηελ άπνςε πνπ 

δηαµνξθψλεη θαλείο γηα απηά. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη ηα άηνµα µε αλαπεξία 

είλαη αδχλαην λα ζεσξεζνχλ ηζφηηµα µε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο επεηδή είλαη 

εμαξηψµελα, αδχλαµα, «δηαθνξεηηθά». Οη απφςεηο απηέο, νδεγνχλ ηνπο αλάπεξνπο ζηελ 

απνµφλσζε, ζηε µνλαμηά θαη ζηε δπζθνιία δεµηνπξγίαο ζρέζεσλ. Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

αλζξψπσλ απέλαληη ζηνπο αλάπεξνπο, ζηηγµαηίδεη ηνπο ηειεπηαίνπο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ εξγαζία, ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Ίζσο απηφ πνπ θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα ζπµπεξηθέξνληαη µε επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηνπο αλάπεξνπο δελ είλαη 

µφλν ε δηαθνξεηηθή εµθάληζε. εµαληηθφ ξφιν δηαδξαµαηίδνπλ νη φξνη πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη θαη νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπµε απφ απηά ηα άηνµα. Ο Foucault ζηνλ 

πξφινγν ηνπ έξγνπ «Σν θαλνληθφ θαη ην Παζνινγηθφ» Georges Canguilhem έγξαθε πσο ε 

δηαµφξθσζε ελλνηψλ είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα δνχµε, φρη γηα λα ζθνηψζνπµε ηε δσή. Ηδηαίηεξα 

ζεµαληηθφ ξφιν ζηελ αληηµεηψπηζε ησλ αλαπήξσλ έρνπλ νη έλλνηεο πνπ ρξεζηµνπνηνχµε γηα 

λα λνεµαηνδνηήζνπµε µηα θαηάζηαζε, θαζψο ε επηπφιαηε ρξήζε απηψλ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά 

ζηελ εηθφλα ηνπο. Χζηφζν, ζεµαληηθή ζέζε έρεη θαη ε εζηθή ζπλείδεζε θάζε αλζξψπνπ θαη ε 

αληίιεςε πνπ έρεη δηαµνξθψζεη αλαθνξηθά µε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πην αδχλαµσλ 

αηφµσλ. 

Τπάξρεη µηα δηάθξηζε αλάµεζα ζηνπο εμαξηεµέλνπο αλζξψπνπο θαη ζηνπο µε εμαξηεµέλνπο. 

Τπάξρνπλ ζηελ πξαγµαηηθφηεηα αλεμάξηεηνη άλζξσπνη; Ίζσο ε εμάξηεζε είλαη µηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ δεµηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ν άλζξσπνο µπνξεί λα δήζεη 

αλεμάξηεηνο θαη απηφλνµνο εθφζνλ δελ αληηµεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ δηαβίσζε. ίγνπξα 

έλαο άλζξσπνο πνπ θαιχπηεη ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν απηφλνµνο ζε 

ζρέζε µε θάπνηνλ πνπ δελ µπνξεί θάλεη ην ίδην. Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί, φηη ε 

αλεμαξηεζία είλαη µηα έλλνηα πνπ πεξηιαµβάλεη ηνλ ςπρνινγηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ 

παξάγνληα. Πψο, φµσο, µπνξεί λα δεµηνπξγεζεί ε εμάξηεζε σο αξλεηηθφ ζηνηρείν ησλ 

αλαπήξσλ; Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο δπζθνιίεο πνπ δεµηνπξγνχλ νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ 

αλαπεξία ζηνπο αλάπεξνπο µε ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε, ην bullying, ηε µε πξνζβαζηµφηεηα 
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θαη ηε δηαθξηηηθή ζπµπεξηθνξά, εχθνια ζα ζπµπεξάλεη φηη ε εμάξηεζε είλαη πνιχ εχθνιν, 

φρη µφλν λα δεµηνπξγεζεί αιιά θαη λα θαηαθξηζεί απφ ηνπο ίδηνπο πνπ ηελ δεµηνπξγνχλ. Σα 

δεηήµαηα απηά έρνπλ εζηθή βαξχηεηα θαη ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζνχλ, θαζψο νη αλάπεξνη 

βξίζθνληαη ζε δπζµελή ζέζε σο παζεηηθνί δέθηεο, «εμαξηψµελνη», πνπ δνπλ µηα δσή πνπ 

άιινη έρνπλ θαζνξίζεη (Oliver,2009). 

1. Ζ Ζζηθή ηεο Φξνληίδαο 

Ζ εζηθή ηεο θξνληίδαο (EthicsofCare) εµθαλίζηεθε σο µία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε εζηθήο 

ζεσξίαο γηα λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψµαηα ησλ «αδχλαµσλ» (Μαξνπνχινπ, 2011). Οη 

παξαδνζηαθέο εζηθέο ζεσξίεο αλήθνπλ ζε µηα άιιε επνρή. Σν care παξαπέµπεη ζε µηα 

µεγάιε νµάδα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ επάισησλ νµάδσλ, φπσο ησλ 

αηφµσλ µε αλαπεξία. Κάλνληαο µηα αλαδξνµή, ε εζηθή ηεο θξνληίδαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα 

ζπγγξάµµαηα θεµηληζηξηψλ, φπσο ε MaryWollstonecraft. Ξεθίλεζε σο θεµηληζηηθή ζεσξία 

απφ ηελ CarolGilligan θαη ηε NelNoddings ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη απνηειεί µηα 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία εζηθήο ζεσξίαο απφ ηηο ππφινηπεο, ηε «ζρεζηαθή εζηθή». Γηαθέξεη 

απφ ηηο ππφινηπεο θαζψο δελ ππνζηεξίδεη ην µνληέινπ ηνπ εζηθνχ αλζξψπνπ πνπ ζπλδέεηαη 

µε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αηνµηθφηεηα, ε αλεμαξηεζία, ε αμηνπξέπεηα. πσο αλαθέξεηαη 

ζην βηβιίν ηεο Driver, ε ζεσξεηηθφο ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο, βιέπεη ηε γεληθεπµέλε 

πξνζέγγηζε ηεο ιήςεο εζηθψλ απνθάζεσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο πνιχ απινπνηεµέλε γηα λα 

µπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη επαθξηβψο ηελ εζηθή πξαγµαηηθφηεηα (Driver, 2010). 

Ζ εζηθή ζεσξία, ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη εζηθή ζεµαληηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο θαη ζηηο 

εμαξηήζεηο, πνπ πεξηιακβάλεη µία αλζξψπηλε δσή, θαη επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη ηηο ζρέζεηο µε 

ηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο απηψλ πνπ δίλνπλ θαη απηψλ πνπ ιαµβάλνπλ ηε θξνληίδα ζε 

έλα δίθηπν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Βαζίδεηαη ζην θίλεηξν φηη πξέπεη λα θξνληίδνπµε απηνχο 

πνπ είλαη εμαξηεκέλνη θαη επάισηνη. Ζ εζηθή απηή ζεσξία δελ ηαπηίδεηαη µε ηε θεµηληζηηθή 

εζηθή αλ θαη ζπλδέεηαη άµεζα µε ην θεµηληζηηθφ θίλεµα. ηελ πξαγµαηηθφηεηα ην 

ethicsofcare επεθηείλεηαη ζε πνιινχο θιάδνπο θαη ζε εζηθά δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηα δψα, 

ην πεξηβάιινλ, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ βηνεζηθή (InternetEncyclopediaofPhilosophy). 

HKittay (2011) θαη ε Held (2006) πξνηηµνχλ ηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο σο πξαθηηθή θαη αμία 

παξά σο αξεηή, γηαηί έηζη θηλδπλεχεη λα µελ γίλεη πξάμε. Ζ Held (2006) αξλείηαη πσο ε 

θξνληίδα είλαη ζπµπφληα ή θαινζχλε δηφηη είλαη πξνηηµφηεξν λα ηε ιάβνπµε ππ‘ φςηλ σο µηα 

θνηλσληθή ζρέζε, παξά σο πεξηγξαθή µηαο αηνµηθήο δηάζεζεο (Internet Encyclopedia of 

Philosophy). χµθσλα µε ηε Noddings (1984) ην care είλαη µηα επηβαξπληηθή ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε, είλαη άγρνο, θφβνο ζπλαηζζήµαηα πνπ πξνθαινχληαη φηαλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη 

γηα ην ηη µπνξεί λα ληψζεη, λα επηζπµεί ή λα ζθέθηεηαη θάπνηνο άιινο. µσο, πξηλ 

ζπλερίζνπµε, αο νξίζνπµε ηη αθξηβψο είλαη ην careζηελ πξαγµαηηθφηεηα. Ση αθξηβψο 

ζεµαίλεη; Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο νξηζµνχο ηεο θξνληίδαο, είλαη απηφο ησλ Tronto θαη 

Fischer (1990: 40). Θεσξνχλ ην careσο έλα είδνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηιαµβάλεη φια φζα 

θάλνπµε γηα λα δηαηεξήζνπµε θαη λα επηδηνξζψζνπµε ηνλ θφζµν µαο, έηζη ψζηε λα 
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µπνξέζνπµε λα δήζνπµε ζε απηφλ φζν θαιχηεξα γίλεηαη. Απηφο ν θφζµνο πεξηιαµβάλεη εµάο, 

ηα ζψµαηα µαο θαη ην πεξηβάιινλ. 

Ζ Tronto δίλεη αθφµε ηέζζεξα ζηνηρεία ζαλ ζηφρνπο ηνπ careethics. Σν πξψην ζηνηρείν είλαη 

ε πξνζνρή, δειαδή λα ζπλεηδεηνπνηήζνπµε ηελ αλάγθε, ην δεχηεξν ε επζχλε, πξνζπµία λα 

αληαπνθξηζεί θάπνηνο θαη λα θξνληίζεη ζηελ αλάγθε, ην ηξίην ε ηθαλφηεηα παξνρήο θαιήο 

θαη επηηπρεµέλεο θξνληίδαο θαη ηέινο ε αληαπφθξηζε, ε εμέηαζε ηεο ζέζεο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν άιινο. 

H Kittay (2013) ζε ζπλέληεπμε ηεο έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε εζηθή ηεο θξνληίδαο είλαη µηα 

εζηθά ζεµειησµέλε µνξθή ζρέζεο θαη αμίαο. Ο εζηθφο παξάγνληαο είλαη ε θξνληίδα ζηνλ 

εαπηφ, πνπ 

µπνξεί λα θνηηάμεη πέξα απφ ηηο άµεζεο αλάγθεο θαη επηζπµίεο θαη αλαιαµβάλεη ηε θξνληίδα 

ηνπ άιινπ σο δηθή ηνπ. Ζ εζηθή ηεο θξνληίδαο βιέπεη ηε ζπλαηζζεµαηηθή ζχλδεζε µεηαμχ 

αλζξψπσλ σο ζεµαληηθφηεξε απφ ην ελδηαθέξνλ ζηνλ ίδην µαο ηνλ εαπηφ. Δίλαη 

πξνζαλαηνιηζµέλε πξνο ηνπο άιινπο αιιά είλαη µηα εζηθή πνπ θαηαιαβαίλεη φηη ε δηθή µαο 

επεµεξία δελ είλαη πνηέ εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηελ επεµεξία ηνπ άιινπ. Καηαλνεί ηελ 

επζχλε λα δεζµεχεηαη ζηε ζχλδεζε θαη θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπµηψλ ηνπ 

άιινπ. 

Ζ Gilligan (1982), καζήηξηα ηνπ Kohlberg, αµθηζβήηεζε ηνλ µέληνξα ηεο, δεµηνπξγψληαο 

µηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ζηελ ζεσξία ηεο εζηθήο αλάπηπμεο. Σν γλσζηφ επηρείξεµα ηνπ 

Kohlberg, ήηαλ πσο ε εζηθή αλάπηπμε ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ θαηψηεξε ζε ζρέζε µε απηήλ ησλ 

αγνξηψλ. Ζ Gilligan ππνζηήξημε πσο ε εζηθή ζπλείδεζε ησλ γπλαηθψλ είλαη δηαθνξεηηθή 

αιιά θαη ζίγνπξα ηζφηηµε µε απηήλ ησλ αληξψλ, φµσο θαηαπηέδεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή 

αληξηθή δηθαηνζχλε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ απηνλνµία θαη αλεμαξηεζία. Δίλαη ζεµαληηθφ λα 

δψζνπµε έµθαζε ζην γεγνλφο φηη ε αλεμαξηεζία, ε ινγηθή, ε απηνλνµία είλαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηνο. Ζ ίδηα αλέδεημε ηε θσλή ησλ γπλαηθψλ, ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο εζηθή ζπλείδεζε, ε νπνία θαηαπηέδεηαη, ζβήλεη θαη νη ίδηεο βηψλνπλ ηελ 

εμάξζξσζε ηνπ εαπηνχ, ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψµαηνο, θάηη πνπ µπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη απφ 

ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ηε ραµειή θηινδνμία, ηε πξνζέγγηζε ηεο εγεζίαο θαη ηηο 

ζεμνπαιηθέο επηινγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο. 

Πνιχ ζεµαληηθή ζην careethics είλαη ε ζέζε ηεο Noddings (1984), ε νπνία αλέπηπμε ηελ ηδέα 

ηεο θξνληίδαο θαη ηελ εθάξµνζε ζηελ εθπαίδεπζε δίλνληαο ζε απηήλ εζηθφ ραξαθηήξα. 

Ξεθηλψληαοαπφ µηα µεηξηθή πξννπηηθή, θαηαλφεζε ηηο ζρέζεηο θξνληίδαο σο απαξαίηεηεο γηα 

ηελαλζξψπηλε χπαξμε θαη ζπλείδεζε. Πξνζδηφξηζε δχν µέξε ζε µηα ζρέζε θξνληίδαο: 

«απηφο πνπ πξνζθέξεη θξνληίδα» θαη «απηφο πνπ δέρεηαη ηε θξνληίδα». Σν ζίγνπξν είλαη γηα 

ηε Noddings φηη θαη ηα δχν µέξε νθείινπλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα θξνληίζνπλ µε αµνηβαίν 

ηξφπν, φµσο φρη µε ηνλ ίδην (Internet Encyclopedia of Philosophy). 
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1.1 Ζ δηαθνξεηηθή εζηθή ζθέςε ησλγπλαηθψλ 

Ζ Gilligan (1982) µέζα απφ ην έξγν ηεο «InaDifferentVoice» πξνζπάζεζε λα ππεξαζπηζηεί 

ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη ηα θνξίηζηα γηα ηελ εζηθή θαη λα μεθαζαξίζεη πσο ε 

ζθέςε ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη θαηψηεξε απφ ηελ «θαλνληζηηθή» ησλ αλδξψλ (Driver, 2010). 

πσο έρεη θαη ε ίδηα αλαθέξεη ζε ζπλέληεπμε ηεο, ην πξφβιεµα δελ βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηεο γπλαίθαο αιιά ζηνλ ηξφπν εξµελείαο απηήο ηεο ζθέςεο. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ε θξνληίδα, ε θαηαλφεζε θαη ε ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζχλε 

ραξαθηεξίδνληαλ σο γπλαηθεία δηαίζζεζε. ηελ πξαγµαηηθφηεηα, φµσο, είλαη αλζξψπηλεο 

δπλάµεηο, ζέινληαο λα ππνζηεξίμεη πσο απηή ε δηαθνξεηηθή θσλή, γηα ηελ νπνία έγξαςε ην 

έξγν ηεο, δελ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθή πηα, φζν αλζξψπηλε (Gilligan, 2012). 

Απηφ πνπ δηέθξηλε ν Piaget (1932) ήηαλ πην ειεχζεξε ζθέςε ζηα θνξίηζηα ζρεηηθά µε ηελ 

εζηθή, ππνζηεξίδνληαο φηη ε αίζζεζε ηεο εζηθήο ήηαλ ιηγφηεξν αλεπηπγµέλε. Ο Kolhberg 

(1958) ρξεζηµνπνίεζε µφλν άληξεο ζηελ έξεπλα ηνπ µε δεδνµέλν φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο 

εζηθψλ απνθάζεσλ βαζίδεηαη ζηε δηθαηνζχλε θαη ηε ινγηθή θαη εθαξµφδνληαο γελίθεπζε ζηα 

απνηειέζµαηα θαη ζηα δχν θχια θαηέιεμε ζην φηη νη γπλαίθεο θηάλνπλ ζε ραµειφηεξα 

επίπεδα εζηθήο ζθέςεο (Αιεμηάδνπ, 2018: 139). µσο, γηαηί ε ππαθνή ζε πξνθαζνξηζµέλνπο 

θαλφλεο λα απνηειεί ηνλ απφιπην νδεγφ εζηθήο ζπµπεξηθνξάο θαη φρη ε θξνληίδα πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνζθέξεη µηα γπλαίθα, ρσξίο φµσο λα απνθιείνληαη θαη άληξεο απφ 

απηφ; ίγνπξα µία γελίθεπζε φζνλ αθνξά ην θχιν ζε ζρέζε µε ηελ εζηθή ζπµπεξηθνξά είλαη 

επηθίλδπλε. 

Ζ Gilligan (2012) ζε ζπλέληεπμε ηεο αλέθεξε πσο θάπνηε ζπδεηψληαο µε ηνπο µαζεηέο ηεο 

γηα εζηθά δηιήµµαηα επηρείξεζε λα µηιήζεη ζε ζρέζε µε ηνλ πφιεµν ζην Βηεηλάµ, θαζψο ηφηε 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε. Απηφ πνπ ηελ εμέπιεμε ήηαλ φηη νη µαζεηέο ηεο δελ ήζειαλ λα 

µηιήζνπλ γηα απηφλ ηνλ πφιεµν, θπξίσο νη άληξεο. Καηάιαβε πσο ν ιφγνο πνπ απέθεπγαλ ην 

ζπγθεθξηµέλν ζέµα, δελ ήηαλ µφλν γηαηί νη απνθάζεηο, πνπ ζα έπαηξλαλ ζρεηηθά µε ηνλ 

πφιεµν, ζα βαζίδνληαλ ζε πξνθαζνξηζµέλνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ αιιά γηα ην πψο απηέο νη 

απνθάζεηο ζα επεξέαδαλ αλζξψπνπο πνπ αγαπνχζαλ θαη λνηάδνληαλ. Οη ίδηνη γλψξηδαλ φηη 

γηα λα λνηάδεζαη θαη λα αγαπάο ρξεηάδεηαη ζηελ νπζία λα αλαινγίδεζαη, φπσο µία γπλαίθα, 

φµσο δελ ήζειαλ λα ην παξαδερηνχλ. Δπνµέλσο, φιεο απηέο νη ζεσξίεο πνπ ήζειαλ ηνπο 

άληξεο λα ζθέθηνληαη µε ζπγθεθξηµέλν ηξφπν γηα λα είλαη εζηθά ψξηµνη δελ αληαλαθινχζαλ 

θαλ ηε δσή ησλ αληξψλ. Βέβαηα, φιε απηή ε ζηάζε ηνπο εµθαλίζηεθε αθνχ είραλ δηαηππσζεί 

γπλαηθείεο απφςεηο επί ηνπ ζέµαηνο. Ζ ζηάζεηεο Gilligan ζρεηηθά µε ηα θχια θαη ηελ 

πξνθαζνξηζµέλε εζηθή ζπµπεξηθνξά πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί είλαη αξλεηηθή, θαζψο ζεσξεί 

πσο νχηε νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηηο γπλαίθεο αληαλαθινχλ ηε δσή ησλ 

γπλαηθψλ. πσο εμεγεί θαη ε ίδηα, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην βηβιίν ηεο δελ νλνµάζηεθε 

«Γπλαηθεία Φσλή» αιιά «Γηαθνξεηηθή Φσλή». 

Σα ζηεξεφηππα δεµηνπξγνχλ µία αληίιεςε γηα ηελ ελήιηθε δσή, ε νπνία δελ έρεη ηζνξξνπία. 

Δπλνεί ηνλ δηαρσξηζµφ ηνπ εαπηνχ απφ ηνπο άιινπο, νδεγψληαο πξνο µηα απηφλνµε δσή 

παξάπξνο ηελ  αιιεινεμάξηεζε  ηεο  αγάπεο  θαη ηεο θξνληίδαο.  Απηφ  πνπ  έθαλε  ηηο  
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γπλαίθεο  λαζεσξνχληαη «ειιαησµαηηθέο» ζηελ εζηθή αλάπηπμε ήηαλ ε «θαινζχλε», φπσο 

αλαθέξεη ε Gilligan (1982), ε θξνληίδα, ε επαηζζεζία. Ζ ίδηα θαηέιεμε ζηελ χπαξμε ηξηψλ 

ζηαδίσλ ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο, φπσο ζα αλαπηπρζνχλ παξαθάησ. 

ην πξψην ζηάδην, ην άηνµν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αηνµηθή επηβίσζε ηνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αληηιαµβάλεηαη φηη ε ζπµπεξηθνξά ηνπ είλαη εγσηζηηθή. ε εθείλν ην ζεµείν γίλεηαη ε πξψηε 

µεηάβαζε απφ ηνλ εγσηζµφ ζηελ επζχλε γηα ηνπο άιινπο, θαζψο ην άηνµν έξρεηαη ζε επαθή 

θαη ζπλδέεηαη µε ηνπο άιινπο. ην δεχηεξν ζηάδην, ην άηνµν αληηιαµβάλεηαη πσο ε 

απηνζπζία είλαη θαη ε θαινζχλε πξνο ηνπο άιινπο. Ζ δεχηεξε µεηαθνξά αξρίδεη µε ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ζρέζεσλ µεηαμχ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ θαζψο αξρίδεη λα δηεξεπλά ηε 

ινγηθή ηεο απηνζπζίαο θαη ηεο θξνληίδαο πξνο ηνπο άιινπο. Δδψ ίζσο επέξρεηαη ζχγρπζε 

θαζψο πξέπεη λα επηιέμεη αλάµεζα ζηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ θαη ηελ επζχλε γηα ηελ θξνληίδα 

ησλ άιισλ. Ζ ζχγθξνπζε πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή ηε ζχγρπζε, βνεζά ην άηνµν λα πεξάζεη 

ζην ηξίην ζηάδην θαηά ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα µελ θάλεη θαθφ ζηνπο άιινπο απνθηψληαο 

µε άιια ιφγηα ηελ αξρή ηεο µε βίαο (Gilligan, 1982). 

1.2 Ζ Φξνληίδα σο µέζν γηα ηελ Αμηνπξέπεηα ηνπΑλζξψπνπ 

χµθσλα µε ηελ Kittay (2011), ε θξνληίδα είλαη µηα δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα λα ππάξρεη 

αμηνπξέπεηα ζηε δσή. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα πξνζθέξεη θαη λα ιαµβάλεη θξνληίδα 

είλαη πεγή αμηνπξέπεηαο, ε νπνία δελ είλαη ιηγφηεξν ζεµαληηθή απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ινγηθήο ζθέςεο. Ζ θξνληίδα µπνξεί λα θαηαλνεζεί µε ηξεηο δηαθνξεηηθνχοηξφπνπο: 

i. Ζ θξνληίδα σο έξγν είλαη ε «ζπληήξεζε» ησλ άιισλ θαη ηνπ εαπηνχ µαο ζε µία 

θαηάζηαζε αλάγθεο. Απαηηεί ηθαλφηεηεο θαη απφ απηφλ πνπ θξνληίδεη θαη απφ απηφλ 

πνπ δέρεηαη ηε θξνληίδα.  

ii. Ζ θξνληίδα σο ζηάζε ππνδειψλεη έλαλ ζεηηθφ ζπλαηζζεµαηηθφ δεζµφ θαη επέλδπζε 

ζηελ επεµεξία ηνπ άιινπ. Τπάξρεη ην ελδερφµελν ην έξγν ηεο θξνληίδαο λα 

πξαγµαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ θαηάιιειε δηάζεζε γηα ζπλεηζθνξά. Υσξίο, ινηπφλ, ηε 

δηάζεζε θξνληίδαο, ηελ αλνηρηή αληαπφθξηζε θαη ηε γλήζηα αλαγλψξηζε δελ ππάξρεη 

πξαγµαηηθή θξνληίδα. 

iii. Ζ θξνληίδα σο αξεηή είλαη µηα δηάζεζε πνπ εθδειψλεηαη ζηε ζπµπεξηθνξά 

θξνληίδαο, θαηά ηελ νπνία δελ ελδηαθεξφµαζηε γηα ηε δηθή µαο δσή µφλν αιιά θαη 

γηα ηε δσή θαη θξνληίδα απηνχ πνπ έρεηαλάγθε. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ careethics, ηα νπνία θάλνπλ ηε ζεσξία λα δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο 

είλαη φηη ην εζηθφ ππνθείµελν ζπγθξνηεί έλαλ ζρεζηαθφ εαπηφ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ελ µέξεη 

απφηηο ζρέζεηο, νη νπνίεο είλαη ζεµαληηθέο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφµνπ. Αθφµε, νη εζηθέο 

ζρέζεηο ζπλάπηνληαη, φρη µφλν µεηαμχ ίζσλ αιιά θαη µεηαμχ αλζξψπσλ θαη ζρέζεσλ πνπ 

δελέρνπλ επηιέμεη ηε ζρέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, φπσο γηα παξάδεηγµα ε ζρέζε παηδηνχ 

θαη γνλέσλ. Ζ πξαγµαηηθή εζηθή ζπδήηεζε, απαηηεί ηε ζπλαηζζεµαηηθή αληαπφθξηζε, 

ελζπλαίζζεζε θαη πξνζνρή. Αλ θαη ζεσξείηαη φηη ην «εζηθφ πεδίν» ηνπ careethics είλαη 
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πεξηνξηζµέλν, ζπγθεθξηµέλα ζε νηθνγελεηαθά δεηήµαηα, µπνξεί λα ππάξμεη θαη ζε ηνµείο πνπ 

έρνπλ θαηαιεθζεί απφ ηε δηθαηνζχλε, ηδηαίηεξα ζε ζεµεία πνπ νη πξαθηηθέο ηεο δηθαηνζχλεο 

είλαη αλεπαξθείο ζηε ιχζε πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ. Σέινο, ε εζηθή βιάβε ζεσξείηαη 

πεξηζζφηεξν σο ζπλέπεηα ησλ απνηπρηψλ ζηελ επζχλε θαη ηελ αληαπφθξηζε παξά σο δήηεµα 

παξαβίαζεο ησλ δηθαησµάησλ. Ζ εζηθή ηεο θξνληίδαο ζηνρεχεη ζε µηα εζηθή ζπµπεξίιεςεο 

θαη ζηελ απνθπγή απνθνπήο πνιχηηµσλ ζρέζεσλ (Kittay, 2011). 

Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη πσο ην careethics είλαη µηα εζηθή ηεο «ζθιαβηάο». Ζ Kittay απαληά ζην 

εμήο εξψηεµα: Πψο έλα άηνµν πνπ παξέρεη θξνληίδα ζε άιια άηνµα θαη ιεηηνπξγεί ζαλ µέζν 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζεσξείηαη αλεμάξηεην; Γεληθφηεξα, ζα ήηαλ πξνηηµφηεξν λα 

απνδερηνχµε ηελ εμάξηεζε φισλ ησλ φλησλ ζηε δσή θαη λα αλαπηχμνπµε ζρέζεηο πνπ είλαη 

γλήζηεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεβαζµφ. Αθφµε, είλαη πξνηηµφηεξν λα θαηαλνήζνπµε ηηο 

ζρέζεηο θξνληίδαο σο γλήζηεο ζρέζεηο πνπ πεξηιαµβάλνπλ έξγν, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ν θφζµνο ζα έπξεπε λα είλαη δνµεµέλνο 

έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ αλαπφθεπθηε εμάξηεζε µηαο αμηνπξεπνχο δσήο γηα απηφλ πνπ 

θξνληίδεη θαη γηα απηφλ πνπ δέρεηαη θξνληίδα. Αλ ηνπνζεηνχµε ηνλ εαπηφ µαο µνλίµσο ζε 

ζρέζε µε ηνπο γχξσ, ηφηε αληηιαµβαλφµαζηε φηη ε επεµεξία µαο είλαη ζηελά ζπλδεδεµέλε κε 

ηε θξνληίδα θαη ηελ επεµεξία ηνπ άιινπ. Ζ θξνληίδα είλαη ε πξαγµαηνπνίεζε απηήο ηεο 

αληίιεςεο γηα ηνλ εαπηφ µαο, φηαλ δίλνπµε θαη ιαµβάλνπµε θξνληίδα γελλαηφδσξα (Kittay, 

2011). 

Ζ ειεπζεξία ηνπ αηφµνπ έξρεηαη µέζα απφ ηηο ζρέζεηο θξνληίδαο, φηαλ είλαη γλήζηεο ζρέζεηο 

αληαπφθξηζεο θαη µέξηµλαο γηαηί δελ πξέπεη θαλείο λα μερλά φηη πξαγµαηηθή ζρέζε 

θξνληίδαο ππάξρεη φηαλ απηφο πνπ πξνζθέξεη, ιαµβάλεη εμίζνπ ζπλαηζζεµαηηθή 

αληαπφθξηζε θαη ηθαλνπνίεζε. 

1.3 Ζ Φξνληίδα ζηελΔθπαίδεπζε 

Σν CareEthics, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, είλαη µία εζηθή ζεσξία, πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζρέζε. Γειαδή, ε ζθέςε µαο μεθηλά µε ηε ζρέζε θαη φρη µε ην άηνµν, θαζψο ε ζεσξία, φπσο 

θαη µηα ζρέζε, απαηηεί δχν άηνµα, απηφλ πνπ δίλεη θξνληίδα θαη απηφλ πνπ ηελ ιαµβάλεη. Αλ 

ν δεχηεξνο δελ αλαγλσξίδεη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξψηνπ, δελ ππάξρεη ζρέζε θξνληίδαο. 

Ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα δνζεί έµθαζε ζηνλ δηάινγν θαη φρη ηφζν ζηηο 

απζηεξέο εληνιέο (Noddings, 2017). Ζ εζηθή εθπαίδεπζε απφ ηε ζθνπηά ηνπ careethics έρεη 

ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: Μίµεζε Πξνηχπνπ (Modeling), Γηάινγν (Dialogue), Δθαξµνγή 

(Practice), Δπηβεβαίσζε (Confirmation). 

Μίµεζε Πξνηχπνπ: Δίλαη πνιχ ζεµαληηθφ ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήµαηα ηεο εζηθήο 

εθπαίδεπζεο. ηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα µάζνπλ νη µαζεηέο λα 

θξνληίδνπλ θαη λα λνηάδνληαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο. µσο, απηφ δελ ην πεηπραίλεη θαλείο 

ιέγνληαο απιά ζηνπο µαζεηέο φηη πξέπεη λα θξνληίδνπλ αιιά δείρλεη ηνλ ηξφπν 

δεµηνπξγψληαο ζρέζεηο θξνληίδαο (Noddings, 2017). Γελ µπνξεί θαλείο εχθνια λα γλσξίδεη 

πψο λα θξνληίζεη ηνπο µαζεηέο σο δάζθαινο αλ ν ίδηνο δελ έρεη ιάβεη ηελ θξνληίδα απφ ηνπο 
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δηθνχο ηνπ δαζθάινπο. Γηα λα ππάξμνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ πξαγµαηηθά θξνληίδνπλ, νη 

θαζεγεηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο θξνληίδαο µε ηνπο θνηηεηέο ηνπο θαη λα ηνπο 

δίλνπλ ηελ επθαηξία λα δνπιεχνπλ µε επαίζζεηνπο θαη αθνζησµέλνπο δαζθάινπο ζηελ 

πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Δπνµέλσο, ππάξρεη µηα ζρέζε-ληφµηλν γηα λα θηάζεη έλα παηδί λα 

θξνληίδεη έλα άιιν παηδί πνπ έρεη αλάγθε. Δίλαη απαξαίηεην ε δηδαζθαιία ηεο θξνληίδαο λα 

ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηελ αθαδεµατθή µφξθσζε θαη λα θαηαιήγεη ζηα µηθξά παηδηά φµσο θαη 

ην αληίζεην, δειαδή λα μεθηλάεη απφ ηα µηθξά παηδηά θαη φζν απηά µεγαιψλνπλ λα 

µεηαθέξεηαη θαηλα εθαξµφδεηαη θαη ζε άιιαπεξηβάιινληα. 

Γηάινγνο: Ο δηάινγνο δελ είλαη µηα απιή νµηιία ή ζπδήηεζε, νχηε πξνθνξηθή παξνπζίαζε 

ελφο επηρεηξήµαηνο. Ο δηάινγνο είλαη αλνηρηφο θαη θαλέλα απφ ηα µέξε ηνπ δηαιφγνπ δελ 

γλσξίδεη πνηνείλαη ην απνηέιεζµα ή ε απφθαζε. Χο γνλείο θαη δάζθαινη δελ πξέπεη λα 

εξρφµαζηε ζε δηάινγν µε ηα παηδηά φηαλ γλσξίδνπµε φηη ε απφθαζε µαο έρεη ήδε ιεθζεί. 

Δίλαη µηα απιή αλαδήηεζε γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηνλ ζεβαζµφ. 

Μπνξεί λα είλαη παηγληψδεο ή ζνβαξφο, ινγηθφο ή θαληαζηηθφο, φµσο πάληα είλαη µηα έξεπλα 

γηα θάηη πνπ δελ έρεη αθφµε απνθαζηζηεί απφ ηελ αξρή (Noddings, 1992). πσο έρεη 

αλαθέξεη ε Noddings ζε ζπλέληεπμε ηεο,  ν δηάινγνο είλαη πνιχ ζηελά ζπλδεδεµέλνο µε µηα 

απφ ηηο θεληξηθφηεξεο ηδέεο ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο θαη απηή είλαη ε πξνζνρή. ηαλ 

ζθεθηφµαζηε ηελ πξνζνρή ζηελ εθπαίδεπζε µαο έξρεηαη ζην µπαιφ θαηεπζείαλ ε πξνζνρή ηνπ 

µαζεηή ζηνλ δάζθαιν. Ζ πξνζνρή ζηε ζεσξία ηεο θξνληίδαο είλαη µηα πξνζνρή µε 

ελζπλαίζζεζε θαη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπµε είλαη λα αθήζνπµε ηνλ ζπλνµηιεηή λαµαο 

επεξεάζεη. Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ δελ µπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ. Δίλαη πνιχ 

ηξνµαθηηθφ γηα εθείλνπο(Νoddings, 2017). Ο γλήζηνο δηάινγνο ζπµπεξηιαµβάλεη πνιιά 

πεξηζζφηεξα απφ µηα απιή ζπδήηεζε. Υξεηάδεηαη λα αθνχεη θαλείο πξνζεθηηθά, θάηη πνπ 

βνεζά ζηελ πξαγµαηηθή επηθνηλσλία, ζχλδεζε θαη θξνληίδα. Οη δάζθαινη µέζα απφ ηε 

ζπδήηεζε δεµηνπξγνχλ ζεµαληηθέο ζρέζεηο µε ηνπο µαζεηέο ηνπο, θάηη πνπ ζηελ εζηθή ηεο 

θξνληίδαο είλαη ίζσο θαη ν θπξηφηεξνο ζηφρνο. 

Πξαθηηθή:Οηππνςήθηνηεθπαηδεπηηθνίείλαηαπαξαίηεηνλαέρνπληελεπθαηξίαλαθξνληίζνπλµαζε

ηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο Αλ  δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπιέςνπλ 

εμαξρήοµεµαζεηέο θαη λα ιαµβάλνπλ απνθάζεηο, πνπ ιαµβάλεη ζε θαζεµεξηλή βάζε έλαο 

δάζθαινο, ηφηε νη επθαηξίεο γηα ηε δεµηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ, πνπ θξνληίδνπλ έµπξαθηα 

ηνπο µαζεηέο ηνπο, είλαη ιίγεο. 

Δπηβεβαίσζε: Οη πξάμεηο θξνληίδαο ησλ µαζεηψλ πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη, λα εγθξίλνληαη 

απφ ηνπο δαζθάινπο. Μέζα απφ ηνλ δηάινγν, φληαο ζε µηα δηαδηθαζία πξνβιεµαηηζµνχ ησλ 

ίδησλ ησλ δαζθάισλ µε ηνπο θαζεγεηέο θαη µέληνξέο ηνπο, θαηαζθεπάδνπλ µαδί µηα εζηθή 

ηεο θξνληίδαο. Ο δηάινγνο θαη ν πξνβιεµαηηζµφο µπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε µηα αµνηβαία 

επηβεβαίσζε. χµθσλα µε ηε Noddings ε επηβεβαίσζε είλαη ε ελζάξξπλζε ηνπ θαιχηεξνπ 

εαπηνχ ζηνλ άιινλ. ηαλ εγθξίλνπµε θάπνηνλ, δηαθξίλνπµε έλαλ θαιχηεξν εαπηφ θαη 

ελζαξξχλνπµε ηελ εμέιημε ηνπ. Απηφ µπνξνχµε λα ην θάλνπµε µφλν εάλ γλσξίδνπµε θάπνηνλ 

πνιχ θαιά γηα λα δνχµε ηη πξνζπαζεί λα πεηχρεη (Noddings, 2017). Ζ επηβεβαίσζε είλαη ε 

έγθξηζε ηεο πιήξνπο ζπµµεηνρήο ηνπ αηφµνπ πνπ πξνζθέξεη θξνληίδα ζε µηα µεγαιχηεξε 
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θνηλφηεηα θξνληίδαο. ηαλ νη δάζθαινη εληζρχνπλ ηηο πξάμεηο θξνληίδαο ησλ µαζεηψλ ηνπο, 

ηνχο βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο σο εζηθέο θαη ζθεπηφµελεο 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ είλαη ηθαλέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο. 

χµθσλα µε ηε Noddings, ην ζρνιείν δελ πξέπεη λα παξαηηεζεί απφ ηε βαζηθή ηνπ επζχλε, 

λα θαιιηεξγεί ην πλεχµα ησλ µαζεηψλ. Οη µνξθέο πνπ παίξλεη ε εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην εζηθφ ηδεψδεο, θαζψο απηφ ζα ζήµαηλε φηη ππάξρεη ζχγρπζε ζε ζρέζε 

µε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπµε ζην ζρνιείν, θαζηζηψληαο πξσηαξρηθφ φ,ηη ζα έπξεπε λα 

είλαη δεπηεξεχνλ (Diller, 1996: 89). Γηα ηελ εζηθή ζεσξία ηεο θξνληίδαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξαµµα ζα ήηαλ ε ζπληήξεζε θαη ε ελίζρπζε ηεο θξνληίδαο, έηζη 

ψζηε λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο, σο ην πην ζεµαληηθφ απφ νηηδήπνηε άιιν. 

Σν CareEthics θηλείηαη απφ µηα ζρεζηαθή νληνινγία, δεδνµέλνπ φηη θαλείο δελ γελληέηαη 

µφλνο ηνπ απφ ηε θχζε αιιά γελληέηαη µέζα ζηηο ζρέζεηο απφ ηηο νπνίεο ηξνθνδνηείηαη, πξνο 

ηε ζρεζηαθή εζηθή. Σν λα βξίζθεηαη θαλείο ζε µία ζρέζε, απνηειεί µηα εμάξηεζε, ε νπνία δελ 

είλαη απιψο θπζηθή αιιά είλαη θαη εζηθά επηζπµεηή. Ηδηαίηεξε ζεµαζία έρεη ε άπνςε, φηη δελ 

γηλφµαζηε εζηθά ψξηµνη θαηαθέξλνληαο ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απηνλνµία αιιά µάιινλ 

ζπµµεηέρνληαο ππεχζπλα ζηηο ζρέζεηο θξνληίδαο (Diller, 1996: 90). 

2. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο HζηθήοEθπαίδεπζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη µηα δηαδηθαζία πνιπεηήο πνπ θαζνξίδεη θαη πιάζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ αλζξψπνπ. Σν γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε έρεη ίζσο θαη ηνλ θεληξηθφηεξν ξφιν ζηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ελζσµάησζεο ηεο εζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

δεµηνπξγία εζηθψλ αλζξψπσλ µε θξηηηθή ζθέςε θαη δηάζεζε γηα λα πξνζθέξνπλ είλαη µηα 

πξαγµαηηθή αλάγθε πην πνιχ απφ άιιε θνξά. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε 

µνξθή πνπ έρεη ζήµεξα ε εθπαίδεπζε, ε νπνία ελδηαθέξεηαη µφλν γηα ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, ελψ ηα πξνζφληα ησλ ζχγρξνλσλ αηφµσλ ηίζεληαη ζε µία δηαδηθαζία 

ζπλερνχο επαλαμηνιφγεζεο ή θαη απαμίσζεο µε βάζε, πάληνηε, ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

νηθνλνµίαο θαη φρη, θπζηθά, ην αίηεµα γηα παηδεπηηθή νινθιήξσζε(Καξαβάθνπ, 2018: 155). 

Αλαηξέρνληαο ζηα ιεγφµελα ηνπ Gulcan (2014), θαηαλννχµε φηη ρψξεο, φπσο ε Σνπξθία, 

δίλνπλ έµθαζε ζε µηα εζηθή πνπ θαζνξίδεηαη θπζηθά απφ ηε ζξεζθεία, φκσο θαη ζηελ 

Διιάδα, θπξίσο παιαηφηεξα, ε εζηθή ήηαλ άµεζα ζπλδεδεµέλε µε ην ζξεζθεπηηθφ δφγµα. 

Δίλαη ζίγνπξν πηα, φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε εζηθή δελ ιεηηνχξγεζε θαη νχηε πξφθεηηαη πνηέ λα 

δεµηνπξγήζεη εζηθά πξφηππα δηφηη βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηµέλνπο θαλφλεο, δελ επηηξέπεη 

θαµία επειημία ή ηξνπνπνίεζε ζηελ ηήξεζε απηψλ θαη θπζηθά δελ απνδέρεηαη ην δηθαίσµα 

ηνπ αλζξψπνπ λα επηιέγεη ηε δηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηελ δσή. Άιισζηε, ην νξζφ ή ην 

εζθαιµέλν δελ θαζνξίδεηαη αλαθνξηθά µε θάπνηα εμνπζία, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηθή ή εζηθή 

(Καινθαηξηλνχ, 2018: 176). Θα σθεινχζε πξαγµαηηθά ε απνζαθήληζε αμηψλ θαη ε ιήςε 

εζηθψλ απνθάζεσλ απφ ην ζρνιείν, ην νπνίν ζα εληζρχεη ηνπο µαζεηέο λα γίλνπλ έµπηζηνη, 

αμηφπηζηνη θαη δίθαηνη άλζξσπνη(Gulcan, 2014). 
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χµθσλα µε ηνπο Gardelli, Alerby, Perssons (2014) ππάξρνπλ ηξεηο ζεµαληηθνί ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε νη εζηθέο ζεσξίεο λα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία. Ο πξψηνο ζπλδέεηαη 

µε ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ην ζρνιείν δειαδή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα βνεζά ηνπο µαζεηέο λα 

γίλνπλ θαινί πνιίηεο. Ο δεχηεξνο ιφγνο ζπλδέεηαη µε ηελ πνηνηηθή δσή. Σν ζρνιείν έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα βνεζήζεη ηνπο µαζεηέο λα δήζνπλ µηα θαιχηεξε δσή θαη λα δεµηνπξγήζεη 

πνιίηεο πνπ πξάηηνπλ µε έλαλ εζηθά ζσζηφ ηξφπν. Ο ηξίηνο ιφγνο ζρεηίδεηαη µε ηελ εζηθή σο 

µέζν γηα ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηα ππφινηπα µαζήµαηα. Δπνµέλσο, ζε φια ηα παξαπάλσ ζα 

βνεζήζεη ε δηδαζθαιία ηεο εζηθήο θηλεηνπνηψληαο δηαδηθαζίεο γηα ηε δεµηνπξγία εζηθψλ 

αλζξψπσλ θαη πνιηηψλ, ζηελ νπζία, γηα ηελ θαιχηεξε δσή ησλ ίδησλ. 

χµθσλα µε ηνλ Κνπγέα (2004) ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην πεξηερφµελν ηεο παξερφµελεο 

παηδείαο, δελ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε µία µφλν εζηθή ηάμε [...] ε εζηθή ηεο εθπαίδεπζεο δελ 

µπνξεί παξά λα είλαη έθθαλζε δεµνθξαηηθήο ζπλείδεζεο,πνπ αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ην 

δηαθνξεηηθφ. Με άιια ιφγηα, ε εζηθή δελ επηβάιιεηαη θαη αλ επηβάιιεηαη θάπνην είδνο 

εζηθήο, δελ ζεµαίλεη φηη νηµαζεηέο ιαµβάλνπλ θαη δηαµνξθψλνπλ ζηε ζπλέρεηα ηε δηθή ηνπο 

εζσηεξηθή εζηθή ζπλείδεζε. Απηφ παξαπέµπεη ζηε Noddings (2015:191), ε νπνία 

θαηαγξάθεη πσο γηα λα βγεη έλα ζπµπέξαζµα, απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ε ζπδήηεζε, ε νπνία 

είλαη ζεµαληηθή γηα ηε θξνληίδα. Δάλ θάηη είλαη απνθαζηζµέλν θαη πξνθαζνξηζµέλν, γηα 

παξάδεηγµα απφ έλαλ γνληφ ή δάζθαιν, δελ ππάξρεη ιφγνο λα δηεμαρζεί ζπδήηεζε. Αλ 

ςάρλνπλ µαδί ηελ αιήζεηα, βαζηθφ είλαη λα ζπδεηνχλ θαη λα αθνχλ πξνζεθηηθά ν έλαο ηνλ 

άιινλ. 

Αλαθέξνληαη ηα ιφγηα ηνπ Aydin απφ ηνλ Gulcan (2014): Βνεζείζηε ηνπο µαζεηέο ζαο λα 

γίλνπλ πην πνιηηηζµέλνη άλζξσπνη. Οη πξνζπάζεηεο ζαο, δελ πξέπεη λα δεµηνπξγνχλ 

µνξθσµέλα ηέξαηα πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε ςπρνπαζείο. Σν δηάβαζµα, ε γξαθή θαη ηα 

µαζεµαηηθά είλαη ζεµαληηθά µφλν φηαλ βνεζνχλ ηα παηδηά λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν άλζξσπνη.Ο 

ζηφρνο ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο, ρξεηάδεηαη λα είλαη ε δεµηνπξγία αηφµσλ µε ηζρπξή θξηηηθή 

ζθέςε θαη δπλαµηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ ζα µπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα άηνµα πνπ 

έρνπλ µεγαιχηεξεο αλάγθεο. 

Τπάξρνπλ απφςεηο πνπ ζέινπλ ηνλ εζηθφ άλζξσπν αλέμαξηεην θαηαπηφλνµν. µσο, 

ππάξρνπλ ζηελ πξαγµαηηθφηεηα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά; Κη αλ ππάξρνπλ, γηαηί θαζηζηνχλ 

έλαλ άλζξσπν εζηθφ; Αλ απνδερζνχµε ηε ινγηθή απηήλ, ηφηε άηνµα πνπ αλήθνπλ ζηηο 

εππαζείο θνηλσληθά νµάδεο, πνπ δελ είλαη απηφλνµα ή αλεμάξηεηα, είλαη αλήζηθα. Γηαηί 

λααπνηειεί ζθάιµα ε αλάγθε γηα βνήζεηα απφ ηνλ ζπλάλζξσπν; Γηαηί ε εμάξηεζε λα 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ληξνπηαζηηθφ ή θαηψηεξν απφ ηελαπηνλνµία; 

Τπάξρεη, βεβαίσο, θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ζέιεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη 

εμαξηεµέλνη θαη πξαγµαηηθά είλαη. Βέβαηα, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγνχληαη, αλ ζθεθηνχµε 

πσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα δηαρσξίδεη ηνπο µαζεηέο ζε ηθαλνχο θαη αλίθαλνπο θαη ην 

έπαζιν είλαη ε βαζµνινγηθή ππεξνρή πνπ θαηαιήγεη ζε θνηλσληθή ππεξνρή. Άξα, εζηθφο θαη 

θαιφο µαζεηήο, είλαη απηφο πνπ έρεη πςειφ βαζµφ, αµέηξεηεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα ελδηαθεξζεί γηα θαλέλαλ άιινλ. Σνλ ελδηαθέξεη ν εαπηφο ηνπ γηαηί αηνµηθά 

ζα θεξδίζεη ην έπαζιν θαη ζα θαηαθηήζεη ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη µειινληηθά ίζσο ηελ 
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νηθνλνµηθή ππεξνρή. Σέηνηνπο αλζξψπνπο δεµηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ µαο ζχζηεµα, φµσο 

ππάξρεη αµθηβνιία ζρεηηθά µε ηνλ εζηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Αλ ιάβνπµε σο δεδνµέλν φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ µαο ζχζηεµα δελ µπνξεί λα δεµηνπξγήζεη εζηθνχο αλζξψπνπο, νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ εξγάδνληαη θαη ππεξεηνχλ απηφ ην ζχζηεµα, δελ είλαη εχθνιν λα ζεσξεζνχλ εζηθνί. 

Ηδηαίηεξα, εάλ δηαρσξίδνπλ ηνπο µαζεηέο µε νπνηνλδήπνηε θξηηήξην, είηε ιφγσ αλαπεξίαο είηε 

ιφγσ γιψζζαο, ζξεζθείαο θιπ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ επηρεηξεί βίαηε αλαηξνπή ζπζηήµαηνο αμηψλ πνπ εζηεξλίδεηαη ην ζχλνιν 

θαη εθµεηαιιεπφµελνο ηελ εμνπζία θαη ηελ επηξξνή ηνπ πάλσ ζηνπο µαζεηέο, επηβάιιεη ηηο 

δηθέο ηνπ αηνµηθέο αξρέο, πξέπεη λα νξηζηεί αλήζηθνο […]ε έιιεηςε εζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε 

εθδειψλεηαη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο αξλείηαη ηελ θνηλσληθή ηνπ απνζηνιή, δειαδή ηελ 

πξνεηνηµαζία ησλ µαζεηψλ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία. Ζ πξνεηνηµαζία απηή αθνξά ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζην πεδίν ηεο γλψζεο, ηε ζπµπεξηθνξά θαη ηελ αμηνπξέπεηα (Κνπγέαο, 

2004). 

Ζζηθή εθπαίδεπζε λνείηαη απηή πνπ δελ απνθιείεη θαλέλαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, 

απνδέρεηαη ην δηαθνξεηηθφ θαη βνεζά ηνπο µαζεηέο λα ζθέθηνληαη θαη λα πξάηηνπλ µε 

δεµνθξαηηθή ζπλείδεζε (Κνπγέαο, 2004). Κάζε παηδί πξέπεη λα αληηµεησπίδεηαη σο 

µνλαδηθφ, µε ζεβαζµφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Ζ έιιεηςε εζηθήο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα δηαθξίλεηαη θαη απφ ηελ έιιεηςε εζηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ δελ 

ζέβνληαη θαηδελ ππνινγίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ µαζεηή αιιά ηνλ αµθηζβεηνχλ, γηαηί 

δελ αθνινπζείηηο εληνιέο ηνπ είηε ζηε µάζεζε είηε ζηηο αμίεο. µσο, ν εθπαηδεπηηθφο 

απνηειεί «πξνΐφλ» ηνπ ζπζηήµαηνο φηαλ, γηα παξάδεηγµα, θαιείηαη λα δηδάμεη έλα 

πξφγξαµµα ζε φινπο ηνπο µαζεηέο,ζηνλ ίδην ρξφλν, ηελ ζηηγµή πνπ ζηα γεληθά ζρνιεία 

ζήµεξα απηφ πνπ µπνξεί λα δηαθξίλεη ν θαζέλαο είλαη µηα ηεξάζηηα αλνµνηνγέλεηα δηφηη 

ζπµπεξηιαµβάλνληαη παηδηά µε αλαπεξία, µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη παηδηά απφ άιιεο 

ρψξεο πνπ παιεχνπλ λα ελζσµαησζνχλ θνηλσληθά. Ζ εζηθή δελ ζεµαίλεη µφλν ζεβαζµφ ζην 

πψο ζα µηιήζνπµε ζε έλα ηέηνην παηδί αιιά θαη πψο ζα ην δηαρεηξηζηνχµε πξαθηηθά. 

Οπζηαζηηθά, ζεµαίλεη λα παιεχεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ελψζεη ηα δηαθνξεηηθά «µέξε» ηεο 

ηάμεο, ζεµαίλεη λα ζβήλεη φ,ηη µπνξεί λα ρσξίδεη ηα παηδηά µεηαμχ ηνπο θαη φρη λα ζπλσµνηεί 

µε ηνπο µαζεηέο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ θαη είλαη πηζηά ζε φ,ηη απηφο ζεσξεί εζηθφ. 

Τπάξρνπλ παηδηά πνπ δελ θνηλσληθνπνηνχληαη θαη δελ γίλνληαη θνµµάηη µηαο νµάδαο θαη 

ζηελ πξαγµαηηθφηεηα απηφ δελ ηαηξηάδεη ζε έλα δεµνθξαηηθφ ζρνιείν. Φπζηθά ε ζηάζε απηή 

ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα πξνθαιεί αξλεηηθά απνηειέζµαηα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ. Δίλαη απηφ πνπ ν πθάο (2017) αλαθέξεη, ε πην αλεζπρεηηθή ζπλέπεηα ηνπ ειιηπνχο 

εζηθνχ πξνβιεµαηηζµνχ είλαη απηφ πνπ ν Sprod (2001) νλνµάδεη εζηθή αδηαθνξία, ην γεγνλφο 

δειαδή φηη νη µαζεηέο ελδέρεηαη λα πηζηέςνπλ φηη νη εζηθέο θξίζεηο θαη επηινγέο θαη επξχηεξα ε 

ζπγθξφηεζε µηαο εζηθήο ηαπηφηεηαο δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεµαζία ή θαηά ηνλ Wringe (2006), ε 

επηζπµία λα πξάμνπλ ην εζηθά νξζφ δελ ηίζεηαη θαλ σο δήηεµα. 

Τπάξρνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά µε ηελ εζηθή εθπαίδεπζε. Ζ πξψηε είλαη ηα 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία (thedescriptivefacts). χµθσλα µε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε εθπαίδεπζε 

ζα έπξεπε λα εζηηάζεη ζηελ εθµάζεζε θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζρεηηθψλ µε ηελ εζηθή 
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ζπµπεξηθνξά ησλαλζξψπσλ θαη ηνπο παξάγνληεο ζρεηηθά µε ην πψο ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη 

γηα ηελ εζηθή. Γηα παξάδεηγµα, ζα ήηαλ σθέιηµν νη µαζεηέο λα εξσηεζνχλ θαη λα ξσηήζνπλ 

νη ίδηνη άιινπο αλζξψπνπο γηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα εζηθά δεηήµαηα, φπσο ε ζπµπεξηθνξά 

απέλαληη ζηα δψα θαη ζην πεξηβάιινλ. Αθφµε, ε δηεξεχλεζε απφςεσλ ζρεηηθά µε ηελ 

αλαπεξία θαη ηε δηαρείξηζε αηφµσλ πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε θξνληίδα θαη πξνζνρή. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ζα µπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο θνηλσληνινγηθή ή πεξηγξαθηθή 

πξνζέγγηζε ηεοεζηθήο. 

Σε δεχηεξε πξνζέγγηζε απνηειεί ε εζηθή ελζάξξπλζε (moral fostering approach). χµθσλα 

µε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ν ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο µαζεηέο 

θάπνηεο πξνθαζνξηζµέλεο νπζηαζηηθέο αμίεο. ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε επηθξαηνχλ νη 

παξαθάησ θξάζεηο«ην ζρνιείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιιηεξγεί ζηα παηδηά βαζηθέο αμίεο», 

«ην ζρνιείν πξέπεη λα δηδάζθεη ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη είλαη ιάζνο», «ην ζρνιείν πξέπεη λα 

θαιιηεξγεί ζηνπο µαζεηέο αμίεο, φπσο ε θξνληίδα ή ν ζεβαζµφο ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο». 

ην άξζξν ησλ Gardelli, Alerby&Persson (2014) ππνζηεξίδεηαη πσο είλαη πξνηηµφηεξε ε 

ρξήζε ηνπ φξνπ «ελζάξξπλζε». Καη απηφ αθνχγεηαη θαιχηεξν απφ µηα απιή επηβνιή φξσλ 

θαη θαλφλσλ. Φπζηθά, απηή ε πξνζέγγηζε ζπµίδεη ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά 

µε ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα δεµηνπξγεί εζηθνχο αλζξψπνπο, πνπ δελ 

λνηάδνληαη µφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ θαη ην θνηλφ θαιφ. 

Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη µε ηε θηινζνθηθή εζηθή (thePhilosophicalEthics). χµθσλα µε 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ην ζρνιείν πξέπεη λα σζήζεη ηνπο µαζεηέο λα αλαινγίδνληαη ζρεηηθά 

µε εζηθά δεηήµαηα θαη λα είλαη ηθαλνί λα ζθέθηνληαη θξηηηθά. Ο ζηφρνο είλαη λα έρνπλ νη 

µαζεηέο ηελ ηθαλφηεηα λα αζθνχλ θξηηηθή ζηηο εζηθέο απφςεηο, λα εθθέξνπλ επηρεηξήµαηα, 

λα δηαθξίλνπλ πνηα πξάμε είλαη ζσζηή θαη πνηα ιάζνο θαη φρη λα µαζαίλνπλ 

πξνθαζνξηζµέλεο απφςεηο. Ζ εζηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε θαη µπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο λένπο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο ιαµβάλνληαο σο δεδνµέλν φηη ν εζηθφο 

ζηνραζµφο θαη θαη‘ επέθηαζε ε εζηθή ζπµπεξηθνξά δελ είλαη έµθπηε.Δάλ δελ εθπαηδεχζνπµε 

εζηθά πξψηα ηνπο λένπο θαη µεηά ηνπο ελήιηθεο, ζα γηλφµαζηε δπζηπρψο φιν θαη πην ζπρλά 

µάξηπξεο ζιηβεξψλ θαη απνηξφπαησλ ζεξησδηψλ (Καινθαηξηλνχ, 2018: 173). 

3. Μέζνδνο 

Ζ έξεπλα µε ηίηιν «Οη απφςεηο ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζρεηηθά µε ηε ζπµπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε» είρε σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ Δηδηθψλ 

Παηδαγσγψλ ηεο Πξσηνβάζµηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά µε ηε ζπµπεξίιεςε ησλ µαζεηψλ µε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία θαζψο θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπο 

απέλαληη ζηελ εζηθή. 

Βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο πνηνηηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο (qualitativeresearch), ε νπνία 

θαηαλνεί ζε βάζνο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Owe, 2017). Ζ µέζνδνο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδηαζµνχ θαη ηεο ζπιινγήο δεδνµέλσλ ήηαλ ε ζπλέληεπμε µε εµηδνµεµέλε µνξθή (semi-

structuredinterviews). Ζ ζπλέληεπμε ζεσξείηαη ίζσο ην ρξεζηµφηεξν εξγαιείν γηα µηα 
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δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ αηφµσλ θαη απνηειεί πινχζηα 

πεγή ρξήζηµσλ ιεπηνµεξεηψλ. 

Ζ εξεπλήηξηα ήξζε ζε επαθή µε 10 Δηδηθνχο Παηδαγσγνχο. Σα θξηηήξηα πνπ έπξεπε λα 

πιεξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ: α) λα είλαη απφθνηηνη ηνπ ηµήµαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Μαθεδνλίαο είηε ηνπ ηµήµαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Θεζζαιίαο β) λα είλαη ελεξγνί εθπαηδεπηηθνί (αλαπιεξσηέο/µφληµνη) ζε 

εηδηθά ζρνιεία, ηµήµαηα έληαμεο ή σο παξάιιειε ζηήξημε ζε γεληθφ ζρνιείν γ) λα έρνπλ 

εξγαζηεί θαη ζηηο 3 παξαπάλσ δνµέο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα. 

Σν δείγµα απνηειείηαη απφ 10 άηνµα, 7 γπλαίθεο θαη 3 άληξεο. Ζ πξνυπεξεζία ησλ 

ζπλεληεπμηαδφµελσλ είλαη απφ 2 έσο 25 ρξφληα θαη ν µέζνο φξνο είλαη 7,5 έηε. Κάζε 

ζπλέληεπμε δηήξθεζε πεξίπνπ 40 ιεπηά. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαζψο απνηειεί µία απφ ηηο πην παξαγθσληζµέλεο πεξηνρέο ηεο Β. Διιάδαο. 

4. Δξεπλεηηθά Γεδνµέλα 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ, φηη ε εζηθή εθπαίδεπζε είλαη αλαγθαία θαη ζα ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά 

ζηε ζσζηή θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ µαζεηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ ψξηµε αληηµεηψπηζε πξνο ην 

αδχλαµν άηνµν.Ο 2νο άμνλαο ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ελδηαθέξεηαη γηα 

ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά µε ηελ εζηθή γεληθά θαη έπεηηα µε ηελ εζηθή 

εθπαίδεπζε. Παξαηίζεληαη νξηζµέλα απνζπάζµαηα ιφγνπ ρσξηζµέλα ζε ζεµαηηθέο ελφηεηεο. 

1) Ο νξηζκφο ηεοΖζηθήο 

«αμηνπξέπεηα» 

Α1 (Γπλαίθα, βαζηθφ πηπρίν, Πξνυπεξεζία 5 έηε) «,ηη έρεη λα θάλεη µε ηελ αμηνπξέπεηα, ηε 

δηθαηνζχλε µε ην πψο λα είλαη ζσζηφο πνιίηεο έμσ ζηελ θνηλσλία.» 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ ζθεθηεί πνηέ 

ηηζεµαίλεη ν φξνο «εζηθή», γη‘ απηφ µάιηζηα ηελ ραξαθηήξηζαλ «δχζθνιε» θαη έσο έλαλ 

βαζµφ«γεληθή» εξψηεζε. Αμηνζεµείσηνο είλαη ν παξαιιειηζµφο ηεο «εζηθήο» µε ηελ 

«αιήζεηα» πνπ έρεη θάπνηνο µέζα ηνπ. 

«αιήζεηα» 

Α9 (Γπλαίθα, Μεηαπηπρηαθφ, 2 έηε πξνυπεξεζίαο) «Ζ εζηθή γηα µέλα θπξίσο έρεη λα θάλεη µε 

ηελ αιήζεηα. Σελ αιήζεηα δειαδή ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Δπίζεο φµσο έρεη λα θάλεη θαη µε ηελ 

ζπµπεξηθνξά ηνπ λα µε µνπ θάλεη ν άιινο απηά πνπ δελ ζα ήζειε λα ηνπ θάλσ πξέπεη δειαδή 

λα πνξεχεηαη ν θάζε άλζξσπνο µε απηή ηε ινγηθή.» 

Ζ απηνγλσζία είλαη απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζηθνχ αλζξψπνπ θαη πξάγµαηη ηνλ 

βνεζά λα εληνπίζεη ηνλ ηξφπν λα ιεηηνπξγεί θαη λα αληηµεησπίδεη ηνπο γχξσ ηνπ. Απηφ 

απνηειεί µηα γλψµε νξζή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο έλα µεγάιν µέξνο ηνπ πιεζπζµνχ δελ 

έρεη θαµία απηνγλσζία αθνχ ζεσξεί πσο είλαη αλψηεξν, ηζρπξφηεξν ή αλεμάξηεην απφ άιια 

µέξε θαη επηπφιαηα ρσξίο λα ην επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ, ην επηδεηθλχεη. 
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«αίζζεζε θξνληίδαο» 

Α6 (Γπλαίθα, βαζηθφ πηπρίν, 15 έηε πξνυπεξεζίαο) «Θεσξψ φηη εζηθή πξφθεηηαη γηα ελαλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζµφ πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο θαη ζπζρεηίδεηαη ηφζν µε ηελ αίζζεζε αγάπεο 

θαη θξνληίδαο πνπ ζέιεη λα δείμεη πξνο πην επάισηεο θνηλσληθέο νµάδεο.» 

Γηα δχν εθπαηδεπηηθνχο ν άλζξσπνο δελ θηάλεη λα µελ πξνμελεί θαθφ ζηνπο γχξσ αιιά είλαη 

ρξένο ηνπ λα πξνζθέξεη θξνληίδα θαη αγάπε. Ζ αιιειεγγχε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ απέλαληη ζηνλ αδχλαµν θαη ζε απηφλ πνπ έρεη πξαγµαηηθή αλάγθε απφ πξνζνρή. 

Έµθαζε δίλεηαη θαη ζηελ ελζπλαίζζεζε ε νπνία θαηά ηε γλψµε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί 

ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνλ άλζξσπν λα πξνζθέξεη, λα θαηαλνεί ζε βάζνο ηε δχζθνιε ζέζε ηνπ 

άιινπ θαη λα αγσλίδεηαη γηαλα ηελαιιάμεη. 

2) Ο νξηζκφο ηεο Ζζηθήο Δθπαίδεπζεο 

Ζ επφµελε εξψηεζε µε ηελ νπνία ήξζαλ αληηµέησπνη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 

«Πψο νξίδεηε ηελ εζηθή εθπαίδεπζε;» 

«βησµαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» 

Α3 (Γπλαίθα, µεηαπηπρηαθφ, 25 έηε πξνυπεξεζία) «Δίλαη ε θαιιηέξγεηα ζεβαζµνχ, 

δεµνθξαηίαο, δηαιφγνπ, ηζφηεηαο ζηα παηδηά µέζα απφ βησµαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ίδηνο ν 

δάζθαινο λα είλαη πξφηππν εζηθήο απέλαληη ζηα παηδηά, πξέπεη λα είλαη δεµνθξαηηθφο. Δπίζεο, 

ε εζηθή εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζε φιεο ηηο ψξεο, ζην δηάιιεηµα, ζην µάζεµα αθφµε 

θαη ζηα πξνγξάµµαηα πνπ νξγαλψλνπµε.» 

χµθσλα µε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηή µπνξεί λα είλαη ε µεηάδνζε θάπνησλ αμηψλ 

ζηα παηδηά, ε ζπζηεµαηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζε εζηθά δηιήµµαηα, ε πξνζπάζεηα λα µάζνπλ 

λα απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ αιιά θαη ε απζφξµεηε θαζεµεξηλή ζπµβίσζε. Ζ εζηθή 

εθπαίδεπζε είλαη νη αμίεο πνπ µεηαιαµπαδεχνπλ ζηα παηδηά νη εθπαηδεπηηθνί, έηζη ψζηε λα 

αληηµεησπίδνπλ µε ζεβαζµφ ηνπο άιινπο θαη λα είλαη δεµνθξαηηθνί πνιίηεο. Έλα µέξνο ηεο 

εζηθήο εθπαίδεπζεο ζίγνπξα είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ αλάγθε απφ πεξηζζφηεξε θξνληίδα. πλήζσο ηα παηδηά επηηίζεληαη, αληηδξνχλ ζην 

αδχλαµν θαη θαµηά θνξά ην ππνβάιινπλ ζε δνθηµαζίεο. Αλ, φµσο, απφ µηθξή ειηθία 

µαζαίλνπλ πσο λα θξνληίδνπλ έλα άηνµν πνπ είλαη πην επάισην απφ ηα ππφινηπα ίζσο λα 

πεξηνξίδνληαλ αξθεηά θαηλφµελα φπσο ην bullying. 

«ελίζρπζε ηεο αιιειεγγχεο» 

Α7 (Άληξαο, βαζηθφ πηπρίν, 3 έηε πξνυπεξεζίαο) «Γηα µέλα εζηθή εθπαίδεπζε είλαη µία 

εθπαίδεπζε ε νπνία ζα εµθπζήζεη ζηνπο µαζεηέο ή ζα πξνζπαζήζεη ηνπιάρηζηνλ, αμίεο, φπσο 

ην λα απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ αθνχ µηιάµε θαη γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, λα βνεζάσ, λα 

θξνληίδσ λα µελ θαηαθξίλσ. Μία εθπαίδεπζε πνπ ζα εληζρχεη ηνλ αιηξνπηζµφ, ηελ αιιειεγγχε, 

ηελ ζθέςε γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ µνπ.» 

Παξαηεξείηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπλέδεζαλ ηελ εζηθή εθπαίδεπζε σο 

πξνζπάζεηα ηειηθά λα µεηαδψζνπλ ηε θξνληίδα θαη ηελ επαηζζεζία ζηνπο µαζεηέο γηα λα 
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ππεξαζπίδνληαη φζνπο έρνπλ αλάγθε ελψ αξθεηνί ηφληζαλ πσο δελ είραλ αθνχζεη πνηέ ηελ 

εζηθή ζεσξία ηεο θξνληίδαο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο εζηθή εθπαίδεπζε ππάξρεη 

φηαλ ζέηνπµε ηα παηδηά ζε «δνθηµαζίεο» ζθέςεσλ δειαδή ζε «εζηθά δηιήµµαηα» µέζα απφ 

ηα νπνία απηναμηνινγνχληαη, θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ζην ηέινο δεµηνπξγνχλ ηελ 

δηθή ηνπο εζηθή ζηάζε. 

5. Απνηειέζµαηα - πµπεξάζµαηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζθνπφο ήηαλ λα αλαδεηρζνχλ νη απφςεηο ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ 

ζρεηηθάµε ηελ εζηθή θαη θαηά πφζν ε εηζαγσγή ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία είλαη 

αλαγθαία γηα θαιχηεξε αληηµεηψπηζε ησλ αηφµσλ µε αλαπεξία. 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα νξίζνπλ ηελ εζηθή, δπζθνιεχηεθαλ. 

Ζ πιεηνςεθία φξηζε ηελ εζηθή σο «δηθαηνζχλε», «ζεβαζµφ» ή σο ηελ θαιή ζπµπεξηθνξά 

ζηνπο ζπλαλζξψπνπο µαο. Μηθξφηεξν µέξνο ππνζηήξημε πσο ε εζηθή δελ ζεµαίλεη µφλν λα 

µελ πξνθαιεί θαλείο θαθφ ζηνπο άιινπο αιιά πξέπεη λα µεξηµλά γηα απηνχο, λα έρεη ηελ 

ελζπλαίζζεζε. Έλα µέξνο ηνπ δείγµαηνο απάληεζε πσο εζηθή ζεµαίλεη λα είλαη θαλείο 

εηιηθξηλήο µε ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα είλαη ζσζηφο ζηνπο γχξσ ηνπ. Σέινο, γηα έλα µέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εζηθή είλαη έλα ζχλνιν ζηάζεσλ θαη αξρψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ εηξεληθή 

ζπµβίσζε ησλαλζξψπσλ. 

ρεηηθά µε ηελ εζηθή εθπαίδεπζε έλα µέξνο ησλ ζπµµεηερφλησλ απνθξίζεθε πσο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα αμηψλ, φπσο ν ζεβαζµφο, ε ηζφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε. πσο αλαθέξεηαη θαη απφ 

ηε Noddings ε εθπαίδεπζε είλαη πξνγξαµµαηηζµέλεο ή απξνγξαµµάηηζηεο ζπλαληήζεηο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε µέζσ ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, θαηαλφεζεο θαη εθηίµεζεο 

(Noddings 2002:283). 

Αξθεηνί ςπρνιφγνη δίλνπλ έµθαζε ζηελ ελζπλαίζζεζε ππνζηεξίδνληαο πσο ρξεηάδεηαη λα 

ελζαξξχλνπµε ηα παηδηά γηα λα µάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ζπλαηζζήµαηα ησλ άιισλ. Κάπνηνη αληηιαµβάλνληαη ηελ εζηθή εθπαίδεπζε σο ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ζα έρεη ζηφρν φια ηα παδηά λα απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά. Μηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγµαηνο ηελ παξνµνηάδεη µε ηε 

ζπζηεµαηηθή εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζε εζηθά δηιήµµαηα θαη ζε θαηαζηάζεηο µε ζθνπφ λα 

εμεηαζηεί ε ζηάζε πνπ αθνινπζεί ην παηδί, λα γίλεη ζπδήηεζε θαη λα αθνινπζήζεη 

απηναμηνιφγεζε ηνπ. Δίλαη αμηνζεµείσην ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγµαηνο 

αληηιαµβάλεηαη ηνλ εζηθφ άλζξσπν θαη εθπαηδεηηθφ σο απηφλ πνπ απνηειεί εζηθφ πξφηππν 

θξνληίδαο θαη αιιειεγγχεο πνπ ζέβεηαη ην δηαθνξεηηθφ θαη θαιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζε φρη 

ζαλ πξναηξεηηθφ αιιά σο αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ. 

Σα επξήµαηα ηα παξνχζαο έξεπλαο δελ µπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ µε ζθνπφ λα πξνθχςνπλ 

ηειεζίδηθεο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο θαζψο ε έξεπλα δηεμήρζε ζε έλα µηθξφ µέξνο ηνπ 

πιεζπζµνχ ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ. Ζ πηνζέηεζε θαη απνδνρή ησλ απνηειεζµάησλ ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 
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Ζ Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή ησλ Αγνξηψλ θαη ησλ 

Κνξηηζηψλ ηεο Α‟ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ: Αλάιπζε ησλ Έκθπισλ Γηαθνξψλ  

10th Grade Senior High School Boys‟ and Girls‟ Self-Efficacy and Interest in Physics: 

Analysis of Gender Differences 

Γηάλλεο Γαβαιάο, Φπζηθφο, Δθπαηδεπηηθφο Γεληθνχ Λπθείνπ, yianga@hotmail.com 

Yiannis Gavalas, Physicist, Senior High School Teacher, yianga@hotmail.com 

 

 

 

 

Abstract: This study investigated 10
th

 grade boys‘ and girls‘ self-efficacy and interest in 

Physics correlated with future intentions and achievement in Physics. 453 10
th

 graders (243 

girls and 210 boys) from seven senior high schools located in five different geographic 

regions in Greece participated in the study. Boys possessed higher self-efficacy and expressed 

more interest in Physics than girls, while no statistically significant gender differences were 

found in Physics‘ achievement. Both genders expressed negative attitude towards intentions 

for future choices regarding Physics and disagreed to the social stereotype that engaging in 

Physics is more suited to men than women. Self-efficacy in Physics emerged as a powerful 

positive predictor for achievement in Physics and interest in Physics emerged as a powerful 

positive predictor for future intentions regarding Physics for both genders. 

Keywords: Physics, Senior High School, Self-Efficacy, Interest, Gender. 

Πεξίιεςε: ηε κειέηε απηή δηεξεπλήζεθε ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηε Φπζηθή, αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ, ζε ζρέζε κε ηηο 

κειινληηθέο ηνπο πξνζέζεηο θαη ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηε Φπζηθή. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ 453 καζεηέο Α‘ Λπθείνπ (243 θνξίηζηα θαη 210 αγφξηα) απφ επηά 

Γεληθά Λχθεηα ζε πέληε λνκνχο ηεο Διιάδαο. Σα αγφξηα παξνπζίαζαλ πςειφηεξε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, ελψ δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε βαζκνινγηθή επίδνζε ζηε Φπζηθή 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Καη ηα δχν θχια είραλ αξλεηηθή ζηάζε ζηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα 

κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, ελψ παξάιιεια δηαθψλεζαλ κε ην θνηλσληθφ 

ζηεξεφηππν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρφιεζε κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην 

αλδξηθφ παξά ζην γπλαηθείν θχιν. Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή πξνέθπςε 

ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ηεο βαζκνινγηθήο επίδνζεο ζηε Φπζηθή θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηε Φπζηθή ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ησλ κειινληηθψλ πξνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

θαη γηα ηα δχν θχια. 

Λέμεηο θιεηδηά: Φπζηθή, Γεληθφ Λχθεην, Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, Δλδηαθέξνλ, Φχιν. 
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1. Δηζαγσγή 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινχλ βαζηθφ άμνλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο απέλαληη ζηα καζήκαηα 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ζεκαληηθή, δηφηη ηνπο βνεζά λα πξνζεγγίδνπλ κε ελδηαθέξνλ 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη θαηά ζπλέπεηα λα βειηηψλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο (Ramsden, 1998). Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εμίζνπ 

θηιηθή ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, είλαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ειθπζηηθέο ζηα δχν θχια (Brotman & 

Moore, 2008; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). Ζ γλψζε απηή ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ πην απνηειεζκαηηθέο δηδαζθαιίεο (Brotman & Moore, 2008; 

Γαβαιάο, 2018b). Θα κπνξνχζε επίζεο λα βνεζήζεη θαη ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Brotman & 

Moore, 2008; Lin, Tan & Tsai, 2013; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). 

χκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ην γπλαηθείν θχιν 

επηιέγεη ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Brotman & Moore, 2008; Mujtaba & Reiss, 2013a; Shin, Lee, 

McCarthy-Donovan, Hwang, Yim & Seo, 2015; Skog, 1991), παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Boe & Henriksen, 2013; Chachashvili-Bolotin, Milner-Bolotin & 

Lissitsa, 2016) θαη ηέινο, επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Brotman & 

Moore, 2008; Simon, Wagner & Killion, 2017; Sun, Bradley & Akers, 2012). Σα αγφξηα 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε ζρέζε 

κε ηα θνξίηζηα (Chachashvili-Bolotin et al., 2016; Liu, Hu, Jiannong & Adey, 2010; 

Ramsden, 1998; Salta & Tzougraki, 2004; Wan & Lee, 2017). Σν κάζεκα ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ, ζην νπνίν νη ζηάζεηο ησλ δχν θχισλ εκθαλίδνπλ ηηο εληνλφηεξεο δηαθνξέο, είλαη 

ε Φπζηθή (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Boe & Henriksen, 2013; Brotman & Moore, 

2008; Levine & Geldman–Caspar, 1996; Mujtaba & Reiss, 2013b; Skog, 1991). 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ν επηζηεκνληθφο γξακκαηηζκφο (scientific literacy) ζπλδέεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά θαη κε ζχλζεηα θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, φινη νη πνιίηεο – φρη κφλν νη επηζηήκνλεο θαη νη 

κεραληθνί – πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο (OECD, 2007, 2016). 

2. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 

Έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν ηα αγφξηα, φζν θαη ηα θνξίηζηα ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζεσξνχλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αλδξηθφ ηνκέα θαη ηηο 

Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο γπλαηθείν (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Bhanot & Jovanovic, 

2009; Farega & Joyce, 1999; Liu et al., 2010; Simon et al, 2017; Vincent-Ruz & Schunn, 
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2017). Παξάιιεια, ηα αγφξηα ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ θαη ηα θνξίηζηα λα ππνεθηηκνχλ ηηο 

γλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Bhanot & Jovanovic, 2009; Shin et al., 

2015; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). Σα θνξίηζηα εθηηκνχλ φηη νη γνλείο, νη θαζεγεηέο, αιιά 

θαη ν θνηλσληθφο ηνπο πεξίγπξνο, δελ ηα ελζαξξχλεη λα αζρνιεζνχλ κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο (Mujtaba & Reiss, 2013b; Schumm & Bogner, 2016; Shin et al., 2015; Simon et 

al., 2017; Spear, 1987; Wan & Lee, 2017). Αληηζέησο, ηα αγφξηα βηψλνπλ πην ζεηηθή ζηάζε 

απφ ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθψλ Δπηζηήκσλ. Πηζηεχνπλ φηη νη θαζεγεηέο ηνπο έρνπλ πςειέο 

πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο θαη ληψζνπλ ελζάξξπλζε λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Mujtaba & Reiss, 2013a; Spear, 1987). ε άιιεο 

έξεπλεο δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηελ ζηάζε (Hong & Lin, 2013) θαη ηελ επίδνζε 

(Haworth, Dale & Plomin 2008; Wang, Wu & Huang, 2007) ησλ δχν θχισλ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. 

2.1 Ζ Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Αγνξηψλ θαη ησλ Κνξηηζηψλ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο 

ηνηρεία απφ δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζπγθιίλνπλ, επηβεβαηψλνληαο φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy) θαη νη πξνζσπηθνί ζηφρνη, εληζρχνπλ ην θίλεηξν θαη 

ηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ (Bandura & Locke, 2003). Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (science self-efficacy) παξνπζηάδεη 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

(Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011, Canada; Bong, 2001, South Korea; Grabau & 

Ma, 2017, USA; Lam & Lau, 2014; Sun et al., 2012, Hong Kong; Lavonen & Laaksonen, 

2009, Finland; Scherer, 2013, Germany; Wang et al., 2007, Taiwan). 

ε θάπνηεο έξεπλεο πξνέθπςε φηη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ παξαπιήζηεο ηηκέο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη παξαπιήζηα βαζκνινγηθή επίδνζε 

(Britner, 2008; Britner & Pajares, 2006, UK; Hong & Lin, 2013, Taiwan), ελψ ππήξραλ θαη 

έξεπλεο ζηηο νπνίεο πξνέθπςε φηη ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ηηκέο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ φηη ηα θνξίηζηα (Baram–Tsabari & Yarden, 2008, Israel; 

Bong, 2001, South Korea; Lam & Lau, 2014, Hong Kong; Scherer, 2013; Schumm & Bogner, 

2016, Germany). Πξνέθπςε, επίζεο, φηη ηα αγφξηα δείρλνπλ κεγαιχηεξε ζηγνπξηά γηα ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, ρσξίο απηφ λα 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή βαζκνινγηθή επίδνζε (Bhanot & Jovanovic, 2009; 

Vincent-Ruz & Schunn, 2017, USA). Οη Lin, Tan θαη Tsai (2013) πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηαπηφρξνλε έξεπλα ζε Σατβάλ θαη ηγθαπνχξε ζρεηηθά κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, θαηέιεμαλ ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηηο δχν ρψξεο. Σα αγφξηα ζηε ηγθαπνχξε παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, ελψ αγφξηα θαη θνξίηζηα ζηελ Σατβάλ 

παξνπζίαζαλ παξαπιήζηεο ηηκέο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ ίζσο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ησλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε 
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θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία (Brotman & Moore, 2008). 

πκπεξαζκαηηθά, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δχν θχισλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 

θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

(Brotman & Moore, 2008; Chang & Cheng, 2008; Hong & Lin, 2013; Lam & Lau, 2014; Lin 

et al., 2013; Liu et al. 2010; Sun et al., 2012). 

2.2 Σν Δλδηαθέξνλ ησλ Αγνξηψλ θαη ησλ Κνξηηζηψλ γηα ηε Φπζηθή 

ε πνιιέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ πξνέθπςε φηη ηα αγφξηα 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα 

(Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Boe & Henriksen, 2013; Mujtaba & Reiss, 2013b; 

Ramsden, 1998). Οη έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο φηη ηα θνξίηζηα ζεσξνχλ ηε Φπζηθή 

δπζθνιφηεξε (Bhanot & Jovanovic, 2009; Britner, 2008; Hong & Lin, 2013) θαη ιηγφηεξν 

ελδηαθέξνπζα (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Levine & Geldman–Caspar, 1996) ζε ζρέζε 

κε ηα αγφξηα. 

Σν πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ πνπ επηιέγνπλ ζηε Β‘ Λπθείνπ Πξνζαλαηνιηζκφ Θεηηθψλ 

πνπδψλ κε βαζηθφ κάζεκα ηε Φπζηθή είλαη πνιχ κηθξφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ησλ 

αγνξηψλ (Boe & Henriksen, 2013; Mujtaba & Reiss, 2013a; Skog, 1991). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη φηη, αξθεηά θνξίηζηα πνπ απνθεχγνπλ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ Θεηηθψλ πνπδψλ, 

είραλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο ηάμεηο πνιχ πςειέο επηδφζεηο ζηε Φπζηθή (Boe & 

Henriksen, 2013; Mujtaba & Reiss, 2013a; Skog, 1991). Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο 

φηη ν Πξνζαλαηνιηζκφο Θεηηθψλ πνπδψλ νδεγεί ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο πςεινχ 

θχξνπο, ίζσο ππνδειψλεη φηη ε απηνπεπνίζεζε ησλ θνξηηζηψλ ζηε Φπζηθή είλαη ρακειή, 

παξά ηηο θαιέο ηνπο επηδφζεηο (Brotman & Moore, 2008). Σέινο, θνξίηζηα πνπ επέιεμαλ 

Πξνζαλαηνιηζκφ Θεηηθψλ πνπδψλ κε βαζηθφ κάζεκα ηε Φπζηθή, παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα ηνπ 

ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (Abraham & Barker, 2015; Skog, 1991). Σν απνηέιεζκα απηφ ίζσο 

δείρλεη φηη ηα θνξίηζηα επηιέγνπλ απηφλ ηνλ αλδξνθξαηνχκελν ηνκέα, κφλν αλ έρνπλ πνιχ 

κεγάιεο ηθαλφηεηεο θαη ηζρπξή απηνπεπνίζεζε. 

2.3 Νέα Εεηήκαηα πξνο Γηεξεχλεζε 

ε θάπνηεο έξεπλεο πξνέθπςαλ παξαπιήζηεο ηηκέο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαη γηα ηα δχν θχια, ελψ ππήξμαλ θαη έξεπλεο ζηηο νπνίεο πξνέθπςε φηη ηα αγφξηα 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ηηκέο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, 

νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δχν θχισλ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο επεξεάδεηαη απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Καζψο 

δελ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθέο έξεπλεο απφ καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ειιεληθά 

ζρνιεία, ε απνηχπσζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε Φπζηθή ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ειιεληθά ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη έλα 

ζέκα πξνο δηεξεχλεζε. 
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Έξεπλεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν ηα αγφξηα, 

φζν θαη ηα θνξίηζηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζεσξνχλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

αλδξηθφ ηνκέα θαη ηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο γπλαηθείν. Ζ έιιεηςε ζρεηηθψλ εξεπλψλ απφ 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαζηζηά ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε 

ειιεληθά ζρνιεία ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ ζηεξεφηππν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρφιεζε 

κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην αλδξηθφ παξά ζην γπλαηθείν θχιν, έλα επηπιένλ 

ζέκα πξνο δηεξεχλεζε. 

ε πνιιέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ πξνέθπςε φηη ηα αγφξηα 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, 

ηα νπνία – ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα – ζεσξνχλ ηε Φπζηθή ιηγφηεξν ελδηαθέξνπζα. Ζ έιιεηςε 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαζηζηά ηελ απνηχπσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

Φπζηθή, ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ειιεληθά ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έλα επηπιένλ ζέκα πξνο δηεξεχλεζε. 

3. θνπφο ηεο Μειέηεο 

Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο 

εκπεξηέρεηαη ηφζν ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ Θεηηθψλ πνπδψλ φζν θαη ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ 

πνπδψλ Τγείαο ηεο Γ‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη εμεηάδεηαη παλειιαδηθά γηα ηελ εηζαγσγή 

ησλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ ηειεπηαία ηάμε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, φπνπ ε Φπζηθή δηδάζθεηαη απνθιεηζηηθά σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο, είλαη ε 

Α‘ Λπθείνπ. Οη καζεηέο πνπ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ Θεηηθψλ 

ζπνπδψλ ζηε Β‘ Λπθείνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ επηπιένλ κάζεκα 

Φπζηθήο απμεκέλεο δπζθνιίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο ελδερνκέλσο απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή Πξνζαλαηνιηζκνχ 

πνπδψλ ζην Λχθεην, αιιά θαη ηελ επηινγή ζρνιήο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο επίζεο – κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ – 

απνηππψλνληαη νη κεγαιχηεξεο έκθπιεο δηαθνξέο, κε ηα αγφξηα λα παξνπζηάδνπλ ζεηηθφηεξε 

ζηάζε ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Brotman & Moore, 2008; Ramsden, 1998). 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα απνηππσζνχλ ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ην 

ελδηαθέξνλ, νη αληηιήςεηο θαη νη κειινληηθέο πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, ησλ 

θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη λα γίλεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

3.1 Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί ησλ Μεηαβιεηψλ 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα δηεξεπλεζεί ε «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

είλαη ε πίζηε ελφο αηφκνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, θαζψο αληηκεησπίδεη δχζθνια ή 

άγλσζηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν (Bandura 1997). χκθσλα κε έξεπλεο, 
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ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη ηζρπξφο 

πξνβιεπηηθφο δείθηεο (powerful positive predictor) ηεο βαζκνινγηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Areepattamannil et al., 2011; Britner, 2008; Britner & Pajares, 2006; 

Lavonen & Laaksonen, 2009; Scherer, 2013; Sun et al., 2012). 

Θα δηεξεπλεζεί, επίζεο, ην «ελδηαθέξνλ» ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ γηα ηε Φπζηθή, 

θαζψο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην θνηλσληθφ «ζηεξεφηππν», ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

ελαζρφιεζε κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην αλδξηθφ παξά ζην γπλαηθείν θχιν. 

Σέινο, ζα δηεξεπλεζνχλ νη «πξνζέζεηο» ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ λα επηιέμνπλ ζηελ 

επφκελε ηάμε ηνπ Λπθείνπ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ Θεηηθψλ πνπδψλ, λα ζπνπδάζνπλ ζε 

θάπνηα ζρνιή κε βαζηθφ αληηθείκελν ηε Φπζηθή, θαζψο θαη λα αθνινπζήζνπλ επάγγεικα 

ζρεηηθφ κε ηε Φπζηθή. χκθσλα κε έξεπλεο, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα κειινληηθέο επηινγέο ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Brotman & Moore, 2008; Ramsden, 1998). 

4. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα θαη Τπνζέζεηο 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ηα εμήο: 

1. Πσο απνηππψλεηαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηεο Α‘ 

ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο; Παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ; 

2. Πσο απνηππψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ 

Λπθείνπ γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο; Παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζην ελδηαθέξνλ κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ; 

3. Πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ 

γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή;  

4. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ 

ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ ζηεξεφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρφιεζε κε ηε Φπζηθή 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην αλδξηθφ παξά ζην γπλαηθείν θχιν; Παξαηεξνχληαη δηαθνξέο 

ζηηο αληηιήςεηο ησλ δχν θχισλ; 

5. Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ 

ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο κε: 

α. ην ελδηαθέξνλ πνπ εθθξάδνπλ γηα ηε Φπζηθή; 

β. ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή; 

γ. ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηε Φπζηθή; 

δ. ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ ηνπο; 

6. Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηεο Α‘ ηάμεο 

Γεληθνχ Λπθείνπ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο κε: 

α. ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή; 
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β. ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηε Φπζηθή; 

γ. ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ ηνπο; 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη νη εμήο: 

1. Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηεο Α‘ ηάμεο 

Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο 

ζηε Φπζηθή. 

2. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ 

Λπθείνπ είλαη ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ησλ πξνζέζεψλ ηνπο γηα κειινληηθέο 

επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. 

5. Μεζνδνινγηθφ Πιαίζην 

5.1 Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο αλαπηχρζεθε έλα πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην 

θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πεξηιακβάλεη 44 πξνηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

πεξηιακβάλεη 11 πξνηάζεηο γηα ηελ «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο, 11 γηα ην «ελδηαθέξνλ» ησλ καζεηψλ γηα ηε Φπζηθή, 11 γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ «ζηεξεφηππν» ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρφιεζε κε ηε 

Φπζηθή ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην αλδξηθφ παξά ζην γπλαηθείν θχιν θαη 11 γηα ηηο 

«πξνζέζεηο» ησλ καζεηψλ γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. Γηα θάζε πξφηαζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη δηαζέζηκεο 5 επηινγέο ηεο θιίκαθαο Likert: 1) δηαθσλψ απφιπηα, 

2) δηαθσλψ, 3) νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4) ζπκθσλψ, 5) ζπκθσλψ απφιπηα, νη νπνίεο 

βαζκνινγνχληαη απφ 1 έσο 5 φηαλ ε πξφηαζε εθθξάδεη ζεηηθή ζηάζε θαη απφ 5 έσο 1 φηαλ 

εθθξάδεη αξλεηηθή ζηάζε. Σν πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο (Britner, 2008; Britner & 

Pajares, 2006; Glynn, Brickman, Armstrong & Taasoobshirazi, 2011; Lavonen & Laaksonen, 

2009; Lin et al., 2013; Salta & Tzougraki, 2004; Scherer, 2013; Skog, 1991; Thomas, 

Anderson & Nashon, 2008; Velayutham, Aldridge & Fraser, 2011). Απφ ηνπο καζεηέο 

δεηείηαη επίζεο ην θχιν, ν βαζκφο 1
νπ

 ηεηξακήλνπ ζηε Φπζηθή θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνληψλ ηνπο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη απνθιεηζηηθά θιεηζηνχ ηχπνπ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Έγηλε πξνζπάζεηα 

λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο ζαθείο θαη θαηαλνεηέο απφ καζεηέο Α‘ Λπθείνπ (15–16 ρξνλψλ), 

κε ζθνπφ λα κεησζεί ην ζθάικα κέηξεζεο (Creswell, 2011). Έγηλε επίζεο πξνζπάζεηα 

απνθπγήο πεξίπινθσλ πξνηάζεσλ, δηπιψλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ 

αξλήζεηο ή δηπιέο αξλήζεηο, κε ζθνπφ λα απμεζεί ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008; Creswell, 2011; Robson, 2010). ην εξσηεκαηνιφγην 

ππάξρεη παξαπιήζηνο αξηζκφο πξνηάζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ζεηηθή θαη αξλεηηθή ζηάζε, κε 
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ζθνπφ λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα κεξνιεπηηθψλ απαληήζεσλ απφ καζεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα 

απνθξηζνχλ κε ηξφπν πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηψλ 

ηνπο ή ησλ εξεπλεηψλ (Robson, 2010). 

ηε αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη κία εηζαγσγή, φπνπ δηαηππψλεηαη ν ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο, κε ζηφρν ηελ παξαθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηεπθξηλίδεηαη, 

επίζεο, ε αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, κε ζηφρν 

ηελ παξφηξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη 

ρσξηζκέλν ζε πέληε ηκήκαηα (έλα ηκήκα γηα θάζε κεηαβιεηή θαη έλα επηπιένλ ηκήκα γηα ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία). Πξηλ απφ θάζε ηκήκα ππάξρεη κία ζχληνκε εηζαγσγή γηα ην είδνο 

ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ, θαζψο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, κε ζηφρν ηελ εχθνιε 

δηαρείξηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο (Cohen θ.ά., 2008). Σν εξσηεκαηνιφγην 

ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα. 

5.2 Πηινηηθέο Έξεπλεο 

Έγηλαλ ηξεηο δηαδνρηθέο πηινηηθέο έξεπλεο κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Cohen θ.ά., 2008). 

Μεηά απφ θάζε πηινηηθή έξεπλα έγηλαλ έιεγρνη αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ 

ελλνηψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ νδήγεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ (Creswell, 2011; Robson, 2010).  

5.3 Κπξίσο Έξεπλα 

ηελ θπξίσο έξεπλα έγηλε δεηγκαηνιεςία θαηά ζπζηάδεο (Cohen θ.ά., 2008; Robson, 2010). 

Σηο ζπζηάδεο ηνπ δείγκαηνο απνηέιεζαλ ηα ηκήκαηα ηεο Α‘ Λπθείνπ επηά Γεληθψλ Λπθείσλ 

(453 καζεηέο, 243 θνξίηζηα θαη 210 αγφξηα) απφ πέληε λνκνχο ηεο Διιάδαο (Θεζζαινλίθεο, 

Ξάλζεο, Αηηηθήο, Αξγνιίδαο θαη Ρνδφπεο). Σν κέγεζνο θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ 

δείγκαηνο απμάλνπλ ηελ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, επηηξέπνληαο ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθψλ Λπθείσλ ηεο 

Διιάδαο (Cohen θ.ά., 2008). 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζε φιν ην δείγκα ζρεδφλ ηαπηφρξνλα (ηε δεχηεξε εβδνκάδα 

ηνπ Απξηιίνπ) ψζηε λα έρνπλ φινη νη καζεηέο ηηο ίδηεο εκπεηξίεο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο, γεγνλφο πνπ απνηειεί παξάγνληα εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο 

(Creswell, 2011). Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ζρνιηθά ηκήκαηα έγηλε απφ 

δηδάζθνληεο θαζεγεηέο, νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο είραλ ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ηε 

δηαδηθαζία. Ζ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζε θάζε ζρνιηθφ ηκήκα ήηαλ πεξίπνπ 20΄. Αξρηθά, νη 

καζεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ 

αλσλπκία θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (5΄). Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ πεξίπνπ 15΄. 
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6. Απνηειέζκαηα 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 

24. Οη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο: ε «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ησλ καζεηψλ ζηε 

Φπζηθή, ην «ελδηαθέξνλ» ησλ καζεηψλ γηα ηε Φπζηθή, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην 

θνηλσληθφ «ζηεξεφηππν» ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρφιεζε κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζην αλδξηθφ παξά ζην γπλαηθείν θχιν, θαζψο θαη νη «πξνζέζεηο» ησλ καζεηψλ 

γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ζ ηηκή θάζε κεηαβιεηήο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα πξνέθπςε απφ ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ 

απαληήζεψλ ηνπ ζηηο 11 πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηξεκέλν δηα 11. Δπνκέλσο ε 

ηηκή θάζε κεηαβιεηήο γηα έλαλ ζπκκεηέρνληα θπκαίλεηαη απφ 1,00 έσο 5,00 θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε νπδέηεξε ζηάζε αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 3,00. Άξα νη ζεηηθέο ζηάζεηο αληηζηνηρνχλ 

ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 3,00 θαη νη αξλεηηθέο ζηάζεηο ζε ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 3,00. 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (reliability analysis) έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ δείθηε Cronbach α γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε). Γηα λα 

ειεγρζεί ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ ηηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

t-tests. Γηα λα ειεγρζεί ν βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ έγηλε αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο (correlation analysis) κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson 

r. Σέινο γηα λα ειεγρζνχλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο (regression analysis) σο πξνβιεπηηθφ κνληέιν. 

ιεο νη αλαιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ έγηλαλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 95%. 

6.1 Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach α γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 1, νη ηηκέο ηνπ Cronbach α πξνέθπςαλ πςειέο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο, 

νπφηε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν εκθαλίδεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλνρή. 
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Πίλαθαο 1: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο. 

Μεηαβιεηή 
Αξηζκφο 

Πξνηάζεσλ 
Cronbach α 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή 11 0,93 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 11 0,90 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 11 0,91 

Κνηλσληθφ ηεξεφηππν ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 11 0,93 

6.2 Μέζεο Σηκέο Σππηθέο Απνθιίζεηο θαη t-tests 

6.2.1 Μέζεο Σηκέο θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο φισλ ησλ Μεηαβιεηψλ ηεο Έξεπλαο, 

γηα ην χλνιν ηνπ Γείγκαηνο θαη γηα θάζε Φχιν Ξερσξηζηά. 

Οη κέζεο ηηκέο (Μ.Σ.) θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Σ.Α.) φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο, 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη γηα θάζε θχιν μερσξηζηά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη δηαθνξέο απηψλ ησλ κέζσλ ηηκψλ απφ ηελ ηηκή ηεο 

νπδέηεξεο ζηάζεο (3,00) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο έγηλαλ one sample t-tests ηφζν γηα ην 

ζπλνιηθφ δείγκα, φζν θαη γηα θάζε θχιν μερσξηζηά, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2: Μέζε ηηκή (Μ.Σ.) θαη ηππηθή απφθιηζε (Σ.Α.) ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο γηα ην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο θαη γηα θάζε θχιν μερσξηζηά, θαζψο θαη one sample t-test κεηαμχ ηεο θάζε 

κέζεο ηηκήο κε ηελ ηηκή ηεο νπδέηεξεο ζηάζεο (Test Value=3,00). 

Μεηαβιεηή Γείγκα Μ.Σ. Σ.Α. 
Test 

Value 
t - test 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Φπζηθή 

χλνιν 

(Ν=453) 
3,47 0,73 3,00 

t (452) = 13,68 

p < 0,05 

Αγφξηα 

(Ν=210) 
3,59 0,72 3,00 

t (209) = 11,81 

p < 0,05 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 
3,37 0,72 3,00 

t (242) = 7,89 

p < 0,05 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε 

Φπζηθή 

χλνιν 

(Ν=453) 
3,38 0,75 3,00 

t (452) = 10,82 

p < 0,05 

Αγφξηα 

(Ν=210) 
3,47 0,71 3,00 

t (209) = 9,66 

p < 0,05 
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Κνξίηζηα 

(Ν=243) 
3,31 0,79 3,00 

t (242) = 6,09 

p < 0,05 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

χλνιν 

(Ν=453) 
2,36 0,84 3,00 

t (452) = – 16,83 

p < 0,05 

Αγφξηα 

(Ν=210) 
2,52 0,79 3,00 

t (209) = – 8,79 

p < 0,05 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 
2,22 0,87 3,00 

t (242) = – 13,94 

p < 0,05 

Κνηλσληθφ ηεξεφηππν 

ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

χλνιν 

(Ν=453) 
2,33 0,80 3,00 

t (452) = – 17,80 

p < 0,05 

Αγφξηα 

(Ν=210) 
2,58 0,70 3,00 

t (209) = – 8,71 

p < 0,05 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 
2,11 0,82 3,00 

t (242) = – 16,81 

p < 0,05 

 

Ζ κέζε ηηκή ηεο «απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» ζηε Φπζηθή, γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο (Μ.Σ.=3,47) είλαη πςειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) 

[t(452)=13,68 p<0,05]. Δπηπιένλ, ε κέζε ηηκή ηεο «απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» ησλ αγνξηψλ 

(Μ.Σ.=3,59), είλαη πςειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(209)=11,81 

p<0,05]. Σέινο, ε κέζε ηηκή ηεο «απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» ησλ θνξηηζηψλ (Μ.Σ.=3,37), 

είλαη πςειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(242)=7,89 p<0,05]. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» γηα ηε Φπζηθή, γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

(Μ.Σ.=3,38) είλαη πςειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(452)=10,82 

p<0,05]. Δπηπιένλ, ε κέζε ηηκή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» ησλ αγνξηψλ (Μ.Σ.=3,47) είλαη 

πςειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(209)=9,66 p<0,05]. Σέινο, ε κέζε 

ηηκή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» ησλ θνξηηζηψλ (Μ.Σ.=3,31) είλαη πςειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε 

ζηάζε (Test Value=3,00) [t(242)=6,09 p<0,05]. 

Ζ κέζε ηηκή ησλ κειινληηθψλ «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (Μ.Σ.=2,36) είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test 

Value=3,00) [t(452)= – 16,83 p<0,05]. Δπηπιένλ, ε κέζε ηηκή ησλ «πξνζέζεσλ» ησλ αγνξηψλ 

(Μ.Σ.=2,52) είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(209)= – 8,79 

p<0,05]. Σέινο, ε κέζε ηηκή ησλ «πξνζέζεσλ» ησλ θνξηηζηψλ (Μ.Σ.=2,22) είλαη ρακειφηεξε 

απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(242)= – 13,94 p<0,05]. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 130 of 414                                                                                                              

Ζ κέζε ηηκή ηνπ θνηλσληθνχ «ζηεξεφηππνπ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (Μ.Σ.=2,33) είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test 

Value=3,00) [t(452)= – 17,80 p<0,05]. Δπηπιένλ, ε κέζε ηηκή ηνπ «ζηεξεφηππνπ» ησλ αγνξηψλ 

(Μ.Σ.=2,58) είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00)   [t(209)= – 8,71 

p<0,05]. Σέινο, ε κέζε ηηκή ηνπ «ζηεξεφηππνπ» ησλ θνξηηζηψλ (Μ.Σ.=2,11) είλαη ρακειφηεξε 

απφ ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(242)= – 16,81 p<0,05]. 

6.2.2 πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ Μέζσλ Σηκψλ ησλ Αγνξηψλ θαη ησλ Κνξηηζηψλ, γηα 

φιεο ηηο Μεηαβιεηέο ηεο Έξεπλαο. 

Οη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ γηα φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

Σα αγφξηα παξνπζίαζαλ πςειφηεξε κέζε ηηκή «απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» ζηε Φπζηθή 

(Μ.Σ.=3,59) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Μ.Σ.=3,37) [t(451)=3,30 p<0,05]. 

Σα αγφξηα παξνπζίαζαλ πςειφηεξε κέζε ηηκή ζην «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή (Μ.Σ.=3,47) 

ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Μ.Σ.=3,31) [t(451)=2,32 p<0,05]. 

Σα αγφξηα παξνπζίαζαλ πςειφηεξε κέζε ηηκή ζην θνηλσληθφ «ζηεξεφηππν» ζρεηηθά κε ηε 

Φπζηθή (Μ.Σ.=2,58) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Μ.Σ.=2,11) [t(451)=6,48 p<0,05]. 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο «βαζκνινγηθήο 

επίδνζεο» ζηε Φπζηθή κεηαμχ αγνξηψλ (Μ.Σ.=15,62) θαη θνξηηζηψλ (Μ.Σ.=15,79)      

[t(451)= – 0,70 p>0,05]. 

Πίλαθαο 3: Μέζε ηηκή (Μ.Σ.) θαη ηππηθή απφθιηζε (Σ.Α.) ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηα δχν θχια, θαζψο 

θαη independent sample t-tests κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ δχν θχισλ. 

Μεηαβιεηή Φχιν Μ.Σ. Σ.Α. t - test 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Φπζηθή 

Αγφξηα (Ν=210) 3,59 0,72 t (451) = 3,30 

p < 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 3,37 0,72 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε 

Φπζηθή 

Αγφξηα (Ν=210) 3,47 0,71 t (451) = 2,32 

p < 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 3,31 0,79 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

Αγφξηα (Ν=210) 2,52 0,79 t (451) = 3,78 

p < 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 2,22 0,87 

Κνηλσληθφ ηεξεφηππν 

ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

Αγφξηα (Ν=210) 2,58 0,70 t (451) = 6,48 

p < 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 2,11 0,82 
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Βαζκνινγηθή επίδνζε ζηε 

Φπζηθή 

Αγφξηα (Ν=210) 15,62 2,61 t (451) = – 0,70 

p > 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 15,79 2,41 

 

Σέινο, ηα αγφξηα παξνπζίαζαλ πςειφηεξε κέζε ηηκή ζηηο κειινληηθέο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά 

κε ηε Φπζηθή (Μ.Σ.=2,52) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Μ.Σ.=2,22) [t(451)=3,78 p<0,05]. 

Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4, ην 72% ησλ αγνξηψλ θαη ην 47% ησλ θνξηηζηψλ 

εθθξάζηεθε ζεηηθά γηα ηελ επηινγή ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ ζπνπδψλ ζηε Β‘ 

Λπθείνπ, αιιά κφλν ην 11% ησλ αγνξηψλ θαη ην 10% ησλ θνξηηζηψλ ζπκπεξηιακβάλεη ην 

ηκήκα Φπζηθήο σο κία απφ ηηο πηζαλέο επηινγέο ζπνπδψλ. Σν 12% ησλ αγνξηψλ θαη ην 11% 

ησλ θνξηηζηψλ ζα επέιεγε θάπνην επάγγεικα ζρεηηθφ κε ηε Φπζηθή. Σέινο, κφλν ην 9% ησλ 

αγνξηψλ θαη ην 5% ησλ θνξηηζηψλ ζα επέιεγε ην επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο ζε 

ζρνιείν. 

6.3 Αλαιχζεηο πζρέηηζεο 

Οη αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο (correlation analysis) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο έγηλαλ 

κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r, γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο, αιιά θαη γηα θάζε θχιν μερσξηζηά. 

Πίλαθαο 4: Σα πνζνζηά ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζηάζε 

ζε κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. 

Πξνζέζεηο γηα Μειινληηθέο Δπηινγέο 
χλνιν 

(Ν=453) 

Αγφξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

ηε Β‘ Λπθείνπ ζθέθηνκαη λα αθνινπζήζσ 

Πξνζαλαηνιηζκφ Θεηηθψλ πνπδψλ 
59% 72% 47% 

Σν ηκήκα Φπζηθήο είλαη κηα απφ ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο πνπ έρσ σο ζηφρν κεηά 

ην ηέινο ηνπ Λπθείνπ 

11% 11% 10% 

Σν ηκήκα Φπζηθήο ζα είλαη ε πξψηε κνπ 

επηινγή παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο κεηά ην ηέινο 

ηνπ Λπθείνπ 

4% 5% 4% 

Θα ήζεια ε εξγαζία κνπ λα είλαη ζρεηηθή κε ηελ 

επηζηήκε ηεο Φπζηθήο 
12% 12% 11% 

Θα ήζεια λα εξγαζηψ σο θαζεγεηήο Φπζηθήο 

ζε ρνιείν 
7% 9% 5% 
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6.3.1 πζρέηηζε ηεο Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε Φπζηθή ησλ Αγνξηψλ θαη 

ησλ Κνξηηζηψλ ηνπ Γείγκαηνο κε ην Δλδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε Φπζηθή, ηηο 

Μειινληηθέο ηνπο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, ηε Βαζκνινγηθή ηνπο 

Δπίδνζε ζηε Φπζηθή θαη ην Μνξθσηηθφ Δπίπεδν ησλ Γνληψλ ηνπο. 

Ζ «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ζηε Φπζηθή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=453) 

παξνπζίαζε ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ην «ελδηαθέξνλ» ηνπο γηα ηε Φπζηθή (r=0,69 p<0,05), αιιά 

θαη κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,65 p<0,05). Παξνπζίαζε κέηξηα 

ζπζρέηηζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,56 p<0,05) θαη 

κηθξή ζπζρέηηζε κε ην «κνξθσηηθφ επίπεδν» ησλ γνληψλ ηνπο (r=0,21 p<0,05), φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 5. 

Ζ «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ζηε Φπζηθή ησλ αγνξηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=210) παξνπζίαζε 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ην «ελδηαθέξνλ» ηνπο γηα ηε Φπζηθή (r=0,66 p<0,05), αιιά θαη κε ηε 

«βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,67 p<0,05). Παξνπζίαζε κέηξηα ζπζρέηηζε κε 

ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,46 p<0,05) θαη κηθξή ζπζρέηηζε 

κε ην «κνξθσηηθφ επίπεδν» ησλ γνληψλ ηνπο (r=0,32 p<0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

Σέινο, ε «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ζηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=243) 

παξνπζίαζε ηζρπξή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην «ελδηαθέξνλ» ηνπο γηα ηε Φπζηθή (r=0,70 p<0,05), 

φζν θαη κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,66 p<0,05), αιιά θαη κε ηηο 

κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,61 p<0,05). Σέινο, ε ζπζρέηηζε ηεο 

«απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» ησλ θνξηηζηψλ ζηε Φπζηθή κε ην «κνξθσηηθφ επίπεδν» ησλ 

γνληψλ ηνπο δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r=0,11 p>0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 5. 

Πίλαθαο 5: Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r κεηαμχ ηεο «απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ζηε Φπζηθή θαη ηνπ «ελδηαθέξνληφο» ηνπο γηα ηε Φπζηθή, ησλ 

κειινληηθψλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο 

επίδνζεο» ζηε Φπζηθή θαη ηνπ «κνξθσηηθνχ επηπέδνπ» ησλ γνληψλ ηνπο. 

πληειεζηήο πζρέηηζεο Pearson r 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή 

χλνιν 

(Ν=453) 

Αγφξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 
r = 0,69 

p < 0,05 

r = 0,66 

p < 0,05 

r = 0,70 

p < 0,05 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηε Φπζηθή 

r = 0,56 

p < 0,05 

r = 0,46 

p < 0,05 

r = 0,61 

p < 0,05 

Βαζκνινγηθή Δπίδνζε ζηε Φπζηθή 
r = 0,65 

p < 0,05 

r = 0,67 

p < 0,05 

r = 0,66 

p < 0,05 
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Μνξθσηηθφ Δπίπεδν ησλ Γνληψλ 
r = 0,21 

p < 0,05 

r = 0,32 

p < 0,05 

r = 0,11 

p > 0,05 

6.3.2 πζρέηηζε ηνπ Δλδηαθέξνληνο ησλ Αγνξηψλ θαη ησλ Κνξηηζηψλ ηνπ 

Γείγκαηνο γηα ηε Φπζηθή κε ηηο Μειινληηθέο ηνπο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε 

Φπζηθή, ηε Βαζκνινγηθή ηνπο Δπίδνζε ζηε Φπζηθή θαη ην Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν ησλ Γνληψλ ηνπο. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=453) 

παξνπζίαζε ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

(r=0,67 p<0,05), ελψ παξνπζίαζε κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε 

Φπζηθή (r=0,48 p<0,05). Σέινο, ε ζπζρέηηζή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» γηα ηε Φπζηθή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε ην «κνξθσηηθφ επίπεδν» ησλ γνληψλ ηνπο δελ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r=0,04 p>0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ησλ αγνξηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=210) παξνπζίαζε ηζρπξή 

ζπζρέηηζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,63 p<0,05), 

παξνπζίαζε κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,46 

p<0,05) θαη κηθξή ζπζρέηηζε κε ην «κνξθσηηθφ επίπεδν» ησλ γνληψλ ηνπο (r=0,21 p<0,05), 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=243) παξνπζίαζε ηζρπξή 

ζπζρέηηζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,69 p<0,05), ελψ 

παξνπζίαζε κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,51 

p<0,05). Σέινο, ε ζπζρέηηζή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» γηα ηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηψλ ηνπ 

δείγκαηνο κε ην «κνξθσηηθφ επίπεδν» ησλ γνληψλ ηνπο δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(r=0,10 p>0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

Πίλαθαο 6: Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r κεηαμχ ηνπ «ελδηαθέξνληνο» ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηε Φπζηθή θαη ησλ κειινληηθψλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, 

ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή θαη ηνπ «κνξθσηηθνχ επηπέδνπ» ησλ 

γνληψλ ηνπο. 

πληειεζηήο πζρέηηζεο Pearson r 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 

χλνιν 

(Ν=453) 

Αγφξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηε Φπζηθή 

r = 0,67 

p < 0,05 

r = 0,63 

p < 0,05 

r = 0,69 

p < 0,05 

Βαζκνινγηθή Δπίδνζε ζηε Φπζηθή 
r = 0,48 

p < 0,05 

r = 0,46 

p < 0,05 

r = 0,51 

p < 0,05 
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Μνξθσηηθφ Δπίπεδν ησλ Γνληψλ 
r = 0,04 

p > 0,05 

r = 0,21 

p < 0,05 

r = 0,10 

p > 0,05 

6.4 Πξνβιεπηηθά Μνληέια – Αλαιχζεηο Παιηλδξφκεζεο 

Γηα λα ειεγρζνχλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο (regression analysis) σο πξνβιεπηηθφ κνληέιν. 

6.4.1 Αλάιπζε Παιηλδξφκεζεο ηεο Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Αγνξηψλ θαη 

ησλ Κνξηηζηψλ ζηε Φπζηθή, σο Πξνβιεπηηθνχ Γείθηε ηεο Βαζκνινγηθήο 

ηνπο Δπίδνζεο ζηε Φπζηθή. 

Ζ «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ζηε Φπζηθή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=453) 

πξνέθπςε ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή 

(R
2
=0,42 p<0,05), (  =0,65 p<0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

Ζ «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ζηε Φπζηθή ησλ αγνξηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=210) πξνέθπςε 

ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή (R
2
=0,44 

p<0,05), (  =0,67 p<0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

Σέινο, ε «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ζηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=243) 

πξνέθπςε ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή 

(R
2
=0,43 p<0,05), (  =0,66 p<0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

Πίλαθαο 7: Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ηεο «απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» ζηε Φπζηθή, σο πξνβιεπηηθνχ 

δείθηε ηεο «βαζκνινγηθήο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή. 

Πξνβιεπηηθφο Γείθηεο: Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή 

 
χλνιν 

(Ν=453) 

Αγφξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

Βαζκνινγηθή Δπίδνζε ζηε Φπζηθή 

R = 0,65 

R
2
 = 0,42 

R = 0,67 

R
2
 = 0,44 

R = 0,66 

R
2
 = 0,43 

F = 325,63 

p < 0,05 

F = 164,69 

p < 0,05 

F = 183,89 

p < 0,05 

  = 0,65 

t = 18,01 

p < 0,05 

  = 0,67 

t = 12,83 

p < 0,05 

  = 0,66 

t = 13,56 

p < 0,05 
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6.4.2 Αλάιπζε Παιηλδξφκεζεο ηνπ Δλδηαθέξνληνο ησλ Αγνξηψλ θαη ησλ 

Κνξηηζηψλ γηα ηε Φπζηθή, σο Πξνβιεπηηθνχ Γείθηε ησλ Μειινληηθψλ ηνπο 

Πξνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=453) πξνέθπςε 

ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ησλ κειινληηθψλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

(R
2
=0,45 p<0,05), (  =0,67 p<0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ησλ αγνξηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=210) πξνέθπςε ηζρπξφο 

πξνβιεπηηθφο δείθηεο ησλ κειινληηθψλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (R
2
=0,39 

p<0,05), (  =0,63 p<0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

Σέινο, ην «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=243) πξνέθπςε 

ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ησλ κειινληηθψλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

(R
2
=0,48 p<0,05), (  =0,69 p<0,05), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

Πίλαθαο 8: Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ηνπ «ελδηαθέξνληνο» ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηε 

Φπζηθή, σο πξνβιεπηηθνχ δείθηε ησλ κειινληηθψλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε 

Φπζηθή. 

Πξνβιεπηηθφο Γείθηεο: Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 

 
χλνιν 

(Ν=453) 

Αγφξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηε Φπζηθή 

R = 0,67 

R
2
 = 0,45 

R = 0,63 

R
2
 = 0,39 

R = 0,69 

R
2
 = 0,48 

F = 364,51 

p < 0,05 

F = 133,81 

p < 0,05 

F = 219,69 

p < 0,05 

  = 0,67 

t = 19,09 

p < 0,05 

  = 0,63 

t = 11,57 

p < 0,05 

  = 0,69 

t = 14,82 

p < 0,05 

7. πκπεξάζκαηα – πδήηεζε 

ηελ έξεπλα απηή κειεηήζεθε ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα 

κειινληηθέο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηε Φπζηθή, ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηε Φπζηθή 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ ηνπο. 
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Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη θάζε θχιν μερσξηζηά, παξνπζίαζε ζεηηθή 

ζηάζε ηφζν ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή, 

αλαδεηθλχνληαο ηε Φπζηθή σο ζεκαληηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηε ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα αγφξηα παξνπζίαζαλ πςειφηεξε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Φπζηθή ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. ε απηφ ην απνηέιεζκα θαηέιεμαλ έξεπλεο θαη ζε άιιεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Lin et al., 2013). Σα αγφξηα, επίζεο, 

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή ζε ζρέζε κε θνξίηζηα. ε απηφ ην 

απνηέιεζκα θαηέιεμαλ έξεπλεο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Baram–Tsabari & Yarden, 

2008; Boe & Henriksen, 2013; Brotman & Moore, 2008; Levine & Geldman–Caspar, 1996; 

Mujtaba & Reiss, 2013b; Skog, 1991). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε βαζκνινγηθή επίδνζε ζηε Φπζηθή κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ. ε απηφ ην απνηέιεζκα θαηέιεμαλ έξεπλεο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Britner, 

2008; Britner & Pajares, 2006; Haworth et al., 2008; Hong & Lin, 2013; Wang et al., 2007). 

Καζψο ε κεγαιχηεξε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξηψλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα δελ 

εθθξάδεηαη κε αληίζηνηρε βαζκνινγηθή δηαθνξά, θαίλεηαη πσο ηα αγφξηα ππεξεθηηκνχλ θαη 

ηα θνξίηζηα ππνεθηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε Φπζηθή (Bhanot & Jovanovic, 2009; 

Brotman & Moore, 2008; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). 

Σα αγφξηα εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ηελ επηινγή ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ 

ζηε Β‘ Λπθείνπ (κε βαζηθά καζήκαηα ηε Φπζηθή θαη ηα Μαζεκαηηθά) ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (72%) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (47%) (Brotman & Moore, 2008; Mujtaba & Reiss, 

2013a; Skog, 1991). Παξφια απηά, κφλν ην κφλν ην 11% ησλ αγνξηψλ θαη ην 10% ησλ 

θνξηηζηψλ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα ζπκπεξηιάβνπλ ην ηκήκα Φπζηθήο σο κία απφ ηηο πηζαλέο 

επηινγέο ζπνπδψλ. Σα ίδηα ρακειά πνζνζηά παξαηεξνχληαη θαη ζηελ πξφζεζε επηινγήο 

θάπνηνπ επαγγέικαηνο ζρεηηθνχ κε ηε Φπζηθή (αγφξηα: 12%, θνξίηζηα: 11%). Πηζαλή 

εμήγεζε απηήο ηεο ζηάζεο είλαη ε επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδεγψληαο ηνπο λένπο ζε επηινγέο κε πην ζίγνπξε θαη άκεζε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σέινο, κφλν ην 9% ησλ αγνξηψλ θαη ην 5% ησλ θνξηηζηψλ ζα 

ζπκπεξηιακβάλαλε ην επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο ζε ζρνιείν, σο κία απφ ηηο πηζαλέο 

ηνπο επηινγέο. Απηή ε αξλεηηθή ζηάζε ίζσο εθθξάδεη κία γεληθφηεξε δπζαξέζθεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Λπθείνπ, ην νπνίν είλαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

θνξηίδνληαο κε άγρνο ηφζν ηνπ δηδάζθνληεο, φζν θαη ηνπο δηδαζθφκελνπο. Ο ηειεπηαίνο 

ηζρπξηζκφο, βεβαίσο, απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

ε αληίζεζε κε έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Bhanot & 

Jovanovic, 2009; Farega & Joyce 1999; Hong & Lin 2013; Liu et al., 2010; Vincent-Ruz & 

Schunn, 2017), ηα αγφξηα θαη θνξίηζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο εθθξάζηεθαλ αξλεηηθά 

ζην θνηλσληθφ ζηεξεφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρφιεζε κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζην αλδξηθφ παξά ζην γπλαηθείν θχιν. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ελζαξξπληηθφ, 

θαζψο εθθξάδεη κηα άπνςε ηζνηηκίαο ησλ δχν θχισλ, ηφζν απφ ηα αγφξηα, φζν θαη απφ ηα 

θνξίηζηα. 
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Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή πξνέθπςε λα έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή, ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

(r=0,69 p<0,05), φζν θαη γηα θάζε θχιν μερσξηζηά (αγφξηα: r=0,66 p<0,05, θνξίηζηα: r=0,70 

p<0,05). Σν απνηέιεζκα απηφ θέξλεη ηηο δχν κεηαβιεηέο ζε ελαιιαζζφκελνπο ξφινπο αηηίνπ 

– απνηειέζκαηνο. Με άιια ιφγηα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή θαίλεηαη λα πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε Φπζηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ε πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σν αληίζηνηρν θαίλεηαη λα 

ηζρχεη ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο.  

Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή πξνέθπςε ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ηεο 

βαζκνινγηθήο επίδνζεο ζηε Φπζηθή, ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (42%), 

φζν θαη γηα θάζε θχιν μερσξηζηά (αγφξηα: 44%, θνξίηζηα: 43%). Σν απνηέιεζκα απηφ έρεη 

πξνθχςεη θαη απφ άιιεο κειέηεο (Areepattamannil et al., 2011; Britner, 2008; Britner & 

Pajares, 2006; Lavonen & Laaksonen, 2009; Scherer, 2013; Sun et al., 2012). 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή πξνέθπςε ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ησλ κειινληηθψλ 

πξνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (45%), 

φζν θαη γηα θάζε θχιν μερσξηζηά (αγφξηα: 39%, θνξίηζηα: 48%). 

Δπηπξφζζεηα, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή πξνέθπςε λα έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε 

ηηο κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ θνξηηζηψλ (r=0,61 p<0,05) αιιά κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηηο 

κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ αγνξηψλ (r=0,43 p<0,05). Απφ απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξνχκε 

λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θνξίηζηα εθδειψλνπλ ζεηηθέο πξνζέζεηο γηα 

κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή κφλν αλ ζπλδπάδνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ θαη 

πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Φπζηθή (Abraham & Barker, 2015; Brotman & Moore, 

2008; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). Αληηζέησο, πξσηεχνληα ξφιν ζηηο επηινγέο ησλ 

αγνξηψλ θαίλεηαη λα παίδεη ην ελδηαθέξνλ, αθήλνληαο ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

δεπηεξεχνληα ξφιν. ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε επηξξνή ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα, παξά 

ηα θνξίηζηα λα ζπλερίζνπλ ζπνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Mujtaba & Reiss, 2013b; Simon 

et al., 2017; Spear, 1987; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνληψλ δελ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

δχν θχισλ γηα ηε Φπζηθή. 

8. Πξνηάζεηο γηα Δπηπιένλ Μειέηε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ ζηε Φπζηθή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε Φπζηθή σο ζεκαληηθέο ςπρνινγηθέο 

κεηαβιεηέο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε, φζν θαη κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο 

γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. Δπνκέλσο, ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε 

κειέηε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη γηα ηα 
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ππφινηπα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ δηδάζθνληαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ ςπρνινγηθψλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία αλαδείρζεθε απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε, θαζηζηά απαξαίηεην λα πηνζεηνχληαη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο λα 

πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Shin et al., 2015), 

βειηηψλνληαο παξάιιεια θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

(Vincent-Ruz & Schunn, 2017). χκθσλα κε έξεπλεο, ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

κε βησκαηηθφ ηξφπν θαη ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, εληζρχεη ηφζν ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, φζν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ελψ 

παξάιιεια απμάλεη θαη ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Grabau & 

Ma, 2017; Keller, Neumann & Fischer, 2017). Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (Γαβαιάο, 2018a), θαζψο θαη φηη επηδξά ζεηηθά ζηα αηζζήκαηα 

ησλ καζεηψλ γηα ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Γαβαιάο & Γαξγηλίδνπ, 

2019). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα PISA 2015 ηνπ OECD, νη καζεηέο πνπ έρνπλ 

δηδαρζεί ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε δηδαθηηθέο ηερληθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ αμία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο (OECD, 2016).  

Δπνκέλσο, ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο γεληθφηεξα, ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

9. Δπραξηζηίεο 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Θενδσξίδε Διεάλα, Καπλά ηέθαλν, Λνπθνπνχινπ Μαξία, Μαηαθίδε Κσλζηαληίλν, 

Μαπξνπνχινπ Δχε, ηεθαλίδε Ησάλλε, Σξηάληε Κσλζηαληίλν, Φξάγγαηδε Γεκήηξε, γηα ηε 

ζεκαληηθή ηνπο βνήζεηα, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

φζν θαη θαηά ηελ δηαθίλεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο πνπ έρεη ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ ζρεηηθά 

κε ηε Φπζηθή. Ζ έξεπλα εληάζζεηαη ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ 

Πξάμε» ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ ζηφρν λα δψζνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε Φπζηθή ζηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θπζηθψλ επηζηεκψλ, αιιά θαη ζε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα ππνζηεξίμεη ην ζρεδηαζκφ 

πην εχζηνρεο δηδαζθαιίαο, κε θαιχηεξε εζηίαζε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Απηφ πνπ 

δεηείηαη απφ εζάο είλαη λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζαο εθθξάδεη. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν. ε θαλέλα ζεκείν απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ζα 

δεηεζεί απφ εζάο λα δψζεηε ην φλνκα, ην επψλπκφ ζαο ή ηα ζηνηρεία ησλ γνληψλ ζαο. ηηο 

ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηνχληαη απφ εζάο θάπνηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, κε κνλαδηθφ ζηφρν ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. ια ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. 

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

 

Οη πξνηάζεηο 1 – 11 πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζηηο απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ 

πνπ παξνπζηάδεη ε Φπζηθή. Γηα θάζε πξφηαζε, βάιηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό ηεο απάληεζεο πνπ 

ζαο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν. ε θάζε πξφηαζε επηιέμηε κόλν κία απάληεζε. Αλ αιιάμεηε 

άπνςε γηα κία απάληεζε, απιά δηαγξάςηε ηελ θαη επηιέμηε άιιε. 

 

1. 

δηαθσλψ 

απφιπηα 

 2. 

δηαθσλψ 

 3. 

νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

 4. 

ζπκθσλψ 

 5. 

ζπκθσλψ 

απφιπηα 

 

1. Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ. 

2. Θα πξνηηκνχζα λα είρακε ζην ζρνιείν 1 ψξα ηελ εβδνκάδα Φπζηθή (αληί γηα 2). 

3. Θα ήζεια λα παξαθνινπζήζσ ζην ζρνιείν κηα παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο 

επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Φπζηθή. 

4. Θα κνπ θαηλφηαλ βαξεηή κηα επίζθεςε ζην πιαλεηάξην θαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθήο 

εθδξνκήο. 

5. Θα επέιεγα λα δσ ζηελ ηειεφξαζε έλα ληνθηκαληέξ ζρεηηθφ κε ηνπο πιαλήηεο ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

6. Ζ Φπζηθή είλαη απφ ηα πην βαξεηά καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 
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7. Θα παξαθνινπζνχζα κε ελδηαθέξνλ κηα εθπνκπή ζηελ ηειεφξαζε ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζθαηε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Einstein γηα ηελ χπαξμε 

βαξπηηθψλ θπκάησλ. 

8. Θα πξνηηκνχζα λα είρακε ζην ζρνιείν 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα Φπζηθή (αληί γηα 2). 

9. Ζ επίιπζε αζθήζεσλ Φπζηθήο είλαη πνιχ βαξεηή δηαδηθαζία. 

10. Απφ ηα καζήκαηα Φπζηθήο έρσ απνθηήζεη πνιχ ελδηαθέξνπζεο γλψζεηο. 

11. Ζ Φπζηθή είλαη απφ ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ κνπ αξέζνπλ πεξηζζφηεξν. 

 

Οη πξνηάζεηο 12 – 22 πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζηηο απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

θαη ηα δύν θύια. Γηα θάζε πξφηαζε, βάιηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό ηεο απάληεζεο πνπ ζαο 

εθθξάδεη πεξηζζφηεξν. ε θάζε πξφηαζε επηιέμηε κόλν κία απάληεζε. Αλ αιιάμεηε άπνςε γηα 

κία απάληεζε, απιά δηαγξάςηε ηελ θαη επηιέμηε άιιε. 

12. Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ αγνξηψλ παξά 

ησλ θνξηηζηψλ. 

13. Οη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε Φπζηθή ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε έλα αγφξη παξά 

ζε έλα θνξίηζη. 

14. Ζ εξγαζία ηνπ εξεπλεηή θπζηθνχ ζε έλα παλεπηζηήκην ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε 

άλδξα, παξά ζε γπλαίθα. 

15. Σν επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο ζην ζρνιείν ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε άλδξα 

παξά ζε γπλαίθα. 

16. Σα αγφξηα ηεο ηάμεο κνπ δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. 

17. Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ελζαξξχλνπλ πην πνιχ ηα αγφξηα λα αζρνιεζνχλ κε 

ζπνπδέο Φπζηθήο παξά ηα θνξίηζηα. 

18. Ζ κεηέξα κνπ πηζηεχεη φηη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε Φπζηθή ηαηξηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ αγνξηψλ παξά ησλ θνξηηζηψλ. 

19. Ο παηέξαο κνπ πηζηεχεη φηη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε Φπζηθή ηαηξηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ αγνξηψλ παξά ησλ θνξηηζηψλ. 

20. Οη πεξηζζφηεξνη θίινη κνπ πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα αγφξηα παξά γηα ηα θνξίηζηα. 

21. Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο κνπ πηζηεχνπλ φηη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε 

Φπζηθή είλαη πην ρξήζηκεο ζε έλα αγφξη παξά ζε έλα θνξίηζη. 

22. Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγελείο κνπ πηζηεχνπλ φηη ην επάγγεικα ηνπ θπζηθνχ ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζε άλδξα παξά ζε γπλαίθα. 

 

Οη πξνηάζεηο 23 – 33 πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζηηο απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλόηεηά ζαο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Γηα θάζε πξφηαζε, βάιηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό ηεο 

απάληεζεο πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν. ε θάζε πξφηαζε επηιέμηε κόλν κία απάληεζε. Αλ 

αιιάμεηε άπνςε γηα κία απάληεζε, απιά δηαγξάςηε ηελ θαη επηιέμηε άιιε. 
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23. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε έλα ζψκα πνπ θηλείηαη. 

24. Μπνξψ λα εμεγήζσ ηνπο λφκνπο ηνπ Newton ζε έλαλ ζπκκαζεηή κνπ. 

25. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ελφο απηνθηλήηνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, αλ έρσ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα. 

26. Αλ κνπ δνζεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ελφο απηνθηλήηνπ, κπνξψ λα 

πεξηγξάςσ ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

27. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα λα ιχζσ έλα πξφβιεκα 

Φπζηθήο Α΄ Λπθείνπ. 

28. Μπνξψ λα εθαξκφζσ ηηο γλψζεηο κνπ απφ ηα καζήκαηα Φπζηθήο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

εμεγήζσ θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

29. Μπνξψ λα εθηειέζσ κία πεηξακαηηθή δξαζηεξηφηεηα Φπζηθήο ζην ζρνιηθφ 

εξγαζηήξην κε ηε βνήζεηα θχιινπ εξγαζίαο. 

30. Μπνξψ λα θάλσ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην κε ηε βνήζεηα 

θχιινπ εξγαζίαο. 

31. ε κία εξγαζηεξηαθή άζθεζε Φπζηθήο, κπνξψ λα ζρεδηάζσ γξαθηθέο παξαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο πνπ έρσ θαηαγξάςεη. 

32. Μπνξψ λα εξκελεχσ θπζηθά θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ρξεζηκνπνηψληαο 

έλλνηεο ηεο Φπζηθήο. 

33. Μπνξψ λα θαηαιάβσ ην πεξηερφκελν εηδήζεσλ ζηελ ηειεφξαζε γηα ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηε Φπζηθή. 

 

Οη πξνηάζεηο 34 – 44 πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζηηο πξνζέζεηο γηα ηηο κειινληηθέο ζαο 

επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. Γηα θάζε πξφηαζε, βάιηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό ηεο απάληεζεο 

πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν. ε θάζε πξφηαζε επηιέμηε κόλν κία απάληεζε. Αλ αιιάμεηε 

άπνςε γηα κία απάληεζε, απιά δηαγξάςηε ηελ θαη επηιέμηε άιιε. 

34. ηε Β‘ Λπθείνπ ζθέθηνκαη λα επηιέμσ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ Θεηηθψλ πνπδψλ. 

35. ηε Β‘ Λπθείνπ ζθέθηνκαη λα επηιέμσ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ Αλζξσπηζηηθψλ 

πνπδψλ. 

36. ηε Β‘ Λπθείνπ ζα ήζεια λα έρσ πεξηζζφηεξεο ψξεο Φπζηθήο ζην ζρνιηθφ κνπ 

πξφγξακκα (ζε ζρέζε κε ηελ Α΄ Λπθείνπ). 

37. Σν Σκήκα Φπζηθήο είλαη κία απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο πνπ έρσ σο ζηφρν κεηά 

ην ηέινο ηνπ Λπθείνπ. 

38. Σν Σκήκα Φπζηθήο ζα είλαη ε πξψηε κνπ επηινγή παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο κεηά ην 

ηέινο ηνπ Λπθείνπ. 

39. Θα ήζεια λα εξγαζηψ σο θαζεγεηήο Φπζηθήο ζε δεκφζην ζρνιείν. 

40. Θα ήζεια λα εξγαζηψ σο θαζεγεηήο Φπζηθήο ζε ηδησηηθφ ζρνιείν. 

41. Θα κνπ θαηλφηαλ ελδηαθέξνλ λα εξγαζηψ ζε θξνληηζηήξην, δηδάζθνληαο Φπζηθή ζε 

καζεηέο πνπ ζέινπλ λα εηζαρζνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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42. Θα ήζεια λα αθνινπζήζσ ην επάγγεικα ηνπ εξεπλεηή Φπζηθνχ ζε έλα εξεπλεηηθφ 

θέληξν. 

43. Θα ήζεια λα εξγαζηψ σο Φπζηθφο ζην πιαλεηάξην, φπνπ ζα εμεγψ ζε καζεηέο ηα 

αζηξνλνκηθά θαηλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ. 

44. Θα ήζεια λα εξγαζηψ σο θαζεγεηήο Φπζηθήο ζε θάπνην παλεπηζηήκην. 

 

ηηο πξνηάζεηο 45 – 47 πνπ αθνινπζνχλ δεηνχληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε εζάο. Γηα θάζε 

πξφηαζε, βάιηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό ηεο απάληεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε εζάο. ε θάζε πξφηαζε 

επηιέμηε κόλν κία απάληεζε. 

 

45. Φχιν:  1.   θνξίηζη   2.  αγφξη 

 

46. Ο παηέξαο κνπ είλαη: 

1. απφθνηηνο Γεκνηηθνχ ή ιηγφηεξν. 

2. απφθνηηνο Γπκλαζίνπ. 

3. απφθνηηνο Σερληθήο ρνιήο. 

4. απφθνηηνο Λπθείνπ. 

5. απφθνηηνο ΗΔΚ. 

6. απφθνηηνο ΣΔΗ. 

7. απφθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ ή Πνιπηερλείνπ. 

8. θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο (MSc). 

9. θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο (PhD). 

 

47. Ζ κεηέξα κνπ είλαη: 

1. απφθνηηε Γεκνηηθνχ ή ιηγφηεξν. 

2. απφθνηηε Γπκλαζίνπ. 

3. απφθνηηε Σερληθήο ρνιήο. 

4. απφθνηηε Λπθείνπ. 

5. απφθνηηε ΗΔΚ. 

6. απφθνηηε ΣΔΗ. 

7. απφθνηηε Παλεπηζηεκίνπ ή Πνιπηερλείνπ. 

8. θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο (MSc). 

9. θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο (PhD). 

 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 147 of 414 

48. Ο βαζκφο πνπ πήξα ζηε Φπζηθή ζην 1
ν
 ηεηξάκελν ηεο Α΄ Λπθείνπ είλαη: ……. 

 

Απηό ην εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν. ια ηα ζηνηρεία πνπ δψζαηε είλαη εκπηζηεπηηθά θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο. Παξαθαιψ, βεβαησζείηε φηη απαληήζαηε ζε όιεο ηηο πξνηάζεηο, δίλνληαο κία κόλν 

απάληεζε ζε θάζε πξφηαζε. Αλ αιιάμαηε άπνςε γηα κηα απάληεζε, απιά δηαγξάςηε ηελ θαη 

επηιέμηε άιιε.  

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 
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Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ σο παξάγνληαο ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

The behavior of students as a factor of stress in primary education teachers 

Δπαγγειία Καξαγηάλλε, Γηεπζχληξηα Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, Γηδάθησξ ΔΚΠΑ, evaggeliakaragianni@gmail.com 

Evaggelia Karagiannis, Elementary School Director, Dr EKPA, evaggeliakaragianni@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: The human factor within the school unit is a lucrative investment, which it yields 

for a long time to the school unit or to the totality of the education system. Of course, in our 

country, the educational unit is the ultimate recipient of educational policy decisions, as our 

education system is centralized. Executives and teachers are the implementers of the decisions 

of the Ministry of the Interior. A fact that often leads educators to feel work stress in 

international and Greek surveys. The present study aims to explore the behavior of students as 

a stress factor. For this reason, a quantitative survey (with a questionnaire of 1.988 primary 

school teachers) was carried out between November 2015 and January 2016. The findings 

reveal a great deal of stress about student behavior as a stress factor. This article will present 

the stress factor, student behavior as a source of teacher stress. 

Keywords: stress, student behavior, training, interventions 

Πεξίιεςε: Δληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί επηθεξδή 

επέλδπζε, πνπ ζε βάζνο ρξφλνπ απνδίδεη ζην ίδην ην ζρνιείν ή ζηελ νιφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε ρψξα καο ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, φπνπ ην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα είλαη ζπγθεληξσηηθφ, είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνπο εθαξκνζηέο ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. Γεγνλφο  πνπ νδεγεί ζπρλά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ληψζνπλ 

εξγαζηαθφ ζηξεο ζχκθσλα κε δηεζλείο θαη ειιεληθέο έξεπλεο. Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη 

λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, σο παξάγνληα ζηξεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα, κε εξσηεκαηνιφγην ζε 1.988 εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ννεκβξίνπ 2015-Ηαλνπαξίνπ 2016. 

Γηαλεκήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Πεγψλ πλαηζζεκαηηθήο Έληαζεο, πνπ 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ρψξα καο απφ ηε Μνχδνπξα ην 2005.Σα επξήκαηα θαλεξψλνπλ 

ηελ χπαξμε ζηξεο, ζε κεγάιν βαζκφ, αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, σο 

παξάγνληα ζηξεο.  

Λέμεηο-θιεηδηά: ζηξεο, ζπκπεξηθνξά καζεηψλ, επηκφξθσζε, παξεκβάζεηο 
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Δηζαγσγή 

Οη άλζξσπνη κέζα απφ ην επάγγεικά ηνπο ηθαλνπνηνχλ ηηο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο, απνθηνχλ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλεμαξηεζία, απηνπεπνίζεζε, εζηθή ηθαλνπνίεζε θαη πξνζσπηθή 

νινθιήξσζε. H εξγαζία φκσο, εθηφο ησλ άιισλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ. Ο εξγαζηαθφο θφξηνο, ζχκθσλα κε 

έξεπλεο,  κπνξεί λα πξνθαιέζεη απφ ηε κία πιεπξά κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο, 

ηεο κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο ηαρχηεηαο αληίδξαζεο, αιιά θαη απφ ηελ άιιε αχμεζε ησλ 

ζθαικάησλ θαη ησλ αηπρεκάησλ (Reason et al., 1998). Αλαθνξηθά κε ην επάγγεικα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη θαηαηάρζεθε ζηα έμη πεξηζζφηεξν ζηξεζνγφλα 

επαγγέικαηα  θαη ζε απηά πνπ παξέρνπλ ηε ιηγφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Taylor, 

1995).Σν εθπαηδεπηηθφ ζηξεο νξίδεηαη σο θαηάζηαζε αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ (π.ρ ζπµφο), 

πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ελδερφµελεο παζνγφλεο θπζηνινγηθέο µεηαβνιέο (π.ρ ηαρππαιµία) νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζµα θάπνησλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ επαγγειµαηηθφ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηδηαίηεξα φηαλ νη απαηηήζεηο απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο σο απεηιή γηα ηελ 

ςπρνινγηθή θαη ζσµαηηθή επεμία ηνπ (Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Δθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ ζηξεο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, θαίλεηαη, φηη θαη ε απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επεξεάδεηαη εμαηηίαο ηνπ. Οη  εθπαηδεπηηθνί πνπ εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα ζηξεο βηψλνπλ 

έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο, αδπλαηνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ηάμε θαη είλαη αλεπηηπρείο ζηελ 

εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο. Σν ζηξεο επηπξνζζέησο επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο θαη  ηε δέζκεπζε κε ην επάγγεικά ηνπο (Kyriacou, 1987). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη σο έλα απφ ηα πην ζηξεζνγφλα θαη απαηηεηηθά 

επαγγέικαηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (Παππά, 2006). χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ ην 50% κε ην 80% ησλ αζζελεηψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζπλδένληαη κε ην ζηξεο (Cooper & Quick, 1999). Σν Βξεηαληθφ 

Καξδηνινγηθφ Ίδξπκα ην έηνο 1993 αλαθνίλσζε, φηη ην 21% ησλ απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία 

ησλ αλδξψλ νθεηιφηαλ ζε θαξδηαθή λφζν ή πάζεζε θαη φηη ην 45% ησλ πξφσξσλ ζαλάησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 35 έσο 64 εηψλ νθεηιφηαλ ζε θαξδηνπάζεηα. Έρεη εδξαησζεί ε άπνςε, 

φηη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ παζνγέλεζε ζσκαηηθψλ λφζσλ, πξνθαιψληαο 

αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο άγρνο θαη θαηάζιηςε, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

αζθνχλ άκεζεο επηδξάζεηο ζηηο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο ή ζπκπεξηθνξέο θαη απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν λφζνπ (Cooper & Quick, 1999). Έηζη ην ζηξεο παίξλεη δηαζηάζεηο θνηλσληθνχ 

πξνβιήκαηνο, αθνχ νη αξλεηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο απεηινχλ φρη κφλν ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, αιιά πιήηηνπλ θαη ηελ νηθνλνκία κε ηε κνξθή θφζηνπο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, λνζειείαο, έιιεηςε παξαγσγηθφηεηαο, ρακειήο πνηφηεηαο 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη νδεγεί ζε δηάθνξεο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο (Μνχδνπξα, 2005).  

1. ηξεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Σν ζηξεο, αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ αληηδξνχλ νη άλζξσπνη ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο 
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(Μαξνχδαο, 1996) θαη νξίδεηαη σο ε ςπρνινγηθή δπζθνξία ή έληαζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ έθζεζε ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζέηνπλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ζε έλα 

άηνµν. ε απηή ηε θάζε, ελεξγνπνηείηαη µία αληίδξαζε ηνπ νξγαληζµνχ γηα λα αληηµεησπίζεη 

ηελ θαηάζηαζε. Ζ θχζε ηεο αληίδξαζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλδπαζµφ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έθηαζε ησλ απαηηήζεσλ, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο (Roxas, 

2009). Σν ζηξεο δειαδή, πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφµνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. ηαλ ην άηνµν αληηιεθζεί µία αζπµθσλία ή αληίθαζε πξαγµαηηθή ή 

θαληαζηηθή αλάµεζα ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβάιιεη ην πεξηβάιινλ θαη ζηα απνζέµαηά ηνπ 

βηνινγηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά, ηφηε ην άηνκν βηψλεη ην ζηξεο (Αλαγλσζηφπνπινο & 

Παπαδάηνπ, 1992). Σν ζηξεο δηαθξίλεηαη ζε δπζιεηηνπξγηθφ, φηαλ πξνθαινχληαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήµαηα (απνγνήηεπζεο, ζπµνχ, αλεπάξθεηαο θηι.) ηα νπνία εµπνδίδνπλ ην άηνµν λα 

ζπλερίδεη ηε δξάζε ηνπ θαη ζε  δεµηνπξγηθφ, φηαλ θξαηά ην άηνµν ζε εγξήγνξζε θαη ην 

θηλεηνπνηεί γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Οη Lazarus & Folkman, 1984 πεξηγξάθνπλ ην 

ζηξεο σο ηε ζρέζε αλζξψπνπ-πεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηηµάηαη (appraised) απφ ην άηνµν, 

φηη ππεξβαίλεη ή ζέηεη ζε δνθηµαζία ηνπο δηαζέζηµνπο πφξνπο ηνπ θαη βάδεη ζε θίλδπλν ηελ 

πγεία ηνπ. H δηαδηθαζία ηεο απνηίµεζεο πξαγµαηνπνηείηαη ζε δπν γλσζηηθά ζηάδηα: ζην 

πξσηαξρηθφ, θαηά ην νπνίν ην άηνµν εθηηµά ην βαζκφ πνπ ηα εξεζίζµαηα απνηεινχλ απεηιή 

θαη ζην δεπηεξεχνλ, θαηά ην νπνίν ην άηνµν πξνβαίλεη ζε αλαζθφπεζε ησλ επηινγψλ ηνπ 

εθφζνλ αληηιαµβάλεηαη ηελ απεηιή. 

1.1.Οη πεγέο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Οη πεγέο πνπ πξνθαινχλ ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνθαινχληαη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχληαη αληηθεηκεληθά πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ή 

γεγνλφηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εξεζίζκαηα ζσκαηηθνχ ή ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα θαη 

επηθέξνπλ έληαζε ζην άηνκν (Antoniou et al., 2006). 

ηνπο Antoniou et al., 2006 νη πεγέο ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: α) ζηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(π.ρ. πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο, εηεξνγέλεηαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ) β) ζηνπο παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ επαηζζεζία απέλαληη ζην ζηξεο 

θαη εληνπίδνληαη ζην θχιν θαη ζηελ ειηθία θαη γ) ζηνπο δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ (π.ρ. ε πεξηνξηζκέλε θπβεξλεηηθή 

ππνζηήξημε, ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε, ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα, νη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ), απνηεινχλ ζνβαξέο πεγέο 

άγρνπο θαη εμάληιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

1.2. Οη ζπλέπεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ε αξθεηέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ δηαπηζηψλνληαη αλεζπρεηηθά επίπεδα ζηηο απνπζίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηνλ ηαρχ ξπζκφ εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ 

ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη εγθαηάιεηςε ηνπ 

επαγγέικαηνο απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ρακειφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ είζνδν 
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λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν θαηλφκελν ηεο νινθιεξσηηθήο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ή ηεο αιιαγήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νξίδεηαη σο 

θχθινο εξγαζηψλ (Boe,et al., 2008) πνπ ζην επάγγεικα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ιάβεη 

επηδεκηθέο δηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα, ζε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ. πγρξφλσο ε έξεπλα έδεημε, φηη ε 

ρξήζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ιφγσ ηνγελψλ ινηκψμεσλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

δπζθνξία, ε θαηάζιηςε, νη δηαηαξαρέο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην 

εξγαζηαθφ ζηξεο (Montgomery et al., 2006). 

Δθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, θαίλεηαη φηη θαη ε απφδνζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεηαη εμαηηίαο ηνπ ζηξεο. Οη  εθπαηδεπηηθνί πνπ εκθαλίδνπλ πςειά 

επίπεδα ζηξεο βηψλνπλ έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο, αδπλαηνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ηάμε θαη 

είλαη αλεπηηπρείο ζηελ εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο.  Σν ζηξεο αθφκε 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κε 

ηνπο καζεηέο ηνπο θαζψο θαη ηε δέζκεπζε κε ην επάγγεικά ηνπο (Kyriacou, 1987). 

Σν ζηξεο παίξλεη δηαζηάζεηο θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο, αθνχ νη αξλεηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο 

απεηινχλ φρη κφλν ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, αιιά πιήηηνπλ θαη ηελ 

νηθνλνκία κε ηε κνξθή θφζηνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, λνζειείαο, έιιεηςε 

παξαγσγηθφηεηαο, ρακειήο πνηφηεηαο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη νδεγεί ζε δηάθνξεο 

δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο (Μνχδνπξα, 2005). 

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο  

2.1. θνπφο ηεο έξεπλαο 

Ζ εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ επαγγέικαηνο. 

2.2. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

ηελ έξεπλά καο ν επξχηεξνο πιεζπζκφο (νκάδα αηφκσλ κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά) λνείηαη 

ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο. Χο πιεζπζκφο 

ζηφρνο (νκάδα αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία ζα 

κειεηήζεη ν εξεπλεηήο) λννχληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο. Χο δείγκα (ππννκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ ηελ νπνία ε 

εξεπλήηξηα ζα κειεηήζεη γηα λα νδεγεζεί ζε γεληθεχζεηο)  απνηεινχλ νη 1.989 εθπαηδεπηηθνί 

ησλ λνκψλ: Αηηηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Σξηθάισλ, 

Γσδεθαλήζνπ θαη Ζξαθιείνπ Κξήηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε ε ζπζηεκαηηθή 

δεηγκαηνιεςία (systematic sampling) πνπ απνηειεί κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηεο απιήο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, εθφζνλ ππήξρε  δηαζέζηκνο ν πιήξεο θαηάινγνο ησλ κειψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

σο δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 1.989 ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απφ ηνπο λνκνχο Αηηηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Σξηθάισλ, 

Γσδεθαλήζνπ θαη Ζξαθιείνπ Κξήηεο. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχζαλ κέρξη 31-12-2015, ζηηο πεξηνρέο – λνκνχο φπνπ δηελεξγήζεθε 

ε έξεπλα ήηαλ ζπλνιηθά 16.920. Απφ απηνχο ηα  ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ 

έξεπλα αληηζηνίρσο αλήιζαλ ζηα 1.988 ζε πνζνζηφ 11,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ. 

2.3.Δξσηεκαηνιφγην - Μέηξεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο 

Σα εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο είλαη ε ζπλήζεο κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ζηξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη κπνξεί λα γίλεη κε δπν ηξφπνπο. Αξρηθά θαη κέζα απφ έλα κνλνδηάζηαην 

κνληέιν ππνινγηζκνχ εξσηψληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα βαζκνινγήζνπλ ην ζπλνιηθφ ηνπο 

ζηξεο (ζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα απφ ην κεδεληθά ζηξεζνγφλν κέρξη ην ππεξβνιηθά 

ζηξεζνγφλν). 

Γηα ηε µέηξεζε ησλ πεγψλ ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηµνπνηήζεθε 

ην αληίζηνηρν ζπλψλπκν εξσηεµαηνιφγην. Γηα λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

ζηξεο, φπσο ηνπο αληηιαµβάλνληαη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί, ρξεζηµνπνηήζεθε ζαλ βάζε, ην 

Δξσηεµαηνιφγην Πεγψλ Δπαγγειµαηηθήο Έληαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν 

θαηαζθεχαζε ε Μνχδνπξα ην 2005. Ζ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ αλαθέξεη ε 

Μνχδνπξα, είλαη βαζηζµέλν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Kyriacou & Satcliffe, 1978). 

2.4. Γεληθά πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

Σν 52,36% ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέξρεηαη απφ ην λνκφ Αηηηθήο, 7,90% απφ ην 

λνκφ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, 7,85% απφ ην λνκφ Λάξηζαο, 7,44% απφ ην λνκφ Γσδεθαλήζνπ, 

7,24% απφ ην λνκφ Σξηθάισλ, 6,39% απφ ην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο, 5,63% απφ ην λνκφ 

Φζηψηηδαο θαη 5,18% απφ ην λνκφ Καξδίηζαο. Αθφκε ην 70,82% ησλ εξσηεζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηφο καο είλαη γπλαίθεο, ελψ ην 29,18% είλαη άλδξεο πνζνζηά  

αληηπξνζσπεπηηθά αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο. 

Δπίζεο  πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 4,35% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη πξνυπεξεζία απφ 0 έσο 5 έηε, 

πνζνζηφ 14,09%, έρεη πξνυπεξεζία 6 έσο 10 έηε, κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 19,77% 

εκθαλίδεη πξνυπεξεζία 11- 15 έηε θαη πνζνζηφ 20,39% φπνπ θαη ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε πξνυπεξεζία απφ 16 έσο 20 έηε. Δπίζεο έρεη πξνυπεξεζία 26 έσο 30 έηε, 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,32% θαη κφιηο ην 6,10% εκθαλίδεη πξνυπεξεζία 31 έηε θαη 

άλσ. 
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3. Απνηειέζκαηα 

3.1. Πξψηε δήισζε: Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

Πίλαθαο 1. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

 

 

Πιήζνο 

(Ν) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ

(%) 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 55 2,77 2,77 2,77 

Λίγν 186 9,36 9,36 12,12 

Μέηξηα 529 26,61 26,61 38,73 

Πνιχ 873 43,91 43,91 82,65 

Τπεξβνιηθά 345 17,35 17,35 100,00 

χλνιν 1988 100,00 100,00 
 

     

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο κε έλα πνιχ πςειφ 

πνζνζηφ 43,91% ζεσξνχλ, φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (αλππαθνή, 

απζάδεηα θ.η.ι.) απνηεινχλ γηα απηνχο κεγάιε πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο (ζηξεο), 

αξθεηά πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 17,35% πνπ ζεσξεί, φηη βηψλεη 

ππεξβνιηθά, ελψ ην 26,61% κέηξηα, ελψ ην 9,36% δειψλεη ιίγν θαη κφιηο ην 2,77% θαζφινπ.  

3.2. Γεχηεξε δήισζε: Σηκσξία/πεηζαξρία καζεηψλ 

Πίλαθαο 2. Σηκσξία/πεηζαξρία καζεηψλ 

  
Πιήζνο 

(Ν) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 96 4,83 4,83 4,83 

Λίγν 358 18,01 18,01 22,84 

Μέηξηα 780 39,24 39,24 62,07 

Πνιχ 609 30,63 30,63 92,71 

Τπεξβνιηθά 145 7,29 7,29 100,00 

χλνιν 1988 100,00 100,00   

     

     
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 39,24%, φηη βηψλνπλ ζηξεο ζε κέηξην 

επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ ηηκσξία – πεηζαξρία ησλ καζεηψλ σο γελεζηνπξγνχ παξάγνληα 

εθδήισζεο ηνπ ζηξεο επηπξνζζέησο 30,63% «ζηξεζάξνληαη» πνιχ, 7,29% ππεξβνιηθά απφ 

ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα, ελψ ην 18,01% ιίγν θαη κφιηο 4,83% θαζφινπ.  
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3.3. Σξίηε δήισζε: Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα καζεηψλ 

Πίλαθαο 3. Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα καζεηψλ 

  
Πιήζνο 

(Ν) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 80 4,02 4,02 4,02 

Λίγν 306 15,39 15,39 19,42 

Μέηξηα 674 33,90 33,90 53,32 

Πνιχ 706 35,51 35,51 88,83 

Τπεξβνιηθά 222 11,17 11,17 100,00 

χλνιν 1988 100,00 100,00   

     

Αλαθνξηθά κε ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ σο πεγή ζηξεο, νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 35,51% πνιχ θαζψο ζεσξνχλ απηφλ ηνλ 

παξάγνληα, φηη ηνπο νδεγεί ζην ζηξεο, ζε πνζνζηφ 33,90% κέηξηα, 11,17% ππεξβνιηθά, ελψ 

15,39% ιίγν θαη 4,02% θαζφινπ.  

3.4. Σέηαξηε δήισζε: Σάμεηο αλνκνηνγελείο σο πξνο ην επίπεδν 

Πίλαθαο 4. Σάμεηο αλνκνηνγελείο σο πξνο ην επίπεδν 

  
Πιήζνο 

(Ν) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 84 4,23 4,23 4,23 

Λίγν 358 18,01 18,01 22,23 

Μέηξηα 791 39,79 39,79 62,02 

Πνιχ 603 30,33 30,33 92,35 

Τπεξβνιηθά 152 7,65 7,65 100,00 

χλνιν 1988 100,00 100,00 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ, φηη ζε πνζνζηφ 39,79% κέηξηα βηψλνπλ ζηξεο ιφγσ 

ησλ αλνκνηνγελψλ ηάμεσλ σο πξνο ην επίπεδφ ηνπο, έλα κεγάιν πνζνζηφ 30,33% ζεσξεί, φηη 

απηφο ν παξάγνληαο ηνπο «ζηξεζάξεη» πνιχ θαη 7,65% ππεξβνιηθά, ελψ 18,01% ιίγν θαη 

4,23% θαζφινπ.  
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3.5. Πέκπηε δήισζε: Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο 

Πίλαθαο 5. Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο 

  
Πιήζνο 

(Ν) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 59 2,97 2,97 2,97 

Λίγν 241 12,12 12,12 15,09 

Μέηξηα 666 33,50 33,50 48,59 

Πνιχ 788 39,64 39,64 88,23 

Τπεξβνιηθά 234 11,77 11,77 100,00 

χλνιν 1988 100,00 100,00 
 

     
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο  κε έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ 39,64% ζεσξνχλ ηελ έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο σο πεγή ζηξεο θαη ην 11,77% ππεξβνιηθά, ην 

33,50% ζεσξεί κέηξηα, ην 12,12% ιίγν θαη κφιηο ην 2,97% θαζφινπ.  

3.6. Έθηε δήισζε: Έιιεηςε γλψζεσλ γηα ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ κάζεζεο/ 

ζπκπεξηθνξάο 

Πίλαθαο 6. Έιιεηςε γλψζεσλ γηα ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ κάζεζεο/ ζπκπεξηθνξάο 

  
Πιήζνο 

(Ν) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 176 8,85 8,86 8,86 

Λίγν 466 23,44 23,45 32,31 

Μέηξηα 692 34,81 34,83 67,14 

Πνιχ 537 27,01 27,03 94,16 

Τπεξβνιηθά 116 5,84 5,84 100,00 

χλνιν 1987 99,95 100,00 
 

Διιείπνπζεο Σηκέο 1 0,05 
  

χλνιν 1988 100,00 
  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δειψλνπλ, φηη ε πεγή ζηξεο, έιιεηςε 

γλψζεσλ γηα ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο ηνπο νδεγεί ζην ζηξεο ζε 

πνζνζηφ 34,83% κέηξηα, 27,03% πνιχ, 8,86% θαζφινπ θαη  ππεξβνιηθά ζε πνζνζηφ 5,84%. 
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3.7. Έβδνκε δήισζε: Πνιινί καζεηέο κε πξνβιήκαηα κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο 

Πίλαθαο 7. Πνιινί καζεηέο κε πξνβιήκαηα κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο 

  
Πιήζνο 

(Ν) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 50 2,52 2,52 2,52 

Λίγν 189 9,51 9,51 12,03 

Μέηξηα 569 28,62 28,64 40,66 

Πνιχ 848 42,66 42,68 83,34 

Τπεξβνιηθά 331 16,65 16,66 100,00 

χλνιν 1987 99,95 100,00 
 

Διιείπνπζεο Σηκέο 1 0,05 
  

χλνιν 1988 100,00 
  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο  ζεσξνχλ, φηη ε πεγή ζηξεο πνιινί καζεηέο κε πξνβιήκαηα 

κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο νδεγεί ζην ζηξεο σο εμήο: κε πνζνζηφ 42,68% πνιχ, 16,66% 

ππεξβνιηθά, 28,64% κέηξηα, 9,51% ιίγν θαη 2,52% θαζφινπ. 

 4. πκπεξάζκαηα 

4.1. Πξψηε δήισζε: Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ, φηη νη  εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (αλππαθνή, απζάδεηα, θ.η.ι.), ηα νπνία 

απνηεινχλ γηα απηνχο κεγάιε πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο θαη νη  παξάγνληεο - πεγέο 

ζηξεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ,   νη εζσηεξηθνί, δειαδή, παξάγνληεο ζηξεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

4.2. Γεχηεξε δήισζε: Σηκσξία/πεηζαξρία καζεηψλ 

Οη  εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ζηξεο  αλαθνξηθά κε ηελ ηηκσξία – πεηζαξρία ησλ καζεηψλ θαη  

επεξεάδνληαη  απφ απηή ηε δήισζε. Φαίλεηαη, φηη ε ηηκσξία-πεηζαξρία ησλ καζεηψλ 

απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο αγρψλεη, αθνχ έρεη λα θάλεη κε ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

καζεζηαθήο θαη γεληθφηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

4.3.Σξίηε δήισζε: Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα καζεηψλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη, φηη αγρψλνληαη απφ ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ 

καζεηψλ ηνπο, θαζψο ζεσξνχλ, φηη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα "θαλεξψλεη" ηε δνπιεηά ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο νη  εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ, φηη ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα είλαη εξγαζηαθφο 
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παξάγνληαο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο  θαζψο ε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ην θέληξν ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

4.4. Σέηαξηε δήισζε: Σάμεηο αλνκνηνγελείο σο πξνο ην επίπεδν 

 Οη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ζηξεο ιφγσ ησλ αλνκνηνγελψλ ηάμεσλ, ιφγσ  ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο θαη πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  ιφγσ ηεο ζχλζεζεο ησλ ηάμεσλ θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

4.5.Πέκπηε δήισζε: Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο 

Φαίλεηαη, φηη νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπο αθνχ, νη κηζνί θαη πιένλ ζεσξνχλ ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηε κάζεζε 

απαμίσζε ίζσο θαη ησλ ίδησλ. 

4.6.Έθηε δήισζε: Έιιεηςε γλψζεσλ γηα ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ κάζεζεο/ 

ζπκπεξηθνξάο 

Ζ πεγή ζηξεο, έιιεηςε γλψζεσλ γηα ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο κέζα 

ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ φια κεηαβάιινληαη ηάρηζηα, θαίλεηαη, φηη νδεγεί ζην 

ζηξεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

4.7. Έβδνκε δήισζε: Πνιινί καζεηέο κε πξνβιήκαηα κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο 

Φαίλεηαη, φηη ηξεηο ζηνπο πέληε εθπαηδεπηηθνχο αγρψλνληαη απφ ην πιήζνο ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα ή ζπκπεξηθνξάο. Γηα απηφ ην ιφγν ε πεγή ζηξεο, πνιινί καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα κάζεζεο/ζπκπεξηθνξάο, θαίλεηαη, φηη  νδεγεί ζην ζηξεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

5. Πξφιεςε θαη παξέκβαζε 

Έλα ζρέδην παξέκβαζεο ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ρψξν 

πνπ εξγάδνληαη θαη λα αιιάμεη ην ηζρχνλ θαζεζηψο, φπνπ νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο δελ 

γίλνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

χκθσλα κε ηνλ Μαπξνγηψξγν (1999:95), «ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζεζκφο, πνπ πξνζθέξεηαη γηα ην ζπλερή θαη δπλακηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ εξγαζία ηνπ, ηελ πξνζσπηθή, ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη εμέιημε». 

Ο Γεκεηξφπνπινο (1999:199) νξίδεη ηελ ζπκβνπιεπηηθή σο «ηε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ 

νπνία είηε θαηά ηξφπν αηνκηθφ είηε θαηά ηξφπν νκαδηθφ έλαο εηδηθφο, πνπ ππφ νξηζκέλεο 
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πξνυπνζέζεηο ιέγεηαη ζχκβνπινο, ζπλεμεηάδεη κε ην άηνκν ή ηα άηνκα ζέκαηα ή πξνβιήκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ην άηνκν ή ηα άηνκα θαη δηεπθνιχλεη ηε ιχζε ηνπο». Καη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, φπσο ηηο αλαθέξεη πάιη ν Γεκεηξφπνπινο (1999:31), είλαη: «ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε απηνγλσζία, ε ηνπνζέηεζε, ε παξαπνκπή, ε πιεξνθφξεζε, ε 

παξαθνινχζεζε θαη ε παξέκβαζε, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε πξνζαξκνγή, ε απηνπξαγκάησζε, ε 

ςπρνινγηθή ζηήξημε, ε αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ, ε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, ε ζεξαπεία, 

ε απφθηεζε δεμηνηήησλ θαζεκεξηλήο δσήο, ε ζσζηή επηθνηλσλία, ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, ε επηηπρήο κεηάβαζε θηι.».   

Οη Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο (1999) πξνηείλνπλ  παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθφ 

δηνηθεηηθφ επίπεδν, δειαδή απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ θαζεθφλησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ, 

ν θάζε επαγγεικαηίαο λα έρεη ζαθείο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο λα ηεξνχληαη θαηά ηηο ψξεο 

εξγαζίαο ηνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ κείσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο. Αξρηθά ε 

ζπκκεηνρή ηνπ επαγγεικαηία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνζαθήληζε 

ξφισλ νδεγνχλ ζηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, ελψ παξάιιεια 

ηνλ θαζηζηνχλ ιηγφηεξν επάισην ζε ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ 

κέηξν γηα ηελ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ θαζψο ε ζσζηή ηνπνζέηεζε επεξεάδεη ηελ 

πξνζαξκνγή, ηελ απφδνζε θαζψο θαη ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ εξγαδφκελνπ. Δπίζεο, φζν 

πεξηζζφηεξα θαη ζπνπδαηφηεξα είλαη ηα θίλεηξα θαη φζν πην ελδηαθέξνλ ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο, γηα ηνλ εξγαδφκελν, ηφζν πην απνδνηηθφο θαη κε ιηγφηεξν άγρνο ζα είλαη. 

Δπίζεο, ε γλψζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

άγρνπο βνεζάεη θαίξηα θαζψο θαη ε ελαζρφιεζε κε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ παξέρεη ηελ επθαηξία γηα έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

θαη εθηφλσζή ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη ε θαηαλνκή ρξφλνπ θαη 

ελέξγεηαο ζηνπο ηέζζεξηο ηνκείο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, ζηελ εξγαζία, ζηηο ζρέζεηο κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε δηαζθέδαζε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ςπρηθή ηζνξξνπία θαη λα πξνιεθζνχλ πνιιά πξνβιήκαηα. 

Σέινο, θαζνξηζηηθφ ζεσξείηαη ην "κνίξαζκα", είηε κε ηνπο  ζπλαδέιθνπο, είηε κε κέιε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ή ηνπ επξχηεξνπ θηιηθνχ  πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ Αδαιή (1999), 

κέζα απφ ην ρηνχκνξ, ηα αζηεία, ηηο νκάδεο ππνζηήξημεο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη 

ηελ επηβξάβεπζε απφ ζπλαδέιθνπο. ε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ 

δηθηχνπ απφ ζπγγελείο, θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο έξρεηαη θαη ε ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο. Γηα 

λα ζπκβεί απηφ, πξέπεη ν επαγγεικαηίαο λα πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ πσο θαη απηφο κπνξεί λα 

δερηεί λα κηιήζεη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ. 
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Καηαζθεπή άηππνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο θαη πηινηηθή 

ρνξήγεζή ηνπ ζε καζήηξηα Β΄ Γεκνηηθνχ κε νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο (Μειέηε 

Πεξίπησζεο) 

Development of an informal spelling assessment tool and pilot administration of a 2nd 

grade elementary school student with spelling difficulties (Case Study) 

 Γεσξγία Πάξγνπ, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70, MSc Δηδηθήο Αγσγήο 

Georgia Pargou, Teacher, MSc Special Education 

 

 

 

 

Abstract:The present work deals with the construction of an informal psychometric tool for 

assessing orthographic skills. Informal psychometric tools are tests aimed at identifying, 

identifying, and assessing school-age students' cognitive deficits in relation to chronological 

age and curriculum, are informal in nature, enable regular and immediate administration, 

whichever is the longer moment and lead to the design of appropriate educational 

intervention.The informal psychometric tool was administered to an 8-year-old elementary 

school B student who was selected on the recommendation of her general teacher as her 

writers had significant spelling deficits, despite her overall good performance, which raised 

questions. -tips and concerns.  

Keywords: informal psychometric tool, spelling skills, diagnostic evaluation 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαζθεπή θαη ρνξήγεζε άηππνπ 

ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο. Σα άηππα 

ςπρνκεηξηθά εξγαιεία απνηεινχλ δνθηκαζίεο κε ζθνπφ  ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη 

εθηίκεζε ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλκαζεηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηε 

ρξνλνινγηθή ειηθία θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, έρνπλ αλεπίζεκν ραξαθηήξα, 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηαθηηθήο θαη άκεζεο ρνξήγεζεο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή  

θαη νδεγνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Σν άηππν ςπρνκεηξηθφ 

εξγαιείν ρνξεγήζεθε ζε καζήηξηα Β΄ Γεκνηηθνχ δεκφζηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, ειηθίαο 8 εηψλ, 

ε νπνία επηιέρηεθε χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο ηάμεο, θαζψο ηα 

γξαθφκελά ηεο παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά νξζνγξαθηθά ειιείκκαηα, παξά ηε γεληθφηεξε θαιή 

ηεο επίδνζε, γεγνλφο πνπ γελλνχζε εξσηεκαηηθά θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ δηαγλσζηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο καζήηξηαο  πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Σκήκαηνο Έληαμεο, ελψ ηεξήζεθαλ απζηεξά νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο, φπσο θαη 

ε ηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ ηεο δεδνκέλσλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: άηππν ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν, νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα, δηαγλσζηηθή 

αμηνιφγεζε 
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Δηζαγσγή 

Ζ  θαηάθηεζε, αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζαο απνηειεί απνθιεηζηηθφ πξνλφκην 

ησλ αλζξψπσλ  θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, 

θαζψο ε ρξήζε ηεο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. 

Πεξηιακβάλεη ηνλ πξνθνξηθφ (αθξφαζε θαη νκηιία) θαη ην γξαπηφ ιφγν (αλάγλσζε, 

νξζνγξαθία  θαη ζπγγξαθή).  

«Ο γξαπηφο ιφγνο είλαη επηθνηλσληαθή πξάμε πνπ ρξεηάδεηαη έλα θνηλσληθφ πιαίζην θαη έλα 

κέζν γηα λα πξαγκαησζεί, έρεη ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία θαη είλαη δεκηνχξγεκα θνηλσληθφ» 

(Dauite, 2000:256). Απνηειεί  δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθή θαη πλεπκαηηθή  πνπ απαηηεί  

αλαπηπγκέλεο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο θαη  ελεξγνπνίεζε  αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Γηαηππψλεηαη κε ζχκβνια θαη αθνινπζεί εμειηθηηθή πνξεία  κέζα απφ εμειηθηηθά ζηάδηα κε 

ζεκαληηθέο ελδναηνκηθέο δηαθνξέο ζην ξπζκφ θαηάθηεζήο ηνπο, θαζψο  ε επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη θαζνξηζηηθή (Garton&Pratt, 1989).  

Ζ κάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλσζηηθή (απνθσδηθνπνίεζε θαη 

θαηαλφεζε), νξζνγξαθηθή (νξζνγξαθεκέλε γξαθή ιέμεσλ, πξνηάζεσλ, θεηκέλνπ) θαη 

ζπγγξαθηθή (παξαγσγή επηθνηλσληαθνχ θεηκέλνπ) ηθαλφηεηα (Νηθνιφπνπινο, 2016). 

Απνηειεί επίθηεηε δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά. Απφ ηελ ειηθία ησλ 2-3 εηψλ, ηα 

παηδηά θάλνπλ ηηο πξψηεο  ηνπο απφπεηξεο γηα ηε δεμηφηεηα ηεο γξαθήο. Μέζα απφ ηε κίκεζε 

ησλ ελειίθσλ, θάλνπλ ηα πξψηα γξαηδνπλίζκαηα πνπ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ αξρίδνπλ 

βαζκηαία λα κνξθνπνηνχληαη ρσξίο, σζηφζν, λα γλσξίδνπλ ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ.Απφ 

ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, μεθηλνχλ ηελ εθκάζεζε ηεο πξψηεο γξαθήο θαη κέρξη ην 10ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο γξάθνπλ πεξίπνπ 2.500 ιέμεηο. 

1. Οξζνγξαθηθή δεμηφηεηα  

1.1 Οξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο 

Οη δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, απαζρνινχλ έληνλα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ηα πεδία ηεο ζρνιηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, θαζψο κεγάιε κεξίδα καζεηψλ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζε δεηήκαηα νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο κε  δπζθνιίεο ζηελ 

απνηχπσζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο θαη ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή (Πφξπνδαο, 2003∙ 

Γηακαληή, 2010). Ζ νξζνγξαθηθή  δεμηφηεηα πεξηιακβάλεη ηε κάζεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ θαη  

νξζνηαθηηθψλ θαλφλσλ, θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ζεζηαθνχο 

πεξηνξηζκνχο γηα ηα γξάκκαηα (Hagiliassis, Pratt&Jonhson, 2006). 

Σα παηδηά κε νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο, βξίζθνληαη ζε ζηάδην νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο πνπ 

δελ αληηζηνηρεί ζηελ ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία (ηαζηλφο, 1999), παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο 

ζηελ εθηέιεζε  κεραληζηηθψλ δεμηνηήησλ, νπηηθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, νξζνγξαθηθνί θαλφλεο, 

γξακκαηνζπληαθηηθνί θαλφλεο, ιεμηιφγην, ηνληζκφο, θαζψο θαη ζηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή 

κλήκε θαη ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή δηάθξηζε. Οη νξζνγξαθηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 
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απαληψληαη ζπρλφηεξα είλαη: 

 Παξάιεηςε θσλήκαηνο ή ζπιιαβήο 

 Αληηθαηάζηαζε θσλήκαηνο ή ζπιιαβήο 

 Πξφζζεζε γξακκάησλ θσλήκαηνο ή ζπιιαβήο 

 Λάζε ζηε ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο 

 Λάζε ηνληζκνχ (παξαηνληζκφο) ή απνπζία ηφλσλ 

 Λάζε ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ιέμεσλ ζηελ πξφηαζε 

 Καθή γξαθή ησλ γξακκάησλ 

 Αλάκεημε θεθαιαίσλ- πεδψλ  κέζα ζηηο ιέμεηο 

 Αζπλέπεηεο ζην ζρήκα θαη ζην κέγεζνο  ησλ γξακκάησλ 

 Τπέξβαζε ησλ πεξηζσξίσλ ησλ γξακκψλ 

 Λάζε ζε γξακκαηηθνχο θαλφλεο (ιάζε κνξθνινγίαο) 

 Λάζε ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο 

1.2 Καηεγνξίεο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ 

Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο, εθπεθξαζκέλεο ζε νξζνγξαθηθά ιάζε, ζχκθσλα κε ηνπο 

Πξσηφπαπα θαη θαινχκπαθα (2010) ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ έμη θαηεγνξίεο: 

 Φσλνινγηθά ιάζε: αθνξνχλ ζηε  γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρηζε θαη δηαθξίλνληαη ζε 

ιάζε αληηθαηάζηαζεο, παξάιεηςεο, πξνζζήθεο θαη αληηζηξνθήο. 

 Γξακκαηηθά ιάζε: αλαθέξνληαη ζηε κνξθνινγία ησλ ιέμεσλ θαη αλάινγα αλ 

βξίζθνληαη ζε θιηηφ ή άθιηην κέξνο ηνπ ιφγνπ δηαθξίλνληαη ζε ιάζε ζε θιηηή 

θαηάιεμε, ζε άθιηηε θαηάιεμε θαη ζε θιηηηθφ επίζεκα. 

 Δηπκνινγηθά- νπηηθά ιάζε (ιάζε ζηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία): δηαθξίλνληαη ζε 

εηπκνινγηθά-νπηηθά ιάζε ζε θσλήελ, ζε ζχκθσλν, ζε ζεκαηηθά ιάζε ζε πεξίπησζε 

θαλφλα, ζε ζεκαηηθά ιάζε ζε εμαίξεζε θαλφλα θαη ζε ιάζε παξαβίαζεο ηεο 

νπξαληθνπνίεζεο. 

 Σνληθά ιάζε: αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ηνληθνχ ζεκείνπ. Αλάινγα κε ηελ παξνπζία ή 

απνπζία ηνπ ηφλνπ νη θαηεγνξίεο ησλ ηνληθψλ ιαζψλ είλαη ε παξάιεηςε, ε ιάζνο 

ζέζε, ν επηπιένλ ηφλνο, ν κνλνζχιιαβνο ηφλνο θαη ε παξάιεηςε εγθιηηηθνχ ηφλνπ. 

 Λάζε ζηίμεο: αλαθέξνληαη ζηα δηαθξηηηθά ζεκεία ζηίμεο. Σα ζπρλφηεξα ιάζε είλαη 

ηεο παξάιεηςεο, ηεο πξνζζήθεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο. 

 Άιια ιάζε: ζηελ θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη ηα ιάζε πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε θακία 
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απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο  φπσο ε θαζξεπηηθή γξαθή, ηα θελά κεηαμχ ζπιιαβψλ 

θαη ηα θελά κέζα ζηε ιέμε έμσ απφ ηα ζπιιαβηθά ζχλνξα. 

2. Άηππν ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν 

2.1 Καηαζθεπή άηππνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ηεο νξζνγξαθηθήο 

δεμηφηεηαο 

Σα άηππα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία απνηεινχλ δνθηκαζίεο πνπ µπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηα 

γλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, έρνπλ αλεπίζεκν ραξαθηήξα, κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηαθηηθά, άκεζα θαη 

γξήγνξα, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή  θαη νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

αληηκεηψπηζε (Πφξπνδαο, 2003). 

Οξζνγξαθηθή δεμηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο ιέμεσλ, κνλνζχιιαβσλ, 

δηζχιιαβσλ, ηξηζχιιαβσλ ηνπ ηχπνπ Φ, Φ,  θαη πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα θσλνινγηθά, 

κνξθνινγηθά θαη νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη ε νξζή ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο, 

ηφλσλ θαη θεθαιαίσλ γξακκάησλ.  

θνπφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άηππνπ εξγαιείνπ είλαη ε απνηχπσζε ησλ 

νξζνγξαθηθψλ δπζθνιηψλ, θσλνινγηθψλ, κνξθνινγηθψλ, εηπκνινγηθψλ, ρξήζεο ζεκείσλ 

ζηίμεο, ηνληζκνχ θαζψο θαη θεθαιαίσλ –πεδψλ θαηά ηε γξαθή ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ θαζ‘ 

ππαγφξεπζε, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ  νη νξζνγξαθηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη  λα 

ζρεδηαζηεί ζηνρεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. 

 Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο επηκέξνπο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε 

αλά θαηεγνξία: θσλνινγηθά, γξακκαηηθά, εηπκνινγηθά, ζηίμεο θαη ηνληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ θαινχκπαθα θαη Πξσηφπαπα (2010). Πεξηιακβάλεη νξζνγξαθηθά κνηίβα 

πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ (α΄ ηξίκελν) θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη άξζξα, 

νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα. Οη ιέμεηο, δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, έρνπλ επηιεγεί απφ ην 

ιεμηιφγην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, «Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο Γιψζζαο», ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ 

πνπ απαληψληαη ζπρλφηεξα θαη είλαη νηθείεο ζηνπο καζεηέο, νπηηθά θαη ελλνηνινγηθά, αιιά 

θαη απφ ην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο.  

Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη έμη ιέμεηο, δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο θαη 

ηεηξαζχιιαβεο, πςειήο θαη ρακειήο ζπρλφηεηαο απφ ην βηβιίν ηεο Γιψζζαο, Β΄ Γεκνηηθνχ, 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνίρηζεο ησλ 

γξαθεκάησλ κε ηα θσλήκαηα θαη ηεο θσλνινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ιέμεσλ (Πίλαθαο 1). 

χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ΑΠΠ,  νη καζεηέο ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

αζθνχληαη βαζκηαία ζηε θσλεκηθή επίγλσζε, ζηελ εθκάζεζε ηεο θσλνινγηθήο γξαθήο γηα 

ην ζηαδηαθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ λνεηηθνχ ιεμηθνχ, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ιέμεσλ (ΤΠΔΠΘ & ΠΗ, 2002).    
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Πίλαθαο 1:Έιεγρνο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνίρηζεο θαη θσλνινγηθήο ηαπηφηεηαο 
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Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εθηά ιέμεηο ηνπ ηχπνπ Φ,  Φ θαη Φ πςειήο θαη 

ρακειήο ζπρλφηεηαο (Πφξπνδαο, 2003) κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ γξακκαηηθψλ 

θαηαιήμεσλ νπζηαζηηθψλ, αξζεληθψλ, ζειπθψλ θαη νπδεηέξσλ, εληθνχ αξηζκνχ, θαζψο θαη 

ξεκάησλ ελεξγεηηθήο θσλήο πξψηνπ θαη ηξίηνπ πξνζψπνπ εληθνχ αξηζκνχ (Πίλαθαο 2). Οη 

ιέμεηο θαη απηήο ηεο ελφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν ηεο Γιψζζαο, «Σαμίδη ζην θφζκν 

ηεο Γιψζζαο»,  Β΄ Γεκνηηθνχ αιιά θαη ην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ απηήο ηεο 

ειηθίαο. χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζηε Β΄ 

Γεκνηηθνχ, ν ηξφπνο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ γξακκαηηθνχ θαλφλα είλαη θαηά θχξην ιφγν 

επαγσγηθφο, θαζψο δελ παξέρεηαη έηνηκε γλψζε θαη νη καζεηέο θαηαλννχλ ηα γξακκαηηθά 

θαηλφκελα ρσξίο λα απνζηεζίδνπλ κεραληθά γξακκαηηθνχο θαλφλεο (Γαβξηειίδνπ, 

θπξφεξα & Μπεδέ, 2017). 

Πίλαθαο 2: Αμηνιφγεζε γξακκαηηθψλ θαηαιήμεσλ 
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Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη  εθηά ιέμεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο, 

πςειήο θπξίσο, αιιά θαη ρακειήο ζπρλφηεηαο, απμαλφκελεο δπζθνιίαο (Πίλαθαο 3), θαζψο 

ε ειιεληθή γιψζζα ζεσξείηαη γιψζζα κε ηζηνξηθή νξζνγξαθία αθνχ δελ ππάξρεη 

αληηζηνηρία έλα πξνο έλα αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν (Γαβξηειίδνπ, 

θπξφεξα & Μπεδέ, 2017). Οη ιέμεηο θαη απηήο ηεο ελφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν ηεο 

Γιψζζαο, «Σαμίδη ζην θφζκν ηεο Γιψζζαο»,  Β΄ Γεκνηηθνχ. 

Πίλαθαο 3: „Έιεγρνο ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο 

 

ΔΣΤΜΟΛΟΓΗΚΑ 

ΛΑΘΖ 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ  

ΚΑΝΟΝΑ 

 

ΔΣΤΜΟΛΟΓΗΚΟ 

ΦΧΝΖΔΝ 

 

ΔΣΤΜΟΛΟΓΗΚΟ 

ΤΜΦΧΝΟ 

αιιά    

είδα    

γεκίδσ    

παηδηά    

ζρνιείν    

ζάιαζζα    

πεγαίλσ    

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα, ηέινο, ηνπ άηππνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππαγφξεπζε δχν 

πξνηάζεσλ, απνηεινχκελεο ζπλνιηθά απφ δέθα ιέμεηο, πςειήο ζπρλφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν 

ρξήζεο ησλ ζεκείσλ ζηίμεο (ηειεία), ηνπ ηνληζκνχ (παξάιεηςεο, παξαηνληζκνχ) θαη ηνπ 

θεθαιαίνπ γξάκκαηνο ζηα θχξηα νλφκαηα θαη ζηελ αξρή ησλ πξνηάζεσλ (Πίλαθαο 4). 

 

Πίλαθαο 4:Έιεγρνο ζεκείσλ ζηίμεο, ηνληζκνύ θαη ρξήζε θεθαιαίνπ γξάκκαηνο 
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Ζ Μαξία ζα πάεη ζην ρσξηφ. 
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2.2 Πξνθίι καζήηξηαο 

Σν άηππν εξγαιείν ζα ρνξεγεζεί ζε καζήηξηα Β΄ Γεκνηηθνχ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ηελ Α. Σ. 

(8 εηψλ) ε νπνία επηιέρηεθε χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο ηάμεο 

θαζψο ηα γξαθφκελά ηεο παξνπζηάδνπλ νξζνγξαθηθά ειιείκκαηα, παξά ηε γεληθφηεξε θαιή 

ηεο επίδνζε, γεγνλφο πνπ πξνμελεί εξσηεκαηηθά θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

Α.  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ζα ηεξεζνχλ απζηεξά νη δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο (άδεηα εηζφδνπ, ζπγθαηάζεζε γνλέσλ) θαη ε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο καζήηξηαο. 

Ζ Α.Σ. είλαη καζήηξηα ειιεληθήο θαηαγσγήο κε επαξθή έθζεζε θαη εκπεηξία ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα, ελψ παξάιιεια πιεξνί θαη 

ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ θνηηά ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ. 

Δίλαη κνλαρνπαίδη, θξνληηζκέλν παηδί κε άξηζην επίπεδν πεηζαξρίαο, νξγάλσζε θαη ζπλέπεηα 

ζηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο θαη δελ θάλεη απνπζίεο ρσξίο ιφγν. Ζ ζπλνιηθή ηεο επίδνζε 

ραξαθηεξίδεηαη πνιχ θαιή ζηα πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα, σζηφζν, ζηε γξαθή θαη 

ηελ νξζνγξαθία, εκθαλίδεη ζπρλά δπζαλάγλσζην θαη αξγφ γξάςηκν, αγλνεί ησλ ζεκείσλ 

ζηίμεο θαη θάλεη πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε. Γξάθεη φια ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ, 

θεθαιαία θαη πεδά, ζχκθσλα θαη θσλήεληα, αιιά εθδειψλεη αβεβαηφηεηα γηα ηα δηπιά μ, ς. 

Γξάθεη ιέμεηο  δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο θαη πνιπζχιιαβεο ηνπ ηχπνπ Φ, ιέμεηο κε δίςεθα 

θσλήεληα, δίθζνγγνπο θαη κε ιάζε ζηνπο ζπλδπαζκνχο απ, επ. ηηο ιέμεηο κε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, φπσο θαη ζε πξνηάζεηο κε ππαγφξεπζε. 

Άιιεο δπζθνιίεο ηεο Α. ζρεηίδνληαη κε ηελ απνπζία ησλ ηφλσλ, ηε  ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ 
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θαη ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, θαζψο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ. 

2.3 Αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ςπρνκεηξηθή  δνθηκαζία πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ρξήζηκε θαη 

απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε (ζηαζεξφηεηα ζηηο κεηξήζεηο) θαη έγθπξε (λα 

κεηξά απηφ γηα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε). 

Γηα λα είλαη αμηφπηζηε ε ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ,  ζα πξέπεη  ε αμηνινγήηξηα λα γλσξίδεη  

ηηο ζπλζήθεο θαη νδεγίεο ρνξήγεζήο ηνπ, ηηο νδεγίεο βαζκνιφγεζήο ηνπ, θαζψο θαη ην 

ρεηξηζκφ θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Δπίζεο, λα ρνξεγήζεη ην εξγαιείν ζε ήζπρν 

θαη άλεην πεξηβάιινλ καθξηά απφ ζνξχβνπο θαη πεξηζπαζκνχο. Να δεκηνπξγήζεη θηιηθή 

αηκφζθαηξα κε ηε καζήηξηα, λα είλαη επαίζζεηε ζε ζεκάδηα θφπσζήο ηεο θαη λα δηαθφπηεη 

ηε ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε καζήηξηα ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαη 

ζπκκεηέρεη ζηηο δνθηκαζίεο κεραληθά. Να ελζαξξχλεη ηε καζήηξηα ζπζηεκαηηθά, ρσξίο, 

σζηφζν, λα παξεθθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ, ελψ νη 

παξαηεξήζεηο ηεο δελ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Σν επίπεδν 

δπζθνιίαο ησλ δνθηκαζηψλ λα είλαη αληίζηνηρν κε ηελ ειηθία ηεο καζήηξηαο θαη λα 

ζπλδέεηαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σέινο, λα έρεη πάληα καδί ηεο ην εξγαιείν, ην 

θπιιάδην θαη ηνλ νδεγφ εμέηαζεο, έλα ρξνλφκεηξν γηα λα ειέγρεη αλ ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη 

ζπλζήθεο, ψζηε λα κε ρξεηαζηεί επαλάιεςε ηεο αμηνιφγεζεο (Cohen, Manion&Morrison, 

2007∙ Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011). 

 Αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ, ε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή απνηειεί 

ζεκαληηθή παξάκεηξν θαζψο εμεηάδεη θαηά πφζν ην άηππν εξγαιείν κεηξά ηηο νξζνγξαθηθέο 

δπζθνιίεο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε. Σα ζηνηρεία (items) ηνπ ζπληζηνχλ έλα δείγκα 

αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ε δηαηχπσζή ηνπ είλαη ζαθήο θαη  δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζήο ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ δηαθνξεηηθνχο βαζκνινγεηέο  θαη ηε 

ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, νη θιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ απνηππψλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρνξεγείηαη (Cohen, 

Manion&Morrison, 2007∙ Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011).  

Οη πεξηνξηζκνί ηνπ εξγαιείνπ εζηηάδνληαη ζην εχξνο ησλ δνθηκαζίσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, 

θαζψο θαη ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ πεξηνξηζκέλε αμηνπηζηία πνπ αλαγθαζηηθά 

ραξαθηεξίδεη ηηο ςπρνεθπαηδεπηηθέο κεηξήζεηο, εηδηθά φηαλ βαζίδνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ 

εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ζε κηθξφ αξηζκφ πιεζπζκνχ πνπ ρνξεγνχληαη, θαζηζηά πξνθαλέο φηη 

ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ελδεηθηηθή θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε επηθχιαμε. Ζ  

παξαπνκπή γηα αμηνιφγεζε απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο είλαη απφιπηα επηβεβιεκέλε πξηλ ηε 

δηαηχπσζε  δηαγλσζηηθψλ θξίζεσλ νη νπνίεο ζα έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή πνξεία νπνηνπδήπνηε καζεηή. 
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3. Υνξήγεζε εξγαιείνπ 

3.1 Πηινηηθή ρνξήγεζε εξγαιείνπ 

Πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε, ε αμηνινγήηξηα ζπκπιήξσζε ζην εμψθπιιν ηνπ θπιιαδίνπ εμέηαζεο, 

ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηεο καζήηξηαο (φλνκα, θχιν, κεηξηθή γιψζζα, ηάμε θνίηεζεο, 

ζρνιείν), θαζψο θαη ηα δηθά ηεο ζηνηρεία  θαη ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζεο.  

ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο, ε αμηνινγήηξηα εμήγεζε ζηε καζήηξηα  ηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζνχληαλ. ηε ζπλέρεηα, ηεο έδσζε κηα θελή ζειίδα κε αξηζκεκέλεο γξακκέο θαη 

δηάβαζε δπλαηά θαη θαζαξά ηελ εθθψλεζε ηεο πξψηεο δνθηκαζίαο. Γελ επηηξεπφηαλ θακία 

βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ δνθηκαζηψλ. ε φιεο ηηο δνθηκαζίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν κνιχβη θαη γφκα. Ζ αμηνινγήηξηα  παξαθνινπζνχζε δηαθξηηηθά ηε 

γξαθή ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα δηαθνπήο ηνπ εξγαιείνπ 

φθεηιε λα ζηακαηήζεη φηαλ ε καζήηξηα έθαλε ηέζζεξα δηαδνρηθά ιάζε ζε ηέζζεξηο 

δηαδνρηθέο ιέμεηο. Βαζκνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θάζε θιίκαθαο θαη ζπκπιήξσζε ηηο 

απαληήζεηο ζην εηδηθφ θπιιάδην εμέηαζεο.  Γελ ππήξρε ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ, σζηφζν, πεξαηψζεθε κέζα ζε 20 ιεπηά ηεο ψξαο. 

3.2 Αμηνιφγεζε εξγαιείνπ 

Ζ βαζκνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ άηππνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πεξηγξαθηθά θαη πνζνηηθά.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο καζήηξηαο ζε θάζε θιίκαθα ηνπ άηππνπ εξγαιείνπ 

θαηακεηξήζεθε ην άζξνηζκα ησλ ιαζψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε θσλνινγηθή, κνξθνινγηθή θαη 

ηζηνξηθή ηαπηφηεηα ησλ ιέμεσλ, ηνλ ηνληζκφ, ηε ρξήζε θεθαιαίσλ–πεδψλ θαη ησλ ζεκείσλ 

ζηίμεο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ Πξσηφπαπα θαη θαινχκπαθα (2010). Δμεηάζηεθαλ 

ηα είδε ησλ ιαζψλ  ζε θάζε θαηεγνξία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε επηπιένλ αλάιπζε ησλ ιαζψλ 

θάζε θαηεγνξίαο ζε ππνθαηεγνξίεο κε βάζε ηελ «Κιείδα θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο 

νξζνγξαθηθψλ ζθαικάησλ» (Μνπδάθε, Πξσηφπαπαο, ηδεξίδεο & ίκνο, 2010). 

Σα θσλνινγηθά ιάζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε έμη ππνθαηεγνξίεο: αληηθαηάζηαζε ζπιιαβήο-

θσλήκαηνο, πξνζζήθε ζπιιαβήο- θσλήκαηνο, παξάιεηςε ζπιιαβήο-θσλήκαηνο, 

αληηκεηάζεζε ζπιιαβήο-θσλήκαηνο, ζπλδπαζκνί απ/επ θαη ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ απνθιίζεηο ζηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρηζε. Ζ Α. έγξαςε 

ηηο κηζέο απφ ηηο ιέμεηο πνπ ηεο ππαγνξεχηεθαλ κε θσλνινγηθά ιάζε ζηνπο ζπλδπαζκνχο 

(απιή/αθιε), ελψ πξφζζεζε θψλεκα ζηε ρξήζε ησλ δηπιψλ γξακκάησλ (ςάζηλνο/ πζάζηλνο) 

θαη παξέιεηςε γξάκκα ζε θψλεκα πνπ αθνπγφηαλ φκνην κε ην πξνεγνχκελν 

(εμσγήηλνη/εθζνγίλη). 

 Σα γξακκαηηθά, κνξθνινγηθά ιάζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο: θιηηηθή 

θαηάιεμε νπζηαζηηθψλ αξζεληθψλ (πχξαπινο, Φιεβάξεο), ζειπθψλ (ιέμε), νπδεηέξσλ 
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(θεγγάξη) θαη ξεκάησλ (θάλσ, γξάθεη) γηα ηελ παξνρή άκεζεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηε 

γελίθεπζε ή φρη ησλ ιαζψλ ζε φια ηα κέξε ηνπ ιφγνπ. Σα πεξηζζφηεξα ιάζε ζεκεηψζεθαλ 

ζηηο θαηαιήμεηο ξεκάησλ (θάλσ/θάλν, γξάθεη/ γάθη) θαζψο θαη ζηελ θαηάιεμε αξζεληθνχ 

νπζηαζηηθνχ (Φιεβάξεο/ Φιεβάξηο). 

Σα εηπκνινγηθά, νπηηθά ιάζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ζεκαηηθφο θαλφλαο 

(γεκίδσ), εηπκνινγηθφ θσλήελ νπηηθφ (πεγαίλσ) θαη εηπκνινγηθφ ζχκθσλν νπηηθφ (αιιά). 

Παξαηεξήζεθαλ ζνβαξά ειιείκκαηα ηφζν ζηε γξαθή ιέμεσλ ζεκαηηθνχ θαλφλα 

(ζρνιείν/ζρνιίν, παηδηά/πεδηά) φζν θαη νπηηθνχ εηπκνινγηθνχ θσλήεληνο (είδα/ίδα, πεγαίλσ/ 

πηγελν). 

Σα ηνληθά ιάζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: κνλνζχιιαβε ιέμε (νη/ζην/ζα), 

δηζχιιαβε (πάεη/ρσξηφ) θαη ηξηζχιιαβε ιέμε (αχξην/αξρίδνπλ/δηαθνπέο/Μαξία) κε ηελ Α. λα 

κελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ηδηαίηεξα ζηε δηάθξηζε ησλ κνλνζχιιαβσλ ιέμεσλ. 

 Σα ιάζε θεθαιαίσλ–κηθξψλ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: θχξην φλνκα 

(Μαξία) θαη ηελ αξρή πξφηαζεο (Αχξην αξρίδνπλ /Ζ Μαξία). Ζ Α. δε δπζθνιεχηεθε ζηε 

ρξήζε ηνπο κε εμαίξεζε ην άξζξν (ε) αληί γηα (Ζ), θαζψο δε ρξεζηκνπνίεζε ηειεία ζην ηέινο 

ηεο πξνεγνχκελεο  πξφηαζεο (δηαθνπέο). 

Σα ιάζε ζηίμεο δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε κία κφλν ππνθαηεγνξία: ηε ρξήζε ηεο ηειείαο (.), φπνπ 

ε Α. ηε ρξεζηκνπνίεζε κφλν ζην ηέινο ηεο ππαγφξεπζεο θαη ησλ δχν πξνηάζεσλ. 

Γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλαινγηθή (ratio) θιίκαθα θαη 

ππνινγίζηεθε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ γξάθηεθαλ νξζνγξαθεκέλα πξνο ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ πνπ απνηεινχζαλ ην άηππν εξγαιείν θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ ζε πνζνζηφ. Ζ κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία ήηαλ 30, 

ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν βαζκνιφγεζεο ηνπ εξγαιείνπ, θαζψο θάζε νξζνγξαθεκέλε ιέμε 

βαζκνινγνχληαλ κε 1 κνλάδα θαη ε ιαλζαζκέλε κε 0 κνλάδεο. Ζ ζπλνιηθή επίδνζε ηεο Α. 

ήηαλ 17 νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο ζηηο 30, δειαδή πνζνζηφ επηηπρίαο 57% , επίπεδν θάησ απφ 

ην πξνζδνθψκελν ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηεο, θαζψο ην θξηηήξην επάξθεηαο ηεο 

νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο γηα ηε Β΄ Γεκνηηθνχ απνηεινχζε ην 60%. Δηδηθφηεξα: 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνίρηζεο ε Α. έγξαςε 3 νξζνγξαθεκέλεο ζηηο 

6 ιέμεηο κε πνζνζηφ επηηπρίαο 50%. 

ηε δεχηεξε ελφηεηα, ηε γξαθή ιέμεσλ ζχκθσλα κε ηε κνξθνινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα ε 

επίδνζε ηεο Α. ήηαλ 4 νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο ζηηο 7 κε πνζνζηφ επηηπρίαο 57%. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα, ηε γξαθή ιέμεσλ ζχκθσλα κε ηελ εηπκνινγηθή, νπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ε 

Α. έγξαςε 3 νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο ζηηο 7 κε πνζνζηφ επηηπρίαο 43% . 

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα πνπ πεξηιάκβαλε ηε γξαθή δπν πξνηάζεσλ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ηνληζκνχ, ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη ησλ θεθαιαίσλ-πεδψλ ε Α. 

έγξαςε νξζνγξαθεκέλα 7 ζηηο 10 ιέμεηο κε πνζνζηφ επηηπρίαο 70%. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο δνθηκαζηψλ ηνπ άηππνπ εξγαιείνπ έδεημαλ φηη ηα 
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πεξηζζφηεξα νξζνγξαθηθά ιάζε ηεο Α. ήηαλ θσλνινγηθά, δειαδή νη θζφγγνη ησλ ιέμεσλ δελ 

απνηππψζεθαλ κε ην θαηάιιειν γξάθεκα κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο θσλνινγηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ ιέμεσλ, θαζψο νη νξζνγξαθηθέο δεμηφηεηεο εμαξηψληαη απφ ηα θσλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο (Ατδίλεο, 2010).  

Γπζθνιίεο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ εθαξκνγή γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ηδηαίηεξα 

εηπκνινγηθψλ. Απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πξνθχπηεη πσο ε Α.  δελ έρεη θαηαλνήζεη 

επαξθψο ηα θαηαιεθηηθά κνξθήκαηα ησλ ξεκάησλ ιφγσ ηεο κνξθνινγηθήο πνιππινθφηεηαο 

ηνπ θιηηηθνχ ζπζηήκαηφο ηνπο, ελψ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο θαη ζηε ρξήζε ησλ ζεκαηηθψλ 

θαλφλσλ θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ θσλήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ιέμεσλ. (Protopapas, Fakou, Drakopoulou,  Skaloumbakas&Mouzaki, 2013· Diamanti, 

Goulandris, Stuart&Campbell, 2014).  

Σέινο, ηα ιάζε ηεο ηειεπηαίαο δνθηκαζίαο  ήηαλ ιηγφηεξα θαη ελδερνκέλσο λα νθείινληαη ζε 

απξνζεμία, θαζψο δε θάλεθαλ δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζε ησλ κνλνζχιιαβσλ απφ ηηο 

ηνλνχκελεο ιέμεηο. ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο δηαπηζηψζεθε άηαθηε ρξήζε ηεο ηειείαο, 

ελψ παξαηεξήζεθε ζσζηή ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο ζηα θχξηα νλφκαηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ιάζε ηεο Α. θαηαδεηθλχνπλ ζεκαληηθά  ειιείκκαηα θσλεκηθήο θαη 

νπηηθφ- νξζνγξαθηθήο επίγλσζεο, θαζψο θαη αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο κλήκεο θαη δηάθξηζεο, 

ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, ψζηε λα δηαηππσζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ νξζνγξαθηθή ηεο δεμηφηεηα. 

πκπεξάζκαηα 

Σν άηππα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο καζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πξψηε αιιά θαη κέζε ζρνιηθή ειηθία, παξά ηελ πεξηνξηζκέλε αμηνπηζηία θαη 

εγθπξφηεηα επηηξέπνπλ θαη κπνξνχλ λα απνηππψλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο καζεηηθψλ 

πιεζπζκψλ κε νξζνγξαθηθά ειιείκκαηα. εκαληηθή, σζηφζν, πξνυπφζεζε απνηεινχλ νη 

παξάκεηξνη ηνπ νξηζκνχ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ησλ δνθηκαζίσλ, ηνπ ηξφπνπ ρνξήγεζή 

ηνπο, θαζψο θαη ησλ νδεγηψλ θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Οη δνθηκαζίεο επηβάιιεηαη λα 

είλαη επδηάθξηηεο, ζχληνκεο θαη λα κελ θνπξάδνπλ ηνπο καζεηέο. Σέινο, ζηα εξγαιεία ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη  αληηπξνζσπεπηηθά κνηίβα απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιαζψλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, λα δηαζέηνπλ βηβιηνγξαθηθή θαη επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε  απφ  πιείζηνπο εξεπλεηέο σο ιάζε πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζνγξαθηθή γλψζε, 

ζχκθσλα κε ηελ ειηθία θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Ζ επθνιία ζηελ ρξήζε ησλ άηππσλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ ιφγσ ηνπ αλεπίζεκνπ 

ραξαθηήξα ηνπο, θαζηζηά ηα εξγαιεία ρξήζηκα θαη πξνζηηά ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

θαζψο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θάζε πεξίζηαζε αλάινγα κε ηα γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ  θαη λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ρνξεγνχληαη, ρσξίο κάιηζηα νη εμεηαδφκελνη λα 

ληψζνπλ ην άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Ζ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν 

θαη νη ηερληθέο πξφιεςεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο απφ ηνπο θαζεγεηέο.   

The abusive behavior of secondary school students in school and its prevention and 
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Abstract: Σhe aim of this study is to investigate the abusive behavior of pupils in the school 

and during the lesson in the classroom, as teachers perceive it, the frequency is presented, the 

problems created by it and the causes that lead them students to adopt such behavior. It also 

attempts to investigate the teachers attitudes and the techniques they apply to tackle this 

phenomenon and to create an appropriate educational learning environment in classroom and 

to highlight the need for their support and training in the proper management of such 

behaviors.  

Keywords: abusive behavior, school offenses, classroom management 

Πεξίιεςε: ηε παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ην θαηλφκελν ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν θαη ηελ ζρνιηθή ηάμε φπσο ηελ 

αληηιακβάλνληαη νη θαζεγεηέο, ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή θαη ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ηνπο καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά. Δπηρεηξείηαη επίζεο ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ απηνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε δεκηνπξγία   

νκαινχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε θαη αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη  

επηκφξθσζε ηνπο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζρνιηθή παξαβαηηθφηεηα, δηαρείξηζε ηάμεο 

 1. Δηζαγσγή 

Έλα επίθαηξν θαη ζνβαξφ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα είλαη ε αχμεζε 

ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ηφζν κέζα ζηελ ηάμε φζν θαη ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

χκθσλα κε ηελ Poulou (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Πνπξζαλίδνπ, 2016) έξεπλεο έρνπλ 

θαηαδείμεη φηη ην 1/6 ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα 
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ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, ελψ άιινη εξεπλεηέο ππνινγίδνπλ ην πνζνζηφ 

ζην 3-20% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

ε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα ην θαηλφκελν ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ 

είλαη ηφζν έληνλν φζν ζε άιιεο ρψξεο αιιά έρεη απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

απαζρνιεί ζνβαξά ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζσζηά απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Πνπξζαλίδνπ, 2016). Ζ απμεηηθή ηάζε νθείιεηαη θαη ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ιάβεη κεγάιεο 

δηαζηάζεηο, θαη επεξέαζε φρη κφλν ην βηνηηθφ επίπεδν πνιιψλ νηθνγελεηψλ αιιά θαη ηελ 

ςπρνινγία ησλ παηδηψλ. Ζ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νηθνγέλεηα επεξεάδεη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ (Νηνιηνπνχινπ, 

2015) κε απνηέιεζκα λα εθηνλψλνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε απνθιίλνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο. 

Ζ αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απαηηεί πεξαηηέξσ κειέηε θαη αληηκεηψπηζε αλά ζρνιείν 

αιιά θαη αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο, Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη αλά ηχπν ζρνιείνπ, 

Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην, Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. 

Έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο κειέηεο είλαη ε πνιχρξνλε πξνζσπηθή εκπεηξία 

κνπ απφ ηε ζέζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηηο ηερληθέο 

ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμεο αιιά θαη 

απφ ηε ζέζε ηεο Γηεπζχληξηαο ζην ΔΠΑ.Λ Κάησ Νεπξνθνπίνπ φπνπ θαινχκαη θαζεκεξηλά 

λα δηαρεηξηζηψ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη λα ζηεξίμσ-ζπκβνπιεχζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαζεγεηέο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

κέζα ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε, φπσο ηελ 

αληηιακβάλνληαη νη θαζεγεηέο, ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή θαη ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ηνπο καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά.  Δπηπξνζζέησο κειεηψληαη: ε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ θαη νη ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ, εμνκαιχλνπλ, ηελ ζπκπεξηθνξά απηή θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ, καζεζηαθφ θιίκα κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηελ ζρνιηθή ηάμε. Σέινο πξνηείλνληαη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

2. Δξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη εξσηήκαηα  

Καηά ηνλ Earl Babbie (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Υαιθηά, Λάινπ & Μαλσιέζνπ, 2015), ηξεηο 

είλαη νη ζπλεζέζηεξνη θαη ρξεζηκφηεξνη ζθνπνί κηαο έξεπλαο ε δηεξεχλεζε, ε πεξηγξαθή θαη 

ε εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη νη ηερληθέο πξφιεςεο θαη ηξνπνπνίεζεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ 
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Γξάκαο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη είλαη: 

● Πνηεο κνξθέο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν θαη ζε ηη 

ζπρλφηεηα; 

● Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο εληάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; 

● Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

● Πσο δηαρεηξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο καζεηέο κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά κέζα 

ζηελ ηάμε; 

● Πνηεο ηερληθέο εθαξκφδνπλ γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ, εμνκαιχλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή; 

● Πνηεο ηερληθέο εθαξκφδνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ, καζεζηαθφ 

θιίκα κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη: 

● Να θαηαγξαθνχλ ηα θαηλφκελα ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα ηξία ζρνιεία 

Γπκλάζην, Λχθεην, ΔΠΑ.Λ. 

● Να δηεξεπλεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

● Να δηεξεπλεζνχλ νη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ, 

εμνκαιχλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή. 

● Να δηεξεπλεζεί πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ην ζρνιείν. 

3. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη «κηα ζπκπεξηθνξά είλαη πξνβιεκαηηθή ή δηαηαξαγκέλε ή 

αλεπηζχκεηε, φηαλ ελνριεί  ην  ίδην  ην  παηδί  ή  ηα  πξφζσπα  ηνπ  πεξηβάιινληφο  ηνπ  θαη  

πξνθαιεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζην ίδην ή θαη ζηνπο άιινπο» (Υξεζηάθεο, 2012, ζ.154).  

Ζ «ζρνιηθή παξαβαηηθφηεηα» είλαη έλαο θιάδνο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη πξνζδηνξίδεηαη 

απφ έλα ζχλνιν αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο: νη ιεθηηθέο επηζέζεηο, νη ςπρνινγηθέο 

επηζέζεηο, ε πξνζβνιή, ε επίδεημε ηζρχνο ζε πην αδχλακν παηδί κε πξφζεζε ηελ πξφθιεζε 

θφβνπ, πφλνπ, αλεζπρίαο θαη‘ επαλάιεςε (Farrington, 1993). Ζ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζην ζρνιείν κπνξεί λα κελ ζεσξείηαη θνηλσληθά απνδεθηή, αιιά δελ ζπληζηά απαξαίηεηα 

παξάβαζε λνκηθνχ θαλφλα (Εειηαζθνπνχινπ, 2011). 

Ζ παξαβαηηθή – αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ είλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε θαη επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην ζεηηθφ θαη αζθαιέο θιίκα πνπ 
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ρξεηάδεηαη ε ζρνιηθή ηάμε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά.  

Οη κνξθέο παξαβαηηθήο-αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ κεηαμχ: καζεηή θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (απνπζίεο, 

αξγνπνξία, αλππαθνή, απζάδεηα, κε ζπκκεηνρή ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ), καζεηή θαη 

καζεκάησλ (κε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, απνπζία ηζάληαο θαη πξνεηνηκαζίαο απφ ην ζπίηη), 

καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο (κε ζεβαζκφο ζε θαζεγεηέο – ζπκκαζεηέο, εμχβξηζε, 

ρπδαίεο εθθξάζεηο, αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, δηαηάξαμε ηνπ καζήκαηνο, αλππαθνή, 

απζάδεηα), καζεηψλ κεηαμχ ηνπο (ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (bulling), ζσκαηηθή, ιεθηηθή βία), 

καζεηή θαη ηδηνθηεζίαο (θαηαζηξνθή βηβιίσλ, δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο  ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ ρσξίο αηηία) (Μπίθνο, 2011; Μπίθνο, 2014). 

Καηά ηνλ Walker (1997), ε ζπκπεξηθνξά απηή εθδειψλεηαη κέζα ζηελ ηάμε φηαλ νη 

καζεηέο/καζήηξηεο: ζεθψλνληαη απφ ηε ζέζε ηνπο, γειάλε, αληηκηινχλ θαη βξίδνπλ, ελνρινχλ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ρηππάλε θαη ηζαθψλνληαη, αγλννχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

δηακαξηχξνληαη, ιέλε ςέκαηα, δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, εθδειψλνπλ 

ζπκφ, θαηαζηξέθνπλ ηε ζρνιηθή πεξηνπζία, δελ νινθιεξψλνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη. 

Ζ εθδήισζε κίαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε παζνινγηθνχο ή ζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο φπσο: πξνβιήκαηα πγείαο, εθεβείαο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ππεξθηλεηηθφηεηα, ρακειή λνεκνζχλε, ελδννηθνγελεηαθή βία, 

θνηλσληθή πξνέιεπζε, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, θ.ά. (Παλαγάθνο, 2016). 

 Έλαο παξάγνληαο επίζεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή 

είλαη ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζεο θαη 

πεηζαξρίαο πνπ εθαξκφδεη, ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή θαη γεληθφηεξα ην θιίκα ηεο ηάμεο. (Πνπξζαλίδνπ, 2016). 

Παλειιαδηθή έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ην 2007, έδεημε φηη ην 68% ησλ καζεηψλ 

αηζζάλεηαη θνχξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ην 58% φηη βηψλεη έληνλε πίεζε, ην 

53% φηη ληψζεη πιήμε, θαη έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 32% βηψλεη απνγνήηεπζε (Ρέληδηνο, 2014). 

ε έξεπλα επίζεο πνπ δηελήξγεζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (ΤΠΔΠΟ) ζε 3.000 καζεηέο 

Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ απφ 450 ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο παξαηεξήζεθε φηη:  

«Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη Έιιελεο καζεηέο δηαπξάηηνπλ ή πθίζηαληαη επηζεηηθέο πξάμεηο 

είλαη ζρεηηθά κηθξή. Σα πνζνζηά ησλ επηζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ δηαπξάηηνπλ νη καζεηέο 

δηαθέξνπλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

πξνβιέςνπκε εάλ ζε έλα ζρνιείν δηαπξάηηνληαη πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο επηζεηηθέο πξάμεηο 

απφ καζεηέο. Έηζη, ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη φηη παίδνπλ, κεηαμχ άιισλ: ην κέγεζνο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ν αξηζκφο ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ. ζν πην πνιινί είλαη νη καζεηέο ζην 

ζρνιείν θη φζν πην πνιιά είλαη ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο επηζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδειψλνληαη απφ ηνπο καζεηέο.» (Motta & Tsergas, 

2000:7-9). 
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Δπίζεο ζε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.) ζε ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φπνπ παξνπζηάζζεθαλ θξνχζκαηα παξαβαηηθφηεηαο απφ 

εθήβνπο καζεηέο παξαηεξήζεθε φηη ζε πνζνζηφ 9-11% νη καζεηέο πνπ δέρζεθαλ ζρνιηθή 

βία απνπζίαζαλ ζηε ζπλέρεηα απφ 1-10 κέξεο απφ ην ζρνιείν ιφγσ ηνπ θφβνπ (Σζίγθαλνπ, 

2005). 

ε έξεπλα ηνπ ζε ζρνιεία ν Dan Olweus (2009) πνπ πξψηνο αλαγλψξηζε ην πξφβιεκα ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη εξεχλεζε ηα αίηηα, ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο, 

απέδεημε φηη κε επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο είλαη δπλαηή ε κείσζε ηεο 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 

50% (Παλαγάθνο, 2016).  

Ζ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ απαηηεί εηδηθέο ηερληθέο πξφιεςεο πξηλ εθδεισζνχλ 

αιιά θαη ηερληθέο παξέκβαζεο γηα ηελ εμνκάιπλζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπο.  Δίλαη απαξαίηεηε 

ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κεηεθπαηδεχζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο) ζηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ (Παλαγάθνο, 2016) θαζψο θαη ε 

ζηήξημε ζην έξγν ηνπο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ ηνκέα ηεο Φπρνινγίαο. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πνηθίιεο ηερληθέο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ φπσο: ην κνληέιν πξφιεςεο θαηά ηνλ W. Glasser θαη ην κνληέιν πξφιεςεο θαηά 

ηνλ J. Kounin, ε ζέζπηζε θαλφλσλ (ην καζεηηθφ ζπκβφιαην ηάμεο ή ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ) θαη ηα βησκαηηθά ζεκηλάξηα απφ εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο κε 

ζπκκεηνρή καζεηψλ, θαζεγεηψλ, καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

Σν κνληέιν πξφιεςεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ηνπ W. Glasser, πνπ πξναλαθέξζεθε, βαζίδεηαη 

ζηηο 4 αλάγθεο ηνπ καζεηή πνπ είλαη: Ζ αλάγθε γηα αγάπε, ν έιεγρνο, ε ειεπζεξία θαη ε ραξά 

(ε ζεκαληηθφηεξε) (Glasser, 1999). 

Σα 6 βήκαηα ηνπ κνληέινπ πξφιεςεο αηνκηθψλ πεξηπηψζεσλ ηνπ W. Glasser είλαη (Glasser, 

1999; Νάζαηλαο, 2008): 

1. Δμαζθάιηζε έλα απνθεληξσκέλν θαη ζπκκεηνρηθφ πιαίζην νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. 

2. Δμαζθάιηζε ζην καζεηή κε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά εκπεηξίεο πνπ λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ γηα αγάπε, απηνδηάζεζε, ειεπζεξία, ραξά. 

3. Βνήζεζέ ηνλ λα εληνπίζεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

4. Βνήζεζέ ηνλ λα αμηνινγήζεη ηελ αλεπίηξεπηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

5. Βνήζεζέ ηνλ λα πξνγξακκαηίζεη έλα ζρέδην βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα γίλεη 

απηφλνκνο θαη ππεχζπλνο. 

6. Οξγάλσζε ζπλαληήζεηο κε ην καζεηή θαη αμηνιφγεζε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο. 

Σα πέληε θχξηα ζεκεία ηνπ κνληέινπ πξφιεςεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ηνπ Kounin, πνπ 

πξναλαθέξζεθε, είλαη (Manning, & Bucher, 2013; Παλαγάθνο, 2016 ): 
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1. Γλψζε ηεο εθάζηνηε ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Άκεζε θαη ζσζηή αληίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νπνηαδήπνηε 

εθδήισζε κε θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο.  

2. Ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα αληίδξαζε ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο δηδαζθαιίαο.  

3. Γηαηήξεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρσξίο δηαθνπέο, κε 

άζθνπεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο.  

4. Απνθπγή ηεο αλίαο ησλ καζεηψλ κε ηε θξνληίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο.  

5. Γηεπθφιπλζε ηεο θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε κε ηελ παξνρή 

πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Αλαθέξνληαη επίζεο ζηε βηβιηνγξαθία θαη πνιιέο ηερληθέο παξέκβαζεο φπσο: ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε ηερληθή ηεο αλαπιαηζίσζεο, 

ε ηερληθή ηεο θεξθφπνξηαο, ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε, ε απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή απφ ηελ 

ηάμε, ε επηβνιή πνηλήο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. (Παλαγάθνο, 2016; Schrumpf, 

Crawford & Bodine, 1997). 

ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο κε ηελ νηθνδφκεζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή. 

 ηελ ηερληθή ηεο αλαπιαηζίσζεο θαηαλνείηαη ε ησξηλή πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή θαη δηεξεπλψληαη ζεηηθέο ελαιιαθηηθέο εξκελείεο θαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο.  

ηελ ηερληθή ηεο θεξθφπνξηαο επηθεληξσλφκαζηε ζηηο πξνβιεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θη φρη ζην 

πξφβιεκα. ην ζπκβφιαην καζεηή –θαζεγεηή ή ζρνιείνπ θαηαγξάθνληαη ηη ζέιεη ν καζεηήο 

θαη ηη ζέιεη ν θαζεγεηήο ή ην ζρνιείν (δηθαηψκαηα-ππνρξεψζεηο).  

Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο επίζεο είλαη πνιχηηκε γηαηί βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ πεγή 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα βνεζήζνπκε απφ θνηλνχ (γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί-ζρνιείν) λα 

δηνξζσζεί ή λα πξνιεθζεί ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. 

 Οη ηερληθέο απνκάθξπλζεο θαη πνηλψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν 

θαη λα πξνηηκάηαη ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε πνπ θαζνξίδεηαη θαη κε ηελ Τπνπξγηθή 

απφθαζε ΤΑ 10645/ΓΓ4/22-1-2018 (ΦΔΚ 120/Β/23-1-2018) ζην ην Πιαίζην Οξγάλσζεο 

ρνιηθήο Εσήο, πνπ θαηαξηίδεηαη θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηηθψλ 

θνηλνηήησλ θάζε ζρνιείνπ σο εμήο: «Οη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ελέξγεηεο (φπσο έθθξαζε 

ζπγγλψκεο, απνθαηάζηαζε δεκηψλ, έκπξαθηε κεηακέιεηα, δηακεζνιάβεζε) ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε πεξηζζφηεξν ήπηα κέζα απφ ηα 

παηδαγσγηθά κέηξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ελέξγεηεο απνθαζίδνληαη 

κεηά απφ ζπδήηεζε θαη ζε ζπκθσλία κε φπνηνλ/α καζεηή/ηξηα αθνξνχλ θαη κπνξνχλ λα 

πεξηγξάθνληαη εθηελέζηεξα ζην Πιαίζην Οξγάλσζεο ρνιηθήο Εσήο θάζε ζρνιείνπ.» 

Γηα ηελ έγθαηξε πξφιεςε ησλ πεξηζηαηηθψλ επηζεηηθφηεηαο θαη ζρνιηθήο βίαο αλαθέξνληαη 
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θαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα, φπσο ην Ννξβεγηθφ, ην κνληέιν Dan Olweus ή ην Φηλιαλδηθφ 

κνληέιν KIVAKOULOU, ή ην πξφγξακκα, ην νπνίν πηνζεηήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηελ 

Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ Δ.Φ.Τ.Π.Δ (ηζηνζειίδα  

https://www.snf.org/29711) (Ρέληδηνο, 2014). 

4.  Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 

 Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έρεη σο αθνξκή έλα πξνβιεκαηηζκφ θαη πξνζπαζεί λα απαληήζεη 

ζε έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Γεκεηξφπνπινο, 2004). Οη εξεπλεηηθέο ηερληθέο δηαθξίλνληαη ζε 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο, νη πνζνηηθέο αλαιχνπλ ηελ πνζφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

πνπ εμεηάδεηαη θαη νη πνηνηηθέο αλαθέξνληαη ζην είδνο, ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ηνπ 

θαηλνκέλνπ (Gorard & Taylor, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Βεξλαξδάθε  (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Υαιθηά θ.ά., 2015) ππάξρνπλ δχν 

βαζηθέο εξεπλεηηθέο ηερληθέο γηα «ηελ θνηλσληθή έξεπλα θαη θαη‟ επέθηαζε, γηα ηηο 

δεκνζθνπήζεηο θαη ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο, απηή πνπ βαζίδεηαη ζηα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία κε πνζνηηθή κέζνδν θαη απηή  πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε 

ηεο ζηάζεο ησλ εξσηψκελσλ κε πνηνηηθή επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ, ψζηε νη απαληήζεηο λα 

πξνζιακβάλνληαη σο κηα νιφηεηα».   

Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ είλαη πνζνηηθή (Quantitative), δεηγκαηνιεπηηθή, 

κηα εκπεηξηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθά θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία θαη βαζίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Gorard & Taylor, 2004). 

Ζ έξεπλα ήηαλ πξσηνγελήο αθνχ ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ άκεζα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζπκκεηείραλ θαη δηεξεπλεηηθή γηαηί δελ είρε γίλεη άιιε θνξά κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο σο 

πξνο ηα κέζα ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη 

θνηλσληνκεηξηθή. 

Χο πξνο ην ζθνπφ είλαη πεξηγξαθηθή, παξεκβαηηθή, πξνθαηαξθηηθή-πηιφηνο, αθνχ γίλεηαη 

πεξηγξαθή απφ ηνπο εξσηψκελνπο εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζην ζρνιείν πνπ εξγάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δεκνγξαθηθή πεξηνρή. 

Δπίζεο είλαη δηεξεπλεηηθή γηαηί απφ ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα ιφγσ ηνπ κηθξνχ εχξνπο ηνπ δείγκαηνο.  

4.1 Πιεζπζκφο θαη δείγκα έξεπλαο 

Ο πιεζπζκφο (population) ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ εξγάδνληαη ζε ρνιηθέο Μνλάδεο ηνπ Ννκνχ 

Γξάκαο. 

Οη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηε δεηγκαηνιεςία κε 
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πηζαλφηεηεο θαη ηε δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηεο (Υαιηθηάο θ.ά., 2015). Γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρηεθε ε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, ρσξίο πηζαλφηεηα, ε 

δεηγκαηνιεςία θξίζεσο ή ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία, φπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή ψζηε λα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθά θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα πηινηηθή έξεπλα (Cohen et al., 2008; Υαιηθηάο θ.ά., 

2015). 

Σν δείγκα (sample) ηεο έξεπλαο απνηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2018-2019 ζηα ηξία ζρνιεία ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ: ην Γπκλάζην Κάησ 

Νεπξνθνπίνπ κε πιήζνο θαζεγεηψλ 11, ην Λχθεην Κάησ Νεπξνθνπίνπ κε πιήζνο θαζεγεηψλ 

12 θαη ην ΔΠΑ.Λ. Κάησ Νεπξνθνπίνπ κε πιήζνο θαζεγεηψλ 8. 

4.2 Δξγαιείν έξεπλαο 

Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε  ζαλ κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ έλα δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθήο ζπκπιήξσζεο (Υαιηθηάο θ.ά., 2015), ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

κέζσ ηνπ Google forms πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηε Google.  Ζ ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ελδείθλπηαη γηα πνζνηηθέο έξεπλεο φπσο ε ζπγθεθξηκέλε θαη δίλεη ρξφλν 

ζηνπο εξσηψκελνπο λα ην κειεηήζνπλ πξηλ απαληήζνπλ ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο (Cohen & Manion, 1994; Φαξξνχ & 

Εαθεηξφπνπινο, 2001). 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο δηρνηνκηθέο (λαη –φρη), απιήο επηινγήο, 

πνιιαπιήο επηινγήο  θαη ηχπνπ Likert ή πνζνηηθήο δηαβαζκηζηηθήο επηινγήο (θαζφινπ-ιίγν-

κέηξηα-πνιχ) (Παπαδεκεηξίνπ, Φιψξνπ & Αλαζηαζηάδνπ, 2001). Σν εξσηεκαηνιφγην 

ρξεζηκνπνηήζεθε έηνηκν απφ ηελ Γηπισκαηηθή ηεο Γξνχιηα Γ. (2015)  αθνχ πξψηα 

ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα γίλεη κηθξφηεξν θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηξείο ελφηεηεο εξσηήζεσλ. ηελ πξψηε ελφηεηα κε ηίηιν 

«Α. Γηεξεχλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηελ 

ηάμε» έρνπκε έμη (6) εξσηήζεηο ηχπνπ απιήο επηινγήο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη Likert. ηελ 

ελφηεηα απηή δηεξεπλάηαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη 

κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (εξψηεζε 1) θαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ κνξθψλ πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεσξνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί φηη εκθαλίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ην καζήκαηνο (εξσηήζεηο 2 έσο 

6).  

ηελ δεχηεξε ελφηεηα κε ηίηιν «Β. πλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε» έρνπκε πέληε (5) 

εξσηήζεηο ηχπνπ απιήο επηινγήο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη Likert. ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη 

δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εμαηηίαο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη ζε ηη πνζνζηφ ην θαζέλα (εξψηεζε 1) θαζψο 

θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηφζν γηα λα ελδπλακψζνπλ ηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη γηα λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθφ καζεζηαθφ θαη ςπρνινγηθφ 

θιίκα ζηελ ηάμε ηνπο πξνιακβάλνληαο θαη ηξνπνπνηψληαο ηελ αλεπηζχκεηε θαη 

δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κέζα ζε απηή (εξσηήζεηο 2 έσο 5). 

ηελ ηξίηε ελφηεηα κε ηίηιν «Γ. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία - εξγαζηαθή θαηάζηαζε» έρνπκε 

έμη (6) εξσηήζεηο ηχπνπ απιήο επηινγήο θαη πνιιαπιήο επηινγήο. ηελ ελφηεηα απηή 

απνηππψλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ην πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δειαδή ην θχιν, ε ειηθία, νη επηπιένλ ζπνπδέο, ην ζρνιείν ππεξεζίαο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

θαη ε εξγαζηαθή ζρέζε.   

4.3 Γηαδηθαζία έξεπλαο 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, αθνχ έγηλε ε θαηάιιειε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δηακνξθψζεθαλ νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ην 

ζηφρν θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

 Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δφζεθε πξψηα ειεθηξνληθά ην εξσηεκαηνιφγην κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Κάησ 

Νεπξνθνπίνπ: Ζκεξήζην Γπκλάζην, Ζκεξήζην Γεληθφ Λχθεην, Ζκεξήζην Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 

ινγηζηηθψλ θχιισλ θαη ηνπ SPSS.  

5. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο  

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο φπσο πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξάκκαηα θαη θαηάιιεινπο πίλαθεο φπνπ 

απεηθνλίδνληαη θαηάιιεια ζε πνζνζηά νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη είλαη 

νκαδνπνηεκέλα ζε ηξία κέξε: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, Γηεξεχλεζε αληηιήςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη πλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

ην πξψην κέξνο (Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία) παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

δείγκαηνο.  ην δεχηεξν κέξνο (Γηεξεχλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε) παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ κνξθψλ πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεσξνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί φηη εκθαλίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ην καζήκαηνο. ην ηξίην κέξνο 

(πλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε) παξνπζηάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 
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ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εμαηηίαο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη ζε ηη 

πνζνζηφ ην θαζέλα θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν γηα λα 

ελδπλακψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθφ καζεζηαθφ θαη 

ςπρνινγηθφ θιίκα ζηελ ηάμε πξνιακβάλνληαο θαη ηξνπνπνηψληαο ηηο αλεπηζχκεηεο θαη 

δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κέζα ζε απηή. 

5.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Οη εξσηεζέληεο ήηαλ 54,8% γπλαίθεο (βιέπε Πίλαθα 5.1), νη ζπκκεηέρνληεο ειηθηαθά είλαη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ 36 έσο 55 εηψλ ζε πνζνζηφ 83,9%  (βιέπε Πίλαθα 5.2), νη πεξηζζφηεξνη 

έρνπλ 11-20 έηε ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζε πνζνζηφ 58,10% (βιέπε Πίλαθα 5.3). 

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηε εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη κφληκνη ελψ κφλν 

έλα πνζνζηφ 25,81% είλαη αλαπιεξσηέο θαη ειάρηζηνη νη σξνκίζζηνη (2) (βιέπε Πίλαθα 5.4). 

Τπεξεηνχλ ζην Ζκεξήζην Λχθεην 12, ζην Ζκεξήζην ΔΠΑ.Λ. 8 θαη ζην  Ζκεξήζην Γπκλάζην 

11 (Πίλαθα 5.5). 

Δίλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 14, δηδαθηνξηθνχ 2 θαη  δεχηεξνπ πηπρίνπ  2 (βιέπε Πίλαθα 

5.6) ελψ 13 δελ έρνπλ άιιν πηπρίν εθηφο ηνπ βαζηθνχ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ  (67,7%) ησλ 

θαζεγεηψλ δελ έρεη παξαθνινπζήζεη  ζεκηλάξην ζρεηηθφ κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο (βιέπε 

Πίλαθα 5.7). 

Πίλαθαο 5.1: Φχιιν ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

 

Άλδξαο 14 45,20% 

Γπλαίθα 17 54,80% 

χλνιν 31 100% 
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Πίλαθαο 5.2: Ζιηθία ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

 

25-35 

εηψλ  
2 6,50% 

36-45 

εηψλ 
18 58,10% 

46-55 

εηψλ 
8 25,80% 

56-65 

εηψλ 
3 9,70% 

χλνιν 31 100% 

 

 

Πίλαθαο 5.3: Υξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

 

1-10 έηε  10 32,30% 

11-20 

έηε  
18 58,10% 

21-30 

έηε  
2 6,50% 

>30 1 3,20% 

χλνιν 31 100% 
 

 

Πίλαθαο 5.4 Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηε εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο Γ/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 

Αλαπιεξσηήο 8 25,81% 

Μφληκνο 21 67,74% 

Χξνκίζζηνο 2 6,45% 

χλνιν 31 100% 
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Πίλαθαο 5.5: Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ αλά ζρνιείν 

 

Γπκλάζην 11 35,48% 

Λχθεην 12 38,71% 

ΔΠΑ.Λ. 8 25,81% 

χλνιν 31 100% 

 

 

Πίλαθαο 5.6: Καηνρή Μεηαπηπρηαθνχ, δηδαθηνξηθνχ, δεχηεξνπ πηπρίνπ 

 

 

Γηδαθην-

ξηθνχ 
2 6,45% 

Μεηαπηπ-

ρηαθνχ 
14 45,16% 

Γεχηεξνπ 

πηπρίνπ 
2 6,45% 

Καλέλα 

απφ ηα 

παξαπάλσ 

13 41,94% 

χλνιν 31 100% 

 

 

Πίλαθαο 5.7: Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζρεηηθφ κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

 

ρη 21 67,70% 

Ναη 10 32,30% 

χλνιν 31 100% 
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5.2 Γηεξεχλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηελ 

ηάμε 

5.2.1 πρλφηεηα πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ηάμεο θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή 

ρξνληά 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη ν 1 ζηνπο 2 θαζεγεηέο (48,40%) ηνπ 

δείγκαηνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε (βιέπε Πίλαθα 5.8). Έλα κεγάιν 

πνζνζηφ (45,2%) ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα (βιέπε Πίλαθα 5.9) 

Πίλαθαο 5.8:  πρλφηεηα πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ηάμεο θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά 

 

ιίγν 3 25,80% 

θαζφινπ 8 9,70% 

κέηξηα 15 48,40% 

πνιχ 5 16.10% 

χλνιν 31 100% 

 

 

Πίλαθαο 5.9: Αχμεζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

 

 

ιίγν 8 25,80% 

θαζφιν

π 
8 25,80% 

κέηξηα 1 3,20% 

πνιχ 14 45,20% 

χλνιν 31 100% 
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5.2.2 Καηαζπαηάιεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην 48,49% απάληεζε φηη ράλεη πνιχηηκν δηδαθηηθφ ρξφλν  γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε (βιέπε Πίλαθα 5.10). 

Πίλαθαο 5.10: Καηαζπαηάιεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

 

Ναη 15 48,49% 

ρη 16 51,61% 

χλνιν 31 100% 

  

5.2.3 πκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ηνλ Πίλαθα 5.11 φπνπ θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  παξαηεξνχκε φηη ην  22,58% ησλ θαζεγεηψλ 

ζπλαληνχλ πεξηζζφηεξν θαηλφκελα αλππαθνήο θαη ελφριεζεο ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ην 

12,90% αλαθέξνπλ ηελ ρξήζε θηλεηνχ κέζα ζηελ ηάμε θαη 1 ζηνπο 10 ηελ θαζπζηεξεκέλε 

πξνζέιεπζε. 

 

Πίλαθαο 5.11: πκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

Καζπζηεξεκέλε  

πξνζέιεπζε 

 

ιίγν 15 48,39% 

θαζφινπ 2 6,45% 

κέηξηα 11 35,48% 

πνιχ 3 9,68% 

χλνιν 31 100% 
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Αλππαθνή 

 

ιίγν 7 22,58% 

θαζφινπ 1 3,23% 

κέηξηα 16 51,61% 

πνιχ 7 22,58% 

χλνιν 31 100% 

 

Δλφριεζε 

 ζπκκαζεηψλ 

 

ιίγν 7 22,58% 

θαζφινπ 1 3,23% 

κέηξηα 16 51,61% 

πνιχ 7 22,58% 

χλνιν 31 100% 
 

Υξήζε θηλεηνχ 

 ηειεθψλνπ 

 

ιίγν 12 38,71% 

θαζφινπ 14 45,16% 

κέηξηα 1 3,23% 

πνιχ 4 12,90% 

χλνιν 31 100% 
 

5.2.4 πκπεξηθνξέο καζεηψλ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο 

ηνλ Πίλαθα 5.12 φπνπ θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

παξαηεξνχληαη απφ ηνπο 3 ζηνπο 10 πεξηζζφηεξν θαηλφκελα ιεθηηθήο βίαο θαη απεηιέο παξά 

ζσκαηηθή επίζεζε ή θνηλσληθή απνκφλσζε. 
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Πίλαθαο 5.12: πκπεξηθνξέο καζεηψλ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

Λεθηηθή Βία, Απεηιέο 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζφινπ 4 12,90% 

κέηξηα 9 29,03% 

πνιχ 4 12,90% 

χλνιν 31 100% 
 

σκαηηθή επίζεζε 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζφινπ 15 48,39% 

κέηξηα 2 6,45% 

πνιχ 0 0,00% 

χλνιν 31 100% 
 

Κνηλσληθή απνκφλσζε 

 

ιίγν 12 38,71% 

θαζφινπ 12 38,71% 

κέηξηα 5 16,13% 

πνιχ 2 6,45% 

χλνιν 31 100% 
 

5.2.5 Πξνβιήκαηα νκαδηθήο απεηζαξρίαο ζηελ ηάμε 

ηνλ Πίλαθα 5.13 φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα πξνβιήκαηα νκαδηθήο απεηζαξρίαο ζηελ ηάμε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 3,23% αλαθέξνπλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαηλφκελα  απμεκέλνπ βαζκνχ δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη ιηγφηεξν ην 25,81% απηψλ. Δλψ ην 16,13% παξαηεξεί φηη ππάξρεη πνιχο 

ζφξπβνο κέζα ζηελ ηάμε.  
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Πίλαθαο 5.13: Πξνβιήκαηα νκαδηθήο απεηζαξρίαο ζηελ ηάμε 

Απμεκέλνο βαζκφο δηελέμεσλ 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζφινπ 8 25,81% 

κέηξηα 8 25,81% 

πνιχ 1 3,23% 

χλνιν 31 100% 
 

Δπηζεηηθφηεηα 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζφινπ 9 29,03% 

κέηξηα 8 25,81% 

πνιχ 0 0,00% 

χλνιν 31 100% 
 

Τςειφ επίπεδν ζνξχβνπ 

 

ιίγν 12 38,71% 

θαζφινπ 2 6,45% 

κέηξηα 12 38,71% 

πνιχ 5 16,13% 

χλνιν 31 100% 
 

5.3  πλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζε πνζνζηά  θαη κε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα:  

θαηά πφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε απαζρνινχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εθηφο ηάμεο (βιέπε Πίλαθα 5.14), ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο (βιέπε Πίλαθα 5.15), νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο κε επηζπκεηψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ (βιέπε Πίλαθα 5.15), νη άκεζεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε (βιέπε 

Πίλαθα 5.16), νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο κε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ (βιέπε 
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Πίλαθα 5.17) θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα πεξηνξίζνπλ απηέο 

ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη λα βειηηψζνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα ηεο ηάμεο 

(βιέπε Πίλαθα 5.18). 

5.3.1 Πφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε απαζρνινχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εθηφο ηάμεο. 

Πίλαθαο 5.14: Πφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε απαζρνινχλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εθηφο ηάμεο. 

 

Ναη 12 38,70% 

΄Ορη 19 61,30% 

χλνιν 31 100% 

 

 

πσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πνζνζηφ 38,70% θαη εθηφο ηάμεο (βιέπε Πίλαθαο 

5.14) 

5.3.2 πλαηζζήκαηα εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 45,16% αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ 

δηαρείξηζεο ηάμεο θαη ιίγν  έσο θαζφινπ άγρνο ή εθλεπξηζκφ (βιέπε Πίλαθα 5.15) 

 

Πίλαθαο 5.15: πλαηζζήκαηα εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο 

Άγρνο 

 

ιίγν 13 41,94% 

θαζφινπ 13 41,94% 

κέηξηα 3 9,68% 

πνιχ 2 6,45% 

χλνιν 31 100% 
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Αλεζπρία-εθλεπξηζκφο 

 

ιίγν 16 51,61% 

θαζφινπ 3 9,68% 

κέηξηα 9 29,03% 

πνιχ 3 9,68% 

χλνιν 31 100% 
 

Απνγνήηεπζε 

 

ιίγν 7 22,58% 

θαζφινπ 3 9,68% 

κέηξηα 7 22,58% 

πνιχ 14 45,16% 

χλνιν 31 100% 
 

5.3.3 Σξφπνη αληηκεηψπηζεο κε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ 

Γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ κε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ ηνπο νη θαζεγεηέο 

δελ αγλννχλ ην πξφβιεκα (ζε πνζνζηφ 74,19% απάληεζαλ θαζφινπ), αιιά πξνηηκνχλ λα ην 

ιχλνπλ ζηελ ηάμε (κέηξηα 45,16%)  ή λα ην ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα παίξλνπλ 

ηε γλψκε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (βιέπε Πίλαθα 5.15). 

Πίλαθαο 5.16: Σξφπνη αληηκεηψπηζεο κε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ 

Αληηκεησπίδσ ην δήηεκα κέζα 

ζηελ ηάμε 

 

ιίγν 7 22,58% 

θαζφινπ 1 3,23% 

κέηξηα 14 45,16% 

πνιχ 9 29,03% 

χλνιν 31 100% 
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Σν ζπδεηψ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο 

 

ιίγν 11 35,48% 

θαζφινπ 1 3,23% 

κέηξηα 13 41,94% 

πνιχ 6 19,35% 

χλνιν 31 100% 
 

πδεηψ πξνζσπηθά κε ηνπο 

καζεηέο 

 

ιίγν 8 25,81% 

θαζφινπ 0 0,00% 

κέηξηα 12 38,71% 

πνιχ 11 35,48% 

χλνιν 31 100% 
 

Αγλνψ ην πξφβιεκα 

 

ιίγν 6 19,35% 

θαζφινπ 23 74,19% 

κέηξηα 2 6,45% 

πνιχ 0 0,00% 

χλνιν 31 100% 
 

5.3.4 Άκεζεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε 

Οη άκεζεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πνζνζηφ  48,39% γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε είλαη ε επίπιεμε  Δπίζεο νη 12 

ζηνπο 31 ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ηελ απνβνιή απφ ηελ ηάμε θαη 9 ζηνπο 31 αξθεηέο θνξέο ηελ 

παξαπνκπή ζην Γηεπζπληή. (βιέπε Πίλαθα 5.16). 
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Πίλαθαο 5.17: Άκεζεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε 

Χξηαία απνβνιή 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζφινπ 3 9,68% 

κέηξηα 12 38,71% 

πνιχ 2 6,45% 

χλνιν 31 100% 
 

Παξαπνκπή ζην Γηεπζπληή 

 

ιίγν 10 32,26% 

θαζφινπ 3 9,68% 

κέηξηα 9 29,03% 

πνιχ 9 29,03% 

χλνιν 31 100% 
 

Δπίπιεμε 

 

ιίγν 3 9,68% 

θαζφινπ 2 6,45% 

κέηξηα 11 35,48% 

πνιχ 15 48,39% 

χλνιν 31 100% 
 

5.3.5 Σερληθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπµπεξηθνξέο ησλ µαζεηψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα βειηηψλνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. 

Γηα ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα πεξηνξίζνπλ απηέο ηηο 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη λα βειηηψζνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα ηεο ηάμεο 

απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 67,74% φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηνπ Οξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ 

καζήκαηνο,  ζε πνζνζηφ 58,06% φηη πξνζαξκφδνπλ ην κάζεκα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ελψ ην 38,71 % απηψλ ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο θνξέο ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία καζεηψλ κε 

θαθή ζπκπεξηθνξά  (βιέπε Πίλαθα 5.18). 
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Πίλαθαο 5.18: Σερληθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα βειηηψλνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. 

Οξγαλσκέλν ζρέδην 

καζήκαηνο 

ιίγν 4 12,90% 

θαζφινπ 1 3,23% 

κέηξηα 5 16,13% 

πνιχ 21 67,74% 

χλνιν 31 100% 

 

Μάζεκα πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ιίγν 2 6,45% 

θαζφινπ 0 0,00% 

κέηξηα 11 35,48% 

πνιχ 18 58,06% 

χλνιν 31 100% 

 

Δπηβξάβεπζε καζεηψλ κε 

θαιή ζπκπεξηθνξά 

ιίγν 4 12,90% 

θαζφινπ 1 3,23% 

κέηξηα 14 45,16% 

πνιχ 12 38,71% 

χλνιν 31 100% 

 

Παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία 

καζεηψλ κε θαθή 

ζπκπεξηθνξά 

 

ιίγν 12 38,71% 

θαζφινπ 6 19,35% 

κέηξηα 12 38,71% 

πνιχ 1 3,23% 

χλνιν 31 100% 
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6. Αλάιπζε ζχλζεζε θαη ζρνιηαζκφο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη κφληκνη, ελψ ειάρηζηνη 

είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη θαη ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε απφ 1 -20 έηε θαη 

ηξείο  κφλν πεξηζζφηεξα ρξφληα. Έλαο ζηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο είλαη θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ελψ ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, θαη 

έλαο ζηνπο δχν δελ θαηέρεη άιιν ηίηιν πιελ ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. 

Πεξίπνπ πέληε ζηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο 

ζε κεγάιε ή πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά. Χζηφζν, ην δήηεκα 

θαίλεηαη λα απαζρνιεί ζε αξθεηφ βαζκφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αθνχ κφιηο έλαο ζηνπο δέθα πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνχο δειψλεη φηη δελ αληηκεηψπηζε θαζφινπ 

ηέηνηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά. 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, πεξίπνπ επηά ζηνπο δέθα, εθηηκνχλ φηη ππάξρεη θάπνηα 

επηδείλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, κε έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ 45,2% λα ζεσξνχλ φηη απηή ε επηδείλσζε είλαη ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ 

κφλν έλαο  ζηνπο ηξηάληα δχν δειψλεη φηη δελ παξαηήξεζε θακία αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ 

φπσο αλαθέξεη ην 50% ησλ θαζεγεηψλ. 

Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κνξθέο δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξνχληαη φιν θαη πην ζπρλά φρη κφλν ζηα ειιεληθά ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ 

φηη ηηο ζπλαληνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. ε κεγαιχηεξν βαζκφ έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε αλππαθνή θαη ε ελφριεζε ησλ ζπκκαζεηψλ  κε ιεθηηθή 

βία –απεηιέο θαη ην πςειφ επίπεδν ζνξχβνπ κέζα ζηελ ηάμε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

ζπκπεξηθνξψλ εθαξκφδνπλ ηελ ηαθηηθή ηεο επίπιεμεο θαη ηελ παξαπνκπή ζην Γηεπζπληή, 

ελψ ε ηηκσξία σο ηξφπνο παξαδεηγκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ καζεηψλ γίλεηαη απνδεθηή απφ 

κέηξην πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ. 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ θαζεγεηψλ θαηαλνεί ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ζπδεηά 

ηα πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε θαη καδί ηνπο ελψ ζπρλά ηα ζπδεηά θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ θαη έλα επίζεο πςειφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη φηη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κέζα 

ζηελ ηάμε. 

Σα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο επίζεο φπσο απνηππψλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ζηνλ Πίλαθα 5.15 δεκηνπξγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ  απνγνήηεπζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε 

ιηγφηεξν αλεζπρία θαη εθλεπξηζκφ. 

7. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη 
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ησλ ηερληθψλ πνπ πξνηείλνπλ θαη πηνζεηνχλ γηα πξφιεςε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο δηαηαξαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηε βαξχηεηά ηνπ ξφινπ ηνπο θαη έρνπλ επίγλσζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ιφγσ ησλ δηαηαξαθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ κέζα 

ζηελ ηάμε θαη αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο ζρέζεηο θαζεγεηψλ καζεηψλ.  

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ ηάμε δελ αγλνεί ην πξφβιεκα αιιά 

πξνζπαζεί λα ην δηαρεηξηζηεί θαη λα ην ηξνπνπνηήζεη-βειηηψζεη ψζηε λα κελ δπζρεξαίλεη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ παξνχζα έξεπλα επηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αθξηηηθή πεξηνρή ηνπ 

Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά νη νπνίνη κάιηζηα παξαηεξνχλ θαη 

αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα (βιέπε Πίλαθα 5.9). Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε πνπ νδεγεί 

ζηαδηαθά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο φπσο απηή ησλ Richardson & 

Fallona, (2001). Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο δελ εκθαλίδνληαη κφλν ζηα ειιεληθά ζρνιεία αιιά 

θαη δηεζλψο ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη κε ηελ έληαζε ζηηο ζρέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαζεγεηψλ (Heward, 2000). Οη εθπαηδεπηηθνί ζχκθσλα κε έξεπλεο πηζηεχνπλ 

φηη δελ δηαζέηνπλ ηελ εηνηκφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζην παηδαγσγηθφ θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ ηνπο έξγν κέζα ζε κία ζχγρξνλε ζρνιηθή ηάμε (Κνζζπβάθε, 2001; 

Ξσρέιιεο, 2002). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ, φπσο φια ηα 

ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Γξάκαο, γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

Θα κπνξνχζε επίζεο λα ζπκπιεξσζεί ε έξεπλα θαη κε ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε απηφ ην ζέκα θαη ηε ζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Καζψο επίζεο λα πιαηζησζεί θαη κε εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Abstract: Despite the intense efforts being made internationally, marginalization of pupils 

identified as having special educational needs (SEN), still exists in the Cypriot educational 

context. The purpose of the present study was to promote the inclusion of pupils identified as 

having SEN, through the creation of mentor relationships primarily between teachers and 

pupils identified as having SEN. Secondly, and since the previous effort had partially 

succeeded, mentor relationships were concentrated among pupils with and without SEN. The 

research was conducted in two high schools in Cyprus. The sample of the study consisted of a 

totally 137 participants. The collection and analysis of data related to this attempt was based 

on the use of qualitative methodology. The completion of the research led to the conclusion 

that developing a mentor relationship between pupils with and without SEN, collaboration 

and empathy can lead to inclusive school culture. 

Keywords: inclusion, teacher-mentor, pupil-mentor 

Πεξίιεςε: Παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη δηεζλψο ε πεξηζσξηνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΔΑ) 

εμαθνινπζεί δπζηπρψο αθφκε λα πθίζηαηαη, ζηνλ θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. ηφρν ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ ζρέζεσλ θαηά πξψην ιφγν 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Καηά δεχηεξν 

ιφγν θαη αθνχ ε πξνεγεζείζα πξνζπάζεηα είρε επηηχρεη ελ κέξεη, ε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ 

ζρέζεσλ επηθεληξψζεθε αλάκεζα ζε καζεηέο ρσξίο θαη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν γπκλάζηα ηεο Κχπξνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ ζπλνιηθά απφ 137 άηνκα.Ζ ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφπεηξα απηή βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο. Ζ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ε αλάπηπμε 

κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε παηδηά κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε 
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ζπλεξγαζία θαη ε ρξήζε ηεο ελζπλαίζζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία 

ζπκπεξηιεπηηθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο.  

Λέμεηο θιεηδηά: ζπκπεξίιεςε, εθπαηδεπηηθφο-κέληνξαο, καζεηήο-κέληνξαο 

Δηζαγσγή 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ζπρλή ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπκπεξίιεςε» 

ζην δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ ζηεξέσκα (Messiou, 2017; Thorius, 2016). Ο φξνο ζπκπεξίιεςε 

παξαπέκπεη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ θάζε παηδηνχ ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ, αλεμαξηήησο 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη. πσο αλαθέξεη ν Αγγειίδεο (2004) ν φξνο «inclusive 

education» κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο σο «ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε» ή «ζπλεθπαίδεπζε» θαη απφ άιινπο σο «ζρνιηθή ελζσκάησζε» (Barton, 2008), 

ελψ θάπνηνη πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «εληαία εθπαίδεπζε» (πκεσλίδνπ θαη Φηηάθα, 

2012). 

Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη επηθεληξψλεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

παξά ζην ίδην ην παηδί. ε απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν ζεσξνχκε φηη έγθεηηαη ε πξαγκαηηθή 

δηαθνξά ηνπ φξνπ «ζπκπεξίιεςε» κε ηνπο φξνπο «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε». Ζ 

«ζπκπεξίιεςε» ζε αληίζεζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο θαζηζηά ζαθέο φηη ην βαζηθφ 

εκπφδην ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ αδπλαηεί λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο φισλ 

ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ(Symeonidou θαη Phtiaka, 

2009). Άξα, ν φξνο «ζπκπεξίιεςε» εζηηάδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη 

γηα φια ηα παηδηά (Μέζζηνπ, 2002, ζ.84).  

Νννπκέλνπ φηη ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα ζπλεθπαηδεχζεη ην θάζε 

παηδί, ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο καζεηέο κε νπνηνπδήπνηε είδνπο δπζιεηηνπξγίεο, 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο (Κνπξθνχηαο, 2010). Σαπηφρξνλα, 

πεξηθιείεη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ (Celoria, 2016), δηαθνξεηηθή 

ζξεζθεία ή κηινχλ δηαθνξεηηθή γιψζζα. Δπνκέλσο, ν φξνο «ζπκπεξίιεςε» ππνζηεξίδεη φηη 

φια ηα παηδηά, νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθνξεηηθφηεηα θη αλ αληηκεησπίδνπλ, πξέπεηλα 

εθπαηδεχνληαη ηζφηηκα ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απνιακβάλνληαο αθξηβψο ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Παπαδεκεηξίνπ θαη Υαξαιάκπνπο, 2020). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπκπεξίιεςε είλαη επηθεληξσκέλε ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο 

αλάγθεο ηνπο, ελψ δίλεη έκθαζε ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

Δπηπιένλ, απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα θαηαθέξεη ηειηθά λα 

ελνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζνθψζηα, 2011). 

Απνζθνπψληαο ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε δηαζαθήληζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παξνρή ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν νθείινπκε λα κειεηήζνπκε θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο. Αξκφδηνο ζηελ Κχπξνγηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
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ηξφπνπ παξνρήο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ είλαη ν «Πεξί αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο λφκνο ηνπ 1999» Ν.113(I)/99 (Φηηάθα, 2000). 

Μεηά απφ ηνλ λφκν απηφ έρνπλ εθδνζεί νη ηξνπνπνηεηηθνί λφκνη ηνπ 2001 (Ν.69(I)/2001) θαη 

ηνπ 2014 Ν.87(I)/2014), θαζψο θαη νη εγθχθιηνη ηνπ 2013 (Κ.Γ.Π.416/2013) θαη ηνπ 2017 

(7.16.07/17). 

χκθσλα κε ηελ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ (2011), ηφζν ν λφκνο 

απηφο, φζν θαη νη ζπλαθφινπζνί ηνπ θαλνληζκνί ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ παξέρνληάο ηνπο 

ηζφηηκε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη απνθαηάζηαζε. πκπιεξψλεη αθφκε φηη, ν λφκνο απηφο 

δηεπθξηλίδεη πσο ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ έρνπλ δηθαίσκα εθπαίδεπζεο 

ζηνλ κεγαιχηεξν εθηθηφ βαζκφ, ελψ ε θππξηαθή θπβέξλεζε έρεη ηελ επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο ζπκπεξίιεςήο ηνπο. Οη Angelides, Charalampous θαη Vrasidas (2004) επηζεκαίλνπλ 

φηη ε λνκνζεζία ηνπ 1999 ηεξείηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα έλα θαιφ 

βήκα πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ππνζηεξίδεη ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, 

εληνχηνηοζα ήηαλ παξάηνικν λα πνχκε φηη ε πεξηζσξηνπνίεζε έρεη εμαιεηθζεί (Υαξαιάκπνπο 

θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2017). 

Γεκηνπξγία Μεληνξηθψλ ρέζεσλ 

χκθσλα κε ηνποCharalampous θαη Papademetriou (2018) ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζηελ 

Κχπξν πεξηζσξηνπνηεί ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. ΟηMukhopadhyay, 

Mangope θαη Moorad (2019) δηαπηζηψλνπλ φηη νη ίδηνη νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάινπλ αθφκε θαη ζεξαπεπηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε 

ην ζέκα απηφ, νη Ainscow θαη Messiou (2018) επηζεκαίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεην λα 

αθνπγθξαζηνχκε ηηο θσλέο ησλ καζεηψλ, αθνχ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πέξα απφ ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν θαη ζηελ εμεχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο ζεσξίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Curtin, Malley θαη Stewart(2016)ε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο 

θνπιηνχξαο ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ ζρέζεσλ ζε 

ζπκπεξηιεπηηθά ηκήκαηα. Με ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «κέληνξαο» αλαθεξφκαζηε ζε κία απφ ηηο 

πην γλσζηέο ζηξαηεγηθέο παξνρήο αηνκηθήο θαζνδήγεζεο θαη ζηήξημεο (Bezzina, 2006). 

Μία κεληνξηθή ζρέζε πθίζηαηαη θπξίσο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλάκεζα ζε εξγαδφκελνπο 

κε πεξηζζφηεξε θαη εξγαδφκελνπο κε ιηγφηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία (Williams, 2016).ηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεοέρεη ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα ηελ 

παξνρή ζπκβνπιψλ απφ έλαλ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ πξνο έλα λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ 

(Andrewsetal, 2007). 

χκθσλα κε ηνπο Cowie and Wallace (2000) ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ηνπ κεληνξηθνχ 

κνληέινπ. Ζ πξψηε πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ε δεχηεξε δίλεη έκθαζε ζηελ 
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εθπαίδεπζε θαη ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, ην κεληνξηθφ κνληέιν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηεπξχλεη ηφζν ηνπο νξίδνληεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ 

καζεηψλ (Aderibigbe, 2013). 

Οη κεληνξηθέο ζρέζεηο είλαη έλαο πνιιά ππνζρφκελνο κεραληζκφο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηφζν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φζν θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Οη 

κέληνξεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο κνληέια θαη λα κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο (Cook, 2011) θαη 

γλψζεηο (Bugaj, et. al. 2019), ζπκβάιινληαο ζηελ φζν ην δπλαηφ πην απνηειεζκαηηθή 

ζπκπεξίιεςε (Lindsay, 2018).  

Γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο ζρέζεο ππάξρνπλ έμη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ κεληφξσλ, νη νπνίνη δξνπλ είηε ζηε γεληθή ηάμε, είηε ζηελ Δηδηθή Μνλάδα: 

ε ζέιεζε λα πξνζθέξνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ε εηιηθξίλεηα, ε πξνζπκία λα 

κνηξαζηνχλ ηε γλψζε θαη ε ζέιεζε λα βνεζήζνπλ ηνλ θαζνδεγνχκελφ ηνπο λα αλαπηπρζεί 

(Williams, 2016). 

πλήζσο νη κέληνξεο-εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ ελδηαθέξνλ γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ελψ 

παξάιιεια κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ πνιχηηκε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ (Vannest, Parker, Park, Sanchez, Devore, Mohan θαηBullous, 

2008). Οη Novillo θαη Pujolà (2019) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε έμη ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο, φπσο: πξνηάζεηο, εξσηήζεηο γηα αλαζηνραζκφ, παξαρψξεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

νδεγηψλ, δηφξζσζε, παξαρψξεζε ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θηλήζεσλ. 

Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηε Δηδηθή Μνλάδαο κε 

ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο (Williams, 2016).Οη κεληνξηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ 

δεκηνπξγεζνχλ θαη κε θπζηθφ ηξφπν. Παξ‘ φια απηά, νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΑκΔΔΑ δχζθνια κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηέηνηεο ζρέζεηο. Γη‘ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζα 

ήηαλ ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα κεληνξηθήο ζρέζεο πνπ λα απεπζχλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ (BurgstahlerandCrawford, 2007). 

χκθσλα κε ηελ Lindsay (2018) ηα πιενλεθηήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο κεληνξηθήο ζρέζεο 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ είλαη ηα αθφινπζα: 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε, ςπρνινγηθή πγεία, πνηφηεηα δσήο θαη δεμηφηεηεο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Garringer θαη MacRae 

(2008) εάλ ιεηηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε καζεηέο 

κε θαη ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο, κε ηε ζηήξημε ησλ ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα κε ηε ζηήξημε ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ ηφηε είλαη πηζαλφλ λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα(Makovec, 2018). 

Οη Shanahan, et.al. (2015)πξνηείλνπλ ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

θαζνδεγήζνπλ  ηνπο κέληνξεο-καζεηέο ζηελ αλάπηπμε κεληνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο: α) δέζκεπζε κέζσ πξνζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθψλ, β) θαζνξηζκφο 
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μεθάζαξσλ πξνζδνθηψλ, γ) δηδαζθαιία δεμηνηήησλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ,δ) 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ε) εληνπηζκφο πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ζη) ζπλεξγαζία θαη δ) 

ελζάξξπλζε. 

Ο ζηφρνο ελφο καθξνπξφζεζκνπ κεληνξηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπλήζσο ε βειηίσζε ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ελφο καζεηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ αλάκεζα ζε ζπκκαζεηέο κε ζηφρν θπξίσο ηελ ελίζρπζε 

ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο (Whelley, etal., 2003). Γηα λα ζεσξεζεί φκσο έλαο καζεηήο σο 

απνηειεζκαηηθφο ζπκπεξηιεπηηθφο κέληνξαο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη λα πηνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο 

ζπκπεξηθνξέο (GarringerθαηMacRae, 2008). 

Έλα απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κεληνξηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο είλαη ζχκθσλα κε ηνλHochstatter 

(2012) ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο(O‘Hara, 2011).χκθσλα κε ηνλ Hogan (1969) ε 

«ελζπλαίζζεζε» είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπλαηζζάλεηαη ηε ζέζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη θάπνηνο άιινο, ρσξίο απηφο λα έρεη ηελ ίδηα εκπεηξία. 

Μεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, αιιά θαη καζεηέο κε θαη 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, σο κέζν γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο. Ζ 

δηεξεχλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε 

ηεοπξνεγεζείζαο βηβιηνγξαθίαο, βάζεη ηεο νπνίαο δηαθαίλεηαη φηη ε πξνζπάζεηα γηα 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ δελ πινπνηείηαη εκπξάθησο 

ζηνλ θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Παξάιιεια, δηαπηζηψλνπκε φηη έλαο αζηαζήο παξάγνληαο 

πνπ δχλαηαη λα επεξεάδεη ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε ελδέρεηαη λα είλαη θαη νη απφςεηο, αιιά θαη νη ζηάζεηο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ 

απέλαληη ζε φζνπο ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. πγθεθξηκέλα, ην εξεπλεηηθφ ζρέδην ηεο 

παξνχζαο δξάζεο πινπνηείηαη σο αθνινχζσο: Αθνχ ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε πεξηζσξηνπνηεηηθψλ ηάζεσλ απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, πξνβαίλεη ζηελ επηζηξάηεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο. 

πγθεθξηκέλα, πξνηάζζεη ηε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ε 

πξνζπάζεηα εληζρχεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο 

ρσξίο θαη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζεσξήζακε πσο ε πνηνηηθή κεζνδνινγία κε 

ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο (groundedtheory) σο κέζνπ αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα θαηεπζχλεη επαξθψο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ε ζεκειησκέλε ζεσξία ιακβάλεη ππφςηλ ηηο εληππψζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ην πεξηβάιινλ, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο κε ιεθηηθέο 

παξακέηξνπο(StraussθαηCorbin, 1990). 

Βάζεη ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε ιεθηηθφ θαη 

νπηηθφ θπξίσο επίπεδν (Devetak, GlažarandVogrinc, 2010). χκθσλα κε ηνλ Yin (2011), νη 

πέληε βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζέηεη ππφ εμέηαζε ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη νη αθφινπζεο: α) ην 

λφεκα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, β) νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα, γ) νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, δ) νη απφςεηο πνπ 

ζα ήηαλ πηζαλφλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επεμήγεζε ησλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ε) νη 

δηάθνξεο πεγέο γηα λα απνδείμεη θάηη. Υξεζηκνπνίεη σο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηα 

δηαθνξεηηθά είδε ηεο παξαηήξεζεο, ηε ζπλέληεπμε, ηηο νκάδεο εζηίαζεο, ηηο βηνγξαθηθέο 

αθεγήζεηο, αιιά θαη ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ηεθκεξίσλ (Σζίσιεο, 2014). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζακε σο εξεπλεηηθά εξγαιεία ηηο εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο, ηηο ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο θαη ηηο νκάδεο εζηίαζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζεκειησκέλε ζεσξία (groundedtheory) είλαη κία εξκελεπηηθή, 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή κέζνδνο (Strauss θαη Corbin, 1990) πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα παξνπζηάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη έπεηηα λα ηε ζπλδπάζνπλ κε ηελ άπνςε ησλ εξεπλεηψλ 

(Hutchinson, 1998). πγθεθξηκέλα, έρνπκε επηιέμεη ηνλ ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ (systematic 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 206 of 414                                                                                                              

design), ην έλα δειαδή απφ ηα ηξία είδε ζρεδηαζκνχ πνπ πξνηείλεη ε ζεκειησκέλε (grounded) 

ζεσξία (systematic, emerging and constructivist design). Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη 

βαζηθέο θάζεηο ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο νη νπνίεο θαζνδήγεζαλ ηελ παξνχζα έξεπλα 

ππήξμαλ νη αθφινπζεο: αλνηθηή θσδηθνπνίεζε, θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε αξρηθά 

ζέκαηα πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηα ιφγηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, αμνληθή θσδηθνπνίεζε, 

επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε, ζπγθέληξσζε ησλ ζεκάησλ ζε βαζηθά ζέκαηα θαη ππνζέκαηα θαη 

θαηαζθεπή πεξηγξαθψλ θαη ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί. Σε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηεχζπλαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

-Με πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε έλαο εθπαηδεπηηθφο-κέληνξαο λα θαηεπζχλεη έλα καζεηή 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ πξνο ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ; 

-Πσο κπνξεί ν καζεηήο-κέληνξαο λα εληζρχζεη ηνλ ζπκπεξηιεπηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κέληνξα;  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ζπλνιηθά απφ 137 άηνκα, αλάκεζα ζηα νπνία 

ζπγθαηαιέγνληαλ48 εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νπνίνπο νη 10 ιεηηνχξγεζαλ σο κέληνξεο, 4 

ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 15παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΑκΔΔΑ θαη32 παηδηά ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 9 αλήθαλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ καζεηψλ κεληφξσλ γηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.Ο πίλαθαο 1, 

πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ησλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Δθπαηδεπηηθνί πλνδνί Μαζεηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΑκΔΔΑ 

Μαζεηέο ρσξίο 

ΑκΔΔΑ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 48 4 15 32 

Μέληνξεο 10 ----- ----- 9 

Πίλαθαο 1: πκκεηέρνληεο 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ 

έξρνληαλ αληηκέησπνη κε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ: 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππεξθηλεηηθφηεηα, λνεηηθή πζηέξεζε θαη απηηζκφ. Οη καζεηέο πνπ 

θνηηνχζαλ ζηηο Δηδηθέο Μνλάδεο παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα ζηα γεληθά ηκήκαηα γηα δχν 

δηδαθηηθέο πεξηφδνπο εκεξεζίσο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ππφινηπσλ δηδαθηηθψλ πεξηφδσλ 

βξίζθνληαλ ζηελ αίζνπζα ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο. ηελ έξεπλα, έιαβαλ κέξνο έλα  ζρνιείν 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ Λεκεζφ θαη έλα  απφ ηελ Πάθν. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέγεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηέιεζαλ έλα βνιηθφ 

δείγκα, αθνχ νη εξεπλεηέο είραλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε απηά, ιφγσ ηνπ φηη νη δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιείσλ είραλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ νη νπνίνη αξλήζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηφζν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (εθπαηδεπηηθνί 

θαη ζπλνδνί), φζν θαη ε δηεχζπλζε πξνσζνχζαλ έληνλα ηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο 

θνπιηνχξαο (παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, δηεξεχλεζε βηβιηνγξαθίαο, εθαξκνγή 

ζπκπεξηιεπηηθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ). 
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Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα είρε δηάξθεηα 10 κελψλ. Γηελεξγήζεθε ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 

ζηελ απιή θαη ζηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν ησλ δχν ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο είρε δηάξθεηα 

10 πεξίπνπ ιεπηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπλεληεχμεηο δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά, ζε νκάδεο 

εζηίαζεο πεξίπνπ 20 ιεπηά θαη νη παξαηεξήζεηο πεξίπνπ 40 ιεπηά. Οη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο 

θαη νη νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε γξαθεία Βνεζψλ Γηεπζπληψλ ζε πξσηλφ 

ρξφλν, ελψ νη παξαηεξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξσηλφ ρξφλν, ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

θαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δχν εξεπλεηέο ιεηηνχξγεζαλ σο θαζνδεγεηέο 

ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, νξγάλσζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξέκβαζε. Αλέιαβαλ ηε ζχζηαζε θαη ηε νξγάλσζε ησλ νκάδσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο κέληνξεο θαη έπεηηα ηε ζχζηαζε θαη ηε νξγάλσζε 

ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο κέληνξεο. 

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα έρνπλ ζπιιεγεί κε ηε ρξήζε ερνγξαθήζεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή 

εδαθηθψλ ζεκεηψζεσλ. Μεηά ηελ αλάιπζή ηνπο είραλ επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

απνζθνπψληαο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο δηαθσλίαο ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα απηή 

είρε σο επηπξφζζεην ζηφρν λα επηβεβαηψζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ βεβηαζκέλα. Σα 

πνηνηηθά δεδνκέλα αληαλαθινχζαλ ζηηο εληππψζεηο, ην πεξηβάιινλ, ηηο ιεθηηθέο θαη κε 

ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα εζηθήο πνπ άπηνληαη ηεο έξεπλαο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε 

φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ζπκθσλήζνπλ κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, δίλνληαο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή κέζσ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ «Δληχπνπ πγθαηάζεζεο γηα πκκεηνρή ζηελ Έξεπλα». Γηεπθξηλίζηεθε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνζχξνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ρσξίο ζπλέπεηεο. Άδεηα γηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έρεη 

ρνξεγεζεί θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηεμαγσγή ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, επηβεβαηψζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα ζεβαζηνχκε ηηο αξρέο ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αλσλπκίαο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

πιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα θξφληηζαλ αξρηθά κε ηε βνήζεηα ησλ εξεπλεηψλ λα 

κειεηήζνπλ ηε δηεζλψο δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεληνξηθνχ κνληέινπ. ηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο ήηαλ ε έκπξαθηε απφπεηξα δεκηνπξγίαο 

ζπκπεξηιεπηηθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή νη ζπκκεηέρνληεο 

δηαπίζησζαλ φηη ην κεληνξηθφ κνληέιν έρεη εθαξκνζηεί κέρξη ζηηγκήο απνθιεηζηηθά αλάκεζα 

ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. 

Με απηά ηα δεδνκέλα ε εξεπλεηηθή νκάδα πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ην κνληέιν ηεο 

δεκηνπξγίαο κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη 
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εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

παξαηεξψληαο ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηα θππξηαθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθε κία νκάδα ηελ νπνία απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, ησλ ηκεκάησλ, 

φπνπ βάζεη ηνπ λένπ αηνκηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζα εληάζζνληαλ νη καζεηέο ηεο 

Δηδηθήο Μνλάδαο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΜΜΔ). Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνηεινχζαλ 

ηελ νκάδα ιεηηνχξγεζαλ σο κέληνξεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ. Βέβαηα, ζθφπηκα έρνπλ 

επηιεγεί ζηελ νκάδα απηή εθπαηδεπηηθνί κε έζησ θαη ειάρηζηεο γλψζεηο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, 

αιιά απαξαηηήησο ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.  

Σελ νκάδα ησλ κεληφξσλ-εθπαηδεπηηθψλ αλέιαβε λα θαηεπζχλεη ν χκβνπινο 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ, ζε ζπλεξγαζία βέβαηα κε 

ηνπο δχν εξεπλεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνχ ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα κε ην ΤΠΠΚ 

αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ 

απηνγλσζία θαη απηαπνδνρή, θαζψο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (Τπεξεζία πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο, 2015). Αμίδεη δε λα 

αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα θαη πάιη κε ην ΤΠΠΚ (2009) γηα ηελ φζν ην δπλαηφ νξζφηεξε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο ΔΜΜΔ, ν Καζεγεηήο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ, νθείιεη θαη πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ 

παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Κάηη ηέηνην βέβαηα, πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν 

Βνεζφ Γηεπζπληή Δηδηθήο Αγσγήο, ηνλ πλδεηηθφ Λεηηνπξγφ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΛΔΑΔ) θαη φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. 

Ζ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ αλέιαβε λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ηηο πξναπαηηνχκελεο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ, θάλεθε φηη δελ ππήξραλ ή ήηαλ ειιηπείο. Οη 

δεμηφηεηεο απηέο απνθαζίζηεθε φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα δηδαρζνχλ ηφζν ζηελ ΔΜΜΔ, φζν 

θαη ζηηο γεληθέο ηάμεηο κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ 

αθφινπζε παξαηήξεζε. Αθεγείηαη ε εξεπλήηξηα: 

 

«Ζ θαζεγήηξηα πξνζπαζνχζε λα κάζεη ζηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο, ζηελ νπνία ηε δεδνκέλε ζηηγκή 

βξίζθνληαλ θαη καζεηέο ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο, βαζηθέο αξρέο θαιήο ζπκπεξηθνξάο. ηελ αξρή, ηνπο έδεηρλε 

βηληεάθηα, εηθφλεο θαη έπαηδαλ παηρλίδηα ψζηε λα κάζνπλ ηα παηδηά ηα απαξαίηεηα: 

επραξηζηψ…παξαθαιψ…κπνξψ λα…Ζ θαζεγήηξηα ήηαλ θηιφινγνο, γη' απηφ ηνπο έθεξε θείκελα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Αξρηθά, ηα παηδηά δπζαλαζρεηνχζαλ. Ο Γηάλλεο 

ζεθσλφηαλ ζπλερψο λα βγεη έμσ απφ ηελ ηάμε. ηε δεχηεξε-ηξίηε πξνζπάζεηα φκσο ηα πξάγκαηα άιιαμαλ. ε 

ιίγεο κέξεο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φζα έκαζαλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο» 

 

Μειεηψληαο ηελ πην πάλσ παξαηήξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε 

καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Ζ παξαπάλσ 

πξνζπάζεηα απνδεηθλχεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην λα απεπζχλεηαη πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, 

ηνπο θαζνδεγεί ρσξίο λα ζηηγκαηίδεη κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία καζεηψλ. Με απηφ ηνλ 
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ηξφπν θαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιχηεξα. Αμηφινγα είλαη φκσο θαη ηα δεδνκέλα 

πνπ πεγάδνπλ απφ παξαηήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. 

Αθεγείηαη ε εξεπλήηξηα: 

 

«Μπαίλνληαο ζηελ Δηδηθή Μνλάδα είδα ηνλ θαζεγεηή ησλ καζεηηθψλ λα κνηξάδεη ςεχηηθα ρξήκαηα ζηνπο 

καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. ηε ζπλέρεηα, ηνπο έβαιε λα ππνδπζνχλ ξφινπο. Ο έλαο καζεηήο 

αλέιαβε ηνλ ξφιν ηνπ θαηαζηεκαηάξρε θαη νη ππφινηπνη ηνλ ξφιν ησλ πειαηψλ. Ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη. Ο 

Κψζηαο είπε κε θακάξη: «Δίκαη ην αθεληηθφ. Έρσ ην θαιχηεξν καγαδί». πλερίδνληαο ε Διέλε είπε: «Δγψ έρσ 

ηαπην πνιιά ιεθηά ζα αγνξάζσ 3 πξάγκαηα θαη ζα αλ ζέιεηε ζα ζαο δψζσ θάηη» 

 

ηελ πξνζπάζεηα απηή ηνλίζηεθε φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ ηεο 

ΔΜΜΔ, ησλ δηδαζθφλησλ ησλ γεληθψλ ηάμεσλ θαη ησλ ζπλνδψλ ησλ παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα κειεηήζνπκε ηελ άπνςε ηνπ θ. 

Γηψξγνπ (ζρνιείν 4), ελφο ζπλνδνχ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ: 

 

«Παξφιν πνπ θάπνηα πξάγκαηα θαίλνληαη θάπνηε σο απηνλφεηα, εληνχηνηο δελ είλαη. Πνιινί απφ καο 

ζεσξνχζαλ φηη νη καζεηέο καο είλαη αξθεηά κεγάινη γηα λα δηδαρζνχλ ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ή λα κάζνπλ λα 

ρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηα. Γελ είλαη. Απηά φκσο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αλήθεη 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηή ε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε λνκίδσ φηη ζα καο βνεζήζεη πνιχ». 

 

πκπιεξσκαηηθά, παξαζέηνπκε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο ζπιιέγεθαλ κέζα 

απφ ηε ρξήζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο θαη ηελ άπνςε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θ. Μαξίαο (ζρνιείν 2): 

 

«Ννκίδσ φηη πέηπρε! Σνπο βνήζεζε λα αλήθνπλ ζην ζχλνιν! Ήξζακε θαη πην θνληά κε ηνπο καζεηέο 

δηδάζθνληάο ηνπο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.Ζ πξνζπάζεηα ήηαλ δηαζεκαηηθή θη απηφ ήηαλ πνιχ θαιφ γηαηί θάηη πνπ 

δίδαζθε ν έλαο εθπαηδεπηηθφο ην δεηνχζε σο γλψζε θαη θάπνηνο άιινο. Έηζη νη καζεηέο εκπέδσλαλ απφ ηε κηα 

απηά πνπ δηδάζθνληαλ, θη απφ ηελ άιιε αληηιακβάλνληαλ φηη ε δσή δελ είλαη ρσξηζκέλε ζε θνπηάθηα θαη 

καζήκαηα θαη φηη απηά πνπ καζαίλνπκε ηα ρξεζηκνπνηνχκε» 

 

Μειεηψληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο ιήθζεθαλ κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ιεηηνπξγήζαλ σο αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα δεκηνπξγία κεληνξηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο   θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πξνζπάζεηα πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ ήηαλ επηηπρήο, φπσο θαλεξψλνπλ θαη ηα ζρφιηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Ζ πξνζπάζεηα φκσο ζπλερίζηεθε θαη ζηνλ ρψξν ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ 

φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί-κέληνξεο βνεζνχζαλ εκπξάθησο ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο ΑκΔΔΑ λα εθαξκφζνπλ εκπξάθησο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο φζα 

δηδάρζεθαλ. πσο επηζεκαίλεη ν θ. Μάξηνο, έλαο εθπαηδεπηηθφο (ζρνιείν 4): 

«Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο. Έηζη νη καζεηέο άξρηζαλ λα απνθηνχλ νινέλα θαη 
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πεξηζζφηεξνπο θίινπο. Βέβαηα ρξεηάδνληαη πνιιή θαζνδήγεζε απφ καο» 

 

Βέβαηα ε πξνζπάζεηα ηεο Οκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ πξνθάιεζε κε αλακελφκελα 

πξνβιήκαηα. Απηά εζηηάδνληαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ είραλ ηάζεηο 

πξνζθφιιεζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ηάζε απηή νδήγεζε δπζηπρψο ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηε ζπλαλαζηξνθή θπξίσο κε ελήιηθεο παξά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο. Δλδεηθηηθή είλαη ε δήισζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ θ. Διέλεο (ζρνιείν 3), πνπ αθνινπζεί: 

 

«Γελ μέξσ έρσ ηχςεηο…Ννκίδσ φηη πήγακε λα θάλνπκε θαιφ θαη…Πψο λα κάζσ ηε Μαξία φηη πξέπεη λα θάλεη 

παξέα κε ηα άιια παηδηά αληί κε ηνπο κεγάινπο; Πξέπεη λα ηε βνεζήζσ αιιά δελ μέξσ πσο. Μπνξεί λα 

θαζεζπράζηεθαλ θαη ηα άιια παηδηά γηαηί μέξνπλ φηη είλαη κε καο θαη δελ είλαη αλάγθε λα ηελ θάλνπλ παξέα. 

Ξέξεηο…ληψζνπλ αλαγθαζκέλα λα ηνπο θάλνπλ παξέα. Δπεηδή είλαη θαιά παηδηά θαη ηνπο ην δεηάκε ζπλήζσο 

εκείο ζαλ ράξε, ζεσξνχλ φηη είλαη ππνρξεσκέλνη». 

 

Δπηπξφζζεηα, ε εθπαηδεπηηθφο θ. Αλησλία (ζρνιείν 1) είπε:  

 

«Νηψζσ…θπιαθηζκέλε…ληξέπνκαη πνπ ην ιέσ…Ννκίδσ δε ζέισ άιιν λα είκαη κέληνξαο. Ξέξσ φηη κε 

ζεσξείηε άζπιαρλε θαη ξαηζίζηξηα, φκσο ζέισ λα έρσ έλα δηάιεηκκα…λα πηψ έλα θαθέ κε ηελ εζπρία κνπ. Ζ 

κηθξή θαληάδεηαη πξνβιήκαηα, καιψλεη κε ηνπο άιινπο θαη ζέιεη λα κνπ κηιά ζπλέρεηα». 

 

Ζ πξναλαθεξζείζα άπνςε καο νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε πσο κία κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ 

ζεσξνχζε επηπξφζζεην θνξηίν ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα. Δπηπξφζζεηα, έλαο ζπλνδφο, ν θ. 

Μάξηνο, αλέθεξε: 

«ίγνπξα είλαη σξαία φιε απηή ε πξνζπάζεηα αιιά εμνπζελσηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Υξεηάδεηαη ρξφλν 

θαη θφπν πνιχ» 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα κειεηήζνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αθφινπζεο παξαηήξεζεο. 

Αθεγείηαη ή Διέλε, κία καζήηξηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

«Ο ζπκκαζεηήο καο…εθείλν ην παηδί ηεο Μνλάδαο ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο κε θάπνηνλ ελήιηθα. Ή κε 

θάπνην ζπλνδφ ή κε θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ. Μηα κέξα ηνλ θσλάμακε λα έξζεη λα παίμνπκε κπάια. Γελ εξρφηαλ. 

Έζθπςε ην θεθάιη…Έδεηρλε φηη δελ ήζειε νχηε θαλ λα καο κηιήζεη. πλέρηζε λα θάζεηαη ζηα παγθάθηα θαη 

παίδεη ζην θηλεηφ. πδεηνχζε κε ηνπο κεγάινπο. Γελ έδεηρλε λα καο έρεη αλάγθε» 

 

Μειεηψληαο θαη θσδηθνπνηψληαο ζηε ζπλέρεηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα («θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο», «πεξηζζφηεξνπο θίινπο», «ήξζακε πην θνληά»)θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα 

πσο εδεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζπκβάιιεη 

ζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΑκΔΔΑ.Παξ‘ φια απηά ε πξναλαθεξζείζα παξαηήξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεδνκέλα πνπ 
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ζπιιέγεθαλ κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ («έρσ ηχςεηο», «ληψζνπλ αλαγθαζκέλα», «ληψζσ 

θπιαθηζκέλε», «εμνπζελσηηθή πξνζπάζεηα»)καο νδεγνχλ πξνο ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο άπνςεο 

φηη ελδέρεηαη λα πεξηζσξηνπνηεί ζε θάπνην βαζκφ ηνπο καζεηέο, αθνχ ηνπο θαζεζπράδεη 

εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηελ παξέα ελφο ελήιηθα. 

Γη‘ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν,νη ζπκκεηέρνληεο επηρείξεζαλ λα ςάμνπλ θάπνηεο άιιεο ιχζεηο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή ζπκπεξίιεςε 

ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.Μέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη πάιη ηεο 

πξναλαθεξζείζαο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ, νη 

ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ ηε ζχλαςε κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο εξεπλεηέο αλέιαβαλ λα εληνπίζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ήηαλ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα θαζνδήγεζεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Παξαηίζεληαη νη αθφινπζεο απφςεηο,νη 

νπνίεο δηαηππψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο νκάδσλ εζηίαζεο: 

 

«Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα θάλεηο έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο λα αηζζαλζεί φηη είλαη ίζν κε ηα ππφινηπα 

παηδηά. Δκείο ζαλ ελήιηθεο δελ αληηιακβαλφκαζηε απφιπηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ» (θ. Κψζηαο, 

εθπαηδεπηηθφο-ζρνιείν 1) 

 

«Πνιχ ζσζηή ε άπνςή ζνπ. Δίλαη δχζθνιν γηα καο λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Ίζσο λα ήηαλ θαιχηεξα λα κηιήζνπκε κε ηα ίδηα ηα παηδηά ή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα 

απνθαιχςνπκε ηηο αλάγθεο απηέο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα» (θ. Γηάλλα, ζπλνδφο-ζρνιείν 3). 

 

«Αθξηβψο! Γηαηί δελ δεηνχκε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ, κε ηε βνήζεηά καο βέβαηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο» (θ. Άλλα, ζπλνδφο-ζρνιείν 2) 

 

«Μπξάβν! Θα κπνξνχζακε λα ηνπο δψζνπκε θάπνηεο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο κέληνξεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο» (θ. Θεφδσξνο, εθπαηδεπηηθφο-ζρνιείν 1) 

 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πην πάλσ απφςεσλ θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κία κεληνξηθή ζρέζε αλάκεζα ζε καζεηέο κε 

θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δλδηαθέξνπζα παξάκεηξνο ζα ήηαλ ε κειέηε ησλ 

απφςεσλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα, νχησο ψζηε λα εληνπίζνπκε ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ήηαλ πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θαη‘ επέθηαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Με 

γλψκνλα ηελ πην πάλσ άπνςε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ έξεπλα αλέιαβαλ 

λα αληρλεχζνπλ, ν θαζέλαο ζην ζρνιείν ηνπ, καζεηέο πνπ ζα έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ λα 

αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα θάπνηνπ ζπκκαζεηή ηνπο, ν νπνίνο θαηλνκεληθά 
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ηνπιάρηζηνλ βίσλε ζπλαηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο.  

Μέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε φηη νη καζεηέο δηαζέηνπλ αξθεηέο ρξήζηκεο 

απφςεηο, ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη νη ελήιηθεο δελ είραλ ελζηεξληζηεί πξνεγνπκέλσο. Οπφηε ε 

έξεπλα πξνρψξεζε έλα βήκα παξα πέξα, αθνχ δηαθάλεθε φηη νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα. πγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζαλ λα θαηεπζχλνπλ ηφζν ηνπο 

καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, φζν θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. 

Αληηπξνζσπεπηηθέο απφςεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο νδεγεζήθακε ζηελ πην πάλσ δηαπίζησζε 

ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

«Φαίλεηαη φηη κπνξνχκε λα κάζνπκε πνιιά απφ ηα παηδηά. Απηά κάιινλ μέξνπλ θαιχηεξα πσο αηζζάλνληαη νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ έρνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πσο κπνξνχκε λα ηνπο βνεζήζνπκε» (Μάξηνο – 

ζπλνδφο, ζρνιείν 2) 

 

«Αο αθήζνπκε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο λα καο δείμνπλ ηνλ δξφκν πξνο ηε ζπκπεξίιεςε. Μπνξεί λα μέξνπλ 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ καο, ηα βηβιία θαη ηηο ζεσξίεο» (θ. Υξηζηίλα – εθπαηδεπηηθφο, ζρνιείν 3) 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη απφςεηο ησλ καζεηψλ, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ζρεηηθά 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη ίδηνη πξνηίζεληαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απνηειεζκαηηθά. 

 

«Δλλνείηαη φηη ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Γελ ζα ήζεια πνηέ λα ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπο. Αλ 

ήκνπλ φκσο ζα ήζεια πνιχ λα βξεζεί θάπνηνο λα είλαη δίπια κνπ θαη λα κνπ δείρλεη ηνλ δξφκν» (Γηψξγνο, 

καζεηήο-ζρνιείν 3) 

 

«Σν παλ είλαη λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ ζπλάλζξσπφ καο αιιά θαη λα ηνλ βνεζάκε, φζν πεξλάεη απ‘ ην ρέξη καο» 

(Άληξεα, καζήηξηα-ζρνιείν 1) 

 

«Έρνπλ θη απηνί νη ζπκκαζεηέο καο ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε καο! Καλείο δελ κπνξεί λα ηνπο ηα ζηεξήζεη» 

(Κσλζηαληίλα, καζήηξηα-ζρνιείν 2) 

 

«ίγνπξα πξέπεη λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Γελ αξθεί κφλν λα ζέινπκε. Πξέπεη λα καο ην 

επηηξέςνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο καο πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Απφ ηελ άιιε εμαξηάηαη πσο 

βιέπνπλ θαη ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ηελ πξνζπάζεηά καο» (Αληψλεο, καζεηήο-ζρνιείν 

4) 

 

Δμεηάδνληαο θαη θσδηθνπνηψληαο («θάπνηνο δίπια κνπ», «λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ 

ζπλάλζξσπφ καο», «ηα ίδηα δηθαηψκαηα», «λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο»)ηηο 
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απφςεηο ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη φηη είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ινηπφλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, πξνρσξήζακε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη ζπκκεηέρνληεο 

απνθάζηζαλ φηη νη κέληνξεο φθεηιαλ θαηά πξψην ιφγν λα καδέςνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο νπνίνπο ζα θαζνδεγνχζαλ, ζηε ζπλέρεηα, ψζηε λα αμηνινγήζνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ππφινηπσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο απέλαληί ηνπο. θνπφο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ λα 

εμεηάζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν καζεηήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ 

πεξηζσξηνπνηείηαη. Έπεηηα, νη κέληνξεο αλέιαβαλ λα ζέζνπλ ζηφρνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ 

έλα ζρέδην δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε ζπκπεξίιεςε. 

Σέινο, ν καζεηήο-κέληνξαο αλαζηνραδφηαλ θαη ζπδεηνχζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο-

κέληνξεο, νη νπνίνη ηνπ παξείραλ αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε ζηε ζπλέρεηα ηεο κεληνξηθήο 

ζρέζεο λα απνθχγεη ιάζε πνπ πηζαλφλ λα έρεη θάλεη. 

Κάλνληαο πξάμε ηε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο ζπκπεξηιεπηηθνί κέληνξεο ήηαλ άηνκα ζπγθξνηεκέλα θαη κε δεκνθξαηηθέο ηδέεο. ηελ 

πνξεία φκσο, δηαπηζηψζακε φηη θάπνηνη καζεηέο άξρηζαλ λα γίλνληαη θάπσο δηζηαθηηθνί ζηελ 

ηδέα λα είλαη κέληνξεο θάπνηνπ καζεηή πνπ  ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ. Ηδηαίηεξα φκσο, καο πξνβιεκάηηζαλ θαη ηα ιφγηα ηνπ Παλαγηψηε, ελφο 

καζεηή-κέληνξα (ζρνιείν 4):  

 

«Κπξία…ηη λα ηεο πσ δελ θαηαιαβαίλεη. Σξέρεη ζπλέρεηα πίζσ κνπ. Θέισ λα βνεζήζσ, αιιά ζέισ λα κηιήζσ 

θαη ιίγν κε ηνπο θίινπο κνπ. Γελ κε αθήλεη. Σελ ιππάκαη αιιά…Λέεη ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηνπο καζεηέο φηη 

δελ ζέισ λα ηεο κηιψ. Δεε…ληψζσ θη εγψ φηη είκαη παιηφπαηδν. Πψο λα ηε βνεζήζσ ρσξίο λα κε θαηαπηέδεη;» 

 

Σα ιφγηα ηνπ Παλαγηψηε καο ψζεζαλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Μαξίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. Γηαπηζηψζακε ηειηθά, φηη φλησο φια φζα είραλ 

αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο ήηαλ αιεζή. Πξoζέμακε φηη ν Παλαγηψηεο αηζζαλφηαλ πνιχ 

άζρεκα, ρακνγεινχζε, πξνζπαζνχζε λα κελ πεξηζσξηνπνηεί ηε Μαξία, φκσο ε ρεηξφηεξε 

δηαπίζησζή καο ήηαλ φηη ηα ππφινηπα παηδηά θνξφηδεπαλ έληνλα ηνλ Παλαγηψηε. 

Υαξαθηεξηζηηθά θάπνηνη ηνπ έιεγαλ: 

 

«Ρε ηπρεξέ…άληε πάιη…ζε ζέιεη…Πήγαηλε Διέλε...Ο Παλαγηψηεο ζνπ θεχγεη…Πάεη λα βξεη άιιε…Θα ζε 

παξαηήζεη».   

 

Σν γεγνλφο απηφ καο πξνβιεκάηηζε ηδηαίηεξα σζψληαο καο λα μαλαζθεθηνχκε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα ζπκβάινπκε απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ ηεο 

ΔΜΜΔ. Έηζη, απνθαζίζηεθε φηη πέξα απφ ηνπο καζεηέο-κέληνξεο θαη ηνπο καζεηέο πνπ 
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ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, έπξεπε θαη νη ππφινηπνη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία 

ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. χκθσλα κε κία καζήηξηα-

κέληνξα (ζρνιείν 4): 

 

«Οθείινπκε λα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα θάλνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καολα ληψζνπλ φια φζα αηζζάλνληαη ηφζν νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ βηψλνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, φζν θαη εκείο, πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ καζεηή-

κέληνξα, ψζηε λα ζπκβάινπκε ζηε ζπκπεξίιεςή ηνπο». 

 

Αλαθνξηθά κε ην ίδην ζέκα,έλαο καζεηήο-κέληνξαο (ζρνιείν 2) επεζήκαλε: 

 

«Ξέξσ ηη ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη. Αο θάλνπκε καζήκαηα ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά γηα λα κπνξνχλ λα κπνπλ 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ». 

 

Οη πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο θάλεθαλ ινγηθέο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

Έηζη, κεηά απφ ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο-κέληνξεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

απνθαζίζηεθε φηη ζε φπνηα καζήκαηα είλαη εθηθηφ ζα κπνξνχζαλ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη 

καζεηέο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείινπκε λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο. ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία καζεηψλ κεληφξσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο-κέληνξεο πξνζπάζεζαλ λα βνεζήζνπλ 

θάπνηα παηδηά λα κπνπλ ζηε ζέζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε ηελ αλάγλσζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ 

απιψλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ηελ επίζθεςε ζε εηδηθά ζρνιεία, θαη ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο 

αηφκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο ιφγσ αηπρεκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ απηψλ 

νη καζεηέο ζπλνκίιεζαλ ηφζν κε ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη ζηα 

θέληξα απνθαηάζηαζεο, φζν θαη κε ςπρνιφγνπο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, o Νίθνο (ζρνιείν 2), έλαο 

απφ ηνπο καζεηέο ησλ ππφ έξεπλα ζρνιείσλ αλέθεξε: 

 

«Σψξα θαηάιαβα πξαγκαηηθά πσο ληψζνπλ απηά ηα παηδηά. Ήηαλ κεγάιν ιάζνο εθ κέξνπο κνπ λα κελ θάλσ 

παξέα καδί ηνπο θαη λα ηνπο θνξντδεχσ. Αθφκε ρεηξφηεξε ήηαλ ζπκπεξηθνξά κνπ απέλαληη ζηα παηδηά πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα βάινπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ παξέα ηνπο. Θα πξνζπαζήζσ λα 

επαλνξζψζσ…Γπζηπρψο, αλ δελ ην δήζεηο δελ ην αληηιακβάλεζαη» 

 

ηαδηαθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ δξάζεο άξρηζαλ λα αληαλαθινχλ ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ, 

αλαδείρζεθαλ θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θαη ζεηηθέο εκπεηξίεο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα ζπκπεξίιεςεο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαζέζνπκε κία 
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ζχληνκε παξαηήξεζε,ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρψξν ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ 1. 

Αθεγείηαη ε θ. Γεσξγία, κία ζπλνδφο (ζρνιείν 1)καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ: 

 

«πλήζσο νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο βξίζθνληαη ζε κία 

γσλίηζα απνκνλσκέλνη, κε ηνπο ζπλνδνχο, αιιά θαη κε ηα ππφινηπα παηδηά πνπ αηζζάλνληαη φηη δηαθέξνπλ θαηά 

θάπνην ηξφπν απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ήκεξα είδα θάηη πνπ κε ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα. Έλαο 

καζεηήο πνπ νηθεηνζειψο είρε δεηήζεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα ιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα, ηα 

θαηάθεξε! Πιεζίαζε δχν καζεηέο ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο θαη θαηάθεξε λα ηνπο εληάμεη ζηελ παξέα ηνπ. ηελ 

αξρή θαίλεηαη φηη ην εγρείξεκά ηνπ ήηαλ αξθεηά δχζθνιν. Ο έλαο καζεηήο είρε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ελψ ν 

άιινο είρε απηηζκφ. Καζεκεξηλά πξνζπαζνχζε φκσο ηα πξάγκαηα ήηαλ αξθεηά δχζθνια. Ο έλαο ηνπ έιεγε λα 

θχγεη, ν άιινο ηνπ γχξηδε ηελ πιάηε…Σειηθά θαίλεηαη φηη κάιινλ ηνλ ζπλήζηζαλ. Γπν βδνκάδεο κεηά άξρηζαλ 

λα παξαθνινπζνχλ καδί βηληεάθηα ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα, λα ζπδεηνχλ θαη λα ρακνγεινχλ. Έπεηηα απφ κία 

αθφκε βδνκάδα ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αθφκε πην ζεακαηηθά. Ζ παξέα ηνπ καζεηή κέληνξα, πέληε αθφκε 

αγφξηα πιεζίαζαλ ηνπο δχν καζεηέο ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο θαη έγηλαλ θη απηνίθίινη ηνπο. Πνιχ ζχληνκα φινη 

καδί έθαλαλ βφιηεο ζε νιφθιεξε ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ». 

 

Ζ πξνεγεζείζα παξαηήξεζε απνηειεί έλα ιακπξφ παξάδεηγκα, ην νπνίν απνδεηθλχεη γηα 

άιιε κηα θνξά φηη νη καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα 

ζπλππάξμνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα εθπαηδεπηνχλ ρσξίο θάπνηνο απφ απηνχο λα αηζζάλεηαη 

φηη ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηνπο πξέπεη λα πεξηζσξηνπνηνχληαη. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πην πάλσ παξαηήξεζε, νΑληξέαο, ν καζεηήο κέληνξαο (ζρνιείν 1) 

αλέθεξε: 

 

«Δίκαη πνιχ ραξνχκελνο! Γελ πεξίκελα φηη ζα ηα θαηάθεξλα. ηελ αξρή κνπ θαίλνληαλ ηφζν απφκαθξνη… 

Απιά ρξεηαδφηαλ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη εθ κέξνπο κνπ θαη εθ κέξνπο ηνπο. Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα 

αιιάμεηο δεδνκέλα κε ηα νπνία δνχζεο εδψ θαη ηφζα ρξφληα». 

 

Σελ ίδηα άπνςε εληζρχνπλ θαη θάπνηνη άιινη καζεηέο πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο κέληνξεο: 

 

«Πξέπεη λα έρεηο πνιιή ππνκνλή. Πξέπεη λα δείμεηο ζηνλ άιιν, φπνηνο θη αλ είλαη απηφο, φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο 

θη αλ έρεη φηη ηνλ ζέβεζαη γη‘ απηφ πνπ είλαη θαη φηη δελ ηνπ δεηάο λα γίλεη θάηη άιιν ην νπνίν ζα ήζειεο εζχ λα 

είλαη γηα λα γίλεη θίινο ζνπ» (Νίθε, καζήηξηα-κέληνξαο, ζρνιείν 2). 

 

ην ζεκείν απηφ έρεη νινθιεξσζεί ε παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα αθήλνληαο ηφζν 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, φζν θαη ζηνπο εξεπλεηέο ηελ εληχπσζε φηη ε πξνζπάζεηα γηα 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο αιιά θαη αλάκεζα 

ζε καζεηέο. 
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πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, δηαπηζηψλνπκε φηη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ πνηθίινπλ. Σν ρεηξφηεξν δε είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 

πιείζηα εμ απηψλ δελ έρνπλ αθφκε επηιπζεί θαη ππφθεηληαη ζε ρξνλνβφξεο θαη ελδερνκέλσο 

πνιιέο θνξέο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γη‘ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, έρνπκε ζηξαθεί 

πξνο έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν δξάζεο γηα λα εληζρχζνπκε ηε ζπκπεξηιεπηηθή πξνζπάζεηα, ηε 

δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ. Σνλ ξφιν ινηπφλ ηνπ εληζρπηή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο έρνπλ αλαιάβεη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλα αξρηθά εθπαηδεπηηθνί-

κέληνξεο θαη έπεηηα καζεηέο-κέληνξεο κε ζηφρν ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο  ΑκΔΔΑ. 

Μέζα απφ ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαπηζηψζακε 

φηη ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζπκπίπηνπλ κε ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ ζε δηεζλέο εξεπλεηηθφ πεδίν. 

πγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο(O‘Hara, 2011), έλα εγρείξεκα ην νπνίν δχλαηαη 

ζε κεηέπεηηα ζηάδην λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ κεληνξηθψλ ζρέζεσλ 

(Hochstatter, 2012).Ζ πξνζπάζεηα απηή ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαζίζηαηαη εκθαλήο κέζα απφ ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ 

ζρέζεσλ, ηφζν αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 

φζν θαη αλάκεζα ζε καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ΑκΔΔΑ. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο 

(Curtin, Malley θαη Stewart, 2016). 

Ζ πξνζπάζεηα ησλ κεληφξσλ ελίζρπζε ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο 

ΔΜΜΔ κέζσ θπξίσο ησλ αθνινχζσλ εγρεηξεκάησλ: α) ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ 

καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, β)δηθαίσζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ καζεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ γηα δηαθξηηηθή ζπκπεξίιεςή ηνπο γ) αλάιεςε ελεξγνχ ξφινπ 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 

δ)αχμεζε ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 

δ)ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο θαζνδεγεηψλ ησλ καζεηψλ πνπ αλέιαβαλ ηνλ 

ξφιν ησλ κεληφξσλ. 

πσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα επηηχρνπλ ηε ζχλαςε κεληνξηθψλ ζρέζεσλ κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο: Να δηαζέηνπλ ζεβαζκφ απέλαληη ζηνλ 

ζπλάλζξσπφ ηνπο, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, λα 

δείρλνπλ θαηαλφεζε γηα ηνλ άιιν, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο κέληνξεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. 
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Αδηακθηζβήηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κέληνξεο θαη νη καζεηέο-κέληνξεο δελ ζα κπνξνχζαλ σο 

κνλαδηθνί παξάγνληεο λα πξνσζήζνπλ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Αληίζεηα, ηελ πξναλαθεξζείζα πξνζπάζεηα νθείιεη λα 

εληζρχζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, λνκνζεζία θαη 

εγθχθιηνη), νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ, ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ,νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

ππφινηπνη καζεηέο. Δπνκέλσο, νη καζεηέο κέληνξεο κπνξνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ππφινηπνπο παξάγνληεο λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ. 

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε παξνχζα έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκνχο νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε απφ εξεπλεηέο νη νπνίνη ζα επηζπκνχζαλ 

κειινληηθά λα εξεπλήζνπλ αλάινγε ζεκαηνινγία. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έρεη βαζηζηεί ζηε 

ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί θαη κε πνζνηηθά 

δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηξηγσλνπνίεζή ηνπο. πλ ηνηο άιινηο, ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο ήηαλ αξθεηά κηθξφ, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην λα πξνηείλνπκε ηε δηελέξγεηα λέσλ 

εξεπλψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εκπιέμνπλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη κεγαιχηεξν δείγκα 

ζπκκεηερφλησλ. 
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Abstract: The phenomenon of procrastination is a common occurrence in adult life and 

beyond it. Procrastination in academic field, and more specifically during elaboration of 

studying and towards achievement of the academic obligations of the trainees, often has very 

serious effects on their entire learning path. This article explores this phenomenon by 

focusing on the education field. Through bibliographicresearchan attempt has been made to  

identify at first the causes whichcreate procrastination in learners' behavior. Then the serious 

consequences that come as a result of this phenomenon and affect in many ways life and the 

achievement of trainees‘ expected learning outcomes,are recorded. Finally, ways with which 

procrastination can be tackled and combated as much as possible, allowing trainees to cast off 

strong negative emotions that act as a brake on their academic progress and productivity, are 

suggested. This research shows that although the problem of procrastination is very serious 

and its effects are catalytic, there are ways which their consistent application can provide 

solutions and support learners throughout their learning endeavor. 

Keywords: procrastination, causes of procrastination, dealing with procrastination 

Πεξίιεςε: Σν θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο απνηειεί γεγνλφο δηαδεδνκέλν ζηε δσή ησλ 

ελειίθσλ θαη φρη κφλν. Ζ αλαβιεηηθφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνζπάζεηαο επίηεπμεο ησλ αθαδεκατθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ έρεη ζπρλά ζνβαξφηαηεο επηπηψζεηο ζε νιφθιεξε ηε 

καζεζηαθή ηνπο πνξεία. Σν παξφλ άξζξν πξαγκαηεχεηαη ην θαηλφκελν απηφ εζηηάδνληαο ζην 

πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηρεηξείηαη κέζσ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, αξρηθά λα 

παξνπζηαζηνχλ ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ αλαβιεηηθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ αθνινπζνχλ σο 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη επεξεάδνπλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ηε δσή θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ. Σέινο, θαηαγξάθνληαη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη λα θαηαπνιεκεζεί ζε φζν ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ε αλαβιεηηθφηεηα, επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα 

απαιιάζζνληαη απφ δπλαηά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε 

ζηελ αθαδεκατθή ηνπο πξφνδν θαη παξαγσγηθφηεηα. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη πσο αλ θαη 

ην πξφβιεκα ηεο αλαβιεηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ θαη δηαδεδνκέλν κε επηπηψζεηο ηνπ 

θαηαιπηηθέο ζηελ αθαδεκατθή δσή ππάξρνπλ ηξφπνη ησλ νπνίσλ ε ζπλεπήο εθαξκνγή κπνξεί 
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λα πξνζθέξεη ιχζεηο θαη θπξίσο ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο ηνπο πξνζπάζεηαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: αλαβιεηηθφηεηα, αηηίεο αλαβιεηηθφηεηαο, ηξφπνη αληηκεηψπηζεο 

αλαβιεηηθφηεηαο 

Δηζαγσγή 

Ζ αλαβιεηηθφηεηα απνηειεί θαηλφκελν ην νπνίν ζπλαληάηαη ζε πνιιέο πηπρέο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. Αλαθέξεηαη σο έλα δηαδεδνκέλν θαηλφκελν ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, πνπ 

επεξεάδεη ηε δσή  ελειίθσλ θαη φρη κφλν. ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξα 

ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ησλ νπνίσλ ε αθαδεκατθή δσή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπρλέο πξνζεζκίεο ( Tani, 2017 ·Chu&Choi, 2005). 

Υσξίο πξνζεζκίεο, ε αλαβιεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα θαζηζηνχζε ηνλ φγθν ησλ 

καζεκάησλ θαη ην θφξην εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεδφλ αδχλαηε σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

ηνπο. Απηφ ζα ζήκαηλε επίζεο φηη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα 

λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο εξγαζίεο ζα θέξδηδαλ έλα άδηθν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ νκνίσλ ηνπο 

νη νπνίνη ζπλεζίδνπλ λα ππνβάιινπλ ηηο αληίζηνηρεο, ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. 

χκθσλα κε ηνπο DePaola&Scoppa (2014), νη εθπαηδεπφκελνη νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ 

εμσγελψο επηβιεζείζεο πξνζεζκίεο απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ απηνχο νη νπνίνη νξίδνπλ 

απηφλνκεο πξνζεζκίεο, ελψ ηαπηφρξνλα νη εθπαηδεπφκελνη νη νπνίνη δελ έρνπλ θαζφινπ 

πξνζεζκίεο ζεκεηψλνπλ ηε ρεηξφηεξε αθαδεκατθή απφδνζε ( DePaola&Scoppa, 2014). Οη 

πξνζεζκίεο ζεσξνχληαη επίζεο σο ζεκαληηθή δεμηφηεηα δηαρείξηζεο ρξφλνπηελ νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα απνθηήζνπλ σο εθφδην ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηε  κειινληηθή 

ηνπο απαζρφιεζεζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπξήκαηα εξεπλψλ έδεημαλ επίζεο φηη έλα πςειφ 

πνζνζηφ εθπαηδεπνκέλσλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηελ αλαβιεηηθφηεηα ζε πνιιά 

αθαδεκατθά θαζήθνληα θαη απηφ πξνθαιείηαη απφ κηα πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε 

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ(Vinothkumar&Kousayla, 

2016). 

Μνινλφηη ε αλαβιεηηθφηεηα ζεσξείηαη επξέσο σο αξλεηηθφ θαηλφκελν, ζχκθσλα κε ηνπο 

Chu&Choi (2005),δε ραξαθηεξίδνληαη φιεο νη ζπκπεξηθνξέο αλαβιεηηθφηεηαο επηβιαβείο 

νχηε νδεγνχλ ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Αλαθέξνπλ δχν βαζηθνχο ηχπνπο αλαβιεηηθφηεηαο, 

ηελ παζεηηθή, δειαδή εθείλε πνπ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζην λα κελ νινθιεξψλνπλ 

ηηο εξγαζίεο εγθαίξσο θαη ηελ ελεξγεηηθή, δειαδή εθείλε πνπ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

λα πξνηηκνχλ ηε κειέηε θαη εξγαζία ππφ πίεζε θαη ππφ απηφ ην θαζεζηψο λα ιακβάλνπλ 

ζεκαληηθέο θαη ζηνρεπκέλεο απνθάζεηο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη εκπιεθφκελνη 

ζεσξνχληαη πσο δηαρεηξίδνληαη θαη ειέγρνπλ πην απνηειεζκαηηθά ην ρξφλν, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ απμεκέλε απηνπεπνίζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαιχηεξνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο απφδνζεο 

(Chu&Choi, 2005). Σν θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά κε 

ζεηηθή έλλνηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ραξαθηεξίδεηαη  σο ιεηηνπξγηθή θαζπζηέξεζε ή σο 
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απνθπγή βηαζχλεο (Steel, 2007).πρλά κεξηθνί εθπαηδεπφκελνη ζπλεζίδνπλ λα θαζπζηεξνχλ 

ηελ εξγαζία  - κειέηε ηνπο σο απνηέιεζκα πξνζσπηθήο ηνπο ξνπηίλαο ε νπνία ζηαδηαθά 

κεηαηξέπεηαη ζε ζπλήζεηα Χζηφζν, ε ζεηηθή κνξθή αλαβιεηηθφηεηαο σο απνηέιεζκα 

αλάιπζεο κέζα απφ έξεπλεο δείρλεη, πσο θαηέρεη δεπηεξεχνπζα ζέζε( Hussain&Sultan, 

2010). 

Ζ αλαβιεηηθφηεηα απνηειεί ζέκα πξνβιεκαηηζκνχ ζε πνιιά πεδία. Έρεη ζπζρεηηζηεί κε 

πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φπσο ε θαηάζιηςε, ην άγρνο, ε παξνξκεηηθφηεηα, ε απνζηξνθή, 

ε θαζπζηέξεζε εξγαζηψλ θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε. Δπίζεο, έρεη ζπλδεζεί κε ηηο αξλεηηθέο 

φςεηο ηνπ απηνέιεγρνπ, ηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο, ηεο έιιεηςεο νξγάλσζεο, ηεο θαθήο 

αθαδεκατθήο απφδνζεο. ηαλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλδπάδνληαη, επηδεηλψλνπλ δξαζηηθά 

ην θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Cassidy (2015), ε αλαβιεηηθφηεηα 

απνηειεί δηαδεδνκέλν θαηλφκελν, θαζψο πεξίπνπ ην 20% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ θαη ην 

50% ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ρξφληα αλαβιεηηθφ. Δπηπιένλ, αθφκε θαη 

άλζξσπνη πνπ δελ αλήθνπλ ζηνπο  ρξφληα αλαβιεηηθνχο εμαθνινπζνχλ λα αγσλίδνληαη κε 

ηελ αλαβιεηηθφηεηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ππνθέξνπλ απφ απηήλ ζε δηάθνξνπο 

βαζκνχο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή( Cassidy, 2015). 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κέζσ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο λα επηρεηξεζεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηίσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, φπσο επίζεο ε 

θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ  ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ. Δπηθεληξψλεηαη απoθιεηζηηθά 

ζηελ αλαβιεηηθφηεηα φπσο απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηελ 

επίηεπμε πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ ζηε καζεζηαθή πνξεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Σαπηφρξνλα, επηρεηξείηαη ε ζπκβνιή ζηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ην νπνίν ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά σο πξνο ηηο καζεζηαθέο επηδηψμεηο. 

1.Οξηζκφο αλαβιεηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Σν θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο, ην νπνίν νξίδεηαη  γεληθά σο εθνχζηα θαη εζεινληηθή 

θαζπζηέξεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ελεξγεηψλ, είλαη έλα δηαδεδνκέλν 

θαηλφκελν ζε φιν ηνλ θφζκν θαη εκθαλίδεηαη ζε εμαηξεηηθά πςειά πνζνζηά ζηνλ 

αθαδεκατθφ - εθπαηδεπηηθφ ρψξν( Steel, 2007). 

Σν θαηλφκελν απηφ ζεσξείηαη σο κηα πεξηηηή θαη αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε(Bendezu,2020). Ζ αθαδεκατθή αλαβιεηηθφηεηα 

αθνξά δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη πξνηηκνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

άιιεο πην επράξηζηεο γηα ηνπο ίδηνπο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνθαινχλ πην άκεζε ηθαλνπνίεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη πσο  ε αθαδεκατθή 

αλαβιεηηθφηεηα είλαη ε εθνχζηα πξάμε ηεο επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ πξηλ ηελ έλαξμε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί εζσηεξηθή ππνθεηκεληθή αλαηαξαρή. 

Πξφθεηηαη γηα επηζπκεηή θαζπζηέξεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο ην νπνίν  ζρεηίδεηαη κε ηε 

κειέηε (Hen&Goroshit, 2018).χκθσλα κε ηνπο Hussain&Sultan (2010) ε αλαβιεηηθφηεηα 
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εξκελεχεηαη σο κηα ηάζε, ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηγξάθεηαη σο  θαηάζηαζε ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαπνθαζηζηηθφηεηα, έιιεηςε ζέιεζεο θαη δσηηθφηεηαο σο πξνο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο εξγαζίαο ( Hussain&Sultan, 2010).Οη Pychyl&Flett(2012), νξίδνπλ 

ηελ αλαβιεηηθφηεηα σο κία  ηάζε αλαβνιήο ηεο έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ απνηεινχλ κία πνξεία δξάζεο. Πξφθεηηαη γηα αλαβνιή εξγαζηψλ θαη αλαζέζεσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα νινθιεξσζνχλ θαη ζρεηίδεηαη ζπρλά κε έληνλν αίζζεκα δπζθνξίαο 

(Pychyl&Flett, 2012). Απηή ε εθνχζηα θαζπζηέξεζε ζε κηα πξνβιεπφκελε πνξεία δξάζεο 

παξά ηελ πεπνίζεζε ηνπ εκπιεθνκέλνπ πσο απηή ε ηαθηηθή ζα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ πνξεία ηνπ, ηνλ νδεγεί ζηελ αλαβνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπ(Steel, 2007) θαη απνηειεί 

νπζηαζηηθά παξάινγε θαζπζηέξεζε έθθξαζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο (Steel and Klingsieck 

2016).χκθσλα κε ηνλ Sirois (2013), ην θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο  πεξηιακβάλεη ηελ 

επαλαιακβαλφκελε αλαζηνιή εξγαζηψλ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αλάπηπμε άγρνπο θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα εμνπζελσηηθή ςπρνινγηθή δηεξγαζία 

(Sirois, 2013).ε άιιεο πεξηπηψζεηο εξεπλεηέο έρνπλ νξίζεη ηελ αλαβιεηηθφηεηα σο έιιεηςε 

απνπζίαο απηνξξπζκηδφκελεο απφδνζεο θαη ηάζε αλαβνιήο ζρεηηθά κε ην πνηα δηαδηθαζία 

θξίλεηαη απαξαίηεηε  γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ( Balkis&Duru, 2019). 

Πνιιαπιέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο ε αλαβιεηηθφηεηα δελ απνηειεί απιψο έλα 

πξφβιεκα δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Δίλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηφζν 

ζπλαηζζεκαηηθή, φζν θαη γλσζηηθή σξηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ( Chu&Choi, 2005). 

2.Aίηηα αλαβιεηηθφηεηαο 

Πξνηνχ αλαθεξζνχλ ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαβιεηηθφηεηα, είλαη απαξαίηεην λα 

ηνληζηεί ν θηλεηήξηνο ςπρνινγηθφο κεραληζκφο πίζσ απφ απηφ ην θαηλφκελν ν νπνίνο 

ραξηνγξαθείηαη  σο εμήο: 

ηαλ πξέπεη λα θάλνπκε θάηη, ε δξάζε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ απηνέιεγρφ καο 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπκε ηνλ εαπηφ καο λα ην πξαγκαηνπνηήζεη. Ο απηνέιεγρνο καο 

ζπρλά ιακβάλεη ππνζηήξημε απφ ηα θίλεηξά καο, ηα νπνίν ζπκβάιινπλ ζην  λα 

πξαγκαηνπνηνχκε ηα ζρέδηα καο έγθαηξα .ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο βηψλνπκε 

νξηζκέλνπο απνζαξξπληηθνχο παξάγνληεο, φπσο  γηα παξάδεηγκα άγρνο ή θφβν απνηπρίαο, 

παξάγνληεο νη νπνίνη έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα θίλεηξα καο. Δπηπιένλ, κεξηθέο θνξέο 

βηψλνπκε νξηζκέλνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, φπσο δηαλνεηηθή εμάληιεζε ή 

αλππνκνλεζία σο πξνο ηε ιήςε αληακνηβήο ηελ νπνία ηελ αληηιακβαλφκαζηε ζην καθξχ 

κέιινλ. Απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνλ απηνέιεγρν θαη ηα θίλεηξά καο ( Balkis&Duru, 

2019). 

ηαλ νη παξάγνληεο πνπ απνζαξξχλνπλ θαη παξεκπνδίδνπλ ηηο ελέξγεηεο,  καο μεπεξλνχλ θαη 

ληθνχλ  ηνλ απηνέιεγρν θαη ηα θίλεηξά καο, θαηαιήγνπκε λα θαζπζηεξνχκε, είηε γηα αφξηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα είηε κέρξη λα θηάζνπκε ζην θξίζηκν ζεκείν φπνπ ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο 

αιιάδεη ππέξ καο (Clear,n.n.) Δπηπιένλ παξάγνληεο θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαβιεηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο φπσο ε αδπλακία δέζκεπζεο ζην 
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έξγν πνπ πξέπεη λα επηηειέζνπλ, ε έιιεηςε θαζνδήγεζεο θαη ελζάξξπλζεο, αθαηάιιειεο 

δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ, ζπλαηζζεκαηηθφ άγρνο, θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ππεξβνιηθή 

εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Ο Chua (2020), ηφληζε φηη ζπρλά ε ππεξβνιηθή 

απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο νδεγεί ζηελ θαζπζηέξεζε 

νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Δκθαλίδεηαη σο ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά, πνπ ζπλδέεηαη 

ζπλήζσο κε έιιεηςε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, αθαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, βαξεηέο ή 

αξθεηήο δπζθνιίαο εξγαζίεο, κε πξνγξακκαηηζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθαηάιιειν ζηπι 

κάζεζεο, άγρνο θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο, ρακειή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απηνέιεγρν φπσο επίζεο θαζπζηεξεκέλε ηθαλνπνίεζε. Οη Ferrari&Pychyl (2008) 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη ρξνλνηξηβνχλ φηαλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίζνπλ ηνλ 

πξνζσπηθφ ξπζκφ κάζεζεο θαη αηζζάλνληαη πσο δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο πςειψλ επηδφζεσλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ( Ferrari&Pychyl, 2008). 

χκθσλα κε ηε  Reynolds (2015), ε αλαβιεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε απνηπρία ζηε δπλαηφηεηα 

απηνξξχζκηζεο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Άιινη ιφγνη πεξηιακβάλνπλ 

παξάγνληεο φπσο ν θφβνο ηεο απνηπρίαο, νη ζπλήζεηεο κειέηεο ή ν ρξφλνο δηαρείξηζεο ηεο 

κειέηεο ( Reynolds, 2015). 

Οη Hen&Goroshit, (2014),επηζεκαίλνπλ πσο ην θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο  νθείιεηαη 

ζε ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ. ζν νη εθπαηδεπφκελνη αληηιακβάλνληαη πσο ε 

αληακνηβή ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο απνηειεί καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία θαη ειέγρεηαη απφ 

παξάγνληεο πνπ δελ νξίδνληαη νχηε ειέγρνληαη  απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ίδηνπο, αλαβάιινπλ 

ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Δπίζεο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ηε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα, νδεγνχλ 

ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζην λα ρξνλνηξηβνχλ (Reynolds, 2015).χκθσλα κε ηνλ Steel 

(2007)εάλ νη εθπαηδεπφκελνη ραξαθηεξίζνπλ εμαξρήο κηα εξγαζία σο δπζάξεζηε, είλαη 

πξάγκαηη πην πηζαλφ λα αλαβάινπλ ην ρξφλν εθπφλεζεο ηεο (Steel, 2007).ηαλ πξφθεηηαη λα 

απνθεπρζνχλ πηζαλά αξλεηηθά εξεζίζκαηα, ν εθπαηδεπφκελνο ρξνλνηξηβεί θαη 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ελαζρφιεζεο κε ην καζεζηαθφ ηνπ αληηθείκελν. Δπηπιένλ, 

ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν  λα κελ δεηείηαη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζεσξψληαο πσο 

άζρεηα απφ ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη κε ηθαλνπνηεηηθά 

(Cheung&Ng, 2019). Αθφκα θαη ην πξφηππν ησλ γνλέσλ ή ηνπ επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζηάζεο ηνπο αληίζηνηρα ζην θαηλφκελν απηφ, απνηειεί παξάγνληα 

επίδξαζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη θπξίσο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Hen&Goroshit,(2014). 

χκθσλα κε ηνλ Jones(2020), φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο δελ αληηιακβάλεηαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κειεηά, ή εθιείπεη ην θίλεηξν πνπ ζρεηίδεηαη ζπρλά κε ηελ κειινληηθή 

ηνπ πνξεία, αλαβάιιεη, ρξνλνηξηβεί. Ζ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ζπρλά πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο πσο δελ έρεη παξαιάβεη μεθάζαξεο νδεγίεο θαη ππνζηήξημε. Δπηπιένλ, γηα φζνπο 

θνβνχληαη ηελ απνηπρία, ε αλαβιεηηθφηεηα ρξεζηκεχεη σο κεραληζκφο πξνζηαζίαο πνπ ηνπο 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 226 of 414                                                                                                              

απνηξέπεη αθξηβψο απφ απηήλ ηελ πηζαλφηεηα. Τπάξρεη φκσο θαη ν ηχπνο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηειεηνκαλία. Οη ηειεηνκαλείο ζέινπλ λα 

δηαζθαιίζνπλ πσο φ, ηη θάλνπλ είλαη πςειήο πνηφηεηαο. κσο απηνί νη εθπαηδεπφκελνη είλαη 

δπλαηφλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα φηαλ πξέπεη λα δνθηκάζνπλ θάηη λέν ή δηαθνξεηηθφ 

απφ απηφ πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη. Παξφκνηα κε εθείλνπο πνπ θνβνχληαη ηελ απνηπρία, νη 

ηειεηνκαλείο ζα αλαβάινπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κέρξη λα είλαη ζίγνπξνη φηη κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηθέο ηνπο πςειέο πξνζδνθίεο. Γπζηπρψο, δελ έρνπλ πάληα ηφζν πνιχ 

ρξφλν θαη κεξηθέο θνξέο είλαη αδχλαην λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππεξβνιηθά πςειέο 

πξνζδνθίεο πνπ ηξέθνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ( Jones, 2020). 

3.Tχπνη αλαβιεηηθψλ 

Απφ ην πεδίν ησλ εξεπλψλ πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαηάμεηο ζηνπο ηχπνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο. Τπάξρνπλ νη 

ζπνξαδηθά αλαβιεηηθνί θαη νη ρξφληα αλαβιεηηθνί. Ζ πξψηε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ νπνία νη αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζπζηεξνχλ 

ιφγσ  θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ ζηε δεχηεξε, ε αλαβιεηηθφηεηα απνηειεί 

ζπλψλπκν κηαο παγησκέλεο ζπλήζεηαο (Zhou&Kan, 2017).ηνπο Bendezuet, al, (2020) 

·Chu&Choi(2005) θαη EinGar&Steinhart, (2017),παξνπζηάδεηαη ν ηχπνο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

αλαβιεηηθνχ ν νπνίνο έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αλαβνιή ζηελ έλαξμε ηεο δνπιεηάο ηνπ, 

γεγνλφο φκσο πνπ νθείιεηαη ζε ζπλεηδεηή πξνζσπηθή ηνπ επηινγή θαζψο πξνηηκά λα 

εξγάδεηαη ππφ θαζεζηψο πίεζεο, γεγνλφο πνπ ηνλ θαηαηάζζεη ζην ζεηηθφ ηχπν ρξνλνηξηβήο.Ο 

ζπγθεθξηκέλνο φηαλ αληηκεησπίδεη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηα θαζήθνληα ηνπ αηζζάλεηαη 

πξφθιεζε, κε απνηέιεζκα απηφ ην ζπλαίζζεκα λα επηθέξεη «αλνζία»  ζην είδνο ηεο ςπρηθήο 

ηαιαηπσξίαο ε νπνία  είλαη ζπρλή ζηνπο παζεηηθνχο αλαβιεηηθνχο εθπαηδεπνκέλνπο. 

Ο ηχπνο ηνπ παζεηηθνχ αλαβιεηηθνχ αθηλεηνπνηείηαη απφ ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα πνπ 

βηψλεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ελεξγήζεη θαη λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ.Ο 

Klassenetal, (2008) ππνζηεξίδεη πσο φηαλ πιεζηάδεη κηα πξνζεζκία, νη παζεηηθνί ηχπνη 

αηζζάλνληαη πηεζκέλνη, θαη γίλνληαη αθφκα πην απαηζηφδνμνη  σο πξνο ηε καζεζηαθή 

πξννπηηθή ηνπο.  πλεπψο νη  ζθέςεηο ηνπο, ε ακθηβνιία θαη ην αίζζεκα ηεο αλεπάξθεηαο 

απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαη πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη ζπρλά 

θαηάζιηςεο. Ζ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ απνηειεί ππνθεηκεληθή εκπεηξία, γεγνλφο πνπ 

δηαθαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παζεηηθψλ αλαβιεηηθψλ αηφκσλ θαζψο ηείλνπλ λα 

ππνηηκνχλ ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Αληίζεηα, νη ελεξγεηηθνί ηχπνη αλαπηχζζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ επίγλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ(Chu&Choi, 2005 ·Klassenetal, 2008). 

4. Δπηπηψζεηο αλαβιεηηθφηεηαο 

ηαλ νη εθπαηδεπφκελνη δελ αηζζάλνληαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο 
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ππνρξεψζεηο ζην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην, ην άγρνο ηεο απνηπρίαο  κπνξεί λα ηνπο 

νδεγήζεη ζην λα βπζηζηνχλ ζηαδηαθά  ζε κηα θαηάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο. Απηή 

ε αδπλακία επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ ηνπο 

απνηειεζκάησλ. Ζ αλαβιεηηθφηεηα επεξεάδεη ηελ αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο, ηελ 

παξνξκεηηθφηεηα, ηνλ ρακειφ απηνέιεγρν θαη έιιεηςε ζηελ νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. ε επφκελα ζηάδηα νη εθπαηδεπφκελνη αηζζάλνληαη δηζηαθηηθνί θαη 

αξλεηηθνί ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ή θνβηζκέλνη ζηελ πξννπηηθή έλαξμεο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο (Hussain&Sultan, 2010).Απηέο νη δηαπηζηψζεηο ηζρχνπλ γηα φια ηα επίπεδα ζπνπδψλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα φζν ε αλαβιεηηθφηεηα απμάλεη επίπεδν, ηφζν πεξηζζφηεξν άγρνο ή θαη 

θαηάζιηςε πξνθαιεί ζηνπο εκπιεθφκελνπο (Steel, 2007 · Pinxten, et.al., 2019 · 

Tras&Aydogan, 2009). 

Δπίζεο, πνηθίια ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαβιεηηθφηεηα. Μπνξεί λα επηθέξεη αηζζήκαηα ακεραλίαο ή θαη  

θαησηεξφηεηαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή επίζεο κπνξεί λα  κεηψζεη ην αίζζεκα 

εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο αλάκεζα ηνπο ζηελ πνξεία ελφο ζρεδηαζκνχ 

νινθιήξσζεο κηαο εξγαζίαο(Steel, 2007). Σείλεη λα νδεγεί ζε πηνζέηεζε αξλεηηθψλ 

ζπλεζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ χπλν, ηε δηαηξνθή, ηελ άζθεζε, ην θάπληζκα θαζψο θαη ηελ 

θαηαλάισζε αιθνφι. Δπηθέξεη καθξνπξφζεζκα πιήγκα ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ην 

θαζηζηά επηξξεπέο ζηηο αζζέλεηεο (Sirois&Pychyl, 2013). Δληζρχεη ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο 

κπξνζηά ζηελ αδπλακία νινθιήξσζεο ή θαη έλαξμεο κηαο εξγαζίαο θαη ζπκβάιιεη ζην λα 

ζηξέθνληαη πνιινί εθπαηδεπφκελνη ζηε ιχζε ηεο ινγνθινπήο (Hussain&Sultan, 2010 · 

Reynolds, 2015).πρλά ηα παξαπάλσ ζπλνδεχνληαη απφ θνηλσληθή απνδνθηκαζία γηα ηελ κε 

ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο 

πιήξνπο απνηπρίαο θαη αληθαλφηεηαο(Lakshminarayan, etal, 2013). 

5. Αληηκεηψπηζε ηεο αλαβιεηηθφηεηαο 

5.1. Παξάγνληεο αμηνιφγεζεο ηεο αλαβιεηηθφηεηαο 

ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαβιεηηθφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

θαηαλνεζεί αξρηθά ε αθξηβήο θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ν θάζε εθπαηδεπφκελνο 

αληηκεησπίδεη αηνκηθά. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ηξεηο θχξηνη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε: 

 Πφηε παξνπζηάδεηαη ε αλαβιεηηθφηεηα: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν εθπαηδεπφκελνο 

πξέπεη λα αλαξσηεζεί ζε πνηεο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ην ρψξν ή ην ρξφλν ηείλεη λα 

αλαβάιιεη ηελ εξγαζία ηνπ.  

 Πψο παξνπζηάδεηαη ε αλαβιεηηθφηεηα: Απηφο ν παξάγνληαο αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ 

θάλεη ν εθπαηδεπφκελνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαβνιήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, πξνρσξά ζε ελαζρφιεζε κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θιπ; 
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 Γηαηί παξνπζηάδεηαη ε αλαβιεηηθφηεηα: Με απηφ ην εξψηεκα ν εθπαηδεπφκελνο 

θαιείηαη λα αλαξσηεζεί γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδεγνχλ ζηελ αλαβιεηηθφηεηα( 

Clear, n.n.).Σν πξψην βήκα γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην ζαθείο, θαζψο είλαη πην πηζαλφ λα ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπο φηαλ είλαη αζαθείο ζε ζχγθξηζε κε απηνχο νη νπνίνη είλαη απφιπηα  

θαζνξηζκέλνη ( Bernecker&Job, 2019 · Rozenthal, et. al., 2015). 

5.2. Γξακκή Γξάζεο  

χκθσλα κε ηελ Clear, ( n.n.) θαλείο εθπαηδεπφκελνο δε κπνξεί λα παξαθηλεζεί λα δνπιέςεη 

βαζηδφκελνο ζε πηζαλή κειινληηθή αληακνηβή ή θνβνχκελνο ηηο κειινληηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

θσιπζηεξγίαο ηνπ. Απηφ πνπ πξέπεη λα πεηχρεη είλαη λα πεξάζεη ηε « Γξακκή Γξάζεο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα κεηαθέξεη ηηο κειινληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ή αληακνηβέο ζην 

παξφλ ηνπ. ηαλ γηα παξάδεηγκα αλαβάιιεη ζπλερψο ηελ εθπφλεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο, δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά ην αίζζεκα ηνπ άγρνπο θαη ηεο αγσλίαο. ηαλ πιεζηάζνπλ 

νη πξνζεζκίεο, νη ζπλέπεηεο ή αληακνηβέο απνθηνχλ άκεζν νξίδνληα. Ο εθπαηδεπφκελνο 

θιηκαθψλεη ην άγρνο ηεο αλαβιεηηθφηεηαο, αξρίδεη λα κειεηά, λα εξγάδεηαη  θαη ζπλεπψο 

πεξλά ηε «Γξακκή δξάζεο»  

5.3.  Βήκαηα Αληηκεηψπηζεο 

Ζ εθαξκνγή ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε δσή, 

ζηελ εμέιημε, ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Απηφ ηζρχεη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ ν θάζε εθπαηδεπφκελνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθφηεηα ζην πιαίζην ησλ καζεζηαθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη 

απαηηήζεσλ. Παξαθάησ πξνηείλνληαη θάπνηνη ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζπλδπαζηηθά ή θαη κεκνλσκέλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ: 

1. Κάληε ηελ αληακνηβή αλάιεςεο δξάζεο πην άκεζε 

Δάλ κπνξείηε λα βξείηε έλαλ ηξφπν λα θάλεηε ηα νθέιε ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηινγψλ πην 

άκεζα, ηφηε θαζίζηαηαη επθνιφηεξν λα απνθχγεηε ηελ αλαβιεηηθφηεηα. Έλαο απφ ηνπο 

θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα λα πξνζθέξεηε κειινληηθέο αληακνηβέο ζην παξφλ ζαο είλαη κε κηα 

ζηξαηεγηθή γλσζηή σο δέζκεπζε επραξίζηεζεο (Temptation bundling). Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηδέα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ζπκπεξηθνξηζκνχ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

Katy Milkman ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πελζπιβαλίαο. Με απιά ιφγηα, ε ζηξαηεγηθή πξνηείλεη 

λα ζπλδπάζεηε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζαο πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε καθξνπξφζεζκα κε κηα 

άιιε πνπ ζα έπξεπε λα θάλεηε αιιά ηελ αλαβάιιεηε.( Rozenthal&Carlbring, 2014). 

2.Νηψζηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλαβιεηηθφηεηαο πην άκεζα 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα αηζζαλζείηε ην θφζηνο ηεο αλαβιεηηθφηεηαο πην ζχληνκα απφ 
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ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν. Απνκαθξπλζείηε απφ ην καζεζηαθφ θνκκάηη θαη αηζζαλζείηε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαβιεηηθφηεηαο απφ άιιεο ελέξγεηεο ζε άιινπο ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ αζθείζηε κφλνο ζαο, ε παξάιεηςε ηεο πξνπφλεζήο ζαο ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα δελ ζα επεξεάζεη θαζφινπ ηε δσή ζαο. Σν θφζηνο ηεο αλαβιεηηθφηεηαο ζηελ 

άζθεζε ζα γίλεη αληηιεπηφ κφλν κεηά απφ εβδνκάδεο ή θαη κήλεο. Χζηφζν, εάλ δεζκεπηείηε 

λα αζθεζείηε κε έλαλ θίιν ηφηε ην θφζηνο παξάιεηςεο ηεο πξνπφλεζήο γίλεηαη πην άκεζν. Θα 

αξρίζεηε λα ηελ απνδεηάηε ζεξκά. Αληίζηνηρα, παξφκνηα αληηκεηψπηζε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία εάλ εθαξκνζηεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ( Zhang, etal., 2018). 

3. ρεδηάζηε ηηο κειινληηθέο ζαο ελέξγεηεο 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο αλαβιεηηθφηεηαο αθνξά ηε δέζκεπζε ζην έξγν, 

μεθηλψληαο απφ ελέξγεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ πξνζσπηθή δέζκεπζε νδεγεί ζηελ παχζε 

αλαβνιήο ελεξγεηψλ αθνχ πεξηιακβάλεη ην λεθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ 

πξάμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ηηο κειινληηθέο ζαο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ή λα ζηακαηήζεηε λα ζπαηαιάηε ρξφλν ζηηο ειεθηξνληθέο ζαο ζπζθεπέο. Απηέο νη απιέο 

ελέξγεηεο νδεγνχλ ηνπο ελ δπλάκεη εθπαηδεπφκελνπο ζε αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο ζηε 

καζεζηαθή ηνπο πνξεία ( Goroshit&Hen, 2019). 

4.Δθαξκφζηε ηνλ θαλφλα ησλ 2 ιεπηψλ 

Σν πξφβιεκα πνπ πξνθαιεί αλαβιεηηθφηεηα ζπλήζσο επηθεληξψλεηαη ζηελ έλαξμε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Μεηά ηελ έλαξμε κηαο εξγαζίαο, ε ζπλέρηζε ηεο κεηαηξέπεηαη ζε ζπλήζεηα 

θαη θαζίζηαηαη ιηγφηεξν επψδπλε θαη αγρσηηθή. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ 

νη ζπλήζεηεο πην πξνζηηέο είλαη ε ρξήζε ηνπ θαλφλα ησλ 2 ιεπηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο νξίδεη 

πσο φηαλ μεθηλάηε κηα λέα ζπλήζεηα, ζα πξέπεη λα ρξεηαζηνχλ ιηγφηεξν απφ δχν ιεπηά γηα λα 

ηελ ζπλερίζεηε. Ζ ηδέα απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο πσο κε ηελ έλαξμε κηαο εξγαζίαο ε ίδηα 

ζαο ε νξκή ζα ζαο κεηαθέξεη πεξαηηέξσ ζηε κειέηε, αβίαζηα ( Cheung&Ng, 2019 · Chua, 

2020). 

5. Αληηκεησπίζηε ηελ ηειεηνκαλία 

Ζ ηειεηνκαλία κπνξεί λα απνηειεί επηζπκεηφ θαη ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά 

ππάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ κηαο πγηνχο επηδίσμεο αξηζηείαο ζε ζχγθξηζε κε κηα κε 

βνεζεηηθή πξνζπάζεηα ζηελ πνξεία πξνο ηελ ηειεηφηεηα. ηαλ κπνξνχκε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην θφζηνο ηεο ηειεηνκαλίαο θαη λα απμήζνπκε ηαπηφρξνλα ηελ απνδνρή 

απέλαληη ζηελ απνπζία ηεο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκπιαθνχκε ζε αξλεηηθέο ζθέςεηο. Ζ 

πξνζαξκνγή ηεο λννηξνπίαο καο δε ζπλίζηαηαη ζηελ εγθαηάιεηςε πςειψλ πξνηχπσλ. 

Αληίζεηα πξφθεηηαη γηα επειημία θαη πξνζέγγηζε ησλ θαζεθφλησλ κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν, θάηη 

πνπ είλαη πην εθηθηφ καθξνπξφζεζκα ( Castillo,etal.2011 · Collins, 2017 · Gallo, 2011). 

6. Γεκηνπξγήζηε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη εθαξκφζηε κηθξά βήκαηα 

Ο θφξηνο κειέηεο ζπρλά δεκηνπξγεί αηζζήκαηα θφβνπ θαη άγρνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

ν εληνπηζκφο ελφο ξεαιηζηηθνχ ζηφρνπ ν νπνίνο πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ελφο 

θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ απνβαίλεη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο. Μφιηο νξηζηεί απηφο ν 
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ζηφρνο, απαξηζκήζηε θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, εζηηάζηε ζε έλα βήκα θάζε θνξά. Απηφ ζα ζαο θηλεηνπνηήζεη θαη ζα πξνζδψζεη 

ψζεζε ζηε δνπιεηά ζαο(Chua, 2020). Δίλαη πνιχ πην εχθνιν λα μεθηλήζεηε φηαλ 

δεκηνπξγείηε απινχο, εθηθηνχο ζηφρνπο θαη φρη έλα κεγάιν, αζαθέο ζρέδην (Prichard, 2012 · 

Gallo,2011). 

7. ηακαηήζηε λα ζθέθηεζηε, μεθηλήζηε 

Μεξηθέο θνξέο φζν πεξηζζφηεξν ζθέθηεζηε κηα εξγαζία, ηφζν πην αδχλαηε θαη 

απξαγκαηνπνίεζε κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη. Πξνζπαζήζηε λα πείηε ζηνλ εαπηφ ζαο, "ηα 

επφκελα πέληε ιεπηά, απιψο ζα θάλσ έλα βήκα". Ζ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ πξψηνπ βήκαηνο 

απνηειεί ηζρπξή αξρή. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε θηλεηνπνίεζε πξνυπνζέηεη ηελ πξψηε 

ελέξγεηα, ελψ δελ ηζρχεη ην αληίζεην ( Clear,n.n · Chua, 2020). 

8. Πξνζαξκφζηε ηε κειέηε ζαο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζαο ηαηξηάδεη 

ινη καζαίλνπλ θαη κειεηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. πλεπψο, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο γλψζεηο 

ζαο γηα ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα δπλαηά ζαο ζεκεία ψζηε λα νινθιεξψζεηε κηα εξγαζία. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ γλσξίδεηε φηη ε απφδνζε ζαο θξίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή ην πξσί, 

πξνγξακκαηίζηε ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο κε βάζε απηφ ην γεγνλφο. Δπίζεο, 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθφηεηά καο. Αλ ν 

ρψξνο ζαο δε ζαο ηθαλνπνηεί, αιιάμηε ηνλ, δηακνξθψζηε ηνλ θαηάιιεια. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη έλα πεξηβάιινλ πνπ καο θάλεη λα ληψζνπκε εκπλεπζκέλνη κπνξεί εχθνια λα 

ράζεη ηελ επεξγεηηθή ηνπ επίδξαζε ( Klassenet. Al., 2008 · EinGar&Steinhart, 2017). 

9. Δπηβξαβεχζηε ηνλ εαπηφ ζαο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πξνζσπηθήο επηβξάβεπζεο θαζίζηαηαη ζεκαληηθφο σο πξνο ηα καζεζηαθά 

θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πξνζπαζήζηε λα πξνγξακκαηίδεηε ηελ αληακνηβή ζαο άκεζα 

κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο. Απηή κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζαο 

επραξηζηεί θαη ζαο ηνλψλεη. ηαλ νη αληακνηβέο θαζπζηεξνχλ, ηα θίλεηξα κεηψλνληαη θαζψο 

ε αληακνηβή θαληάδεη πνιχ καθξηλή ζην απψηεξν κέιινλ ( Prichard, 2012 · Jones, 2020). 

10. Πξνγξακκαηίζηε ρξφλν γηα μεθνχξαζε θαη απφιαπζε 

Ζ αθηέξσζε  ρξφλνπ γηα μεθνχξαζε θαη ραιάξσζε απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα παξακέλνπκε 

ζπγθεληξσκέλνη ζηελ εξγαζία καο φηαλ ρξεηαζηεί. Έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη πσο ην «λα κελ 

θάλνπκε ηίπνηα» είλαη ζεκαληηθφ γηα ην κπαιφ καο ην νπνίν κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα 

ελνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο, λα θαιιηεξγεί ηελ απηνγλσζία θαη λα δεκηνπξγεί λέεο ηδέεο. Ζ 

γλψζε απηή ζπκβάιιεη ζην λα αηζζάλνληαη νη εθπαηδεπφκελνη πσοδε ζπαηαινχλ ρσξίο ζθνπφ 

ην ρξφλν ηνπο, φπσο επίζεο θαη ζηελ απνθπγή ηνπ άγρνπο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο καηαίσζεο 

( The university of Melbourne, n.n.). 

11. Θέζηε ρξνλνδηαγξάκκαηα 

Γεκηνπξγήζηε έλα ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα θάζε κηθξή 

εξγαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα γλσξίδεηε φηη ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεηε κηα 
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ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Σα ρξνλνδηάγξακκά ζαο πξέπεη επίζεο λα είλαη ζπγθεθξηκέλν, 

πνπ ζεκαίλεη πσο εάλ δελ ην αθνινπζήζεηε κε ζπλέπεηα έσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη 

νξηζηεί απφ εζάο, ζα ηεζεί ζε θίλδπλν φινο ζαο ν ζρεδηαζκφο. Γεκηνπξγήζηε ιίζηεο κε ηηο 

εβδνκαδηαίεο ή θαη κεληαίεο αθαδεκατθέο  ζαο ππνρξεψζεηο ( Bernecker&Job, 2019). 

12. πλαλαζηξνθέο κε έκπλεπζε 

Πξνζδηνξίζηε ηα άηνκα, ηνπο θίινπο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο πνπ ζαο πξνθαινχλ – 

παξαθηλνχλ θαζψο έρνπλ ζρέδηα, νξάκαηα, ζηφρνπο θαη είλαη ζθιεξά εξγαδφκελνη 

πλαλαζηξαθείηε καδί ηνπο πην ζπρλά. χληνκα ζα αλαπηχμεηε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

θίλεηξα θαη ην πλεχκα ηνπο. Αλ κάιηζηα ππάξρνπλ ίδηνη ζηφρνη, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ζα 

είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθά. Ζ αιιειεπίδξαζε θαη ν πγηήο αληαγσληζκφο ζα ιεηηνπξγήζεη 

πξνηξεπηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαβιεηηθφηεηαο θαζψο καο σζεί ζην λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε (Castilloetal, 2011 · Cheung&Ng, 2019). 

13.Δθηεζείηε ! 

Μηιήζηε θαη παξνπζηάζηε  ζε φινπο ηνπο θίινπο, ηνπο νκνίνπο, ηνπο γλσζηνχο θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ζαο ην έξγν θαη ηνπο ζηφρνπο ζαο. Δίλαη έλαο εμαηξεηηθφο ηξφπνο λα γίλεζηε 

ππεχζπλνη γηα ηελ πνξεία ηεο δνπιεηάο ζαο θαζψο φινη ζα πεξηκέλνπλ ηα θαιχηεξα απφ εζάο. 

Χο πξφζζεηε επηβξάβεπζε, γηνξηάζηε καδί κε αγαπεκέλα πξφζσπα ηηο κηθξέο ζαο λίθεο. 

Μπνξείηε αθφκε θαη λα ζπλάςεηε έλα ζχκθσλν θαηά ηεο αλαβιεηηθφηεηαο κε έλαλ 

ζπλάδειθν: κνηξαζηείηε καδί ηνπ ηε δνπιεηά ζαο θαη αο γίλεηε  ππφινγνο ζε απηφλ κε ζηφρν 

ηνλ νξηζκφ πξνζεζκηψλ θαη ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπο ( Gallo, 2011 ·  Collins, 2017). 

14. Δπηθνηλσλήζηε κε φζνπο “ηα έρνπλ θαηαθέξεη” 

πλεξγαζηείηε, επηθνηλσλήζηε, δεηήζηε ππνζηήξημε απφ άηνκα πνπ γλσξίδεηε φηη έρνπλ 

επηδείμεη ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. πδεηήζηε κε κηα 

κηθξή νκάδα. Δπηιέμηε κεξηθνχο αμηφπηζηνπο ζπκβνχινπο γηα λα ζαο θαζνδεγήζνπλ. Μπνξεί 

λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ή λα ζαο θαζνδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε, πνπ κέρξη 

ηψξα δελ ηελ είραηε αληηιεθζεί ( Reynolds, 2015 · Tani, 2017 · Clear,n.n.) 

15. Απνζαθελίζηε μαλά ηνπο ζηφρνπο ζαο 

Δάλ ε αλαβιεηηθφηεηα έρεη κεγάιε δηάξθεηα, απηφ κπνξεί λα επηθέξεη κηα αθαηάιιειε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ηη ζέιεηε λα θάλεηε θαη ηνπ ηη θάλεηε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. πρλά, 

μεπεξλάκε ηνπο ζηφρνπο καο θαζψο αλαθαιχπηνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηνλ εαπηφ καο ρσξίο 

φκσο λα ηνπο πξνζαξκφδνπκε ζηα λέα δεδνκέλα καο ( Lakshminarayan, etal., 2013 · Chua, 

2020 · Ferrari&Pychyl, 2008). 

16. Απνθχγεηε ηηο  πεξίπινθεο ζηνρεχζεηο 

Μελ πεξηκέλεηε ηελ «ηέιεηα ζηηγκή» γηα λα κειεηήζεηε ην καζεζηαθφ ζαο αληηθείκελν. Γελ 

ππάξρεη πνηέ ε ηέιεηα ζηηγκή ( Bernecker&Job,2019 · Cassidy, 2015). 

17. Ξεθηλήζηε κε ηα δχζθνια 

Έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη πσο είλαη θαιχηεξν λα νινθιεξψλεηε πξψηα ηηο πην απαηηεηηθέο 
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εξγαζίεο ζαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα πάληα ζηε ζπλέρεηα θαίλνληαη επθνιφηεξα θαη 

ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν (Prichard 2012). 

18. Απηφ-αμηνιφγεζε 

Ζ απηφ - αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθφ πξνσζεηηθφ παξάγνληα εξγαζίαο θαζψο ν 

εθπαηδεπφκελνο απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα γλσξίδεη εάλ θαη ζε 

πνην βαζκφ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ( Collins, 2017 · Bendezu, etal., 2020). 

19.Υξεζηκνπνηήζηε ηερληθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηάθνξεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ ψζηε λα παξακείλεηε 

εζηηαζκέλνη ζην ζηφρν ζαο. Δλδεηθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηερληθή 

Pomodoro, ε νπνία απνηειεί ηερληθή δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηε 

ρξνλφκεηξν γηα λα νξγαλψζεηε ηε ξνή εξγαζίαο ζαο. Ζ ηερληθή Pomodoro ζπλεπάγεηαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζαο γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. 25 ιεπηά) θαη ζηε 

ζπλέρεηα έλα ζχληνκν δηάιεηκκα (π.ρ. 5 ιεπηά), πξηλ αξρίζεηε λα εξγάδεζηε μαλά. Δπηπιένλ, 

σο κέξνο ηνπ Pomodoro, κφιηο νινθιεξψζεηε έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ θχθισλ εξγαζίαο (π.ρ. 4 

θχθινη), κπνξείηε λα θάλεηε κεγαιχηεξν δηάιεηκκα (π.ρ. 30 ιεπηά), πξηλ επηζηξέςεηε ζηε 

δνπιεηά. 

Άιιε ηερληθή απνηειεί ην Timeboxing. Απνηειεί ηερληθή θαηά ηελ νπνία δηαζέηεηε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά ηκήκαηα πνπ νλνκάδνληαη "timeboxes", ζε δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο 

ζρεδηάδεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ή ζε εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεηε. Ζ ρξήζε ηνπ 

κπνξεί λα απνβεί επσθειήο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: Σν Timeboxing κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη 

λα αηζζαλζείηε ιηγφηεξν αγρσκέλνη απφ δπζάξεζηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεηε. 

Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζην λα βεβαησζείηε πσο αθηεξψλεηε αξθεηφ ρξφλν ζε ζεκαληηθέο 

εξγαζίεο νη νπνίεο φκσο δελ ζαο ειθχνπλ(Gallo, 2011 · Jones, 2020). 

20. Πξνεηνηκαζηείηε 

ην ηέινο θάζε εξγάζηκεο εκέξαο, γξάςηε ηα έμη πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα 

νινθιεξψζεηε ηελ επνκέλε εκέξα. Γψζηε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά αλάινγα κε ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο ζεκαζία. ηαλ έξζεη ε ψξα ηεο έλαξμεο ηεο εξγαζίαο, επηθεληξσζείηε κφλν 

ζηελ πξψηε. Δξγαζηείηε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε πξψηε εξγαζία πξηλ πξνρσξήζεηε ζηε 

δεχηεξε εξγαζία. Πξνζεγγίζηε ηελ ππφινηπε ιίζηα ζαο κε ηνλ ίδην ηξφπν. ην ηέινο ηεο 

εκέξαο, κεηαθηλήζηε ηπρφλ εκηηειή αληηθείκελα ζε κηα λέα ιίζηα έμη εξγαζηψλ γηα ηελ 

επφκελε εκέξα. Δπαλαιάβεηε απηήλ ηε δηαδηθαζία θάζε εξγάζηκε εκέξα(Castilloetal, 2011). 
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6. πκπεξάζκαηα – χλνςε 

Σν θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ. ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κειέηεο θαη επίηεπμεο ησλ αθαδεκατθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην θαηλφκελν απηφ επηθέξεη ζνβαξφηαηεο επηπηψζεηο ζε 

νιφθιεξε ηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία αιιά θαη ζε πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή 

αιιά θαη ςπρηθή πγεία ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

Αλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία ην θαηλφκελν ηεο αλαβιεηηθφηεηαο έρεη ζπζρεηηζηεί κε αξλεηηθή  

ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ αιιά θαη ζηελ 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εκπιεθνκέλσλ, θάπνηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε 

αλαβιεηηθφηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη νξηζκέλα βξαρππξφζεζκα νθέιε. ε ζχγθξηζε κε 

απηνχο πνπ δε ρξνλνηξηβνχλ, νη αλαβιεηηθνί  θάπνηεο θνξέο βηψλνπλ ιηγφηεξν άγρνο θαη 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε ζσκαηηθή πγεία φηαλ νη πξνζεζκίεο ηνπο είλαη καθξνπξφζεζκεο. 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε αλαβιεηηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ξχζκηζε αξλεηηθψλ  ζπλαηζζεκάησλ, ζηεξίδνληαο έηζη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζην λα αηζζάλεηαη θαιχηεξα, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

κσο κε βάζε ηηο πνιπάξηζκεο έξεπλεο ζην πεδίν απηφ, ε αλαβιεηηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη 

θπξίσο σο έλα αξλεηηθφ δεδνκέλν πνπ καθξνπξφζεζκα, κφλν αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο 

κπνξεί λα επηθέξεη ζην γεληθφ ζχλνιν ησλ αηφκσλ – εθπαηδεπνκέλσλ. Σα αίηηα αθνξνχλ 

θπξίσο ηελ απνδπλάκσζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ θαζψο θαη πιήζνο απνζαξξπληηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ έλαλ 

ηζρπξφ ςπρνινγηθφ κεραληζκφ. 

ζν ζνβαξφ θαη αλ είλαη ην πξφβιεκα ηεο αλαβιεηηθφηεηαο, ππάξρνπλ κε βάζε πνιπάξηζκεο 

έξεπλεο ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα έρνπλ αξρηθά ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ 

πηζαλφηαηα ηνπο νδεγνχλ ζηελ θαζπζηέξεζε αληαπφθξηζεο ηνπο ζηα αθαδεκατθά – 

καζεζηαθά ηνπο θαζήθνληα. Αλ θαη ην πξφβιεκα ηεο αλαβιεηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζνβαξφ, δηαδεδνκέλν θαη νη επηπηψζεηο ηνπ θαηαιπηηθέο, ππάξρνπλ ηξφπνη ησλ νπνίσλ ε 

ζπλεπήο εθαξκνγή κπνξεί λα πξνζθέξεη ιχζεηο θαη θπξίσο ππνζηήξημε ζηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο ηνπο πξνζπάζεηαο. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Balkis, M., &Duru, E. (2019). Procrastination and rational/irrational beliefs: A moderated 

mediation model. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 

37(3), 299-315. https://doi.org/10.1007/s10942-019-00314-6 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 234 of 414                                                                                                              

Bernecker, K., & Job, V. (2019). Too exhausted to go to bed: Implicit theories about 

willpower and stress predict bedtime procrastination. British Journal of Psychology. 

Advance online publication. https://doi.org/10.1111/bjop.12382 

Bendezu, L., Castillo, R., Tejada, J.,Tejada, Y. Sprock, A., &Condori, K. (2020). Relationship 

between Academic Procrastination and Attributions of Achievement Motivation 

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 19 (1) 188-

205 doi.org/10.26803/ijlter.19.1.11 

Cassidy, S. (2015). Resilience building in students: the role of academic self efficacy.Front. 

Psychology. 6:1781. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01781  

Castillo, M., Ferraro, P., Jordan J. & Petrie, R. (2011). The Today and Tomorrow of Kids: 

Time Preferences and Educational Outcomes of Children, Journal of Public 

Economics 95 (11- 12), 1377-85 

Cheung, R. Y., & Ng, M. C. (2019). Being in the moment later? Testing the inverse relation 

between mindfulness and procrastination. Personality and Individual Differences, 

141, 123-126. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.12.015 

Chu, A., & Choi, J. (2005). Rethinking Procrastination: Positive Effects of Active 

Procrastination Behavior on Attitudes and Performance. The Journal of Social 

Psychology, 145(3), 245–264. doi:10.3200/SOCP.145.3.245- 264   

Chua, C. (2020). How to Stop Procrastinating: 11 Practical Ways for Procrastinators 

Retrieved 28/1/2020 fromhttps://www.lifehack.org/articles/featured/11-practical-

ways-to-stop-procrastination.html 

Clear, J. (n.n.).  Procrastination: A Scientific Guide on How to Stop Procrastinating Retrieved 

12/3/2019 fromhttps://jamesclear.com/procrastination/   

Collins,R.(2017).Top 10 Ways to Avoid Procrastination  Retrieved 10/5/2019 from 

https://www.collegexpress.com/articles-and-advice/majors-and-academics/blog/top-

10-ways-avoid-procrastination/ 

De Paola M. &Scoppa V. (2014), The Effectiveness of Remedial Courses in Italy: A Fuzzy 

Regression Discontinuity Design, Journal of Population Economics, 27(2), 365-386  

De Paola, Μ. &Scoppa, V. (2014).  Procrastination, Academic Success and the Effectiveness 

of a Remedial Program IZA DP No. 8021 Discussion Paper Series 

http://ftp.iza.org/dp8021.pdf 

 Ein-Gar, D., & Steinhart, Y. (2017). Self-control and Task Timing Shift Self-efficacy and 

Influence Willingness to Engage in Effortful Tasks. Frontiers in Psychology, 

8. doi:10.3389/fpsyg.2017.01788   

Ferrari, J., &Pychyl, T. (2008).Procrastination: Current Issues and New Directions, 15 (5). 

Gallo, Α. (2011). Stop Procrastinating Now Retrieved 12/1/2019 

fromhttps://hbr.org/2011/10/stop-procrastinatingnow 

https://www.lifehack.org/articles/featured/11-practical-ways-to-stop-procrastination.html
https://www.lifehack.org/articles/featured/11-practical-ways-to-stop-procrastination.html
https://hbr.org/2011/10/stop-procrastinatingnow


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 235 of 414 

Goroshit, M., & Hen, M. (2019). Academic procrastination and academic performance: Do 

learning disabilities matter?. Current Psychology. Advance online publication. 

https://doi.org/10.1007/s12144-019-00183-3 

Hen,M.,&Goroshit, M. (2018). The effects of decisional and academic procrastination on 

students‘ feelings toward academic procrastination. Current Psychology. 

doi:10.1007/s12144-017-9777-3 

Hen, M., &Goroshit, M. (2014). Academic procrastination, emotional intelligence,academic 

self-efficacy, and GPA. A comparison between students with andwithout learning 

disabilities. Journal of Learning Disabilities, 47(2), 116–124. 

Hussain, I., & Sultan, S. (2010). Analysis of procrastination among university students. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 1897–

1904. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.385  

Jones, P. (2020).Procrastination: It's not what you think it is  Retrieved 7/10/2019 from 

https://students.ubc.ca/ubclife/procrastination-its-not-what-you-think-it   

Klassen, M., Krawchuk,  L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of 

undergraduates: low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of 

procrastination. Contemporary Educational Psychology 33, 915–931. doi: 

10.1016/j.cedpsych.2007.07.001 

Lakshminarayan, N.,  Potdar, S.,&  Reddy, S. (2013).  Relationship Between Procrastination 

and Academic Performance Among a Group of Undergraduate Dental Students in 

India 77(4) http://www.jdentaled.org/content/jde/77/4/524.full.pdf 

Pinxten, M., De Laet, T., Van Soom, C., Peeters, C., &Langie, G. (2019). Purposeful delay 

and academic achievement. A critical review of the Active Procrastination Scale. 

Learning and Individual Differences, 73, 42-51. 

https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.04.010 

Prichard, S. (2012). Learn How to Enhance Your Own Creative Genius retrieved 3/4/2029 

from https://www.skipprichard.com/learn-how-to-enhance-your-own-creative-

genius/ 

Pychyl, A., &Flett, L. (2012). Procrastination and self-regulatory failure: An introduction to 

the special issue. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30, 

203–212.doi:10.1007/s10942-012-0149-5 

Reynolds, J.P. (2015).Factors Affecting Academic Procrastination Masters Theses & 

Specialist Projects. 1511. http://digitalcommons.wku.edu/theses/1511 

Rozental, A., &Carlbring, P. (2014). Understanding and treating procrastination: a review of a 

common self-regulatory failure. Psychology5(13), 1488-1502. 

https://doi.org/10.4236/psych.2014.513160 

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Forsström, D., Andersson, G., &Carlbring, P. 

(2015). Differentiating Procrastinators from Each Other: A Cluster Analysis. 

https://doi.org/10.1007/s12144-019-00183-3
http://www.jdentaled.org/content/jde/77/4/524.full.pdf
https://www.skipprichard.com/learn-how-to-enhance-your-own-creative-genius/
https://www.skipprichard.com/learn-how-to-enhance-your-own-creative-genius/
http://digitalcommons.wku.edu/theses/1511


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 236 of 414                                                                                                              

Cognitive Behaviour Therapy, 44(6), 480–

490. doi:10.1080/16506073.2015.1059353   

Sirois, F. M. (2013). Procrastination and Stress: Exploring the Role of Self-compassion. Self 

and Identity, 13(2), 128–145. doi:10.1080/15298868.2013.763404 

Sirois, F. and Pychyl, T. (2013) Procrastination and the Priority of Short-Term Mood 

Regulation: Consequences for Future Self. Social and Personality Psychology 

Compass, 7 (2). 115 - 127. ISSN 1751-9004 

Steel, P ( 2007). The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of 

Quintessential Self-Regulatory Failure    

https://studypedia.au.dk/fileadmin/www.studiemetro.au.dk/Procrastination_2.pdf 

Steel, P., &Klingsieck, K. B. (2016). Academic Procrastination: Psychological Antecedents 

Revisited. Australian Psychologist, 51, 36-46. 

Tani, K. (2017). Academic Procrastination and the Effect on Students‘ Results for ICT 

Students. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning, 7(2), 

31–35. doi:10.4018/ijcbpl.2017040103  

The university of Melbourne (n.n.).  Strategies for overcoming procrastination when you're 

studying. retrieved 11/7/2019 from  

https://services.unimelb.edu.au/counsel/resources/study-related-

issues/procrastination   

Tras, D, &Aydogan, D. (2009). An investigation of academic procrastination,locus of control, 

and emotional intelligence. Educational Sciences: Theory andPractice, 9(2), 623–

632    

Vinothkumar, M., &Kousayla, ,V. (2016). Moderating roles of hardiness and self-efficacy in 

the relationship between flow and academic procrastination on academic 

performance: A structural equation model approach. The International Journal of 

Indian Psychology, 3(2), 77–89. 

Zhang, Y., Dong, S., Fang, W., Chai, X., Mei, J., & Fan, X. (2018). Self-efficacy for self-

regulation and fear of failure as mediators between self-esteem and academic 

procrastination among undergraduates in health professions. Advances in Health 

Sciences Education, 23(4), 817-830. https://doi.org/10.1007/s10459-018-9832-3 

Zhou, M., & Kam, C. C. S. (2017). Trait procrastination, self-efficacy and achievement goals: 

the mediation role of boredom coping strategies. EducationalPsychology, 37(7), 

854–872. 

  

https://studypedia.au.dk/fileadmin/www.studiemetro.au.dk/Procrastination_2.pdf
https://doi.org/10.1007/s10459-018-9832-3


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 237 of 414 

 

Δθηξψζεηο: Ο ηδηαίηεξνο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθήβσλ 

Abortion: The special role of the school in adolescent views edification 

Αηθαηεξίλε Αζαλαζνχια, Δθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,Βηνιφγνο ΠΔ0404, M.Ed, 

kathanasoula2@gmail.com 

Μαξηάλα Μπνιηζή, Δθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Φηιφινγνο ΠΔ02 ΔΑΔ, M.Ed, 

margievsm@gmail.com 

Aikaterini Athanasoula,Secondary School teacher, Biologyteacher, M.Ed, kathanasoula2@gmail.com 

Mariana Boltsi, Secondary School teacher, Greek language teacher, M.Ed,margievsm@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: Abortion, of course, is neither a simple nor a pleasant process, especially for the 

woman herself. There are many aspects to this topic and opinions are plenty and will always 

vary. The appearance in the subway of posters against abortion and its resonance, stimulated 

various discussions both inside and outside the classroom. In this article, we analyze not only 

the medical, legal, and ethical dimensions of the subject, but also record students' reactions 

before, during, and after an educational visit to the University of Medical School of 

Alexandroupolis. This experiential learning has been attempted for our students so that they 

will be informed about abortion, they will cultivate empathy and responsibility, but also to 

indirectly realize the crucial importance of using methods of preventing sexually transmitted 

diseases and contraception methods. 

Keywords: Abortion, experiential approach, ethics, students' views, Biology, 

Interdisciplinary. 

Πεξίιεςε: Ζ έθηξσζε θπζηθά θαη δελ είλαη νχηε κηα απιή νχηε κία επράξηζηε δηαδηθαζία 

θπξίσο γηα ηελ ίδηα ηε γπλαίθα. Οη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο είλαη πνιιέο θαη νη απφςεηο δηίζηαληαη 

θαη πάληα ζα δηίζηαληαη. Ζ αλάξηεζε αθηζψλ θαηά ησλ εθηξψζεσλ θαη ε αίζζεζε πνπ απηή 

πξνθάιεζε, απνηέιεζε αθνξκή γηα δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ 

ζρνιηθψλ ηάμεσλ. ην παξφλ άξζξν αλαιχνπκε φρη κφλν ηηο ηαηξηθέο, λνκηθέο θαη εζηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, αιιά θαη θαηαγξάθνπκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ. Ο 

ιφγνο πνπ επηρεηξήζεθε ε παξνχζα βησκαηηθή κάζεζε πξνο ηνπο καζεηέο καο είλαη γηα λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, λα ελεκεξσζνχλ, αιιά θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ εκκέζσο ηελ θαίξηα ζεκαζία πνπ έρεη ε πξφιεςε θαη ε αληηζχιιεςε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Έθηξσζε, βησκαηηθή πξνζέγγηζε, εζηθή, απφςεηο καζεηψλ, Βηνινγία, 

Γηαζεκαηηθφηεηα. 
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Δηζαγσγή 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020 εκθαλίδνληαη ζε ζηαζκνχο ηνπ κεηξφ ηεο Αζήλαο αθίζεο θαηά ησλ 

ακβιψζεσλ. Ζ είδεζε πξνθαιεί ακέζσο ζθνδξέο αληηδξάζεηο θαη νη αθίζεο θαηεβαίλνπλ 

κέζα ζε ιίγεο ψξεο κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ε ζπγθεθξηκέλε θακπάληα «ζηξέθεηαη ελαληίνλ ελφο απνιχησο θαηνρπξσκέλνπ θαη 

αλακθηζβήηεηνπ δηθαηψκαηνο ησλ γπλαηθψλ» θαη «νη θακπάληεο πνπ γίλνληαη ζηνπο δεκφζηνπο 

ρψξνπο δελ πξέπεη λα δηράδνπλ ηελ θνηλή γλψκε νχηε αζθαιψο λα πξνζβάινπλ ηηο γπλαίθεο 

πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί λα θάλνπλ κηα ηέηνηα δχζθνιε επηινγή ζηε δσή ηνπο». 

Με αθνξκή, ινηπφλ, ηελ παξαπάλσ είδεζε, απνθαζίζηεθε λα γίλεη κία δηδαθηηθή παξέκβαζε 

ζε καζεηέο ηεο Γ‘ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 24 καζεηέο απφ 

ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ Τγείαο. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε είρε ηε κνξθή δηαζεκαηηθήο 

ζπλδηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Έθζεζεο Γ‘ Λπθείνπ κε ηελ εμήο 

δνκή: 

1. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξσζχζηεξσλ γλψζεσλ θαη 

ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ.  

2. Δλεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο ακβιψζεηο, ζηεξηδφκελε ζε ηζηνξηθά, ηαηξηθά θαη 

λνκηθά ζηνηρεία. 

3. πδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε ζε κνξθή debate, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα πάξνπλ 

ζέζε ππέξ θαη θαηά ησλ ακβιψζεσλ ππνζηεξίδνληαο ηηο απφςεηο ηνπο.  

4. Δπίζθεςε ζην Παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο (ΓΠΘ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εξγαζηήξην Ηζηνινγίαο θαη Δκβξπνινγίαο, ψζηε 

λα ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο θαη λα αληηιεθζνχλ 

«βησκαηηθά» ηη εζηί έθηξσζε. 

5. πκπιήξσζε ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. 

1. Δίλαη άξαγε ε έθηξσζε κάζηηγα ηεο επνρήο καο;  

1.1 Μηα Ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

 «Οπ δψζσ δε νπδέ θάξκαθνλ νπδελί αηηεζείο ζαλάζηκνπ, νπδέ πθεγήζνκαη 

μπκβνπιίελ ηνηήλδε· νκνίσο δε νπδέ γπλαηθί πεζζφλ θζφξηνλ δψζσ» 

Ηππνθξάηεηνο φξθνο 

Ο Ηππνθξάηεο έδεζε ην 460-377 π.Υ. θαη ζηνλ φξθν ηνπ δηαθαίλεηαη κηα απαγφξεπζε ζηε 

ρξήζε εθηξσηηθψλ κέζσλ. Ζ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ ή ε δηαθνπή κηαο 

αλεπηζχκεηεο θχεζεο πξνβιεκαηίδεη ηελ αλζξσπφηεηα απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. χκθσλα 

κε ηνπο McFarlane&Meier (1996), ε έθηξσζε ήηαλ γλσζηή πξαθηηθή ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ 
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ήδε απφ ην 1850 π.Υ.. Γχξσ ζηνλ 7ν αηψλα π.Υ. νη Αξραίνη Έιιελεο εηζήγαγαλ ην ζίιθην 

(έλα είδνο κάξαζνπ κε αληηζπιιεπηηθέο θαη εθηξσηηθέο ηδηφηεηεο) απφ ηε ζεκεξηλή Ληβχε, 

ελψ θαιιηεξγνχζαλ θαη άιια θπηά κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο φπσο: θξάμηλνο, θιηζθνχλη, 

αςηλζίηεο, κχξξα θαη απήγαλνο. Κνηλή πξαθηηθή ήηαλ ε έθηξσζε θαη θαηά ηε Ρσκατθή επνρή 

(1νο – 2νο αη. κ.Υ.). Καηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο (325-1453 κ.Υ.), ππφ ηελ επηξξνή ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ πλεχκαηνο, θαηαδηθάδεηαη θάζε κνξθή έθηξσζεο, εθηφο απφ φζεο γίλνληαη 

απνδεθηέο γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο (Poulakou et.al, 1996). Σν 1869, φκσο, ν Πάπαο εηζήγαγε 

αιιαγέο ζηνλ Δθθιεζηαζηηθφ Νφκν κε απνηέιεζκα ε δηάθξηζε κεηαμχ ζρεκαηηζκέλνπ θαη 

αζρεκάηηζηνπ εκβξχνπ πεξηνξίζηεθε θαη ε έθηξσζε απαγνξεχηεθε, αθφκα θη αλ ήηαλ 

αλαγθαία γηα λα ζσζεί ε δσή ηεο κεηέξαο (Shein 1986).  

1.2 Έθηξσζε - Άκβισζε - Απνβνιή: έλλνηεο ηαπηφζεκεο; 

Ζ δηαθνπή ηεο θχεζεο νλνκάδεηαη «έθηξσζε» θαη κπνξεί λα είλαη είηε απηφκαηε θαη άξα 

αθνχζηα είηε ηερλεηή θαη άξα εθνχζηα.  

Ζ «απηφκαηε έθηξσζε» είλαη ζπλψλπκε κε ηελ έλλνηα «απνβνιή» θαη δειψλεη ηελ αθνχζηα 

απηφκαηε δηαθνπή ηεο θχεζεο πξηλ ην έκβξπν θαηαζηεί βηψζηκν, δειαδή πξηλ ην ηέινο ηεο 

24
εο

 εβδνκάδαο ηεο θχεζεο (Αξαβαληηλφο, 1989). 

Ζ «ηερλεηή έθηξσζε» είλαη ζπλψλπκε κε ηελ έλλνηα «άκβισζε» θαη δειψλεη ηελ εθνχζηα 

θαη βίαηε δηαθνπή ηεο θχεζεο πξηλ ην έκβξπν θαηαζηεί βηψζηκν. Ζ «ηερλεηή έθηξσζε» 

αλάινγα ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζε απηή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε:  

❏ Ηαηξηθά επηβεβιεκέλε: ε έθηξσζε θξίλεηαη απαξαίηεηε είηε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηεο κεηέξαο είηε γηαηί δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο 

βιάβεο ζην έκβξπν (Ηαηξάθεο, 2004). Πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ην ηέινο ηεο 

24
εο

 εβδνκάδαο θχεζεο, αλ δηαπηζησζνχλ βιάβεο ζην έκβξπν ή ρσξίο 

ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, αλ ππάξρεη αλαπφηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο 

εγθχνπ. 

❏ Δζεινληηθή - Δπηιεθηηθή: ε έθηξσζε πνπ γίλεηαη θαηφπηλ ζπλαίλεζεο / 

επηζπκίαο ηεο εγθχνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπήκαηνο πξηλ απηφ 

θαηαζηεί βηψζηκν. Οη ιφγνη δηαθνπήο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη 

ηαηξηθνί αιιά εζηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θ.α. Πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη 

ην ηέινο ηεο 12
εο

 εβδνκάδαο θχεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ή κέρξη ην ηέινο 

ηεο 19
εο

 εβδνκάδαο θχεζεο, αλ ε εγθπκνζχλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνχ, 

απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα 

αληηζηαζεί. 

❏ Δγθιεκαηηθή - Παξάλνκε: ε έθηξσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πξνρσξεκέλε θχεζε ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ηαηξηθνί ιφγνη γηα ηε δηαθνπή 

ηεο θχεζεο αιιά γηαηί ην έκβξπν είλαη αλεπηζχκεην. (Σνθκαθίδεο, 1999). 
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ε θάζε πεξίπησζε ην έκβξπν πνπ απνκαθξχλεηαη κε έθηξσζε κέρξη ηελ 24
ε
 εβδνκάδα 

θχεζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 500g θαη ηα 18cm θαη δελ θαηαρσξείηαη ζην ιεμηαξρείν σο λενγλφ, 

ελψ ην έκβξπν πνπ απνκαθξχλεηαη ζε κεγαιχηεξε εβδνκάδα θχεζεο πξέπεη λα θαηαγξαθεί 

ζην ιεμηαξρείν σο λεθξφ λενγλφ. (Σνθκαθίδεο, 1999). 

1.3 Μέζνδνη ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο. 

Ζ κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ ηερλεηή δηαθνπή ηεο θχεζεο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο. πγθεθξηκέλα:  

❏ «παξεκπφδηζε εκθχηεπζεο ηνπ δπγσηνχ». Πξφθεηηαη γηα νξκνληθά 

ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγφλν ή πξνγεζηεξφλε θαη ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη σο «νξκνληθή αληηζχιιεςε κεηά απφ κηα επηθίλδπλε 

ζπλνπζία» (post- coital ή morningafterpill). Ο ξφινο ηνπο είλαη λα κελ 

επηηξέςνπλ ζην γνληκνπνηεκέλν σάξην (δπγσηφ) λα εκθπηεπζεί ζηα 

ηνηρψκαηα ηεο κήηξαο ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε θχεζε.  

❏ Πξηλ ηε 12
ε
 εβδνκάδα. Ζ δηαθνπή ηεο θχεζεο κπνξεί λα γίλεη: 

α) κε δηαζηνιή ηνπ ηξαρειηθνχ ζηνκίνπ θαη απφμεζε ηνπ ελδνκεηξίνπ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδηθψλ μέζηξσλ ηνπ Bummn (Thompson, 2000). 

β) κε δηαζηνιή ηνπ ηξαρειηθνχ ζηνκίνπ θαη αλαξξφθεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ελδνκεηξηθήο θνηιφηεηαο κε ρξήζε ηεο ιαβίδαο ηνπ Winder θαη εηδηθήο 

ζπζθεπήο αλαξξφθεζεο. 

γ) κε ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ φπσο ηα  αληηπξνγεζηεξηλνεηδή 

(Mifepristone θαη Methotrexate) πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην ζηφκα (Βαξβφγιε, 

2003).  

❏ Σερλεηή δηαθνπή ηεο θχεζεο κεηά ηε 12
ε
 εβδνκάδα. Πξφθιεζε ηερλεηψλ 

σδίλσλ θαη δηαζηνιή ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε 

σθπηνθίλεο (Ηαηξάθεο, 2004). 

1.4 Κίλδπλνη απφ ηερλεηή δηαθνπή θχεζεο. 

Αλαηξέρνληαο θαλείο ζηε δηεζλή ηαηξηθή βηβιηνγξαθία εχθνια δηαπηζηψλεη πσο νη επηπηψζεηο 

ησλ εθηξψζεσλ είλαη ζνβαξέο θαη δηαθξίλνληαη ηφζν ζε ζσκαηηθέο φζν θαη ζε ςπρνινγηθέο. 

Οη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο κηαο έθηξσζεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επέκβαζεο, αιιά κπνξεί λα ζπκβνχλ θαη κεηεγρεηξεηηθά. πγθεθξηκέλα: 

● Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθηξσζεο: νη πην ζπλεζηζκέλεο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα 

ζπκβνχλ πεξηιακβάλνπλ: κφιπλζε, αθαηάζρεηε αηκνξξαγία, εκβνιή, ξήμε ή 

δηάηξεζε ηεο κήηξαο, επηπινθέο απφ ηελ αλαηζζεζία, ζπαζκνχο, δηαηαξαρέο 

ηεο πήμεσο, βιάβεο ζηνλ ηξάρειν θαη ζνθ ελδνηνμίλεο. 
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● Μεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο: νη επηπινθέο απηέο κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλέο, 

καθξάο δηάξθεηαο ή αθφκα θαη κφληκεο θαη πεξηιακβάλνπλ: κφιπλζε, 

αηκνξξαγία, ππξεηφ, εγθαχκαηα 2
νπ

 βαζκνχ, ρξφλην θνηιηαθφ πφλν, εκεηφ, 

γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο θαη επαηζζεηνπνίεζε Rhesus. 

Δμίζνπ ζνβαξέο κε ηηο ζσκαηηθέο επηπηψζεηο είλαη θαη νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο κεηά ηελ 

έθηξσζε, κε πην ζπρλέο ην αίζζεκα ελνρήο θαη ε εμ‘ απηνχ θαηάζιηςε. Ζ ζνβαξφηεηα ησλ 

ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ραξαθηήξα θαη ηελ 

ςπρνζσκαηηθή νληφηεηα ηεο θάζε γπλαίθαο. Έηζη, νξηζκέλεο γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ηελ 

έθηξσζε κε ηξαγηθφηεηα, ελψ άιιεο νπδέηεξα ή ίζσο θαη κε αδηαθνξία. Οη εηδηθνί έρνπλ 

εληάμεη ηα ζπκπηψκαηα ζε εηδηθή θαηεγνξία ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αγρψδνπο δηαηαξαρήο 

(posttraumaticstressdisorder – PTSD), ην «κεηεθηξσηηθφ ζχλδξνκν» (Post-

AbortionSyndrome – PAS) κε ζπκπηψκαηα πνπ πνηθίινπλ ζε ζπρλφηεηα απφ γπλαίθα ζε 

γπλαίθα (Γηαλλνπνχινπ 1999).  πγθεθξηκέλα :  

● Μπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε δηάθνξν βαζκφ: Απηνηξαπκαηηζκφο, έληνλεο ηάζεηο 

απηνθηνλίαο ή θαη απφπεηξα, αχμεζε επηθίλδπλσλ ή αλζπγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(ρξήζε / θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ, αιθνφι, αλνξεμία, βνπιηκία, ζεμνπαιηθά 

αραιίλσηε δσή), θαηάζιηςε, αληθαλφηεηα θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ ή/θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη θαλνληθήο απφδνζεο ζηε δνπιεηά ή ζηηο ζπνπδέο, επηζπκία 

άκεζεο εγθπκνζχλεο γηα λα αληηθαηαζηαζεί ην παηδί πνπ κφιηο ράζεθε απφ ηελ 

έθηξσζε (παξφιν πνπ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθηξσζε εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη). 

● πλνδέο ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο κεηά ηελ έθηξσζε είλαη: ελνρέο, άγρνο, παληθφο, 

ςπρνινγηθφ κνχδηαζκα, θιάκα, ρακειή απηνεθηίκεζε, εθηάιηεο θαη πξνβιήκαηα 

χπλνπ (αυπλία / ηαξαγκέλνο χπλνο), ζπκφο θαη δπζθνιία ιήςεο απνθάζεσλ. 

2. Νφκηκε ή παξάλνκε πξάμε ε δηαθνπή ηεο θχεζεο; 

Σν δήηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ή φρη ησλ εθηξψζεσλ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε θαη 

απηφ γηαηί ζπγθξνχεηαη ην δηθαίσκα ζηε δσή (ηνπ εκβξχνπ) κε ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 

αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο γπλαίθαο. Μέρξη ην 1967, ε έθηξσζε ήηαλ παξάλνκε ζε 

φιε ηελ Δπξψπε εθηφο απφ ηε Γαλία θαη ηε νπεδία. ηελ Διιάδα ε λνκηκνπνίεζε έγηλε ην 

1986 κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1609/86. χκθσλα ινηπφλ κε φζα νξίδεη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ:  

«4.Γελ είλαη άδηθε πξάμε ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο πνπ ελεξγείηαη 

κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ απφ γηαηξφ καηεπηήξα - γπλαηθνιφγν κε ηε 

ζπκκεηνρή αλαηζζεζηνιφγνπ ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, αλ 

ζπληξέρεη κηα απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Γελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί δψδεθα εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο. 
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β) Έρνπλ δηαπηζησζεί, κε ηα ζχγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο, 

ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε 

παζνινγηθνχ λενγλνχ θαη ε εγθπκνζχλε δελ έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξν απφ 

είθνζη ηέζζεξηο εβδνκάδεο. 

γ) Τπάξρεη αλαπφηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο εγθχνπ ή θίλδπλνο ζνβαξήο 

θαη δηαξθνχο βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ γηαηξνχ. 

δ) Ζ εγθπκνζχλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνχ, απνπιάλεζεο αλήιηθεο, 

αηκνκημίαο ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί θαη εθφζνλ δελ 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί δεθαελλέα εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο. 

5.Αλ ε έγθπνο είλαη αλήιηθε, απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ελφο απφ ηνπο γνλείο 

ή απηνχ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηεο αλήιηθεο». 

Αληηθαηηθή είλαη πάλησο ε αληηκεηψπηζε ηνπ εκβξχνπ απφ ηνλ Έιιελα Ννκνζέηε κηαο θαη 

δελ ππάξρεη κία εληαία αληηκεηψπηζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Αθελφο, επηηξέπεηαη ε έθηξσζε 

γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο κέρξη ηελ 12
ε
 εβδνκάδα, ελψ αθεηέξνπ σο θιεξνλφκνο κπνξεί λα 

είλαη εθείλνο πνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επαγσγήο (=ρξφλνο ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ) 

βξίζθεηαη ζηε δσή ε έρεη ηνπιάρηζηνλ ζπιιεθζεί (σο ζχιιεςε νξίδεηαη ε έλσζε σαξίνπ κε 

ην ζπεξκαηνδσάξην πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ δπγσηνχ). 

Σέινο, νη λφκνη πνπ απαγνξεχνπλ ηελ έθηξσζε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα θαη ζπλήζσο πξνθαινχλ πεξηζζφηεξε ηαιαηπσξία ζε γπλαίθεο άπνξεο θαη 

επάισηεο ή αθφκε θαη αξθεηά λεαξήο ειηθίαο. Θα ήηαλ πην σθέιηκν λα ππνζηεξηρζεί ν 

ζεβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε δσή κέζα απφ ην κάζεκα ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ζηα 

ζρνιεία, θαζψο θαη κέζα απφ ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη πξνψζεζε ησλ κέζσλ 

αληηζχιιεςεο (Μεηζνπνχινπ Α. 2013). 

3. Ζζηθέο δηαζηάζεηο.  

3.1 Έλα ακθηιεγφκελν ζέκα κε εζηθέο δηαζηάζεηο. 

ζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα εζηθήο δενληνινγίαο θαη ρξηζηηαληθήο πίζηεσο, έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ην ίδην ην άηνκν σο πξνζσπηθφηεηα αιιά θαη κε ηα πηζηεχσ ηνπ. Σα εζηθά δεηήκαηα είλαη 

πνιιά. Δίλαη ην έκβξπν πξφζσπν; Πνηα ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο αιιά θαη ηνπ άληξα ζε 

ζρέζε κε ην έκβξπν; Πφηε αξρίδεη ε δσή ηνπ; ηεξηδφκελνη πάλσ ζε απηά πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπδήηεζε, κε ηε κνξθή debate κέζα ζηε ηάμε. 

Σν εζηθφ δίιεκκα πνπ ζπρλά ηίζεηαη, έγθεηηαη ζην αλ ην έκβξπν απνηειεί κηα αλζξψπηλε δσή 

ή αλ ε δσή ηνπ αξρίδεη κεηά ηε γέλλεζή ηνπ θαη ζπλαθνινχζσο αλ κηιάκε ή φρη γηα αθαίξεζε 

κηαο αλζξψπηλεο δσήο κε ηελ άκβισζε. Ζ απαγφξεπζε ηεο αθαίξεζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

απνηειεί εζηθφ θαλφλα («νπ θνλεχζεηο») θαη γεληθή εζηθή αξρή. Σν έκβξπν είλαη αλζξψπηλν 

νλ, αθνχ ε ζχιιεςή ηνπ έγηλε απφ αλζξψπηλα φληα, άξα θαη ηα ρξσκνζψκαηα ζηα θχηηαξα 
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ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ είλαη απηά ελφο αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (Μεηζνπνχινπ Α. 2013). κσο 

κπνξεί έλα έκβξπν λα έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε έλα λενγέλλεην κσξφ θαη γεληθά κε θάπνηνλ 

πνπ έρεη αλαπηχμεη φιεο ηηο αηζζήζεηο, ζθέθηεηαη, κηιάεη; Απφ πνηά εβδνκάδα θαη κεηά 

ζεσξείηαη φηη έλα έκβξπν «θαηαιαβαίλεη» θαη έρεη ππφζηαζε; Πνιινί ζηεξίδνληαη ζηηο 

παξαπάλσ ζθέςεηο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ εζηθά ηελ άκβισζε, άιινη πάιη θαη θπξίσο ε 

Δθθιεζία, ππνζηεξίδνπλ φηη ε άκβισζε ζεσξείηαη «θφλνο», άξα γπξλάκε ζηνλ εζηθφ θαλφλα 

«νχ θνλεχζεηο».  

Ζ εζηθή δηάζηαζε έρεη πεξηζζφηεξν λα θάλεη κε ην δηαρσξηζκφ «αλζξψπνπ» - «πξνζψπνπ» 

(Μεηζνπνχινπ Α. 2013). Σν έκβξπν, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο άκβισζεο, είλαη 

άλζξσπνο θαη φρη «πξφζσπν», φπνπ «πξφζσπν» έλα νλ κε ινγηθή, ζπλείδεζε, 

απηνζπλείδεζε, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, αίζζεζε ηνπ πφλνπ θαη γεληθφηεξα κε ιεηηνπξγία 

ηνπ εγθεθάινπ κε φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη. Δίλαη κφλν έλα «ελ δπλάκεη πξφζσπν». Σν 

πξφβιεκα, ινηπφλ, έγθεηηαη ζην εμήο: ππάξρεη κηα λνεηή γξακκή πξν ηεο νπνίαο δελ δχλαηαη 

λα αλαγλσξηζζεί ε ηδηφηεηα ηεο δσήο ζην έκβξπν, ελψ κεηά απφ απηήλ πθίζηαηαη δσή. Πφηε 

ινηπφλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδνληαη ζην έκβξπν;  

χκθσλα κε ηαηξηθά ζηνηρεία, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά εκθαλίδνληαη θαηά ηα ηειεπηαία 

ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη νινθιεξψλνληαη ζηα πξψηα ρξφληα δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Οη 

ππνζηεξηθηέο ηεο άκβισζεο ζηεξίδνληαη πάλσ ζε ηαηξηθά ζηνηρεία θαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

«πξνζψπνπ», νπφηε έλα έκβξπν ιίγσλ εκεξψλ πνπ είλαη αθφκε αζρεκάηηζην νξγαληθά δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί άλζξσπνο κε πιήξε δηθαηψκαηα, αθνχ δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ηε δσή 

ηνπ., Φπζηθά δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φζν ε εγθπκνζχλε πξνρσξά θαη ην έκβξπν αξρίδεη λα 

ζρεκαηίδεηαη πιήξσο (Μεηζνπνχινπ Α. 2013). Σν έκβξπν απνθηά ηεο ηδηφηεηα ηεο δσήο απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ζα αλαπηχμεη απηφλνκεο αλαπλεπζηηθέο, θαξδηαθέο θαη εγθεθαιηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Αλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο δηαθνπνχλ, ζα ην νδεγήζνπλ ζηνλ ζάλαην.  

Μία άιιε εζηθή παξάκεηξνο έρεη λα θάλεη κε ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο. Δίλαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ «ελ δπλάκεη πξνζψπνπ», ηνπ εκβξχνπ, ηζρπξφηεξα απφ απηά ηεο γπλαίθαο; 

«ηελ πεξίπησζε ηεο έθηξσζεο νη αξρέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ θφλνπ ζπγθξνχνληαη» 

(Μεηζνπνχινπ Α. 2013). Ζ ειεπζεξία εδψ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο ηνπ ζψκαηνο. Πφηε φκσο επηηξέπεηαη εζηθά ζε κία γπλαίθα ε έθηξσζε; Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο κεηά απφ βηαζκφ, 

πεξηπηψζεηο πνπ ην έκβξπν δηαγηγλψζθεηαη κε θάπνηνπ είδνπο γελεηηθέο αλσκαιίεο (πρ. 

ζχλδξνκν Down) ή πεξηπηψζεηο πνπ απιψο δελ πάξζεθαλ ζσζηά κέηξα αληηζχιιεςεο. 

Πνιιέο γπλαίθεο, εμάιινπ, αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο ίζσο λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά 

ζε αληηζπιιεπηηθά κέζα. Τπάξρεη δε θαη ε πεξίπησζε ν άληξαο λα κελ ζέιεη ηελ 

εγθπκνζχλε, ε γπλαίθα λα είλαη αλχπαληξε ή κία πνιπκειήο νηθνγέλεηα λα κελ αληέρεη ην 

νηθνλνκηθφ βάξνο ελφο αθφκε παηδηνχ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπλζήθεο θξίλνληαη 

κε θαηάιιειεο γηα ηελ έιεπζε ελφο παηδηνχ ζηνλ θφζκν, ζα ιέγακε φηη ε κεηέξα είλαη 

θαιπκκέλε εζηθά (θαη φρη κφλν) λα πξνβεί ζε κία έθηξσζε. Κη αο κε μερλάκε πσο θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο αιιά θαη κεηά ηε γέλλα ε γπλαίθα έρεη λα αληηκεησπίζεη 

αιιαγέο πνπ θαζνξίδνπλ γηα πάληα ηε δσή ηεο. Γπζηπρψο, ε γπλαίθα είλαη απηή πνπ ζην 
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ηέινο θέξεη ην βάξνο ηεο έθηξσζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαθξαπγήο γηα ηελ απφθαζή ηεο. 

Πξέπεη φκσο λα αλαινγηζηνχκε θαηά πφζν κηα ηέηνηα ζηάζε απέλαληη ζε κία γπλαίθα πνπ 

δηάιεμε ηελ έθηξσζε δηθαηνινγείηαη εζηθά.  

Φπζηθά, ν άλδξαο πξέπεη λα έρεη θη απηφο δηθαίσκα ζηελ απνδνρή ή ζηελ άξλεζε κηαο 

άκβισζεο, παξφιν πνπ λνκηθά νη γπλαίθεο πξνζηαηεχνληαη πεξηζζφηεξν. (Μεηζνπνχινπ Α. 

2013). Σν αλήζηθν ηεο άκβισζεο κάιινλ έγθεηηαη ζηελ ακέιεηα ησλ δχν ελ δπλάκεη γνλέσλ 

(ακέιεηα ιήςεο πξνθπιάμεσλ, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ, αλεπζπλφηεηα). Σέινο, ην εζηθφ πξφβιεκα αθνξά θαη ηνλ γηαηξφ, θαζψο 

εγείξνληαη δηάθνξα εξσηήκαηα: ν γηαηξφο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ άκβισζε, φηαλ 

ζπλεηδεηά δελ ζπκθσλεί κε απηή; Φέξεη επζχλε αλ αξλεζεί θαη ε έγθπνο θαηαθχγεη ζε κε 

εμεηδηθεπκέλα άηνκα ή ζε εκπεηξηθέο κεζφδνπο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ δπζάξεζηα 

απνηειέζκαηα; ηαλ ζπλαηλεί, ζπλαηλεί ζε «θφλν»;  

3.2 Ζ Δθθιεζία γηα ηηο ακβιψζεηο: Ζκέξα ηνπ αγέλλεηνπ παηδηνχ 

Ζ Δθθιεζία, ζηεξηδφκελε ζηελ Αγία Γξαθή θαη ηηο Ηεξέο Παξαδφζεηο ζεσξεί πσο ε εθνχζηα 

έθηξσζε είλαη «θφλνο», θαζψο ην έκβξπν είλαη αθέξαηνο άλζξσπνο απφ ηε ζηηγκή ηεο 

ζχιιεςήο ηνπ. Μάιηζηα έρεη ζεζπηζηεί θαη «Ζκέξα ηνπ αγέλλεηνπ παηδηνχ», πνπ γηνξηάδεηαη 

ηελ πξψηε Κπξηαθή κεηά ηα Υξηζηνχγελλα. Ζ άκβισζε γηα ηελ εθθιεζία δελ απνηειεί κφλν 

ζαλάζηκν ακάξηεκα, αιιά θαη εζηθψο απαξάδεθηε πξάμε, θαζψο κέζσ ηεο άκβισζεο 

εκπνδίδεηαη ε πξννπηηθή εθδήισζεο δσήο πνπ ελ δπλάκεη ην έκβξπν ελζσκαηψλεη.  

Ζ Δθθιεζία επίζεο θαηαδηθάδεη κέζσ νξηζκέλσλ αθξαίσλ ζέζεσλ πσο θαηαθξηηέα εζηθά 

είλαη θαη ε απνρή απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή πξάμε, αθνχ ζπληζηά θαηαζηξνθή ηεο εγγελνχο 

δπλαηφηεηαο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ θπηηάξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία δσήο. Καηά ην ίδην 

ζθεπηηθφ ε ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ κέηξσλ απαγνξεχνληαη απφ θάπνηεο ζξεζθείεο σο κέζα 

ακαξησιά. ε αξθεηέο κάιηζηα θνηλσλίεο, γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο ρσξίο λα είλαη 

παληξεκέλεο, ηηκσξνχληαη απζηεξά, αθφκα θαη κε ζαλαηηθή πνηλή, ιφγσ κηαο εζηθήο πνπ 

ζηεξίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ πηζηεχσ ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο 

νκάδαο.  

4. Καηαγξαθή απφςεσλ ησλ καζεηψλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ  

4.1. Μεζνδνινγία.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

θαηαιιειφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηε πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο. Ζ θαηαγξαθή θαη ε κειέηε/αλάιπζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ επί ελφο ζέκαηνο 

δηδαθηηθνχ/κεζνδνινγηθνχ απνηειεί ζπλήζε εξεπλεηηθή πξαθηηθή (Βι. ελδεηθηηθά: 

Καξαγηάλλε & Υαηδεκηραήι, 2004; Cohen, Manion &Morrison, 2007; Koulaidis, 1987), 

θαζψο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε. Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα 
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ζπιιερζεί πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηελ πξφηεξε αιιά θαη ηε 

κεηαγελέζηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην δήηεκα ησλ εθηξψζεσλ. Πξέπεη, βέβαηα, λα 

έρνπκε ππφςε καο φηη «Οη απφςεηο, σο ππνθεηκεληθή έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

απνηεινχλ έλα πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην αληηθείκελν, ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα 

κεηξεζεί κε αθξίβεηα θαη δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί άκεζα αιιά έκκεζα απφ ηε γξαπηή ή 

ηελ πξνθνξηθή έθθξαζή ηνπο αλάινγα κε ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο». (Θενιφγνπ, 2017) 

4.2 Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο ζπληάρηεθε έλα εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, 

ζην νπνίν ε νκάδα/ζηφρνο θιήζεθε λα απαληήζεη γξαπηά ή κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google drive. Οη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, φηαλ είλαη θαιά 

δνκεκέλεο, παξάγνπλ ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ πνπ βνεζνχλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη 

επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο (Oppenheim, 1992). Σν 

εξσηεκαηνιφγην σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζεσξείηαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηελ θαηαγξαθή 

θαη ηε κειέηε απφςεσλ ππνθεηκέλσλ κηαο έξεπλαο (Φίιηαο, 1993) Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλεη 13 εξσηήζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε 3 ελφηεηεο: 

Α. Δηζαγσγηθά: 5 εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αηνκηθά ζηνηρεία ησλ εξσηνχκελσλ. 

Β. Απφςεηο / Αληηιήςεηο: 4 εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηχπσζε ηνπ γλσζηηθνχ 

ππφβαζξνπ ησλ εξσηνχκελσλ ζην πξνο κειέηε ζέκα. 

Γ. Πξνβιεκαηηζκνί: 4 εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πιεξέζηεξε απνηχπσζε ησλ 

πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ.  

4.3 Αλάιπζε δεδνκέλσλ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Πξψην βήκα ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ εξσηεκαηνιφγηα είλαη ε θσδηθνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε ζπκπίεζε ηνπο, δηαδηθαζία γλσζηή θαη σο «επηκέιεηα» (Cohen, 

Manion&Morrison, 2007). Γηα ηε ζσζηή επηκέιεηα, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Moser θαη Kalton 

(1977, ζην Cohen, Manion&Morrison, 2007), βαζηθέο παξάκεηξνη είλαη ε «Πιεξφηεηα» ε 

«Αθξίβεηα» θαη ε «Οκνηνκνξθία». ηε ζπλέρεηα θαη κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θφξκεο 

Google γίλεηαη ε «θσδηθνπνίεζε» θαη εμεηάδνληαη απηφκαηα ηα δεδνκέλα κε ηε δεκηνπξγία 

δηαγξακκάησλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο, ζθνπφ είρε ηελ αλίρλεπζε 

ησλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ εθηξψζεσλ. Μεηά ην 

πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε θαη ηελ επίζθεςε ηνπο ζην ηκήκα Ηαηξηθήο ηνπ 

ΓΠΘ, θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαη δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ηεο 

πηζαλήο αιιαγήο ζηε ζηάζε θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Σν 70% ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ήηαλ θνξίηζηα θαη ην 30% αγφξηα θαη νη απαληήζεηο ηνπο απνηππψλνληαη σο αθνινχζσο.  
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Γξάθεκα 1. Με πνηνπο φξνπο αλαθέξεηαη ζπλήζσο ε ηερλεηή δηαθνπή θχεζεο; 

 

χκθσλα κε ην Γξάθεκα 1 νη καζεηέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο απηφκαηεο έθηξσζεο / απνβνιήο απφ ηελ ηερλεηή έθηξσζε / άκβισζε.  

 

Γξάθεκα 2. Ζ δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη λφκηκε ζηελ Διιάδα; 

 

Απφ ην Γξάθεκα 2 θαίλεηαη πσο νη καζεηέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ελήκεξνη γηα 

ην γεγνλφο πσο ε άκβισζε είλαη λφκηκε ζηε ρψξα καο.  

ηελ εξψηεζε «Πφηε επηηξέπεηαη ε δηαθνπή θχεζεο;», αξρηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ απάληεζαλ πσο ε δηαθνπή θχεζεο επηηξέπεηαη εληφο ησλ πξψησλ 12 εβδνκάδσλ, αλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ 

(52,2%), πνζνζηφ πνπ θαηά ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην έπεζε ζην 41,7%. Σν 47,8 % απάληεζε φηη 

επηηξέπεηαη εληφο ησλ πξψησλ 19 εβδνκάδσλ, αλ ε εγθπκνζχλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνχ, 

απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί, ελψ ην 34,8 % 

ζσξνχζε πσο δελ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, αλ ππάξρεη αλαπφηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο 

εγθχνπ ή βεβαησκέλεο ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εκβξχνπ. Καη ηα δχν απηά πνζνζηά έπεζαλ ηειηθά 

ζην 16,7%. Σν 30,4 % ζεσξνχζε πσο επηηξέπεηαη εληφο ησλ πξψησλ 24 εβδνκάδσλ, αλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ, πνζνζηφ πνπ έπεζε θαηαθφξπθα (8,3%) ζην ηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην. Ίδην πνζνζηφ (30,4%) ζπγθέληξσζε θαη ε απάληεζε «εληφο ησλ πξψησλ 12 

εβδνκάδσλ ηεο θχεζεο ζε θάζε πεξίπησζε», ε νπνία ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπγθέληξσζε ην 

75%. Υακειφηεξα πνζνζηά έιαβαλ νη απφςεηο ηνπ κε ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, αλ ε εγθπκνζχλε είλαη 

απνηέιεζκα βηαζκνχ (21,7% ζην αξρηθφ θαη 16,7% ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην) θαη ηεο δηαθνπήο 
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8,70%

8,70%

34,80%

62,50%

8,30%

4,20%
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ηετνηηή έκηρφζη
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εληφο ησλ πξψησλ 24 εβδνκάδσλ ηεο θχεζεο ζε θάζε πεξίπησζε (13%), ε νπνία θαηά ζην ηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην έιαβε κεδεληθφ πνζνζηφ.  

 

 

Γξάθεκα 3. πλέπεηεο δηαθνπήο θχεζεο. 

χκθσλα κε ην Γξάθεκα 3 έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ ζεσξνχζε πσο νη επηπηψζεηο κηαο 

άκβισζεο είλαη ηφζν ζσκαηηθέο φζν θαη ςπρνινγηθέο (78,3%) θαη απμήζεθε κεηά ηελ δηδαθηηθή 

παξέκβαζε (91,7%). Δλψ έλα πνζνζηφ 17,4% ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχζε πσο ππάξρνπλ κφλν 

ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο απφ κηα άκβισζε ηειηθά κεδελίζηεθε (0%).  

ηελ εξψηεζε αλ ε άκβισζε είλαη δηθαίσκα (Γξάθεκα 4)(ππφ ηελ έλλνηα φηη απνηειεί κέζνδν 

απνθπγήο ηεθλνπνίεζεο), ην 60,9% είρε απαληήζεη ζεηηθά έλαληη ηνπ 39,1%, πνζνζηφ πνπ ζην ηέινο 

κεηαβιήζεθε, αιιά φρη ζεκαληηθά (58,3% λαη θαη 41,7% φρη). 

 

Γξάθεκα 4. Δζείο, αλ είζηε θνπέιεο ζα θαηαθεχγαηε ζηε δηαθνπή θχεζεο ή αλ είζηε λεαξνί ζα 

πξνηξέπαηε ηελ θνπέια ζαο λα πξνβεί ζε δηαθνπή θχεζεο ; 

ηελ εξψηεζε «πνηνο ιφγνο ζα ζαο σζνχζε ζηελ απφθαζή ζαο απηή;» νη απαληήζεηο πνίθηιαλ, 

αιιά θπξίσο επηθξαηνχζαλ νη αθφινπζεο:  

 έλαο βηαζκφο 

 ην κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα λα κεγαιψζεη έλα παηδί 

 ην γεγνλφο φηη δελ ζα ήκνπλ έηνηκε / νο γηα απηφ ζηε δσή κνπ  

 αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε 

 ε ειηθία, ε δσή πνπ έρσ κπξνζηά κνπ, ε νηθνγέλεηα κνπ 

 ην ελδερφκελν λα ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία κνπ θαη ηελ πγεία ηνπ 

κσξνχ 

 ε νηθνλνκηθήκνπ θαηάζηαζε  

 ηνλεαξφ ηεοειηθίαο 
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 ε απμεκέλε πηζαλφηεηα λα γελλεζεί παηδί κε ζνβαξφ γελεηηθφ πξφβιεκα 

 

Γξάθεκα 5. Δζείο ζα θαηαθεχγαηε ζε θαξκαθεπηηθή άκβισζε;  

ζνλ αθνξά ζηελ άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαξκαθεπηηθή άκβισζε (Γξάθεκα 5), ην 52,2% 

ηάζζεηαη αξρηθά ππέξ, ελψ θαηά ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ηάζζεηαη θαηά (58,3%). Γελ 

ζθηαγξαθείηαη κε παξφκνην ηξφπν ε άπνςή ηνπο θαη γηα ηελ ρεηξνπξγηθή άκβισζε, κηαο θαη φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα 6 ην 66,36% ηάζζεηαη αξρηθά ππέξ, ελψ θαηά ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην 

ην πνζνζηφ απηφ πέθηεη ζην 25%.  

 

Γξάθεκα 6. Δζείο ζα θαηαθεχγαηε ζε ρεηξνπξγηθή άκβισζε;  

πκπεξάζκαηα - Δπίινγνο  

Ζ θχξηα ηδέα ήηαλ λα ραξηνγξαθήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ καο αιιά θαη λα ηνπο 

ελεκεξψζνπκε γηα έλα θιέγνλ δήηεκα βηνεζηθήο, φπσο είλαη απηφ ησλ εθηξψζεσλ. Έλαο 

άιινο ζηφρνο ήηαλ ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ σο κέζν δηακφξθσζεο θαη επηξξνήο 

ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ. Ζ δηαζεκαηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε αιιά θαη ε ζπδήηεζε 

ζηελ ηάμε, ζεσξνχκε πσο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ απφςεσλ 

ησλ καζεηψλ. Δηδηθά ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, φπσο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

εξγαζηήξην Ηζηνινγίαο θαη Δκβξπνινγίαο βνήζεζε ηνπο καζεηέο, πεξλψληαο απφ ηε ζεσξία 

ζηε πξάμε, λα θαηαλνήζνπλ θαη ελ ηέιεη λα κελ αληηκεησπίδνπλ επηπφιαηα ην δήηεκα ησλ 

ακβιψζεσλ. Ζ γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κία άκβισζε, ε ζέαζε 

εκβξχσλ θαη ε γεληθφηεξε ελεκέξσζε (ηφζν ε πξνγελέζηεξε ζηελ ηάμε φζν θαη απηή ησλ 

εηδηθψλ) ηνπο έθαλε λα αιιάμνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο απφςεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ 

θαξκαθεπηηθή θαη ηε ρεηξνπξγηθή άκβισζε, ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη κηα δηαθνπή θχεζεο αιιά 

θαη ηελ ηειηθή ηνπο ζέζε ππέξ ή θαηά απηήο. 

Αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν νη καζεηέο σθειήζεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλ 

ην ζρνιείν κπνξεί ηειηθά λα επεξεάζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ, αμίδεη λα 

ζηαζνχκε θπξίσο ζε δχν ζεκεία. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γξάθεκα 2 θαη ην 

Γξάθεκα 3, παξφηη ππήξραλ καζεηέο πνπ δελ γλψξηδαλ εάλ ε άκβισζε ζηελ Διιάδα είλαη 

λφκηκε θαη πνηεο είλαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο, ηα πνζνζηά απηά κεδελίζηεθαλ κεηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ήηαλ 

Αρχικές απόψεις

52,00%
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ΝΑΙ ΌΧΙ

Τελικές απόψεις

42,00%

58,00%
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Αρτικές απόυεις
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επηηπρήο. Δπηπξφζζεηα -θαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ εχξεκα καο- φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

Γξάθεκα 6, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ζα έθαλαλ άκβισζε κεηψζεθε εληππσζηαθά απφ 

ην 66,36% ζην 25% κεηά ηελ παξέκβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ, απνηειεί ηζρπξή έλδεημε πσο ην ζρνιείν κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα ελεκεξψλεη θαη λα παξέρεη γλψζεηο 

ζηνπο καζεηέο, αιιά ην ζεκαληηθφηεξν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψζεη θαη ηηο απφςεηο 

θαη ζηάζεηο δσήο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ε 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηάζεο, απφςεσλ αθφκε θαη ν αλαζηνραζκφο ηεο άπνςεο ησλ καζεηψλ 

ππέξ ή θαηά ησλ ακβιψζεσλ, νθείιεηαη φρη κφλν ζηελ δνπιεηά πνπ έγηλε κέζα ζηε ζρνιηθή 

αίζνπζα αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε άιινπο θνξείο (ελ πξνθεηκέλσ κε ηελ 

Ηαηξηθή ρνιή ηνπ ΓΠΘ). 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ άξρηζε λα μαλαζθέθηεηαη ην ελδερφκελν λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ζην κέιινλ κηα έθηξσζε, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ησλ 

παξαπάλσ γξαθεκάησλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ζθνπφο καο δελ ήηαλ 

ε θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ θαη ε πηνζέηεζε κηαο ζηάζεο θαηά ησλ ακβιψζεσλ, αιιά ε 

πιήξεο ελεκέξσζε ηνπο θαη ε θαηαγξαθή ηεο ελδερφκελεο αιιαγήο ησλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ. Δλψ ε αθνξκή δφζεθε απφ ηελ δηάζηαζε πνπ πήξε ζηα ΜΜΔ ε είδεζε γηα ηελ 

εθζηξαηεία κέζσ αθηζνθφιιεζεο θαηά ησλ ακβιψζεσλ, απνθαζίζηεθε ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο, κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ην ζπλαθφινπζν 

εξσηεκαηνιφγην βνήζεζε ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ απηψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο επίζθεςεο ησλ καζεηψλ 

ζην ηκήκα Ηαηξηθήο, απαληήζεθε απφ κηθξφ δείγκα καζεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

ελδείθλπηαη γηα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο δηαθαίλεηαη έληνλα κία αιιαγή ζηάζεο ησλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ πνπ ηείλεη πξνο ηελ άξλεζε πξαγκαηνπνίεζεο κηαο έθηξσζεο θαη δε ρεηξνπξγηθήο 

έθηξσζεο. Δίλαη πιένλ πξφζθνξν ην έδαθνο γηα κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ ζα 

ζηνρεχεη αθελφο ζηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

πξφιεςεο απφ ΜΝ (εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα) θαη απνθπγήο αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 
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Abstract: The current paper deals with issues related to the complexity of the role of 

headtachers of primary schools in Greece. These issues are approached through a biographical 

scope (life stories). The biographies shed light not only to the personal stories of headteachers 

but also to the socio-economic, cultural and institutional context in which they are formed.  

Through the emerging narration of experiences, information is obtained concerning the way 

headteachers perceive and give meaning to their role. The exploration of their personal paths 

and the identification of the factors involved in their formulation aims at answering the crucial 

question related to the identity of those who possess the headteachers position in Greek 

Primary education.   

Keywords: Role, Headteacher, Primary Education, self-efficacy. 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ ζχγρξνλνπ ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα. 

Σα δεηήκαηα πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ ηε κειέηε ηεο δσήο (βηνγξαθίεο) 

δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Οη βηνγξαθίεο έξρνληαη λα ξίμνπλ θσο φρη 

κφλν ζηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ησλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ, αιιά θαη ζην θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ απηέο δνκνχληαη.Μέζα απφ 

ηελ πξνθχπηνπζα αθεγεκαηηθή έθζεζε εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ αληινχληαη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

αληηιακβάλνληαη θαη λνεκαηνδνηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο.    

Ζ δηεξεχλεζε ησλ βηνγξαθηθψλ δηαδξνκψλ ησλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ, ηφζν σο πξνο ηε 

γέλλεζή ηνπο φζν θαη σο πξνο ην πψο ζπγθξνηνχληαη ζην παξφλ, έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη 

απάληεζε ζην θαίξην εξψηεκα πνηνη ηειηθά είλαη απηνί νη νπνίνη θαηέρνπλ ην δηεπζπληηθφ 
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αμίσκα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Ρφινο, δηεπζπληήο/δηεπζχληξηα, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, απηνεπάξθεηα.  

Δηζαγσγή 

Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη έρνπλ σο επίθεληξν ηε 

ζρνιηθή εγεζία αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ απαηηεηηθφηεηα  ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζχγρξνλνπ δηεπζπληή. ηνηρεία, ζε παγθφζκην επίπεδν, αλαδεηθλχνπλ ηελ νινέλα 

απμαλφκελε πίεζε ζηνπο δηεπζπληέο ιφγσ ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ αξκνδηνηήησλ, 

θαζεθφλησλ, πξνθιήζεσλ θαη ξφισλ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ (James&Vince, 2001· 

ηξαβάθνπ, 2003· Παζηαξδήο 2004· Stevenson, 2006· Athanasoula-Reppa&Lazaridou, 2008· 

Jones, 2008). 

ην ειιεληθφ ζρνιείν ε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ησλ (δεκνηηθψλ) ζρνιείσλ 

παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο. Υσξίο λα αθπξψλνληαη, νη παξαπάλσ απαηηήζεηο απνθηνχλ 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη δπλακηθή ιφγσ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

ππνρξέσζεο δηαρείξηζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο θεληξηθά θαζνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο (Koutouzis, Kyranakis, Bithara, Mavraki&Verevi, 2008). 

Πψο ινηπφλ ιεηηνπξγνχλ νη Έιιελεο δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη πψο 

ηζνξξνπνχλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ;  Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα 

απνηππψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ αληηιακβάλνληαη θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ην ξφιν ηνπο, παξνπζηάδνληαο απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Αλαδεηθλχεηαη αθελφο ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο απηήο θαη αθεηέξνπ ε 

δπζθνιία ηζνξξφπεζεο κεηαμχ ζπρλά αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο απαηηήζεσλ.  

1. Οη Έλλνηεο ηνπ Ρφινπ θαη ηεο Αληίιεςεο Ρφινπ 

Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ε πνιπδηάζηαηε θαη ζχλζεηε έλλνηα ηνπ ξφινπ, είλαη 

αλαγθαίν λα δνζνχλ αξρηθά έλαο νξηζκφο ηνπ φξνπ. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ παξαπέκπεη ζε «έλα 

ζχλνιν θαζεθφλησλ θαη δηθαησκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην άηνκν 

κέζα ζε κηα θνηλσληθή νξγάλσζε» (αΐηε & αΐηεο, 2012, ζει. 116). Καηά ηνλ Ξσρέιιε 

(2000) ε έλλνηα ηνπ ξφινπ εθθξάδεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη απφ έλα άηνκν, ην 

νπνίν θαηέρεη κία δεδνκέλε θνηλσληθή ζέζε. Έηζη, ν ξφινο λνείηαη σο πξνζδνθία πξνο 

αμηνιφγεζε ή πξφηππν αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαηφρσλ εηδηθψλ 

θνηλσληθψλ ζέζεσλ (Scott, 1992). Δπνκέλσο, ν ξφινο  εθθξάδεη ην ζεκείν ηνκήο αηφκνπ θαη 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη απνηειεί έλα πιέγκα απφ πξνζδνθίεο θαη λφξκεο πνπ απεπζχλεη ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν πξνο ηνλ θάηνρν κηαο ζέζεο ή ηνλ θνξέα ηνπ ξφινπ (Κσλζηαληίλνπ, 

1998). Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηηο λφξκεο 

ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν αλήθεη. ε νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

επξχηεξε έλλνηα. Πέξαλ, ινηπφλ, ηνπ θαιά θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ πνπ δηέπεη 

θάζε ζέζε, ππάξρεη θαη ε παξάκεηξνο ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηα άιια άηνκα πνπ ην 
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πιαηζηψλνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, νη πξάμεηο ησλ νπνίσλ επίζεο αληαλαθινχλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ξφινπο, πνπ ην άηνκν νθείιεη λα αλαγλσξίζεη (Schmidt, 2000). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε έλλνηα ηνπ ξφινπ πεξηιακβάλεη κία «ζπκβαηηθή» δηάζηαζε, 

«λνκνζεηηθή» ή «θαλνληζηηθή» θαηά ηνπο Getzels&Guba (1957, ζει. 424), ε νπνία 

θαζνξίδεηαη ζηελά απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, άηνκα 

θνξείο ηνπ ίδηνπ ξφινπ ζπκπεξηθέξνληαη ζε αληίζηνηρεο πεξηζηάζεηο κε ηνλ ίδην, θνηλσληθά 

αλακελφκελν, ηξφπν, ν νπνίνο θαζνδεγείηαη απφ ηα θνηλά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπο κέζα ζην ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ηνπο ζχζηεκα. Πεξηιακβάλεη, 

επίζεο, θαη κία «ηδηνζπγθξαζηαθή», «ηδηνγξαθηθή» ή «πξνζσπηθή» (Getzels&Guba, 1957, 

ζει. 424), δηάζηαζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αηνκηθφ ζηνηρείν θαη ζπλνςίδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπο ξφινπο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

«κηθξνζθνπηθή» ζεψξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ θαλεξψλεη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνπο θνξείο ηνπ ίδηνπ ξφινπ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο αληηθεηκεληθά πξνζδνθίεο κε 

ηξφπν, σζηφζν, πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην πψο ηηο εθιακβάλνπλ, ηα εξκελεπηηθά 

ζρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Παπανηθνλφκνπ, 2011). 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε έλλνηα ηνπ ξφινπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα 

ηεο θνηλσληθήο ζέζεο, σζηφζν νη δχν φξνη δηαθνξνπνηνχληαη ελλνηνινγηθά. Ζ ζέζε είλαη 

«έλα δνκηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, έλα ζεκείν ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν, κηα 

θαηεγνξία νξγαλσηηθήο ζπκκεηνρήο ή πην απιά, κηα ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ, απνθηεκέλε ή έκθπηε 

κε βάζε ηελ νπνία θαηαινγίδνληαη απφ ηνπο άιινπο ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

ζηνλ θνξέα ηεο ζέζεο ή ηεο ηδηφηεηαο» (Παπανηθνλφκνπ, 2011, ζει. 14-15). Ο ξφινο απνηειεί 

«ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία απνξξέεη απφ απηά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο· εκπεξηέρεη ιεηηνπξγία, ζπκπεξηθνξά, πξνζαξκνγή θαη δηαδηθαζία» 

(Παπανηθνλφκνπ, 2011, ζει. 15). Έηζη, ινηπφλ, έλα άηνκν «αζθεί» έλαλ ξφιν, ελψ 

παξάιιεια «θαηαιακβάλεη» κία θνηλσληθή ζέζε. 

εκαληηθφ θνκκάηη ζηε ζεσξία ησλ ξφισλ απνηειεί ε αληίιεςε ηνπ (επαγγεικαηηθνχ) 

ξφινπ, ν ηξφπνο, δειαδή, κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα «ελζαξθψλνπλ», εθηεινχλ ηνπο ξφινπο 

ηνπο. Ζ αληίιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ζεσξείηαη σο κηα ελδηάκεζε κεηαβιεηή, ε νπνία 

παξεκβαίλεη κεηαμχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απφδνζεο (Levinson, 1959· 

Newcomb, 1961· Ortiz, 1982, φπ. αλαθ. ζην Crow, 1993, ζει. 132) θαη ε νπνία ζπλδέεη 

πξνζέζεηο – πξνζσπηθφ φξακα –  πξάμεηο θαη πξαγκαηηθφηεηα (Sergiovanni, 1991). Ο Crow 

(1993) αλαθέξεη φηη, ε αληίιεςε ηνπ ξφινπ πεξηιακβάλεη ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα θαζήθνληα, ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά, θαζψο θαη ηε ζεκαζία θαη ηνλ 

ηειηθφ ζθνπφ ηνπ ξφινπ. 

Σν πεξηερφκελν ηεο αληίιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ κειεηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη 

απφ ηελ αηνκηθή ηνπ ζθνπηά. Απφ ηελ θνηλσληθή ζθνπηά, ην πεξηερφκελν ηεο αληίιεςεο 

αλαθέξεηαη ζηελ εηθφλα γηα ην επάγγεικα πνπ δηαηεξνχλ ηα κέιε κηαο επαγγεικαηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ζηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνζηνιή θαη ηε ζεκαζία  ηεο θνηλφηεηαο 

απηήο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία (VanMaanen&Barley, 1984· BirnbaumandSomers, 1989). 

Απφ ηελ αηνκηθή ζθνπηά, ε αληίιεςε ηνπ ξφινπ πξνζεγγίδεηαη κε φξνπο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ  
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πξνζψπνπ, ε νπνία επεξεάδεηαη, ελ κέξεη, απφ άιια πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, κε 

παξφκνηεο ή δηαθνξεηηθέο εηθφλεο ηνπ ξφινπ, θαη αλαπηχζζεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

εξγαζηαθφ ξφιν (Hughes, 1958). Απηφ ην πεξηερφκελν, είηε νξηζηεί απφ ηελ θνηλσληθή είηε 

απφ ηελ αηνκηθή πξννπηηθή, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ κηα πιεζψξα θνηλσληθψλ, 

εξγαζηαθψλ, νξγαλσζηαθψλ θαη αηνκηθψλ παξαγφλησλ (Crow, 1993). 

2. Ζ Πνιππινθφηεηα ηνπ χγρξνλνπ Γηεπζπληηθνχ Ρφινπ ζην ρνιείν  

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηεπζπληή κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία, 

αιιά, κάιινλ, σο κηα δεκηνπξγηθή θαη δπλακηθή δηεξγαζία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ δηνηθεηηθφ 

ξφιν (Milkos, 1983). Καη απηφ δηφηη θαη ν ίδηνο ν δηεπζπληηθφο ξφινο απνηειεί εμίζνπ κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία, δηαπξαγκάηεπζεο απηή ηε θνξά, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζηηγκήο, ηε ζεζκηθή δνκή θαη ηνπο ηζηνξηθνχο νξηζκνχο ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ 

(Smulyan, 2000). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ζχγρξνλνη δηεπζπληέο, θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πνιχ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ εθείλεο πνπ βίσλαλ πξνγελέζηεξνη, 

θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί είλαη πιένλ πνιπζχλζεηνη, νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη 

ζπλερείο θαη νινέλα πην ηαρείεο, ε απαίηεζε γηα ινγνδνζία πεξηζζφηεξν έληνλε θαη ε 

θνηλσλία φιν θαη πην απαηηεηηθή απέλαληη ζηνπο απφθνηηνπο ησλ ζρνιείσλ (Fullan, 2002· 

Hargreaves&Goodson, 2006· Scott&Weber, 2008· White-Smith&White, 2009). Δπνκέλσο, 

ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ν ξφινο ηνπο ηνπνζεηεί ζηνλ ιαηκφ κηαο θιεςχδξαο, φπνπ 

δέρνληαη πηέζεηο ηφζν απφ εζσηεξηθέο φζν θαη απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο (Packwood, 1981, 

φπ. αλαθ. ζην Ηνξδαλίδεο, 2005, ζει. 125-126), επηθνξηηζκέλεο κε έλα ζχλνιν πξνζδνθηψλ, 

αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα απνηειέζνπλ ην φξην (Richardson, 1973, φπ. αλαθ. ζην 

Ηνξδαλίδεο, 2005, ζει. 125) ή ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν (Ηνξδαλίδεο, 2005). 

Ο δηεπζπληηθφο ξφινο, ινηπφλ, θαιείηαη λα ζπλδπάζεη ην ζχλνιν ησλ πξνζδνθηψλ απηψλ κε 

κηα πνηθηινκνξθία θαζεθφλησλ πνπ εθηείλνληαη, αλάινγα, βέβαηα, κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηνλ βαζκφ απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, απφ εθείλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εγέηε κέρξη εθείλα ηνπ νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή, ηνπ πξνγξακκαηηζηή πνιηηηθήο, ηνπ 

ππεχζπλνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνπ δηακεζνιαβεηή πξνζσπηθνχ θαη δηαπξαγκαηεπηή, 

ηνπ γλψζηε ηεο αγνξάο (Scott&Weber, 2008), ηνπ ζρνιηθνχ ζπλδέζκνπ, θαζψο γηα πνιινχο 

ζεσξείηαη ην ζεκείν πξφζβαζεο ζην ζρνιείν θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ ζρνιείνπ ζε ηξίηνπο θαη ηνπ εζηθνχ πξνηχπνπ (White-Smith&White, 2009). πλεπψο, 

έλαο δηεπζπληήο κπνξεί πνηθηινηξφπσο λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιηηηθφο θαη δηεπθνιπληήο, σο 

δηακεζνιαβεηήο θαη δηαπξαγκαηεπηήο, σο ηεξαπφζηνινο, πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή αιιαγή, 

σο εθπαηδεπηηθφο, σο επαγγεικαηίαο δηεπζπληήο-κάλαηδεξ. (Brederson, 1989· Eden&Hertz-

Lazarowitzp, 2002, ζει. 215-211· Murphy, 2002, φπ. αλαθ. ζην Geraki, 2014, ζει. 46), σο 

παξάγνληαο αιιαγήο θαη θαηλνηνκίαο, αμηνινγεηήο, απνηειεζκαηηθφο ηεξεηήο πεηζαξρίαο θαη 

παξάιιεια θνξέαο ηεο πξνφδνπ (Ojo&Olaniyan, 2008) 
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Ο Καηζαξφο δηεπθξηλίδεη φηη ν φξνο «δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο» αλαθέξεηαη ζε  

θάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη πεξηνξηζκέλε ή επξχηεξε επζχλε γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο 

πεηζαξρίαο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ (Καηζαξφο, 2008, ζει. 186). 

Ο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη, επίζεο, ην άηνκν εθείλν πνπ ζέηεη ηα ρξνληθά 

δηαγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ηηζέκελσλ ζηφρσλ, επηδηψθνληαο, σζηφζν, θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα φια ηα εκπιεθφκελα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παζηαξδήο, 2004), θαζψο θαη κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο πνπ ππεξεηεί, ζε κηα πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ 

ηδηαίηεξσλ θαη ζπρλά αζχκβαησλ νξακάησλ ηνπο (Athanasoula-Reppa&Lazaridou, 2008). 

Δίλαη ινηπφλ αλακελφκελν ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα ηφζν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Παξαδνζηαθά ε θαηάιεςε κηαο δηεπζπληηθήο ζέζεο απνηεινχζε ζηάδην ηεο εμειηθηηθήο 

πνξείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζρεηηδφηαλ, θπξίσο, κε ηα ακηγψο 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο δσήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηα ζπιινγηθά φξγαλα (Καηζαξφο, 

2008). 

ηαδηαθά, φπσο άιισζηε θάλεθε παξαπάλσ,  ε ζπδήηεζε γηα ηνπο δηεπζπληέο επεθηάζεθε 

πεξαηηέξσ. Δζηηάζηεθε θπξίσο ζηνλ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ σο κάλαηδεξ θαη ζηηο ηθαλφηεηεο, 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείην λα δηαζέηνπλ (Καηζαξφο, 2008). ην πιαίζην απηφ, έλα 

πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεηαη, βεβαίσο, απφ απνθέληξσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη απμεκέλε 

απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ, ν ξφινο ησλ δηεπζπληψλ αλαβαζκίδεηαη.  

Ο δηεπζπληήο θαιείηαη λα επηδείμεη επάξθεηα ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, ιακβάλνληαο κάιηζηα ν ίδηνο (κφλνο ή κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ νξγάλσλ, 

φπσο ηα ζρνιηθά ή δεκνηηθά ζπκβνχιηα) έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηνλ θαζεκεξηλφ ζρεδηαζκφ, ηνλ ζπγρξνληζκφ, ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε αιιά θαη ην δηδαθηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ έξγν (Καηζαξφο, 2008). Απαηηείηαη λα 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην κέιινλ, λα ιεηηνπξγεί σο ηθαλφο θαη έκπεηξνο κάλαηδεξ ησλ 

αιιαγψλ, λα είλαη πάληα ελήκεξνο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο λέεο κεζφδνπο 

κάζεζεο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη λα ζπληνλίδεη ηηο αλαπηπμηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη δηεπξχλνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο γηα βειηίσζε (Southworth, 1998). 

Σα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή πιένλ δηεπξχλνληαη κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε ινγνδνζία, 

ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Χο απνηέιεζκα, αλαδεηθλχεηαη έλαο 

λένο ηχπνο εγέηε, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζηηο επζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εγέηε, ηνπ δηεπθνιπληή ινγνδνζίαο θαη ηνπ κάλαηδεξ (Scott&Webber, 2008). 
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Πψο φκσο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη δηεπζπληέο ην ξφιν ηνπο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ζε 

απηφλ ηα ηειεπηαία ρξφληα; Ζ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξήζεη λα απνηππψζεη θάπνηεο 

απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα 

3. Μεζνδνινγία 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

νη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αληηιακβάλνληαη θαη λνεκαηνδνηνχλ 

ηνλ ξφιν ηνπο. Ζ κειέηε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ βηνγξαθηψλ δηεπζπληψλ θαη 

δηεπζπληξηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηεο δσήο ηνπο θαη απνηειεί κέξνο 

επξχηεξεο έξεπλαο γηα ηε βηνγξαθία ησλ Διιήλσλ δηεπζπληψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνηνηηθέο 

κεζφδνπο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο, ιφγσ ηνπ 

ελδηαθέξνληφο καο λα αλαζπγθξνηήζνπκε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Με γλψκνλα ηελ εηο βάζνο κειέηε ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο εθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία 

θαη ελεξγεηηθά επειέγε ην δείγκα εθείλν ηνπ νπνίνπ ηα κέιε εμππεξεηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Δπειέγεζαλ 10 ζπλνιηθά άηνκα, 7 δηεπζπληέο θαη 3 

δηεπζχληξηεο, ειηθίαο απφ 45 κέρξη 54 εηψλ, νξηζκέλα απφ ηα νπνία δηαγξάθνπλ ήδε 

καθξνρξφληα πνξεία ζηνλ ζεζκφ, ελψ άιια ππεξεηνχλ ηελ πξψηε ηνπο κφιηο ζεηεία ζε 

κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα, πεξηθεξεηαθά ή θεληξηθά ζρνιεία.  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ.  

4. Απνηειέζκαηα   

Έρνληαο απνδψζεη αθεγεκαηηθά ηε βηνγξαθηθή ηνπο δηαδξνκή κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο 

δηεπζπληηθήο ζέζεο νη νκηιεηέο μεθηλνχλ λα νηθνδνκνχλ, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα 

λνεκαηνδνηνχλ ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο σο δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ησλ ζρνιείσλ ηνπο.  

Οη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο θαίλεηαη λα αλαιακβάλνπλ ηε ζέζε έρνληαο δηακνξθσκέλν 

έλα πιέγκα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ φζνλ αθνξά ζηνλ ξφιν ηνπο.                          Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζεκαίλεη φηη σο εθπαηδεπηηθνί ηάμεσλ λνεκαηνδνηνχζαλ 

ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή σο θαζνδεγεηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ, ελζαξξπληηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ. 

Θεσξνχζαλ φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ελεξγφ δξάζε θαη λα βγαίλεη 

κπξνζηά, λα δίλεη θίλεηξα θαη ειεπζεξίεο θαη, ζπγρξφλσο, λα ζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

λα ηνπ παξέρεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο γηα λα κπνξεί θαη ν ίδηνο λα απνδίδεη θαιχηεξα, λα 

είλαη δεκνθξαηηθφο θαη λα παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά, φπνπ θαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη, 
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ηέινο, λα θξαηά ηζνξξνπίεο, λα ζπληνλίδεη θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία  ηφζν 

ηνπ νξγαλσηηθνχ φζν θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ θνκκαηηνχ ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ην πιέγκα απηφ έρεη ηδηαίηεξε δπλακηθή, θαζψο φρη κφλν δε δείρλεη λα 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο αιιά επεξεάδεη ηα 

ζρήκαηα ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπο. 

πλεπψο, ν ηξφπνο πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη επηηεινχλ ην έξγν ηεο δηεχζπλζεο 

ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, λννχκελνο σο κηα έθθξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο, 

επεξεάδεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

βηνγξαθίαο (Fullan&Hargreaves,1995). 

Δπηρεηξψληαο λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/δηεπζχληξηαο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ηα ππνθείκελα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δηαθξίλνπκε φηη ην θπξίαξρν κνηίβν απηνπαξνπζίαζεο θαίλεηαη λα είλαη ην εμήο: 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή/δηεπζχληξηαο θαη ην πψο απηφο επηηειείηαη ζηα ζρνιεία εθιακβάλεηαη 

σο ζαθήο θαη γλσζηφο απφ φινπο, είηε δηφηη ππάξρεη, γηα ηνπο παιαηφηεξνπο, ε απαηηνχκελε 

πιένλ εκπεηξία ιφγσ πξνεγνχκελσλ ζεηεηψλ, είηε δηφηη πθίζηαηαη, γηα φζνπο ηνπνζεηνχληαη 

ζηε ζέζε πξψηε θνξά, ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμνηθείσζε, θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ δε ληψζνπλ λα δηαςεχδνληαη νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ απφ ηε ζέζε.  

4.1 Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ξφινπ 

ε έλα πξψην επίπεδν, γίλεηαη αληηιεπηφο σο πνιχπινθνο θαη πνιπεπίπεδνο, σο ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθφο θαη επηθνξηηζκέλνο κε κηα πνηθηιία θαζεθφλησλ θαη δεζκεχζεσλ. πλνδεχεηαη 

απφ κεγάιν θφξην θαη εληαηηθφ ξπζκφ εξγαζίαο, αθφκα θαη εθηφο σξαξίνπ. 

«…Έρνπκε θηάζεη ζην…ζεκείν», αλαθέξεη ν Γηεπζπληήο 7, «ν δηεπζπληήο λα είλαη ηαπηφρξνλα 

ν ρηίζηεο, λα είλαη ν παηδαγσγφο, λα είλαη απηφο ν νπνίνο ζα εκπλεχζεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

δαζθάινπο θαη ηνπο γνλείο απηψλ λα θάλνπλ δξάζεηο, νη νπνίεο είλαη επσθειείο παηδαγσγηθά 

θαη έλα πιήζνο άιισλ ξφισλ…»  

 Ζ αληίιεςε απηή, σζηφζν, πνιχ γξήγνξα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε δειψζεηο ησλ 

δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ ηνπ δείγκαηφο καο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη φηη κεηά 

απφ κία ζχληνκε, αλαγλσξηζηηθή πεξίνδν είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ κε ζπλέπεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ρσξίο κάιηζηα λα ρξεηαζηεί λα εθρσξήζνπλ 

κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνινπζψληαο απιά 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο επαλαιακβαλφκελεο ξνπηίλαο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη 

παξαθάησ ζέζεηο ηνπ Γηεπζπληή 6: «Θεσξψ φηη, θαιψο ή θαθψο, απφ ηε ζηηγκή πνπ είζαη ζε 

κία ζέζε, πξέπεη λα ηε δηεθπεξαηψζεηο σο ππάιιεινο θαη δηεθπεξαηψλεηαη ζρεηηθά εχθνια κεηά 

απφ έλα κηθξφ δηάζηεκα, φηαλ αληηιεθζείο ηηο θαλνληθφηεηεο πνπ έρεη έλα ζρνιείν», «..Δληάμεη, 

ηη είλαη δειαδή; Μαζαίλεηο…θαη απηφ πνπ δελ ήμεξεο, ην καζαίλεηο. Δίλαη, είλαη πνιχο ν 

θφξηνο ηεο εξγαζίαο, φκσο, απηή είλαη δηεθπεξαίσζε…». 
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ε έλα δεχηεξν επίπεδν, αλαγλσξίδεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, σο θαζνδεγεηηθφο, 

ζπκβνπιεπηηθφο, ελζαξξπληηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο. «Ο δηεπζπληήο…πηζηεχσ φηη πξέπεη 

πξψηα απφ φια λα ζπλζέηεη, λα εκπλέεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο 

κίκεζε, λα ζπκβάιεη θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία λα είλαη απηφο πνπ ζα πξνζπαζεί λα ιχλεη δηαθνξέο θαη φρη απηφο πνπ ζα ηηο 

δεκηνπξγεί»,  είλαη ε μεθάζαξε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή 2. 

Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα έρεη φξακα, λα απνηειεί ην πξφηππν, λα θαιιηεξγεί ζεηηθφ θιίκα 

αζθάιεηαο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο, λα παξέρεη θίλεηξα απφδνζεο θαη αλάπηπμεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θαη παξάιιεια λα ηνπο δίλεη ειεπζεξίεο θηλήζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, λα 

θξαηά ηζνξξνπίεο, λα δηαρεηξίδεηαη δίθαηα ηηο θξίζεηο θαη λα δηαζθαιίδεη επνηθνδνκεηηθή 

επηθνηλσλία κε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

Παξαηεξνχκε φηη αλαθεξφκελνη ζηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο, ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ γηα ηε ζπλεξγαζία, ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

θαη ζηελ παξφηξπλζε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 

ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ, ζθηαγξαθνχλ κε ζαθήλεηα ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

ηεο δηεχζπλζεο. 

Χο δηεπζπληηθά ζηειέρε αληηιακβάλνληαη φηη, γηα λα δηεπζχλνπλ ζσζηά ηελ νξγαληθή ηνπο 

κνλάδα, πξέπεη λα αζθήζνπλ ην έξγν ηνπο κε ζχγρξνλν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

νπνηαδήπνηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, γηα λα επηηχρεη θαιχηεξα ηνλ ζθνπφ ηεο, πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηε ζειεκαηηθή ζπλεξγαζία πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλσλ. Ο Γηεπζπληήο 3 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζε βνεζάλε θαη νη δάζθαινη, λα βνεζάλε 

θαη νη δάζθαινη ηνλ δηεπζπληή λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ…λα δείρλνπλε, δειαδή, θάπνην 

ελδηαθέξνλ…ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ν δηεπζπληήο λα γίλεη ηφζν πηεζηηθφο γηα λα ηα 

επηβάιιεη…ζαλ δηεπζπληήο δηαπίζησζα φηη…γηα λα είλαη θαιφο ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη 

θαη θαινί νη δάζθαινη…» 

Γηα λα επηηεπρζεί, βέβαηα, ε απνηειεζκαηηθή απηή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νθείιεηαη 

απφ κέξνπο ηνπο λα δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εληάμνπλ ζηνπο ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο 

ηα θαηάιιεια εθείλα θίλεηξα, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη 

πξφζπκα ζηελ επίηεπμε ηεο ζηνρνζεζίαο. Απηή αθξηβψο ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/δηεπζχληξηα είλαη πνπ 

ζπλζέηεη ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο. 

4.2 Οη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο - Ζγεζία 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα αλαθχεηαη θαη κέζα απφ ηελ αληίιεςε θαη πεξηγξαθή ηνπ 

δηεπζπληηθνχ ξφινπ απφ ηνπο νκηιεηέο καο. Αλαθέξνληαη ζε ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο, θαζνδήγεζεο θαη δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο, κεηάδνζεο νξάκαηνο, έκπλεπζεο θαη παξφηξπλζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

νξάκαηνο απηνχ, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ, 

φκσο, δελ ηαπηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, αιιά κε ηελ εγεζία. Ο Γηεπζπληήο 2 αλαθέξεη:  
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«Πξψηα πξψηα έλαο δηεπζπληήο, γηα εκέλα, ζα πξέπεη λα είλαη εγέηεο! Να εκπλέεη, 

λα ζπλεξγάδεηαη, λα δίλεη πεξηζψξην ζηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ξφινπο γηα λα 

αζρνινχληαη θαη κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη κε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, λα ζπκκεηέρεη ζε…κάιινλ, λα σζεί ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε ζπλέδξηα, ζε επηκνξθψζεηο, λα πξνζπαζεί λα νξγαλψζεη ελδνζρνιηθέο 

επηκνξθψζεηο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο!» 

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νκηιεηψλ καο δειψλνπλ φηη δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

εγέηε θαη αδπλαηνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηνλ ξφιν ηνπο ηνλ εγεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γίλνπλ 

ηελ αίζζεζε φηη λνεκαηνδνηνχλ ηελ εγεζία ζε ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξν κε ηελ έλλνηα ηεο 

εμνπζίαο, ζρεηίδνληαο ηελ κε ηνλ ηίηιν θαη ηνλ βαζκφ ηεξαξρίαο.  

«Θεσξψ ηψξα φηη ν δηεπζπληήο είλαη πην θνληά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ πξηλ, 

πνιχ πην θνληά, είλαη βνεζφο ηνπ, ζπλεξγάηεο ηνπ, δελ ζα πσ θαζνδεγεηήο ηνπ 

πάληνηε, γηαηί έρεη θαη άιιε έλλνηα απηφ…εεε…καδί κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε 

πνιιά, ζπλεξγαηηθά, δεκνθξαηηθά, φρη απφ ηνλ ξφιν ηνπ εγέηε, δελ ζεσξψ φηη 

είκαζηε πνιχ πην ςειά, ζηα ηππηθά, ίζσο, γηα ηελ ππνγξαθή γηα ηελ… θάπνηα 

νξγάλσζε, αιιά απφ θεη θαη πέξα είκαζηε ίζνη θαη κε ηελ ηζφηεηα απηή λνκίδσ 

πεηπραίλνπκε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα!», 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Γηεπζχληξηα 3. 

Ηζρπξίδνληαη φηη παξακέλνπλ πάληα δάζθαινη, δελ ληψζνπλ φηη «αλαβαζκίδνληαη» απφ ηελ 

αλάιεςε ηεο ζέζεο, ψζηε λα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εγεζνχλ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο, αιιά, κάιινλ, φηη ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηεο θαη αθνινπζνχλ ηηο «πξνζηαγέο» ηεο. 

«Γηαηί δε ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ θάηη παξαπάλσ απφ απηφ πνπ είκαη, κηα απιή δαζθάια! 

Καηάιαβεο γηαηί ζνπ ιέσ δελ είκαη εμνπζία, ππεξεηψ ηνπο άιινπο! Γηαηί ηη έρσ εγψ γηα λα „καη 

θάηη παξαπάλσ απφ ηνπο άιινπο; Σίπνηα!», επηζεκαίλεη κε ζαθήλεηα ε Γηεπζχληξηα 1. Δλψ ν 

Γηεπζπληήο 4 πξαγκαηηθά απνξεκέλνο εθθξάδεη ηελ εμήο άπνςε: « Ση είλαη θνηλσληθή ζέζε; 

Απηή ε ζέζε δελ είλαη δηθή κνπ, απηή ηε ζέζε ηελ ππεξεηψ, ηελ ππεξεηψ! …Δκέλα κνπ άξεζε 

πάξα πνιχ πνπ έγξαθαλ ζηα έγγξαθα απφ θάησ δάζθαινο!» 

4.3 Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε 

Οη παξαπάλσ απφςεηο βέβαηα, ελαληηψλνληαη θαη πάιη ζην ηξφπν πνπ νη ίδηνη 

αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη ζπλάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ην γξαθεηνθξαηηθφ ηνπ 

θνκκάηη.  

Απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαίλεηαη λα πξνθχπηεη φηη νη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο 

αλαιψλνληαη θαηά βάζε ζην ηππηθφ θνκκάηη ηνπ ξφινπ ηνπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηειηθά ηελ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δηεθπεξαησηηθή θχζε ηνπ, θαζψο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

πξνβιήκαηα δηαρεηξηζηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, θαη φρη ζην νπζηαζηηθφ θνκκάηη, πνπ κπνξεί 

λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν ζε εγεηηθφ θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

κνλάδαο. Γηαθαίλεηαη λα ππάξρεη κία ζχγρπζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 260 of 414                                                                                                              

«δηεπζπληήο» θαη «εγέηεο», «δηνίθεζε» θαη «εγεζία». Πηζαλψο, λα κελ αληηιακβάλνληαη φηη 

νη φξνη «εγέηεο» θαη «εγεζία» δελ ζπκπίπηνπλ κε ηε ζεζκηθή έλλνηα πνπ εθθξάδεη ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ θαη λα κελ θαηαλννχλ φηη, ην αλ είλαη εγέηεο ή φρη, δελ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ εμνπζία, αιιά απφ ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη ηελ αζθνχλ. 

Τπάξρεη, φκσο, ε πεξίπησζε ηνπ  Γηεπζπληή 6 ν νπνίνο έξρεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ειαθξψο 

ην κνηίβν απηφ. Δίλαη, ίζσο, ν κνλαδηθφο πνπ κηιάεη κε φξνπο ζπλπθαζκέλνπο κε ηε λέα 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη δηνίθεζε, φπσο εγεζία, απηνλνκία, νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη 

ινγνδνζία. Αδπλαηεί λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο εγέηε, φρη γηαηί δελ έρεη ηηο ηθαλφηεηεο, αιιά 

δηφηη δελ ηνπ παξέρεηαη ην θαηάιιειν πξνθίι, αθνχ ν ξφινο ηνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη 

ζήκεξα, ζηεξείηαη απηνλνκίαο θαη νπζηαζηηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

θαη πεξηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα φζα ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

επηειψλ θαη ηεηξηκκέλσλ, θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, λα είλαη θαη ν 

κνλαδηθφο πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε εγεζία ζην ζρνιείν είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή 

εθαξκνγή ησλ δηεπζπληηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ ηππηθή δηεθπεξαίσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

εξγαζηψλ. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  

«Καη μέξνπκε πνιχ θαιά φηη ε κεγάιε απνγνήηεπζε είλαη, φηαλ  βιέπεηο φηη έρεηο πνιχ 

πεξηνξηζκέλα κέζα, πνιχ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, δελ κπνξείο λα ηα αιιάμεηο φια  απηά 

θαη, ελψ πεξηγξάθνπλ ηα δηάθνξα εγρεηξίδηα θαη δηάθνξνη λφκνη φηη είζαη ν 

παηδαγσγηθφο εγέηεο, ν θαζνδεγεηήο θαη ηα ινηπά, ζηελ  πξαγκαηηθφηεηα ν ξφινο ζνπ 

είλαη 80% γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ην ππφινηπν 20%, αλ κέλεη, λα ην αζθήζεηο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαη φζν κπνξείο λα ην αζθήζεηο… Πηζηεχσ φηη ην ζχζηεκα δελ ηηο δίλεη 

ηηο δπλαηφηεηεο, γηαηί κέρξη ηψξα ήμεξε  ηη δηεπζπληέο είρε!... Πηζηεχσ φηη ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή πξέπεη λα γίλεη πην νπζηαζηηθφο, λα έρεη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο, πην 

πνιιέο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην ζρνιείν θαη λα γίλεη θαη ν ίδηνο, αθνχ εκπιαθεί 

κε απηφ ηνλ ξφιν, λα γίλεη θαη ν ίδηνο ππφινγνο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ην 

ζρνιείν…» 

Ζ ζέζε γηα νξηζκέλνπο ζπλνδεχεηαη απφ κία δηάζηαζε θχξνπο, θνηλσληθήο θαηαμίσζεο θαη 

επηβεβαίσζεο, γηα θάπνηνπο ην θχξνο δελ πεγάδεη απφ ηε ζέζε αιιά απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

θαηφρνπ ηεο, ελψ γηα άιινπο ην θχξνο ην δίλνπλ ζηελ νπζία νη ζεζκνί θαη ην πψο απηνί είλαη 

δηαθξηηνί κέζα ζηε ζέζε. 

ηελ πεξεηαίξσ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, ε νπνία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηίζεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο αλάπηπμεο θαη δελ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πιήξσζε ηεο 

δηεπζπληηθήο ζέζεο, εληνπίδεηαη ε πξννπηηθή ηεο επαλαδηεθδίθεζεο ηεο δηεχζπλζεο, ρσξίο, 

σζηφζν, λα αληηκεησπίδεηαη, απφ νξηζκέλνπο, σο απαγνξεπηηθή θαη ε πηζαλφηεηα επηζηξνθήο 

ζηελ ηάμε αιιά θαη ε ζθέςε επηπιένλ αλέιημεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, θαζψο ε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε δε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηίζεληαη απφ ην κέξνο ηνπο θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πνηα ζα είλαη ε θηινζνθία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο επηινγήο, αιιά, 
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θπξίσο, κε ην πνηα ζα είλαη ε θχζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ πνπ ζα θιεζνχλ λα ππεξεηήζνπλ 

ζην κέιινλ. 

ηέθνληαη κε ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζηνλ ζεζκφ ηνπ δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φπσο ηνλ 

βηψλνπλ ζήκεξα, θαη κε πξνβιεκαηηζκφ ζε φηη δηαθαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη ζην κέιινλ. 

Θεσξνχλ φηη ε ζχγρξνλε ζρνιηθή εγεζία νθείιεη λα μεπεξάζεη θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη ειιείκκαηα.   

«Γελ λνκίδσ φηη ζε κία θνηλσλία ζηελ νπνία ην ζχζηεκα είλαη ην ίδην ζα αιιάμεη θαη ν 

ξφινο ηνπ δηεπζπληή…» ππνζηεξίδεη ν Γηεπζπληήο 7 θαη ζπλερίδεη: «Θα πξέπεη λα 

αιιάμεη ηειείσο ην κνληέιν ηεο Παηδείαο ην νπνίν έρνπκε γηα λα αιιάμνπκε ην κνληέιν 

ηνπ δηεπζπληή! Καη είλαη ιάζνο ζηελ Παηδεία λα ζεσξνχκε φηη αιιάδνληαο έλα θνκκάηη, 

αιιάδεη θαη ε Παηδεία!  ρη! Σν ζχζηεκα είλαη ην ίδην! Ή ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε ην 

ζχζηεκα μεθηλψληαο απ‟ ηελ…απ‟ ηελ  Πξσηνβάζκηα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

ζπλνιηθά, θαη λα δψζνπκε δηαθξηηνχο ξφινπο, επεηδή έρνπκε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ή, 

αλ θάλνπκε φπνηεο αιιαγέο, απηέο είλαη απνζπαζκαηηθέο».  

Φαίλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε αιιαγήο πεξηερνκέλνπ, κεζνδνινγίαο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ, κέζσ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ιεγφκελά ηνπο, ξεηήο 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ξφισλ θαη επζπλψλ, κεγαιχηεξεο ζπλνρήο, δηαξθψο δηακνξθνχκελεο 

εηδεκνζχλεο θαη εληζρπκέλνπ επαγγεικαηηζκνχ. Αληηπξνζσπεπηηθά ηα ιφγηα ηεο 

Γηεπζχληξηαο 2: «ην κέιινλ… ε επηζηεκνληθή γλψζε ζα ζπκβάιιεη πάξα πνιχ ζηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγείο ζαλ δηεπζπληήο, γηαηί μέξεηο πξάγκαηα, αλνίγνπλ νη νξίδνληέο ζνπ, έρεηο έλαλ άιινλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο… Πηζηεχσ ζην κέιινλ, φηαλ ζα εμνκνησζνχλ, φηαλ φινη ζα έρνπλ πιένλ ηα 

επηζηεκνληθά πξνζφληα θαη ηελ πξνυπεξεζία, πνηέ δελ ηελ βγάδσ έμσ ηελ πξνυπεξεζία, ζα 

είλαη πνιχ θαιχηεξα, ζα ππάξρεη κία ζπλνρή!»  

Αλεζπρνχλ θαλεξά γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη θαη γηα ηελ ελδερφκελε ελδπλάκσζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία κε ηελ 

παηδαγσγηθή ηεο ρξνηά θαη ε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε εθιακβάλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο σο φξνη 

αηαίξηαζηνη. 

 Οη παξαθάησ απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ 1 θαη 4 θαη ηεο Γηεπζχληξηαο 1, αληίζηνηρα, 

εθθξάδνπλ απφιπηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε: «Ο ξφινο κνπ πνηνο είλαη; Γελ ζεσξψ φηη είκαη 

manager ζην ζρνιείν…», «Γηα κέλα ν δηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη παηδαγσγηθή επάξθεηα, φρη 

marketing, δεκνζηνζρεζίηεο!», «Έλαο manager ζα είλαη αθξαηθλψο, αο πνχκε, δηαρεηξηζηήο 

ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπ θνπδνπληνχ, ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ην θπιηθείν, αλ ππάξρεη, δελ ζα έρεη 

ην παηδαγσγηθφ, πνπ πξέπεη λα είκαζηε θνληά ζηα παηδηά θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο, λα 

ζηεξίμνπκε δηάθνξα πνπ ζπκβαίλνπλε!»  Χζηφζν, ε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ δηαρείξηζεο, ε εγεζία, δειαδή, θαη ην 

management εληφο ηνπ ζρνιείνπ ζπκπίπηνπλ θαη επηθαιχπηνληαη (Μαξθνγηαλλάθε 

&Κνπηξνχθεο, 2015). Χο εθ ηνχηνπ, ν ζπλδπαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ ζπρλά ζεσξείηαη (εζθαικέλα) απφ ηνπο εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ σο 
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αληίζεηε πξνο ηελ εγεζία, νδεγεί ζε άξζε ηεο φπνηαο κεηαμχ ηνπο αληίθαζεο 

(Μαξθνγηαλλάθε &Κνπηξνχθεο, 2015, ζει.15).  

Ο αλαζηνραζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπλέληεπμεο θαηαθέξλεη, φπσο είδακε, λα επηζεκάλεη ηα 

ζηνηρεία γχξσ απφ ηα νπνία νηθνδνκείηαη ν λένο εαπηφο ησλ ππνθεηκέλσλ καο σο 

δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Σα ζηνηρεία απηά ζεκαηνδνηνχληαη σο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνληαη κε ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο δηεχζπλζεο θαη 

θαιιηεξγνχλ ηελ πεπνίζεζε θαη ηελ πξνζδνθία ηεο επηηπρνχο αληαπφθξηζεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επζχλε. 

4.4 Ζ (απηφ)επάξθεηα 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ αθεγήζεσλ πξνβάιιεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ 

νκηιεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Σα 

πηζηεχσ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα νξγαλψλνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζρέδηα, ηα νπνία 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ, δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε 

επάξθεηάο ηνπο (Bandura, 1997). Ζ επάξθεηα ελφο δηεπζπληή νξίδεηαη σο ε θξίζε ηνπ γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα νξγαλψλεη θαη λα εθηειεί έλα ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν απαηηείηαη γηα λα 

παξάγεη επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζην ζρνιείν ην νπνίν εγείηαη (Bandura, 1997, φπ. αλαθ. 

ζην Tschannen-Moran&Gareis, 2004). ηελ πεξίπησζή καο ε θξίζε απηή εληζρχεηαη κε 

ζεηηθφ πξφζεκν θαη ζπλδέεηαη κε κηα αίζζεζε πςειήο απηεπάξθεηαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ξφισλ κε ηελ ρξήζε εζσηεξηθψλ, θπξίσο, πξνζσπηθψλ δπλάκεσλ, φπσο ε 

εκπεηξία θαη ε γλψζε ησλ ππνθεηκέλσλ καο γηα θάπνηα ζέκαηα, αιιά θαη ζηελ εθηίκεζε θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ην κέξνο ηνπο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν, αλ θαη εξεπλεηηθά πεξηνξηζκέλν, καο έρεη δψζεη νξηζκέλα δεδνκέλα 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη νη δηεπζπληέο µε πςειή απηεπάξθεηα επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, είλαη πην επέιηθηνη θαη πξφζπκνη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο αλάινγα µε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ, δελ επηκέλνπλ ζε αλεπηηπρείο 

ζηξαηεγηθέο θαη, φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα, δελ εξκελεχνπλ ηελ 

αληθαλφηεηα επίιπζήο ηνπο σο πξνζσπηθή απνηπρία (Osterman&Sullivan, 1996).  

Γηεπξχλνληαο ην ζέκα θαη πξνζεγγίδνληαο ην θαη απφ ηελ άπνςε ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο 

θαη εηνηκφηεηαο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ηεο έξεπλάο καο δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εηνηκφηεηα 

δηνίθεζεο, αθνχ ζε θακία θάζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο δελ είραλ ηε ζρεηηθή θαηάξηηζε γηα λα 

ηελ απνθηήζνπλ (Γεσξγνγηάλλεο, 2004· Γεσξγνγηάλλεο, Λάγηνο, Κνπλέιε, 2005). Χο 

απφθνηηνη Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο νη πεξηζζφηεξνη δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ γλσζηηθά αληηθείκελα 

ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζεσξνχληαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε 

επάξθεηαο, ηα νπνία κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ.  
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Μία ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ πηνζεηεί ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ γίλεηαη δηεπζπληήο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε νπνία πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ηνπ δηθνχ καο 

δείγκαηνο, είλαη λα θαηαθεχγεη θαη λα ζπκβνπιεχεηαη ηνπο αληίζηνηρνπο πνπ πξνεγεζήθαλ, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ φκσο, δηαησλίδεηαη 

κηα παξσρεκέλε δηνηθεηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο 

ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ ρσξίο λα αλαβαζκίδεηαη κε ηα ηξέρνληα επηζηεκνληθά θαη 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα ζχγρξνλα κνληέια θαη ηηο λέεο εμειίμεηο.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, φηη νη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

δηνηθεηηθή επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα θαη λα επηδεηθλχνπλ ηελ απαηηνχκελε δηνηθεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, νη νπνίεο αθελφο ζα αλαγλσξίδνληαη θαη ζα γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηνπο 

δηνηθνχκελνπο θαη αθεηέξνπ ζα δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν δηνηθεηηθφ θιίκα ζηνλ ρψξν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (Γεσξγνγηάλλεο, 2004).  

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλάο καο, σζηφζν, παξά ην αδηακθηζβήηεην έιιεηκκά  ηνπο ζεσξνχλ 

γεληθά φηη αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο ζηελ άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ηνπο ξφινπ. 

Αλαγλσξίδνπλ κάιηζηα θαη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο βνεζάεη θαη ππνζηεξίδεη ην έξγν ηνπο. Αληηιακβαλφκαζηε, 

βέβαηα, ηελ άηππε κνξθή απηνχ ηνπ είδνπο «απηναμηνιφγεζεο». Ζ ηζρπξηδφκελε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ηα ππνθείκελά καο είλαη ηθαλά 

αληηθεηκεληθά, αιιά ζηηο ππνθεηκεληθέο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, γηα ην αλ δηαζέηνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο λα εθηειέζνπλ ην έξγν πνπ αλέιαβαλ κε φπνηεο ηθαλφηεηεο θη αλ έρνπλ, θαη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δηεπζπληή δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, δηφηη ε εξγαζία ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε 

κηα απιή πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ. Τπάξρεη ζαθήο δπζθνιία ζηελ εχξεζε 

ηθαλνπνηεηηθήο κεζφδνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θχζεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηεπζπληή, ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηεο πνηθηιίαο ησλ 

πξνζδνθηψλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο απφδνζεο ιφγνπ 

(Ginsberg&Thompson 1992). Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε, ινηπφλ, λα κηιήζνπκε γηα 

απνηειεζκαηηθφ δηεπζπληή επηβάιιεηαη λα έρεη πξνεγεζεί κηα θαιά νξγαλσκέλε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο πεγέο, ε νπνία ζα εθηηκά ηελ απφδνζή 

ηνπ ζε θάζε κηα απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν άζθεζεο ηνπ 

ξφινπ ηνπ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε κηα επειημία ζηηο 

αληηιήςεηο σο πξνο ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ην δηεπζπληηθφ έξγν.  

ηελ ελφηεηα απηή ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλά καο ελεπιάθεζαλ ζε κία ελεξγεηηθή δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο, θαηά ηελ νπνία εκπεηξίεο θαη πξνζδνθίεο, παξειζφληα θαη κειινχκελα 

δηαζπλδέζεθαλ δεκηνπξγηθά θαη καο έδσζαλ ηελ εηθφλα απηνχ πνπ έρνπλ γίλεη, κέζα απφ 

εθείλα πνπ έδεζαλ. 
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Χο δσξεηέο (Biott, Moos&Møller, 2001) ησλ αθεγήζεσλ ηεο δσήο ηνπο παξήγαγαλ ηελ 

απηνπεξηγξαθή ηνπο, ζεκειίσζαλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη 

θαηαζθεχαζαλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο εμέιημήο ηνπο. 

5. πδήηεζε 

Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηφρνπο ηνπ, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αλαδεηθλχεη απηή ηε κεηαβαιιφκελε θαη δπλακηθή θχζε ηνπ. Γίλεηαη 

αληηιεπηφο σο έλαο πνιπεπίπεδνο ξφινο, κε πνηθηιία αξκνδηνηήησλ θαη ζπλερψο 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ. Ζ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεκαίλεη γηα ηα ππνθείκελά 

καο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο, ε θαιιηέξγεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, ε  δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ε θαζνδήγεζε θαη 

παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θξνληίδα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. (αΐηεο, 

2005· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003).  

Ζ πεξηγξαθή, σζηφζν, ησλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ θαζεκεξηλά επηηεινχλ, ζπληζηά κηα ζεηξά 

ξνπηηλψλ γξαθεηνθξαηηθήο, θπξίσο, θχζεσο θαη βξαρππξφζεζκνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, νη 

νπνίεο εθηεινχληαη κε εκπεηξηθφ ηξφπν θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ηππηθή δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζεζκηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ (Sergiovanni 1984· Koutouzisetal., 2008· Κνπηνχδεο, 2012). Οη 

δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο κνλνπσινχλ θαηά βάζε ηνλ ρξφλν ηνπο θαη κφλν ζην πεξηζψξην 

απηψλ, φζν ηειηθά ηνπο δηαηίζεηαη θαη φζν νη ίδηνη είλαη ηθαλνί θαη πξφζπκνη, αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη ζρεδηάδνπλ δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηε κάζεζε θαη αλαδεηθλχνπλ ην ζρνιείν 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ( Κνπηνχδεο, 2012· Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).  

Αλαγλσξίδνπλ ηε ρακειή δηνηθεηηθή ηνπο ηερλνγλσζία, σζηφζν δελ ζεσξνχλ ηελ 

εκπεηξνγλσκνζχλε ζηνλ ηνκέα απηφ θαη βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα. Πξνζεγγίδνπλ κε 

κεγάιε επηθχιαμε ηελ έλλνηα ηνπ manager, παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη ίδηνη επηηεινχλ κέξνο 

απηνχ ηνπ ξφινπ, θαη ζεσξνχλ φηη δελ αξκφδεη ζηε θχζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζέζε απηή έξρεηαη 

λα απνηειέζεη θαη κηα ελδηαθέξνπζα αληίζεζε, θαζψο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ππνζηεξίδεη φηη 

νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εγεζίαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ακνηβαία ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα (Whitaker, 2000· Ηνξδαλίδεο, 2005· Louis&Miles, 1990· Smith&Piele, 1996· 

Μαξθνγηαλλάθε &Κνπηξνχθεο, 2015· Φξαγθνχιεο &Παπαδηακαληάθε, 2012· Φσηφπνπινο, 

2012). Αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ επηινγήο, ζηνλ ζπαζκσδηθφ, 

αζηαζή θαη αλαμηνθξαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε νη δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο λα θαηαιακβάλνληαη απφ αλζξψπνπο κε δπλακηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη επηζηεκνληθά 

πξνζφληα. 

Οη πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο απαηηνχλ εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο πνπ λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνηάζζεη ε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο 

αληηκεησπίδνληαο ηε γλψζε δεκηνπξγηθά. Σα λέα δεδνκέλα πξνυπνζέηνπλ έλα ζρνιείν 

επέιηθην θαη αληαγσληζηηθφ, φπνπ ν δηεπζπληήο-εγέηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γλψζεηο θαη 
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ηθαλφηεηεο, ψζηε λα δηακνξθψλεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη λα 

πξνσζεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ (Κάληαο, 1998· Morgan, 1996).  

Καη εδψ είλαη πνπ ηίζεηαη ην θαίξην εξψηεκα θαη ην κεγάιν ζηνίρεκα (Κνπηνχδεο, 2012· 

Φξαγθνχιεο &Παπαδηακαληάθε, 2012)· θαηά πφζν νη ζεκεξηλνί δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ζα 

θαηαθέξνπλ λα απεθδπζνχλ ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ηνπο πξνθίι θαη σο πξαγκαηηθνί εγέηεο 

ζα αλαλεψζνπλ θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ηα ζρνιεία ηνπο.  

Οη ίδηνη (ζηα ππνθείκελα ηεο δηθήο καο έξεπλαο) θάλνπλ ιφγν γηα ζνιφ ηνπίν ζηελ 

εθπαίδεπζε, γηα έιιεηςε ζπλνρήο, δηαθξηηψλ ξφισλ θαη νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ, γηα 

θεληξηθά θαζνξηζκέλε θαη επηβεβιεκέλε ζηνρνζεζία, γηα αλαρξνληζηηθά θαη θαη‘ επίθαζε 

δεκνθξαηηθά πιαίζηα, γηα ζχζηεκα πνπ επηβάιιεηαη λα αιιάμεη εθ βάζξσλ, γηα θαηάινηπα 

ηνπ παξειζφληνο, γηα κε ινγνδνζία, γηα αλαπαξαγσγή απξαμίαο. πλεπψο, ζε έλα 

αξηεξηνζθιεξσηηθφ, κε απνδνηηθφ ζχζηεκα πνπ ζηεξείηαη λέσλ ηδεψλ θαη πξσηνπνξηαθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ην εξψηεκα θαη ην ζηνίρεκα, κάιινλ θαληάδνπλ νπηνπηθά (αΐηεο, 2008· 

Levaki, 2008). 
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Ζ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Οθέιε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, 

ηνπο κέληνξεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 
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Abstract: The purpose of the present study is to investigate the perceptions of adult educators 

about the benefits of mentoring in adult education programs for mentors, for mentees and for 

educational institutions, using a quantitative research method. The sample consisted of 337 

adult educators from three types of Greek adult educational institutions. The research findings 

indicate that mentoring can have multiple benefits, not only for educators-mentees but also for 

educators-mentors and educational organizations. Thus, mentoring can become a useful tool 

in the field of adult education.  

Key words: mentoring, adult education, benefits, mentors, mentees, educational 

organizations  

Πεξίιεςε: Σν mentoring έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν βηβιηνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε 

δηάθνξα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα κε ηα νθέιε ηνπ λα ειθχνπλ 

δηαρξνληθά ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί σο ηψξα αλαθέξεηαη ζηε ηππηθή εθπαίδεπζε ελψ ε εξεπλεηηθή 

παξαγσγή γηα ην mentoring ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη εζηηάδεη 

θπξίσο ζηνπο  εθπαηδεπφκελνπο σο σθεινχκελνπο.   Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη εμεηάδεη ηα νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο εθπαηδεπηέο σο 

θαζνδεγνχκελνπο, ηνπ εθπαηδεπηέο σο κέληνξεο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Ζ ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 337 εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ ζε ΗΔΚ, ΓΔ θαη ΚΓΒΜ. Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 
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πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αλαγλσξίδνπλ σο ζεκαληηθφηεξα νθέιε γηα ηνπο 

ίδηνπο σο θαζνδεγνχκελνπο ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηε βειηίσζε 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γηα ηνπο εθπαηδεπηέο σο κέληνξεο εθηηκνχλ σο βαζηθά νθέιε ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, ηελ απφθηεζε λέσλ νπηηθψλ αληίιεςεο, ηε βειηίσζε 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηε ζπλερή απηνβειηίσζε. Γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηα νθέιε αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο 

θνπιηνχξαο, ηε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: κέληνξηλγθ, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νθέιε, εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπφκελνη, 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί  

Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην mentoring έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ζε δηάθνξα 

επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αζρνιείηαη κε ηελ ππνζηήξημε λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Αndrea, 2010∙ Ingersoll & Strong, 2011∙ McIntyre & Green-Hobson, 2017) ή κε ηε 

παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε (Matthews, 2015) ή σο πξαθηηθή ελίζρπζεο 

ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο (Waterman & He, 2011∙ Bush, 2007). Αξρηθά νη 

έξεπλεο εζηίαδαλ ζηνπο θαζνδεγνχκελνπο (Chao, Walz & Gardner, 1992∙ Scandura, 1992) 

ελψ ζηαδηαθά ζην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζπκπεξηιήθζεθαλ  νη κέληνξεο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί (Enser & Murhpy, 2011). Παξφιν πνπ ε χπαξμε πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ, φπσο είλαη νη ζηφρνη θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο, θαζηζηά δχζθνιε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ mentoring (Allen, Eby, Poteet, Lentz, & Lima, 2004), ηα επξήκαηα πνιιψλ 

εξεπλψλ πξνζθέξνπλ εκπεηξηθή ππνζηήξημε ζηα νθέιε ηνπ mentoring γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο, κέληνξα, θαζνδεγνχκελν θαη εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Clark & Byrnes, 

2012∙ Hudson, 2013 ∙ Hagger & McIntyre, 2006) (Πίλαθαο 1). 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ην mentoring αθνξνχλ ηε ηππηθή εθπαίδεπζε. Παξφιν πνπ ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ην mentoring ζεσξείηαη λεσηεξηζηηθή κέζνδνο (CEDEFOP, 2013), ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη κέρξη ζήκεξα πνιχ πεξηνξηζκέλν θαη κε ηάζε εζηίαζεο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο σο σθεινχκελνπο. Ζ ηάζε απηή εθδειψλεηαη είηε κε αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είηε κε δηεξεχλεζε κεληνξηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

(Φξαγθνχιεο, 2013∙ Βαιάζε, 2015∙ Κνπγηνπκηδήο, 2014∙ Παππά & Ηνξδαλίδεο, 2017). Ζ 

ζπκβνιή ηνπ mentoring ζηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ έρεη δηεξεπλεζεί παξφιν πνπ ζπρλά 

ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ εκπιέθεηαη ζε άηππν mentoring θαζψο είηε θαζνδεγεί ζπλαδέιθνπο 

ηνπ είηε δεηά θαζνδήγεζε απφ απηνχο ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην παηδαγσγηθφ θαη 

δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. 

Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη εμεηάδεη ηηο 

απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο ίδηνπο σο εθπαηδεπηέο-
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θαζνδεγνχκελνπο, σο εθπαηδεπηέο κέληνξεο, θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.  

1. Οθέιε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνπλ νθέιε γηα ηνπο 

θαζνδεγνχκελνπο εθπαηδεπηέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο (Rajuan & Verloop, 2007∙ Grisham, 

Ferguson & Brink 2004∙ Vanderburg & Stephens, 2010 ∙ Peterson, Valk, Baker,  Brugger & 

Hightower, 2010 ∙ Langdom, 2011). ηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα σθεινχληαη κέζσ ηεο παξνρήο 

γλψζεσλ, ζην δηδαθηηθφ ηνκέα κέζσ ηεο απφθηεζεο δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, ζην ηνκέα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ζην 

κεηαγλσζηηθφ ηνκέα κε ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη αλαζηνραζηηθψλ δεμηνηήησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

H αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ 

αλαγλσξίδεηαη σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα νθέιε (Read, 1998∙ Barrera, Braley & Slate, 2010). 

Οη θαζνδεγνχκελνη εθπαηδεπηέο καζαίλνπλ λα δέρνληαη θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε (Ehrich, Hansford & Tennent, 2004) θαη αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε, 

θαζψο ηνπο πξνζθέξνληαη επθαηξίεο λα ζηνραζηνχλ επάλσ ζε παξαδνρέο θαη πξαθηηθέο ηνπο.    

Δληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζρεηηθά κε επίιπζε πξνβιεκάησλ επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα 

(Weiss & Gary, 1999), δηαρείξηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ,  ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο 

δπλακηθήο ηεο εθπαηδεπφκελεο νκάδαο (Malderez, Hobson, Tracey & Kerr, 2007∙ Hobson, 

Ashby,  Malderez & Tomlinson, 2009).  

Ζ δηδαθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη (Fletcher & Barrett, 2004∙ Achinstein 

& Davis, 2014) θαη  αμηνινγνχληαη θαιχηεξα σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο (Ehrich & 

Hansford, 1999∙ Vanderburg & Stephens, 2010∙ Peterson et al. , 2010).  Δπίζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δερηεί mentoring εκθαλίδνληαη πην ζεηηθνί λα αλαιάβνπλ ζην 

κέιινλ ξφιν κέληνξα (Bozionelos, 2004).  

Ζ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο είλαη ην φθεινο γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο πνπ εκθαλίδεηαη 

ζπρλφηεξα ζηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ (Bullough, 2005· Johnson, Berg & Donaldson, 2005 · 

Lindgren, 2005· Marable & Raimondi, 2007 ∙ Quintana, 2014). Γηαπηζηψλεηαη φηη ην 

mentoring απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηνπο ελδπλακψλεη λα αλαπιαηζηψζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Darwin & Palmer, 2009) θαζψο επίζεο θαη λα 

απνθηήζνπλ  εκπηζηνζχλε ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Langdom, 2011).  

H δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ θαηαγξάθεηαη σο έλα αθφκε 

φθεινο γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο εηδηθά ζε θάπνηεο κνξθέο mentoring, φπσο είλαη ην 

mentoring νκειίθσλ (peer mentoring). Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη κέζσ ηεο 

δηθηχσζεο νη θαζνδεγνχκελνη κεηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα απνκφλσζεο θαη βειηηψλνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Darwin & Palmer, 2009∙ Phillips & 

Fragoulis , 2010∙ Ehrich et al., 2004 ∙ Grisham, Ferguson & Brink, 2004 ∙ Tennenbaum, 
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Crosby & Gliner, 2001).  

Πνιιέο έξεπλεο δηαπίζησζαλ ηελ αξλεηηθή ζρέζε mentoring θαη άγρνπο ππνζηεξίδνληαο φηη 

ην mentoring ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο (Baugh,  Lankan & 

Scandura, 1996∙ Kram & Hall, 1991∙ Scandura & Williams, 2004). Aληίζεηα, δηαπηζηψζεθε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ mentoring κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε. Ζ δηεπθφιπλζε ησλ θαζνδεγνχκελσλ ζηε δηαρείξηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

απμάλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε (Scandura & Williams, 2004∙ Eby & 

Lockwood, 2005 ∙ Bullough, 2005 ∙ Branch, 2016 ). 

Πνιιά ηππηθά πξνγξάκκαηα mentoring πεξηιακβάλνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο ηελ έληαμε ησλ 

θαζνδεγνχκελσλ εθπαηδεπηψλ ζην θιίκα θαη ζηε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ (Δhrich & 

Hansford, 1999 ∙ Gunn, 1995∙ Μanchester Metropolitan University, 2018 ∙ Αchinstein & 

Athanases, 2005). Οη ζηφρνη θαίλεηαη λα επηηπγράλνληαη θαζψο εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

δείρλνπλ φηη νη θαζνδεγνχκελνη δηεπθνιχλνληαη ζηε ηαρχηεξε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Bullough, 2005∙ Wills, 2014 ∙ Ramani, Gruppen, & Kachur, 2006 ∙ 

Hobson et al., 2009).  

2.  Οθέιε γηα ηνπο κέληνξεο  

Παξφιν πνπ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν κέληνξαο είλαη ιηγφηεξα 

(Ehrich & Hanford, 1999:92 ∙ Rotstein, 2011:98) νη έξεπλεο ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ φηη ν 

κέληνξαο: 

Bειηηψλεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαζψο καζαίλεη λα αθνχεη ελεξγά θαη φρη 

παζεηηθά θαη απηφ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα εληνπίδεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο ησλ 

θαζνδεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ (Lopez-Real & Kwan, 2005 ∙ Philips & Fragoulis, 2010 ∙ 

Moor et al., 2005). Δπίζεο, κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ απνιακβάλεη αλαπηχζζεη 

δεμηφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αμηνπνηεί επθαηξίεο δηθηχσζεο (Simson, Hastings, & Hill, 

2007 ∙ Ehrich et al., 2004). 

Mνηξάδεηαη ηδέεο θαη εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο θαζνδεγνχκελνπο νη νπνίνη απνηεινχλ πεγή άληιεζεο λέσλ ηδεψλ 

(Levinson,  Darrow, Klein, Levinson & McKee, 1978 ∙ Ehrich et al., 2004 ∙ Ζagger & 

McIntyre, 2006). Ο κέληνξαο απνθηά λέεο νπηηθέο αληίιεςεο ησλ θαηαζηάζεσλ κέζσ 

αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ (Rotstein, 2011) θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ην θαζνδεγνχκελν, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θαη επαλεμεηάδεη θξηηηθά ηηο κεζφδνπο ηνπ θαη 

ηε δηδαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Rotstein, 2011∙ Philips & Fragoulis, 2010∙ Ζudson, 2013).  

Δπίζεο εληζρχεηαη ε αίζζεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο (απηαμίαο) ηνπ κέληνξα θαη απμάλεη ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπ. Σν ζπλαίζζεκα ηνπ «είλαη απαξαίηεηνη» επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπ κέληνξεο νη νπνίνη ηνλίδνπλ ην αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο (fulfillment)  πνπ απνθνκίδνπλ 

απφ ηε πξνζθνξά ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο (Antal, 1993∙ Carruthers, 1993 ∙ 

Murphy, 1996 ∙  Hansman, 2002 ∙ Wollman-Bonilla, 1997). 
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Δμάιινπ, ν κέληνξαο αηζζάλεηαη πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ν βαζκφο ηεο νπνίαο πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ηε κνξθή mentoring  (Ehrich et al., 2004 ∙ Αllen & Eby, 2003 ∙ Simpson et al, 

2007 ∙ Shapira-Lishchinsky, 2012). Γηα παξάδεηγκα  ηα ςπρνινγηθά νθέιε γηα ηνλ κέληνξα 

ζην κε ηππηθφ mentoring (informal mentoring) είλαη πεξηζζφηεξα απφ εθείλα γηα ηνλ κέληνξα 

ζην ηππηθφ mentoring (formal mentoring) (Αllen & Eby, 2003:471). H Κram (1985) 

πξνζζέηεη έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κεληφξσλ, 

ππνζηεξίδνληαο φηη νη κέληνξεο ζπρλά βιέπνπλ ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ζαλ θαζξέπηε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο θαη πξνβάιινπλ ζε απηνχο δηθέο ηνπο αλάγθεο ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 

εθπιεξψζνπλ (Beck & Kosnick, 2000· Hagger & McIntyre, 2006). Πνιχ ζπρλά, επίζεο, ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ κέληνξα ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ (Μanchester Metropolitan University, 2018∙ Johnson, 

2002∙ Hobson et al., 2009) κε απνηέιεζκα ηελ ηζρπξνπνίεζε  ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ θχξνπο (Bodoczky & Malderez, 1997 · Wright & 

Bottery, 1997 ∙ Murray, 2001). 

Τπνθηλείηαη ζηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Ehrich et al.,  2004 ∙ 

Αllen & Eby, 2003∙ Ζagger & McIntyre, 2006∙ Hobson et al., 2009). Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

θξηηηθή επαλεμέηαζε θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο (Hudson, 2013 ∙ Hagger 

& McIntyre, 2006) θαη κε ζηνραζκφ επάλσ ζε πξνζσπηθέο ηνπ παξαδνρέο (Lopez-Real & 

Kwan, 2005 ∙ Simpson et al., 2007).   

Ζ αλάπηπμε εγεηηθψλ δεμηνηήησλ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ πεδίνπ σο 

ζεκαληηθφ φθεινο ηνπ mentoring (Hansford, Tennent  & Ehrich , 2003) ππνγξακκίδνληαο φηη 

ην ζηηι εγεζίαο πνπ ζπλάδεη κε ην ραξαθηήξα ηνπ mentoring είλαη ην ζπκκεηνρηθφ (Suggett, 

2006) θαη είλαη ζχλεζεο νη κέληνξεο λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθέο ζέζεηο θαη λα αλαδεηθλχνληαη 

απνηειεζκαηηθνί εγέηεο θαζψο ζπλδπάδνπλ δεμηφηεηεο  ππνζηήξημεο θαη εγεζίαο (Ganser, 

1997).   

3. Οθέιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ  

Σα νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

νξγαληζκνχ κάζεζεο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπζρεηίδνπλ ζεηηθά ηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα 

ελφο νξγαληζκνχ κε ηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καλζάλνληνο νξγαληζκνχ 

πξνσζνχλ ηε κάζεζε ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν (Retna & TeeNg, 2016∙ Μoloi, 

2010) θαη αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Schechter, 2008). Παξάιιεια ε αλάπηπμε δνκψλ, φπσο είλαη ην mentoring, 

πνπ ππνζηεξίδεη ηα άηνκα λα αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε,  νηθνδνκεί  πξαθηηθέο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζε καλζάλνληα. H βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεη ηα εμήο 

νθέιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ πηνζεηεί πξαθηηθέο mentoring: 

H αλάπηπμε θνπιηνχξαο κάζεζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο εληζρχνληαη θαη 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην mentoring ην νπνίν αμηνπνηεί ηε κάζεζε κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ 

file:///C:\Users\�����\AppData\Local\Temp\Temp1_attachments(2).zip\(E)%20mentoring-beg-teachers-journal-converted.doc%23_bookmark13
file:///C:\Users\�����\AppData\Local\Temp\Temp1_attachments(2).zip\(E)%20mentoring-beg-teachers-journal-converted.doc%23_bookmark14
file:///C:\Users\�����\AppData\Local\Temp\Temp1_attachments(2).zip\(E)%20mentoring-beg-teachers-journal-converted.doc%23_bookmark14


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 275 of 414 

νξγαληζκφ εκπιέθνληαο νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Maistre & Pare, 2010∙ 

Hargreaves & Fullan, 2000∙ Orland-Barak, 2005 ∙ Cosner & Jones, 2016 ∙ OECD, 2016). Σν 

ζηνηρείν απηφ ραξαθηεξίδεη θάζε καλζάλνληα νξγαληζκφ θαη δειψλεη ηελ ακθίδξνκε πνξεία 

ηεο κάζεζεο. Οη άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ ηε θνπιηνχξα κάζεζεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ε 

κάζεζε βνεζά ηα άηνκα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ γλψζεηο πνπ νηθνδνκνχλ ηε 

ηερλνγλσζία ηνπ νξγαληζκνχ (Marsick, 2006). Απηή ε ζπλερήο ακθίδξνκε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγεί κία αίζζεζε καζεζηαθήο θνηλφηεηαο κε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε πνπ έρεη 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα (Maistre & Pare, 2010 ∙ Andrews, Gilbert & Martin , 2007).  

Ζ κείσζε απνρσξήζεσλ εθπαηδεπηψλ απνδίδεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο ζηελ χπαξμε 

πξνγξακκάησλ mentoring ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηε παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Scandura & Viator, 1994 ∙ Ingersoll & Kralik, 2004 ∙ Johnson,  

Berg   &  Donaldson,  2005 ∙ Smith & Ingersoll, 2004 ∙ Payne & Huffman, 2005 ∙ Banks, 

Conway, Darmody, Leavy, Smyth & Watson, 2015) ή κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηηο απνρσξήζεηο 

λέσλ εθπαηδεπηηθψλ (Smith & Ingerstoll, 2004).   

Ζ ελδπλάκσζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζπζρεηίδεηαη ζε πνιιέο κειέηεο κε 

ην mentoring νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην mentoring επλνεί ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

θαζνδεγνχκελσλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζπκπεξηθνξέο ζχκθσλεο κε ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Payne & Huffman, 2005 ∙ Δby & McManus, 2004∙  Argee, 

Chay & Chew, 1996 ∙ Fagan, 1988∙ Silverhart, 1994).  

Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πξνθχπηεη, επίζεο, απφ εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ φηη ην mentoring βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο θαη  πξνσζεί 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Moor, Halsey, Jones, 

Martin, Stott, Brown & Harland, 2005 ∙ Kanaskie, 2006∙ Colky & Young, 2007).  

 

 Πίλαθαο 1. Σα βαζηθά νθέιε ηνπ mentoring ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία - πλνπηηθή 

απνηχπσζε 

Οθέιε γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

 

Οθέιε γηα ηνπο 

κέληνξεο εθπαηδεπηέο 

   Οθέιε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

Αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ 

 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο 

Γεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο 

θνπιηνχξαο 

Βειηίσζε δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ 

Απφθηεζε λέσλ νπηηθψλ 

αληίιεςεο 

Πξνψζεζε θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ 

 

Δλίζρπζε θξηηηθήο ζθέςεο 

   Βειηίσζε 

επηθνηλσληαθψλ 

  δεμηνηήησλ 

Πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ 
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Δλζάξξπλζε γηα ζπλεξγαζία 

 

Δπαγγεικαηηθή εμέιημε Δπίηεπμε ζηφρσλ 

 

Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 

πλερήο απηνβειηίσζε Βειηίσζε πνηφηεηαο 

παξερφκελνπ έξγνπ 

4. Έξεπλα  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξμε ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή mentoring ζε πξνγξάκκαηα  

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ε έξεπλα αλαδήηεζε απαληήζεηο 

είλαη ηα εμήο: 

- Πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα νθέιε, απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο-θαζνδεγνχκελνπο; 

- Πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα νθέιε, απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο- κέληνξεο; 

- Πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα νθέιε, απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ; 

Λφγσ ηεο κε ζηαζεξήο απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαζψο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο 

απαζρφιεζήο ηνπο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δνκέο, ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην (sampling 

frame) επηιέρηεθε λα πεξηνξηζηεί ζηνπο εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ ζε Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) θαη Κέληξα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (ΚΓΒΜ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη αξηζκνχλ 75 κνλάδεο. Σν 

δείγκα (sample) επηιέρηεθε απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην κε ηε κέζνδν ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ζπζηάδσλ (cluster sampling) θαη ην απνηέιεζαλ 337 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.  

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά πνηνηηθή έξεπλα κε 10 ζπλεληεχμεηο νη 

απαληήζεηο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

δνκήζεθε ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο: α)  νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο εθπαηδεπηέο , β) νθέιε 

ηνπ mentoring γηα ηνπο κέληνξεο , γ) νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. 

Δθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ, ην 

εξσηεκαηνιφγην  πεξηειάκβαλε 27 εξσηήζεηο-δειψζεηο κε πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο θαη 

επηινγέο νη  νπνίεο δηαβαζκίδνληαη κε βάζε ηε θσδηθνπνηεκέλε πεληάβαζκε θιίκαθα 

ηεξάξρεζεο Likert (Robson, 2010). Μεηά απφ πηινηηθή δνθηκή, ην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε 

κέζσ ειεθηξνληθήο θφξκαο Google Docs ζε 408 ζπλνιηθά εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ 

απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. πιιέρζεθαλ 337 εξσηεκαηνιφγηα κε ην βαζκφ 

αληαπφθξηζεο (Response rate) λα αλέξρεηαη ζην 82,6%.   



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 277 of 414 

5. Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

πσο απνηππψλεηαη ζην Πίλαθα 2, απφ ηνπο 337 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο, νη 209 ήηαλ 

γπλαίθεο (62%) θαη νη 128 άλδξεο (38%). Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ 

εξσηεζέλησλ ηε ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, νη 38 απφ απηνχο ήηαλ κεηαμχ 25-

35 εηψλ (11,3%), νη 147 κεηαμχ 36-45 εηψλ (43,6%) θαη νη 152 άλσ ησλ 46 εηψλ (45,1%). ε 

επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, 192 εθπαηδεπηέο δήισζαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ (57%) 

ελψ 145 δελ είραλ θάπνην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (43%) ελψ ζπλνιηθά 18 εθπαηδεπηέο 

δήισζαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (5,3%). ρεηηθά κε ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ησλ εξσηεζέλησλ, 181 εμ απηψλ είραλ 1-10 έηε (53,7%), 125 

είραλ 11-20 έηε (37,1%), 28 είραλ 21-30 έηε (8,3%) θαη κφιηο 3 άλσ ησλ 30 εηψλ (0,9%). 

Σέινο, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο, απφ ηνπο 337 ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νη 248 ήηαλ πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ (73,6%) ελψ νη 89 δελ 

ήηαλ (26,4%) (Πίλαθαο 2).  

Πίλαθαο 2. Σν πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ  

Φχιν Άλδξεο: 128 (38%)               Γπλαίθεο: 209 (62%)                       χλνιν: 337 (100%) 

Ζιηθίεο 25-35                       36-45                     46-55                                   χλνιν 

   38 (11,3%)                147 (43,6%)        152 (45,1%)                      337 (100%) 

πνπδέο Μεηαπηπρηαθφ                                      Γηδαθηνξηθφ                            χλνιν 

Ναη: 192 (57%)   No: 145 (43%)      Ναη: 18 (5,3%)  ρη: 319 (94,7%)       337 (100%) 

Έηε πξνυπεξεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

1-10                         11-20                21-30                  >30                     χλνιν 

181 (53,7%)            125 (37,1%)         28 (8,3%)          3 (0,9%)              337 (100%) 

 

Πηζηνπνίεζε ΔΟΠΠΔΠ Ναη: 248 (73.6 %)        ρη: 89 (26.4%)                                           χλνιν: 337 (100%)  

 

 

ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θπξηάξρεζαλ 5 νθέιε, κε κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, 

γηα θάζε εκπιεθφκελν κέξνο, δειαδή γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, γηα ηνπο κέληνξεο θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηα νπνία απνηππψλνληαη σο εμήο: 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ σο θαζνδεγνχκελνη (mentees) απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring (Πίλαθαο 3), ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ  θπξηαξρνχλ  ε  βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε 

ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ην 61,1% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο ην mentoring σθειεί πάξα πνιχ ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ην 32,1% πνιχ θαη ην 5,6% αξθεηά. Ζ βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ην mentoring επηβεβαηψλεηαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ δέρηεθαλ mentoring δηεπθνιχλζεθαλ λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ παξαδνζηαθά δαζθαινθεληξηθά κνληέια δηδαζθαιίαο πηνζεηψληαο 

ελεξγεηηθέο ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (Fletcher & Barrett, 2004 ∙  Achinstein & 
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Davis, 2014).  Ζ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαηαγξάθεηαη σο ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο ζε βαζκφ πάξα πνιχ (57,3%), πνιχ (31,4%) θαη αξθεηά (9,8%). Σν εχξεκα 

επηβεβαηψλεη επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία νη θαζνδεγνχκελνη καζαίλνπλ 

λα δέρνληαη θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε (Ehrich et al., 2004) θαη λα 

αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε, θαζψο ηνπο πξνζθέξνληαη επθαηξίεο λα ζηνραζηνχλ επάλσ ζηηο 

παξαδνρέο ηνπο  θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ. χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ην mentoring σθειεί επίζεο  ζηελ ελζάξξπλζε γηα ζπλεξγαζία 

πάξα πνιχ (54%), πνιχ (32%) θαη αξθεηά (11,9%) θαη ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ πάξα πνιχ ζε πνζνζηφ 44,8%, πνιχ ζε πνζνζηφ 37,1% θαη αξθεηά ζε πνζνζηφ 

14,2%. Σν εχξεκα ζπκθσλεί κε άιια εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο mentoring βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Darwin & Palmer, 2009 ∙ Phillips & Fragoulis , 

2010 ∙ Ehrich et al., 2004 ∙ Grisham, Ferguson & Brink, 2004 ∙ Tennenbaum, Crosby & 

Gliner, 2001). Αθνινπζεί ε αλάπηπμε ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ε νπνία 

θαηαγξάθεηαη σο  φθεινο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ mentoring  

ζε βαζκφ, πάξα πνιχ (46%), πνιχ (40.4%) θαη αξθεηά (11%). To εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη 

επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία εθπαηδεπηηθνί πνπ δέρηεθαλ mentoring 

δήισζαλ φηη ελίζρπζαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζρεηηθά κε επίιπζε πξνβιεκάησλ 

επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα (Phillips & Fragoulis, 2010 ∙  Weiss & Gary, 1999 ∙ Darwin & 

Palmer, 2009). 

Πίλαθαο 3. Βαζηθά νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

 

Οθέιε 

 

            

θαζφινπ 

 

             

ειάρηζηα 

 

               

αξθεηά 

 

      πνιχ 

 

            πάξα 

πνιχ 

χλνιν 

Βειηίσζε 

δηδαθηηθψλ  

πξαθηηθψλ 

 

0 (0%) 

 

4 (1,2%) 

 

19 (5,6%) 

 

108 (32,1%) 

 

206 (61,1%) 

 

337 (100%) 

Δλίζρπζε θξηηηθήο 

ζθέςεο  

1 (0,3%) 4 (1,2%) 33 (9,8%) 106 (31,4%) 193 (57,3%) 337 (100%) 

Δλζάξξπλζε γηα 

ζπλεξγαζία  

0 (0%) 7 (2,1%) 40 (11,9%)               108 

(32%) 

182 (54%) 337 (100%) 

Αλάπηπμε 

ηθαλφηεηαο 

επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ  

 

1 (0,3%) 

 

8 (2,4%) 

 

37 (11%) 

 

136 (40,4%) 

 

155 6%) 

 

     337 (100%) 

Αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ 

 

 

2 (0,6%) 

 

11 (3,3%) 

 

48 (14,2%) 

 

125 (37,1%) 

 

151 (44,8%) 

 

337 (100%) 
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Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηα  νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κέληνξεο (Πίλαθαο 4), ε  ζπλερή απηνβειηίσζή ηνπο 

βξίζθεηαη ζηε πξψηε ζέζε ησλ επηινγψλ ηνπο θαζψο θαηά ηελ άπνςε ησλ  ζπκκεηερφλησλ 

απηνβειηηψλνληαη απφ ην mentoring  πάξα πνιχ (62,3%), πνιχ (29,4%) θαη αξθεηά (7,7%). 

To εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη εχξεκα ζπγθξηηηθήο κειέηεο κε κέληνξεο απφ έμη ρψξεο (Νέα 

Εειαλδία, Σαυιάλδε, Κίλα, Καλαδά, Ηζπαλία θαη Απζηξαιία) ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ φηη κέζα απφ ην mentoring έκαζαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Clarke & Mena, 2020). 

Δπίζεο, ζε έξεπλά ηεο ε Kram (1996) δηαπίζησζε φηη πνιινί κέληνξεο αηζζάλνληαη 

ζπλκαλζάλνληεο θαη απηφ ζπκβάιιεη ζηελ ζπλερή απηνβειηίσζή ηνπο. Αθνινπζεί ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαζψο εθηηκνχλ φηη  ην mentoring σθειεί ηνπο ίδηνπο ηνπο 

κέληνξεο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο πάξα πνιχ (54%), πνιχ (35,3%) θαη 

αξθεηά (8,9%).Τςειά ζηηο εθηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ εκθαλίδεηαη ε βειηίσζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο κέληνξεο, ζε βαζκφ πάξα πνιχ (44,5%), πνιχ (41,2%) 

θαη αξθεηά (11%). Σν εχξεκα ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ησλ Jones & Brown (2011) φηη κέζα 

απφ ην mentoring ν κέληνξαο κπνξεί λα εμειίμεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη λα 

αλαζηνραζηεί ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Δπίζεο, ζπλάδεη κε επξήκαηα κειέηεο ησλ Mee-Lee & 

Bush (2003) ζηελ νπνία εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ σο πξνο ηα 

πην επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, θαη δηαπηζηψζεθε φηη ε ηθαλφηεηα «θαιήο επηθνηλσλίαο» ηνπ 

κέληνξα θαηαηαζζφηαλ ζε πςειή ζέζε πξνηίκεζεο θαη απφ ηηο δχν νκάδεο. εκαληηθή 

θαηαγξάθεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ mentoring ζηελ απφθηεζε λέσλ νπηηθψλ αληίιεςεο ζε 

βαζκφ πάξα πνιχ (51,9%), πνιχ (38%) θαη αξθεηά (7,7%). To εχξεκα επηβεβαηψλεη 

επξήκαηα ζπλαθψλ εξεπλψλ ζηα νπνία πνιινί κέληνξεο θάλνπλ ιφγν γηα «αλαδσνγφλεζε ηνπ 

ελζνπζηαζκνχ ηνπο γηα δηδαζθαιία» (Moor et al., 2005) θαη γηα «εθ λένπ ελεξγνπνίεζή ηνπο κε 

αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ» (Hobson et al., 2009). Αθνινπζεί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηψλ πνπ αζθνχλ mentoring ε νπνία σθειείηαη πάξα πνιχ (38,3%), πνιχ (36,2%) θαη 

αξθεηά (21,7%). Παξφκνηα επξήκαηα θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη απφ άιιεο 

έξεπλεο. Οη κέληνξεο αλαθέξνπλ φηη εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο (Simpson et al., 2007 ∙ 

Connelly & Clandinin, 2002), έκαζαλ λα αλαζηνράδνληαη επάλσ ζηε δηθέο ηνπο πξαθηηθέο 

θαη νδεγήζεθαλ ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

(Hagger & McIntyre, 2006 ∙ Νηθνιαθνπνχινπ, 2017 ∙ Αξβαληηίδνπ, 2014 ∙ Σξηθνίιεο, 2016 ∙ 

Clandinin & Connelly, 2000 ∙ ΜcConnell & Geesa, 2019 ∙ Hudson, 2013).  

Πίλαθαο 4. Βαζηθά νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο κέληνξεο  

 

Οθέιε 

 

θαζφινπ 

 

ειάρηζηα 

 

αξθεηά 

 

πνιχ 

 

πάξα πνιχ 

χλνιν 

πλερήο 

Απηνβειηίσζε  

 

1 (0,3%) 

 

1 (0,3%) 

 

26 (7,7%) 

 

99 (29,4%) 

 

210 (62,3%) 

 

337 (100%) 

Αλάπηπμε 

Γεμηνηήησλ  

ζπλεξγαζίαο 

 

1 (0,3%) 

 

5 (1,5%) 

 

30 (8,9%) 

 

119 (35,3%) 

 

182 (54%) 

 

337 (100%) 

Απφθηεζε λέσλ 1 (0,3%) 7 (2,1%) 26 (7,7%) 128 (38%) 175 (51,9%) 337 (100%) 
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νπηηθψλ 

αληίιεςεο  

Βειηίσζε 

επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ  

2 (0,6%) 9 (2,7%) 37 (11%) 139 (41,2%) 150 (44,5%) 337 (100%) 

Δπαγγεικαηηθή 

Αλάπηπμε 

4 (1,2%) 9 (2,7%) 73 (21,7%) 122 (36,2%) 129 (38,3%) 337 (100%) 

 

Αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη 

εληάζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο mentoring  (Πίλαθαο 5) νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ πξνθξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ σο θνηλφηεηα κάζεζεο ζε βαζκφ παξά 

πνιχ (57,6%), πνιχ (32,6%) θαη αξθεηά (8,3%). Μέζα απφ ην mentoring ε γλψζε παξάγεηαη 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη δηαρέεηαη ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηνπ (Marsick, 2006). Απηή 

ε δηαδηθαζία έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα θαζηζηψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ θνηλφηεηα κάζεζεο (Andrews, Gilbert, & Martin, 2007). Δμίζνπ πςειά ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ βξίζθεηαη ε άπνςε φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ mentoring απφ 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ δείρλεη φηη απηφο πξνσζεί ηε θαηλνηνκία πξνο φθειφο ηνπ. Οη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ ζεηηθά ζε βαζκφ πάξα πνιχ (59,1%), πνιχ (32,3%) θαη αξθεηά 

(7,1%). Σν εχξεκα δείρλεη ηελ επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ χπαξμε κίαο 

ππνζηεξηθηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ελζσκαηψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ 

εξγαζία θαη αμηνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία 

ζπλδέεηαη (Senge, 1990∙ Watkins & Marsick, 1996). Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ αθνινπζεί ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε βαζκφ πάξα πνιχ 

(45,1%), πνιχ (42,1%) θαη αξθεηά (11%).Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη επξήκαηα ζπλαθψλ 

εξεπλψλ ηα νπνία δηαπηζηψλνπλ ζρέζε αλάκεζα ζην mentoring θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

θαζνδεγνχκελσλ εθπαηδεπηψλ (Silverhart, 1994) θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Ehrich & Hansford, 1999∙ Roberts, 2000 ∙ Βαιθάλνο & 

Φξαγθνχιεο, 2011).  

Έλα αθφκε φθεινο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ είλαη ε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο 

θνπιηνχξαο ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ζε βαζκφ πάξα πνιχ (56,1%), 

πνιχ (35%) θαη αξθεηά (6,8). Οη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην mentoring, φπσο είλαη 

θχθινη ζπδεηήζεσλ, ππνζηήξημε απφ ην κέληνξα, ζπλεξγαζίεο, δίθηπα κάζεζεο, ζηνραζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απνηεινχλ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε θαη νηθνδνκνχλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα ζπλεξγαηηθήο πνπ πξνσζεί ηε ζπλερή 

κάζεζε (Cosner & Jones, 2016∙ OECD, 2016 ∙ Αλαζηαζίνπ, Bαιθάλνο, Φξαγθνχιεο & 

Αλδξνχηζνπ, 2015). Έλα αθφκε φθεινο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πέληε βαζηθφηεξα νθέιε ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ην 

αμηνιφγεζαλ ζεηηθά πάξα πνιχ (59,9%), πνιχ (32,2%) θαη αξθεηά (5,6%). Ζ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε 
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πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ σο ζπλέπεηα ηνπ mentoring επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Kanaskie, 2006∙ Colky & Young, 2007). 

Πίλαθαο 5. Βαζηθά νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

 

Οθέιε 

 

θαζφινπ 

 

ειάρηζηα 

 

αξθεηά 

 

                

πνιχ 

 

πάξα πνιχ 

χλνιν 

Πξνψζεζε 

θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ  

 

              

1 (0,3%) 

 

4 (1,2%) 

 

24 (7,1%) 

 

109 (32,3%) 

 

199 (59,1%) 

 

337 (100%) 

      Λεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ σο 

θνηλφηεηα κάζεζεο 

 

               

 

             1 

(0,3%) 

 

 

4 (1,2%) 

 

 

28 (8,3%) 

 

 

110 (32,6%) 

 

 

194 (57,6%) 

 

337 (100%) 

Δπίηεπμε ζηφρσλ 

 

 

             3 

(0,9%) 

3 (0,9%)                 37 

(11%) 

142 (42,1%) 152 (45,1%) 337 (100%) 

Γεκηνπξγία  

ζπλεξγαηηθήο 

θνπιηνχξαο 

 

 

1 (0,3%) 

 

6 (1,8%)   

 

23 (6,8%) 

 

118 (35%) 

 

189 (56,1%) 

 

337 (100%) 

Βειηίσζε πνηφηεηαο 

παξερφκελνπ έξγνπ 

 

             3 

(0,9%) 

1 (0,3%) 19 (5,6%) 112 (32,2%) 202 (59,9%)  

337 (100%) 

6. πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ mentoring γηα ηνπο ίδηνπο σο εθπαηδεπηέο-θαζνδεγνχκελνπο, γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο- κέληνξεο θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ πηνζεηεί ην mentoring 

νδεγνχλ ζε δχν γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο ην πξψην 

νδεγεί αβίαζηα ζην δεχηεξν.  

Σν πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη  ε ζπλεξγαζία θαη ε θξηηηθή ζθέςε επηθξαηνχλ ζηα 

βαζηθφηεξα νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα θαζηζηά θαλεξφ φηη 

ην mentoring πνπ κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκν γηα φινπο είλαη απηφ πνπ έρεη σο ζπζηαηηθά ηνπ 

ζηνηρεία ηα πξναλαθεξφκελα. 

Ζ αλαδήηεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ-νθειψλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θαη κνληέια mentoring πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία νδεγεί ζην δεχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ αθνξά ηε 

δηακφξθσζε ελφο κνληέινπ ζπκβαηνχ κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα 
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ηεο έξεπλαο είλαη θαλεξφ φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ην mentoring 

κεηάδνζεο γλψζεο (knowledge transmission) (Cochran-Smith & Paris ,1995) ην νπνίν 

παξαπέκπεη ζε  κηα ηξαπεδηθή αληίιεςε ηεο κάζεζεο (Freire, 1977) κε ηνπο 

θαζνδεγνχκελνπο λα είλαη  παζεηηθνί δέθηεο πιεξνθνξηψλ. Ζ θξηηηθή ζθέςε ηελ νπνία 

ραξαθηεξίδνπλ φθεινο ελππάξρεη ζην mentoring κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο (knowledge 

transformation)  ην νπνίν παξαπέκπεη ζε κία αληίιεςε γηα ηε κάζεζε ζηελ νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ελεξγφ ξφιν. χκθσλα κε απηήλ νη εκπιεθφκελνη ζε mentoring 

νδεγνχληαη, αμηνπνηψληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. Ζ κάζεζε 

ζπλνηθνδνκείηαη κέζα ζε ζπλεξγαηηθά αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα. Σν mentoring 

αληηκεησπίδεηαη σο ρψξνο ελεξγεηηθήο ζπλεθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηφζν ησλ 

θαζνδεγνχκελσλ φζν θαη ησλ κεληφξσλ (Hargreaves & Fullan, 2000)  παξέρνληαο επθαηξίεο 

ζηνπο εθπαηδεπηέο-θαζνδεγνχκελνπο θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο-κέληνξεο γηα ζπλεξγαηηθή 

έξεπλα θαη θξηηηθφ ζηνραζκφ επάλσ ζε παξαδνρέο θαη εκπεηξίεο. Ζ δηεξγαζία ηνπ θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ θαη απηνζηνραζκνχ είλαη ζεκαληηθή εκπεηξία κάζεζεο θαη απνηειεί πξσηαξρηθφ 

ζηφρν ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Πξντφλ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ  είλαη ε απειεπζεξσηηθή 

γλψζε ε νπνία απνηειεί κεηαζρεκαηίδνπζα δηεξγαζία (Μezirow, 2007 ∙ Jarvis, 2004 ∙ Illeris, 

2016 ∙ Freire & Shor, 2011). Έλα αλαζηνραζηηθφ κνληέιν mentoring ζπλδέεηαη κε ηε 

ρεηξαθεηεηηθή κάζεζε (emancipator knowledge) ε νπνία εζηηάδεη ζηε κάζεζε κέζσ θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ 

(Mezirow, 2007). 

Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο σο δνκεκέλν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε 

παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν θαζψο κπνξεί λα δξά ππνζηεξηθηηθά θαη λα πξνσζεί ηε κάζεζε ζε 

αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν (Retna & TeeNg, 2016∙ Μoloi, 2010) αλαπηχζζνληαο 

θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ (Schechter, 

2008). Μία ηέηνηα θαηλνηφκα δηαδηθαζία είλαη ην mentoring ην νπνίν φρη κφλν ππνζηεξίδεη ηα 

άηνκα λα αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε αιιά  δεκηνπξγεί ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα θαη νηθνδνκεί  

πξαθηηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζε καλζάλνληα. Έλα κνληέιν mentoring πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρεη δχν 

βαζηθά γλσξίζκαηα: είλαη ζπλεξγαηηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα νθέιε ηνπ mentνring αληαλαθινχλ ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνζθέξνπλ ελδηαθέξνπζεο 

γλψζεηο γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο φρη κφλν ζηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αιιά θαη ζε φζνπο 

ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη  θαηάξηηζεο ελειίθσλ πνπ ζα ήζειαλ λα εληάμνπλ 

ην mentoring ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα κειινληηθή έξεπλα ζε δηάθνξεο πηπρέο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. 
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Abstract: The Education of the Elderly is a topic of interest in the field of Adult Education. 

The objectives of this research were to investigate the educational needs of the elderly in the 

Region of Crete, to highlight the importance of education and training in the elderly, as well 

as the lack of a Third Age University in the Region of Crete. A quantitative method was 

applied to investigate these objectives and the use of a printed questionnaire was chosen as the 

method of collecting the research material. Data were recorded in thematic sections related to 

(1) the desire to acquire new knowledge in the respective fields, (2) the reasons that make it 

difficult to acquire knowledge, (3) the desired way of education and (4) the need to establish a 

Third Age University. Finally, the answers were compared between the two sexes. The results 

of the 400 participants showed that 51.13% of the elderly state that they are not satisfied with 

the knowledge they have about various subjects while 95.50% of the elderly state that they 

need to learn new things. The potential fields that the elderly prefer to be educated are 

numerous, with the field of Health and Psychology coming first in preference. The absence of 

an educational institution was recorded as the most important reason for prevention from 

education; the elderly prefer the education in a classroom with a teacher and classmates and 

want their education to be provided by an official institution such as the Third Age University 

which they request to be founded in the Region of Crete. The comparison between the two 

sexes showed that as potential trainees they have different needs and are interests but the 

desire to establish an institute and the preferred method of education are similar in men and 

women. 

Keywords: Lifelong education and learning, Third Age, Third Age University, Region of 

Crete 

Πεξίιεςε:Ζ Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ Σξίηεο Ζιηθίαο απνηειεί ζέκα ελδηαθέξνληνο ηνπ 

πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζηελ Σξίηε Ζιηθία θαζψο θαη ε έιιεηςε Παλεπηζηεκίνπ 
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Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο 

εθαξκφζηεθε κία πνζνηηθή κειέηε θαη σο κέζνδνο ζπιινγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ 

επηιέρζεθε ε ρξήζε έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Καηαγξάθεθαλ δεδνκέλα ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζπκία απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ηνκείο, ηηο ιφγνπο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάγθε ίδξπζεο Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο. Σέινο έγηλε θαη 

ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 400 

ζπκκεηερφλησλ έδεημαλ φηη ην 51,13% ησλ ειηθησκέλσλ δειψλεη φηη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γχξσ απφ δηάθνξα δεηήκαηα ελψ ην 95,50% ησλ 

ειηθησκέλσλ δειψλεη φηη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα. Οη πηζαλνί ηνκείο πνπ 

επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ νη ειηθησκέλνη είλαη πνιπάξηζκνη, κε ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη 

ηεο Φπρνινγίαο λα έξρνληαη πξψηνη ζε πξνηίκεζε. Ζ απνπζία θνξέα εθπαίδεπζεο 

θαηαγξάθεθε σο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο απνηξνπήο απφ ηελ εθπαίδεπζε, νη ειηθησκέλνη 

πξνηηκνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα κε θαζεγεηή ζε ζπκκεηνρηθέο νκάδεο θαη επηζπκνχλ ε 

εθπαίδεπζή ηνπο λα γίλεηαη απφ επίζεκν θνξέα φπσο ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο ηελ 

ίδξπζε ηνπ νπνίνπ δεηνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

έδεημαλ φηη σο πηζαλνί εθπαηδεπφκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληαη φκσο ε 

επηζπκία ίδξπζεο θνξέα θαη ηξφπνπ εθπαίδεπζεο είλαη παξφκνηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε θαη Μάζεζε, Σξίηε Ζιηθία, Παλεπηζηήκηα Σξίηεο 

Ζιηθίαο, Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

1. Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ε εθπαίδεπζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επαλελζσκάησζεο 

ηνπ ειηθησκέλνπ ζηελ θνηλσλία κέζα απφ λέεο ζεσξήζεηο θαη επηδξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο (Mezirow, 1977), επηηξέπνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ ειηθησκέλνπ – εθπαηδεπφκελνπ πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

εμειηρζεί ζηνλ πιήξσο ιεηηνπξγηθφ άλζξσπν θαηά ηελ ζεψξεζε ηνπ Rogers (1969). Ζ έλλνηα 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο αλ πηνζεηήζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα απφ ηελ UNESCO (Jarvis, 2003). 

Πιένλ αλαγλσξίδεηαη φηη εθπαίδεπζε απνηειεί ην εγρείξεκα ηεο παξνρήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αλάπηπμε ή ηελ επάξθεηα ηεο δσήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία θαη ε 

κφξθσζε είλαη δηθαίσκα θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Rogers, 1999).  

Καηά ηελ ψξηκε ελήιηθε δσή ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλε θη σο εθ ηνχηνπ ε κάζεζε γίλεηαη πην επηιεθηηθή (Illeris, 2015). Δληνχηνηο, 

πξνζδηνξίδεηαη φηη ε εμειηζζφκελε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθέο θαη 

γεληθφηεξα καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα 

δηαηεξνχλ κία θαιή θπζηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη λα παξακείλνπλ θνηλσληθά 

ελεξγνί (Boulton-Lewis, 2010). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ν Jarvis (2003) απνδίδεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ απηφ-θαηεπζπλφκελε κάζεζε, φπνπ λέεο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ 

αλαδχνληαη φπσο ηα Διεχζεξα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Παλεπηζηήκηα Σξίηεο Ζιηθίαο ζεζκνί 
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φκσο φρη θαη ηφζν γλσζηνί ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα ε δηαζθάιηζε ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη δηθαησκάησλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο ζηελ εθπαίδεπζε έγηλε επηηαθηηθή αλάγθε, 

αθνχ ην πέξαζκα ηεο Δπξψπεο ζηνλ 21
ν
 αηψλα βαζίζηεθε ζε κία ζεηξά πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, επηζηεκνληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, 

ηδηαίηεξα ζηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη κάζεζε, κε ζηφρν ην άηνκν θαη ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμή ηνπ.  

Οη ειηθησκέλνη δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηάθηεζεο λέσλ γλψζεσλ αθφκα θαη ζε ζέκαηα 

δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ήηαλ εμνηθεησκέλνη ζε κηθξφηεξε ειηθία, αλ θαη ελδέρεηαη λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ ίδην φγθν πιεξνθνξηψλ, θαζψο εξγάδνληαη κε πην αξγφ 

ξπζκφ θαη ιηγφηεξν απνδνηηθφ ηξφπν. Δληνχηνηο, δχλαληαη λα έρνπλ αλάινγεο καζεζηαθέο 

επηδφζεηο κε απηέο ησλ λεφηεξσλ εθπαηδεπφκελσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηα θαηάιιεια θίλεηξα (Boulton-Lewis, 2003). ηελ Διιάδα ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο νη ειηθησκέλνη δελ είραλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

πηζαλψο εμαηηίαο ηεο πξνθαηάιεςεο γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία ελψ, παξάιιεια, ν ελήιηθνο πνπ 

γεξάζθεη, δελ γίλεηαη εχθνια απνδεθηφο ζαλ αλαπφζπαζην θαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο καο (Πνπινπνχινπ, 1999). Ο αλαιθαβεηηζκφο ζηελ Σξίηε Ζιηθία είλαη ζε πςειά 

επίπεδα κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο εηδηθά ζηελ πνιχπινθε, ζχγρξνλε ηερλνινγηθή εμέιημε. 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. γηα ην έηνο 2008, παξαηεξείηαη φηη ε 

κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε ησλ ιεηηνπξγηθά θαη νξγαληθά αλαιθάβεησλ βξίζθεηαη ζε ειηθίεο 

απφ 65 εηψλ θαη άλσ (Ρίδνπ, 2008). Ζ πξναλαθεξζείζα πξαγκαηηθφηεηα αληαλαθιάηαη θαη 

ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ Κ.Α.Π.Ζ. φπνπ παξαηεξνχληαη έληνλεο ειιείςεηο παξά ηηο 

πθηζηάκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ (Παλαγησηάθεο , 2008) θαη ηεο θαιήο 

αληαπφθξηζεο ηνπο ζε ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αηφκσλ 

ηξίηεο ειηθίαο: ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, 2012). Καηά ζπλέπεηα, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν νη 

απφςεηο θαη νη αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ δελ θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Λαδαξίδνπ, 2010). Γεληθφηεξα, νη ζπνπδαζηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Σξίηεο Ζιηθίαο ζπλήζσο δελ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε θάπνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε ζην κέιινλ παξά ζηνρεχνπλ ζην λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, απιψο καζαίλνληαο (Formoza, 

2012). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ιακβάλεη ρψξα κία πξνζπάζεηα λα πξνσζεζεί ε δηα βίνπ κάζεζε θαζψο, 

κεηαμχ άιισλ δξάζεσλ, κε αλνηθηή πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νη Γήκνη ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο πξνρσξνχλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) θαη ηελ Κεληξηθή Έλσζε 

Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) ζηελ ζχζηαζε Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο γηα ελειίθνπο θαη 

ειηθησκέλνπο, κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε (Ν. 3879/2010 ΦΔΚ 163/21-9-2010 η.Α). 

Παξάιιεια ηα Κ.Α.Π.Ζ. ζπλερίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (πεξίπνπ 260 ζε φιε ηελ Διιάδα εθ 

ησλ νπνίσλ 41 ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο). Ο ζεζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο είλαη 

θαηεμνρήλ ζεζκφο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ παξέρεη κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηα κέιε ηνπ θαη 
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ζπλερίδεη κηα ιακπξή πνξεία ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο κε παξαδείγκαηα ζηελ Γαιιία 

ζηελ Ηηαιία αιιά θαη εθηφο Δπξψπεο (Δμαδαθηχινπ, 2010). ηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε ην 

πξψην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Θεζζαινλίθε σο πηινηηθφ πξφγξακκα ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο 6 Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο κε καζήκαηα ρξήζε Ζ/Τ θαη 

δηαδηθηχνπ, ρξήζε θηλεηψλ, θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο ειηθησκέλσλ κε ηα εγγφλη. Σν 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο 

θαη ζηελ Αζήλα πξνζθέξνληαο εληειψο δσξεάλ γηα ηα άηνκα 65+ καζήκαηα, ζεκηλάξηα θαη 

ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο.  

ε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Κξήηεο δελ ιεηηνπξγεί αθφκε Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο παξά 

ηελ ζρεηηθή αλάγθε θαη εθθξαδφκελε επηζπκία ησλ ειηθησκέλσλ γηα ζπλέρηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο ζε έλα θαηάιιειν θνξέα. ε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 

2008 ζην ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Κξνπζψλα αιιά θαη ζηνλ Γήκν Μαιεβπδίνπ ην έηνο 2018 

ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ δηαπηζηψζεθε θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε ζηελ ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζε Παλεπηζηήκην 

Σξίηεο Ζιηθίαο αιιά θαη ζε άιινπο θνξείο εθπαίδεπζεο φπσο ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Ηδηαίηεξε πξνηίκεζε έδεημαλ κε βάζε ηα πνζνζηά ησλ 

εξεπλψλ ζε ζέκαηα Τγείαο, Υξήζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ, 

(Παλαγησηάθεο, 2005· Παλαγησηάθεο, 2008).  

2. Μέζνδνο ηεο έξεπλαο  

2.1 θνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ Ζιηθησκέλσλ ζηηο δνκέο 

(Κ.Α.Π.Ζ. θαη Κ.Ζ.Φ.Ζ.) ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Παξάιιεια θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ Ζιηθησκέλσλ απέλαληη ζηελ 

επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπο αιιά θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηαηήξεζε ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαζεκεξηλφ θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο 

ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ηηο βάζεηο θαη λα απνηειέζεη ππιψλα γηα 

λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιια ηέηνηα δίθηπα ζηελ ππφινηπε Διιάδα.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζηφρσλ έγηλε κε πνζνηηθή έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

πγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ:  

1. Δάλ νη Ζιηθησκέλνη ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε θαη εάλ λαη, ζε πνηνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο, θαη ζε πνηεο νκάδεο ελδηαθεξφλησλ ζα ζπκκεηέρνπλ γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ; 

2. Γηα πνην ιφγν ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο;  

3. Πνπ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζή ηνπο; 
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4. Πνηα πξνηίκεζε εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ επηζπκνχλ νη ειηθησκέλνη;  

5. Δίλαη ρξήζηκε ε δεκηνπξγία Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο; 

2.2 Πνζνηηθή έξεπλα 

ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ειηθησκέλσλ κειψλ ησλ ΚΑΠΖ 

θαη ΚΖΦΖ ησλ Γήκσλ, είλαη πεξίπνπ 40.000 ειηθησκέλνη. χκθσλα κε ηνπο 

Krejcie&Morgan, (1970) γηα ηελ κειέηε ελφο ηέηνηνπ πιεζπζκηαθνχ απαηηείηαη κέγεζνο 

δείγκαηνο 378 αηφκσλ. Σν δείγκα επηιέρζεθε ηπραία κε θαηαλνκή ζπκκεηερφλησλ αλάινγε 

κε ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θάζε δήκνπ. πλνιηθά εμαζθαιίζηεθαλ 400 ζπκπιεξσκέλα, 

αμηφπηζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε, 200 απφ 

άλδξεο θαη 200 απφ γπλαίθεο. Ζ ρξήζε έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ κειέηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο, θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη ζηελ ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ελψ 

αληηκεηψπηδαλ θαη δπζθνιίεο ζε αλάγλσζε θαη γξαθή. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηεξίρζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Ληνπκπιηάλαο ζηε ινβελία πνπ ζρεδηάζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 απφ εξεπλεηέο 31 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ (Choenetal., 2008). To εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη 

ε κεηάθξαζε επαιεζεχηεθε κε ηελ κέζνδν ηεο αλάζηξνθεο κεηάθξαζεο (backtranslation), 

(Iσζεθίδεο, 2008· Λνπθάο, 2014). Ζ ηειηθή κνξθή εθηππψζεθε καδί κε ηηο αληίζηνηρεο 

νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. Πεξηειάβαλε έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα κε ηνλ ηίηιν ηεο έξεπλαο, ην 

φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή, ηνλ ζηφρν θαη ηελ ζεκαζία ηεο εζεινληηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζή ηεο. Παξάιιεια έδηλε δηαβεβαηψζεηο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, αλσλπκίαο θαη κε αληρλεπζηκφηεηαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Λίγν πξηλ ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε θάζε δνκή δεκνζηνπνηήζεθε κία αλαθνίλσζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη 

ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ ΚΑΠΖ θαη ΚΖΦΖ ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πξνο 

ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, β) αλ ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε θαη αληίζηνηρνη επηζηεκνληθνί ηνκείο, 

γ) δπλαηφηεηα θαη εκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε, δ) πεξηβάιινλ θαη ηξφπνο εθπαίδεπζεο θαη ε) 

γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο ειηθίαο.  

Οη απαληήζεηο θάζε εξσηεκαηνινγίνπ ςεθηνπνηήζεθαλ ζε κία ζπλνιηθή κήηξα δεδνκέλσλ κε 

ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MicrosoftExcel 2016. Ζ ζπλνιηθή κήηξα πεξηείρε θάζε 

εξσηεκαηνιφγην κε αχμνληα αξηζκφ, θαη θσδηθνπνηεκέλεο ηηο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε κνξθή ζπκβαηή κε ην πξφγξακκα 

SPSSv.23, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζπλέρεηα γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Αξρηθά ειέγρζεθε ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ κε ηνλ 

ζπληειεζηή Cronbah‘sa (Cronbah, 1951). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο, αθνινχζεζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ 
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ελδερφκελεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ. Λφγσ ηεο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ πνηνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εξσηήζεσλ 

θαη απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε ε κε παξακεηξηθή πνηνηηθή αλάιπζε ρ
2
, γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θαηαλνκψλ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ δχν θχισλ.  

3. Απνηειέζκαηα – πδήηεζε ηεο έξεπλαο 

3.1. Πνζνηηθή αλάιπζε 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ απαληήζεσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή Cronbach'salpha, έδεημε ηηκή ζπληειεζηή a = 0.65, ηηκή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

απνδεθηή (Kline, 2005).  

Δλόηεηα 1
ε
 – Τπόβαζξν ζπκκεηερόλησλ 

πλνιηθά απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην 400 ζπκκεηέρνληεο, 200 άλδξεο θαη 200 γπλαίθεο. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή θιάζε 71-80 έηε θαη ήηαλ 

απφθνηηνη δεκνηηθνχ. Αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αλά 

θαηεγνξία.  

 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

Με βάζε ηα πνζνζηά ησλ ειηθηαθψλ θιάζεσλ παξαηεξείηαη κία θαιή θαηαλνκή ειηθηψλ ζε 

φιεο ηηο θιάζεηο κε εμαίξεζε ηελ ειηθία άλσ ησλ 90 εηψλ πνπ ην πνζνζηφ είλαη ρακειφ. Σν 

πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ έρνπλ βγάιεη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε νξηαθά 

μεπεξλάεη ην 50% ελψ ην πνζνζηφ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έξρεηαη δεχηεξν κε 

27,67%.  

Δλφηεηα 1ε Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

Α1. 

Φχιν 

Άληξεο 50,00% 

Γπλαίθεο 50,00% 

Α2 

Ζιηθία 

50-60 14,25% 

61-70 27,00% 

71-80 33,75% 

81-90 21,00% 

91+ 4,00% 

Α3. 

ΑλψηεξνΜνξθσηηθφ επίπεδν 

Αλαιθάβεηνο 1,76% 

Αλάγλσζε-Γξαθή 7,04% 

Γεκνηηθφ 42,21% 

Γπκλάζην 10,30% 

Λχθεην 11,06% 

Αλψηεξε/ηαηε 27,64% 
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Δλόηεηα 2
ε
 – Ηθαλνπνίεζε από ηηο γλώζεηο 

Αλ θαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο γλψζεηο 

πιεζηάδεη ην 50%, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο (95,5%) νη ειηθησκέλνη δειψλνπλ πσο 

ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα (Πίλαθαο 2).  

 

Πίλαθαο 2. Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλφηεηαο 2. 

Δλφηεηα 2ε Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

Β1 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο γλψζεηο πνπ έρεηε γχξσ απφ δηάθνξα δεηήκαηα; 

ΝΑΗ 48,87% 

ΥΗ 51,13% 

Β2 

Υξεηάδεζηε λα κάζεηε λέα πξάγκαηα; 

ΝΑΗ 95,50% 

ΥΗ 4,50% 

Β3 

Τπάξρεη θάπνηνο ηνκέαο πνπ πηζαλφλ ελδηαθέξεζηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα; 

ΝΑΗ 98,25% 

ΥΗ 1,75% 

 
Τγεία 65,00% 

  Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 36,50% 

  Φπηηθή παξαγσγή 24,75% 

  Εσηθή παξαγσγή 12,50% 

  Θενινγία 25,50% 

  Πιεξνθνξηθή θαη λέεοηερλνινγίεο 33,50% 

  Ηζηνξία 39,00% 

  Κνηλσληνινγία 21,00% 

  Φπρνινγία 39,00% 

  Γεσινγία 7,00% 

  Εσγξαθηθή 14,00% 

  Θέαηξν 20,75% 

  Οηθνλνκηθά 0,75% 

  Αξραηνινγία 1,50% 

  Μαζεκαηηθά 1,25% 

Β4 Ξέλεογιψζζεο 2,00% 

Δάλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο απφ ηνπο  Σξαγνχδη 0,75% 

παξαθάησ; Υνξφο 2,25% 

  Μνπζηθή 1,75% 

  Σνπξηζηηθά 1,00% 

  Γιππηηθή 0,50% 

  Ξέλεογιψζζεο 2,00% 

  Γεσγξαθία 0,50% 

  Δπηζηήκεηεο αγσγήο 0,50% 

  Γηαηηνινγία 1,00% 

  Γεκνζηνγξαθία 5,00% 

  Ζιεθηξνληθή 0,75% 
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  Υεκεία 1,00% 

  Φπζηθή 2,00% 

  Γπκλαζηηθή 1,00% 

  Φηινζνθία 0,75% 

  

Οη πηζαλνί ηνκείο πνπ επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη πνιπάξηζκνη θαζψο 

απφ ηνπο 12 πξψηνπο πνπ ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιφγην απηνί πξφηεηλαλ θαη άιινπο 13. 

Καζψο νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πάλσ απφ κία απαληήζεηο, ηα πνζνζηά 

νπζηαζηηθά εθθξάδνπλ ηελ δεκνθηιία ηνπ θάζε ηνκέα ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο 

ηνκέαο ηεο πγείαο παξνπζίαζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ κε 65% αθνινπζνχκελνο απφ ηελ 

Ηζηνξία θαη Φπρνινγία κε πνζνζηφ 39% θαη κε ην Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία κε πνζνζηφ 

36,5%. πλνιηθά ην πνζνζηφ ησλ 14 ηνκέσλ πνπ πξφηεηλαλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

26,25% κε ηνλ πην δεκνθηιή ηνκέα λα είλαη ε Γεκνζηνγξαθία κε πνζνζηφ 5%. Ο ηνκέαο ηεο 

πγείαο είλαη αλακελφκελν λα απαζρνιεί ηνπο ειηθησκέλνπο θαζψο ζεσξνχλ φηη κε ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζε απηφ ην αληηθείκελν ζα κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο 

νηθείνπο ηνπο (Formoza, 2012). Οη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνηίκεζε λα 

αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αγαπνχλ θαη δελ είραλ ρξφλν λα αζθήζνπλ φζν ήηαλ 

λεφηεξνη (Γεσξγηάδε, ακφιε&Φξηιίγθνπ, 2010). 

Δλόηεηα 3
ε
 – Γπλαηόηεηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ δήισζε φηη ζήκεξα έρεη ηελ επθαηξία λα ηθαλνπνηήζεη σο 

έλα βαζκφ ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο ζε πνζνζηφ 80,30% (Πίλαθαο 3).  

 

Πίλαθαο 3. Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλφηεηαο 3. 

Δλφηεηα 3ε Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

Γ1 

Έρεηε ηελ δπλαηφηεηα ζήκεξα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο; 

ΝΑΗ 80,30% 

ΥΗ 19,70% 

Γ2 

Δθφζνλ έρεηε ηελ δπλαηφηεηα, ζε πνηεο νκάδεο απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ ζα ζπκκεηείραηε;  

Οκάδα Μαγεηξηθήο – Εαραξνπιαζηηθήο 30,50% 

Οκάδα δεκνζηνγξαθίαο 14,50% 

Οκάδα Γπκλαζηηθήο 37,00% 

Οκάδα επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ 21,50% 

Οκάδα εηθαζηηθψλ 20,00% 

Οκάδα πνίεζεο-καληηλάδαο 22,00% 

Οκάδα ρνξσδίαο 29,00% 

Οκάδα ρνξνχ 31,25% 

Οκάδα πεξηήγεζεο – εθδξνκψλ 48,25% 

Οκάδα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 24,00% 

Οκάδα ρξήζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

θαη δηαδηθηχνπ 
20,50% 

Πνιηηηζηηθά 0,25% 
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Φπρνινγία 0,50% 

Τγεία 1,00% 

Θέαηξν 7,25% 

Αξραηνινγία 0,25% 

Ξέλεογιψζζεο 1,00% 

Εσγξαθηθή 1,50% 

θηλεζηνζεξαπεία 0,50% 

Αιιεινβνήζεηαο 0,50% 

Μνπζηθή 1,75% 

Ηζηνξία 1,00% 

Μειηζζνθνκία 1,00% 

Ζιεθηξνληθά 1,25% 

Γ3 

Δάλ φρη ηη είλαη απηφ πνπ ζαο εκπνδίδεη; 

Πξνβιήκαηα Τγείαο 14,10% 

Απνπζία Φνξέα 61,54% 

Αδπλακία κεηαθίλεζεο 1,28% 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 1,28% 

ΈιιεηςεΓηαδηθηχνπ 8,97% 

 

Σα δεδνκέλα ηεο εξψηεζεο Γ2 πξνέξρνληαη απφ ηνπο 318 ζπκκεηέρνληεο (80,03%) πνπ 

απάληεζαλ ΝΑΗ ζηελ εξψηεζε Γ1. πσο θαη ζηελ εξψηεζε Β4 νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ πάλσ απφ κία απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε Γ2. Καηά ζπλέπεηα θαη εδψ 

παξνπζηάδνληαη πνζνζηά δεκνθηιίαο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ε πην 

δεκνθηιήο νκάδα απφθηεζεο δεμηνηήησλ ήηαλ ε νκάδα Πεξηήγεζεο-εθδξνκψλ κε πνζνζηφ 

48,25%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ νκάδα Γπκλαζηηθήο κε πνζνζηφ 37%, ηελ νκάδα Υνξνχ κε 

πνζνζηφ 31,25% θαη αθνινπζεί ε νκάδα Μαγεηξηθήο – Εαραξνπιαζηηθήο κε πνζνζηφ 

30,50%. ην δηάγξακκα 2 παξνπζηάδεηαη ε δεκνθηιία θάζε νκάδαο δεμηνηήησλ απφ ηηο 11 

πνπ εκπεξηέρνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Δπηπξνζζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ θαη 13 

λέεο νκάδεο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ νπνίσλ ήηαλ 17,75%. Αληίζηνηρα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο θαη εδψ νη ειηθησκέλνη αλέδεημαλ ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ 

απνδίδνπλ ζηα ζέκαηα Τγείαο θαη Φπρνινγίαο, ζηα νπνία δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα κε ζθνπφ 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Οη 78 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 19,70%) πνπ απάληεζαλ ΟΥΗ ζηελ εξψηεζε Γ1 αλέιπζαλ 

ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα κνξθσζνχλ ζηελ εξψηεζε Γ3. Οη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ 

πνηνηηθέο αιιά ελνπνηήζεθαλ ζε 5 βαζηθέο θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 3), κε θάπνηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ιφγνπο. Ζ απνπζία θνξέα απνηειεί ηελ 

θπξηφηεξε αηηία πνπ ζεσξνχλ φηη εκπνδίδεη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζε πνζνζηφ 61,54%. Ζ 

δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε αηηία ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο κε πνζνζηφ 14,10% 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ έιιεηςε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε πνζνζηφ 9,97%. . Οη 

ειηθησκέλνη δείρλνπλ απμεκέλε ηελ αίζζεζε γηα δηα βίνπ κάζεζε αθνχ φπσο αλαθέξνπλ θαη 

νη ίδηνη «ν άλζξσπνο πξέπεη ζπλερψο λα επηκνξθψλεηαη, λα πηζηεχεη θαη λα επελδχεη ζηελ 
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γλψζε» θαη φπσο ζε παιαηφηεξε κειέηε, (Παλαγησηάθεο 2018), ε απνπζία επίζεκνπ θνξέα 

απνηειεί ηελ βαζηθή αηηία πνπ εκπνδίδεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.  

Δλόηεηα 4
ε
 – Σξόπνη εθπαίδεπζεο 

 ε απηή ηελ νκάδα εξσηήζεσλ ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ έδσζαλ πάλσ απφ 

κία απαληήζεηο. πλεπψο ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζηέζεθε θαη κία 

επηπιένλ επηινγή πνπ πεξηιακβάλεη δχν πηζαλέο απαληήζεηο (Πίλαθαο 4).  

 
Πίλαθαο 4. Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλφηεηαο 4. 

Δλφηεηα 4ε Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

Γ1 

Πψο ζα ζέιαηε λα εθπαηδεχεζηε; 

εζπκκεηνρηθέονκάδεο 78,34% 

Καη΄ ηδίαλ 14,61% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 6,55% 

Μεάιινηξφπν  0,00% 

Γελ επηζπκψ λα εθπαηδεπηψ 0,50% 

Γ2 

Δθφζνλ επηζπκείηε, κε πνην ηξφπν ζα επηιέγαηε λα κάζεηε λέα 

πξάγκαηα; 

Δμ‘ απνζηάζεσο κε αιιεινγξαθία ή ην 

δηαδίθηπν 
8,79% 

Απφ θνληά κε θαζεγεηή ζε αίζνπζα 84,42% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 5,03% 

Γελ επηζπκψ λα εθπαηδεπηψ 1,76% 

Γ3 

Πνχ ζα ζέιαηε λα ζπλερίζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο; 

ε παλεπηζηήκην ή παλεπηζηήκην ηξίηεο 

ειηθίαο  
78,34% 

ε θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) 14,61% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 6,55% 

Γελ επηζπκψ λα ζπλερίζσ 0,50% 

  

Οη ζπκκεηνρηθέο νκάδεο κε θαζεγεηή ζε αίζνπζα ήηαλ ν πην δεκνθηιήο ηξφπνο εθπαίδεπζεο 

κε πνζνζηφ 78,34% θαη 84,42% αληίζηνηρα. Καη‘ ηδίαλ πξνηηκά ην 14,61%., ελψ ηελ 

εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο επηιέγεη ην 8,79%. Πνιχ κηθξά πνζνζηά παξνπζίαζε ε επηζπκία 

λα κελ ιάβνπλ θακία εθπαίδεπζε. Οη ειηθησκέλνη επηιέγνπλ ηελ νκαδηθή εθπαίδεπζε κε 

θπζηθή παξνπζία ζε ηάμεηο, ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο ζε ηάμε. Ο ηξφπνο απηφο 

ηνπο είλαη νηθείνο θαζψο πνιχ ιίγνη έρνπλ εμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

θαη Ζ/Τ ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμ‘ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηηο κέξεο 

καο (Σζαγθάξεο, 2010). Σέινο ην 78,34% επηζπκεί ηελ ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 

Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο, πνζνζηφ πνπ γίλεηαη αθφκα πςειφηεξν αλ ζπλππνινγηζηνχλ 

θαη ην πνζνζηφ 6,55% πνπ δελ επηιέγεη κεηαμχ παλεπηζηεκίνπ ή Κ.Γ.Β.Μ., απνηειέζκαηα 

παξφκνηα κε πξνεγνχκελε κειέηε φπνπ θαη εθεί ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο εκθάληζε 

πςειά πνζνζηά δεκνθηιίαο (Παλαγησηάθεο 2018) 
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Δλόηεηα 5ε – Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο 

πσο θαη ζηελ ελφηεηα 4, έηζη θαη ζηελ ελφηεηα 5 ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

έδσζαλ πάλσ απφ κία απαληήζεηο. πλεπψο ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πξνζηέζεθε θαη κία επηπιένλ επηινγή πνπ πεξηιακβάλεη δχν πηζαλέο απαληήζεηο (Πίλαθαο 5). 

 
Πίλαθαο 5. Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλφηεηαο 5. 

Δλφηεηα 5ε Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

Δ1 

Έρεηε αθνχζεη ή γλσξίδεηε θάηη γηα ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο 

Ζιηθίαο; 

Απφ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ή ην 

δηαδίθηπν 
31,74% 

Απφ δνκέο Κ.Α.Π.Ζ. Κ.Ζ.Φ.Ζ. 16,88% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 5,04% 

Γελ έρσ αθνχζεη πνηέ θάηη  46,35% 

Δ2 

Θα επηζπκνχζαηε ηελ ίδξπζε παλεπηζηεκίνπ ηξίηεο ειηθίαο ζηελ 

Κξήηε; 

ΝΑΗ 97,49% 

ΥΗ 2,51% 

Δ3 

Δθφζνλ ππήξρε Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Κξήηε πψο ζα 

επηιέγαηε λα εθπαηδεπηείηε; 

Δμ‘ απνζηάζεσο – δηα αιιεινγξαθίαο 6,02% 

Καη‘ ηδίαλ απφ θαζεγεηή ζε αίζνπζα 88,72% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 3,51% 

Γελ επηζπκψ λα εθπαηδεπηψ 1,75% 

Δ4 

Πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ ζεσξείηε απαξαίηεηε ηελ εθπαίδεπζή 

ζαο; 

H ιήςε πηπρίνπ θαη επαγγεικαηηθή 

αλαγλψξηζε 
9,77% 

Ζ πξνζσπηθή ζαο ηθαλνπνίεζε θαη 

ελδηαθέξνλ γηα γλψζε 
79,20% 

Καη γηα ηνπο δχν ιφγνπο 7,27% 

Γεληελζεσξψ απαξαίηεηε 3,76% 

 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ θάπνηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην 

Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο (πνζνζηφ 46,35%), ελψ ε πιεηνλφηεηα απηψλ πνπ έρεη θάπνηα 

ελεκέξσζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηα Μ.Μ.Δ. θαη ην δηαδίθηπν (πνζνζηφ 36,78%). Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ επηζπκεί ηελ ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο 

Ζιηθίαο (πνζνζηφ 97,49%) ζηελ Κξήηε θαη εθφζνλ απηφ ππήξρε ζα επηζπκνχζαλ λα 

εθπαηδεχνληαη θαη‘ ηδίαλ απφ θαζεγεηή ζε αίζνπζα ζε πνζνζηφ 88,72%. Σέινο κηθξφ 

πνζνζηφ επηζπκεί ηελ απφθηεζε πηπρίνπ κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε (πνζνζηφ 

9,77%) ελψ ε πιεηνλφηεηα επηζπκεί λα ζπνπδάζεη κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

ελδηαθέξνλ γηα γλψζε (79,20%). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πξνηηκήζεηο ησλ 

ειηθησκέλσλ είλαη παξφκνηεο κε ηελ κειέηε ηνπ Παλαγησηάθε (2018) φπνπ ε ιήςε πηπρίνπ 

κε επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε δελ θαηαγξάθεθε σο ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη παξφιν ην 

άγρνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο απνζαξξχλεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ε 

πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηελ απφηηζε γλψζεσλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή.  
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3.2 χγθξηζε Αλδξψλ – Γπλαηθψλ 

Ζ ζχγθξηζε ησλ θαηαλνκψλ ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ έγηλε κε ηελ δνθηκή Υ
2
. Σα 200 άηνκα ζε θάζε θχιν ζεσξνχληαη σο επαξθήο 

αξηζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο, ην δείγκα επηιέρζεθε ηπραία θαη ηεξήζεθε 

αλεμαξηεζία ζηηο παξαηεξήζεηο. Ζ αλάιπζε Υ
2
 έγηλε ζηηο εξσηήζεηο Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ1, Γ2, 

Γ3, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο Υ
2 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p< 

0.01) θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Β (Πίλαθαο 6). Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο αιιά θαη ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ λέα 

πξάγκαηα. Οη γπλαίθεο αληίζεηα έρνπλ πεξηζζφηεξα ελδηαθέξνληα φπσο θαίλεηαη απφ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά δεκνθηιίαο ησλ ηνκέσλ εθπαίδεπζεο ηεο εξψηεζεο Β4.  

 

Πίλαθαο 6. πγθξηηηθά πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλφηεηαο 2 κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ. 

Δλφηεηα 2ε 

Απαληήζεηο 
ΠνζνζηφΆλδξε

ο 

ΠνζνζηφΓπλαίθε

ο 

Σηκήηαηηζηηθν

χ 

ΒαζκνίΔιεπζεξία

ο 

p 

valu

e 

Β1 

Δίζηε 

ηθαλνπνηεκέλν

η κε ηηο 

γλψζεηο πνπ 

έρεηε γχξσ 

απφ δηάθνξα 

δεηήκαηα; 

ΝΑΗ 58,50% 39,20% 

16,689 2 
p < 

0,01 
ΥΗ 41,50% 60,80% 

Β2 

Υξεηάδεζηε λα 

κάζεηε λέα 

πξάγκαηα; 

ΝΑΗ 98,00% 93,00% 

5,923 1 
p < 

0,01 ΥΗ 2,00% 7,00% 

Β3 

Τπάξρεη 

θάπνηνο 

ηνκέαο πνπ 

πηζαλφλ 

ελδηαθέξεζηε 

λα κάζεηε 

πεξηζζφηεξα; 

ΝΑΗ 100,00% 96,50% 

7,161 1 
p < 

0,01 
ΥΗ 0,00% 3,50% 

Β4 Δάλ λαη, ζε 

πνηνπο ηνκείο 

απφ ηνπο 

παξαθάησ; 

Τγεία 55,28% 76,53%       

  
Πεξηβάιινλ 

θαη Οηθνινγία 
29,15% 44,90% 

   

  
Φπηηθή 

παξαγσγή 
27,14% 22,96% 

   

  
Εσηθή 

παξαγσγή 
7,04% 18,37% 

   
  Θενινγία 21,11% 30,61% 

   

  

Πιεξνθνξηθή 

θαη 

λέεοηερλνινγίε

ο 

32,16% 35,71% 
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  Ηζηνξία 35,18% 43,88% 
   

  Κνηλσληνινγία 15,08% 27,55% 
   

  Φπρνινγία 30,15% 48,98% 
   

  Γεσινγία 8,04% 6,12% 
   

  Εσγξαθηθή 9,55% 18,88% 
   

  Θέαηξν 16,08% 26,02% 
   

  Οηθνλνκηθά 1,51% 0,00% 
   

  Αξραηνινγία 2,01% 1,02% 
   

  Μαζεκαηηθά 1,51% 1,02% 
   

  Ξέλεογιψζζεο 1,01% 3,06% 
   

  Σξαγνχδη 0,00% 1,53% 
   

  Υνξφο 0,00% 4,59% 
   

  Μνπζηθή 0,00% 3,57% 
   

  Σνπξηζηηθά 0,00% 2,04% 
   

  Γιππηηθή 0,00% 1,02% 
   

  Ξέλεογιψζζεο 1,01% 3,06% 
   

  Γεσγξαθία 0,00% 1,02% 
   

  
Δπηζηήκεηεο 

αγσγήο 
0,00% 1,02% 

   
  Γηαηηνινγία 2,01% 0,00% 

   
  

Γεκνζηνγξαθί

α 
10,05% 0,00% 

   
  Ζιεθηξνληθή 1,51% 0,00% 

   
  Υεκεία 2,01% 0,00% 

   
  Φπζηθή 4,02% 0,00% 

   
  Γπκλαζηηθή 2,01% 0,00% 

   
  Φηινζνθία 1,51% 0,00%       

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο Υ
2 

δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ (Πίλαθαο 7). Αληηζέησο, ηφζν ε δεκνθηιία ησλ πηζαλψλ νκάδσλ εθπαίδεπζεο φζν 

θαη νη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ .  

Πίλαθαο 7. πγθξηηηθά πνζνζηά απαληήζεσλ θαη ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλφηεηαο 3 γηα θάζε θχιν. 

Δλφηεηα 3ε Απαληήζεηο 
ΠνζνζηφΆλδξ

εο 

ΠνζνζηφΓπλαίθ

εο 

Σηκήηαηηζηηθ

νχ 

ΒαζκνίΔιεπζεξί

αο 
p value 

Γ1 ΝΑΗ 80,61% 80,00% 

0,041 1 

Not 

significa

nt 

Έρεηε ηελ 

δπλαηφηεηα 

ζήκεξα λα 

ηθαλνπνηήζεη

ε ηηο 

καζεζηαθέο 

αλάγθεο; 

ΥΗ 19,39% 20,00% 
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Γ2 

Οκάδα 

Μαγεηξηθήο – 

Εαραξνπιαζηηθήο 

21,12% 65,19% 
   

Δθφζνλ 

έρεηε ηελ 

δπλαηφηεηα, 

ζε πνηεο 

νκάδεο 

απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ 

ζα 

ζπκκεηείραηε

;  

Οκάδα 

δεκνζηνγξαθίαο 
30,43% 6,67% 

   

  
Οκάδα 

Γπκλαζηηθήο 
29,19% 74,81% 

   

  
Οκάδα 

επηηξαπέδησλ 

παηρληδηψλ 

24,22% 34,81% 
   

  
Οκάδα 

εηθαζηηθψλ 
13,04% 43,70% 

   

  
Οκάδα πνίεζεο-

καληηλάδαο 
31,68% 27,41% 

   

  Οκάδα ρνξσδίαο 22,36% 59,26% 
   

  Οκάδα ρνξνχ 20,50% 68,15% 
   

  
Οκάδα 

πεξηήγεζεο – 

εθδξνκψλ 

58,39% 73,33% 
   

  
Οκάδα 

πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

22,98% 43,70% 
   

  

Οκάδα ρξήζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ θαη 

δηαδηθηχνπ 

25,47% 30,37% 
   

  Πνιηηηζηηθά 0,00% 0,74% 
   

  Φπρνινγία 0,00% 1,48% 
   

  Τγεία 0,00% 2,96% 
   

  Θέαηξν 9,94% 9,63% 
   

  Αξραηνινγία 0,00% 0,74% 
   

  Ξέλεογιψζζεο 0,00% 2,96% 
   

  Εσγξαθηθή 0,00% 4,44% 
   

  Κηλεζηνζεξαπεία 0,00% 1,48% 
   

  Αιιεινβνήζεηαο 0,00% 1,48% 
   

  Μνπζηθή 3,11% 1,48% 
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  Ηζηνξία 2,48% 0,00% 
   

  Μειηζζνθνκία 2,48% 0,00% 
   

  Ζιεθηξνληθά 3,11% 0,00%       

Γ3 
Πξνβιήκαηα 

Τγείαο 
15,38% 12,20% 

   
Δάλ φρη ηη 

είλαη απηφ 

πνπ ζαο 

εκπνδίδεη; 

Απνπζία Φνξέα 71,79% 48,78% 
   

  
Αδπλακία 

κεηαθίλεζεο 
0,00% 2,44% 

   

  
Οηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα 
0,00% 2,44% 

   

  
ΈιιεηςεΓηαδηθηχ

νπ 
0,00% 17,07%       

 

ε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο, κε βάζε ηα πνζνζηά θαη ηηο δνθηκέο Υ
2
 ζηα δεδνκέλα 

ηεο ελφηεηαο 4, ππάξρνπλ ιίγεο δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Πίλαθαο 

8). Πην ζπγθεθξηκέλα ε κφλε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ζηελ θαηαλνκή ησλ 

πνζνζηψλ επηινγήο ησλ ηξφπσλ εθπαίδεπζεο κε ηνπο άλδξεο λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξν 

πνζνζηφ ζηελ εμ‘ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ελψ νη γπλαίθεο πξνηηκνχλ ηελ δηδαζθαιία ζε 

αίζνπζα 

Πίλαθαο 8. πγθξηηηθά απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο 4 κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Δλφηεηα 4ε 
Απαληήζεηο 

ΠνζνζηφΆλδξ

εο 

ΠνζνζηφΓπλαίθ

εο 

Σηκήηαηηζηηθ

νχ 

ΒαζκνίΔιεπζεξί

αο 
p value 

Γ1 

Πψο ζα 

ζέιαηε λα 

εθπαηδεχεζη

ε; 

εζπκκεηνρηθέονκά

δεο 
77,00% 79,70% 

5,828 4 

Not 

significa

nt 

Καη΄ ηδίαλ 17,50% 11,68% 

Καη κε ηνπο δχν 

ηξφπνπο 
5,50% 7,61% 

Μεάιινηξφπν  0,00% 0,00% 

Γελ επηζπκψ λα 

εθπαηδεπηψ 
0,00% 1,02% 

Γ2 

Δθφζνλ 

επηζπκείηε, 

κε πνην 

ηξφπν ζα 

επηιέγαηε 

λα κάζεηε 

λέα 

πξάγκαηα; 

Δμ‘ απνζηάζεσο κε 

αιιεινγξαθία ή ην 

δηαδίθηπν 

13,50% 4,04% 

21,238 3 p < 0,01 

Απφ θνληά κε 

θαζεγεηή ζε 

αίζνπζα 

79,50% 89,39% 

Καη κε ηνπο δχν 

ηξφπνπο 
7,00% 3,03% 

Γελ επηζπκψ λα 

εθπαηδεπηψ 
0,00% 3,54% 

Γ3 

Πνχ ζα 

ζέιαηε λα 

ζπλερίζεηε 

ηηο ζπνπδέο 

ζαο; 

ε παλεπηζηήκην ή 

παλεπηζηήκην ηξίηεο 

ειηθίαο  

77,00% 67,17% 

6,844 3 

Not 

significa

nt 

ε θέληξν δηα βίνπ 

κάζεζεο 

(Κ.Γ.Β.Μ.) 

17,50% 15,15% 

Καη κε ηνπο δχν 

ηξφπνπο 
5,50% 10,61% 

Γελ επηζπκψ λα 

ζπλερίζσ 
0,00% 7,07% 
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Σέινο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο ρ
2 

ζηα δεδνκέλα ηεο ελφηεηαο 5, θαη νη 

ηέζζεξηο εξσηήζεηο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Πίλαθαο 9). Οη άλδξεο 

δειψλνπλ θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο, ελψ θαη ηα 

δχν θχια εκθαλίδνπλ πάξα πνιχ πςειά πνζνζηά επηζπκίαο ίδξπζεο ηνπ. Δθφζνλ ηδξπζεί θαη 

ηα δχν θχια πξνηηκνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα ζε πνιχ πςειφ πνζνζηφ ελψ ηέινο νη 

άλδξεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε ελψ έλα 

αμηνζεκείσην πνζνζηφ γπλαηθψλ δελ ζεσξεί απαξαίηεηε ησλ εθπαίδεπζε ηνπ.  

 

Πίλαθαο 9. πγθξηηηθά απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο 5 κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Δλφηεηα 5ε 
Απαληήζεηο 

ΠνζνζηφΆλδξε

ο 

ΠνζνζηφΓπλαίθε

ο 

Σηκήηαηηζηηθν

χ 

ΒαζκνίΔιεπζεξία

ο 

p 

value 

Δ1 

Έρεηε αθνχζεη 

ή γλσξίδεηε 

θάηη γηα ην 

Παλεπηζηήκην 

Σξίηεο 

Ζιηθίαο; 

Απφ Μέζα 

Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο ή 

ην δηαδίθηπν 

39,70% 23,74% 

12,762 3 
p < 

0,01 

Απφ δνκέο 

Κ.Α.Π.Ζ. 

Κ.Ζ.Φ.Ζ. 

15,08% 18,69% 

Καη κε ηνπο 

δχν ηξφπνπο 
6,03% 4,04% 

Γελ έρσ 

αθνχζεη πνηέ 

θάηη  

39,20% 53,54% 

Δ2 

Θα 

επηζπκνχζαηε 

ηελ ίδξπζε 

παλεπηζηεκίν

π ηξίηεο 

ειηθίαο ζηελ 

Κξήηε; 

ΝΑΗ 100,00% 94,97% 

10,412 1 
p < 

0,01 

ΥΗ 0,00% 5,03% 

Δ3 

Δθφζνλ 

ππήξρε 

Παλεπηζηήκην 

Σξίηεο 

Ζιηθίαο ζηελ 

Κξήηε πψο ζα 

επηιέγαηε λα 

εθπαηδεπηείηε; 

Δμ‘ 

απνζηάζεσο – 

δηα 

αιιεινγξαθία

ο 

8,00% 4,02% 

10,889 3 
p < 

0,05 

Καη‘ ηδίαλ απφ 

θαζεγεηή ζε 

αίζνπζα 

89,50% 87,94% 

Καη κε ηνπο 

δχν ηξφπνπο 
2,50% 4,52% 

Γελ επηζπκψ 

λα εθπαηδεπηψ 
0,00% 3,52% 

Δ4 

Πνηνο είλαη ν 

ιφγνο πνπ 

ζεσξείηε 

απαξαίηεηε 

ηελ 

εθπαίδεπζή 

ζαο; 

H ιήςε 

πηπρίνπ θαη 

επαγγεικαηηθή 

αλαγλψξηζε 

11,00% 8,54% 

18,463 3 
p < 

0,01 

Ζ πξνζσπηθή 

ζαο 

ηθαλνπνίεζε 

θαη ελδηαθέξνλ 

γηα γλψζε 

79,50% 78,89% 

Καη γηα ηνπο 

δχν ιφγνπο 
9,50% 5,03% 

Γεληελζεσξψ 

απαξαίηεηε 
0,00% 7,54% 
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πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν θχισλ θαίλεηαη φηη άλδξεο θαη 

γπλαίθεο έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ πξνθίι ππνςήθηνπ καζεηή πνπ φκσο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αληίζηνηρα πςειή επηζπκία γηα κάζεζε. Οη άλδξεο έρνπλ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

γλψζεηο ηνπο, έρνπλ πςειφηεξε απηνπεπνίζεζε ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη 

επηζπκνχλ ζε πςειφηεξν πνζνζηφ ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε. Οη πξνηηκήζεηο ζε ηνκείο 

εθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθνί αλάκεζα ζηα δχν θχια, γεγνλφο πνπ έρεη αλαθεξζεί 

θαη ζε άιιεο κειέηεο (Rogers, 1999). Κνηλφο παξνλνκαζηήο φκσο είλαη φηη ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο πξέπεη λα αλαιάβεη επίζεκνο θνξέαο κε ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο λα έξρεηαη 

πξψην ζηηο επηινγέο ηνπο.  

4. πκπεξάζκαηα 

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηελ επηζπκία ησλ ειηθησκέλσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο λα κνξθσζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο. Παξφηη θαηαγξάθνληαη πςειά 

πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ, ε επηζπκία ηνπο γηα γλψζε δείρλεη φηη ε ίδξπζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηξίηεο ειηθίαο ζηελ Κξήηε έρεη πςειέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

Οη αλάγθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κία βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο ήηαλ αξθεηά κεγάιν ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο άξα θαηαγξάθεθαλ νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Jarvis 2004). Οη πνιπάξηζκεο θαη δηαθνξεηηθέο 

επηζπκίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ δείρλνπλ φηη κφλν έλαο κεγάινο θνξέαο φπσο έλα 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα ζα είρε ηα κέζα θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πινπνηήζεη, άιισζηε θαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζπκεί ηελ ίδξπζε ηνπ ζηελ πεξηθέξεηα 

Κξήηεο.  

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 

Διιελφγισζζεο 

Choen, L., Manion, L., &Morrison., K. (2008) Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (λέα 

ζπκπιεξσκέλε θαη αλαζεσξεκέλε έθδνζε). Αζήλα: Δθδφζεηο Μεηαίρκην. 

Δμαδαθηχινπ, Π. (2010) Παλεπηζηήκηα Σξίηεο Ζιηθίαο. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.agelioforos.gr (7/3/2010). 

Illeris, K. (2015) Ο ηξφπνο πνπ καζαίλνπκε: Οη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο ζηελ 

ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε, Αζήλα: Δθδφζεηο Μεηαίρκην. 

Ησζεθίδεο, Θ. (2008) Πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, εθδφζεηο 

θξηηηθή, Αζήλα. 

Jarvis, P. (2003) πλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζεσξία θαη πξάμε, Αζήλα: 

Δθδφζεηο Μεηαίρκην.  

http://www.agelioforos.gr/


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 308 of 414                                                                                                              

Λαδαξίδνπ, Σ. (2010). Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Σξίηε Ζιηθία. Αζήλα: Δπηζηεκνληθή Έλσζε 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Λνπθάο, Π. (2013) Γεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Λεπθσζία: Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο – Παλεπηζηήκην 

FREDERICK – Κχπξνπ. 

Παλαγησηάθεο, Γ.(2005) Ο Θεζκφο ησλ ΚΑΠΖ- Σάζεηο θαη πξννπηηθέο ζην : Πξαθηηθά 

Δηζεγήζεσλ Παλειιήληαο Γηεκεξίδαο – χγρξνλεο Αλάγθεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 

– Γνκέο θαη πξνγξάκκαηα, έθδνζε: ΚΟΗΝΟΠΟΛΗΣΔΗΑ Κξήηεο –ΚΛΔ, Ζξάθιεην.  

Παλαγησηάθεο, Γ. (2008) Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ Σξίηε Ζιηθία, Ζξάθιεην: Δθδφζεηο 

Αιαηζάθε. 

Παλαγησηάθεο, Γ. (2018) Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο ζηνλ Γήκν 

Μαιεβπδίνπ: Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο, έθδνζε-δεκνζίεπζε: Δπηζηεκνληθή ΄Δλσζε 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Αζήλα. 

Πνπινπνχινπ, Ζ. (1999) Έιιελεο Ζιηθησκέλνη Πνιίηεο – παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ, 

Αζήλα: Δθδφζεηο Μεηαίρκην. 

Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο. (2012). 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: https://docplayer.gr/130400-Programma-

ekpaideysis-atomon-tritis-ilikias-teliki-ekthesi-axiologisis.html 

Ρίδνπ, Δ. (2008) Έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, Αζήλα: Γεληθή γξακκαηεία Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο. 

Σζαγθάξεο, Α. (2010). Ζ εθπαίδεπζε αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Κίλεηξα θαη δπζθνιίεο, Πάηξα: Δ.Α.Π. 

Rogers, A. (1999) Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, Αζήλα: Δθδφζεηο Μεηαίρκην. 

Ξελφγισζζεο 

Boulton – Lewis, G. (2003) Information processing, memory, age and adult learning. In: P. 

Sutherland (Ed.), Adult learning: A reader, London: Kogan Page.  

Boulton – Lewis, G. (2010) Education and Learning for the ederly: Why, How, What. 

Educational Gerontology, 36(3), 213-228.  

Cronbach, L. J. (1951) Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 

16(3), 297–334, University of Illinois. 

Formoza, M. (2012) Education and older adults at the University of the third age. Educational 

Gerontology, 38(1), 1-13.  

Jarvis, P. (2004) Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice, London: 

Routledge-Falmer, 3
rd

 edition.  

Jarvis, P. (1997) Ethics and Education for Adults in the late modern society, NIACE, London.  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 309 of 414 

Kline, R.B. (2005) Methodology in the Social Sciences. Principles and Practice of structural 

equation modeling (2
nd

.ed) Guilford Press, New York. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D.W. (1970). Determing sample size for research activities. 

Educational & Psychological Measurement, 30, 607-610. 

Mezirow, J. (1977) Perspective transformation, Studies in Adult Education 9(2), 100-110.  

Rogers, C. (1969) Freedom to learn: studies of the person .Colymbus (Ohio):Charles E. 

Merrill Publishing Co.  

Rogers, J. (1969) Teaching on Equal Terms. London:BBC Publications. 

  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 310 of 414                                                                                                              

 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε έλα ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί σο δηαπνιηηηζκηθή θνηλφηεηα 

κάζεζεο: Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Curricula in a school that operates as an intercultural learning community: The role of 

the teacher 

Κσλζηαληίλνο Παπαρξήζηνο, 5ν ΠΔΚΔ Αηηηθήο, πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, PhD, 

papachristos.kostas@yahoo.gr  

Γεψξγηνο Αιεμαλδξάηνο, 2ν ΠΔΚΔ Ηνλίσλ Νήζσλ, πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, PhD, 

alexang60@gmail.com  

Ησάλλα Μαλάθε, ΠΔΚΔ ΑΜΘ, πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, MSc, MEd, ioman@sch.gr 

Βαξβάξα Αιεμαλδξάηνπ, Γηεπζχληξηα Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, PhD, barbara.alexandratou@gmail.com  

Konstantinos Papachristos, 5th PEKES Attikis, Coordinator of Education, PhD, 

papachristos.kostas@yahoo.gr 

Georgios Alexandratos, 2nd PEKES Ionion Nison, Coordinator of Education, PhD, alexang60@gmail.com 

Ioanna Manafi, PEKES AMTH, Coordinator of Education, MSc, MEd, ioman@sch.gr 

Varvara Alexandratou, Head Teacher of Primary School, PhD, barbara.alexandratou@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: This article focuses on the need for operation and transformation of the school in an 

intercultural direction. It describes indicative characteristics of a school that could function as 

an intercultural learning and collaboration community by developing a culture of acceptance 

and a learning environment that promotes concepts such as acceptance and diversity, but also 

as an integrated, administrative organization that can provide all the necessary didactic 

support to students who need it. 

In this school, it is necessary to form a curriculum, in which the intercultural education's 

principles and values will be disseminated with positive effects to: a. the operation of the 

school as a community of learning and integration of all students based on their special needs, 

b. the classroom, c. the students and d. the teachers, in terms of their attitudes and perceptions, 

the teaching techniques they use and the development of their professionalism. It is also 

described the necessity of designing and implementing intercultural programs, which 

incorporate principles of the intercultural dimension in Education. The principles of the 

intercultural approach are pointed out in the current Curricula (Interdisciplinary Unified 

Framework of Study Programs) and the current Curriculum of the Reception Classes (TY) 

and the Refugee Education Reception Structures (DYEP). Finally, it is emphasized the role of 

the teacher in the management and utilization of the Intercultural Study Programs. 
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Πεξίιεςε: ην άξζξν καο απηφ εζηηάδνπκε ζηελ αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ ζε δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε. Πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζρνιείνπ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο δηαπνιηηηζκηθή θνηλφηεηα 

κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλαπηχζζνληαο κηα θνπιηνχξα απνδνρήο θαη έλα πεξηβάιινλ 

κάζεζεο πνπ λα πξνσζεί έλλνηεο, φπσο ε απνδνρή θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά θαη σο έλαο 

νινθιεξσκέλνο, δηνηθεηηθά, νξγαληζκφο πνπ λα κπνξεί λα παξέρεη φιε ηελ απαξαίηεηε 

δηδαθηηθή ζηήξημε ζε καζεηέο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη. 

ην ζρνιείν απηφ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ε δηακφξθσζε Α.Π.., ζηα νπνία λα δηαρένληαη νη 

αξρέο θαη νη αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο/αγσγήο πνπ ζα έρνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο: 

α. ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο θνηλφηεηα κάζεζεο θαη έληαμεο φισλ ησλ καζεηψλ κε 

βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, β. ζηε ζρνιηθή ηάμε, γ. ζηνπο καζεηέο θαη δ. ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, φζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο, ζηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο. Πεξηγξάθνληαη ε 

αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο δηαπνιηηηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ 

λα ελζσκαηψλνπλ αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε. Δπηζεκαίλνληαη νη 

αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζηα ηζρχνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..- Α.Π..) θαη ηα ηζρχνληα Α.Π.. ησλ 

Σάμεσλ Τπνδνρήο (ΣΤ) θαη ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (Γ.Τ.Δ.Π). 

Σέινο  ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

Γηαπνιηηηζκηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο, Γηαπνιηηηζκηθά Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, Δθπαηδεπηηθφο.  

Δηζαγσγή 

Απφ ην 2000, ζε θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε πνηφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο, φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ φπνπ απηή 

πθίζηαηαη. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ε δηδαζθαιία απνηεινχλ κεηαβιεηέο κε ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ δηεζλείο κειέηεο θαη έξεπλεο. Οη 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη φινη νη πνιίηεο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 2006: α) Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, β) Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, γ) 

Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, δ) 

Φεθηαθή ηθαλφηεηα, ε) Μαζαίλνληαο πσο λα καζαίλσ, ζη) Ηθαλφηεηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο αγσγήο, δ) Αίζζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε) 

Πνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη έθθξαζε. 
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Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο αξρή, σο δηαδηθαζία θαη σο θίλεκα κεηαξξχζκηζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη λα απνηειεί ηελ απάληεζε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ 

θνηλσληψλ. Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή πξνθαιεί ην Διιεληθφ ζρνιείν θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο ξφινπο πνπ παξαδνζηαθά είραλ θαη λα εληάμνπλ λέεο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ λα επλννχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ νδεγψληαο ηνπο ζηελ επηηπρία θαη ηε δεκηνπξγηθή 

κάζεζε (Cummins, 2000). ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο, 

πνπ λα απνηεινχλ ην επίθεληξν θάζε ζρνιηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

δηαηήξεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πεξηβάιινληνο δηαπνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ, ζε θάζε κηα απφ 

ηηο κεηαβιεηέο θαη ηνπο παξάγνληεο: ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ην επίζεκν θαη ην θξπθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη, γιψζζα θαη νη δηάιεθηνη, 

εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ αμηνπνηνχληαη, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δξάζεηο ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαη ζηάζεηο, αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη ελέξγεηεο 

ηνπ (Banks, 1994, φπ. αλ Troutman, et al. 1998). Ο εθπαηδεπηηθφο απφ ην ζρνιείν ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ, ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ 

καζεηψλ θαιείηαη λα πεξάζεη ζην ζρνιείν πνπ επηδεηνχλ ή «επηβάιινπλ» νη λέεο ζπλζήθεο 

ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο θαη παγθνζκηνπνίεζεο, αιιά θπξίσο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη 

ησλ αμηψλ πνπ επηδηψθεηαη λα πξνσζήζεη (Παπαρξήζηνο & Παγψλε, 2018). Οη απαηηήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή θαινχλ ηνχο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλζήθεο ζπλερνχο ξεπζηφηεηαο θαη αιιαγψλ πνπ επηβάιινληαη ζ‘ φια ηα 

επίπεδα. Να κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο λέεο θαηαζηάζεηο, 

ηα λέα πξνβιήκαηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηηο θαηλνχξγηεο δπζθνιίεο θαη παξάιιεια λα 

δίλεη απαληήζεηο, πνπ δελ κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζε ζπληαγέο ηνπ παξειζφληνο (Παζηάο, 

2008). Ο Νηθνιάνπ, (2013) αλαθέξεη πσο θάζε ζρνιείν, είηε θνηηνχλ ζ‘ απηφ πξφζθπγεο, 

αιινδαπνί, παιηλλνζηνχληεο, ηζηγγάλνη ή κνπζνπικάλνη καζεηέο, είηε φρη, είλαη ελ δπλάκεη 

δηαπνιηηηζκηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη νθείιεη λα θαιιηεξγεί έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλν έζνο, ην νπνίν ζπλάδεη κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο αθελφο ηνπ πνιηηηζκνχ καο 

θαη αθεηέξνπ κε απηέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (απνδνρή θαη ζεβαζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

ηνπ άιινπ, δεκηνπξγία θιίκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θξνληίδα γηα παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή δσή). 

Σα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρηεί έλα δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν είλαη: 

 πξνγξάµµαηα δηδαζθαιίαο πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πνπ ζα επλννχλ ηε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε θαη δηάδξαζε κεηαμχ ησλ 

µαζεηψλ, µε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή γλσξηκία, ηνλ αιιεινζεβαζκφ, αιιεινζαπκαζκφ 

θαη αιιειεθηίκεζε.  

 εθπαηδεπηηθνί θαηαξηηζκέλνη πάλσ ζηε λέα, πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, µε 

ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηα θαη γλψζηεο ησλ κεζφδσλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη σο νη 

πιένλ πξφζθνξεο κέζα ζε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαζθάιηζε ηεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο φισλ ησλ καζεηψλ, µε ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο φπσο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο.  

Έλα ζρνιείν γηα λα ιεηηνπξγεί πεξαηηέξσ σο Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο απαηηείηαη 

λα πξνβεί ζε αλαζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαιιηεξγήζεη κηα 

θνπιηνχξα δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο θαη λα εληζρχζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θαηεχζπλζε 

απηή (Παπαρξήζηνο, 2009).  

1. Ζ ζρνιηθή κνλάδα σο Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο θαη πλεξγαζίαο 

ε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ζπλαληάκε 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζρνιεία. Ζ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε νδεγεί ζ‘ έλα ζρνιείν 

κνλνπνιηηηζκηθφ, κνλνγισζζηθφ θαη εζλνθεληξηθφ. Ο πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο νδεγεί κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζε κία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δηαρσξηζκνχ, είηε απηή ιακβάλεη ρψξα ζην ίδην ην 

ζρνιηθφ ζχζηεκα (δηαθνξεηηθέο ηάμεηο γηα αιινδαπνχο), είηε ζπλδπάδεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

εηδηθψλ ζρνιηθψλ δνκψλ γηα ηνπο «δηαθνξεηηθνχο». Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα, αληίζεηα, 

απνδερφκελε ηελ εηεξφηεηα σο ππαξθηή θαηάζηαζε, πνπ δελ έρεη κάιηζηα πξνθχςεη ζηηο 

κέξεο καο, αιιά πθίζηαηαη δηαρξνληθά, ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία εθείλνπ ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ άιινπ, ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηε 

θξνληίδα γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή δσή (Νηθνιάνπ, 2013:1179). Ζ επηηπρήο πξνζαξκνγή ηνπ 

ζρνιείνπ απφ απζηεξά δνκεκέλε νληφηεηα ζε Οξγαληζκφ Μάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πηνζέηεζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ εγεζίαο ζηελ ηάμε, ζην ζρνιείν θαη 

ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αθνχ θάζε πξφθιεζε γηα αιιαγή απνηειεί θπζηνινγηθφ 

ζηνηρείν ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζρνιείν ζπληζηά νξγαληζκφ κε 

έληνλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηε κάζεζε, ελλνψληαο ηελ εκπινθή φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ζπζηεκηθή δηαηχπσζε ζηφρσλ, ηελ νηθνδφκεζε ηεο βαζχηεξεο 

γλψζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο (Senge, Cambron-McCabe, 

Lucas & Smith, 2007, φπ. αλ. Παζηάο, θά, 2016). Έλα ζρνιείν γηα λα ιεηηνπξγεί σο 

Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο θαη πλεξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη, βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ κεηαμχ άιισλ ζεσξνχληαη:  

 ε επίγλσζε ηεο αλάγθεο γηα ζπιινγηθή κάζεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

φισλ ησλ καζεηξηψλ θαη καζεηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, θπιήο, γιψζζαο, ζξεζθείαο 

θαη πνιηηηζκνχ, 

 ε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνπιηνχξαο,  ηεο δσήο θαη κάζεζεο θαζψο θαη ην 

επίπεδν κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε καζήηξηαο, 

 ην θνηλφ φξακα θαη νη ζηφρνη πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

αθνξά ζε δηαπνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπινπηίδνπλ φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Α.Π.. ηα νπνία εκπινπηίδνληαη κε δηαπνιηηηζκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 314 of 414                                                                                                              

 νη ζπλεξγαηηθέο δνκέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα πιαίζην αξρψλ: εηιηθξίλεηα, εκπηζηνζχλε, 

ακνηβαηφηεηα, ηζνηηκία, αιιειεγγχε, ε δηακνηξαζκέλε (ζπιινγηθή) γλψζε θαη κλήκε,  

 ε πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (δηαπνιηηηζκηθφ 

εκεξνιφγην κε εκεξνκελίεο απφ ζεκαληηθέο γηνξηέο πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο γηνξηέο ησλ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ/ηξηψλ – 

νξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ παξνπζία φισλ ησλ γνλέσλ & θεδεκφλσλ θιπ.), 

 ε αλαγλψξηζε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαπνιηηηζκηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

 ε αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ γισζζψλ ησλ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, θαηαπνιεκψληαο παξάιιεια νπνηνδήπνηε είδνο ξαηζηζκνχ πξνθχπηεη κε 

ηε κνξθή ζπκβφινπ ή ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ αλάινγα πνιηηηζηηθά θαη γισζζνινγηθά 

ζηνηρεία, 

 νη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ φπνησλ «πζηεξήζεσλ» ζε γισζζηθφ επίπεδν, ψζηε 

φινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελδπλάκσζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ «ίζσλ» επθαηξηψλ, 

 ε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ νξίδνληα ησλ παηδηνχ θαη ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα 

ζηε θνηλσλία (Παγψλε & Παπαρξήζηνο, 2017).  

Ζ ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο θαη 

Δπζχλεο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ απηή ηελ θνπιηνχξα, 

ζρεηίδνληαη, κε ην ζθεληθφ κέζα ζην νπνίν αζθείηαη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηε δηνηθεηηθή ζεσξία θαη ηελ κεηαθνξά ηεο ζηελ πξάμε απφ ζρνιηθνχο εγέηεο πνπ έρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, ηελ πηνζέηεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο 

θαη ηε δξάζε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε, σο θνξέα αλάπηπμεο ηεο κάζεζεο, (Θενθηιίδεο, 2013:24). 

«Σν νξγαληζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ελαξκφληζεο ηεο λνκνζεηηθήο θαη ηδηνγξαθηθήο δηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ζρνιηθφ 

εγέηε. Ζ ηθαλφηεηα απηή έρεη ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζηελ 

ζρνιηθή κνλάδα» (Θενθηιίδεο, 2012:33). Ζ δηνίθεζε ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζε δηαπνιηηηζκηθφ θαη είλαη αλαγθαίν ηφζν ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα φζν ην ΤΠΑΗΘ. θαη ην Η.Δ.Π. λα ζρεδηάζνπλ πνιηηηθέο θαη λα πάξνπλ ππφςε ηνπο 

ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Γιέλε, 2013:207). Σν δηαπνιηηηζκηθφ πξφηππν εθπαίδεπζεο είλαη ην 

πιένλ νινθιεξσκέλν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη απνηειεί κηα ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πνπ αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ηεο πιεηνλφηεηαο, φζν θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σν ζχγρξνλν-δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν 

νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηελ απνδφκεζε θάζε κνξθήο ξαηζηζκνχ θαη λα θαιιηεξγεί ζηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο ηνλ ζεβαζκφ πξνο φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο (Παπαρξήζηνο, 2020), ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα, θαηά ηνλ Nieke, είλαη απαξαίηεην λα δηαηξέρεη εγθάξζηα φια ηα 

καζήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε (Νηθνιάνπ, 2013), κε ηε ζπλέξγεηα ζχγρξνλσλ 
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πξνζεγγίζεσλ δηδαζθαιίαο, φπσο ε δηαζεκαηηθφηεηα, ε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη νη 

νκαδνζπλεξγαηηθέο κέζνδνη κάζεζεο κε ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 

θνηλσληψλ κε λέεο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο απαιιαγκέλεο απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα 

(Νηθνιάνπ, 2011. Καξνχληδνπ, 2011:52) ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ, 

ηζαγελψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ, θαη λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηε κάρε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ, εληζρχνληαο έηζη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε, ηελ ακνηβαία 

αιιειεγγχε, ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή (Aravossitas, 2016. Παπαρξήζηνο, 2020:235). Ζ πηνζέηεζε δηαπνιηηηζκηθψλ 

δηαζηάζεσλ ζηα Α.Π. θαη ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο θιεξνλνκηάο ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν. (Υαιθηαδάθε, Νηθνιάνπ, Αθνγηνχλνγινπ, 2020), λα πξνσζήζεη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ γλψζε, θίλεηξα θαη 

δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αιιάμνπλ ηα ζπζηήκαηα εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαθξίζεηο θαη θαηαπίεζε (Bullivant, 1999. Δπαγγέινπ, 2005: 54).  

2. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..). Βαζηθέο αξρέο θαη 

Γηαπνιηηηζκηθή Γηάζηαζε  

Σα Α.Π.. πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηεο κεηαλεσηεξηζηηθήο, 

νιηζηηθήο ζεσξίαο, νη νπνίεο είλαη: ν αλαζηνραζκφο, ν νιηζκφο, ν εκπινπηηζκφο, νη 

ελλνηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε ξεπζηφηεηα, ε αλαηξνπή 

παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, ε θξηηηθή δηεξεχλεζε, ε δξάζε θαη νη αλνηρηέο δηαδηθαζίεο 

δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο (Υαηδεγεσξγίνπ,2003. Κνπινπκπαξίηζε, 2004:95. Γηαλλίθαο, 

2011). Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα απνηεινχλ έλαλ κεραληζκφ πνπ βνεζά ζηελ 

«αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο» θαη έλα κέζν άζθεζεο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ ειέγρνπ (Apple 1996, 1993, 1986, Ννχηζνο 1979, Μαξκαξηλφο, 1977, Young 

1971, φπ. Δπαγγέινπ, 2005: 59), αλάγθεο ησλ καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε εγθπξφηεηα θαη ε 

λνκηκφηεηά ηνπο  δελ ακθηζβεηείηαη (Βξεηηφο & Καςάιεο,1994:14).  

Ο γεληθφο ηνπο ζρεδηαζκφο νθείιεη λα ζηεξίδεηαη θαη ζην κνληέιν ησλ κειινληηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ εζηηάδεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζα δήζνπλ 

ζην κέιινλ (Αξβαλίηε, 2011. Βξεηηφο & Καςάιεο, 1997:45). Σα Α.Π.. είλαη αλάγθε λα 

δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, γηα ηε δπλαηφηεηα 

θαηάζεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο (Damanakis, 2017), ψζηε λα ηνπο γλσξίζνπλ 

θαη λα ηνπο θαηαλνήζνπλ νη άιινη, γηα λα δηακνξθψζνπλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηε γλψζε θαη 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο επνρήο ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο (Υξπζαθίδεο, 

2004:523).  

Σφζν ηα ΑΠ, φζν θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο απαηηείηαη, λα ιακβάλνπλ ππφςε ην 

πεξηβάιινλ θαη ην επίπεδν κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή, κέζα απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ 
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κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Auernheimer, 2014). Να ζπκβάινπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ νξίδνληά ηνπ (Hatzichristou, 2008) λα ελζαξξχλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

ρσξίο απνθιεηζκνχο, λα αλαβαζκίδνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο γιψζζεο θαηαπνιεκψληαο 

θάζε κνξθή ξαηζηζκνχ, ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα θαη ηνλ εζλνθεληξηζκφ, λα 

εκπλένπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηελ αλζξψπηλε επαηζζεζία, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε 

ζπλεξγαζία, λα αληηζηαζκίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ζηέξεζε ησλ παηδηψλ (Καλαθίδνπ & 

Παπαγηάλλε, 1998:46. Δπαγγέινπ, 2007:99. Γηαλλίθαο, 2011).Ζ χπαξμε καζεηψλ κε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο 

πνπ ζέινπλ λα ιέγνληαη, αιιά θαη λα είλαη, δεκνθξαηηθέο, επεξεάδεη ζηαδηαθά ηα 

πεξηερφκελα, ηα απνηειέζκαηα, ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο, 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Α.Π. (Eπαγγέινπ, 2005:58). Οη δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο πξνέθπςαλ θαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλσληψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο ζε πνιππνιηηηζκηθέο θαη 

ζπλεπψο θαη ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο (Νηθνιάνπ, 2010). Οη 

κεηαζρεκαηηζκνί αλέζπξαλ παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη αηηήκαηα γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε, 

αιιειεγγχε, πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλφηεηα (Καξνχληδνπ, 

2011: 51). Σν κέιινλ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ηα νπνία είλαη κηα μερσξηζηή 

εηδηθφηεηα ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη αβέβαην (Φινπξήο & Παζηάο, 

2009). Οη ζρνιηθέο αιιαγέο εζηηάδνπλ ζε βειηηψζεηο ησλ βαζκψλ ησλ καζεηψλ ζε 

ηππνπνηεκέλεο εμεηάζεηο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη ππνβηβαζηεί ζε κέζν γηα έλα ζθνπφ, 

έρεη γίλεη ην κέζν γηα ηθαλνπνίεζε ζθνπψλ θαη έλα ζρήκα αλάζεζεο επζχλεο (Υξηζηνδνχινπ, 

2013: 117). Ζ ίδηα επηζεκαίλεη, φηη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη έλα πεδίν, ην κέιινλ 

ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα θαηαπηαζηεί κε ηελ πνιηηηζκηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο σο κηα ζπκβνιηθή πξάμε. 

 Ζ δηακφξθσζε ησλ Α.Π. εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνλ ηχπν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο πνπ επηδηψθνπκε: α) ν εζλνηηθφο πνιππνιηηηζκφο, β) Ο θηιειεχζεξνο 

πνιππνιηηηζκφο, γ) Ο αξηζηεξφο-θηιειεχζεξνο πνιππνιηηηζκφο, δ) Ο θξηηηθφο 

αλαζηνραζηηθφο πνιππνιηηηζκφο, ν νπνίνο ζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο ‗ηζφηηκεο 

αληηπξνζψπεπζεο‘ θαη ηεο ‗δηαπνιηηηζκηθήο αλαγλψξηζεο‘ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζην 

πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Οη πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζε 

φιεο ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο, Georgi (1999, ζην Γθφβαξεο 

2001: 74-76). Ζ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν απαηηεί ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ηελ επαλεμέηαζε θαη πξνζαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ 

Α.Π. (Tomlinson, 2004. Nation, I.S.P. & Macalister, 2010).  

ε κία αιιειεμαξηψκελε θνηλσλία ηα ΑΠ είλαη ρξήζηκν λα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ 

πινπξαιηζκφ, ηελ επειημία, ηνλ ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηδεψλ, αμηψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ 

αμηψλ, ψζηε λα κελ απαηηνχληαη μερσξηζηά ΑΠ κε ζηφρν ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

(Γηαιεθηφπνπινο, 2020). Έλα δηαπνιηηηζκηθφ ΑΠ ζα πξέπεη: 
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 λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηρηφηεηα, πνπ ζεκαίλεη δηαθνξνπνηεκέλε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ κάζεζεο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο (Βξεηηφο& Καςάιεο, 1997:37), 

 λα είλαη αληηξαηζηζηηθφ, απαιιαγκέλν απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο,  θαη λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ έληαμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ βηψλνπλ 

ηελ θαηαπίεζε ή ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα, 

 λα έρεη σο επίθεληξν ηνλ καζεηή, αιιά λα αθνξά φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη λα 

αλαγλσξίδεη, ηφζν ηηο εκπεηξίεο, ηε γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή 

μερσξηζηά φζν θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ,  

 λα αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ησλ γνλέσλ, ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εθδειψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Καηά ηνλ Lynch, έλα ΑΠ κε δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο απαηηείηαη (Lynch, 1986:84-85) λα:  

- είλαη δηεζλέο ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη παγθφζκην ζηελ πξννπηηθή ηνπ, 

- αληαλαθιά ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θνηλσληθψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ ζηηο παξαζηάζεηο 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηα παηδηά, 

- κεηαβηβάδεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, 

- παξνπζηάδεη ηα κέιε ησλ άιισλ εζλνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ σο άηνκα κε φιε ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο αλζξψπηλεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, 

- πξνζδίδεη θχξνο ζε άιινπο πνιηηηζκνχο θαη έζλε θαη ηνπο πεξηγξάθεη κε δηθνχο ηνπο 

φξνπο παξά κε φξνπο ή λφξκεο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο,  

- ιακβάλεη ππφςε ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο, ηηο εκπεηξίεο, ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

αμηψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ηα ζχλζεηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, κε ηα νπνία ηα παηδηά έξρνληαη ζην ζρνιείν (φπ. αλ. Δπαγγέινπ, 

2007:93). 

Ζ αλακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη αλαγθαία ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ 

γίλνληαη ζηνλ θφζκν (Nation, I.S.P. & Macalister, 2010). Οη αιιαγέο πνπ γίλνληαη 

αληαλαθιψληαη ζηα πεξηερφκελα θαη ηελ ζθνπνζεζία ηνπο. Σν κφλν βέβαην είλαη φηη ζηελ 

ξεπζηή θαηάζηαζε ηνπ θφζκν καο «ε αιιαγή είλαη ε λέα ζηαζεξά» (Άληεξζνλ, 1998, φπ. αλ. 

Υξηζηνδνχινπ, 2013: 119). 

3. Αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Πξνζέγγηζεο ζηα ηζρχνληα Α.Π..  

Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο πηνζέηεζε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

σο ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ ηξφπνπ αιιαγήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηνπ 

Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ησλ επηκέξνπο 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Α.Π..) πνπ ηζρχνπλ έσο θαη ζήκεξα, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εληάζζνληαη νη αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζην πεξηερφκελν φισλ 
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ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:165-179). Σα ηζρχνληα Α.Π. (ΦΔΚ 303/2003, η.β΄) γηα ηελ 

ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, βαζίδνληαη ζε νρηψ βαζηθέο αξρέο, ε 

ηέηαξηε εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 

ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.  Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία απηήο 

ηεο αξρήο: ε ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο επξσπατθνχο ιανχο, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ν εκπινπηηζκφο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ 

ινηπψλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ κε άηνκα θαη νκάδεο, θνξείο άιισλ πνιηηηζκψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο, ν ζεβαζκφο θαη ε απνδνρή ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ηνπ άιινπ θαη ε αξκνληθή ζπκβίσζε ζε πνιππνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ αλαγθαίσλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο εμειίμεηο. Τπνγξακκίδεηαη αθφκε φηη ζην πλεχκα ηεο 

πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 726 ηεο πλζήθεο ηνπ 

Maastricht, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ε εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα (ΦΔΚ η.β΄, 

303/13-3-03, ζ. 3735) (Παζηάο, 2020). Παξάιιεια κεηαμχ άιισλ ζχκθσλα κε ηνλ Αιαρηψηε, 

Π.Η.(2003) «δ) παξέρνπλ επθαηξίεο θαη θαιιηεξγνχλ ζηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο». 

Σα Πνιππνιηηηζκηθά θαη ηα Γηαζεκαηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ σζνχλ ην ζρνιείν λα γίλεη 

δεκνθξαηηθφ, λα εληάμεη ζηηο ηάμεηο ηνπο φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη 

πεξηζσξηνπνηήζεηο, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο θνπιηνχξαο επαηζζεηνπνίεζεο, λα βνεζήζεη ην 

καζεηή κέζα απφ δηαζεκαηηθέο, ζπλεξγαηηθέο θαη απνθαιππηηθέο κεζφδνπο λα θαιιηεξγήζεη 

ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ, φρη κφλν γηα αλαπξνζαξκνζηεί ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, αιιά θαη γηα 

λα νξακαηηζηεί κηα θαιχηεξε θνηλσλία θαη κε ηε δξάζε ηνπ λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη 

(Καξνχληδνπ, 2011:14). Απφ ην 2017 θαζηεξψζεθε ε εθαξκνγή ησλ Α.Π.. γηα ην ηνπ ΜηΘ 

(ΦΔΚ 2104 θαη 2105 /2014, η. β΄). Σν λέν Π, πηνζεηεί, εθαξκφδεη θαη αλαπηχζζεηαη πάλσ ζε 

δχν άμνλεο: α) ην πιαίζην ζηαζεξψλ επξσπατθψλ αμηψλ, φπσο ε δεκνθξαηία, ε θνηλσληθή 

ζπλνρή, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη β) ηα ζαθή εθπαηδεπηηθά 

θξηηήξηα θαη νη ζπλαθφινπζνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, φπσο ε επαηζζεζία, ν ζεβαζκφο, ε 

αλνρή, ε ελζπλαίζζεζε, ε θαηαλφεζε, ε θξηηηθή ζηνραζηηθφηεηα θαη ε επξχηεηα ησλ 

νξηδφλησλ ηνπ (ζ.21048). Ζ ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

επεξεάδεη φια ηα ζρνιεία, είηε έρνπλ ζξεζθεπηηθή πνηθηιφηεηα είηε φρη, δηφηη νη καζεηέο ηνπο 

δνπλ θαη ζα εξγαζηνχλ ζε θνηλσλίεο κε νινέλα απμαλφκελε εηεξφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ, 

ινηπφλ λα ππάξμεη ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ίδηα ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ρξεηάδνληαη εηδηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

θαη εηδηθέο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο (Γηαγθάδνγινπ, 2018 & 2005). ηα Γηαπνιηηηζκηθά  

ρνιεία ν λ. 4415/2016-ΦΔΚ 159/Α/6-9-2016: «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ειιελφγισζζε 

εθπαίδεπζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην άξζξν 20, νξίδεη φηη ε 

«Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε αθνξά ζηε δφκεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» 

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη νη παηδαγσγηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη, φπσο ζηα 

πθηζηάκελα Πεηξακαηηθά ρνιεία, (άξζξν 22). Σα Α.Π.. γηα Σάμεηο Τπνδνρήο (ΣΤ ΕΔΠ), 
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ζηήξημεο  ησλ καζεηψλ ησλ Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (ΔΚΟ) (αιιφγισζζσλ, 

κεηαλαζηψλ, Ρνκά, πξνζθχγσλ, θηι) κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ζεζπίζηεθαλ θαη ηζρχνπλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 (κεηά ηελ αξηζ. 41/10-10-2017 

Πξάμε ηνπ Γ.. ηνπ Η.Δ.Π.) είλαη αλνηθηά Πξνγξάκκαηα  πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο ζηηο Σάμεηο Τπνδνρήο (ΣΤ) Η ΕΔΠ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. ηηο Γνκέο Τπνδνρήο Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΓΤΔΠ) (άξζξν 38, Ν. 

4415/2016, Α΄159) εθαξκφδεηαη εβδνκαδηαίν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είθνζη (20) σξψλ 

(ηέζζεξηο ψξεο εκεξεζίσο), πνπ θαιχπηεη ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ησλ Αγγιηθψλ, Φπζηθήο Αγσγήο θαη ησλ ΣΠΔ, ελψ ζα πεξηιακβάλεη 

θαιιηηερληθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο εθπαηδεπηηθφ ζρήκα νξγαλψζεθαλ ζηε 

βάζε ελφο αλνηρηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη λα δηακνξθσζνχλ νη 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επηηπρία ζην κέιινλ, είηε ζην ειιεληθφ είηε ζε 

άιιν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

 

Δηθφλα 1. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

4. Ρφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ δηαρείξηζε ησλ Π.. κε δηαπνιηηηζκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ 

ε θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ νη ζθαίξεο επηξξνήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδνληαη κε φια 

ηα επίπεδα ηνπ ζρνιείνπ θαη κπνξεί λα επεθηαζνχλ θαη πέξαλ ησλ νξίσλ ησλ ζρνιείσλ (Frost 

& Roberts, 2006) «1. Δπίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ: α) ζηηο επηδφζεηο β) ζηε δηάπιαζε 

πξνζσπηθνηήησλ ραξαθηήξα γ) ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ. 2. Δπίδξαζε 

Πξνγξάκκαηα  πνπδψλ: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp  

 

«Αλνηθηφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο γιψζζαο  ζηηο Σάμεηο Τπνδνρήο 

(ΣΤ) Η ΕΔΠ, φπνπ θνηηνχλ παηδηά πξφζθπγεο». 

Α/ζκηα http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/61-a-thmia    

Β/ζκηα, http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/62-v-thmia  

 

Αλνηθηά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Γλσζηηθά Αληηθείκελα/ 

Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (Γ.Τ.Δ.Π.). 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/51-dyep    

 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηα Θξεζθεπηηθά 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/1048-nea-programmata-spoudon-kai-vivlia-sta-thriskeftika  

 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηελ Διιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά/Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=category&id=137&It

emid=656&lang=el  

 

Γξάζε 1. Γηάπνιηο- Δθπ-ζε Αιινδαπψλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ Μαζεηψλ)- Α.Π.Θ. 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi1/paradotea/1.1.pdf  (ζει. 33-64). 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/61-a-thmia
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/62-v-thmia
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/51-dyep
http://iep.edu.gr/el/component/k2/1048-nea-programmata-spoudon-kai-vivlia-sta-thriskeftika
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=category&id=137&Itemid=656&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=category&id=137&Itemid=656&lang=el
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi1/paradotea/1.1.pdf
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ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: α) ζηελ πξαθηηθή ζηελ ηάμε β) ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο γ) ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο. 3. Δπίδξαζε ζην ζρνιείν σο νξγαληζκφ: α) ζηηο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο β) ζηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηθαλφηεηα νηθνδφκεζεο γλψζεο.4. Δπίδξαζε πέξα 

απφ ην ζρνιείν: α) άζθεζε θξηηηθήο θαη θαιιηέξγεηα δηαιφγνπ β) δεκηνπξγία θαη κεηαθνξά 

επαγγεικαηηθήο γλψζεο. γ) βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο θνηλφηεηαο», 

(Μπηληάξε, 2012: 80). Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

Οξγαληζκφο θαη Κνηλφηεηα Μάζεζεο, πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο:  α. 

ην δηακνίξαζκα θαλφλσλ θαη αμηψλ, β. ηελ εζηίαζε απφ ηε «δηδαζθαιία» ζηε «κάζεζε» ησλ 

καζεηψλ, γ. ηελ απν-ηδησηηθνπνίεζε/δηακνίξαζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ,  δ. ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία, ε. ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηνλ αλαζηνραζηηθφ δηάινγν, ζη. ηελ 

επαγγεικαηηθή ή εζηθή ινγνδνζία (Harris & Jones, 2010. Παζηάο, θα. 2016: 459). Ζ 

Δπαγγεικαηηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο απνηειεί έλα ηζρπξφ φρεκα γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ. Απνηειεί ηζρπξή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ζρνιηθή βειηίσζε, αχμεζε ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηάμεο θαη. κηα 

ηζρπξή αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, (Harris & Jones, (2010: 

172, 176). Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ελφο Α.Π. κε δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ «απφ ηελ αξηηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ θνηλσληθή ηνπ δέζκεπζε θαη 

ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο, ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηνπ ζηάζε, ηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θαη εζληθά βηψκαηά ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ γηα θαηαλφεζε ηνπ ‗‘μέλνπ‘‘, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζή ηνπ (Παληαδήο,2004:270). Κάζε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

θαη εθαξκνγήο ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ Α.Π. είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάγθε 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη ψζηε: λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα απνδέρνληαη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο·λα θαηαπνιεκνχλ ηα 

ζηεξεφηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηνλ εζλνθεληξηζκφ· λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ηηο κεηαδψζνπλ θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο (Νηθνιάνπ, 2006. Δπαγγέινπ, 2005: 155).  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα δηαζθάιηδε ηα ερέγγπα, ψζηε φινη νη 

καζεηέο λα κπνξνχζαλ λα πξνεηνηκαζζνχλ γηα λα δήζνπλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή Δπξψπε θαη 

ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο γεληθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο αδειθνζχλεο. Ζ εθαξκνγή ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ Α.Π. ζηα ζρνιεία, πέξα 

απφ ηελ χπαξμε ησλ γεληθφηεξσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ παξέρεη πνηθίιεο, αιιά αθξηβείο πιεξνθνξίεο, απαηηεί, κεηαμχ άιισλ, 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ επηζπκεί ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηθψλ ηνπ απφςεσλ, απνδέρεηαη 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ θαη δηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη αθφκε λα 

κάζνπλ λα δίλνπλ αμία ζηνλ πινχην ηεο πνιππνιηηηζκηθήο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ νη 

καζεηέο θέξλνπλ ζηελ ηάμε, λα ζέβνληαη, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δίλνπλ αμία ζηηο γλψζεηο, 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, αθφκε θαη αλ 

θάπνηα απφ απηά δελ αμηνινγνχληαη απφ έλα Α.Π. σο ζεκαληηθά. Υσξίο απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, 
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πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη ζπλππνινγηζκφ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θάζε ρψξαο, θαίλεηαη πσο 

δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πηζαλφηεηεο γηα νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, φζν θαη ζηε ρξήζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ζρνιηθψλ Α.Π. Αλ απαιεηθζνχλ νη επηθαιχςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο πξνθχπηεη έλα πεξίγξακκα ησλ γεληθψλ ζηφρσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεην λα έρεη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα κπνξέζεη 

λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ (Δπαγγέινπ, 2005).  

χλνςε 

Οη απαηηήζεηο ηεο «λέαο κάζεζεο» ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, νη αλάγθεο γηα βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε εμάξηεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηηο ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο έρνπλ επεξεάζεη 

πνηθηινηξφπσο ηφζν ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. Σα λέα πεδία αλαθνξάο πνπ αλαθχπηνπλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηελ 

αλάπηπμε απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ, ηε δηαρείξηζε 

εηεξνγελψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Παζηάο,2016). Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ππεξεηεί κηα βαζηθή αξρή πνπ είλαη 

«ε εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο», ππεξεηψληαο ηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο (Παξζέλεο, 2020: 24). ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηε ζπκβνιή ηεο ζρνιηθήο 

δηνίθεζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Παπαρξήζηνο & Παγψλε, 2020α) πξνσζείηαη ε ιεηηνπξγία  ηνπ ζρνιείνπ κε ραξαθηεξηζηηθά 

Γηαπνιηηηζκηθνχ ρνιείνπ- Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη «Παηδαγσγηθή γηα ινπο, ε 

δηακφξθσζε θνπιηνχξαο εηεξφηεηαο θαη απνδνρήο ζηα κέιε ηνπ θαη ε χπαξμε κνξθψλ 

εγεζίαο πνπ ελλννχλ ηελ εμέιημε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε Οξγαληζκνχο θαη Κνηλφηεηεο 

Μάζεζεο γηα κία απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ σο Γηαπνιηηηζκηθνχ ρνιείνπ θαη 

Κνηλφηεηαο Μάζεζεο. Ζ δηαπνιηηηζκνπνίεζε ησλ Α.Π.. απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ θαη ηεο ειιεληθήο αθνχ δηεπξχλεη ηνπο 

νξίδνληεο, εληζρχεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ απηνεθηίκεζε κέζα απφ δηδαθηηθέο 

ηερληθέο βησκαηηθνχ ηχπνπ πνπ αληαλαθινχλ ζε ζηνηρεία φισλ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην ρψξν ησλ ζρνιείσλ καο. Σα ηζρχνληα ΓΔΠΠ – ΑΠ δίλνπλ δπλαηφηεηεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα αμηνπνίεζε θαη ζηφρεπζε κε δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε. Σα ΑΠ 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ εληάζζνπλ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα ζηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη δηαπνιηηηζκηθνχ εκπινπηηζκνχ ησλ 

Α.Π.. εάλ θαη εθφζνλ δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα, ηθαλφηεηα θαη 

επάξθεηα. αλαθεξζήθακε ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην Α.Π.., ηα νπνία νη 

ζρεδηαζηέο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ νθείινπλ λα παίξλνπλ ππφςε εληάζζνληαο ζ‘ 

απηά ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σν κέιινλ κηαο κεηαξξχζκηζεο θαη 
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εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη γλψζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ επηηπρία κηαο κεηαξξχζκηζεο ζχκθσλα κε έξεπλεο, ην είδνο κάζεζεο 

πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζθέςε, ηα πηζηεχσ θαη ηελ πξάμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αιιαγήο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηεο ζηε εθπαηδεπηηθή πξάμε (Hargreaves & Fullan, 

2008). Γη‘ απηφ δηεζλψο, αιιά θαη ζηε ρψξα καο, γίλεηαη πξνζπάζεηα ε φπνηα κεηαξξχζκηζε 

λα ζπλνδεπηεί θαη ππνζηεξηρηεί απφ επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ινγηθή ηεο δηαξθνχο «επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο» (Νηθνιάνπ, 1999). 
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Abstract: The purpose of the current research is to examine the views of music teachers that 

work in primary education, concerning the problems theyface in their work.In this context, a 

quality research was designed and conducted in a sample of fifteen (15) music teachers in the 

Achaia district. The research data was derived from semi-constructed interviews and the 

results were analyzed with the method of thematic analysis. The sample music teachers 

mentioned that the lack of a music classroom complicates their teaching, in the same way as 

inefficient digital equipment of the school units and the non distribution of the music books to 

the students by the Ministry of Education. Furthermore they reckon that, if they were given 

more teaching time, they would correspond better with the variety of educational duties and 

they would create more essential relationships both with students and colleagues.  

Key words: music teachers, music teachers΄ problem 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο, πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηα  

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.ην πιαίζην απηφ 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα ζε δείγκα δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθψλ 

κνπζηθήο αγσγήο ηνπ λνκνχ Αραΐαο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αληιήζεθαλ κέζσ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ φηη δπζθνιεχεη ηελ άζθεζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο ε έιιεηςε αίζνπζαο κνπζηθήο, ν αλεπαξθήο ςεθηαθφο εμνπιηζκφο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε κε δηαλνκή απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηνπο καζεηέο ησλ βηβιίσλ 

κνπζηθήο ηνπ καζεηή. Δπηπιένλ ζεσξνχλ φηη εάλ είραλ πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν ζα 

αληαπνθξίλνληαλ θαιχηεξα ζηηο πνιππνίθηιεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ζα 

δεκηνπξγνχζαλ πην νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο, πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο 
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Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ εξεπλψλ ε θαιιηέξγεηα ηεο 

κνπζηθφηεηαο, ηεο έκθπηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ γηα θαιιηηερληθή θαη δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ 

θαη ζπγρξφλσο ζηε δεκηνπξγία κηαο δηα βίνπ ζρέζεο κε ηελ ηέρλε ησλ ήρσλ.  

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ην έρεη 

εληάμεη ζην πξφγξακκα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο απηφλνκν θαη δηαθξηηφ  δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 πεξίπνπ. Παξφια απηά ε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε 

φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία δελ είλαη ελζαξξπληηθή. Οη 

πξνζπάζεηεο,πνπ έγηλαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηε ζχληαμε θαη 

έθδνζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο 

Αγσγήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ βνήζεζαλ γηα λα δηαθνξνπνηεζεί αηζζεηά ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε.  

Πξνβιήκαηα φπσο, νη ειιηπείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, νη ζπρλέο 

κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θ.α. δπζρεξαίλνπλ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο θαη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ηαχξνπ, 2006 · Μνπζηάξδα & 

Πελέθειεο, 2010 · Κεξακηδά &Βατνχιε, 2017 · αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017).  

Καηφπηλ κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλαδείρηεθε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο νη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία (Βεξγίδεο, 2012). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δηεξεπλνχλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή γεληθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνίπξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Γνχθαο, θ.α. 2008 · Αγγειίδνπ, 2016). 

Δμαηηίαο ηεο αλάγθεο ζηήξημεο ηνπ απαηηεηηθνχ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ θαινχληαη λα είλαη ζπγρξφλσο θαη θαιιηηέρλεο θαη 

παηδαγσγνί, επηιέρηεθε ε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη απνθαζίζηεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

1. Ο ξφινο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε     

Ζ κνπζηθή σο ηέρλε θαη επηζηήκε  είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ  θαη σο 

εθ ηνχηνπ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε κέξα ηεο 

γέλλεζήο ηνπ. Χο κνξθή ηέρλεο απνηειεί κέζν απηφ-έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη 

εμσηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε γλσζηηθή, ςπρνθηλεηηθή θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αλζξψπνπ (Shulkin&Raglam, 2014). Χο 

επηζηήκε, είλαη έλαο ηνκέαο γλψζεο, πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε ήρσλ κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε, 

εθηέιεζε θαη αθξφαζε ελφο έξγνπ θαη έρεη λα επηδείμεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ 

δεκηνπξγίεο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο.  

ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ε κνπζηθή σο αγσγή πεξηιακβάλεη νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

εκπεηξίεο, πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη αληηιήςεσλ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθφηεηαο, ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ (Scripp, 2002). 

Οη λεφηεξεο θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηνπ 20
νπ

 αηψλα αλέδεημαλ ην ξφιν ηεο 

κνπζηθήο θαη ησλ ηερλψλ γεληθφηεξα θαη ηφληζαλ ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ελαζρφιεζε κε απηή γηα ην άηνκν σο κνλάδα θαη ην άηνκν σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

(Bruner, 1969 · Maslow, 1971).  

Λίγν αξγφηεξα ν Gardner (1985), παξνπζίαζε ηε κνπζηθή λνεκνζχλε σο κηα απφ ηηο πνιιέο, 

δηαθνξεηηθέο, απηφλνκεο θαη ην ίδην ζεκαληηθέο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο. Ο 

Gardner ηφληζε φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα φισλ ησλ ηχπσλ 

λνεκνζχλεο θαη φρη κφλν ηεο ινγηθφ - καζεκαηηθήο θαη γισζζηθήο, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004).  

Ζ κνπζηθή επίζεο είλαη κηα ηέρλε πνπ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηε κηθξή ηνπ ειηθία. πσο δηαπηζηψλεη ε Hallam (2010) ζε άξζξν ηεο κε ζέκα 

ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ θνηλσληθή θαη 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, νκάδεο παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε νξγαλσκέλεο 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζαλ απμεκέλε απηνεθηίκεζε θαη θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε άιια παηδηά, κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη ππεξείραλ 

ζε ζρέζε κε νκάδεο παηδηψλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν 2002, ε Scripp, ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο 

αγσγήο ζηε ζρνιηθή επηηπρία ζπκπέξαλε φηη ε κνπζηθή αγσγή δξα σο θαηαιχηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνχ.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ εξεπλψλ ε κνπζηθή ηθαλφηεηα 

ελππάξρεη ζε θάζε αλζξψπηλν νλ θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε άζθεζή ηεο κέζσ ηεο 

κνπζηθήο αγσγήο δηακνξθψλεη νινθιεξσκέλα θαη πνιχπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

παηδηνχ. Ζ πνηνηηθή κνπζηθή αγσγή είλαη δηθαίσκα θάζε παηδηνχ θαη ππνρξέσζε θάζε 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εκπλεχζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ 

αγάπε γηα αηζζεηηθέο εκπεηξίεο, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην θξηηηθφ πλεχκα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο πιηζηηθήο 

θαη κεηαζρεκαηηδφκελεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε. 

ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο πξνθχπηεη δηηηφο θαη 

απαηηεηηθφο. Καιείηαη λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηελ ηδηφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπ 
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παηδαγσγνχ, λα αλαπηχμεη ηε κνπζηθφηεηα ησλ παηδηψλ, λα εκθπζήζεη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηηο 

ηέρλεο θαη λα πξνσζήζεη θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο. Τπφ απηφ ην πξίζκα γελληνχληαη 

εχινγνη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ ππφ ηηο νπνίεο ν 

εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο δηεμάγεη ην έξγν ηνπ θαη αθνινχζσο θαηά πφζν απηέο ιεηηνπξγνχλ 

ππνζηεξηθηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ απηνχ. 

2. Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Ζ κνπζηθή αγσγή έρεη εληαρζεί σο απηφλνκν θαη δηαθξηηφ αληηθείκελν ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο εδψ θαη ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο 

απηήο δηαδξνκήο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο κνπζηθήο αγσγήο 

έρεη ζαθψο αλαβαζκηζηεί ρσξίο φκσο λα έρεη θηάζεη λα έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

Σν 2003 κέζα ζην πιαίζην ηνπ καζεηνθεληξηθνχ θαη βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο 

εληάζζεηαη θαη ε ζχληαμε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηίηιν «Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ» (Γ.Δ.Π.Π..) θαη «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ» (Α.Π..) Μνπζηθήο (Φ.Δ.Κ. 303-304/η. Β΄/13-3-2003). Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηέρνληαη θαη ζηελ νλνκαζία ηνπ, είλαη ε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ην 

εληαίν πιαίζην αλάπηπμεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. 

Σε ζχληαμε ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π. ηεο κνπζηθήο αθνινχζεζε ε ζπγγξαθή ησλ πξψησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, πνπ φκσο εηζήρζεζαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα 

σο εμήο:ην 2007 γηα ηηο Γ΄- Γ΄(έλα βηβιίν), Δ΄ θαη Σ΄,ην 2009 ην Αλζνιφγην Σξαγνπδηψλθαη 

ην 2010 ηα βηβιία γηα ηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Μηα δεθαεηία κεηά ηελ αξρηθή παξνπζίαζε ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π. ηεο κνπζηθήο, 

ζπληάζζεηαη έλα λέν Πξφγξακκα πνπδψλ κε φξακα ην Νέν ρνιείν θαη ην ζηαδηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Παηδείαο (Τπνπξγηθή Απφθαζε 124462/Γ2/1-11-2011). 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Μνπζηθήο ζεσξήζεθε αλαγθαία ιφγσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

θαη ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ) ζχκθσλα κε ηε Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

 ηα 800 Γεκνηηθά ζρνιεία κε πξφγξακκα ΔΑΔΠ απμάλνληαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο 

κνπζηθήο ζηηο Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ απφ κηα ζε δπν εβδνκαδηαίσο ζηελ πξσηλή δψλε, ζηηο 

ππφινηπεο ηάμεηο παξακέλεη κνλφσξε ε εβδνκαδηαία δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο γίλνληαη επηπιένλ ψξεο κνπζηθήο αγσγήο απφ 

εθπαηδεπηηθφ πάληα ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

Σν Νέν Πξφγξακκα Μνπζηθήο είλαη έλα εληαίν, αλνηθηφ θαη επέιηθην Π.. θαη πξνζθέξεη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα νξγαλσκέλν πιαίζην, ψζηε λα «ελνξρεζηξψλεη» ην κάζεκά ηνπ 
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ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κέζα απφ θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Σν 2014 ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.) (πξψελ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) 

παξνπζίαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαζεσξεκέλε 

έθδνζε ηνπ Π.. Μνπζηθήο ηνπ 2011. Σν Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Νέν ρνιείν-

ρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα» ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ 2014 γηα ηε Μνπζηθή –

Νεπηαγσγείν- Γεκνηηθφ - Γπκλάζην ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ζεσξεηηθφ πιαίζην κε απηφ ηνπ 

2011, αιιά είλαη πην αλαιπηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη γηα θάζε νκάδα ηάμεσλ 

αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηνπο αλάινγνπο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν, πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαζψο 

θαη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηπρφλ δηαζέζηκνπ επνπηηθνχ πιηθνχ.  

3.Κξηηηθή απνηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

ηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αληηθείκελν ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο έρεη απνηηκεζεί ζεηηθά 

απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (ΗΠΔΜ-ΓΟΔ, 2011, ζ.277-278). Σν 

κάζεκα ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο κέζσ ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο 

βνεζάεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. πλεπψο ε νξγαλσκέλε 

θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ 

θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ σξνινγίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. εκαληηθή πεγή 

απνηχπσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εμέιημεο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηε ζρνιηθή δσή 

είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ην δηδάζθνπλ. 

ε έξεπλα ηεο Αγγειίδνπ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνπζηθήο απάληεζαλ φηη ν μερσξηζηφο εηδηθά εμνπιηζκέλνο ρψξνο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηφο ηνπο ζα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηνπ. Μηα 

αίζνπζα κνπζηθήο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζχλδεζε ζην internet, βηληενπξνβνιέα, 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα, εληζρπκέλα ερεία, αξκφλην, θξνπζηά φξγαλα θ.α. (Αγγειίδνπ, 2016). Ζ 

εξγαζηεξηαθή θχζε ηνπ καζήκαηνο δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα ζε απιέο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο, πνπ γίλνληαη ηα ππφινηπα ζεσξεηηθά καζήκαηα (ηαχξνπ, 2006). Ζ έιιεηςε 

αίζνπζαο κνπζηθήο ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο, θαζψο είλαη ππνρξεσκέλνη ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα λα 

κεηαθέξνπλ ην πιηθφ ηνπο (π.ρ. βηβιία, αξκφλην, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θξνπζηά φξγαλα 

θ.ά.) απφ αίζνπζα ζε αίζνπζα ρσξίο λα κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ έηζη θαηάιιεια επηιεγκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ην κάζεκά ηνπο (Μνπζηάξδα & Πελέθειεο, 2010). Οη αλεπαξθείο 

πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαηαγξάθνληαη σο ην θπξίαξρν πξφβιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ ζηε πνζνηηθή έξεπλα ησλ αθθνχιε θαη Βεξγίδε (2017) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αηζζεηηθήο αγσγήο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ηεο θνληνχξε (2019). 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10875/1967_%CE%A0%CE%A3_%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9D%CE%97%CE%A0_%CE%94%CE%97%CE%9C_%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10875/1967_%CE%A0%CE%A3_%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9D%CE%97%CE%A0_%CE%94%CE%97%CE%9C_%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10875/1967_%CE%A0%CE%A3_%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9D%CE%97%CE%A0_%CE%94%CE%97%CE%9C_%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
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Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ηνπ ηαχξνπ (2006) (429 ζπλνιηθά) 

δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνζνζηφ πνπ θηάλεη θαη ην 90% απφ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο. Πξνηείλνπλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο πξνο ηνπο ζθνπνχο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Ζ γεληθή δηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ ΓΔΠΠ-

ΑΠ Μνπζηθήο δεκηνπξγνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζχγρπζε. Ζ πξνψζεζε 

ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο πξνυπνζέηεη άιιε ζρέζε ρξφλνπ-χιεο, 

απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο 

(Γηψηε, Υαηδεδεκεηξίνπ & Παπισκαηάο, 2005).  

ρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε έξεπλα ηεο Αλδξεάθνπ (2015) πξνζθέξεη ζεκαληηθά 

επξήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

απάληεζαλ φηη ηα βηβιία κνπζηθήο δελ έρνπλ αθνινπζία πεξηερφκελνπ απφ ην απιφ ζην 

ζχλζεην θαη απφ ην ζηνηρεηψδεο ζην πξνρσξεκέλν νχηε δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απφ επίπεδν ζε επίπεδν. Οη αζαθείο δηαηππσκέλνη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη θαίλεηαη λα απνηεινχλ επίζεο κεηνλέθηεκα ησλ βηβιίσλ κνπζηθήο.  

ηελ έξεπλα ηνπ ΗΠΔΜ-ΓΟΔ (2011) νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο απνηηκνχλ ζεηηθά ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, αιιά εληνπίδνπλ ζηε ζπγγξαθή ηνπο ζηνηρεία πξνρεηξφηεηαο αλαθεξφκελνη 

θπξίσο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ.  

Πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί ε έξεπλα ηεο Αγγειίδνπ (2016), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 

κφλν ην 11% ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ηεο έξεπλάο ηεο ρξεζηκνπνηεί ηα βηβιία ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, ελψ νη ππφινηπνη επηιεθηηθά ζε δεθαπελζήκεξε βάζε ή ζπάληα. Δπίζεο 

φζνη έρνπλ πξνυπεξεζία κεγαιχηεξε απφ 16 έηε πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηθφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Αλδξεάθνπ, 2015). 

ζνλ αθνξά ην εβδνκαδηαίν σξάξην ζηα πιαίζηα ηνπ «Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ» (ΦΔΚ 1324/11-5-2016, η. Β) νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δηδάζθνπλ ζε φια ηα 

δεκνηηθά ζρνιεία (ηεηξαζέζηα θαη άλσ) απφ κία ψξα ηελ εβδνκάδα θαη ζηηο έμη ηάμεηο. Ζ 

κείσζε απηή ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο (ζην πξνεγνχκελν 

σξνιφγην πξφγξακκα πξνβιέπνληαλ δπν ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ θαη κηα 

ψξα ηελ εβδνκάδα γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο) έξρεηαη ζε αληίζεζε κε θαηαγεγξακκέλεο κέζσ 

εξεπλψλ απφςεηο ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ.  

ηελ έξεπλα ηεο Αγγειίδνπ (2016) νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δειψλνπλ ηελ αλάγθε γηα 

δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ σξψλ δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, φπσο ε δεκηνπξγία ζρνιηθήο ρνξσδίαο θαη νξρήζηξαο. Ζ 

αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο γηα αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπο 

έρεη θαηαγξαθεί ήδε απφ ηελ έξεπλα ηνπ ηαχξνπ ην 2006, ελψ θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Κεξακίδα θαη Βατνχιε (2017) νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη κηα ψξα ηελ εβδνκάδα είλαη 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Οη πεξηνξηζκέλεο ψξεο 
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δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζεκαίλνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πιήξνπο σξαξίνπ ηνπο ζα κεηαθηλνχληαη ζε δχν έσο θαη ζε πέληε 

ζρνιεία ηελ εβδνκάδα. Ζ ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ζε πνιιά 

ζρνιεία δελ δηεπθνιχλεη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαδειθηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Ηνξδαλίδνπ, 2016 · αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017). Δπηπξφζζεηα ην 

γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο λα δεκηνπξγήζεη 

πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη νπζηαζηηθά ηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θαζελφο (VanWeelden&Whipple, 2014 · Κεξακίδα &Βατνχιε  

2017). 

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο, πνπ είλαη κέξνο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη απφξξνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πνπ επεξεάδεη ηε  ιεηηνπξγία 

ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο είλαη νη πνιιαπιέο ζρέζεηο εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο θαη νη θαζπζηεξεκέλεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Ζ κε έγθαηξε πξφζιεςε 

αλαπιεξσηψλ, πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ε θαζπζηεξεκέλε θαη θάζε ρξφλν ζε 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ δπζρεξαίλεη ηελ 

θαζεκεξηλή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ θαη 

παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

(αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017). Οη επηινγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ επλννχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ ελ γέλεη θαη ηνπο κνπζηθνχο εηδηθφηεξα θαη ηνπο ζηεξεί ηε 

δπλαηφηεηα κηαο κφληκεο εθπαηδεπηηθήο βάζεο θαη καθξφπλννπ ζρεδηαζκνχ ηνπ δηδαθηηθνχ 

ηνπο έξγνπ (Αγγειίδνπ, 2016).  

Οη ειιηπείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε αξλεηηθή θξηηηθή 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε κε γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ν 

πεξηνξηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζε κηα ψξα 

ηελ εβδνκάδα θαη νη ζπρλέο αιιαγέο ησλ ζρνιείσλ πνπ δηδάζθνπλ θάζε ρξφλν νη 

εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζπλζέηνπλ κηα θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη ελζαξξπληηθή γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο δηαγξάθεηαη δχζθνινο, θαζψο πξνζπαζεί παξά ηηο φπνηεο 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπ.ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε Πνιηηεία νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαη λα ζσξαθίδεη ην πιαίζην 

γηα κηα Μνπζηθή Αγσγή, ηθαλή λα εκπλέεη ζηε λέα γεληά δεκηνπξγηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε θαη 

αηζζεηηθή απφιαπζε.  

4.Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηαηππψζεθε είλαη ην εμήο:Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ηελ άζθεζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο; 
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Ο ηχπνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ελφο 

επέιηθηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Χο 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ 

είλαη έλαο πξνζθηιήο ηξφπνο ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, γηαηί εληζρχεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε, λνεκαηνδνηεί ηε ιεθηηθή θαη κε επηθνηλσλία θαη ζπληειεί ζηελ αλαθάιπςε 

λέσλ πηπρψλ ηνπ ππφ κειέηε εξεπλεηηθνχ πεδίνπ (Flick, 2017).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 2020 ζην 

λνκφ Αραΐαο.Σν δηαζέζηκν δείγκα απνηέιεζαλ 15 εθπαηδεπηηθνί  κνπζηθήο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, δψδεθα γπλαίθεο θαη ηξεηο άλδξεο εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο, ειηθίαο 38-55 εηψλ 

κε δηδαθηηθή εκπεηξία απφ 14 έσο 29 ρξφληα. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πξνζέθεξαλ 

ελδηαθέξνληα δεδνκέλα, σζηφζν δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, γηαηί βαζίδνληαη ζηηο απφςεηο 

κεξίδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λ. Αραΐαο.  

Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ επηιέρηεθε ε 

κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, ε νπνίαδηεπθφιπλε ηε ζπκπχθλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη κέζσ ζπζρεηίζεσλ θαη ζπγθξίζεσλ νδήγεζε ζηελ εξκελεία ησλ απφςεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ ηειηθή έθζεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ 

(Creswell, 2011). 

5. Απνηειέζκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

5.1 Πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο πξνο ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηφο ηνπο.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ, δέθα (10) ζηνπο δεθαπέληε (15), δήισζε φηη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε έιιεηςε αίζνπζαο κνπζηθήο ιφγσ 

θπξίσο θηεξηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δηδάζθνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

απηνί αλαθέξνπλ φηη δπζθνιεχνληαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηφο ηνπο, φηαλ ζε θάζε 

δηδαθηηθή ψξα αιιάδνπλ αίζνπζα θαη κεηαθέξνπλ θαη φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, κνπζηθά 

φξγαλα, laptop, θσηνηππίεο θαη πξνζσπηθά αληηθείκελα: 

3.1:«…ιε ηε κέξα ζηα δηαιείκκαηα πεγαηλνέξρνκαη θαη αλεβνθαηεβαίλσ ζθάιεο 

θνπβαιψληαο πξάγκαηα…».  

8.1:«…ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο φκσο δελ έρεη ην δηθφ ηνπ ρψξν νξγαλσκέλν θαη θάζε 

ψξα κεηαθηλείηαη θαη ζε άιιε αίζνπζα ην κάζεκα ράλεη ζε έκπλεπζε, δεκηνπξγία  θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα…». 
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Πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα σο πξνο ηελ αίζνπζα, γηαηί έρνπλ ζην 

ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο δηθή ηνπο αίζνπζα γηα ην κάζεκά ηνπο, πνπ ηελ έρνπλ 

νξγαλψζεη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ καζήκαηνο. Αμίδεη 

λα ηνληζηεί φηη νη πέληε απηνί εθπαηδεπηηθνί είλαη κφληκνη κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο (θαηά κέζν φξν 16 ρξφληα): 

1.1: «Δγψ πξνζσπηθά είκαη απφ ηηο πην ηπρεξέο λνκίδσ πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν, γηαηί έρσ 

δηθή κνπ αίζνπζα κνπζηθήο, έρσ θξνπζηά φξγαλα, έρσ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε κνπ, έρσ cd θαη 

γεληθψο είκαη ηθαλνπνηεκέλε….». 

Χο επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πνπ δηδάζθνπλ αλάδεημαλ νρηψ (8) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηελ έιιεηςε ςεθηαθνχ εμνπιηζκνχ: 

4.1 : «Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ε ζχλδεζε κε ην Internet θαη φηη δελ έρσ ζηελ αίζνπζά 

κνπ ππνινγηζηή. Θα επηζπκνχζα θαη έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, γηαηί έρσ επηκνξθσζεί ζηε 

ρξήζε ηνπ θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ». 

5.2 Πξνβιήκαηα σο πξνο ην δηδαθηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ  

ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ σο πξνο ην δηδαθηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Με 

εμαίξεζε κηα (1) εθπαηδεπηηθφ πνπ απάληεζε φηη δελ αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα 

αλαθνξηθά κε απηφ ην ζέκα νη ππφινηπνη δεθαηέζζεξεηο (14) δηαηχπσζαλ ηα εμήο 

πξνβιήκαηα: 

Γέθα (10) εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εθδήισζαλ έληνλα ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο κε ην γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηα 

ηειεπηαία 4 πεξίπνπ ρξφληα δίλεη ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ κφλν ην 

ηεηξάδην εξγαζηψλ γηα ηε κνπζηθή θαη φρη ην βηβιίν καζεηή: 

12.2 : «Πξφβιεκα επίζεο ζνβαξφ έρσ πνπ δελ κνηξάδεη ην Τπνπξγείν ηα βηβιία καζεηή. Απηφ 

είλαη απαξάδεθην ελ έηε 2020, λα δηδάζθσ κνπζηθή αγσγή κφλν κέζα απφ έλα βηβιίν 

εξγαζηψλ, ρσξίο νη καζεηέο λα έρνπλ εηθφλα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην θάζε θεθάιαην». 

Ορηψ (8) εθπαηδεπηηθνί δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη ηα ζρνιηθά βηβιία ρξεηάδνληαη αιιαγή, 

γηαηί έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζχγρξνλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, λα αθνινπζνχλ ηηο ηξέρνπζεο 

κνπζηθνπαηδαγσγηθέο ηάζεηο θαη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο  εμειίμεηο: 

8.2 :«…Βέβαηα κε ηα ησξηλά δεδνκέλα ηα βηβιία πξέπεη λα αιιάμνπλ. Να βγεη έλα θαηλνχξγην 

δηδαθηηθφ παθέην ζπλδεδεκέλν κε ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο κνπζηθέο πεγέο πνπ λα  κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε». 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο απφ έμη (6) εθπαηδεπηηθνχο ε δπζιεηηνπξγία πνπ ππάξρεη ζε ζρέζε κε 

ηα ζρνιηθά cd πνπ ζπλνδεχνπλ ηα βηβιία γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο. ε θάπνηα ζρνιεία δελ 
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ππάξρνπλ πηα απηά ηα cd, ζε θάπνηα είλαη ραιαζκέλα θαη ζε φζα ππάξρνπλ δηαηππψλεηαη ε 

άπνςε φηη πξέπεη λα επαλαθπθινθνξήζνπλ γηα λα είλαη πην εχρξεζηα θαη πην νπζηαζηηθά ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο: 

9.2 : «…Σψξα ζε ζρέζε κε ηα cd πνπ ζπλνδεχνπλ ηα βηβιία ζην ζρνιείν πνπ είκαη νξγαληθά 

ηα έρσ θπιάμεη, ζηα ππφινηπα ζρνιεία πνπ πεγαίλσ δελ ππάξρεη ηίπνηα». 

5.3 Πξνβιήκαηα σο πξνο ην σο πξνο ην ηζρχνλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη (Α.Π..) Μνπζηθήο 

ηελ επφκελε εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πνην είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο πξνο ην ηζρχνλ «Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ» (Γ.Δ.Π.Π..) θαη «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ» 

(Α.Π..) γηα ηε Μνπζηθή.  

Γέθα (10) εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ σο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηελ έιιεηςε ξεαιηζκνχ θαη 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. ζε 

ζρέζε κε ην δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν ηνπ καζήκαηνο: 

4.3: «…ε έλα κνλφσξν κάζεκα δελ κπνξείο λα πεηχρεηο φινπο απηνχο ηνπο ζηφρνπο.…». 

Σέζζεξεηο (4) εθπαηδεπηηθνί δηαηχπσζαλ φηη ε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ δηδαζθαιίαο ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνυπνζέηεη ζρνιεία κε άξηζηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο: 

12.3: «…Δπίζεο νη πξνηάζεηο απηέο απεπζχλνληαη ζε ζνχπεξ εμνπιηζκέλα ζρνιεία, κε 

κνπζηθά φξγαλα, κνπζηθή βηβιηνζήθε, αξρεία ήρνπ θαη αίζνπζα θαηάιιεια δηακνξθσκέλε 

κφλν γηα κνπζηθέο δξάζεηο. Δγψ κέρξηο ζηηγκήο ζηα 18 ρξφληα πνπ δηδάζθσ ζηελ πξσηνβάζκηα 

δελ έρσ βξεη ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο». 

Δπίζεο ηξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί δηαηχπσζαλ ηελ αλάγθε αλαλέσζεο, επηθαηξνπνίεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ δηαηχπσζαλ: 

10.3: «Σν ζεσξεηηθφ ηνπο πιαίζην δελ έρεη επηθαηξνπνηεζεί, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν καο». 

Σέινο, δχν (2) εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ φηη δελ αλαθέξνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ: 

7.3: «… Καη σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο  πνπ γίλεηαη αλαθνξά  δελ αλαθέξνληαη νη ηξφπνη 

ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηε κνπζηθή». 

5.4 Πξνβιήκαηα σο πξνο ην δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ην δηδαθηηθφ ρξφλν, φια ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο 

απάληεζαλ αβίαζηα φηη ν δηδαθηηθφο ρξφλνο ηνπ καζήκαηνο ηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ψξα 

ηελ εβδνκάδα αλά ηκήκα δελ επαξθεί. Ζ κε επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ νθείιεηαη ζε 
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έλα κηθξφ κέξνο ζηε θπζηνινγηθή απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ ιφγσ εθδξνκψλ, αξγηψλ  θ.ιπ., 

αιιά θαηά θχξην ιφγν ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 3 

έσο 5 ζρνιηθέο γηνξηέο ην ρξφλν, ν εξγαζηεξηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο θαη ε θάιπςε 

ηεο χιεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. χκθσλα κε κηα ραξαθηεξηζηηθή αλαθνξά: 

9.4: «Δίλαη πάξα πνιχ ιίγνο, γηαηί έρνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε ην παηδαγσγηθφ θνκκάηη, ην 

ςπρνπαηδαγσγηθφ, είλαη ην κνπζηθνθηλεηηθφ, νη θαηαζθεπέο, ε ειεθηξνληθή  επαθή ησλ 

παηδηψλ, ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ, νη γηνξηέο θαη πνιιά άιια. Μαο δεηάλε ηα 

πάληα θαη ρξνληθά καο δίλνπλ ην κεδέλ….». 

5.5 Πξνβιήκαηα σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζε ζρέζε 

κε ηε ζχλζεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηφο  ηνπο.  

Σξία είλαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ εληφπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηε ζχλζεζε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ έιιεηςε πξφβιεςεο σξψλ γηα ζρνιηθή ρνξσδία ζην σξνιφγην ζρνιηθφ πξφγξακκα είλαη 

κηα παξάκεηξνο πνπ δπζθνιεχεη ηε δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

γηαηί φπσο αλαθέξνπλ αθηεξψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πνιιέο ψξεο γηα 

πξφβεο κε ηε ζρνιηθή ρνξσδία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ, κε 

ζπλέπεηα λα κέλνπλ πίζσ ζηελ θάιπςε ηεο χιεο ηνπο: 

2.5: «…Δπηπιένλ, πνιχ ρξήζηκε ζα ήηαλ ε δηάζεζε κηαο ή δχν επηπιένλ σξψλ εβδνκαδηαίσο 

γηα ηελ πην ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ, εθφζνλ ζαλ εηδηθφηεηα ζπκκεηέρνπκε 

επηθνπξηθά ζε φιεο…». 

Σελ θνχξαζε απφ ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε δηδαζθαιία ζε δχν θαη ηξεηο ζρνιηθέο κνλάδεο εθθξάδνπλ σο πξφβιεκα επίζεο πέληε (5) 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο: 

3.5 : «Γηδάζθσ ζε ηξία ζρνιεία ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη δελ έρσ 

θνπξαζηεί ηφζα ρξφληα λα κεηαθηλνχκαη ζε 3 ζρνιηθέο κνλάδεο εβδνκαδηαίσο θαη λα ζθέθηνκαη 

φια επί ηξία: ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ «ηξέρνπλ», ηηο γηνξηέο ηνπο, ηηο ζπδεηήζεηο-

ζπλελλνήζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηα ελ γέλεη πξνβιήκαηα κε ηνπο καζεηέο θ.α.….». 

Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

σο πξφβιεκα φηη ην κάζεκα είλαη κνλφσξν θαη δελ έρνπλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα λα «ρηίζνπλ» 

κηα πην νπζηαζηηθή ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνπζηθή. Θεσξνχλ φηη πξέπεη λα απμεζεί ην 

σξάξην δηδαζθαιίαο αλ φρη γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπιάρηζηνλ λα γίλεη π.ρ. 2 ψξεο εβδνκαδηαίσο 

γηα ηηο Α-Β είηε γηα ηηο Γ-Γ είηε γηα ηηο Δ-Σ: 

15.5: «…Σν κφλν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη  είλαη φηη ζε θάπνηεο ηάμεηο ζα ήζεια 

πεξηζζφηεξεο ψξεο. Δγψ βαζηθά ζα ήζεια ζηηο κηθξέο ηάμεηο,  δειαδή ζηελ Πξψηε θαη Γεπηέξα,  
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πεξηζζφηεξεο ψξεο κε ηα παηδηά. Απηά ηα παηδάθηα έρνπλ πην πνιχ αλάγθε απηφ ην κάζεκα. 

Γείρλνπλ κεγαιχηεξε ραξά θαη ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηα πην κεγάια». 

5.6 Πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

ηελ επφκελε εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο ηνπο. Σξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ νξγαληθά πνιιά ρξφληα ζηα 

ζρνιεία ηνπο δήισζαλφηη δελ αληηκεησπίδνπλ θαλέλα πξφβιεκα κε ηνπο καζεηέο ηνπο: 

15.6: «Δπεηδή είκαη πνιιά ρξφληα ζε απηφ ην ζρνιείν ηα παηδηά ηα γλσξίδσ θαη κε γλσξίδνπλ 

πάξα πνιχ θαιά θαη δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα». 

Απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο αξθεηνί (5) απάληεζαλ φηη εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ καζεηψλ πνπ έρνπλ θάζε ρξφλν δπζθνιεχνληαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ παηδηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή εηδηθέο αλάγθεο: 

3.6: «…Παξφια απηά πξνβιεκαηίδνκαη ζην ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ παηδηψλ ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο…Γελ μέξσ αλ ηνπο ζπκπεξηθέξνκαη  κε ην ζσζηφ παηδαγσγηθφ ηξφπν….». 

Δπίζεο θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί (3) αλαθέξζεθαλ ζε πξνβιήκαηα ιφγσ άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο 

κεξηθψλ καζεηψλ: 

5.6: «Κάπνηνη ειάρηζηνη δεκηνπξγνχλ αλαζηάησζε ζηελ ηάμε θαη ραιάλε ην θιίκα». 

Σελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο 

απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ σο πξφβιεκα δχν (2) εθπαηδεπηηθνί θαηαινγίδνληαο 

σο θχξηα αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο ην γεγνλφο φηη ην κάζεκα είλαη κνλφσξν: 

6.6: «Σν πξφβιεκα σο πξνο απηφ πεγάδεη επεηδή ην κάζεκα είλαη κνλφσξν…». 

Ζ δηδαζθαιία ζε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε δηαρείξηζε κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ θάζε 

ρξφλν δπζθνιεχεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο αθφκε θαη ζε πην απιά 

ζέκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ δχν (2) εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα κάζνπλ ηα 

νλφκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο, γεγνλφο φκσο πνπ ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ζηε ηάμε ηεο κνπζηθήο: 

13.6: «Πην πνιχ κε απαζρνιεί φηη ζε 3 ζρνιεία κε ηελ ελαιιαγή ησλ ηάμεσλ δελ κπνξψ λα 

ζπγθξαηήζσ ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ. Θέιεηο λα απεπζπλζείο ζε έλα παηδάθη θαη πξέπεη λα 

θνηηάμεηο ην πιάλν ή ηνλ θαηάινγν. Δίλαη θάηη πνπ κε ελνριεί…». 

5.7 Λνηπά πξνβιήκαηα  

Οινθιεξψλνληαο ηελ έξεπλα,δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αλαθέξνπλ θάπνην άιιν πξφβιεκα πνπ δελ έρεη επηζεκαλζεί θαη ελδερνκέλσο δπζθνιεχεη ην 

έξγν ηνπο.  
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Σέζζεξεηο (4) εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ λα πξνζζέζνπλ θάπνην άιιν 

πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο, ζεκεηψλνληαο, βέβαηα, θάπνηνη φηη ίζσο απηφ λα 

νθείιεηαη ζηελ νιηγφσξή παξακνλή ηνπο ζην θάζε ζρνιείν: 

11.7: «…Δίκαζηε ιίγν απνζηαζηνπνηεκέλνη, γηαηί έηζη είλαη ε θχζε ηεο δνπιεηάο καο, αθνχ 

πεγαίλνπκε ζε ηφζα ζρνιεία». 

Πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί επαλήιζαλ θαηά θάπνην ηξφπν ζην πξφβιεκα ηνπ ιηγνζηνχ ηνπο 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Πηζηεχνπλ φηη ην γεγνλφο απηφ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εδξαίσζε ηεο 

ζέζεο ηνπο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ καζήκαηφο ηνπο ζην ζρνιείν, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο, ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ζηελ 

νινθιήξσζε θαη θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο: 

5.7 : «Λνηπφλ…Θεσξψ φηη ην  κνλφσξν ηνπ καζήκαηνο εκπνδίδεη ηελ γλσξηκία κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη ην ρηίζηκν κηαο ζρέζεο καδί ηνπο πνπ ζα βνεζνχζε ζηε 

κάζεζε. Δπίζεο νη κεηαθηλήζεηο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν δεκηνπξγνχλ άγρνο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ…». 

Γχν (2) εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

δαζθάινπο ζηελ επηινγή ηνπ κνπζηθνχ κέξνπο ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο: 

6.7: «ηηο γηνξηέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαγθαδφκαζηε λα αθνινπζήζνπκε ηηο ππνδείμεηο 

ησλ δαζθάισλ γηα ην ηη ζα θάλνπκε…. Λίγεο είλαη νη θνξέο πνπ καο αθήλνπλε λα επηιέμνπκε ηη 

ζα θάλνπκε ζην κνπζηθφ κέξνο». 

Άιινη δχν (2) εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ έλα θνηλφ ηνπο πξφβιεκα, πνπ αθνξά ηε κε 

δεκηνπξγία λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο: 

14.7: «Πξφβιεκα γηα κέλα πξνζσπηθά είλαη φηη δελ αλνίγνπλ ζέζεηο νξγαληθέο ζην λνκφ καο 

παξφηη είλαη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζηε δηάζεζε, κε  απνηέιεζκα εγψ λα έρσ ρξφληα 

νξγαληθή ζέζε ζε έλα ζρνιείν εθηφο πφιεο, πνπ δελ κε βνιεχεη ιφγσ απφζηαζεο». 

6. πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο επηβεβαηψλεη επξήκαηα 

πξφηεξσλ κειεηψλ (ηαχξνπ, 2006 · Μνπζηάξδα & Πελέθειεο, 2010) θαη εληνπίδεη σο 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηελ απνπζία ρψξνπ εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Χζηφζν, εθπαηδεπηηθνί κε πνιπεηή 

εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπο δηαζέηνπλ αίζνπζα κνπζηθήο πιήξσο εμνπιηζκέλε. 

πκπεξαίλεηαη φηη ε πνιπεηήο παξακνλή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα 

ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Ο 

αλεπαξθήο ςεθηαθφο εμνπιηζκφο αλαδεηθλχεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο έξεπλαο σο 

αλαζηαιηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζχλδεζε θαη αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηε 

κνπζηθή (Αγγειίδνπ,2016). 
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εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί ε θαηαγεγξακκέλε δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

επαλαιακβαλφκελε ηαθηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα κελ δηαλέκεη ηα βηβιία Μαζεηή ηεο 

Μνπζηθήο ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ. Απηφ ζεσξνχλ φηη ζπκίδεη ηα 

ρξφληα πνπ δελ ππήξραλ ζρνιηθά βηβιία γηα ηε κνπζηθή αγσγή θαη φηη εκπνδίδεη ηελ εμέιημε 

θαη νπζηαζηηθή παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Απφ ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθαίλεηαη ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε γηα ηα ζρνιηθά βηβιία (ΗΠΔΜ-ΓΟΔ, 2011), 

επηζπκνχλ φκσο ηελ αλαλέσζή ηνπο γηα λα ζπκπνξεπηνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ.  

Αξλεηηθή είλαη ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ηζρπφλησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. Μνπζηθήο, γηαηί, κε βάζε ην ιηγνζηφ 

δηδαθηηθφ ρξφλν ηνπ καζήκαηνο, είλαη αλέθηθηνη θαη κε ξεαιηζηηθνί νη πξνηεηλφκελνη ζηφρνη 

ηνπο. Δπηζεκαίλνπλ επηπιένλ φηη ε νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απαηηεί άξηζηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, πνπ ζπαλίδνπλ, φπσο, ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, θαζψο θαη αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ(Γηψηε, Υαηδεδεκεηξίνπ & Παπισκαηάο, 

2005).  

Ζ κφιηο κηα ψξα ηελ εβδνκάδα γηα θάζε ηάμε, πνπ πξνβιέπεηαη σο δηδαθηηθφο ρξφλνο γηα ην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο αγσγήο, απνηειεί ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο έξεπλαο 

ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζε φια ηα επίπεδα(ηαχξνπ, 2006 · Αγγειίδνπ, 

2016 · Κεξακίδα &Βατνχιε, 2017). Οη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δελ πξνιαβαίλνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ παξάιιεια κε ηε ρνξσδία ζε ηξεηο έσο πέληε ζρνιηθέο γηνξηέο ην ρξφλν. 

Γηδαθηηθέο ψξεο ζην σξνιφγην πξφγξακκα γηα πξφβεο ηεο ζρνιηθήο ρνξσδίαο δελ 

πξνβιέπνληαη θαη νη πξφβεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαρξεζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο (Αγγειίδνπ, 2016). Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ γηα ηε ρξνληθή απνζπκπίεζε ηνπ 

βεβαξπκκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο ηελ αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζε ηνπιάρηζηνλ έλα 

ειηθηαθφ  επίπεδν.  

Ζ κεηαθίλεζε ζε παξαπάλσ απφ κηα ζρνιηθέο κνλάδεο εμαηηίαο ηνπ κνλφσξνπ καζήκαηνο 

θνπξάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο ηνπ δείγκαηνο ζσκαηηθά θαη ςπρηθά, θαζψο δελ 

έρνπλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα λα γλσξίζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο 

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νπζηαζηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε 

απνηέιεζκα πεξηζηαζηαθά λα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο εηδηθά ζηελ νξγάλσζε 

ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ(Ηνξδαλίδνπ 2016 · αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017 · Κεξακίδα 

&Βατνχιε,  2017). Καηαδεηθλχεηαη γηα άιιε κηα θνξά φηη νη πνηθίιεο απαηηήζεηο ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κνπζηθήο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο απφ ην 

δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη.  

Δθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ πνιιά ρξφληα ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα θαη έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα έηζη λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

δηαηεξνχλ πνιχ θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

αληηκεησπίδεη φκσο πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, φπσο ε έληαμε ησλ καζεηψλ 

εηδηθήο αγσγήο ζηε γεληθή ηάμε (VanWeelden&Whipple, 2014 · Κεξακίδα &Βατνχιε, 2017) 
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θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα (αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017), ηα νπνία ηα 

ζπλδένπλ αηηηαθά πάιη κε ην ιηγνζηφ ρξφλν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, επεηδή πξνέξρνληαη απφ απφςεηο κεξίδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνπζηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λ. Αραΐαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. 

Γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζθφπηκν είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί παξφκνηα πνηνηηθή 

έξεπλα θαη ζε άιινπο λνκνχο ή Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο καο θαη λα ζπλδπαζηεί ελδερνκέλσο 

θαη κε πνζνηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα γίλεη πεξαηηέξσ δηαζηαχξσζε θαη 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε επξχηεξν γεσγξαθηθά δείγκα.  
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Abstract:The purpose of this paper was to study the extent to which the transformational 

leadership model in tutoring is applied, as well as its relationship to teacher professional 

satisfaction. The sample consisted of 150 teachers working in secondary schools in the city of 

Thessaloniki, while a printed questionnaire was used as a data collection tool. The statistical 

analysis included parametric and non-parametric statistical tests (T-test, One - Way ANOVA, 

Mann - Whitney, Kruskal - Wallis, Spearmanand Pearson coefficients, Multiple Linear 

Regression Analysis). The results showed that teachers working in tutoring agree that their 

management implements (the) transformational leadership model. In fact, there seems to be a 

difference based on gender, age, and specialty. The above variables also affect the level of 

professional satisfaction of the respondents. The dimensions of leisure time and financial 

gains demonstrate some of the key problems in this area. 

Key-words: transformational leadership,secondaryschooltutorial, teachers,jobsatisfaction 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα  κειεηήζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

εθαξκφδεηαη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο ζηε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε, θαζψο 

θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν δείγκα 

απνηέιεζαλ 150 θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε θξνληηζηήξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ελψ σο εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

έληππν εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηιάκβαλε παξακεηξηθνχο θαη κε 

παξακεηξηθνχο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο (T-test, One-Way ANOVA,Mann - Whitney, Kruskal- 

Wallis, ζπληειεζηέο Spearman θαηPearson,Αλάιπζε Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηε θξνληηζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε ζπκθσλνχλ φηη ε δηεχζπλζή ηνπο εθαξκφδεη (ην) κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν 

εγεζίαο. Μάιηζηα, θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην θχιν, ηελ ειηθία, αιιά 

θαη ηελ εηδηθφηεηα. Οη πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο επηδξνχλ θαη ζην επίπεδν ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ησλ 
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νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαηαδεηθλχνπλ νξηζκέλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ.  

Λέμεηο-θιεηδηά: κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, θξνληηζηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

1. Δηζαγσγή 

1.1 Ζ ηδησηηθή θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε 

χκθσλα κε ηνλ Σζίινγινπ (2005), ην θξνληηζηήξην είλαη έλαο ππνζηεξηθηηθφο νξγαληζκφο, 

πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη βνεζά ηνπο καζεηέο λα εηζαρζνχλ 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην ηκήκα πνπ επηζπκνχλ. Γηα ηνλ Ακπαηδίδε (2014), ηα 

θξνληηζηήξηα απνηεινχλ εθπαηδεπηηθνχο θνξείο πνπ εληζρχνπλ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ζηελ 

επηδίσμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, δεκηνπξγνχλ δηαρξνληθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ρσξίο λα αληαγσλίδνληαη ηε δεκφζηα παηδεία θαη ηνλ 

θνηλσληθφ ηεο ξφιν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απέθηεζαλ έλαλ ραξαθηήξα έληνλα ιατθφ, 

απαξαίηεην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπο 

επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ, θπξίσο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζσπηθψλ, καζεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

Σα θξνληηζηήξηα, σο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο κάζεζεο / δηδαζθαιίαο, ηα ζπλαληά θαλείο ζε 

πνιιέο ρψξεο. Δληνπίδνληαη, θπξίσο, ζε απηέο πνπ έρνπλ αληαγσληζηηθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, ελψ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίεο είλαη ηζρπξή ε πεπνίζεζε φηη ε εθπαίδεπζε 

(κπνξεί λα) ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία (Υαηδεηέγαο, 2008, ζ. 75). Learning 

Centers ιέγνληαη ζηηο Ζ.Π.Α., ζηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία. 

Jukuνλνκάδνληαη ζηελ Ηαπσλία. Nachhilfe ζηε Γεξκαλία. Soutien Scolaire ζηε Γαιιία. 

Preparazione Universitaria ζηελ Ηηαιία. Explicacoes ζηελ Πνξηνγαιία. Grind Schools ζηελ 

Ηξιαλδία. Tutor Agenciesζηε Μ. Βξεηαλία. Finishing Schools ζηελ Ηλδία. Hagwon ζηελ 

Κνξέα. Buxiban ζηελ Κίλα. Dershane ζηελ Σνπξθία. Tutorial Schools ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη 

Preuniversitario ζε φιε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή (Υαηδεηέγαο, 2010). 

Παξά ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θάζε ρψξαο, δελ έρεη δνζεί ζε απηφ ε δένπζα πξνζνρή ηφζν απφ ηνπο εξεπλεηέο φζν 

θη απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ (Bray, 2011). Σν Γεληθφ πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Directorate General for Education and Culture), 

ζε έξεπλα πνπ εθπφλεζε γηα ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζηα 

καζεκαηηθά, ηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηε κνπζηθή, απνθαιεί ηε ζπκπιεξσκαηηθή απηή 

δηδαζθαιία «shadow education». ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε, ην πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζε πξφζζεηε θξνληηζηεξηαθή βνήζεηα, ζηελ ηειεπηαία ηάμε 

ηνπ ιπθείνπ, αγγίδεη ην 99%.Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ζηελ Πνξηνγαιία (Υαηδεηέγαο, 2008) 

θαη ζηελ Ηξιαλδία (Smyth, 2009, ζ.12) φζν απμάλεηαη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ ηφζν 
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απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην θξνληηζηήξην. Πνιιέο θνξέο ην 

ηειεπηαίν εληζρχεηαη απφ ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξανηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ εξκελεχεη σο έλαλ βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξνληηζηεξηαθήο 

εθπαίδεπζεο (Υαηδεηέγαο, 2008). 

1.2 Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

Ζ θξνληηζηεξηαθή κνλάδα είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, θαζψο απνηειεί κηα νκάδα 

αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη γηα νξηζκέλν ζθνπφ (ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο), ζχκθσλα κε 

θάπνηεο θαζηεξσκέλεο ζρέζεηο (Αζαλαζνχια - Ρέππα, Γαθνπνχινπ θ. ά., 2008). Οη έλλνηεο 

ηεο δηνίθεζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο εγεζίαο ζπλδένληαη, θαζψο ε δηνίθεζε εθαξκφδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηεχζπλζε, ε δηεχζπλζε κπνξεί λα έρεη εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά 

θη έλαο εγέηεο κπνξεί λα εθαξκφδεη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο (Κνπηνχδεο, 1999). 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρνπλ δχν βαζηθά κνληέια εγεζίαο: ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή (transformational) θαη ε ζπλαιιαθηηθή (transactional). Χο ζπλαιιαθηηθή 

νξίδεηαη εθείλε πνπ ν εγέηεο επεξεάδεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ κέζσ κηαο ζπλαιιαγήο. Ζ 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, απφ ηελ άιιε, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εκπινθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αλεβάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζε 

πςειφηεξα επίπεδα αθνζίσζεο, παξαθίλεζεο θαη εζηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, ζε αλάινγεο 

κνξθέο εγεζίαο δελ είλαη έλα άηνκν πνπ εγείηαη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, αιιά κηα 

νκάδα (Dieronitou, 2014). 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, σο κία πνιπδηάζηαηε κεηαβιεηή, δέρεηαη επηδξάζεηο απφ (ηα) 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Πιήζνο εξεπλψλ 

βαζίζηεθαλ ζην Prinicipal Leadership Questionnaire (PLQ) ησλ Jantzi θαη Leithwood 

(1996),πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο εγέηεο πηνζεηεί (ην) 

κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι. Σν PLQ δηακνξθψζεθε κε βάζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο 

νη Bassθαη Avolio (1994) απέδσζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν εγεηηθφ κνληέιν: ηελ πλεπκαηηθή 

δηέγεξζε, ηα εκπλεπζκέλα θίλεηξα, ηελ εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε. 

1.3 Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έιθεη ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ εξεπλεηψλ εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

πξφζεζε εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηνο (Κάληαο, 2009).Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζεσξία 

ησλ δχν παξαγφλησλ, ζηελ νπνία βαζίζηεθε ν δηαρσξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζε ελδνγελή θαη εμσγελή (Moreira, Fox&Sparkes, 2002).Ζ ελδνγελήο 

ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία απηή θαζαπηή θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πεγάδνπλ απφ εζσηεξηθά θίλεηξα. Οη Moreira, Fox&Sparkes (2002) πεξηιακβάλνπλ ζε απηά: 

ην ζπλαίζζεκαηεο νινθιήξσζεο ή ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Αληίζηνηρα, ε εμσγελήο αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο 

εξγαζίαο.  
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Καη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπγθεληξψλεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ (Papanastasiou&Zembyla, 2004 ‧DeNobile&McCormick, 2008). Παξάδνμν 

κνηάδεη αξρηθά ην ζπκπέξαζκα πσο, παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

απνιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Έξεπλα πνπ 

έγηλε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηαδεηθλχεη πσο αλάκεζα ζε 26 επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο έμη κε ηηο ρεηξφηεξεο κέζεο βαζκνινγίεο ζε θαζέλα απφ 

ηνπο παξάγνληεο: ζσκαηηθή πγεία, ςπρνινγηθή επεμία θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

(Johnsonetal., 2005).Σν φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν σο απνηέιεζκα θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθπιήξσζεο εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ επηβεβαηψλεηαη θη απφ άιινπο εξεπλεηέο (DeNobile&McCormick, 2008). 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν δηαθαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο βηψλνπλ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε 

ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. κσο, 

δελ ηζρχεη ην ίδην φζνλ αθνξά ηνλ κηζζφ θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα εμέιημε 

(Koustelios&Kousteliou, 1998). Οη Ενπξλαηδή θ.ά. (2006) επηβεβαίσζαλ ηα παξαπάλσ ζε 

έξεπλάηνποζε θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο. Δπίζεο, ν Εαβιαλφο (1999), ζε παιηφηεξε έξεπλα, 

δηαπίζησζε πσο νη εθπαηδεπηηθνί επηδεηνχλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

ζε ηνκείο φπσο ε απηνλνκία, ε απηνπξαγκάησζε θαη ην γφεηξν.  

ε αξθεηέο έξεπλεο αλαδεηήζεθε ε επίδξαζή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζε άιινπο 

παξάγνληεο (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο), κεηαμχ απηψλ θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

(Kounietal., 2018). Ζ ηθαλνπνίεζε δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, απφ ηνπο καζεηέο, απφ ην ζρνιηθφ θιίκα. 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, αιιά θαη απφ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ (Beliaetal., 2014). Δηδηθφηεξα, νη δηαζηάζεηο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο 

θαη ηεο εκπλεπζκέλεο παξψζεζεο θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Loo&Ling, 2018).  

Έμη ζηηο επηά έξεπλεο, πνπ εμέηαδαλ ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, θαηέγξαςαλ 

πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ ελλνηψλ (Bogler, 2002 ‧Griffith, 

2004 ‧Tesfaw, 2014 ‧ Dutta&Sahney 2016 ‧Haj&Jubran, 2016 ‧ Sayadi, 2016). Αξθεηά 

επξήκαηα κάο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ δηαρψξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ελδνγελή 

θαη εμσγελή. Καη ζε απηέο δηαπηζηψζεθε πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζή ηεο (θαη ζηηο δχν ηεο 

κνξθέο) κε ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο (Korkmaz, 2007 ‧Tesfaw, 2014). ε αληίζεζε 

κε ηα παξαπάλσ, νη Dutta&Sahney (2016) δελ εληφπηζαλ θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

ηηο πξναλαθεξφκελεο έξεπλεο, ε εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα είρε ζεηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε 

ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο 
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κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Tesfaw, 2014‧ Sayadi,2016). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

πλεπκαηηθή δηέγεξζε, ε νπνία επηδξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ νξάκαηνο. 

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα αθνινπζεί ην πνζνηηθφ εξεπλεηηθφ παξάδεηγκα. Γηα ηελ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο έγηλε ζπλδπαζκφο ηεο βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

ρηνλνζηηβάδαο(Robson, 2010).Σν δείγκα απνηέιεζαλ 150 εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζε 

θξνληηζηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Απφ απηνχο, νη 69 (46%) ήηαλ άλδξεο θαη νη 81 

γπλαίθεο (54%).Ζ πιεηνλφηεηά ηνπο (58.6%) απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ειηθίαο 35 έσο 

45 εηψλ. Οη κηζνί ήηαλ θηιφινγνη θαη καζεκαηηθνί (30% θαη 22.7% αληίζηνηρα). ζνλ αθνξά 

ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 42.1%δηέζεηε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ. ηνλ θξνληηζηεξηαθφ ρψξν εξγάδνληαη θαη εθπαηδεπηηθνί θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο (Ν=4). 

Σν εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ έλα έληππν απηνζπκπιεξνχκελν 

εξσηεκαηνιφγην. Απηφ ρσξίδνληαλ ζε ηξία κέξε, πνπ απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ. Σν πξψην αθνξνχζε δεκνγξαθηθά / επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπνπδέο, εηδηθφηεηα θαη έηε πξνυπεξεζίαο) ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 

δεχηεξν κέξνο δηεξεπλνχζε ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο 

ησλ Φ.Γ.Δ., κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηεξναμηνιφγεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ βαζίζηεθε ζην Principal Leadership Questionnaire 

(PLQ) ησλ Jantzi θαη Leithwood (1996), ζηελ ειιεληθή ηνπ έθδνζε, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Γθφιηα (2014), πξνζαξκνζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε θξνληηζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε. Σέινο, ην ηξίην, θαη ηειεπηαίν κέξνο, κειεηνχζε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε Φ.Γ.Δ. Γη‘ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Teachers Satisfaction Inventory (TSI), φπσο αλαθέξεηαη ζην Γθφιηα (2014). Ζ κέηξεζε έγηλε 

κέζσ πεληάβαζκεο θιίκαθαο Linkert.Οη ηηκέο ηνπ δείθηε Cronbach‘sAlpha(γηα θάζε ελφηεηα, 

αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ)θπκαίλνληαλ απφ 0.719 έσο 0.858, κε 

ζπλνιηθή 0.936.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ θαη επαγσγηθψλ 

κεζφδσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSSv. 24. ην 

ηκήκα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ππνινγίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο θαη νη ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ηα κέηξα ζέζεο, δηαζπνξάο, 

θχξησζεο θαη αζπκκεηξίαο ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ.  ηε ζπλέρεηα, έγηλαλ ηεζη 

θαλνληθφηεηαο Kolmogorov-Smirnov. Σειηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε παξακεηξηθνί έιεγρνη 

Mann- Whitneyθαη Kruskal-Wallis γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ελδηάκεζσλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, αιιά θαη θξηηήξηα t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, 

ψζηε λα ειεγρζνχλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαηαλέκνληαλ 

θαλνληθά ηφζν ζε ζρέζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία φζν θαη κε ηελ  επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 
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ζπληειεζηέο Pearson θαη Spearman.Σν θαηαιεθηηθφ εξεπλεηηθφ βήκα ήηαλ ε αλάιπζε 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ιεπηνκεξέζηεξε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, κε ηε κεηαβιεηή «Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε». Χο επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ην p<0.05, αλ θαη ζε αξθεηά ζεκεία ρξεζηκνπνηήζεθε  

ην 0.01. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηππψζεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1
ν
) Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο εληνπίδεηαη ζηνλ θξνληηζηεξηαθφ ρψξν, φπσο απηφ ην 

αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί; 

2
ν
) Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζηηι εγεζίαο αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά 

/εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

3
ν
)Πνην είλαη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηα θξνληηζηήξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; 

4
ν
)Γηαθνξνπνηείηαη ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο αλάινγα κε ηα 

δεκνγξαθηθά / επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

5
ν
) Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι εγεζίαο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπο; 

3. Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

3.1 Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζηηι εγεζίαο ηεο δηεχζπλζεο 

ηελ ππνελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ην πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, ην 96% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο ε δηεχζπλζή ηνπ είλαη ηθαλή λα μεπεξλά ηα πεξηζζφηεξα εκπφδηα. 

Σν 69.3% ηε ζεσξεί αμηφπηζηε, ην 72.7 % εζηθή θαη ην 68.6% επηηπρεκέλε.  Σν 69.3% 

πηζηεχεη πσο νη δηεπζπληέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αθνζίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 60%ππνζηεξίδεη πσο ηνπο παξέρνληαη ηθαλνπνηεηηθνί πφξνη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη πσο ε δηεχζπλζε πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο (55.3%).Αμηνζεκείσην είλαη πσο ην 35.3% ηνπ δείγκαηνο νχηε 

δηαθσλεί - νχηε ζπκθσλεί ζην φηη ε δηεχζπλζε ηνπ παξέρεη επθαηξίεο επηκφξθσζεο ζρεηηθέο 

κε ην επάγγεικά ηνπ, κε ην ππφινηπν 38% λα δηαθσλεί.  

Αθφκε, ε δεκηνπξγία πςειψλ πξνζδνθηψλ ζεσξείηαη απφ ην δείγκα πσο ζηε θξνληηζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε απνηειεί μεθάζαξν ζηφρν. Σν 92% πηζηεχεη πσο ε δηεχζπλζε εζηηάδεη ζηε 

βέιηηζηε απφδνζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη ην 77.4% πσο έρεη πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο 

θαζεγεηέο. κσο, ην 40.7% δελ κπνξεί ή ζθνπίκσο απνθεχγεη λα δηαηππψζεη κε ζαθή ηξφπν 

θαηά πφζν ε δηεχζπλζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είηε λα 

επαλεμεηάδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπο, είηε φζα δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, είηε λα 

ζθεθηνχλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θξνληηζηεξίνπ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη πξψηεο ελδείμεηο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, νξίζηεθαλ 

νη κεηαβιεηέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.Απηέο αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Μεηξνχλ 

ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ πνπ 

ε δηεχζπλζή ηνπο δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο ππνελφηεηαο. Ζ 

ζπγθεληξσηηθή κεηαβιεηή «Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία» νξίζηεθε σο ν κέζνο φξνο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πέληε, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δείγκαηνο. 

 
Πίλαθαο  1: Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ Πξφηππν πκπεξηθνξάο, Δλίζρπζε Αθνζίσζεο, 

Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα, Τςειέο Πξνζδνθίεο, Παξνρή Οξάκαηνο θαη Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία 

 Μ.Ο. Γηάκεζνο Σ.Α. 

Πξφηππν πκπεξηθνξάο 3.91 4.0 .605 

Δλίζρπζε Αθνζίσζεο 3.65 3.6 .640 

Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα 3.52 3.6 .682 

Τςειέο Πξνζδνθίεο 3.84 3.8 .563 

Παξνρή Οξάκαηνο 3.90 4.0 .678 

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία 3.76 3.7 .540 
 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη γεληθά κηα νκνηνκνξθία ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο, θαζψο νη 

ηηκέο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 3.52 έσο 3.91. Σαπηφρξνλα, νη δηάκεζνη ησλ κεηαβιεηψλ 

βξίζθνληαη θνληά ζηε κέζε ηηκή. Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο πσο ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν πηνζεηείηαη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, θαζψο ππάξρεη κηα 

ζαθήο ηάζε πξνο ην «πκθσλψ». 

3.2 Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ εηδηθφηεηα 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπMann - Whitneyέδεημαλ φηη κφλν ζηε κεηαβιεηή «Πξφηππν 

πκπεξηθνξάο» (U=2245, p=0.037<0.05) ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ, κε ηηο γπλαίθεο λα αληηιακβάλνληαη ζε πςειφηεξν βαζκφ ηε δηεχζπλζή ηνπο σο 

πξφηππν ζπκπεξηθνξάο. Σν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Kruskal - Wallisθαηέγξαςε φηη ζε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο (ηα p-

values<0.05). Έηζη, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, νη θαζεγεηέο αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι εγεζίαο: ηε δηεχζπλζε σο πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο (H(5)=13.819, p=0.017), ηελ ελίζρπζε ηεο αθνζίσζεο (H(5)=16.188, 

p=0.006), ηελ εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα πνπ δέρνληαη (H(5)=15.292, p=0.009), ηεο πςειέο 

πξνζδνθίεο (H(5)=16.23, p=0.006), αιιά θαη ηελ παξνρή νξάκαηνο (H(5)=17.637, p=0.003).  

Παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 2 πσο ε κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα παξνπζηάδεη πνιχ πςειέο 

ηηκέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Παξ‘ φιν πνπ ην πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηή είλαη 

κηθξφ, νη πςειέο ηηκέο είλαη κία έλδεημε πσο νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαζεγεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο σο κεηαζρεκαηηζηηθφ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Ακέζσο κεηά, ε νκάδα 22-29 εκθαλίδεη πςειφηεξεο ηηκέο ζε 
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ζρέζε κε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο (πιελ ηεο 50+) ζηηο κεηαβιεηέο «Πξφηππν πκπεξηθνξάο» 

θαη «Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα». Σέινο, ε νκάδα 30-34 παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο απφ 

ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ζηελ «Δλίζρπζε Αθνζίσζεο» θαη ηηο «Τςειέο 

Πξνζδνθίεο».  

 
Πίλαθαο 2: πγθξίζεηο δηακέζσλ ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, κε βάζε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ εξσηψκελσλ 

 

Χο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, κφλν ζηε κεηαβιεηή «Πξφηππν πκπεξηθνξάο» παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (H(6)=12.83, 0.046<0.05). Μπνξεί, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηεί 

θαλείο πσο νη θαζεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ηηο ελέξγεηεο / ην ζηηι εγεζίαο ηεο δηεχζπλζήο ηνπο. Οη θαηά δεχγε ζπγθξίζεηο έδεημαλ πσο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο δίλνπλ νη θηιφινγνη ζε ζρέζε κε: α) ηνπο βηνιφγνπο 

(p=0.018<0.05), β) ηνπο καζεκαηηθνχο (p=0.021<0.05) θαη γ) ηνπο θπζηθνχο(p=0.007<0.05). 

Δπίζεο, νη νηθνλνκνιφγνη ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηθνχο(p=0.045<0.05). πκπεξαζκαηηθά, νη 

θηιφινγνη βαζκνινγνχλ πςειφηεξα ηελ πξναλαθεξφκελε κεηαβιεηή ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο εηδηθφηεηεο. 

3.3 Σν επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηα θξνληηζηήξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Σν 60.7% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε φηη ζπλεξγάδεηαη επνηθνδνκεηηθά κε ηελ δηεχζπλζε 

ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ελψ ην 58.7% ζπκθσλεί φηη ηνλ/ηελ βνεζά φηαλ ηνλ/ηελ ρξεηάδεηαη θαη ην 

43.3% φηη θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηά ηνπ. ζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ ηηο 

ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη 

είλαη αξθεηά πςειά. Σν  95.4% πηζηεχεη πσο νη ζπλάδειθνί ηνπ είλαη θηιηθνί. ηα εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ μεπεξλά ην 70% 

ηνπ δείγκαηνο. Σαπηφρξνλα, ην  80% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη νη καζεηέο ηνπο ηνχο ζέβνληαη 

θαη ηνχο αλαγλσξίδνπλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη ζηε 

θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε απφ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν είλαη κηθξή. Σν 61.3% ηνπ 

Ζιηθία  Πξφηππν 

πκπεξηθνξάο 

Δλίζρπζε 

Αθνζίσζεο 

Δμηδαληθεπκέλε 

Φξνληίδα 

Τςειέο 

Πξνζδνθίεο 

Παξνρή 

νξάκαηνο 

22-29 Γηάκεζνο 4.14 3.30 4.20 3.75 4.00 

30-34 Γηάκεζνο 4.00 3.80 3.60 4.00 4.00 

35-39 Γηάκεζνο 3.85 3.60 3.40 3.83 4.00 

40-44 Γηάκεζνο 4.00 3.40 3.50 3.83 3.66 

45-49 Γηάκεζνο 3.14 3.40 3.10 3.41 3.33 

50+ Γηάκεζνο 4.85 4.80 4.50 4.91 4.66 
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δείγκαηνο πηζηεχεη πσο ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξεη εξγαζία ζην ζπίηη. Σν 82.7% ησλ θαζεγεηψλ 

δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ ηνπ απνκέλεη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Σν 74% 

«ελνρνπνηεί» ην σξάξην εξγαζίαο θαη ην 76% ζπζηάδεη ρξφλν απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ψζηε 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο εξγαζηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Σαπηφρξνλα, κφιηο ην 14%είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνλ κηζζφ ηνπ, ελψ πάλσ απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο ρξεηάδεηαη λα 

εξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν εξγνδφηεο, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηνλ κηζζφ ηνπ. Δπηπιένλ, νη 

θαζεγεηέο παξνπζηάδνληαη αδηάθνξνη ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηνλ θξνληηζηεξηαθφ ρψξν, θαζψο ην 57% ησλ εξσηεζέλησλ εκθαλίδεηαη νπδέηεξν ζηελ 

αληίζηνηρε εξψηεζε. Σέινο, ν ρψξνο εξγαζίαο θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί αξθεηά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Δπηρεηξψληαο λα κειεηήζνπκε βαζχηεξα ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα, νξίζακε  7 λέεο 

κεηαβιεηέο, πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3).Ζ ζπγθεληξσηηθή κεηαβιεηή 

κε ηίηιν «Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε» απνηειεί ηνλ κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ έλαλ νξηαθά ζεηηθφ βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο φζνλ 

αθνξά ηε δηεχζπλζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο θαη ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θπκαίλεηαη 

ζε επίπεδα άλσ ηνπ κεηξίνπ (M.Ο.= 3.98,Σ.Α.=0.704). Τπάξρνπλ, φκσο, θαη ηνκείο πνπ νη 

ηηκέο δηαθνξνπνηνχληαη θαη εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν πνπ ηνπο απνκέλεη, αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο. 

 
Πίλαθαο 3: Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο 

 Μ.Ο. Γηάκεζνο Σ.Α. 

Δ_Η_Γηεχζπλζε 3.91 4.0 .625 

Δ_Η_πλαδέιθνπο 4.26 4.2 .531 

Δ_Η_Φχζε_Δξγαζίαο 4.21 4.2 .585 

Δ_Η_ Διεχζεξνο_ Υξφλνο 1.90 1.75 .605 

Δ_Η_Οηθνλνκηθέο_Απνιαβέο 2.65 2.66 .874 

Δ_Η_ Υψξνο 3.98 3.98 .704 

Δ_Η_ Μαζεηέο 4.26 4.0 .583 

Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε 3.59 3.64 .423 

 

ζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ε κέζε ηηκή 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα. ηνπο ειέγρνπο Kolmogorov -Smirnovπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνέθπςε πσο κφλν ε ζπγθεληξσηηθή κεηαβιεηή «Δπαγγεικαηηθή 

Ηθαλνπνίεζε είρεp-value 0.289>0.05, θαη ζπλεπψο αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.   
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3.4 Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ εηδηθφηεηα 

Ο έιεγρνο Mann-Whitneyεληφπηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

κφλν ζηε «Δ_Η_Φχζε_Δξγαζίαο» (U=2027.5, p=0.004<0.05), φπνπνη γπλαίθεο θαίλεηαη λα 

απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Θεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη ζεκαληηθφο ζε πςειφηεξν βαζκφ απφ φηη νη άληξεο. 

Παξαηεξήζεθαλ(Πίλαθαο 4), αθφκε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ελδηάκεζεο ηηκέο 

(Kruskal-Wallis) κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηηο κεηαβιεηέο: «Δ_Η_Γηεχζπλζε» 

(Ζ(5)=16.452,p=0.006<0.05),«Δ_Η_Μαζεηέο» (Ζ(5)=12.3,p=0.031<0.05), 

«Δ_Η_Οηθνλνκηθέο_Απνιαβέο» (Ζ(5)=14.355, 0.014<0.05) θαη «Δ_Η_Υψξνο» (Ζ(4)=14.717, 

0.012<0.05). Απφ ηε ζχγθξηζε θαηάδεχγε(Mann-Whitney) βξέζεθε φηη ε λεφηεξε ειηθηαθή 

νκάδα αηζζάλεηαη κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο 

(p=0.023<0.05) ζε ζρέζε κε απηή ησλ 35-39. Αθφκε, εκθαλίδεη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο ειηθίεο 45-50 (p=0.043<0.05). Ζ 

ειηθηαθή νκάδα 30-34 εκθαλίδεη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο ηνκείο ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ (p=0.042<0.05) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (p=0.021<0.05) απφ 

ηελ αληίζηνηρε κεηαμχ 45 θαη 50. Αθφκε, νη θαζεγεηέο πνπ είλαη κεηαμχ 35 θαη 39 δειψλνπλ 

κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηεχζπλζε (p=0.018<0.05) θαη ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο (p=0.014<0.05) ζε ζρέζε κεεθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νκάδα ησλ 

45-50. Σέινο, ε ειηθηαθή νκάδα 50+ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ φιεο ηηο ππφινηπεο. 

Γίλεη, κάιηζηα, ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηηο αληίζηνηρεο δηακέζνπο. 

 
Πίλαθαο 4: Δχξνο θαη Γηάκεζνο γηα ηηο κεηαβιεηέο Δ_Η_Γηεχζπλζε, Δ_Η_Μαζεηέο, Δ_Η_Οηθνλνκηθέο 

Απνιαβέο θαη Δ_Η_Πεξηβάιινλ αλά ειηθηαθή νκάδα 

Ζιηθία  Δ_Η_Γηεχζπλζε Δ_Η_Μαζεηέο Δ_Η_Οηθνλνκηθέο 

Απνιαβέο 

Δ_Η_Πεξηβάιινλ 

22-29 Γηάκεζνο 4.00 3.62 3.16 4.00 

30-34 Γηάκεζνο 4.00 4.12 2.66 4.00 

35-39 Γηάκεζνο 3.80 4.25 2.66 4.00 

40-44 Γηάκεζνο 3.80 4.00 2.50 4.00 

45-50 Γηάκεζνο 3.30 4.00 2.00 2.75 

50+ Γηάκεζνο 5.00 5.00 4.00 5.00 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ εχξεκα θαηαγξάθεθε απφ ην θξηηήξην One Way ANOVA θαη ζηελ 

«Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε»(F=5.000, p=0.000<0.05). Ζ PostHoc αλάιπζε, πνπ έγηλε κε 

ηε κέζνδν Bonferroni,έδεημε πσο ε ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 50 εηψλ παξνπζίαδε ηνλ 
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κεγαιχηεξν βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο (ζε αληίζεζε κε 

απηή ησλ 45-50, πνπ θαηέγξαθε ηνλ κηθξφηεξν). 

Δπίζεο, επηβεβαηψζεθε ην εχξεκα ζρεηηθψλ εξεπλψλ πσο νη έγγακνη θαζεγεηέο δίλνπλ 

κεγαιχηεξε ηηκή ζηε δηάκεζν ηεο κεηαβιεηήο «Δ_Η_Φχζε Δξγαζίαο» (p=0.014<0.05). Οη 

καζεκαηηθνί (p=0.03<0.05), νη νηθνλνκνιφγνη (p=0.018<0.05) θαη νη θηιφινγνη 

(p=0.00<0.05) θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο. 

3.5Αλάιπζε Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο 

Αξρηθά δηαπηζηψζεθε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε (r = 0.735) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

«Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία» θαη «Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε»(p=0.000<0.01). Έρνληαο 

απηφ σο δεδνκέλν, δηεξεπλήζακε ηελ χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο 5 κεηαβιεηέο / 

δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε νπνία 

απνηέιεζε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Pearson κεηαμχ ηεο 

«Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο» θαη ηεο κεηαβιεηήο: α) «Πξφηππα πκπεξηθνξάο» ήηαλ 

0.602, β) «Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα» ήηαλ 0.621 θαη γ) «Παξνρή Οξάκαηνο» 0.603  

(p=0.000<0.001). 

Ηδαληθή ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πξφβιεςεο είλαη ε χπαξμε ηζρπξήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ (αλεμάξηεηεο - εμαξηεκέλεο). Σαπηφρξνλα, 

ε απνπζία ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γλσξίδνληαο φηη νη 

πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαλ νξηαθά. Έρνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ 

δπζθνιίεο, επηιέμακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ηε κέζνδν Stepwise, ψζηε ζηαδηαθά λα 

πξνθχςνπλ νη βέιηηζηνη ζπλδπαζκνί κεηαβιεηψλ θαη λα γίλνπλ φινη νη δπλαηνί έιεγρνη γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο. Έηζη, πξνέθπςαλ ηξία κνληέια πξφβιεςεο (Πίλαθαο  5). 

 

Πίλαθαο  5 : Μνληέια πξφβιεςεο κε βάζε ηελ Αλάιπζε Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο 

Model R Square 

1
ν
 .645 

2
ν
 .704 

3
ν
 .725 

 

Σν πξψην επεμεγεί ην 64.5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ δείγκαηνο, ην δεχηεξν ην 70.4% 

θαη ην ηξίην ην 72.5% (p-value =0.000<0.01). Ζ καζεκαηηθή απφδνζε ηνπ ηξίηνπ είλαη ε 

αθφινπζε: 

 

𝛦𝜋𝛼𝛾 − 𝛪𝜅 = 1.518 + 0.226 ∗ 𝛱𝜌_𝛴𝜐𝜇𝜋𝜀𝜌 + 0.172 ∗ 𝛱𝛼𝜌_𝛰𝜌ά𝜇 + 0.15 ∗ 𝛦𝜉_𝛷𝜌 
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Ζ ζηαζεξά ηνπ κνληέινπ εξκελεχεη ηελ πηζαλή ηηκή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, φηαλ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πάξνπλ ηελ ηηκή 0. Οη ζπληειεζηέο, πάιη, 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εθθξάδνπλ ηελ αχμεζε ηεο αλακελφκελεο ηηκήο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, φηαλ απηέο απμεζνχλ αληίζηνηρα θαηά κία κνλάδα. Αλ, 

ινηπφλ, δψζνπκε ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ ηηκή 432, ηφηε πξνθχπηεη: 

𝛦𝜋𝛼𝛾_𝛪𝜅 = 1.518 + 0.226 ∗ 4 + 0.172 ∗ 4 + 0.15 ∗ 4 

𝛦𝜋𝛼𝛾_𝛪𝜅 = 1.518 + 0.904 + 0.668 + 0.60 = 3.71 
Ζ αλακελφκελε ηηκή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη 3.71. Δπνκέλσο, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκθσλεί πσο ε δηεχζπλζή ηνπ απνηειεί πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, παξέρεη 

φξακα θαη εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα αλακέλεηαη λα αηζζάλεηαη επαγγεικαηηθά 

ηθαλνπνηεκέλνο.  

Καηαιεθηηθφ βήκα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο απνηέιεζε ν έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζακε ην δηάγξακκα δηαζπνξάο κε 

ηηο ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ εηθφλα δελ κνηάδεη ηπραία, θαζψο 

δηαθξίλεηαη κηα ηάζε γηα γξακκηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε. Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ππάξρεη θαη 

θάπνηνο άιινο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, αιιά δε ζπκκεηέρεη ζε 

θαλέλα απφ ηα κνληέια. Δίλαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζή ηνπ κε ηε βνήζεηα κηαο 

ζπκπιεξσκαηηθήο έξεπλαο, ψζηε λα  πξνθχςεη έλα ηζρπξφηεξν κνληέιν πξφβιεςεο.  

4.  πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

4.1 Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο, έηζη φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο έδεημαλ πσο ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο 

εκθαλίδεηαη ζηνλ θξνληηζηεξηαθφ ρψξν ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα 

ζπκθσλεί κε απηά ησλ Βαζηιεηάδνπ θαη Γηεξσλίηνπ (2014), ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζε δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δληνχηνηο, ν βαζκφο 

εκθάληζήο ηνπ δελ είλαη αξθεηά πςειφο. Σν ζπκπέξαζκα πσο ε έιιεηςε απηνλνκίαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί βαζηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ πξνψζεζή ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνχ κνληέινπ εγεζίαο (Παπαζσκφπνπιν,2016) δελ ηζρχεη ζηε Φ.Γ.Δ., θαζψο 

θάζε κνλάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ην 

Χξνιφγην Πξφγξακκα θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο. Ζ απηνλνκία ηεο είλαη κεγάιε, γη‘ 

απηφ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα λα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο, έηζη φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, δελ 

παξαηεξείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηάζηαζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ εκθαλίδεη ηελ 

πςειφηεξε κέζε ηηκή είλαη απηή ηνπ πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο. Δπνκέλσο, ε δηεχζπλζε 

                                                 
32

 Κάλνληαο ηελ ππφζεζε φηη ηφζν αμηνιφγεζε έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνπο παξάγνληεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο ηεο δηεχζπλζήο ηνπ ζε κία θιίκαθα Likertαπφ ην 1 έσο ην 5. 
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ζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο, ηνπο εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη ιεηηνπξγεί σο εζηθφ 

πξφηππν. Αθνινπζεί ε παξνρή νξάκαηνο θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ θαη παίξλεη πξσηνβνπιίεο πξνο φθεινο ηεο 

θξνληηζηεξηαθήο κνλάδαο, δηαθαηέρεηαη απφ πςειφ αίζζεκα επζχλεο. Ζ ελίζρπζε ηεο 

αθνζίσζεο θαη ε εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα είλαη νη ηνκείο κε ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή. 

Γειαδή, ελψ  νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη (ή δειψλνπλ) πσο ε δηεχζπλζε ηνπο ηνχο 

ππνινγίδεη θαη ηνχο αληηκεησπίδεη σο άηνκα κε μερσξηζηέο αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο, 

ηαπηφρξνλα ζεσξνχλ πσο δελ ηνπο παξέρνληαη επθαηξίεο εμέιημεο θαη επηκφξθσζεο. 

   Αθφκε, πξνέθπςε πσο νη γπλαίθεο εθιακβάλνπλ ηνλ δηεπζπληή / ηξηα σο πξφηππν ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Με δεδνκέλν φηη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη άλδξεο, ε δηαθνξά θχινπ, πηζαλφλ, είλαη 

εθείλε πνπ ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ. ηελ ίδηα δηάζηαζε 

παξαηεξήζεθε πσο θαζεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεχζπλζήο ηνπο λα ιεηηνπξγεί σο 

πξφηππν ζπκπεξηθνξάο. Οη θηιφινγνη, θαη δεπηεξεπφλησο νη νηθνλνκνιφγνη, ζεσξνχλ ηε 

δηεχζπλζή ηνπο σο πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη νη ζπλάδειθνί ηνπο 

άιισλ εηδηθνηήησλ (θπζηθνί, βηνιφγνη). Σέινο, νη θαζεγεηέο εθιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι εγεζίαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Πηζαλφλ, 

νη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά, έρνπλ ηελ εκπεηξία λα αμηνινγήζνπλ θαηαζηάζεηο, θαηά ζπλέπεηα 

λα αληηιεθζνχλ / λα ζεσξήζνπλ / λα απαηηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο (ζπλ)δηακνξθσηή ηνπ 

νξάκαηνο ηεο θξνληηζηεξηαθήο κνλάδαο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε νκάδα 30 - 34 

παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο ππφινηπεο ζηηο δηαζηάζεηο «Δλίζρπζε Αθνζίσζεο» θαη 

«Τςειέο Πξνζδνθίεο». Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε φηη απηή ε ειηθηαθή νκάδα δείρλεη 

ππεξβάιινληα δήιν, θαζψο βξίζθεηαη ζην μεθίλεκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηεο θαη δηαθαηέρεηαη 

απφ ελζνπζηαζκφ θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, είηε φηη αθνινπζεί πηζηά ηηο λφξκεο ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ, πξνζδνθψληαο ζε κειινληηθή αλέιημε. 

4.2 Σν επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Φ.Γ.Δ. 

Ζ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε Φ.Γ.Δ. ήηαλ 

ζεκαληηθή, αιιά φρη αξθεηά πςειή, ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε θαζεγεηέο δεκφζησλ ζρνιείσλ (Koustelios, 2001 

‧Koustelios&Tsigilis 2005 ‧Σαξαζηάδνπ&Πιαηζίδνπ, 2009). Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ 

ληψζνπλ νη πξψηνη, ε πιεζψξα εξγαζηαθψλ θαζεζηψησλ (πνιιέο θνξέο κε 

θαηαγεγξακκέλσλ), νη ρακειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ν πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο 

δεκηνπξγνχλ έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ςπρνινγηθφ ππφβαζξν απφ απηφ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Πξφζζεην εξκελεπηηθφ παξάγνληα απνηειεί ην γεγνλφο πσο έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπο πξνζδνθά ηελ απνξξφθεζή ηνπ απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ην 

γεγνλφο ηεο ζχγθξηζεο απφ ηνπο εξσηψκελνπο ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ζηνπο δχν ρψξνπο 

(ηδησηηθή - δεκφζηα εθπαίδεπζε). 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πςειφηεξνο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαηαγξάθεθε ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε έξεπλα ησλ 

Taliadorou&Pashiardis (2015), φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ αηζζάλνληαη αζθάιεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλα επίπεδα άγρνπο θαη γίλνληαη πην απνδνηηθνί (Kyriacou, 2001). Ζ 

ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο 

καο θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα, ελψ αθνινπζεί ε ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο33. Σειεπηαία θαηαηάζζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηεχζπλζε. 

Κη απηφ, παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξνχλ πσο ζα έρνπλ ηε βνήζεηα, ηελ θαηαλφεζή ηεο, θαζψο 

θαη δίθαηε αληηκεηψπηζε εθ κέξνπο ηεο. Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θη απφ ηνπο Saiti 

(2007) θαη Ενπξλαηδή θ.α. (2006).  

Δπηπιένλ, νη θαζεγεηέο ησλ Φ.Γ.Δ. εμέθξαζαλ έληνλε δπζθνξία γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ 

ηνπο απνκέλεη θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο. ζνλ αθνξά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, δελ είλαη 

εχθνιν λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο 

απνπζηάζεη απφ απηέο. Παξφιν πνπ αξθεηέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (απηνπξαγκάησζεο), ελ αληηζέζεη κε ηα εμσηεξηθά πνπ ζεκεηψλνπλ 

κηθξή επίδξαζε(Ma &MacMillan, 2010), ζηελ παξνχζα κειέηε θαίλεηαη πσο ε έιιεηςε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σαπηφρξνλα, νη ηειεπηαίνη πηζηεχνπλ πσο δελ έρνπλ ηηο απνιαβέο ηηο νπνίεο 

αμίδνπλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα θαηαγξάθνπλ θαη εξεπλεηέο πνπ κειέηεζαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεκφζηα ζρνιεία (Ενπξλαηδή θ.ά., 2006). 

Μάιηζηα, νη Πνιπκεξνπνχινπ, θφδξα θαη φξθνο (2015)δηαπίζησζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί, 

αθφκε θαη πξηλ ην 2010, πξνέβαιαλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ κηζζφ θαη ην 

θχξνο πνπ πξνζδίδεη απηφο ζην επάγγεικά ηνπο. Δάλ, ινηπφλ, δερηνχκε πσο ν κέζνο κηζζφο 

ελφο θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη ζηε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, θαη ηαπηφρξνλα φηη ε εξγαζία ηνπ δελ ηνπ παξέρεη 

θαλελφο είδνπο εμαζθάιηζε, κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε γηαηί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

ιακβάλεη απφ απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ρακειφο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, ην 

νπνίν απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, είλαη αλ ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο είλαη ηθαλή λα 

κεηαβάιιεη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θαζεγεηψλ, φπσο δηαπίζησζε ν 

Langdon (1999). 

Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Θεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθφο, πην πνιχ απφ φ,ηη 

νη άληξεο ζπλάδειθνί ηνπο. Σαπηφρξνλα, θαη ε εηδηθφηεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη θαζεγεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θπζηθνί βηψλνπλ κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεκαηηθνχο, ηνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ηνπο θηιφινγνπο απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο. Μάιηζηα, νη ηειεπηαίνη θαηαγξάθνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά. 
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 Με ηελ έλλνηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ. 
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Απφ ηα επξήκαηά καο αλαδείρηεθε θη ν ξφινο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θαζψο νη 

έγγακνη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο άγακνπο. Δπηπξφζζεηα, ε ειηθία παξεκβαίλεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ληψζνπλ απφ: ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηεχζπλζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

καζεηέο, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, αιιά θαη ηνλ ρψξν φπνπ εξγάδνληαη.Ζ λεφηεξε 

ειηθηαθή νκάδα (35-39) αηζζάλεηαη ηε κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο. Δπίζεο, ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-34 εκθαλίδεη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο απφ 

απηήλ ησλ 45-50. Μία πηζαλή εξκελεία είλαη πσο ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-34 βξίζθεηαη ζε 

εθείλν ην ζεκείν ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ζην νπνίν έρεη εμειηρζεί 

επαγγεικαηηθά (άξα θαη νηθνλνκηθά), έρνληαο σο δεδνκέλν φηη έρεη εηζέιζεη ζηνλ 

θξνληηζηεξηαθφ ρψξν λσξίηεξα θαη πξνζδνθά κεγαιχηεξε βειηίσζε ζην κέιινλ 

(ελδερνκέλσο παγίσζε ηεο ζέζεο ηνπο). Αληίζεηα, νη θαζεγεηέο πνπ αλήθνπλ ζην ειηθηαθφ 

θάζκα 45-50 είλαη αξθεηά έκπεηξνη θαη, φπσο θαηαδεηθλχεη ε έξεπλα, ληψζνπλ 

απνγνεηεπκέλνη ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο εξγαζίαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο, πνπ 

δελ αληηζηνηρνχλ ζηα αλακελφκελα απφ απηνχο (π.ρ., εμαηηίαο θαη ησλ απμεκέλσλ 

νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ). Σν ελ ιφγσ ζπκπέξαζκα εληζρχεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε 

ηεο ζπγθεληξσηηθήο κεηαβιεηήο «Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε».  

4.3 Ζ ζρέζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, έηζη φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Φ.Γ.Δ., θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο 

Γηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ηζρπξήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι 

εγεζίαο, έηζη φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ Φ.Γ.Δ., θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα επηβεβαηψλεηαη απφ 

αξθεηέοέξεπλεο (Bogler, 2002 ‧ Griffith 2004 ‧Tesfaw,2014 ‧ Dutta&Sahney, 2016 

‧Haj&Jubran, 2016 ‧ Sayadi,2016). Μάιηζηα, επέηξεςε λα πξνζδηνξηζηεί έλα πξνζεγγηζηηθφ 

κνληέιν πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήοηθαλνπνίεζεο.Ζ αλακελφκελε ηηκή ηεο 

ηειεπηαίαοπξνθχπηεη εάλ είλαη γλσζηέο νη ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ / κεηαβιεηψλ: «Πξφηππν 

πκπεξηθνξάο», «Παξνρή Οξάκαηνο» θαη «Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα». Θα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξφβιεςεο εξκελεχεη ην 72.5% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. 

4.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηεεπηδηψμακε κία πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ ρψξνπ, 

κία ζθηαγξάθεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ.Ζ έθηαζε, φκσο, ηεο έξεπλαο δελ είλαη ηθαλή ψζηε 

λα δψζεη απνηειέζκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ κε αζθάιεηα. Δίλαη, ινηπφλ, 

αλαγθαίν, λα δηεμαρζεί κία έξεπλα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Σαπηφρξνλα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν εθαξκφδνπλ ην 
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κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο. Θα επέηξεπε λα θαηαλνήζνπκε εάλ έρνπλ νδεγεζεί ζε απηφ 

ην κνληέινεγεζίαο ζπλεηδεηά  ή φρη, κεηά απφ θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε θηι.  

 Υξήζηκε ζα ήηαλ, επίζεο, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ψζηε 

λα κειεηεζείεάλ ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε ή 

δπζαξέζθεηα.Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο ζα αλαδεηθλχεηζπλαηζζήκαηα, πνπ 

δελ έρνπλ θαηαγξαθεί έσο ζήκεξα.  
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Abstract:The current paper addresses the effectiveness of teaching sociology through the use 

of drama. The followed methodology is a combination of quantitative and qualitive research 

methods, such as the relevant literature review or the research through questionnaires. The 

questionnaires were answered by 93 university students from the Department of ESECE, 

University of Patras. There was a certain procedure followed: the university students attended 

their 2nd -year class concerning Sociology and especially Karl Marx‘s theory. The class was 

held through the use of a theatric play ‗Marx in Soho‘, written by Howard Zinn. After all, as 

far as the research findings are concerned -which were analysed by using SPSS-, the 

preliminary hypotheses were confirmed. The university students evaluated positively the use 

of drama during the sociology class: they alleged the use of drama and its integration during 

the university classes. Plus, they desired to be active members of the drama procedure in the 

future. 

Keywords: teaching sociology, Marx‘s theory, technique drama 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο ελφο θνηλσληνινγηθνχ ζέκαηνο κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ 

έξεπλαο, φπσο είλαη ε αλαζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη ε 

έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην. ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ηηο απαληήζεηο ηνπο θιήζεθαλ λα δψζνπλ 

93 θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, έπεηηα απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ηνπ Μαξμ κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

HowardZinn « Ο Μαξμ ζην φρν» ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληνινγία ζηελ 

Δθπαίδεπζε», ην νπνίν δηδάζθεηαη ζην 2
ν
έηνο. Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηα επξήκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο, ηα νπνία αλαιχζεθαλ κε ην SPSS, επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο 

ππνζέζεηο, θαζψο νη θνηηεηέο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο γηα ην 

κάζεκα ηεο θνηλσληνινγίαο, εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηελ έληαμή ηεο ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη κάιηζηα, δείρλνληαο ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη 
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νη ίδηνη ζε επφκελε ελφηεηα.  

Λέμεηο-θιεηδηά:δηδάζθνληαο θνηλσληνινγία, Μαξμηζηηθή Θεσξία, δξακαηνπνίεζε. 

Δηζαγσγή 

Ζ δξακαηνπνίεζε σο έλα εθπαηδεπηηθφ κέζν ρξεζηκνπνηεί ηε ςπραγσγία θαη ηελ ελαιιαγή 

γηα λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ, ελψ παξάιιεια ηνλίδεη ηελ κάζεζε κέζα απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη θαληαζηηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα νπηηθή, κηα 

λέα πξνζέγγηζε γηα λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηψλ κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, ζηνρεχνληαο ζην λα ηνπο βνεζήζεη λα ελεκεξσζνχλ κε έκκεζν, αλάιαθξν θαη 

δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζχλνιν ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ, 

φπσο είλαη ε νηθνλνκία, ε επεκεξία, νη αλάγθεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο αιιά θαη ν ηξφπνο 

ηεο δφκεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο, ελ γέλεη.   

Ζ ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο αιιά θαη ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε 

ζεκειηψζεθε ζηα ζρνιεία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

ζχληνκα αλαπηχρζεθε θαη εδξαηψζεθε, αληίζηνηρα, φηαλ θαηέζηε αληηιεπηή ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζεηηθή επηξξνή πνπ είρε ζηνπο καζεηέο. Πξάγκαηη, ε ηερληθή ηεο 

δξακαηνπνίεζεο ζηνρεχεη ζηελ ηηζάζεπζε ησλ ηερληθψλ θαη ηεο επθάληαζηεο δξαζηηθφηεηαο 

ηνπ ζεάηξνπ ζηελ ππεξεζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, ζην λα παξέρεη κία έληνλε 

θαη πξνθιεηηθή εκπεηξία ζηα παηδηά αιιά θαη έλα απαξάκηιιν εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ 

εξγαζίεο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν (Ashwell, 2001).  

Ζ ρξήζε ηνπ δξάκαηνο σο έλα απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ κέζν έρεη ηε βάζε ηεο ζηηο πην 

ζεκαληηθέο ζεσξίεο ηεο ςπρνινγίαο. Οη θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο, έηζη φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ην έξγν ηνπ Vygotsky (1978) θαη ηνπ Bandura (1977), πξνηείλνπλ απηνχ ηνπ 

είδνπο ηηο παηδαγσγηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ε παξνχζα κειέηε ζα μεθηλήζεη κε κηα επηζθφπεζε ηεο 

ζεσξεηηθήο βάζεο ηνπ δξάκαηνο θαη ελ ζπλερεία, ζα ζπλνςηζηνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά 

επξήκαηα απφ κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε αμηνινγήζεη ηελ ζεκαζία ηνπ ζηελ θαιχηεξε 

απφδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελψ, παξάιιεια, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κηα πξνζπάζεηα, 

έηζη ψζηε λα δηεμαρζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ζα γίλνπλ νξηζκέλεο ρξήζηκεο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο ε ηερληθή ηεο 

δξακαηνπνίεζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιχηεξα γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο θνηλσληνινγίαο –θαη φρη κφλν- ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Bell, 2007).  

Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Ζ δξακαηνπνίεζε σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο έρεη μεθηλήζεη λα δηαδίδεηαη ήδε απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1960. Χζηφζν, κέρξη ζήκεξα είλαη αιήζεηα πσο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε 

δηέζεηε ην θαηάιιειν επηκνξθσηηθφ ππφβαζξν, έηζη ψζηε λα ηελ πηνζεηήζνπλ θαη λα ηελ 
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εληάμνπλ σο κέζνδν δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Ξσρέιιεο, 2012). 

Ζ πξφηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θνηλσληνινγίαο κέζα απφ ην δξάκα δελ ππνλνεί ηελ 

παξάζηαζε ελφο ζεαηξηθνχ ή ινγνηερληθνχ έξγνπ. Δλ ηνχηνηο, πξφθεηηαη γηα θείκελα κέζα 

απφ ηα νπνία νη ζπνπδαζηέο πξνζπαζνχλ λα αληιήζνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε επνρήο πνπ αλαθέξεηαη ην θείκελν πνπ έρνπλ 

επηιέμεη, φπσο είλαη νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, κνξθσηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο, γηα ηα θίλεηξα δξάζεο ησλ πξσηαγσληζηψλ, θαζψο θαη γηα ην απνηέιεζκα ησλ 

πξάμεψλ ηνπο, ζχκθσλα, πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα. 

Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ ε δξακαηνπνίεζε πξνηείλεηαη σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

επίηεπμε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο απφ ηνπο καζεηέο. Χο εθ ηνχηνπ, ινηπφλ, ε ηερληθή ηεο 

δξακαηνπνίεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αθξνβαηεί αλάκεζα ζην ηξίπηπρν «ζέαηξν-ηέρλε-

παξάζηαζε» θαη ζην «ζέαηξν-κέζν δηδαζθαιίαο θαη αλάπηπμεο». 

Σν δξάκα-ζέαηξν απνηειεί έλαλ ηνκέα ηεο θνηλσληνινγίαο, ν νπνίνο πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ 

ηε δηκεξή δηάθξηζε, φπσο είλαη ε κάθξν-θνηλσληνινγηθή θαη ε κίθξν-θνηλσληνινγηθή ζεσξία 

(Hardy, 1989; Hargreaves, 1985).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κάθξν-θνηλσληνινγηθή ζεσξία πξνζεγγίδεηην δξάκα-ζέαηξν σο έλαλ 

θνηλσληθφ ζεζκφ ππφ ην πξίζκα γεληθψλ θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ, φπσο είλαη απηέο: 

1) ησλ πεδίσλ εμνπζίαο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ (Fine, 1993), 

2) ηνπ παξαιιειηζκνχ θαη ηεο ηδενινγηθήο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζεαηή κε ην ζχζηεκα αμηψλ, 

φπσο απηφ πξνβάιεηαηαπν ην θείκελν ή ηελ εθάζηνηε παξάζηαζε (Althusser&Cosin, 1972), 

3) ηνπ γελεηηθνχ δνκηζκνχ (Goldman, 1973), θαζψο επίζεο θαη  

4) ηεο δξακαηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε κνξθή 

πνιηηηζκηθνχ δξψκελνπ ή/θαη θάζε κνξθή θνηλσληθνχ παηγλίνπ ζπληζηνχλ θνηλσληθέο 

παξαζηάζεηο πνπ εμεηάδνληαη κε θνηλσληνινγηθά θαη ζεαηξηθά εξγαιεία (McAvoy, 

Hunt&van de Water, 2015).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνινπζψληαο ηελ κίθξν-θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ δξάκαηνο-

ζεάηξνπ (Hanson, 2005; Giroux, 1983), εζηηάδεηαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ 

ρξήδνπλ επηηφπηαο έξεπλαο, φπσο, άιισζηε, είλαη: 

1) ε κειέηε ηνπ θνηλνχ ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηαηηζηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο, φπσο ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζέαηξα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ (Tickle, 2012).  

2) ε αλάιπζε ηεο ίδηαο ηεο παξάζηαζεο ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο θαη ε 

ζρέζε ηεο κε απηή σο πξνο ηελ ζεκαηηθή ηεο αιιά θαη ηα παξαζηαζηαθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Δπνκέλσο, εκβαζχλεηαη ε νπηηθή ηεο αιιαγήο κηαο θνπιηνχξαο ζε κηα άιιε 

θαζψο θαη ε νπηηθή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (Alexander&Sullivan, 1996), θαη 

3) ε κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεαηξηθνχ θνξκνχ, δειαδή απφ ηελ απιή νξγάλσζε ηνπ ζεάηξνπ 

κέρξη ηελ επηινγή εζνπνηψλ, ζπληειεζηψλ θαη άιια (Tickle, 2012).  
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 Ζ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο δξακαηνπνίεζεο 

Ζ κείδνλνο ζεκαζίαο εθπαηδεπηηθή αμία ηεο δξακαηνπνίεζεο θαλεξψλεηαη θπξίσο κέζα απφ 

ηηο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο, φπσο απηέο πνπ ήδε ελ ζπληνκία αλαθέξζεθαλ άλσζελ 

ησλ Vigotsky (1978) θαη Bandura (1977, ζει. 191), αληίζηνηρα. χκθσλα, ινηπφλ, κε απηέο, ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηειεί ην βαζηθφηεξν πξντφλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ 

ρξήζε ηνπ δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηδέα φηη ηα άηνκα καζαίλνπλ 

απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ θαη ζπγρξφλσο, ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο 

άιινπο. Έηζη, ινηπφλ, βάζεη απηήο ηεο ζεψξεζεο, επηηξέπεηαη ε απηφ-αληαλάθιαζε θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σν δξάκα επηηξέπεη 

ζηα αλζξψπνπο, θαη θπξίσο ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, λα δνπλ ηε δσή σο παξαηεξεηέο, 

παίξλνληαο εζηθέο απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη αλαθνξηθά 

κε ηνπο ίδηνπο.  

Πην αλαιπηηθά, ε δξακαηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε έλα ζπληνληζκέλν ζχλζεην ζχλνιν κε 

επίθεληξν ην ζέαηξν πνπ βαζίδεηαη ζε αξθεηέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δσέο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο θαη κε ην ίδην 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Μία ζεηξά απφ κειέηεο (Bolton, 1979;Καηζαξάο, 

2005;Κνληνγηάλλε, 2000;Κνπξεηδήο, 1991;Morgan &Saxton, 1987) έρνπλ απνδείμεη ηελ 

άκεζε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δξακαηνπνίεζε, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηνπο ξφινπο, 

ηε δξάζε θαζψο θαη ηελ ζθεληθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα ζεκαληηθά 

νθέιε ζε φ,ηη αθνξά ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ ζηάζεσλ, ηεο θξηηηθήο αληίιεςεο θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε δηάθνξεο δεμηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζέκαηα, φπσο είλαη ε αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζε 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά αιιά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. 

Ζ έληαμε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνδεηρηεί επίζεο ρξήζηκε σο έλα 

πεδίν πξνζσπηθήο δηεξεχλεζεο θαη εληνπηζκνχ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα, ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο απφ ηνλ θάζε ζπνπδαζηή. ε γεληθέο 

γξακκέο, έρεη θαλεί πσο, ε δξακαηνπνίεζε έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηε βειηίσζε ηεο γλψζεο, 

ηηο ζηάζεηο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέζε κε έλα επξχ θάζκα 

δεηεκάησλ πγείαο, πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ εμίζνπ, ελψ παξέρεη ηελ 

επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα  βξεζνχλ αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηε θαληαζηαθή 

δηάζηαζε ηεο δσήο.  

Δπηπξνζζέησο, ε δξακαηνπνίεζε πεηπραίλεη λα είλαη, παξάιιεια, έλα δεκηνπξγηθφ θαη 

δηαζθεδαζηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πξνζθέξνληαο ζηνπο  καζεηεπφκελνπο ηελ 

ηθαλνπνίεζε πσο παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, θαζψο απηφ-ελεξγνχλ κέζσ ηεο αλαθάιπςεο ηνπ 

ξφινπ θαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηινγή γηα επηθνηλσλία θαη έθθξαζε. Χο εθ 

ηνχηνπ, ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ηα ίδηα ηα άηνκα νξίδνπλ ηνλ 

ρψξν δξάζεο ηνπο, ελψ επηθνηλσλνχλ θαη πξάηηνπλ πάληνηε ζε ζπλερή επαθή κε ηνπο 

άιινπο.  

Αθφκα, νη ζπνπδαζηέο απνθηνχλ κηα γεληθφηεξε πξννπηηθή πνπ ηνπο δίλεη ην εχξνο θαη ηελ 
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επειημία πνπ απαηηείηαη ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο (Cattanach, 1996), 

θαζψο αλαπηχζζνπλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηα 

ζεαηξηθά θείκελα, αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βξνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηα κέζα γηα λα εληνπηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο. Οπζηαζηηθά, απνθηνχλ πξφζβαζε ζην εξγαζηήξην ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, 

απνθηψληαο θξηηηθή ζθέςε θαη δεμηφηεηεο, ελψ ήδε απφ κηθξή ειηθία αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ 

πξαγκαηηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δφκεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ (Γεκαξάθε, 

2002). 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο, απηφ πνπ 

επηδηψθεηαη είλαη ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα απνιακβάλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ δξάκαηνο, 

ελεξγνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα, ψζηε λα 

επηθνηλσλνχλ ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο, λα εμεξεπλνχλ ην ζψκα θαη ηηο αηζζήζεηο 

ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηελ κλήκε θαη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ξφινπο πνπ πεγάδνπλ απφ θαληαζηηθέο ή 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζίγνπλ θνηλσληθά, εζηθά ή άιια δεηήκαηα, λα θαηαλννχλ θαη 

λα εξκελεχνπλ ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

δξακαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο (Bolton, 

1984;Bowell &Heap, 2013; Jackson, 2002;O'Toole, Stinson, &Moore, 2009;Singhal 

&Rogers, 2002.). 

Μέζα απφ ην δξάκα, δίλεηαη επίζεο ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα αξρίζνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλαηζζάλνληαη, λα δηεξεπλνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ην 

δηαθνξεηηθφ θαζψο παξάιιεια, καζαίλνπλ λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ην δξάκα θαη λα 

παξαθνινπζνχλ θξηηηθά ηα δξψκελα, λα αλαπηχζζνπλ κέζα απφ ηνπο ξφινπο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο δεμηφηεηεο ηεο δσήο, φπσο είλαη ε απηνεθηίκεζε, ε απηνπεπνίζεζε, ν 

απηνζεβαζκφο, ε επηθνηλσλία, ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε ελεξγνχο πνιίηεο πνπ ζα κπνξνχλ 

ππεχζπλα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο, λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

ζέκαηα κε έληνλν θνηλσληθφ ή πνιηηηζκηθφ ζέκα θαη ηδηαίηεξα κε φζα ζρεηίδνληαη κε 

δεηήκαηα απνθιεηζκνχ, λα αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαζψο δηαπξαγκαηεχνληαη 

ξφινπο θαη κέζα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ κηα δξακαηηθή θαηάζηαζε, 

λα θαηαλννχλ κηα αιήζεηα ή ζεψξεζε σο κηα απφ ηηο πνιιαπιέο φςεηο θαη εξκελείεο ηεο 

δσήο, θαζψο θαηαζθεπάδνπλ δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ραξαθηήξεο (Αλαζηαζηάδεο, 

2006;Γαθηψηε, 2010; Καξακήηξνπ, 2010;Παπαδφπνπινο, 2007). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ζπλνςίδνληαο φια φζα αλαθέξζεθαλ άλσζελ, νξηζκέλεο πιεπξέο 

πνπ επλννχληαη κε ηε ρξήζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, είλαη νη: 

1. Γλσζηηθέο: Σν αθξναηήξην ρξεζηκνπνηεί ην ιφγν αιιά θαη ηα γξαπηά θείκελα κε 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Ομχλεηαη ε εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα θαη βειηηψλεηαη ε θξηηηθή ζθέςε αιιά 

θαη ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ. 

2. Κνηλσληθέο-πνιηηηζηηθέο-ζπλαηζζεκαηηθέο: Καιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαζία, εδξαηψλεηαη ε 
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εκπηζηνζχλε, απαιείθεηαη ν αληαγσληζκφο, γίλεηαη απνδεθηή ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη 

πξνσζείηαη ν επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο. 

3. Γεκηνπξγηθέο: Γηαηππψλνληαη ειεχζεξα ηδέεο θαη απφςεηο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, 

θαηαλννχληαη θαη εθθξάδνληαη αλνηρηά φια ηα ζπλαηζζήκαηα. 

 Μέζνδνο έξεπλαο 

χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζθνπνχο αιιά θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

θξίζεθε θαζφια απαξαίηεην λα γίλεη έλαο ζπλδπαζκφο απφ επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπλδπαζκφο ηεο πνηνηηθήο κε ηελ 

πνζνηηθή έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έπεηηα απφ ηελ πξνεγεζείζα αλαζθφπεζε βηβιίσλ, 

κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην θεληξηθφ αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ ηφζν απφ ηελ ζχγρξνλε φζν θαη απφ ηελ παιαηφηεξε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, ηφζν 

δηεζλνχο φζν θαη ειιεληθνχ επηπέδνπ, έπεηαη ε έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 

(Cohen&Manion, 1997). 

ηηο έξεπλεο κέζσ ησλ πνζνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζεσξείηαη σο δεδνκέλν πσο ηα βαζηθά 

δεηήκαηα είλαη κφλν δχν, ν ηξφπνο δφκεζεο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε 

δεηγκαηνιεςία, δειαδή ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο 

παξνχζαο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο δηακνξθψζεθε έρνληαο πάληα σο βαζηθφ γλψκνλα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο κε αληίζηνηρα κεζνδνινγηθά  εξγαιεία άιισλ εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαησζεί ζε δηεζλέο επίπεδν, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ 

επξεκάησλ, ίζσο γηα θάπνηα ελδερφκελε κειινληηθή κειέηε θαη επηπιένλ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο 

ζε αθφκα κεγαιχηεξε θαη πην δηεπξπκέλε θιίκαθα (Κπξηαδφπνπινο &ακαληά, 2011).  

Απηφ, βέβαηα, επέβαιε ηελ αλάγθε κηαο ηδηαίηεξα πξνζεθηηθήο δφκεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, θαηαβάιινληαο κεγάιε πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο 

θαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηψλ λα αληαπνθξίλνληαη αθελφο ζηηο ηππνινγίεο ηεο δηαζέζηκεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα, νχησο ψζηε λα ππάξρεη πάληνηε ε 

δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο, πάληα φκσο κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή, ψζηε ηα εθάζηνηε 

απνηειέζκαηα-πνξίζκαηα λα έρνπλ λφεκα ηφζν γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

έξεπλα φζν θαη γηα ηελ επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία.  

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο λα αλαθεξζεί πσο εθηφο απφ ηε ρξήζε ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ πνηνηηθή πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζε φ,ηη αθνξά 

ηηο πνζνηηθνχ ηχπνπ εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε κεηέπεηηα 

ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ SPSS 

(Κπξηαδφπνπινο &ακαληά, 2011). 

Γείγκα έξεπλαο 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ, ζαθψο, θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 
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ακεξφιεπηα θαη θαηφπηλ ελεκεξψζεψο ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ππφ δηεξεχλεζε γηα ηελ 

θαζφια εζεινληηθή θαη αλψλπκε ζπκκεηνρή ηνπο (Mason, 2003;Orb, Eisenhauer&Wynaden, 

2001).  

Πην αλαιπηηθά, ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα κέζσ ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξφθεηηαη γηα 93 θνηηεηέο, ζχκθσλα κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κεηά ην ηέινο ηεο δξακαηνπνίεζεο, θαζψο, αξρηθά 

δηαλεκήζεθαλ 166 εξσηεκαηνιφγηα. Οη 93 ζπκκεηέρνληεο,  νη νπνίνη ήηαλ δεπηεξνεηείο 

θνηηεηέο ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2010-2011, αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή βαζκίδα ησλ 19-22 εηψλ, 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, αθνχ πξψηα παξαθνινχζεζαλ ηε δηδαθηηθή πξνζπάζεηα 

ελφο ζέκαηνο θνηλσληνινγίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπ HowardZinn «ν Μαξμ ζην φρν» ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληνινγία ζηελ 

Δθπαίδεπζε». Ο δηδάζθσλ ζπλεξγάζηεθε κε 2 θνηηήηξηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή 

ηνπ project. 

Σν δείγκα καο απνηειεί παξάιιεια ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, γη‘απηφ ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγηα pre-test θαη post-test. Σν pre-test 

πεξηείρε 7 εξσηήζεηο, ελψ ην Post-test 16. Οη εξσηήζεηο ήηαλ γλσζηηθνχ ηχπνπ, γη‘απηφ θαη 

επηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα (pre-test,post-test), ψζηε ε ζχγθξηζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε λα είλαη πην 

εχθνιεο. Σν pre-test ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ζηηο καξμηζηηθέο αληηιήςεηο (ηζηνξηθά γεγνλφηα, θνηλσληθά 

θαηλφκελα, βαζηθέο έλλνηεο ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο, δσή θαη έξγν ηνπ Μαξμ). Σν post-test 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

(αιιειεπηδξαζηηθή δξακαηνπνίεζε σο ηερληθή δηδαζθαιίαο). Οη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ 

θαη αλνηθηνχ ηχπνπ (εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην) θαη ε απνθσδηθνπνίεζε θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ έγηλαλ κε ην ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο SPSS.  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Έπεηηα θαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ έρεη ήδε πξνεγεζεί, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα εκπεηξηθή κειέηε πνπ 

αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο 

δξακαηνπνίεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληνινγηθνχ ζέκαηνο κέζα απφ ηελ 

απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ, πνπ παξαθνινχζεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξνζπάζεηα. 

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο, ν γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θηλήζεθε κε βάζε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, φπσο ελδεηθηηθά είλαη: 

1. Πνηα είλαη ε νπηηθή εθείλε γσλία κε ηελ νπνία αληηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο ηελ 

έληαμε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 
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2. Πνηεο ήηαλ νη αληηιήςεηο ηνπο, πξηλ απφ ηελ βησκαηηθή εκπεηξία πνπ είραλ; 

3. Πνηεο ήηαλ νη αληηιήςεηο ηνπο, έπεηηα απφ ηελ ζρεηηθή εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ; 

4. Πηζηεχνπλ πσο ε ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία θνηλσληνινγηθψλ 

ζεκάησλ είλαη απνηειεζκαηηθή; 

5. Πνηα είλαη ηα εθφδηα εθείλα, ηα νπνία ζεσξνχλ πσο ζα έπξεπε λα δηαζέηνπλ θαη κε 

πνην ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ, έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο 

κηαο ηέηνηαο πξσηφγλσξεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο; 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Πξψηα απφ φια, πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα πεξηγξάθεη ην ζπλνιηθφ πιαίζην θαη ππφβαζξν ηεο έξεπλαο. Πην 

αλαιπηηθά, ινηπφλ, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζηε δηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ καξμηζκνχ 

κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ ηνπ Zinn, «Ο Μαξμ ζην φρν». Ζ 

δηδαζθαιία ππνζηεξίρζεθε απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (powerpoint), ελψ ε κέζνδνο 

πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε παξεκβνιή απνζπαζκάησλ.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο απηά πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε-

θσδηθνπνίεζε κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS ησλ 93 ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ 

απφ ηνπο θνηηεηέο, επηβεβαίσζαλ ηφζν ηελ αξρηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο φζν θαη ηα 

πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην παξειζφλ ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία 

ηεο έληαμεο ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, επηηεχρζεθε ε θάιπςε φισλ 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. 

χκθσλα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ, νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηξεηο θαηεγνξίεο-ζεκαηηθέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ε πξψηε ζεκαηηθή απνηειεί ηελ «πξνεγνχκελε γλψζε ησλ 

θνηηεηψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο δηδαζθαιίαο». χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, νη 

θνηηεηέο θαηείραλ, άιινη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη άιινη ζε κηθξφηεξν, πξφηεξε γλψζε γηα 

ηε ζεσξία ηνπ Μαξμ, ππνζηεξίδνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πσο νη πεγέο ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πξνέξρνληαη απφ ην ζρνιείν 

θαζψο θαη απφ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή αλαδήηεζε γηα κάζεζε θαη ελεκέξσζε ηεο 

καξμηζηηθήο ζεσξίαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηηο εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο ζε θάζε επίπεδν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εξψηεζε γηα πηζαλή 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ «Ο Μαξμ ζην φρν», νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

θνηηεηέο δελ ην γλψξηδαλ, αιιά ην έθξηλαλ σο ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ, έπεηηα απφ ηελ 

εκπεηξία πνπ βίσζαλ.  

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε 2a (Γλσξίδεηε πνηνο είλαη ν Καξι Μαξμ;), ην 95,9% απάληεζε 

λαη, ελψ ην 4,1% φρη. κσο, ζηελ εξψηεζε 2b (Πξνζδηνξίζηε κε αθξίβεηα ηελ ηδηφηεηά ηνπ.) 

ην 6,8% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε κε αθξίβεηα (θηιφζνθνο, ηζηνξηθφο, πνιηηηθφο, 
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νηθνλνκνιφγνο, θνηλσληνιφγνο θαη ζεκειησηήο ηνπ θνκκνπληζκνχ), ελψ ην 13,7% απάληεζε 

φηη δε γλψξηδε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Καξι Μαξμ. 

ηε ζπλέρεηα, νη εξσηήζεηο 4 θαη 5 αθνξνχλ ζην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ γηα βαζηθέο 

έλλνηεο ηνπ καξμηζκνχ, φπσο είλαη ε ζεσξία ηεο ππεξαμίαο θαη ε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο 

ηζηνξίαο αληίζηνηρα. ηελ εξψηεζε 4a, ην 80,8% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε φρη, ελψ ην 19,2% 

λαη. ηελ εξψηεζε 4b, κφλν ην 12,3% ησλ θνηηεηψλ κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ηη 

είλαη ε ζεσξία ηεο ππεξαμίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε 5a, ην 83,6% ησλ θνηηεηψλ δε 

γλψξηδε ηη είλαη ε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, ελψ ζηελ εξψηεζε 5b κφιηο ην 5,5% 

κπνξνχζε λα πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα. Σέινο, ζηελ εξψηεζε 6b (αλαθέξεηε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγψλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο έλαληη ηεο 

αζηηθήο), ην 45,2% ησλ θνηηεηψλ δε γλψξηδε λα απαληήζεη. ην post-test θαη εθφζνλ έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζηελ εξψηεζε 7 (Αλαθέξεηε κία ή πεξηζζφηεξεο 

έλλνηεο ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο θαη αλαπηχμηε ζπλνπηηθά), ην 78,5% ησλ θνηηεηψλ 

απάληεζε επαξθψο.  

Δπηπξνζζέησο, νη «απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηε ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε 

δηδαζθαιία θνηλσληνινγηθψλ ζεκάησλ» είλαη ε δεχηεξε θαηεγνξία-ζεκαηηθή απαληήζεσλ. 

Πξφθεηηαη γηα κία ζεκαηηθή θαηεγνξία, ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζψο ελψ 

αξρηθά θαη πξηλ ηε βησκέλε εκπεηξία νη θνηηεηέο δελ είραλ παξά νπδέηεξε άπνςε γηα ηελ 

έληαμε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία, σζηφζν, ακέζσο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο ηεο θνηλσληνινγίαο, ε αληίιεςή 

ηνπο άιιαμε θαη κε ζζέλνο πιένλ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα αιιά θαη αλαγθαηφηεηα ηεο 

πηνζέηεζεο ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηφζν ησλ ελλνηψλ ηεο 

καξμηζηηθήο ζεσξίαο φζν θαη άιισλ θνηλσληνινγηθψλ ζεκάησλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

έθθξαζε ηεο κεγάιεο ηνπο επηζπκίαο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε έλα επφκελν δηδαθηηθφ 

επεηζφδην κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο, απαληψληαο ζεηηθά ζηελ ελ ιφγσ 

πνιχ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

πγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε 4 (Ζ δξακαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεαηξηθνχ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζαο βνήζεζε, γηα λα απνζαθελίζεηε 

θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο καξμηζηηθέο ηδέεο;), ην 72% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε πνιχ 

(Γξάθεκα1). 
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Γξάθεκα 1: ζπκβνιή ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ απνζαθήληζε βαζηθψλ καξμηζηηθψλ ελλνηψλ 

Δπηπξνζζέησο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία απαληήζεσλ, απηή θέξεη ηνλ 

ηίηιν «αμηνιφγεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληνινγηθψλ ελλνηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ Μαξμ». Ζ ηξίηε θαηεγνξία, 

έηζη φπσο δηακνξθψζεθε ηφζν απφ ηηο εξσηήζεηο φζν θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, 

νινθιεξψλεη ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

επηβεβαηψλνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε ζεηηθή απφθξηζή ηνπο απέλαληη ζηε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληνινγηθψλ ελλνηψλ 

θαη δε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληνινγηθψλ ελλνηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ 

Μαξμ.  

Ζ επξχηεξε ζεσξία ηνπ Μαξμ απνηειεί, πξάγκαηη, έλα κέξνο ηεο επηζηήκεο ηεο 

θνηλσληνινγίαο πνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηφ ή αθφκα θη αλ επηηεπρζεί ε θαηαλφεζή 

ηνπ, δελ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιν ην εχξνο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ πξνθαιεί κεγάιε 

εληχπσζε ην γεγνλφο πσο ζρεδφλ φινη νη θνηηεηέο ππνζηήξημαλ πσο ε ελ ιφγσ ηερληθή 

ζπλέβαιε ζηελ απνζαθήληζε πνιιψλ δπζλφεησλ ελλνηψλ απφ ηε ζεσξία ηνπ Μαξμ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ελζνπζηάζηεθαλ κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, θαζψο 

ππήξρε ε έληνλε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε φινπο φζνπο βξίζθνληαλ ζηελ αίζνπζα. Αθφκα, 

νη θνηηεηέο δελ παξέιεηςαλ λα ππεξηνλίζνπλ πσο ε ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο ζπλέβαιε 

ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο κε έλαλ θαζφια 

επράξηζην ηξφπν. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε 9 (Θεσξείηε φηη ε δξακαηνπνίεζε ππήξμε θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ-ζηελ απφθηεζε θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ζαο-), ην 73,1% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε πνιχ. Σέινο, ζηελ 

εξψηεζε 10a (Καηφπηλ ηεο πινπνίεζεο ηνπ project θαη ηελ ηερληθή δηδαζθαιίαο πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε (δξακαηνπνίεζε), πηζηεχεηε φηη είζηε ζε ζέζε λα απαληήζεηε πνηνο είλαη ν 

Φξίληξηρ Έλγθειο θαη ηη είλαη ην «Κεθάιαην»;), ην 45,2% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε πνιχ. 

ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε 14, δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηε δπλαηφηεηά 

ηνπο λα απαληήζνπλ ζε ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πνιχ (Γξάθεκα 2). 

 

 

Γξάθεκα 2: αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξσηήκαηα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ project 

Σέινο, ζηελ εξψηεζε 15a (Πηζηεχεηε φηη ε δηδαζθαιία απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα ζαο βνεζήζεη γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο 

Δθπαίδεπζεο;) ην 77,4% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε πνιχ. 

Δπηβεβαηψλνληαη,ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην παξειζφλ, φπσο 

αλαιχζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, πσο ε έληαμε ηεο 

ηφζν δηαδξαζηηθήο θαη επνηθνδνκεηηθήο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία ελφο 

θνηλσληνινγηθνχ ζέκαηνο, ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ 

πξνζεγγίζζεθαλ, επηηπγράλνληαο ηελ αιιεινεπίδξαζε θαη ηελ αληαιιαγή θξηηηθψλ απφςεσλ, 

ζθέςεσλ θαη ηδεψλ. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη απφιπηα ζαθέο πσο ηειηθά ε ζπλνιηθή απνηίκεζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία, θξίλεηαη σο παξαπάλσ απφ ζεηηθή θαη ελζνπζηψδεο. 

πδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάιπζε ηφζν ησλ 

απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, απνδεηθλχεηαη 

πσο, πξάγκαηη, ε ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
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θνηλσληνινγηθνχ ζέκαηνο ηεο ζεσξίαο ηνπ Μαξμ ζε ζπνπδαζηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαζηάζε (2005) ε δξακαηνπνίεζε απνηειεί κία κέζνδν 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, ηελ αλάπηπμε ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπο, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο αιιά θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ινηπφλ, ε ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ 

ζηελ κάζεζε, ζηελ απηναμηνιφγεζή ηνπο αιιά θαη ζηελ παξαθίλεζή ηνπο γηα λα γίλνπλ 

εξεπλεηέο ηεο ίδηαο ηνπο ηεο κάζεζεο (Lew, Alwis&Schmidt, 2010;Ward, Connolly&Meyer, 

2013.). Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ε αλάιεςε 

ελφο ξφινπ απφ ηνπο θνηηεηέο κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε κία ξεαιηζηηθή θαηαλφεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα κε δηζηάζνπλ λα αλαιάβνπλ απηφβνπιεο 

θαη απηφλνκεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο 

ηνπο.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ πνπ ζπληειείηαη κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε, έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηε 

ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (socialconstructivism) (Beare&Belliveau, 2007), 

ελψ ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία (Conard&Asher, 2000; Γξακκαηάο, 2004; 

Freeman, Sullivan&Fulton, 2003;Μνπγηαθάθνο,2006;Ο‘ Farrell, 1998;Pitfield, 2012;Πηηνχιε, 

2003) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη ζηφρνη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζπλνςίδνληαη θπξίσο ζηελ απφθιηζε απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

ηξφπνπο κάζεζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάξγεζε ησλ ηππηθψλ 

ηεξαξρηθψλ δνκψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηε γλψζε θαη ηελ κάζεζε, ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο 

κε ηελ πξάμε, ηελ αιιαγή λννηξνπίαο, ηελ απφθηεζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ εκπεηξηψλ 

θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνβειηίσζεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, κία αθφκα ζεκαληηθή επηξξνή πνπ αζθεί ην δξάκα πξνθχπηεη κέζα απφ ιέμεηο 

θαη εηθφλεο, νη νπνίεο πξνβάινπλ εζηθά δεηήκαηα, κελχκαηα θαη εηθφλεο, επίζεο. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα κελχκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δξακαηνπνίεζεο ελφο θεηκέλνπ, θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηε δχλακε ηνπ δηθαίνπ, ηελ ζεκαζία 

ηεο έλδεημεο ζεβαζκνχ θαη πνιιά άιια. Δπίζεο, είλαη άμην ιφγνπ λα αλαθεξζεί πσο νη 

δξακαηνπξγνί έρνπλ αληιήζεη ηδέεο κέζα απφ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή εκπεηξία θαη 

ζπγθξνχζεηο, αληίζηνηρα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ραξαθηήξεο θαη θαηαζηάζεηο. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα ζέκαηά ηνπο είλαη επαλαιακβαλφκελα, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη πξνδίδνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλεζπρίεο.  

ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο ηειηθά ηα κελχκαηα πνπ ε 

ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη, απηά δελ γίλνληαη αληηιεπηά κε ηνλ 

ίδην ηξφπν απφ φινπο θαη επνκέλσο, ε αιήζεηα ηνπ εθάζηνηε θεηκέλνπ ή/θαη ηεο θάζε 

παξάζηαζεο είλαη κνλαδηθή γηα ηνλ θάζε άλζξσπν, θαζψο ζπκκεηέρεη κέζα απφ ηε δηθή ηνπ 

ςπρή, κπαιφ θαη ζθέςε. Έηζη, ινηπφλ, πξφθεηηαη πάληνηε γηα κία δηαθνξεηηθή, πξνζσπηθή, 

κνλαδηθή αιιά θαη πνιχ κνλαρηθή ππφζεζε (Konijn, 1991; Landy, 1983;Leit &Humphries, 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 375 of 414 

1999;Λενληάξεο, 2010; Walsh-Bowers, 2006).  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, θαη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κπνξνχλ λα 

θαλνχλ εμίζνπ ρξήζηκεο νξηζκέλεο πεξαηηέξσ εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή δηδαζθαιία θνηλσληνινγηθψλ ζεκάησλ κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ιάβνπλ 

ζνβαξά ππφςε ηνπο φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

θαηαβνιή κεγαιχηεξσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή θαηαλφεζή ηεο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη σο εθ ηνχηνπ, λα πηνζεηήζνπλ ηελ ηερληθή ηεο 

δξακαηνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θνηλσληνινγίαο-θαη φρη κφλν. 
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Abstract: It is widely accepted that in order to maximize students' potential, the full support 

of their parents is paramount. Parents play a role not only in their children's achievements but 

also in improving school reality in general by actively participating in enhancing their 

children's progress through help with homework and school visits in order to be informed, 

build strong relationships, monitor their children's progress, discuss with teachers and 

participate in school events. The present study examines the extent of parental involvement in 

the distance education program implemented in Greek schools during the Covid19 health 

crisis, through parents‘ views on this process. 

Keywords: Parental involvement, Distance Learning, Covid19  

Πεξίιεςε: Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, 

χςηζηεο ζεκαζίαο είλαη ε πιήξεο ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ηνπο. Οη γνλείο δηαδξακαηίδνπλ 

ξφιν φρη κφλν ζηα επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο  αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε βειηίσζε ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ 

ηνπο  κέζσ βνήζεηαο ζην ζπίηη, επηζθέςεσλ ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε θαη δεκηνπξγία 

θαιψλ ζρέζεσλ, παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ ηνπο, ζπδήηεζεο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο. ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλάηαη 

ν βαζκφο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηα 

Διιεληθά ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19, κέζσ ησλ 

απφςεσλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

Λέμεηο θιεηδηά:  Γνλετθή εκπινθή, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Covid19 

1. Δηζαγσγή 

Δμαηηίαο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19, ζηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2020, ππεγξάθε Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ ππνπξγείσλ Τγείαο θαη Παηδείαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε 

απαγφξεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ζηελ Διιάδα, 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ. ηηο 13 Μαξηίνπ 2020 ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ζηα 

mailto:mariakamperi1@gmail.com
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δεκφζηα ζρνιεία, ζπλδπαζηηθά ηφζν κε ζχγρξνλεο, φζν θαη κε αζχγρξνλεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο,  σο εμήο: 

•Χο ζχγρξνλε δηδαζθαιία λνείηαη ε απεπζείαο δηδαζθαιία θαη κεηάδνζε καζήκαηνο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ εθπαηδεπηηθφ, κέζσ δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο, ζε καζεηέο, 

ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ δσληαλά κέζσ ππνινγηζηή. 

•Αζχγρξνλε είλαη ε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη ζε δηαθνξεηηθφ 

ρξφλν απφ ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο ή δεκηνπξγίαο πιηθνχ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, έρνληαο πξφζβαζε ζε καζεζηαθφ πιηθφ κέζσ δηαδηθηχνπ (ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο πνπ παξέρεη ην Τπνπξγείν) (https://www.esos.gr/arthra/66585/n-kerameos-

eimaste-etoimoi-xekina-i-ex-apostaseos-ekpaideysi).  

Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, πξσηφγλσξε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, απαίηεζε ηελ γξήγνξε 

πξνζαξκνγή εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ησλ γνλέσλ νη νπνίνη 

θιήζεθαλ λα βνεζήζνπλ, ζε εζηθφ θαη πιηθφ επίπεδν ηα παηδηά ηνπο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα 

θαηλνχξηα δεδνκέλα. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη, 

έρεη κειεηεζεί επξέσο, θπξίσο ζην εμσηεξηθφ θαη ν ξφινο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο έρεη θαηαζηεί θεληξηθφ δήηεκα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

ηελ έξεπλα. Απηή ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε καζεζηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο, 

γλσζηή σο ‗γνλετθή εκπινθή‘, είλαη ε ζπληζηψκελε πξνζέγγηζε γηα ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ (Jeffries, 2012). 

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηα Διιεληθά ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19 

θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ γελλήζεθαλ απφ ηελ δεδνκέλε ζπλζήθε, καο νδήγεζαλ ζηελ 

απφθαζε λα ζέζνπκε σο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

θαη ησλ απφςεσλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηνλ βαζκφ ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

2. Θεσξεηηθφ Πιαίζην 

ηελ Διιάδα, ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεκείσζε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε. Σν ειιεληθφ ζρνιείν απνθάζηδε ζην παξειζφλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ γνλέσλ, νη 

νπνίνη είραλ ειάρηζηε ελεκέξσζε θαη κεδακηλέο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο (Μαηζαγγνχξαο 

θαη Βέξδεο, 2003). ηαδηαθά, άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ (Κνζζπβάθε, 2003). Ο φξνο γνλετθή εκπινθή πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ ησλ γνλέσλ ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη 

ζην ζρνιείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

γνλέα (πκενχ, 2003, Catsambis, 2001). Οη Reynolds & Clements (2005) ηελ ραξαθηεξίδνπλ 

σο ηελ γνλετθή αλάκημε ζηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν, ελψ νη Berthelsen 

& Walker (2008), κηινχλ γηα πξνζδνθίεο πνπ νη γνλείο ηξέθνπλ γηα ηε κειινληηθή 

https://www.esos.gr/arthra/66585/n-kerameos-eimaste-etoimoi-xekina-i-ex-apostaseos-ekpaideysi
https://www.esos.gr/arthra/66585/n-kerameos-eimaste-etoimoi-xekina-i-ex-apostaseos-ekpaideysi
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εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη Ho θαη Willms (1996) νξίδνπλ ηε γνλετθή εκπινθή κέζσ 

ελφο ζρήκαηνο ηεζζάξσλ αμφλσλ: ζπδήηεζε ζην ζπίηη, επίβιεςε ζην ζπίηη, ζρνιηθή 

επηθνηλσλία θαη ζρνιηθή ζπκκεηνρή. Οη Dimmock, O'Donoghue θαη Robb (1996) πξνηείλνπλ 

κηα ζεηξά παξακέηξσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή ζρνιείνπ, ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζηελ ηάμε θαη ζην ζπίηη θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα έρεη πνηθίιεο κνξθέο, νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ελδέρεηαη λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Deslorges & Abouchar (2003), ζεκαληηθνί παξάγνληεο, κεηαμχ 

άιισλ, είλαη ε ειηθία ησλ παηδηψλ, ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ, ην επίπεδν ζπκκεηνρήο 

ηνπ παηέξα, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν θαη ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ γνλετθή ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ απφ πνιχ λσξίο, 

ηζνχηαη κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ έρνπλ, επίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο (Davis-Kean & Eccles, 2005, Trusty, 1998) θαη  

επεξεάδνπλ έληνλα θαη ηα δηθά ηνπο θίλεηξα. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο πνπ έρνπλ πςειέο 

πξνζδνθίεο γηα ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηα εθζέηνπλ ζε 

λέεο εκπεηξίεο θαη ελζαξξχλνπλ ηελ πεξηέξγεηα, ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αλαπηχμνπλ έλα εγγελέο θίλεηξν γηα 

κάζεζε. Αληίζεηα, νη γνλείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ακνηβέο ή πνηλέο αλάινγα κε ηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο,  ή εθθξάδνπλ άξλεζε ή ζπκφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηα 

παηδηά ηνπο απφ ηελ αλάπηπμε ελδνγελψλ θηλήηξσλ (Gottfried, Fleming, & Gottfried, 1994). 

Ζ γνλετθή εκπινθή  έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ θαη 

ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ επαθφινπζσλ αθαδεκατθψλ θηλήηξσλ (Gottfried, Fleming, & 

Gottfried, 1994). Σα ζρνιηθά απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη κε ηνλ βαζκφ ζηνλ  νπνίν ν γνλέαο 

ελδηαθέξεηαη, έρεη επίγλσζε θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ ηνπ. Οη επηηπρεκέλνη καζεηέο, νη νπνίνη ζεκεηψλνπλ θαηά θαλφλα πςειφηεξεο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο, έρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ ελεκεξψλνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο (Fan & Chen, 2001). Οη ελ ιφγσ καζεηέο ζπκκεηέρνπλ θαιχηεξα ζηα καζήκαηα, 

εκθαλίδνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη εηζάγνληαη επθνιφηεξα ζηα 

Παλεπηζηήκηα (Trusty, 1996).   

Μέζα απφ ηελ ελδειερή έξεπλα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά ζεσξεηηθά 

κνληέια αλάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο γνλέσλ θαη ζρνιείνπ. ηα πιαίζηα ηνπ  παξφληνο 

άξζξνπ, δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνπζίαζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, 

νχηε, θπζηθά ε εθηεηακέλε αλάιπζή ηνπο, παξά κφλν κία ελδεηθηηθή αλαθνξά ζηα 

γλσζηφηεξα απφ απηά. 

Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Bronfenbrenner (1979, 2004), είλαη 

παηδνθεληξηθφ, θαζψο ηνπνζεηεί ην παηδί ζην θέληξν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ επίδξαζεο ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλφηεηαο, ελψ ζην κνληέιν 
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ησλ επηθαιππηφκελσλ ζθαηξψλ επηξξνήο ηεο Epstein (1995, 2007), ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαδεηθλχεηαη σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, δηφηη απηνί 

θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ν 

κεγαιχηεξνο βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο παξαηεξείηαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζηηο 

κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηαηί, θαηά θαλφλα, νη γνλείο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε απηέο ηηο ειηθίεο. Γηα ηνπο Ryan θαη Adams (1995), ε 

εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ επεξεάδεηαη απφ ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε, ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γνλέσλ θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ελψ παξαηεξείηαη απνπζία παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο. Σν κνληέιν ησλ Hoover-

Dempsey & Sandler (1995), εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, δίλνληαο έκθαζε 

ζηα θίλεηξά ηνπο, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ελψ νη 

Eccles θαη Harold (1996), επηζεκαίλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ ζρνιείνπ-γνλέσλ, παξ‘ φια απηά, ε αιιαγή βαζκίδαο πεξηνξίδεη ηελ γνλετθή 

εκπινθή ζεκαληηθά, δηφηη, ηα παηδηά επηζπκνχλ ιηγφηεξν ηε βνήζεηα ησλ γνληψλ ηνπο θαη νη 

ίδηνη νη γνλείο, ζε κεγάιν βαζκφ, δελ κπνξνχλ πηα λα ηα βνεζήζνπλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα παξαπάλσ κνληέια αλ θαη πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο, ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλφηεηαο θαη 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο 

επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη 

θνηλφηεηαο (Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2009, ζ.232). 

3. Ζ Έξεπλα 

3.1 θνπφο, κεζνδνινγία θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

πσο αλαθέξζεθε ήδε, ε απφθαζε λα ηεζεί σο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ν βαζκφο 

ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ εθαξκφζηεθε ζηα Διιεληθά 

ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19, ήηαλ απνηέιεζκα ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ πνπ γελλήζεθαλ σο απφξξνηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο. πλεπψο, 

θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ζα κπνξνχζε λα 

ηξνθνδνηήζεη ηνπο ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζή ηνπο. 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζθνπνζεζία πξνέθπςαλ νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη ηα εξσηήκαηα ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε έγθπξα, αθξηβή 

θαη αμηφπηζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, αθνινπζήζακε έλα ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην πνζνηηθήο έξεπλαο, πάλσ ζην νπνίν βαζίζακε ηελ πινπνίεζε ηεο δηθήο καο έξεπλαο 

(Παππάο, 2002, Creswell, 2011). πγθεθξηκέλα, αθνχ πξνζδηνξίζακε θαη εμεηδηθεχζακε ηνλ 
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ζηφρν ηεο έξεπλαο, επηιέμακε ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηαλνήζακε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1999), επηιέμακε λα ζπιιέμνπκε 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ γνλείο, κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηφηη:  

• είλαη εχθνιε ε δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ηνπ, 

• νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα (έιιεηςε άκεζεο επηθνηλσλίαο), 

• νη ηξφπνη αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ είλαη ηππνπνηεκέλνη, 

• ν εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο, 

• είλαη ε ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Forms θαη εζηάιεζαλ 

κέζσ κέηι θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ, φπσο ην Messenger. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζην 

κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηφηη έλα κεγάιν εξσηεκαηνιφγην είλαη εμαξρήο 

απνζαξξπληηθφ. Έηζη, γηα λα κεηψζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

θαηάιιειε γξακκαηνζεηξά, ε νπνία είρε έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο, ψζηε θαη λα κελ 

θαιχπηεη πνιχ ρψξν αιιά θαη νη ραξαθηήξεο λα είλαη επαλάγ- λσζηνη. Πξνζπαζήζακε νη 

εξσηήζεηο λα είλαη ζπλνπηηθέο θαη πεξηεθηηθέο, ψζηε λα ζπκπιεξψλνληαη εχθνια θαη 

απνθχγακε ηηο άζθνπεο εξσηήζεηο, ψζηε λα μθαηαιήμνπκε ζε έλα ζχλνιν πεξίπνπ 20 

εξσηήζεσλ, επαξθέο γηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ 

εζεινληηθά ζηελ έξεπλα, εληνπίζηεθαλ θαηαξράο ζην θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ελ ζπλερεία ε δηάρπζε επηηεχρζεθε κέζσ ησλ θνηλσληθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ επαθψλ ηνπ αξρηθνχ ππξήλα. Φξνληίζακε λα επηκείλνπκε ζην δήηεκα 

ηεο αλσλπκίαο, δψζακε εγγπήζεηο γηα ην πψο ζα ρξεζηκνπνηνχζακε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

αληινχζακε θαη επηδηψμακε ην δείγκα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν φζνλ αθνξά ζηελ 

ειηθία ην επάγγεικα θαη ην επίπεδν κφξθσζεο. 

Αθνχ κειεηήζεθαλ νη απαληήζεηο, ηα δεδνκέλα νκαδνπνηήζεθαλ έρνληαο σο γλψκνλα ηηο 

εξσηήζεηο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

(Αλαζηαζηάδνπ, 2015).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο: 

1. Πνηνο ήηαλ ν βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19. 

2. Πνηνο ήηαλ ν βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19. 

3. Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκκεηερφλησλ-γνλέσλ πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19 θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19. 

4. Πφζν ν βαζκφο  γνλετθήο εκπινθήο επεξέαζε ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  
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3.2 Αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο - πεξηνξηζκνί 

Αλεμαξηήησο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, θαηά ηε δηεμαγσγή κίαο νπνηαζδήπνηε έξεπλαο, ε 

αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

χκθσλα κε ηνλ Creswell (2011), αμηνπηζηία ζεκαίλεη πσο έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν παξάγεη 

φκνηα απνηειέζκαηα θάησ απφ φκνηεο ζπλζήθεο. Πξνζπαζήζακε, ζπλεπψο, λα δηαηππψζνπκε 

ζαθείο εξσηήζεηο νη νπνίεο λα εμαζθαιίζνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, αληηθεηκεληθέο 

απαληήζεηο.  

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ν πιεζπζκφο-ζηφρνο λα απνηειείηαη απφ γνλείο καζεηψλ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ, δηαθφξσλ επαγγεικάησλ θαη δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Σέινο, 

φζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο, νη εξσηψκελνη είλαη, θαηά θχξην ιφγν, 

θάηνηθνη Αηηηθήο, ζπκκεηείραλ, φκσο, θαη γνλείο θάηνηθνη Δχβνηαο θαη Βνησηίαο.  

3.3 Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ  

ζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ γνλέσλ, κφλν ην 1,5% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 

35 εηψλ, ην 60,3% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 35-45 θαη ην 38,2% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 45-55. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη γπλαίθεο, 66 απφ ηνπο 68 εξσηψκελνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο, 33,8% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, 44,1% είλαη 

απφθνηηνη ΑΔΗ θαη 22,1% είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο.  

Χο πξνο ην επάγγεικά ηνπο, 42,6% είλαη Δθπαηδεπηηθνί, 13,2% είλαη Γεκφζηνη Τπάιιεινη, 

22% είλαη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη, 10,3% είλαη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο θαη 11,9% δελ 

εξγάδνληαη.  

Σν 23,5% έρεη 1 παηδί, ην 69,1% έρεη 2 παηδηά, ην 5,9%. έρεη 3 παηδηά θαη ην 1,5% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 3 παηδηά, ηα νπνία θνηηνχλ: 

 

Graph 1.Βαζκίδα θνίηεζεο παηδηψλ 
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3.4 Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

3.4.1 Δξεπλεηηθφ εξψηεκα : Πνηνο ήηαλ ν βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξηλ ηελ θξίζε ηνπ Covid19 

ην εξψηεκα πλήζσο βνεζάηε ηα παηδηά ζαο κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζπίηη;,  ην 11,8 % 

απάληεζε θαζφινπ, ην 32,4 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 16,2% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη ην 

39,7% θαζεκεξηλά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Νεπηαγσγείν, 7,15% απάληεζαλ θαζφινπ, 

35,7% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 7,15% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 50% θαζεκεξηλά. Απφ ηνπο 

γνλείο κε παηδηά ζην Γεκνηηθφ, 2,4% απάληεζαλ θαζφινπ, 31% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

7,1% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 59,5% θαζεκεξηλά. Απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Γπκλάζην, 

4,5% απάληεζαλ θαζφινπ, 36,4% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 36,4% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 

22,7% θαζεκεξηλά. Σέινο, απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Λχθεην, 38,5% απάληεζαλ 

θαζφινπ, 7,7% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 30,8% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 23% θαζεκεξηλά. 

Απφ ηνπο γνλείο θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνχ, 20% απάληεζαλ θαζφινπ, 33,3% 1-2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, 6,7% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 40% θαζεκεξηλά. Σν 10% ησλ γνλέσλ απνθνίησλ 

ΑΔΗ απάληεζε θαζφινπ, ην 36,7% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 10% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 

ην 43,3% θαζεκεξηλά. Σν 8,8% ησλ γνλέσλ απνθνίησλ Λπθείνπ απάληεζε θαζφινπ, ην 26% 

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 30,4% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη ην 34,8% θαζεκεξηλά.  

3.4.2 Δξεπλεηηθφ εξψηεκα : Πνηνο ήηαλ ν βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19 

ην εξψηεκα Οξγάλσζε πξνγξάκκαηα ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ζαο 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19;, ην 72,1% απάληεζε Ναη θαη ην 27,9% ΄Ορη.  

ην εξψηεκα Αλ ΝΑΗ πφζν δηάζηεκα κεηά ηελ απφθαζε δηαθνπήο καζεκάησλ άξρηζε ε 

ζχγρξνλε εθπαίδεπζε;, ην 13,5%  απάληεζε Μία εβδνκάδα, ην 28,8%  Γχν εβδνκάδεο θαη ην 

57,7% Σξεηο εβδνκάδεο.   

Πίλαθαο 1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηα πξνγξάκκαηα ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ νξγάλσζε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ζαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19; 

Data Frequency  % 

Καζφινπ 4 8,2 

Λίγν 15 30,6 

Αξθεηά  17 34,6 
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Πνιχ 9 18,4 

Πάξα πνιχ  4 8,2 

Total 49 100.0 

ην εξψηεκα Οξγάλσζε πξνγξάκκαηα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (αλάζεζε εξγαζηψλ, 

απνζηνιή πιηθνχ) ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ζαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19;, ην 91,2% 

απάληεζε Ναη θαη ην 8,8% ΄Ορη.  

ην εξψηεκα Αλ ΝΑΗ πφζν δηάζηεκα κεηά ηελ απφθαζε δηαθνπήο καζεκάησλ άξρηζε ε 

αζχγρξνλε εθπαίδεπζε;, ην 19% απάληεζε Μία εβδνκάδα, ην 38,1%  Γχν εβδνκάδεο θαη ην 

42,9% Σξεηο εβδνκάδεο.   

Πίλαθαο 2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηα πξνγξάκκαηα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ νξγάλσζε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ζαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19; 

Data Frequency  % 

Καζφινπ 5 7,94% 

Λίγν 18 28,57% 

Αξθεηά  13 20,63% 

Πνιχ 18 28,57% 

Πάξα πνιχ  9 14,29% 

Total 63 100.0 

ην εξψηεκα Πφζν ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ζαο γηα ηελ εξγαζία πνπ είραλ ηα παηδηά ζαο ζην 

ζπίηη ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; νη απαληήζεηο ήηαλ νη εμήο: 

 

Graph 2. Πφζν ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ζαο γηα ηελ εξγαζία πνπ είραλ ηα παηδηά ζαο ζην ζπίηη ζηα πιαίζηα 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο γνλείο καζεηψλ Νεπηαγσγείνπ, ην 35,7% απάληεζε θαζφινπ, ην 

7,2% ιίγν, ην 21,4% αξθεηά, ην 14,3% πνιχ θαη ην 21,4% πάξα πνιχ. Απφ ηνπο γνλείο 

καζεηψλ Γεκνηηθνχ, 9,5% απάληεζαλ θαζφινπ, 4,8 % ιίγν, 11,9% αξθεηά, 35,7% πνιχ θαη 

38,1% πάξα πνιχ. Απφ ηνπο γνλείο καζεηψλ Γπκλαζίνπ, 22,7% απάληεζαλ θαζφινπ, 18,2% 

ιίγν, 13,6% αξθεηά, 22,7% πνιχ θαη 22,7% πάξα πνιχ. Σέινο, απφ ηνπο γνλείο καζεηψλ 

Λπθείνπ, 69,2% απάληεζαλ θαζφινπ, 15,4% ιίγν θαη 15,4% αξθεηά. 

ην εξψηεκα Πνηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ππάξρνπλ ζην ζπίηη ζαο; νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ είλαη: 

 

Graph 3. Ζιεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

ην εξψηεκα Πνηεο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ; νη εξσηψκελνη απάληεζαλ 

σο εμήο: 

 

Graph 4. Δθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 
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Graph 5. Πφζν ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ζαο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ παηδηψλ ζαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

πιαηθφξκεο; 

 

 

Graph 6. Θεσξείηε πσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε βνήζεζε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνππαηδηνχ ζαο; 

Σέινο, ζηελ εξψηεζε Θεσξείηε πσο νη εξγαζίεο νη νπνίεο δφζεθαλ ζηα παηδηά ζαο, ζηα 

πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ιεηηνχξγεζαλ σο έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο βηβιηνγξαθηθέο ή δηαδηθηπαθέο πεγέο; νη γνλείο 

απάληεζαλ σο εμήο: 

 

 

Graph 7. Θεσξείηε πσο νη εξγαζίεο νη νπνίεο δφζεθαλ ζηα παηδηά ζαο, ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ιεηηνχξγεζαλ σο έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο 

βηβιηνγξαθηθέο ή δηαδηθηπαθέο πεγέο 
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3.4.3 Δξεπλεηηθφ εξψηεκα : Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζπκκεηερφλησλ-γνλέσλ πξηλ ηελ θξίζε ηνπ Covid19 θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19 

ηελ εξψηεζε Πφζεο θνξέο ην ρξφλν ελεκεξψλεζηε γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο;, ην 33,8% απάληεζε Ληγφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν θαη ην 

66,2% Πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν.  

Απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ην 50% απάληεζε Πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο 

ηνλ ρξφλν θαη ην 50% Ληγφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν. Απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην 

δεκνηηθφ, ην 81% απάληεζε Πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν θαη ην 19% Ληγφηεξεο απφ 

3 θνξέο ηνλ ρξφλν. Απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ Γπκλαζίνπ, ην 50% απάληεζε Πεξηζζφηεξεο απφ 

3 θνξέο ηνλ ρξφλν θαη ην 50% Ληγφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν. Απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά 

ζην Λχθεην, ην 69,2% απάληεζε Πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν θαη ην 30,8% 

Ληγφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν. 

Απφ ηνπο γνλείο θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνχ, ην 60% απάληεζε Πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ 

ρξφλν θαη ην 40% Ληγφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν. Απφ ηνπο απφθνηηνπο ΑΔΗ, ην 70% 

απάληεζε Πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν θαη ην 30% Ληγφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ 

ρξφλν. Σέινο, απφ ηνπο απφθνηηνπο Λπθείνπ, ην 65,2% απάληεζε Πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο 

ηνλ ρξφλν θαη ην 34,8% Ληγφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν.  

ην επφκελν εξψηεκα Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ παηδηνχ ζαο ήηαλ ζε επαθή καδί ζαο ζηα πιαίζηα 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; Σν 32,4% απάληεζε θαζφινπ, ην 16,2% ιίγν, ην 23,5% 

αξθεηά, ην 19,1% πνιχ θαη ην 8,8% πάξα πνιχ. 

Απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ην 21,4% απάληεζε θαζφινπ, ην 7,2% ιίγν, ην 

28,6% αξθεηά, ην 21,4% πνιχ θαη ην 21,4% πάξα πνιχ. Απφ ηνπο 42 γνλείο κε παηδηά ζην 

Γεκνηηθφ, ην 14,3% απάληεζε θαζφινπ, ην 16,7% ιίγν, ην 31% αξθεηά, ην 23,7% πνιχ θαη 

14,3% πάξα πνιχ. Απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ Γπκλαζίνπ, ην 45,5% απάληεζε θαζφινπ, ην 

22,7% ιίγν, ην 9,1% αξθεηά θαη ην 22,7% πνιχ. Απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Λχθεην, ην 

69,2% απάληεζε θαζφινπ, ην 7,7% ιίγν, ην 7,7% αξθεηά θαη ην 15,4% πνιχ. 

Απφ ηνπο γνλείο θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνχ, ην 33,3% απάληεζε θαζφινπ, ην 6,7% ιίγν, ην 

26,7% αξθεηά, ην 20% πνιχ θαη ην 13,3% πάξα πνιχ. Απφ ηνπο γνλείο απφθνηηνπο ΑΔΗ, ην 

23,3% απάληεζε θαζφινπ, ην 20% ιίγν, ην 26,7% αξθεηά, ην 16,7% πνιχ θαη ην 13,3% πάξα 

πνιχ. Σέινο, απφ ηνπο απφθνηηνπο Λπθείνπ, ην 43,5% απάληεζε θαζφινπ, ην 17,4% ιίγν, ην 

17,4% αξθεηά, θαη ην 21,8%% πνιχ. 
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3.4.4 Δξεπλεηηθφ εξψηεκα : Πφζν ν βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο επεξέαζε ηελ 

εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε  

ηελ εξψηεζε Θεσξείηε φηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19 έρεηε εκπιαθεί πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν απφ φηη ζπλήζσο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ ζαο; ην 70,6% απάληεζε 

πεξηζζφηεξν θαη ην 29,4% ιηγφηεξν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ην 85,7% απάληεζε 

πεξηζζφηεξν θαη ην 14,3% ιηγφηεξν, απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Γεκνηηθφ, ην 78,6% 

απάληεζε πεξηζζφηεξν θαη ην 21,4% ιηγφηεξν, απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ Γπκλαζίνπ, ην 69,2% 

απάληεζε πεξηζζφηεξν θαη ην 30,8% ιηγφηεξν θαη απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Λχθεην, ην 

38,5% απάληεζε πεξηζζφηεξν θαη ην 61,6% ιηγφηεξν. 

Απφ ηνπο γνλείο θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνχ, ην 66,7% απάληεζε πεξηζζφηεξν θαη ην 33,3% 

ιηγφηεξν, απφ ηνπο απφθνηηνπο ΑΔΗ, ην 76,7% απάληεζε πεξηζζφηεξν θαη ην 23,3% ιηγφηεξν. 

Σέινο, απφ ηνπο απφθνηηνπο Λπθείνπ, ην 65,2% απάληεζε πεξηζζφηεξν θαη ην 34,8% 

ιηγφηεξν.  

Σέινο, ην 73,5% απάληεζε Ναη θαη ην 26,5% ρη, ζηελ εξψηεζε Θεσξείηε πσο ε ζηάζε ζαο 

παξαθίλεζε ην παηδί ζαο λα αζρνιεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε; 

Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ Ναη, Σν 12,1% απάληεζε πνιχ ιίγν, ην 1,1% ιίγν, ην 20,7% 

αξθεηά, ην 31% πνιχ θαη ην 34,5% πάξα πνιχ. Αλαιπηηθά, νη γνλείο κε παηδηά ζην 

λεπηαγσγείν, απάληεζαλ Ναη θαη ρη ζε πνζνζηφ 50% θαη 50%, νη γνλείο κε παηδηά ζην 

δεκνηηθφ, απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηφ 83,3% θαη ρη ζε πνζνζηφ 16,7%, νη γνλείο κε παηδηά 

ζην Γπκλάζην απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηφ 63,7% θαη ρη ζε πνζνζηφ 36,3% θαη νη γνλείο κε 

παηδηά ζην Λχθεην απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηφ 69,2% θαη ρη ζε πνζνζηφ 30,8%.  

ζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ,  νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ απάληεζαλ Ναη 

ζε πνζνζηφ 86,7% θαη ρη ζε πνζνζηφ 13,3%,  νη απφθνηηνη ΑΔΗ απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηφ 

73,3% θαη ρη ζε πνζνζηφ 26,7% θαη νη απφθνηηνη Λπθείνπ απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηφ 

65,2% θαη ρη ζε πνζνζηφ 34,8%. 

4. πκπεξάζκαηα  

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα παξνπζηάζηεθαλ ε κεζνδνινγία θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, 

αλαιχζεθαλ ν ζθνπφο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Αλαθεξζήθακε ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ηνπο πεξηνξηζκνχο 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάζακε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζην 1ν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα πλήζσο βνεζάηε ηα παηδηά ζαο 

κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζπίηη;, ε έξεπλα απνθαιχπηεη φηη ην 40% ηα βνεζά θαζεκεξηλά, ελψ 

κφλν ην 12% δελ ηα βνεζά θαζφινπ. Σν πνζνζηφ απμάλεηαη θαηά πνιχ ζην Γεκνηηθφ (60%), 

κεηψλεηαη αηζζεηά ζην Γπκλάζην (22,7%), ελψ, παξαδφμσο παξακέλεη ην ίδην ζην Λχθεην 

(23%). 
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ζνλ αθνξά ζην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ, νη απφθνηηνη ΑΔΗ βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο 

θαζεκεξηλά ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο γνλέσλ.  

ην 2ν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα, Πνηνο ήηαλ ν βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19, παξαηεξνχκε πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ ζρνιείσλ νξγάλσζε πξνγξάκκαηα ζχγρξνλεο θαη θαηά θχξην ιφγν αζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία μεθίλεζαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηξεηο εβδνκάδεο κεηά ηελ 

απφθαζε ηνπ ΤΠΑΗΘ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο φινη αλεμαηξέησο νη 

ζπκκεηέρνληεο γλψξηδαλ εάλ θαη πφηε νξγαλψζεθαλ ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα απφ ηα ζρνιεία 

ζηα νπνία θνηηνχλ ηα παηδηά ηνπο, ζπλεπηθνπξψληαο έηζη ην ζπκπέξαζκα πσο ν βαζκφο 

γνλετθήο ηνπο εκπινθήο είλαη πνιχ κεγάινο.  

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο απάληεζαλ πσο ήηαλ ιίγν ή αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ εμέθξαζε κεγάιε ηθαλνπνίεζε γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, σζψληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

γνλετθή εκπινθή ήηαλ ηέηνηα, ψζηε επέηξεπε ηνλ ζρεκαηηζκφ άπνςεο. 

Σν δεχηεξν, πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα, είλαη φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο γνλείο 

απάληεζαλ πσο ηα παηδηά ηνπο ρξεηάζηεθαλ ηε βνήζεηα ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, κε ηνπο γνλείο παηδηψλ Γεκνηηθνχ λα απαληνχλ πσο ε βνήζεηα ηνπο ρξεηάζηεθε 

πάξα πνιχ θαη ηνπο καζεηέο παηδηψλ Λπθείνπ λα απαληνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ πσο δε 

ρξεηάζηεθε θαζφινπ, γεγνλφο πνπ δελ πξνθαιεί έθπιεμε δηφηη ε γνλετθή εκπινθή θζίλεη 

θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ.  

Οη απαληήζεηο ζην 2ν, θαηά ζεηξά, εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα, θαηαδεηθλχνπλ φηη νη γνλείο 

παηδηψλ Γεκνηηθνχ ζπλέρηζαλ λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα θαηά 10% πεξηζζφηεξν, νη γνλείο καζεηψλ Γπκλαζίνπ νη νπνίνη 

απάληεζαλ πσο γεληθψο βνεζνχλ πνιχ ηα παηδηά ηνπο ζε πνζνζηφ 22,7%, αχμεζαλ 

θαηαθφξπθα ηελ γνλετθή ηνπο εκπινθή, απαληψληαο πσο βνήζεζαλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία, πνιχ θαη πάξα πνιχ ζε πνζνζηφ 45%. Σέινο, νη γνλείο καζεηψλ 

Λπθείνπ νη νπνίνη βνεζνχζαλ ηα παηδηά ηνπο ζπζηεκαηηθά ζε πνζνζηφ 23%, ηα βνήζεζαλ 

αξθεηά ζε πνζνζηφ 15,4%. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ δηφηη πξφθεηηαη γηα 

ηε κφλε βαζκίδα ζηελ νπνία ν βαζκφο γνλετθεο εκπινθήο κεηψζεθε θαηά ηελ πεξηφδν ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19 θαη ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζην εξψηεκα Πνηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο φινη νη εξσηψκελνη είραλ ηα 

ειεθηξνληθά κέζα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζηηο πην πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κία εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ην 

θηλεηφ ηειέθσλν (94%). 

Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα είλαη ην φηη φινη νη γνλείο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε 

Πνηεο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζπλεπψο αληηιακβαλφκαζηε πσο 

εκπιέθνληαλ δηαξθψο ζηε δηαδηθαζία, γλψξηδαλ ηη ζπλέβαηλε θαη πνηεο πιαηθφξκεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα παηδηά ηνπο. Σν e-class ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πνζνζηφ 50%, 
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αθνινπζνχκελν απφ ην WebEx ζε πνζνζηφ 44% θαη ην E-me ζε πνζνζηφ 37%.  

Ο βαζκφο γνλετθή εκπινθήο ζηε ζχλδεζε ησλ καζεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο ήηαλ 

κεγάινο, επηβεβαηψλνληαο εκθαηηθά ηηο πξνζδνθίεο καο, δηφηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο 

απάληεζαλ Πνιχ θαη Πάξα Πνιχ ζην εξψηεκα Πφζν ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ζαο γηα ηελ 

ζχλδεζε ησλ παηδηψλ ζαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο.  

Απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα Θεσξείηε πσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε βνήζεζε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ ζαο, ην ζπκπέξαζκα είλαη πσο νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ 

πσο βνήζεζε αξθεηά θαη ηέινο, απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα Θεσξείηε πσο νη εξγαζίεο νη 

νπνίεο δφζεθαλ ζηα παηδηά ζαο, ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ιεηηνχξγεζαλ 

σο έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο βηβιηνγξαθηθέο ή 

δηαδηθηπαθέο πεγέο, ζπλάγεηαη πσο νη γνλείο δελ ζεσξνχλ θαζφινπ πσο ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε έδσζε θάπνηα επηπιένλ ψζεζε γηα κάζεζε ζηα παηδηά ηνπο. 

Σν 3ν καο εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα είρε λα θάλεη κε ηελ γνλετθή εκπινθή ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Πξνζπαζήζακε λα 

αληρλεχζνπκε πνηα είλαη ε ζπλήζεο ζρέζε γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ θαη αλ ν βαζκφο απηήο 

άιιαμε θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19. ε απηφ ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα, ε έξεπλα 

απνθάιπςε πσο ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ, αλεμαξηήησο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, 

ελεκεξψλεηαη πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη γνλείο ζην Νεπηαγσγείν είλαη δηραζκέλνη, νη κηζνί ελεκεξψλνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν θαη νη κηζνί ιηγφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν.Σν 

πνζνζηφ απμάλεηαη δξακαηηθά ζην Γεκνηηθφ φπνπ πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηνλ ρξφλν 

ελεκεξψλεηαη ην 81%. ην Γπκλάζην ην πνζνζηφ πέθηεη μαλά ζην 50-50, ελψ παξαδφμσο 

απμάλεηαη ζην Λχθεην ζε 70%. Θεσξνχκε απηφ ην ζπκπέξαζκα ηδηαίηεξα βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ε νπνία ππνδεηθλχεη πσο ν βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο κεηψλεηαη πξννδεπηηθά 

απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα. 

ρεηηθά κε ηελ επαθή γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

παξφηη ην ζπκπέξαζκα είλαη πσο ζε γεληθέο γξακκέο δελ πθίζηαην ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, 

θαζψο κφλν ην 28% απάληεζε Πνιχ ή Πάξα Πνιχ ζην εξψηεκα Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

παηδηνχ ζαο ήηαλ ζε επαθή καδί ζαο ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηα 

επηκέξνπο πνζνζηά πνηθίιινπλ δηφηη ζην Νεπηαγσγείν θαη ζην Γεκνηηθφ ππήξρε 

ηθαλνπνηεηηθή επαθή, ελψ ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην ε απάληεζε Καζφινπ ήηαλ ε 

επηθξαηέζηεξε.  

Σν ηειεπηαίν αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα είρε ζηφρν λα αληρλεχζεη 

πφζν ν βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο επεξέαζε ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Σν ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα ην νπνίν εμάγεηαη είλαη πσο ν βαζκφο γνλετθήο 

εκπινθήο, αλεμαξηήησο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ, απμήζεθε θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19, κε κφλε εμαίξεζε ηνπο γνλείο καζεηψλ Λπθείνπ.  

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί 
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πσο ε ζηάζε ηεο παξαθίλεζε ηα παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 

εμαίξεζε απνηειεί ην Νεπηαγσγείν φπνπ νη γλψκεο δηίζηαληαη.  

ηηο πνηθίιεο κνξθέο πνπ κπνξεί λα έρεη ε γνλετθή εκπινθή θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ 

παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ. Απφ ηελ 

έξεπλα καο, δηαπηζηψζακε πσο ε ειηθία ησλ παηδηψλ φλησο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ε 

γνλετθή εκπινθή ζην Νεπηαγσγείν μεθηλά δπλακηθά, θνξπθψλεηαη ζην Γεκνηηθφ θαη αξρίδεη 

λα θζίλεη ζην Γπκλάζην θαη πεξηζζφηεξν ζην Λχθεην. Δληνχηνηο, ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ 

γνλέσλ δελ θαίλεηαη λα παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν, θαζψο ε δηαθνξά ζην βαζκφ γνλετθήο 

εκπινθήο αλάκεζα ζηνπο γνλείο απνθνίηνπο Λπθείνπ, πηπρηνχρνπο ΑΔΗ θαη θαηφρνπο 

Μεηαπηπρηαθνχ είλαη ειάρηζηε. 

Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ έληνλα θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, φπσο 

γλσξίδνπκε απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή καο αλαζθφπεζε. Απφ ηελ έξεπλα καο θαη ηδηαηηέξσο απφ 

ηηο απαληήζεηο ζην εξψηεκα Θεσξείηε πσο ε ζηάζε ζαο παξαθίλεζε ην παηδί ζαο λα 

αζρνιεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε;, εμήρζε ην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ζεσξεί πσο ε γνλετθή εκπινθή ιεηηνχξγεζε σο ζεκαληηθφηαην θίλεηξν γηα ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, κε εμαίξεζε ηνπο γνλείο κε 

παηδηά ζην Νεπηαγσγείν, νη νπνίνη απάληεζαλ Ναη θαη ρη ζε πνζνζηφ 50% θαη 50%. 

Σα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλακελφκελα, δηφηη ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε ηνπ Covid19, ην ρξνληθφ δηάζηεκα Μαξηίνπ-Ηνπλίνπ 

2020, απνηέιεζε κία πξσηφγλσξε δηαδηθαζία ε νπνία ήηαλ βέβαην πσο ζα απαηηνχζε, ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ νη κηθξφηεξνη, θπξίσο, 

καζεηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα θαηλνχξηα δεδνκέλα.  

ίγνπξα, πάλησο, επηβεβαηψλνληαη ηα γλσζηά, απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δεδνκέλα: 

ε γνλετθή εκπινθή ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλφηεηαο, νη γνλείο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αλαπηχμνπλ έλα εγγελέο θίλεηξν γηα κάζεζε θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή, κεηαμχ άιισλ, θαη ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  
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Abstract: This article aims to investigate the way of teaching apprenticeship in EPA.L. 

through the didactic methodology of adult education. The semi-structured interview was used 

as a research tool on an available sample of fifteen (15) teachers who teach in the post-

secondary year-apprenticeship class, while the thematic analysis was chosen as the method of 

data analysis. Based on the results we are able to argue that the apprenticeship programs 

facilitate young adults to make a smoother transition from school to work. Throughout the 

development of the various forms of apprenticeship, there is a belief that young people were 

led to adulthood, while throughout the implementation process, they follow - often not pre-

planned - adult education techniques. The results also reinforce the view that the 

apprenticeship teacher should treat the apprentices as adults and apply participatory teaching 

techniques in the classroom. 

Keywords: Apprenticeship, adult education, teaching techniques 

Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο 

καζεηείαο ζηα ΔΠΑ.Λ. κέζα απφ ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Χο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε δηαζέζηκν δείγκα 

δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην κεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο, 

ελψ σο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα είκαζηε ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο λεαξνχο ελήιηθεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα νκαιφηεξε κεηάβαζε απφ ην 

ζρνιείν ζηελ εξγαζία. ε φιε ηελ εμέιημε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ καζεηείαο, ππάξρεη ε 

πεπνίζεζε φηη νδεγνχλ ηα λεαξά άηνκα ζηελ ελειηθίσζε, ελψ ζε φιε ηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηνπο αθνινπζνχληαη - πνιιέο θνξέο φρη πξνζρεδηαζκέλα – ηερληθέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ν εθπαηδεπηηθφο καζεηείαο 
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νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηεπφκελνπο σο ελήιηθεο θαη λα εθαξκφδεη ζηελ ηάμε 

ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηεία, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

Δηζαγσγή  

Λφγσ ησλ ξαγδαίσλ θαη επαλαζηαηηθψλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, ηα άηνκα πάληα είραλ θαη ζα έρνπλ ηελ αλάγθε λα βειηηψλνληαη απφ ηελ 

άπνςε ησλ δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ. ε απηφ ην πιαίζην, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν 21νο 

αηψλαο απαηηεί ηα άηνκα λα είλαη εηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο, λα είλαη θαηαξηηζκέλνη θαη 

δεκηνπξγηθνί, λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα επηιχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα, λα 

ζέβνληαη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη λα έρνπλ δηακνξθψζεη απφςεηο γηα πνιιά πεδία ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. ηνλ θηιφζνθν θαη παηδαγσγφ John Dewey απνδίδεηαη απφ πνιινχο ε 

πεξίθεκε ξήζε: «…εάλ δηδάζθνπκε ζήκεξα, φπσο δηδάμακε θαη ρζεο, ηφηε ιεζηεχνπκε ηα 

απξηαλά καο παηδηά». Παξφιν πνπ είλαη ακθηιεγφκελφ δήηεκα εάλ ν Dewey πξηλ απφ εθαηφ 

πεξίπνπ ρξφληα είπε θάηη ηέηνην, δελ κπνξνχκε παξά λα ζπκθσλήζνπκε φηη ζηελ επνρή ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ, ε αιιαγή είλαη αλαπφθεπθηε θαη ν 

ξπζκφο αιιαγήο ζηελ εθπαίδεπζε επηηαρχλεηαη (Aksu, 2017). Έηζη, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

λα εθπαηδεχζνπκε ηα άηνκα κε ηξφπν πνπ λα ηνπο βνεζά λα είλαη εηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο 

ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην. Πψο φκσο πεηπραίλεηε έλα ηέηνην εγρείξεκα;  

Σα πξνγξάκκαηα καζεηείαο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν δηεπθνιχλνληαο 

ηνπο λεαξνχο ελήιηθεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα νκαιφηεξε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ 

εξγαζία. ηνηρεία κειεηψλ απνδεηθλχνπλ φηη νη ρψξεο κε απζηεξά δνκεκέλα πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο πνπ ζπλδένληαη κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαιά νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο 

γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε Γαλία, ε Ννξβεγία, νη Κάησ Υψξεο 

θαη ε Διβεηία, είλαη πην επηηπρεκέλεο φζνλ αθνξά ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ησλ λέσλ 

απφ ηα ζρνιηθά ζξαλία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (European Commission, 2013). Γείρλνπλ 

επίζεο φηη ηέηνηνη ηχπνη πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο ησλ λέσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ζε ζηελή επζπγξάκκηζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε, 

νδεγψληαο ζε εζληθά αλαγλσξηζκέλα πξνζφληα, εληζρχνληαο ηνπο δεζκνχο ησλ λέσλ κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη παξέρνληαο ζηνπο λένπο πνιχηηκε αξρηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Σα 

απνδεδεηγκέλα νθέιε απφ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ εξγαζία θαη κειέηε έρνπλ 

ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ζπλέπεηα, νη καζεηείεο λα 

έρνπλ θαηαζηεί πεξηζζφηεξν εκθαλείο ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε 

λενιαία, σο απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ κάζεζε κε βάζε ηελ εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο, παηδαγσγηθέο 

θαη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο επίζεκεο κάζεζεο κε 

ηηο πξαθηηθέο ζην ρψξν εξγαζίαο. Απφ ηελ άπνςε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
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βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο, ε έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε επθαηξίεο κάζεζεο ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο έρνπλ απνδεηρζεί φηη ζπκβάιινπλ ζηε γεθχξσζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο (Bruindiers, Wiek & Redman, 2010). Χζηφζν, ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη ζπνπδαζηέο δελ δεκηνπξγνχλ απηφκαηα ηθαλφηεηεο 

ηθαλνπνηεηηθήο έληαμεο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ζπκκεηέρνληαο ζε πξαγκαηηθή κάζεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, ε πξφθιεζε είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη επθαηξίεο κάζεζεο 

ζρεδηάδνληαη ζπλεξγαηηθά, ζπληνλίδνληαη θαιά, ρηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ελζσκαηψλνληαη 

ζηηο δνκέο καζεκάησλ (Brundiers et al., 2010). Ζ αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ εληζρχνπλ ηε κάζεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αλαγλσξίδεηαη γεληθά, κέρξη πξφζθαηα, 

φκσο, δελ δηεμήρζε κεγάιε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ επηινγψλ, 

ε νπνία είλαη κηα πηπρή πνπ ρξήδεη επείγνπζαο πξνζνρήο (Hughes, Mylonas & Benckendorff, 

2013). Φαίλεηαη πάλησο πψο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο κάζεζεο ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο, εηδηθά φηαλ δεκηνπξγείηαη κηα ζχκπξαμε κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. αθείο ξφινη θαη επζχλεο εμαζθαιίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή, ε αιιειεπίδξαζε 

θαη ε δέζκεπζε πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Wilson & Pretorius, 2017). 

1. Δθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη καζεηεία 

ηαλ ν Mahatma Gandhi έιεγε: δήζε ζαλ λα ήηαλ λα πεζάλεηο αχξην - κάζε ζαλ λα ήηαλ λα 

δήζεηο γηα πάληα, ηφληδε ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν κηαο δηα βίνπ δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζηελ 

επηβίσζε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπσλ. Ζ καζεζηαθή πνξεία ηνπ ελήιηθα θη ν ηξφπνο 

πνπ απηφο πξαγκαηψλεη ηε κάζεζε απαζρφιεζαλ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα απφ ην 1920, 

φηαλ ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ πξνζεγγίζηεθε ζαλ μερσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο 

(Merriam, 2001). Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη έλαο επξχο φξνο γηα ηελ πξαθηηθή ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηα βίνπ κάζεζε. ε 

αληίζεζε κε ηελ εθπαίδεπζε γηα παηδηά, νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά, αληαλαθιψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηα θίλεηξα 

θαη ηηο αλάγθεο απηψλ ησλ καζεηψλ. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ έρεη απνθηήζεη κεγάιε ζεκαζία 

ζηηο κέξεο καο, θαζψο απαηηείηαη νη εξγαδφκελνη λα ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ 

αλζξψπσλ λα έρνπλ κηα πηζαλφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Οη καζεηείεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ραξαθηεξίδνληαη σο έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ 

κνληέιν πνπ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία, επηηξέπνληαο 

ζηνπο λένπο αλέξγνπο λα βειηηψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Galvani, 2017). Οη 

ξίδεο ηεο καζεηείαο θηάλνπλ ζηελ αξραία Βαβπιψλα, ζηελ Αίγππην, ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

Ρψκε, φπνπ ηερλίηεο κεηαβηβάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζε καζεηεπφκελνπο 

(Johns, 1915). ηε κεζαησληθή πεξίνδν αληρλεχνληαη κέζνδνη θαηάξηηζεο λέσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο λεαξνχο ελήιηθεο αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, πινχην θαη αζθάιεηα. 

Δθηφο απφ ηελ εθκάζεζε ελφο εκπνξίνπ, αλαθέξεηαη σο κέζνδνο θαηάξηηζεο ζηελ νπνία νη 

λένη κάζαηλαλ ηα «... ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ πνπ ζα έπαηδαλ ηειηθά σο ελήιηθεο» 
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(Hanawalt, 1993, ν.α. Galvani, 2017) 

Παξαδνζηαθά, κηα καζεηεία είρε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηε ραξαθηήξηδαλ σο 

κέζνδν γεληθήο, θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ζηεξίρζεθε ζε ζηαζεξέο 

επαγγεικαηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο, λνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο 

ιεηηνπξγίεο (Fuller & Unwin, 2009). Θεσξνχληαλ φρη κφλν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο 

πξννπηηθέο κηαο λενιαίαο, αιιά θαη γηα ην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Ζ αλάιπζε ηεο 

καζεηείαο απφ ηε Humphries (2010) κέζσ απηνβηνγξαθηψλ, παξέρεη πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ζπιινγηθψλ νηθνγελεηαθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο απνδφζεηο 

δηαθφξσλ καζεηεπνκέλσλ. Μέζσ ακνηβαίσλ ζπκθσληψλ, ε καζεηεία ζεσξήζεθε σο 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο επέλδπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ θαηάξηηζε, κεηψλνληαο 

αθελφο ην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο καζεηεπφκελνπο σο θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θη 

αθεηέξνπ δίλνληαο ζηνπο καζεηεπφκελνπο ηελ επθαηξία απφθηεζεο δεμηνηήησλ ρξήζηκσλ 

ζηελ εχξεζε εξγαζίαο (Humphries, 2010). 

Αξρηθά, ε καζεηεία δηεμήρζε ππφ ηελ επνπηεία ησλ ζπληερληψλ, πνπ δηαρεηξίδνληαλ 

απνθιεηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο (Galvani, 2017). Οη θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο ζηελ 

Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ επαγγεικάησλ, 

βηνκεραληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ζήκαηλαλ φηη ην ππάξρνλ ζχζηεκα καζεηείαο είρε 

γίλεη αλαρξνληζηηθφ. αλ απνηέιεζκα νη καζεηείεο είραλ πιένλ ηππνπνηήζεη ζε εζληθφ 

επίπεδν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καηά θχξην ιφγν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, νη θπβεξλήζεηο άξρηζαλ λα παξεκβαίλνπλ ζηελ 

θαηάξηηζε σο κέζν πνιηηηθήο θαη εηζήρζεζαλ πξαθηηθέο καζεηείαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

ε φιε απηή ηε καθξφρξνλε πνξεία ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο αλαθνξέο φηη ε καζεηεία παξέρεη 

κηα αζθαιή θη αδηάςεπζηε κεηάβαζε ζηελ ελειηθηφηεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνηχπνπ ελειηθίσζεο (Vickerstaff, 2007). Δλειηθίσζε, είλαη ν 

ηξφπνο πνπ νη θνηλσλίεο ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά αλαγλσξίδνπλ φηη ην λεαξφ άηνκν έρεη 

σξηκάζεη θη έρεη νδεγεζεί ζηελ απφθηεζε θαη εζσηεξίθεπζε ησλ απνδεθηψλ θαλφλσλ θαη 

ζπκβάζεσλ ηεο επηθξαηνχζαο θνηλσλίαο απφ ηνπο γνλείο θαη άιινπο ελήιηθεο (Blatterer, 

2007). Χο εθ ηνχηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη πξνηείλεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ε 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπνκέλσλ λα γίλεη κε βάζε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

πξνρσξάκε ζηε ζπλέρεηα ζε κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζρέζεο καζεηείαο θαη εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. 

2. Δθπαίδεπζε θαη καζεηεία 

Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα κνληέια κάζεζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε ζχγρξνλε πξνζέιθπζε ζηελ εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία 

ησλ ελειίθσλ, ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο (Hansman & Wilson, 2002). Ζ έλλνηα απηή 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο φπνπ ε εθκάζεζε λνείηαη σο ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε 

έλα θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην θαη φρη σο κηα κεκνλσκέλε δξαζηεξηφηεηα 
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πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζην θεθάιη ελφο αηφκνπ (Lave & Wenger, 1991). Με άιια ιφγηα, 

απηφ πνπ καζαίλεηαη δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην καζεζηαθφ πιαίζην, ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηα εξγαιεία ζηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε. Μηα ηέηνηα παξαδνρή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηιήςεηο πνπ εμεγνχλ ηε κάζεζε σο κηα εζσηεξηθή, 

αηνκηθή, πλεπκαηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν λνπο απνθηά θαη απνζεθεχεη ηε γλψζε γηα 

κειινληηθή ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην.  

Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο δελ είλαη κηα λέα κέζνδνο νξγάλσζεο ηεο κάζεζεο, αιιά κάιινλ, 

απηή ε κέζνδνο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο γλψζεο δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ ρηιηάδεο 

ρξφληα, φηαλ νη άλζξσπνη αξρηθά άξρηζαλ λα ζπιιέγνπλ ηξνθή ζπιινγηθά θαη θνηλσληθά: «νη 

θνηλφηεηεο πξαθηηθήο είλαη νκάδεο αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη κηα αλεζπρία, έλα ζχλνιν 

πξνβιεκάησλ ή έλα πάζνο γηα έλα ζέκα θαη πνπ εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ ζε ζπλερή βάζε» (Wenger 

et al., 2002, ζει. 4). Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο είλαη απην-νξγαλσκέλεο θαη επηιεγκέλεο 

νκάδεο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ κηα θνηλή αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ θαη δηαθαηέρνληαη απφ ηελ 

επηζπκία λα κάζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηε γλψζε. ινη νη άλζξσπνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχκε θπζηθά ρσξίο εμσηεξηθά επίζεκα πιαίζηα. 

Μηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο κπνξεί λα είλαη ε ζπκκνξία ζηε γσληά ηνπ δξφκνπ, ε νηθνγέλεηα 

πνπ κεγαιψλεη ηα παηδηά, έλα εξεπλεηηθφ δίθηπν ζην Γηαδίθηπν, θη φζνη επηζπκνχλ λα 

κνηξαζηνχλ ηε γλψζε θαη λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν ζε έλαλ κεγάιν νξγαληζκφ (Reitan, 

2006), είλαη νκάδεο αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη κηα αλεζπρία ή πάζνο γηα θάηη πνπ θάλνπλ 

θαη καζαίλνπλ πψο λα ην θάλνπλ θαιχηεξα θαζψο αιιειεπηδξνχλ ηαθηηθά (Wenger, 2006). 

Ζ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο έρεη βξεη κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο. Σα ζρνιεία είλαη νξγαλψζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ απμαλφκελεο πξνθιήζεηο 

ηεο γλψζεο. Οη πξψηεο εθαξκνγέο ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο ππήξμαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε έλα θχκα ελδηαθέξνληνο ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο κε κάζεζε απφ νκφηηκνπο peer-to-peer. Αιιά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

κάζεζε δελ είλαη κφλν έλα κέζν γηα ην ηέινο: είλαη ην ηειηθφ πξντφλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

πξννπηηθή ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζε απηφ ην επίπεδν. Ζ 

πξννπηηθή ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο επεξεάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζε ηξεηο 

δηαζηάζεηο: Πξψηα εζσηεξηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο: πψο ζα νξγαλσζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ζην ζρνιείν κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηεο γχξσ απφ δηάθνξα 

καζεζηαθά ζέκαηα; Γεχηεξνλ εμσηεξηθά: πψο ζα ζπλδεζεί ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ κε ηελ 

πξαγκαηηθή πξαθηηθή κέζσ πεξηθεξεηαθψλ κνξθψλ ζπκκεηνρήο ζε επξχηεξεο θνηλφηεηεο έμσ 

απφ ηα ηείρε ηνπ ζρνιείνπ; Καη ηξίηνλ φζνλ αλαθνξηθά κε ηνπο ζπνπδαζηέο: πψο ζα 

εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο δηά βίνπ κάζεζεο ησλ καζεηψλ νξγαλψλνληαο θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο εζηηαζκέλεο ζε ζέκαηα ζπλερνχο ελδηαθέξνληνο πέξα απφ ηελ αξρηθή πεξίνδν 

ζρνιηθήο θνίηεζεο; (Wenger, 2006). Απφ απηή ηελ άπνςε, ην ζρνιείν δελ είλαη έλαο 

απηνδχλακνο, θιεηζηφο θφζκνο ζηνλ νπνίν νη ζπνπδαζηέο απνθηνχλ γλψζεηο αιιά κέξνο ελφο 

επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο κάζεζεο. Ζ ηάμε δελ είλαη ην πξψην εθπαηδεπηηθφ γεγνλφο. Δίλαη ε 
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ίδηα ε δσή θαη ηα ζρνιεία, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο πξέπεη 

λα είλαη ζηελ ππεξεζία ηεο κάζεζεο πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Ζ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ καζεηείαο ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε κνηάδεη επζπγξακκηζκέλε 

κε ηηο ζεσξίεο ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο (Brown, Collins, & Duguid, 1989﮲ Lave & 

Wenger 1991). ‘ απηφ ην κνληέιν νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

παξαηήξεζεο θαη ζηαδηαθήο ζπκκεηνρήο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο 

(Lave & Wenger 1991 ηαλίε εζεζάκ ε ηαθ εζψλγ ε ηηφ λπνδίξεηζνππ (9002 ,relderG ﮲

ζπλπθαζκέλεο κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εκθαλίδνληαη θαη νη ηξέρνπζεο αιινηξησκέλεο 

ζπλζήθεο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, παξέρνπλ ιίγεο επθαηξίεο ζηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ βαζηά 

γλψζε θαη δεμηφηεηεο. Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη φηη ε κάζεζε είλαη εγγελψο θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα. Ζ θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο, ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα θαη ην θνηλσληθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε δξαζηεξηφηεηα δηακνξθψλεη ηε κάζεζε. 

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιινί πξσηνπνξηαθνί εθπαηδεπηηθνί, ζρνιεία θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

δξνπλ δηαθνξεηηθά, νη επηθξαηνχζεο ζρνιηθέο πξαθηηθέο ππνζέηνπλ, πνιχ ζπρλά, φηη ε γλψζε 

είλαη αηνκηθή θη φηη ηα ζρνιεία είλαη νπδέηεξα ζε ζρέζε κε φζα καζαίλνπλ, φηη νη έλλνηεο 

είλαη αθεξεκέλεο, ζηαζεξέο θαη αλεπεξέαζηεο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο 

απνθηψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. ηε ζεσξία ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο, ε καζεηεία 

ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε ζε έλαλ ηνκέα, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ, λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλσζηηθά εξγαιεία κέζσ ηεο απζεληηθήο εξγαζίαο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εκπφξην. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη καζεηεπφκελνη 

εηζέξρνληαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο πξαθηηθήο. Έηζη, ν φξνο καζεηεία βνεζά λα ηνληζηεί ε 

θεληξηθή ζέζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εθκάζεζε θαη ηε γλψζε θαη ππνγξακκίδεη ηελ 

εμαξηψκελε απφ ην πεξηβάιινλ, ηνπνζεηεκέλε θχζε ηεο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κέζα 

απφ κηα πξννδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πξνσζνχλ ηε κάζεζε δηακνξθψλνληαο ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο, ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηειηθά ελδπλακψλνπλ 

ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ αλεμάξηεηα (Brown, Collins, & Duguid, 1989). 

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο είλαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ παξνρή 

βνήζεηαο ζηνπο καζεηεπφκελνπο γηα λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θαη βνεζψληαο ηνπο καζεηέο 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αβεβαηφηεηα (Gredler, 2009). Πξνθχπηνπλ φκσο θάπνηα εξσηήκαηα πνπ 

θαιείηαη λα απαληήζεη ν εθπαηδεπηήο ηεο ηάμεο-καζεηείαο φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Hansman & Wilson, 

2002). Πξψηνλ, ελψ δελ κπνξνχκε λα απνκνλψζνπκε ηε γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδεηαη, πνιινί ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζπλερίδνπλ έλα κνληέιν ηεο αηνκηθήο λνεηηθήο γλψζεο. Παξάιιεια θάηη ηέηνην νδεγεί θαη 

ζηελ αίζζεζε φηη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο δελ 

επεξεάδνληαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ. Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο 

ιείπεη κηα πνιηηηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη καζεζηαθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπλερή αλαπαξαγσγή ηεο εγεκνληθήο θνπιηνχξαο κέζα ζε νξγαληζκνχο ή 

ηδξχκαηα αληί λα πξνσζήζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 402 of 414                                                                                                              

ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, ηα δεηήκαηα ηεο εμνπζίαο - πνηνο ζρεδηάδεη, πνηνο ζπκκεηέρεη θαη 

πνηνο δηακνξθψλεη ηε κάζεζε, θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε κάζεζε κέζα ζηηο θνηλφηεηεο ηεο πξαθηηθήο - δελ αληηκεησπίδνληαη 

πξαγκαηηθά ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

3. Ζ ηάμε καζεηείαο ζηα Δ.ΠΑΛ. θη ν ελήιηθαο καζεηεπφκελνο 

Οη γεληθέο νδεγίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο – ηάμε 

καζεηείαο» (ΦΔΚ, Σεχρνο Β‘ 3820/31.10.2017), πξνηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

επηθεληξσζεί ζηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο 

αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δπίζεο, ηνλ ελεκεξψλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο φπσο: 

εξγαζία ζην πεδίν θαη εξγαζηεξηαθή άζθεζε, βηβιηνγξαθηθή/δηαδηθηπαθή έξεπλα θαη 

ζπδήηεζε, παηρλίδη ξφισλ, θαηαηγηζκφ ηδεψλ, ράξηεο ελλνηψλ, αζθήζεηο επί ράξηνπ, 

αλαινγίεο θαη κνληέια, κειέηε πεξίπησζεο, θ.ά. πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηεπφκελνπο 

εθηφο απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε, ζηελ απφθηεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε 

δηα βίνπ κάζεζε.  

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε ελειηθηφηεηα θαη πνηνο είλαη ηειηθά ελήιηθαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ηε θνπιηνχξα θάζε πεξηνρήο αιιά θαη ηελ νπηηθή γσλία πνπ ην αληηκεησπίδεη θάπνηνο. Αλ 

θαη ε ελειηθηφηεηα δελ αθνινπζεί παξάιιειε ηξνρηά κε ηελ ειηθία θαη νπνηνδήπνηε 

εγρείξεκα νξηνζέηεζεο ηεο ελειηθηφηεηαο δελ θαηαθέξλεη λα είλαη νινθιεξσκέλν (Arnett, 

 Κφθθνο, 2008) θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΔΠΑ.Λ. θάπνηνη καζεηεπφκελνη έρνπλ κφιηο ﮲2015

ζπκπιεξψζεη ηα δεθανρηψ ηνπο ρξφληα, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζπκθσλνχκε κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θη ππνζηεξίδνπκε ζεξκά ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ καζεηεπνκέλσλ ηεο καζεηείαο κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Έλα πξάγκα πνπ φινη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ απφ θνηλνχ, είλαη φηη ζην επίθεληξν ηεο 

πξαθηηθήο ηνπο βξίζθεηαη πάληα ε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο. Κη φζν  πεξηζζφηεξν θαηαλνεί 

θάπνηνο ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο καζεηέο, ηφζν αξηηφηεξα κπνξεί λα νξγαλψζεη 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γη‘ απηνχο. Ζ αλαγλψξηζε φηη ε κάζεζε ελειίθσλ είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ κηα λνεηηθή επεμεξγαζία, ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

κάζεζεο (Merriam, 2008). Ζ ελζάξξπλζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηνπ δηαιφγνπ, είηε κε ηνλ 

εαπηφ, είηε κε έλαλ άιινλ, είηε κε κηα νκάδα, επηηξέπεη ηελ εθκάζεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ο 

θξηηηθφο πξνβιεκαηηζκφο είλαη νπζηαζηηθφο γηα ηε κεηαζρεκαηηδφκελε κάζεζε, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηα λέα θνηλσληθά θηλήκαηα θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμνπζίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ζηελ εθκάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ ζχλδεζε ηεο λέαο κάζεζεο κε ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη κηα καθξφρξνλε ζηξαηεγηθή πνπ 

πξνσζείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελειίθσλ. 

Ζ θαηαλφεζε φηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαη νιηζηηθφ θαηλφκελν, 

νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο καζεηείαο ζηελ αλάγθε ελζσκάησζεο πην δεκηνπξγηθψλ 
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πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο. Ζ ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ γηα ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα 

ππνζηεξίδεη φηη θακηά θνξά αξθεί λα παξαθνινπζνχκε κφλν ην κπαιφ καο, ην ζψκα, ην 

πλεχκα, ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη ην πιαίζην κάζεζεο κέζα ζην νπνίν εκείο νη ίδηνη 

καζαίλνπκε, γηα λα αλαγλσξίδνπκε πνηα εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο 

ελήιηθεο καζεηέο καο (Merriam, 2008). 

ηελ έξεπλα ησλ Anastasiou θαη Kyriakou (2017) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε πεξηβάιινληα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο φκνηα κε απηά ηεο καζεηείαο, νη 

εθπαηδεπφκελνη αλέθεξαλ ηηο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ σο ηηο πην απνηειεζκαηηθέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ παξάδνζε 

κηαο αηνκηθήο ή νκαδηθήο δηάιεμεο ή απνηειεζκαηηθήο παξνπζίαζεο κέζα ζηελ ηάμε πνπ 

πξνθαιεί αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, σο κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

πνπ δηεπθνιχλεη ηε κεηαηξνπή ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε λέεο γλψζεηο θαη θξηηηθή ζθέςε, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηελ αλάγθε απνκλεκφλεπζεο. Δπίζεο, ππνγξάκκηζαλ ηε βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ ζε έλα παηρλίδη εξσηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ ή ζε έλαλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ. Οη εξσηψκελνη αλέθεξαλ φηη ν ζπλδπαζκφο 

επίδεημεο θαη αηνκηθήο πξαθηηθήο εξγαζίαο δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε, ελψ ζεκεηψλνπλ ηελ 

αλάγθε ηφλσζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία. Παξφιν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, αλέθεξαλ ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο, ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, θηινδνμίεο θαη θίλεηξα σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ην ξπζκφ κάζεζεο. πκπεξαίλνπκε εχθνια ινηπφλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

καζεηείαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γλψζεηο θη ηθαλφηεηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Οη Φξαγθνχιεο θαη Αλάγλνπ (2018) ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο καζεηείαο πνπ 

απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα ιχζεο πξνβιεκάησλ ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ε ρξήζε βησκαηηθψλ 

ηερληθψλ εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δηδαζθαιίαο. Μέζα απφ απηέο ηηο ηερληθέο ν ζπνπδαζηήο ηεο καζεηείαο εθηίζεηαη ζε 

πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ή ζε θαηαζηάζεηο πνπ εηζάγεη ν εθπαηδεπηηθφο 

ζην ζρνιηθφ ίδξπκα. ηε ζπλέρεηα κέζα απφ δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ, ζπδήηεζεο, 

αιιειεπίδξαζεο θη αλάιπζεο, ν καζεηεπφκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη ή λα 

βειηηψζεη γλψζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δπνκέλσο, απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ 

δηδάζθνληα ηεο ηάμεο καζεηείαο ε ρξήζε φισλ απηψλ ησλ ζπκκεηνρηθψλ – ελεξγεηηθψλ 

ηερληθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε. 

Οη Pässilä, Kallio, Oikarinen θαη Harmaakorpi (2014) αλαξσηνχληαη πψο νξγαλψλνπλ νη 

νξγαληζκνί εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηε κάζεζε θαη πψο αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ζε έλα 

πιαίζην θαηλνηνκίαο φπσο ε καζεηεία. πκπεξαζκαηηθά, αλαθέξνπλ έλα αιιειέλδεην 

πιαίζην ηξηψλ ζηξσκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θη επεξεάδεη ηελ παηδαγσγηθή θαηλνηνκία ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σν πξψην ζηξψκα ζπλίζηαηαη ζην πψο ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

καζεηείαο δηεπθνιχλεη ηελ εκθάληζε κηαο ζεηηθήο θνπιηνχξαο κάζεζεο. Σν κεζαίν ζηξψκα 

απνηειείηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαηλνηνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ην ηξίην επίπεδν 
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απνηειείηαη απφ ηα παηδαγσγηθά πξντφληα ησλ πξαθηηθψλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Παξφιν πνπ ε παηδαγσγηθή ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο καζεηείαο, ν ηνκέαο απηφο δελ έρεη εξεπλεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ (Burchert, & Nyhan, 2011). Γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, ε απφθηεζε κηαο 

παηδαγσγηθήο θαη επαγγεικαηηθήο απηνγλσζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί βαζηθφ αλαπηπμηαθφ 

θαζήθνλ. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη o ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηέο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν δηακνξθψλεηαη, αθελφο, απφ ηελ αηνκηθή 

βηνγξαθία θαη αθεηέξνπ, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Με βάζε ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα, νη Burchert θαη Nyhan (2011) αλέπηπμαλ κηα ηππνινγία ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ θαη θαηαλφεζεο ησλ ξφισλ ησλ εθπαηδεπηψλ ζε πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο: ν πξνπνλεηήο, ν παηδαγσγφο, ν δηαρεηξηζηήο θαη ν ζπλάδειθνο. 

Ο πξνπνλεηήο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ εθηεηακέλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηεπνκέλσλ. Ζ ππνθείκελε παηδαγσγηθή αληίιεςε ηνπο είλαη φηη νη καζεηέο δελ 

ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ εθκάζεζε θαη φηη μερλνχλ γξήγνξα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλεπψο ζεσξνχλ σο ην θχξην θαζήθνλ ηνπο ηελ αλάπηπμε ησλ 

θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ. Βνεζνχλ πεξαηηέξσ ηνπο καζεηεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ κηα 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο, ελζαξξχλνληάο ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηε 

ινγηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαη πψο λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. Οη παηδαγσγνί 

ραξαθηεξίδνληαη απφ βαζηά δηδαθηηθή ηερλνγλσζία. Τηνζεηνχλ δηαθνξνπνηεκέλα πξνθίι ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη εθαξκφδνπλ έλα πιήζνο ηερληθψλ δηδαζθαιίαο. Οη 

παηδαγσγνί νηθνδνκνχλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα θαιιηεξγήζνπλ κηα 

θαηάιιειε αηκφζθαηξα κάζεζεο.  

Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχεη ην αληίζεην ηνπ πξνπνλεηή. 

Αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο νξγαλσηέο ηεο καζεηείαο. Απνθηνχλ λέεο γλψζεηο 

κφλν φηαλ ζεσξνχλ φηη ζα ηηο ρξεηαζηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Οη δηαρεηξηζηέο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο 

καζεηείαο. Οη ζπλάδειθνη ηέινο, έρνπλ κηα πνιχ ζεηηθή εηθφλα ησλ καζεηεπνκέλσλ θαη 

δηαηππψλνπλ κφλν ιίγα πεδία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γη' απηνχο. Καηά ζπλέπεηα, 

ρξεζηκνπνηνχλ ιίγεο δηδαθηηθέο ηερληθέο θη αλαγλσξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξεί λα 

έρνπλ άιια καζεζηαθά ελδηαθέξνληα ή αλάγθεο απφ απηά πνπ απαηηνχλ νη επηρεηξήζεηο απφ 

ηνπο καζεηεπφκελνπο (Burchert, & Nyhan, 2011). 

Ζ άπνςή καο ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη φηη ε κάζεζε, ε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ε 

θαηλνηνκία αλαπηχζζνληαη ηαπηφρξνλα κέζα ζε κηα πνξεία δξάζεο. Ζ γλψζε είλαη δπλακηθή 

θαη αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δίκαζηε εκπλεπζκέλνη απφ ηελ 

ζεσξία ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη ππνγξακκίδνπκε φηη απαηηείηαη θαηάιιειε παηδαγσγηθή 

γηα λα πινπνηήζνπκε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, λα δεκηνπξγήζνπκε πξαθηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη λα νηθνδνκήζνπκε ζηξαηεγηθέο κάζεζεο γηα θαηλνηνκία 

βαζηζκέλε ζηελ πξαθηηθή. Απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηα πξφζθαηα 

θη άγλσζηα πεξηβάιινληα καζεηείαο, ε επνηθνδνκεηηθή ακθηζβήηεζε ηεο παξερφκελεο 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 1, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 405 of 414 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην άλνηγκα λέσλ πξννπηηθψλ κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. 

4. θνπφο ηεο εξγαζίαο – Μεζνδνινγία 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο καζεηείαο κέζα απφ ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ 

ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο-Σάμε Μαζεηείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Ζ 

κέζνδνο έξεπλαο ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε πνηνηηθή, φπνπ ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ή λα εξκελεχζεη ηα θαηλφκελα απφ ηελ άπνςε ησλ ζεκαζηψλ πνπ θέξλνπλ ζε 

απηά νη άλζξσπνη (Denzin & Lincoln, 2000). Πξνρσξήζακε ζε κηα ζεκαηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε δηαζέζηκν δείγκα δεθαπέληε (15) 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα ηεο καζεηείαο ζε απνθνίηνπο ησλ 

ΔΠΑ.Λ. Κνδάλεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεχζηκα, ιφγσ ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ επηιέρηεθε. Χζηφζν, παξνπζηάδνπλ, ζεσξνχκε, έλα επξχηεξν ελδηαθέξνλ.  

5. Παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

Αξρηθά νη εθπαηδεπηηθνί καζεηείαο ξσηήζεθαλ αλ ζεσξνχλ φηη νη καζεηεπφκελνη έρνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλάγθε εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο ζπληζηάηαη ζηηο γεληθέο νδεγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο (10), νη καζεηεπφκελνη ρξεηάδνληαη ηερληθέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ:  

2.19: «Ναη, ζαθψο (ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ)… Δμάιινπ είλαη θαη ελήιηθεο 

φινη ηνπο». 

Αθνινπζνχλ νη αλαθνξέο (8) φηη νη καζεηεπφκελνη ελειηθηψλνληαη ζηελ πνξεία ηεο 

καζεηείαο: 

1.19: «Οη καζεηεπφκελνη λνκίδσ πψο ζηελ αξρή εηδηθά ζπλερίδνπλ λα είλαη παηδηά θαη 

ζηε δηάξθεηα σξηκάδνπλ. πσο ζηέιλεηο έλα παηδί ζην ζηξαηφ ακνχζηαθν θαη γπξίδεη 

άληξαο». 

Τπήξμαλ ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο φηη είλαη ελήιηθεο:  

7.19: «Ναη, κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη ελήιηθεο. Σνπο βιέπσ φηη αιιάδνπλ… 

έξρνληαη θαη γεκάηα ραξά ιέλε λα θχξηε πιεξψζεθα 300 επξψ… αηζζάλνληαη θαιά!». 

Σέινο, ζχκθσλα κε άιιεο ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο, ζπκπεξηθέξνληαη αλψξηκα, άξα δελ 

ρξεηάδνληαη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ:  

2.19: «Αλ θαη πξνζπαζψ λα ηνπο ζπκπεξηθεξζψ ζαλ ελήιηθεο, απηνί ζπκπεξηθέξνληαη 

αλψξηκα. Θσξνχλ φηη ε θνηλσλία ηνπο ρξσζηάεη θη εκείο λα ηα έρνπκε φια έηνηκα γηα 
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απηνχο». 

6.19: «ρη, δε λνκίδσ. Γελ έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε αλάγθε απφ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ». 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο είραλ παξαθνινπζήζεη 

θάπνηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Έηζη, δέθα (10) εξσηψκελνη δειψζαλε φηη δελ έιαβαλ θάπνηα 

επηκφξθσζε πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, αιιά νη πέληε (5) απφ απηνχο 

ζπκπιήξσζαλ φηη παξφια απηά πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ κε επηηπρία λα δηδάμνπλ ζε ελήιηθεο 

είηε γηαηί έρνπλ εκπεηξία απφ δηδαζθαιία ελειίθσλ ζην παξειζφλ, είηε γηαηί πηζηεχνπλ φηη 

δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ζε παηδηά:  

14.20: Γελ έρσ επηκνξθσζεί, αλ θαη έρσ εκπεηξία 

13.20: «Γελ έρσ θάλεη πνηέ ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αιιά θαληάδνκαη φηη 

κπνξεί θάπνηνο λα δηδάμεη ζε ελήιηθεο εχθνια. Ίζσο θαη πην εχθνια απ‟ φηη ζε παηδηά. 

Έηζη ηνπιάρηζηνλ ην θαληάδνκαη…» 

1.20: «ρη, επηκφξθσζε δελ έθαλα. Έθαλα φκσο πνιιέο θνξέο κάζεκα ζε ελήιηθεο 

φια απηά ηα ρξφληα».  

Απφ ηνπο ππφινηπνπο πέληε (5) εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, έλαο (1) δήισζε 

πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θη νη ππφινηπνη ηέζζεξηο (4) φηη παξαθνινπζήζαλε 

ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή καζήκαηα ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο 

ζπνπδψλ:  

 4.20: «Ναη, είκαη θαη πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ» 

 7.20.:«Αααα, παιηά είρα θάλεη θάηη ζεκηλάξηα γηα λα γίλσ εθπαηδεπηήο ελειίθσλ.» 

11.20: «Ναη, έρσ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθή ελφηεηα-κάζεκα ζην κεηαπηπρηαθφ κνπ.» 

ζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θάλεθε φηη πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο ήηαλ ε ζπδήηεζε – πξνβιεκαηηζκφο θη ε αληαιιαγή απφςεσλ πάλσ ζε πξαθηηθά ζέκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο:  

1.21.: «Τπάξρεη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ θαζνξίδεη ηη λα θάλεηο, αιιά μεθηλάο 

πάληα κε κηα εξψηεζε ….θαη κπνξείο λα παο αιινχ...». 

10.21: «Σνπο ξσηάσ λα κνπ κεηαθέξνπλ έλα πξφβιεκα απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηνπο 

ξσηάσ κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε. Δίηε ηερληθήο θχζεσο είηε θαη 

γεληθφηεξν ζέκα. Γειαδή πξνηηκψ λα βάδσ ηα παηδηά λα ζέηνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, 

παξά λα ιέσ εγψ ηη λα θάλνπλ. Θέισ λα απηελεξγνχλ, γηαηί είλαη απηφ ην ελδηάκεζν 

ζηάδην πξηλ λα κπνπλ ζην ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο, νπφηε θαιφ 

είλαη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο. Σνπο δίλσ ρψξν…». 

7.21.: «Σηο θιαζηθέο κεζφδνπο… θπξίσο εξσηναπαληήζεσλ …». 

Αθνινπζνχζε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ είηε γηα επαλάιεςε ησλ γλψζεσλ 
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είηε γηα επίιπζε απνξηψλ.  

4.21.: «… Δπίζεο δείρλνπκε video κε επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα θαη κεηά θάλνπκε 

εμάζθεζε. Αιιά θαη παξνπζηάζεηο εηνηκάδνπκε κε power point.. ..». 

5.21: «…λα αθνχκε ηη αληηκεησπίζαλε ζηελ εξγαζία θαη λα ην ζπδεηάκε ζην ζρνιείν. 

Βέβαηα απηφ γηλφηαλε κε πνιινχο ηξφπνπο: κε power point βιέπακε φια ηα ζηάδηα ή 

βάδακε λα θάλνπλ θαη νη άιινη παξαθνινπζνχζακε θαη ζπδεηνχζακε ηη θάλνπλε, πνην 

είλαη ην ιάζνο, ηη βιέπνπλε. …Δπίζεο κπαίλακε πνιχ ζην internet θαη ςάρλακε γηα 

θαηλνχξηεο ηερληθέο. Απηά…». 

Αθφκε – φπσο δήισζαλ - νη αζθήζεηο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζην εξγαζηήξην είλαη έλα 

ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα: 

4.21.: «Δκείο, είκαζηε ηπρεξνί πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ην εξγαζηήξην. Οπφηε 

θάλνπκε πνιχ πξαθηηθή εμάζθεζε. Ζ εμάζθεζε, ε πξαθηηθή άζθεζε …λα εθαξκφδνπκε 

απηά πνπ καζαίλνπκε ….απηφ ρξεζηκνπνηνχκε πνιχ». 

Άιιεο ηερληθέο φπσο ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ηα παηρλίδηα ξφισλ, ε εηζήγεζε θαη νη επηζθέςεηο 

ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο αλαθέξζεθαλ απφ ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπηηθνχο: 

11.21: « Παηρλίδη ξφισλ, πνιχ…. Καηαηγηζκφο ηδεψλ γηα λα πξνζεγγίζνπκε θάπνηα 

ζέκαηα. πδήηεζε, εξσηήζεηο. Ψάρλνπκε ζην δηαδίθηπν θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

γηα λα βξνχκε ιχζεηο ζε ζέκαηα – πξνζπαζψ λα ηνπο κάζσ λα εληνπίδνπλ κφλνη ηνπο ηηο 

ιχζεηο ζηνλ δηεζλή ηζηφ θαη ζηε βηβιηνγξαθία». 

1.21.: «ηελ επέιηθηε δψλε πάκε επηζθέςεηο έμσ». 

εκαληηθφ θξίλεηαη ην γεγνλφο φηη έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο δήισζε φηη ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε 

πάλσ ζηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο γηα λα κπνξέζεη κε επηηπρία λα δηδάμεη: 

15.21: «Θα πξέπεη αξρηθά λα επηκνξθσζψ εγψ γηα λα ηνπο θάλσ ζσζηφ κάζεκα. 

Οηηδήπνηε πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπο ηα ζπδεηάκε. Γελ 

θάλνπκε κάζεκα. πδήηεζε θάλνπκε γηα ην πψο πεξλνχλ ζηε δνπιεηά. Ση λα πσ; 

Ψέκαηα… Γελ θάλνπκε κάζεκα». 

ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί καζεηείαο ξσηήζεθαλ γηαηί δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ δειψζαλε φηη θνβνχληαη πσο ηα παηρλίδηα ξφισλ είλαη κε εθαξκφζηκα ζηνπο 

καζεηεπφκελνπο: 

 9.21: «Γελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κέζνδνη φπσο ηα παηρλίδηα ξφισλ γηαηί είλαη 

κεγάια ηα παηδηά…», 

φηη ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ:  

10.21: «Γελ εθαξκφδνληαη ιφγσ ρξφλνπ...» 

θη φηη ζα ραιάζεη ην θιίκα ζηελ ηάμε:  

6.21: «Γελ ρξεζηκνπνηνχκε παηρλίδηα ξφισλ θ.α. γηαηί κάιινλ ζα έθεξλαλ πνιχ γέιην 
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θαη δελ ζα πξφζθεξαλ θαη θάηη….».  

Αλέθεξαλ επίζεο φηη έρνπλ άγλνηα γηα θάπνηεο ηερληθέο θαη κάιινλ ζα πξέπεη λα 

επηκνξθσζνχλ πάλσ ζε απηέο:  

15.21: «Γελ εθαξκφδσ θακηά ηερληθή γηαηί απιά δελ ηηο μέξσ….»  

θη φηη ίζσο ρξεζηκνπνηνχλ ελ αγλνία ηνπο θάπνηεο απφ απηέο:  

14.21: «Βέβαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηψ απηέο ηηο ηερληθέο αιιά λα κελ μέξσ φηη 

ιέγνληαη έηζη…». 

Σειεηψλνληαο ηε δηεξεχλεζε, νη εθπαηδεπηηθνί καζεηείαο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ηηο 

ελεξγεηηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε απήρεζε ζηνπο 

καζεηεπνκέλνπο. Πξψηε ζε αλαθνξέο ήηαλ ε ζπδήηεζε θη ε αληαιιαγή απφςεσλ πάλσ ζε 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή απαληήζεθε ζε έληεθα (11) ζπλεληεχμεηο:  

2.22: «Σνπο αξέζεη λα κηιάκε γηα ηηο εκπεηξίεο καο απφ ηε δνπιεηά. Δάλ ζπδεηάκε γηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηφηε κε αθνχλε κε πξνζνρή». 

9.22: «Να ζπδεηάκε γηα πξαγκαηηθέο θαη ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο». 

Σν παηρλίδη ξφισλ θαη ε πξαθηηθή άζθεζε αλαθέξζεθαλ ζε δχν (2) ζπλεληεχμεηο: 

5.22: «ίγνπξα ην παηρλίδη ξφισλ θαη ε παξάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επηρείξεζεο 

παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν». 

12.22: «Δθαξκνγή, εθαξκνγή. Πξάμε δειαδή. Απηφ ηνπο ελδηαθέξεη θη απηφ ηνπο 

θξαηά ζε εγξήγνξζε. Σν 7σξν είλαη πνιχ κεγάιν θαη δελ κπνξείο λα ηνπο θξαηήζεηο 

ζπγθεληξσκέλνπο». 

ε κηα (1) ζπλέληεπμε ππνζηεξίρζεθε φηη φιεο νη ηερληθέο είλαη ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο 

καζεηεπνκέλνπο, αξθεί ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ζε ζέζε θαη λα έρεη ηε δηάζεζε λα ηηο 

εθαξκφζεη: 

11.22: «Σνπο αξέζνπλ φιεο. Σν μαλαιέσ. Γελ μέξσ αλ είλαη αθφκε ελήιηθεο, αιιά 

φζεο θνξέο εθαξκφδσ αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αληηδξνχλ ζεηηθά ηα παηδηά. ηαλ 

δελ ρξεζηκνπνηψ θάπνηεο ηερληθέο είλαη ζέκα δηθήο κνπ αδπλακίαο θη φρη ησλ 

καζεηψλ».  

Πάλησο ππήξμαλ θαη δχν (2) εξσηψκελνη πνπ απάληεζαλ φηη νη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο δελ κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηε καζεηεία απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

καζεηεπφκελνη ραξαθηεξίδνληαη απφ αδηαθνξία γηα ην 7σξν κάζεκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα:  

8.22: «Κνίηα ηα παηδηά δελ ελδηαθέξνληαλ θαη πνιχ. Θέιαλε λα έξρνληαη λα παίξλνπλ 

ηηο παξνπζίεο ηνπο θαη λα θεχγνπλε». 

15.22: «…αιιά είλαη εληειψο αδηάθνξνη… Μπαίλνπκε ζην εξγαζηήξην θη αλνίγνπλ 

ηνπο ππνινγηζηέο γηα λα παίμνπλ παηρλίδηα…». 
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πκπεξάζκαηα - πδήηεζε – Πξνηάζεηο 

Ζ κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία είλαη κηα πεξίνδνο αζηάζεηαο, γεγνλφο πνπ έρεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ησλ ελειίθσλ. Οη δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο, ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη νη αγνξέο εξγαζίαο, παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο 

ζεζκνπνηεκέλεο νδνχο γηα απηή ηε κεηάβαζε (Heckhausen, & Tomasik, 2002), ελψ 

παξάιιεια ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο αλαθνξέο φηη ε καζεηεία παξέρεη κηα αζθαιή θη 

αδηάςεπζηε κεηάβαζε ζηελ ελειηθηφηεηα (Vickerstaff, 2007). Οη εθπαηδεπηηθνί απηήο ηεο 

εξγαζίαο ζπκθψλεζαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηεπφκελνη αιιάδνπλ, σξηκάδνπλ θαη δείρλνπλ 

εκθαλή ζεκάδηα ελειηθίσζεο ζηε δηάξθεηα ησλ ελλέα κελψλ ηεο καζεηείαο. πλεηδεηνπνηνχλ 

φηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ αλάγθε απφ εμηδεηθεπκέλεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη παξφιν πνπ 

δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζεσξνχλ φηη 

κπνξνχλ κε επηηπρία λα δηδάμνπλ ζε απηνχο.  

ηε δηάξθεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα γίλεηαη ρξήζε ηεο ζπδήηεζεο 

θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηεπφκελνπο λα ιχζνπλ θάπνηεο απνξίεο ηνπο, ελψ 

ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ βνεζνχλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σερληθέο 

δηδαζθαιίαο φπσο ην παηρλίδη ξφισλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηαηί ζεσξνχληαη 

αλαπνηειεζκαηηθά θαη κε εθαξκφζηκα, ελψ άιιεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα φπσο ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ράξηεο ελλνηψλ, αλαινγίεο θαη κνληέια θαη κειέηε 

πεξίπησζεο απνηεινχλ ηερληθέο άγλσζηεο ζε απηνχο. Καηαιήγνπκε φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επνπηεία ηεο καζεηείαο ζηηο βαζηθέο 

αξρέο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. 

Αλ ζέιακε λα πεξηγξάςνπκε ηνπο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ καζεηείαο ηνπ δείγκαηφο καο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηεπφκελσλ, ζα κπνξνχζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηππνινγία ησλ Burchert θαη Nyhan (2011) πνπ αλαιχζακε ζηελ αξρή. 

Έηζη νη επφπηεο καζεηείαο θαηαηάζζνληαη ζηνπο (α) πξνπνλεηέο πνπ λνηάδνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, (β) παηδαγσγνχο πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ θιίκα, (γ) δηαρεηξηζηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νξζή 

γξαθεηνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη (δ) ζπλαδέιθνπο πνπ δηθαηνινγνχλ 

εχθνια ηηο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηεπνκέλσλ. 

Μηα καζεηεία είλαη κηα πξαγκαηηθή δνπιεηά, έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο κηαο λέαο γεληάο 

επαγγεικαηηψλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη κηα εθπαηδεπηηθή ζπληζηψζα. Δπηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα φζν καζαίλνπλ, θαζψο θαη λα απνθηήζνπλ έλα 

αλαγλσξηζκέλν εζληθφ πξνζφλ. Ο ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ καζεηείαο απαζρφιεζε ηηο 

νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Ήδε απφ ην 1865 ζε άξζξν ηνπο κε ηίηιν Σν 

ζχζηεκα καζεηείαο - Ζ αλάγθε γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο θαηάξηηζεο, νη New York Times 

επηζεκαίλνπλ φηη ε καζεηεία είλαη έλα ζέκα πνπ απαηηεί ζνβαξή δηεξεχλεζε θαη ζθέςε αθνχ 

θαηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη ζε πςειφ επίπεδν ηηο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο 

(New York Times, 1865).   
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, αξθεηέο ρψξεο πξνζπαζνχλ λα κεηαξξπζκίζνπλ ηα ζπζηήκαηα 

καζεηείαο ηνπο αληαπνθξηλφκελα ζε νξηζκέλεο πξνθιήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα: ε 

κεηαβαιιφκελε θχζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, ε απμαλφκελε δήηεζε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ 

κε πνιχ θαιά πξνζφληα θαη γλψζεηο, ε κεησκέλε δέζκεπζε ησλ εξγνδνηψλ γηα νπζηαζηηθά 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηα επίκνλα πξνβιήκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε αλάγθε 

γηα ζηξαηεγηθέο δηά βίνπ κάζεζεο. ηε ρψξα καο δελ έρνπκε θαηαθέξεη ζπνπδαία πξάγκαηα 

ζηελ εκπινθή ηεο κάζεζεο κε ηελ εξγαζία. Δίλαη αιήζεηα φηη γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο, 

αιιά ε ίδηα ε χπαξμή ηνπο απνδεηθλχεη φηη ζθεθηφκαζηε ηε κάζεζε μερσξηζηά απφ ηελ 

εξγαζία. «Μαζαίλνπκε» θαη θαηφπηλ «πξάηηνπκε». Πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν θαη ζηε 

ζπλέρεηα πεγαίλνπκε ζηελ εξγαζία. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ ραξηνγξαθεί πνιχ θαιά ηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία ζηελ Διιάδα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζήκεξα. Ζ 

εθπαίδεπζε θαη ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη δπν αλαπφζπαζηα κέξε ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

ζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Ο δηαρσξηζκφο ηεο κάζεζεο θαη ηεο πξάμεο νθείιεηαη ελ 

κέξεη ζηελ αδηάιεηπηε αλαδήηεζε ηεο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ε 

νπνία είλαη κεξηθέο θνξέο ζπλψλπκε κε ηελ εμάιεηςε ηεο απνηπρίαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Ο ξφινο ηεο καζεηείαο σο εξγαιείνπ θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ζεζκηθνχ νξγάλνπ ζην 

πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζεκαίλεη βεβαίσο φηη πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο ζεηξάο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη 

πνιίηεο, ην θξάηνο, νη εξγνδφηεο, ηα ζπλδηθάηα θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα. Απηέο νη αλάγθεο 

πάληα ζπλππήξραλ ζε κηα δπλακηθή έληαζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε καζεηεία παξακέλεη ζηνλ 

ππξήλα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε θαη γηα ηε θχζε ηεο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο (Farmakis, Anagnou, & Frangoulis, 2019). Οη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο 

εξγαζίαο θαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη νη εμειίμεηο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

είραλ πάληνηε αληίθηππν ζηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο καζεηείαο. Ζ αλζεθηηθφηεηα φκσο 

ηεο καζεηείαο δελ πξνέξρεηαη απφ ηε ζέζε ηεο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά απφ ην γεγνλφο φηη είλαη πξσηίζησο έλα κνληέιν κάζεζεο 

(Guile and Young, 1998).  

Καη ζε έλα κνληέιν κάζεζεο θνκβηθφ ξφιν έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη θαη δνθηκάδνπλ 

ζηελ πξάμε ηηο λέεο πνιηηηθέο κέζσ πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο πνπ 

ζρεδηάδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Οη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο αιιαγήο θαη ε εγγχεζε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Παξφιν φκσο πνπ έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα κηαο 

καζεηείαο θαίλεηαη φηη νη ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ λνηάδνληαη αξθεηά γηα 

ηα πξνζφληα ή ηελ πξνεηνηκαζία εθείλσλ πνπ δηδάζθνπλ ηνπο καζεηεπφκελνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αθελφο κηα παξνρή καζεηείαο πςειήο πνηφηεηαο θη αθεηέξνπ 

επέιηθηεο απαληήζεηο ζηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο, είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξφζβαζεο ζε πςειήο πνηφηεηαο αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ππνζηήξημε, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ λέα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη λα εληζρπζνχλ νη δεζκνί κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαγλψξηζαλ φηη ε 
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επηηπρία ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί ρσξίο 

ηζρπξή ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζρεδηαζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη 

αμηφπηζηεο κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα είλαη ην ζέκα 

κειινληηθψλ ζπδεηήζεσλ.  

Ζ θαθή θη αλαπνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη, δεδνκέλνπ φηη ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηειηθά θαη ηε ρψξα (Φαξκάθεο, 2019). ηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζεκαίλεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ιακβάλνπλ ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε εθαξκφδνπλ 

πην ζπρλά θαη θαηάιιεια λέεο δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο θαη πηνζεηνχλ έλα πην πνηθίιν 

θάζκα δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

πνηνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ καζεηείαο πνπ φρη κφλν εμηζνξξνπεί ηηο πνιηηηθέο πνπ βειηηψλνπλ 

ηελ αηνκηθή βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε δνπιεηά ηνπο, αιιά 

ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηηο ζπρλέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε – ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπδεηάκε 

εδψ, ηε δηδαζθαιία ζε ελήιηθεο καζεηέο. 

Σα ζρνιεία είλαη πεξηβάιινληα πνπ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ απηνλνκία ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ δαζθάισλ θαη ηαπηφρξνλα λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο. Ζ νξγάλσζε, ε πινπνίεζε θη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ελειίθσλ – φπσο ε καζεηεία 

- είλαη κηα απαηηεηηθή δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πιήξε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη επίγλσζε ησλ δπζθνιηψλ. Γη‘ απηφ θαη ε πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξακέλεη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ησλ 

δεμηνηήησλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 
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