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Editorial 

 

The key word that seems to sum up the whole context but also the philosophy of the sudden 

digital transformation of education, in the midst of the pandemic, is change. Change at all 

levels of education, but also in the roles of those involved in the learning process, as this 

necessity is also an opportunity for a quality digital transformation to the point we can say 

that ultimately it seems to be the most appropriate time for change. 

In this perspective, education should lead students to think creatively, independently and 

collaboratively with full knowledge of themselves and their social environment. Education 

should also support teachers and emphasize on an efficient, structured and clear 

communication and collaboration strategy at every level. 

In this spirit, the articles of the 2nd issue, of the 9th volume of the magazine, cover a wide 

range of subjects related to formal education, adult education, teacher training,  organization 

of schools in matters of leadership, didactic innovation and more generally in the perspective 

of the digital transformation of education. 

In this new era, the acquisition of new digital skills by teachers and students becomes a matter 

of great importance. At the same time, cooperation and communication, creativity, critical 

thinking and intercultural understanding are key parameters of the evolving educational 

process. Thus, pedagogical innovation in every direction that concerns issues of teaching, 

assessment, leadership, curricula, vocational education and training, acquires a special place. 

 

 

Spiros Kioulanis 
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Editorial 

 

Δ ιέμε θιεηδί πνπ θαίλεηαη λα ζπλνςίδεη φιν ην πιαίζην αιιά θαη ηε θηινζνθία ηνπ 

αηθλίδηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο, είλαη ε 

αιιαγή. Ώιιαγή ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηνπο ξφινπο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο ε αλαγθαηφηεηα απηή απνηειεί θαη κία 

επθαηξία πξνο έλα πνηνηηθφ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζε ζεκείν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

απηή κνηάδεη λα είλαη ηειηθά ε πην θαηάιιειε ζηηγκή γηα αιιαγή. 

ηελ πξννπηηθή απηή ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα νδεγεί ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο  ζην 

λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά, αλεμάξηεηα θαη ζπλεξγαηηθά κε πιήξε γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. Θα πξέπεη αθφκε ε εθπαίδεπζε λα ππνζηεξίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ απνδνηηθή, δνκεκέλε θαη ζαθή ζηξαηεγηθή 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε θάζε επίπεδν. 

ε απηφ ην πλεχκα ηα άξζξα ηνπ 2νπ ηεχρνπο, ηνπ 9νπ ηφκνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ, 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ 

ζε ζέκαηα εγεζίαο, ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο θαηλνηνκίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ πξννπηηθή ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηε λέα απηή θαηάζηαζε φπσο δηακνξθψλεηαη ε απφθηεζε λέσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, αλαδεηθλχεηαη ζε ζέκα πςίζηεο 

ζεκαζίαο. Παξάιιεια, ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θξηηηθή ζθέςε 

θαη ε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε, απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ εμειίζζεηαη. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε παηδαγσγηθή θαηλνηνκία πξνο θάζε 

θαηεχζπλζε πνπ αθνξά ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο, αμηνιφγεζεο, εγεζίαο, αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, απνθηά κία 

μερσξηζηή ζέζε ζε απηή ηελ πξννπηηθή. 

 

 

πχξνο Κηνπιάλεο  
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The open educational resources in support of Primary School students’ learning: A 

literature review 

Stavros F. Tsetsos, Ph.D. candidate, M.Ed., Democritus University of Thrace, Greece, stsetsos@psed.duth.gr 

 

 

 

Abstract: This paper is an attempt to review the studies that took place in the period 2010-

2020 and focused on the use of open educational resources of the web to support Primary 

School students‘ learning. 79 studies related to the above topic were identified for the specific 

period. For the emergence of the research trends of the above studies, a grid of analysis was 

formed with categories and subcategories of demographic, methodological, thematic and 

internet trends. The results of the analysis highlighted various nuances in research trends as 

well as research gaps that should be filled in future research, in order to draw holistic 

conclusions about the use of open educational resources in Primary School. 

Keywords: Open Educational Resources, Primary School, Analysis, Demographic trends, 

Methodology, Themes 

Introduction 

There are many attempts to define the concept of open educational resources (OER). 

Nevertheless, the revision of the literature on the definition of the concept proves that the 

definitions are relatively vague (Shaffert, 2010 ∙ Jena, S. 2012). In 2004 it was clarified 

(Johnstone, 2005) that: 

• OER should include learning material that focuses on the gradual improvement of learning 

performance but, also, on the service of educational practices. 

• The above learning material may contain lessons from different cognitive areas, entire 

teaching units related to a cognitive area, individual learning objects of one or more cognitive 

areas, exercises for consolidation and extension of learning objects, assessments as well as 

learning collaborative forums. 

• Also, through OER, tools with free access should be offered, which enable both teachers to 

create customized learning material, and students to respond to the assignments of learning 

activities by teachers. 

Atkins, Brown & Hammond (2007) agree with the above and add that access to OER is 

possible with permission. OER is any material that is mainly offered digitally through the 

internet and supports education with direct access and at the same time can be reused, adapted 

to different learning requirements and levels and shared (Downes, 2011). Rossini (2011) 
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claims that OER are anything offered for public use and by any means (internet, television, 

radio, etc. free of charge for the purpose of teaching, learning, and research. Spinach & 

Cameas (2013) , giving a simplistic definition they conclude that OER are electronic materials 

provided through the internet for free use by trainees Papadimitriou, Lionarakis, Theologos, & 

Leontidou (2013) consider OER as freely available "social objects" offered openly and legally 

mainly to teachers, students and self-taught for use, adaptation, reuse for the ultimate 

purposes of learning, teaching and research. An open educational application is defined as any 

online educational resource available for use free of charge to teachers and students 

(UNESCO, 2015).These sources can be multimedia applications, digital manuals, interactive 

maps, live videos, video conferencing, educational games, course management platforms, 

lessons, learning activities, repositories and any other application that can support the learning 

process (UNESCO, 2015). According to the new UNESCO Recommendation (2019) ―OER 

are learning, teaching and research materials in any format and medium that reside in the 

public domain or are under copyright that have been released under an open license, which 

permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others‖. 

OER have grown and continue to grow in an open environment in which the wider global 

education community can improve and make them more important (Smith & Casserly, 2006). 

The open resources have the potential to stimulate educational innovation and introduce good 

practices for effective learning (Educause, 2010). Many times, the learning support or the 

improvement of the quality of the students' learning with conventional means requires a lot of 

resources in teaching staff and learning material. However, when learning support is provided 

through OER, the above resources are not required (Stacey, 2007 ∙ Educause, 2010).  OER 

facilitate students‘ collaboration, interaction and sociability (Komis, 2004∙Kostis & 

Tzimogiannis, 2008∙ Sclater, 2010) and strengthen the motivation for learning with the idea 

that knowledge is a public good and that the World Wide Web offers opportunities for 

knowledge sharing (Smith & Casserly, 2006). Also, they ensure equal learning opportunities 

for all students (Hewlett Foundation, 2013). They are accessible regardless of place and time 

resulting in independent and self-regulated learning as well as continuous feedback (Stacey, 

2007). According to Kostis & Tzimogiannis (2008) they provide opportunities for students to 

learn how to learn, promote differentiated learning, develop valuable skills, contribute to the 

transfer of real-life school experiences, enable communication (synchronous and 

asynchronous) and finally expand the types of learning profiles.OER, note Spanaka & 

Kameas (2013), can be open content or open access. The open content resources allow 

learners to add or modify (improve) resources such as Wikipedia. The open access ones allow 

them to have free or limited access and use them too,e.g. educational blogs. 

In 2012, a literature review was conducted to identify research trends (postgraduate and 

doctoral dissertations) on mixed learning or blended learning in the ProQuest database by 

Drysdale, Graham, Spring, & Halverson (2013). One trend identified was the training 

contexts in which the mixed or hybrid or combined approach is used and consequently the 

OER. According to the study, 77% of the studies were conducted in the context of university 
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education, 13% of the studies focused on the corporate environment and only 8% in primary 

and secondary education. With the findings of the above research, it is clear that the 

percentage of the above postgraduate and doctoral dissertations that focused on primary 

education is much less than 8%, given that high school students have developed a better level 

of technological literacy due to their many years of study. It is concluded, therefore, that 

research on mixed learning in primary education is very limited. 

This paper deals with the review of the 2010-2020 studies which focus on the use of open 

educational resources in Primary School. Specifically, it aims to detect trends emerging from 

research on the above theme which were searched in the Google Scholar academic literature 

index. It is, also, possible that research gaps related to the use of open resources in primary 

education will emerge and the present work will be the occasion to fill them. 

1. Method 

The finding of studies related to open educational resources of the webfor the improvement of 

the quality learning in primary school was conducted in Google Scholar.79 open access 

studies were found which were published in scientific educational journals or announced at 

conferences from 2010 to 2020.The detection was carried out by the researcher in three 

stages. During the first stage, an investigation was conducted combining the terms ―blended 

learning‖, ―E-learning‖, ―elementary school‖, ―elementary education‖, ―primary school‖, 

―primary education‖, ―open educational resources‖ in the titles or the summaries of the 

studies. In the first stage of the investigation, 129 studies were identified which contained the 

above terms. Afterwards a second investigation followed by the researcher with the aim of 

identifyingstudies, in which the researchers provided as learning material to the participating 

students, in addition to the traditional, open educational resources of the web, too. At the end 

of the second exploratory stage, an even more thorough investigation followed, which led to 

the final identification of 79 studies.The method of content analysis was used to highlight 

trends in the studies that were identified. The analysis framework was formed by the 

researcher into general categories and their subcategories, after careful reading of a random 

sample (5 researches) (Tzanis, 2005 ∙ Elo & Kyngas, 2008), and the wording of the 

definitions. 

The independent presumption was chosen as the unit of analysis, ie each study was an 

independent criterion, since within each research the general categories were identified 

(demographics, methodological approach trends, thematic trends, didactic approach trends 

and open internet application selection trends, type of devices) and the sub-categories too, 

elements that corresponded to the orientation of the analysis (Tzanis, 2005 ∙ Elo & Kyngas, 

2008). The sub-categories of demographic trends constituted the number of studies per year 

and their total number, the countries where then were conducted and their frequency per 

country, the frequency of participation of the Primary School grades, the organizational level 

within which the studies were implemented.The studies that took place in the context of 
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various courses of subjects and learning activities, programs and various topics (not related to 

the school curriculum) were characterized as subcategories of the organizational level. In 

order to present this work as a product of a comprehensive analysis, the following 

subcategories have been added to the subcategories of the courses and the activities: 

Language, Mathematics, Science, Computer Science, Art and Design, Foreign Language, 

Environmental Studies, and Social Sciences (Citizenship and History). As subcategories of 

the methodological approach in each study the types of methodological approaches and the 

sample size were defined. The learning outcomes, the learning engagement, the interaction, 

the comparison, the learning style, the motivation, the learning/teaching material, the teaching 

model and the technology composed the individual categories of the thematic trends.  

The research questions which were set in order to identify trends in the above general 

categories in the present analysis were: 

On demographics data: 

1. What is the number of studies per year related to the implementation of the open 

educational resources in order to improve the learning performance in Primary School, in 

which countries the above researches were conducted and how often? 

2. Which grades of students participated? 

3. In whichorganizational level (project, learning subject, Various topics (not related to the 

school curriculum) were the researches applied? 

4. In which subjects and learning activities were open educational resources used? 

On the research methodology: 

1. What methodological approaches were used? 

2. What was the sample size in the studies? 

On the topics of the research: 

What topics and how often did research topics emerge from the analysis? 

On the teaching methodology 

What teaching models, teaching strategies or teaching practices did the researchers use? 

On the choices of open educational resources 

What resources were used and how often? 

On the technological devices 

What types of technological devices were used and how often? 

The researcher analyzed repeatedly the presumption separately. The above practice enhanced 

the reliability of the analysis results. The validity of the analysis was strengthened by the 

formulation of the definitions of each general category and each subcategory. 
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2. Results 

2.1. Demographics 

2.1.1. Number of studies per year from 2010 to 2020 and countries in which were 

conductedthe researches 

Most studies (figure 1) were conducted in 2015 (14), then the studies in 2016 follow(10). In 

2017, 9 studies were conducted, 8 in 2013, 7 in 2014,2018,2019, 5 in 2010, 2012, 2020 and 4 

studies and 1more in 2011. The countries with the most studies (Figure 2) are Taiwan (14), 

subsequently the United States (9) follow, China, Indonesia (5), Greece, Spain, Australia, 

Malaysia and Korea (4). Turkey follows with 3 studies. Then Israel, Croatia, Iran and 

Singapore with 2. Finally, Thailand, Jordan, Mexico, Scotland, Brazil, Finland, Kenya, Japan, 

Portugal, Northern Macedonia, Czech, Netherlands, Saudi Arabia, Cyprus, Malta and 

Canadafollow with 1. It should be taken into account that more than half of the studies were 

conducted in Asian countries (43 researches) and especially in Southeast Asia, 18 in Europe, 

13 in America, 4 in Australia and 1 in Africa. 

Table 1. Number of studies per year from 2010 to 2020 and country. 

Year Number 

of studies 

per year 

Serial number of 

studies 

Author(s) Countries 

2010 6 1 Anastasiades et al. Greece 

2 Chen et al. Singapore 

3 Fang et al Taiwan 

4 Veletsianos & Doering Usa 

5 Wang & Woodworth Usa 

6 Zadok et al. Israel 

2011 1 7 Cheng et al. Taiwan 

2012 6 8 Diem & Novitasari Indonesia 

9 Heredia & Icaza Mexico 

10 Hew & Cheung Singapore 

11 Li et al. China 

12 Schaaf Usa 

13 Shih et al. Taiwan 

2013 8 14 Chen et al. Taiwan 

15 Erdem et al Turkey 
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16 Joo & Park Korea 

17 Lou et al. Taiwan 

18 Marinkovic & Tomas Croatia 

19 Morgan Australia 

20 Suzuki Japan 

21 Tsoulis Greece 

2014 7 22 Filsecker & Hickey Usa 

23 Hung et al Taiwan 

24 Kim et al Korea, 

25 Kumpulainen & Mikkola Finland 

26 Lopez Spain 

27 Onguko Kenya 

28 Song China 

29 Apergi et al. Greece 

30 Cracraft Usa, 

31 Fabian Scotland 

32 Fong et al. Canada 

33 Joo & Park Corea 

34 Kalelioglu Turkey 

35 Kokkinaki Greece 

36 Llovet et al Spain 

37 Mulqueeny et al. Usa 

38 Nicolete et al. Brazil 

39 Schechter et al. Usa 

40 Symons & Pierce Australia 

41 Thibaut et. al. Australia 

42 U-Lan Thailand 

2016 10 43 Huang et al. Taiwan 

44 Lai & Hwang Taiwan 

45 Laine et al. Korea 

46 Liu, Lu, Wu & Tsai Taiwan 

47 Liu, Wang & Tai Taiwan 
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48 Sung et al. Taiwan 

49 Yaghmour Jordan, 

50 Oluk & Korkmaz Turkey 

51 D‘addato & Miller Usa 

52 Inbal & Blau Israel 

2017 9 53 Ribeiro et al. Portugal 

54 Zhen et al. China 

55 Perez et al. Spain 

56 Jafarhani et al. Iran 

57 Jagust et al. Croatia 

58 Song &Wen· China 

59 Lee & Chang Taiwan 

60 Ariani et al.· Indonesia 

61 Bakan Usa 

2018 7 62 Astri et al. Indonesia 

63 Hwa Malaysia 

64 Videnovik & Dimova N. Macedonia 

65 Lee & Chu China, 

66 Zafarqandi· Iran, 

67 Homanova & Prextova Czech, 

68 Symons et al. Australia 

2019 7 69 Ismail et al. Malaysia 

70 Rou et al. Malaysia 

71 Coppens et al. Netherlands 

72 Hwang et al. Taiwan 

73 Aljraiwi Saudi Arabia 

74 Yunus et al. Malaysia 

75 Saez-Lopez et al. Spain 

2020 4 76 Loizou &Lee Cyprus 

77 Rombot et al. Indonesia 

78 Nurahman et al. Indonesia 

79 Camillieri& Camilieri · Malta 
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Graph. 1. Number of studies per year from 2010 to 2020 

 

Graph. 2. Countries and number of studies 

2.1.2. Grades' participation 

Table 2 shows the participation of the grades where the largest participation belongs to the 5th 

grade with 20 participations, followed by the 6th class with 17, the 4th grade with 11, the 3rd 

grade with 4, the 1st grade with 1 participation and the 2nd without participation. Then the 

participation of two grades at the same time follows as of the 6th and 5th grades with 5 

presences, of the 4th and 5th with 2 presences, of the 2nd and 3rd with 2, of the 3rd and 4th 

with one and of 1st and 2ndgrades with 3 presences. Then, the triple participatory 

combination follows: of the 3rd, 4th and 5thgrades (3), 1st, 2nd, 3rdgrades (2), 4th, 5th, 6th 

with 1 presence, as well as the multiple participatory combination of 3rd, 4th, 5th and 

6thgrades (2). In one study all grades participated and in 4 studies the participationof grades is 

not mentioned. 

Table2. Gradesparticipation. 

Grades Numbered studiesaccording to table 1 Number of studies 

per grade 

1st 5 1 

3th 18,42,47,49, 4 

4th 11,15,34,43,44,51,60,61,62,66,74 11 

5th 2,3,8,10,13,14,16,17,22,30,36,40,45,48,50,52, 59,70,77,78 20 

6th 1,4,20,21,23,24,28,29,31,33,35,37,38,41,46,54,58,75, 18 

1st &2nd 39,79 2 

2nd &3rd 56,57 2 
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3th & 4th 9 1 

4th &5th 65,69 2 

5th & 6th 7,19,25,27,32 5 

1st, 2th & 3th 55,63 2 

3th, 4th & 5th 12,26,76 3 

4th, 5th, 6th 68 1 

3th, 4th, 5th & 6th 6,72 2 

All grades 53 1 

It is not mentioned 64,67,71,73 4 

2.1.3 Organization level 

Mentioning the organizational level (table 3) as a research aspect of the present study means 

the context on which the studies under analysis were organized. That is, studies were 

conducted according to the school curriculum (32) and learning activities related to part of the 

curriculum (13). Studies organized for the implementation of projects with the participation of 

other schools with topics related to the school curriculum (18) and various studies (16) that 

were implemented in the same school but their topic had nothing to do with the school 

curriculum. 

Table 3. Organization level 

 
Organizational levels 

(researchers intervention framework) 

Numbered studies according to table 1 Total 

studies per 

level 

Subjects 2,5,7,8,15,16,17,23,30,31,33,42,43,44,45,46,49,50,51

,53,54,55,56,57,58,60,62,63,68, 74,75,77 

32 

Projects 1,4,10,19,20,25,27,28,29,32,34,36,38,40,41,52,66,76  18 

Various topics (not related to the school 

curriculum) 

3,6,9,12,18,37,39,64,65,69,70,71,72,73,78,79  16 

Activities 11,13,14,21,22,24,26,35,46,48,59,61,67  

 

13 

2.1.4. The learning subjects 

Table 4 appears to show the cognitive areas in which the researchers focused. In Mathematics 

13 studies were carried out, in Science 12 and in Informatics 8. In the National language 8 

studies, in Foreign Language (mainly in English 8), in Social Sciences (mainly Citizenship) 

4,not related to school subjects but to didactic objects of general interest. In two studies the 

courses are not mentioned. From the presentation of the findings, there is a preference of 

researchers in Mathematics, Science, Informatics, National Language and Foreign Languages. 

Finally, the vast majority of researches focused on a single course, one in four courses and 

three in two courses. 

Table 4. The learning subjects 

 
Learning subjects Numbered studies according to table 1 Number ofstudies per subject 

Art and design 1,25,75 3 

Computing 9,12,21,22,24,33,34,50  

 

8 
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Foreign language 8,29,42,43,47,56,74,77  8 

Science 1,2,6,16,18,23,32,35,54,58,62,66,  12 

Maths 5,16,30,31,49,45,44,51,55,57,60,63,68,71  14 

National language 11,13,15,16,30,46,55,65  

 

8 

Citizenship 13,16,48,52  4 

Geography 53 1 

Environmental studies 17,41,55  3 

Εnterdisciplinary intervention 3,4 2 

It is not mentioned 37 2 

2. 2. Methodological data 

2.2.1. Methodological approaches 

Table 5 shows the type of methodological approach that was most represented in the 79 

studiesit was the quantitative approaches (37 studies). Most researchers of quantitative 

approaches come from southwest Asia. The following are the qualitative approaches (29 

studies). Finally, in the remaining 13 studies, the researchers chose the mixed approach. 

Table5. Methodological approaches 

 

Research methodological 

approaches 

Numbered studies according to table 1 Number of 

studies per 

approach 

Quantitative researches 1,3,5,6,7,8,12,16,20,22,23,24,30,33,37,38,42,43,44,46,50,48

,49,54,55,56,57,59,60,62,63,66,70,71,73,74,75  

37 

Quantitative researches 2,4,9,10,13,14,15,17,19,21,25,26,27,29,32,35,40,41,47,51,5

2,53,58,61,67,68,69,76,79  

29 

Mixed researches 11,18,28,31,34,36,39,45,53,64,65,77,78  13 

2.2.2.Research sample size 

Table 6 shows the sample size of students who participated in each study. In 23 studies from 

31-50 studentsparticipated, in 21 51-100 students, in 20 more than 100 students took part and 

in 14 less than 30 students. A study does not mention the number of students who 

participated. From the above results, there is a relatively high preference of researchers to 

select a sample of participating students from 31 to 100 students. 

Table 6. Research sample size 

Sample size Numbered studies according to table 1 Number of 

studies 

15-30 4,14,15,17,19,25,28,35,41,47,51,58,61,63  

 

14 

31-50 1,2,7,8,10,13,18,20,26,27,29,31,32,34,36,38,44,46,50,52,60,70,

74  

23 

51-100 11,16,23,30,39,40,42,43,45,48,49,56,57,59,66,67,68,73,75,76,7 21 
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2.3. Research themes 

The research questions shed light on the topics covered by the researchers and are illustrated 

in table 7. The topics that the researchers focus on most and emerged from their research 

questions are the learning outcomes (47 studies), which are related to students' performance, 

effectiveness, self-regulation, attitudes and self-esteem. Technology (23) follows which is 

related to issues such as its effectiveness in learning environments, its value, the students' 

attitude of students towards it, the effect it has on students, the understanding of its functions 

and tools, and its attractiveness.  Researchers, then, focus on comparing (10) students' 

performance in relation to learning space, gender, age, teaching model, and collaboration. 

This is followed by the interaction of students (10) regarding their participation, cooperation 

and communication, the learning engagement (8), the motivation (7), the learning style, the 

learning material and the teaching model from 1 research. Many studies focus on more than 

one research questions. 

Table 7. Research themes 

Research themes Numbered studies according to table 1 Number of 

studies per 

theme 

Learning engagement 1,4,10,12,22,37,46,68  8 

Example: 

 This study uses an established quantitative field 

observation method to evaluate engagement during 

students‘ use of a new version of an online learning 

system (Reasoning Mind‘s Genie 3).  (Mulqueeny et 

al., 2015) 

Motivations 22,43,47,57,62,71,72  7 

Example: 

Based on the FSVL strategy, can using the mobile 

learning tool in a situational English vocabulary 

learning environment enhance EFL students‘ 

motivation to learn English vocabulary? (Huang et 

al.,2016) 

Learning results 2,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,20,21,22,23,25,27,28,3

1,37,40,42,43,44,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,69,61

,62,65,66,71,72,73,74,75,77,79  

47 

Example: 

See the subcategories of learning results 

Comparison 5,6,24,26,30,34,48,50,63,71 10 

Example: 

See the subcategories of comparison 

Technology 3,4,9,13,17,19,20,26,29,31,35,38,45,47,52,61,64,67,6

9,70,75,78,79  

23 

Example: 

See the subcategories of technology 

Learning style 3 1 

Hypothesis: 

9  

100- 3,5,6,9,12,18,22,24,33,37,53,54,55,62,64,65,69,71,72,78  20 

It is not mentioned 21 1 
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After the implementation of digital learning divergent 

learning styles of elementary school children was no 

significant difference in academic achievement. 

(Fang et al., 2010) 

learning material 18 2 

Example: 

The attention of this paper is focused on the formation 

of educational content in the e-learning systems. 

(Marinkovic & Tomas, 2013) 

Teaching model 76 1 

What are the universal design principles for effective 

implementation of the IB-FC model in Cyprus 

primary school context across different subject 

matters? 

(Loizou & lee, 2020) 

Interaction 1,2,21,25,27,28,47,48,51,61   10 

Example: 

See the subcategories of interaction 

2.4. Teaching models 

Another research perspective of the present work was the teaching models applied by the 

researchers in conducting their research. Table 8 shows the teaching models used by the 

researchers in the 79 studies. The Blended Learning model dominates in 36 studies, then the 

E-Learning model in 12 studies, Mobile — Learning and Digital-game Learning in 7, Web-

based Learning in 5, Project-Based Learning and Inquiry based learning in 3 and Adventure 

Learning, Technology-based Participatory Learning, Computer Supporting Collaborative 

learning (CSCL), Augmented reality learning in 1 study respectively. 

Table8. Teaching models 

Teaching models Numbered studies according to table 1 Number of 

studies 

Blended Learning 

 

2,5,7,8,10,15,17,18,24,25,30,32,33,34,36,37,39,41,42,44,46,47,4

9,51,52,56,60,61,63,64,66,68,71,72,74,77   

36 

E-Learning 

 

1,3,6,20,21,27,35,45,53,59,67,70  12 

Mobile – Learning 

 

22,23,38,31,43,48,79   7 

Digital Game 

Learning 

 

12,14,55,57,62,63,69  7 

Ubiquitous learning 

 

13,16  2 

Web-based Learning 19,50,71,73,78  5 

Wiki-based 

collaborative process 

writing pedagogy 

(WCPWP) 

65 1 
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Adventure Learning 4 1 

Project-Based 

Learning 

26,29,54  3 

Technology-based 

Participatory 

Learning 

9 

 

1 

Inquiry based 

learning 

28,58,76  3 

Computer Supporting 

Collaborative 

learning 

(CSCL) 

40 1 

Augmented reality 

learning 

75 1 

2.5. Types of open educational resources 

The open educational resources used were divided into 8 axes (table 9): applications of 

educational tools to support learning (16), learning resources (17), educational games (11), 

educational programs (10), course management systems and social learning platforms (14), 

programming applications (2), synchronous and asynchronous communication applications 

(9), collaborative applications (5). Finally, 3 studies were identified in which no reference to 

the type of open applications used. The use of Web.2 applications like Lms, Wiki, blog, 

Google apps, educational games, Edmodo etc. is remarkable.   

Table9. Types of open educational resources 

Types of open 

educational 

resources 

Numbered studies according to 

table 1 

Types of open applications 

Tools (16) 3  Computer academic achievement tests on-line 

7  Interactive on-line imitation learning tools 

11  Google Docs 

13  GPS 

18  Colab tutor systems 

24  QR code 

28  Evernote 

29  Google Drive 

32  WallCology inquiry tool 

41  Google Power Point, Prezi, Google SketchUp 

43  Mobile learning tool 

52  Google apps for Education, Google Drive 

46 Storytelling Tool 

47  Storytelling Tool 

48  QR code 

53  Google Earth, Google Maps Flight Radar  

Learning 

resources (17) 

 

5  Dream box 

6  E-Book 

15  Web sites   

17  Blog 

19  Kid blog 

21  Web sites   

20  Web sites 
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24  Global resources   

26  Blog 

41  Web sites 

49  E-Book 

54  Web sites 

61  Blogs 

66  Electronic content, videos 

72  YouTube 

73 Webpages of ClassDojo 

77  Online reading texts 

Educational 

Programmes 

(10) 

4  Go North! Arctic National Wildlife Refuge 

2006 and Go North! Chukotka 2007 

6  Ofekhub.org 

9  Sugar Educational Platform   

30  I Ready, Dream box, Lexia 

37  Reasoning Mind‘s Genie 3 

39  Lead21 

40  Online Educational Program 

51 Read 180, On – site Reading Recovery 

57  SCOLAm    

71  Qualtrics 

Games (11) 14,22,32,38,42,45,55,62,63,69,79 Online pedagogical games 

 1 Video Conferencing 

21  Skype 

24  Communication SNS) 

26  Skype 

27  E-mail, Skype   

56  WhatsApp web 

70  Facebook, WhatsApp, Instagram and WeChat    

74  Social media   

78 Various online communicative applications 

Programming 

applications (2) 

34  Code.org 

50  Scratch 

Collaborative 

applications (5) 

7 Group Scribbles 

11 Wiki 

25 VisciPad   

35  Wiki   

65  Wiki 

Learning 

management 

systems (Lms) 

and Social 

learning 

network  

(Sln) (14) 

10  Blackboard 

16  Lms (without name) 

18  Moodle, Colab tutor system 

19  Edmodo 

20  Edmodo, Blackboard   

26  Edmodo 

28  Edmodo 

58  Edmodo 

59    Edmodo  

60   Edmodo  

64  Edmodo  

67  Edmodo  

68  Edmodo  

It is not 

mentioned (3) 

33,36,76  
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2.6. Σype of devices 

Finally, table 10 shows the types of technological devices used by students during the 

research. The devices used were desktops in 10, laptops in 10 and handle devices in 23 

studies. In 41 studies the type ofdeviceis not mentioned. 

Table 10. Type of devices 

Type of 

device 

Numbered studies according to table 1 Number of 

studies 

Desktops 3,4,11,21,25,38,39,49,53,74, 10 

Laptops 2,9,16,25,27,30,41,51,60,74   10 

Handle 

devices 

13,20,23,24,25,28,31,32,38,43,44,45,46,47,48,52,56,57,58,61,74,7

5,78 
23 

It‘s not 

mentioned 

1,5,6,7,8,10,12,14,15,17,18,19,22,26,29,33,34,35,36,37,40,42,50,5

4,55,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79 
41 

3. Conclusions – Suggestions 

After the presentation of the results of the present work and although the number of identified 

studies for the period 2010-2020 is limited, the following conclusions can be drawn. 

On the demographic data 

There is a limited number of studies related to the use of open educational resources in 

Primary School with an average of approximately 7.2 per year from the period 2010-2020. 

The limited number can be due to many factors such as: limited internet access in many 

countries, not only in the school but also in the students‘ houses, the lack of computer literacy 

of students and teachers and the lack of technological infrastructure in schools, the non-

integration of ICT in the curricula either as an individual field of knowledge or as a mixed 

presence with the courses, etc. However, the above are only conjectures. There is, also, a 

slight upward trend in relevant studies since 2010, culminating in the middle of the period 

2010-2020 and a corresponding gradual decrease in studies from the middle of the period 

until 2020.The answer to finding the factors that contribute to the limited number of studies 

related to open educational resources could be given through research. More research could 

highlight more categories andsubcategories of trends focused in the use of open educational 

resources in primary school and perhaps fewer research gaps. 

Taiwan and Asian countries, in general, are the ones where most research was conducted. It is 

a fact that the access to the internet of the school units and especially of the students‘ private 

spaces is an important factor of carrying out or not research of the subjects that we examine, 

let alone of the daily application of the open educational resources. On this field, we present 

the results of the Internet World Stats survey (March 3, 2020) which show that the 
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geographical distribution of Internet users worldwide is as follows: Asia 50.3%, Europe 

15.9%, Africa 11.5 %, Latin America 10.1%, North America 7.6%, Middle East 3.9% and 

Oceania 0.6%. In addition, the International Monetary Fund ranks Taiwan, South Korea and 

Singapore in the top 31 developed countries in the world (Wikipedia, 2020). 

Students of the two oldergrades participated in the research. It is known that the ICT literacy 

of the students of the older grades is improved compared to that of the students of the smaller 

grades due to the accumulated knowledge and experience. Also, in the two oldergrades a 

larger number of courses are taught, which requires a larger quantitative and qualitative 

volume of information and skills related to OER. The above reasoning may lead the 

researchers to select the older primary school grades to conduct their research. However, it 

should be explored how more research could be conducted in youngergrades as well. 

From the exposition of the results in terms of the courses used, it is concluded that the 

researchers follow the hierarchy of the courses that appear in the curricula of the countries in 

which the studies were conducted. An exception to the above hierarchy is the IT course, 

however, it is the course that is fully related to the open educational resources. Mathematics, 

Sciences, Informatics, National Language, Foreign Languages are the cognitive fields that are 

most represented in the studies that were analyzed. The field of Citizenship with a smaller 

appearance follows which is part of the Social Sciences, the Environmental Studies, 

Geography and the Art and Design. After an investigation on Opensourse.com it seems that 

there is no learning resource that is not used in the above courses, which facilitates the choices 

of researchers. However, there is no research focusing on Geography (1 study) and History 

(no study). But many applications and tools related to Geography and History appear on the 

internet, such as: Google Earth, Google Map, interactive maps, the National Geographic site, 

Google Online presentation applications, Prezi, etc. and timeline applications. In addition, 

there is a lack of research focusing on more than one subject and especially the basic subjects 

of the Primary School. Specifically, there is a lack of research aimed at results of the use of 

OER in all the basic subjects of the Primary school. The research then may have had richer 

findings and possibly more holistic conclusions about the implementation of the use of 

internet educational resources in Primary School. 

On the methodological data 

Most studies are quantitative (quasi-experimental, experimental and descriptive), thenthe 

qualitative studies follow and finally the combined or mixed. The combined use of the 

qualitative and quantitative approach may be an excellent tactic in a research, because it 

combines the advantages and covers the weaknesses of each approach and therefore the 

conditions of validity and reliability of a research are more satisfied (Cohen, Manion & 

Morrison, 2005 ∙ Creswell & Plano Clark, 2011). The combination according to Cohen, 

Manion & Morrison (2005) is a technique that many researchers embrace, but few researchers 

use it. However, mixed surveys are the least common. 
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In terms of sample size, the researchers tend to select a relatively medium sample of students 

(from 31-50). A quasi-experimental research to perform, logically requires an experimental 

group (a grade) and a group, two groups or even three control groups (Robson, 2007 ∙ 

Creswell, J. W., & Plano Clark, 2011). Therefore, the sample number chosen by the 

researchers is within reasonable limits. On the other hand, the case studies, also, require a 

small number of samples, but it depends on the goals of the researcher (Robson, 2007). 

On the research themes 

The majority of researchers are interested in learning outcomes, technology, interaction, 

engagement, comparison, motivation, teaching/ learning material, teaching model 

effectiveness and learning style. It was reasonable and legitimate that 47 out of 79 studies 

focus on learning outcomes with the use of open educational resources. However, from the 

present review of the themes, few studies focus on the learning quality and validity of OERs, 

the effectiveness of the teaching models applied using OERs and the suitability of 

environments on the learning styles. There are, also, a few research questions about 

motivation, which are, perhaps, the most important keys to achieving not only learning 

performance, but also student interaction and mood, elements that lead to improved learning 

quality (Passey et al., 2003). Also,missing elementsare: the evaluation of open learning 

environments and tools, the difficulties faced by students when using open educational 

resources, the use of open resources in special education, themes of student safety and trust in 

open educational resources, attractiveness of open educational resources etc. 

On the teaching approach 

About half of the researchers tend to apply the Blended Learning which is feasible in Primary 

School as young students also need the live instructional guidance and they are followed by 

the researchers who apply E-Learning. However, there are researchers who sporadically use 

relatively new types of online learning such as: Mobile - Learning, Digital Game Learning, 

Ubiquitous learning and Situated Learning & Personalized Learning. There is a lack of 

research that use the model of differentiated teaching. Perhaps in the future researchers will be 

able to focus their research attention more on the above types of teaching models, but also on 

new types of teaching models that will be developed in the near future to emerge all aspects 

that contribute to improving the quality of learning students‘, as well as the evaluation of the 

above models. 

On the open educational resources 

The researchers of the 79 studies used several, varied and interesting types of open 

educational resources (mainly Web.2) and the students responded very well to the challenges 

with very good learning outcomes, mainly, in terms of performance. After all, the technology 

excites and motivates young students. In the present studies, the researchers used Web tools 

and created their own open educational resources. The advantage of the resources which are 

created with various Web tools is that their creator (researcher) obviously knows the learning 

style and capabilities of the sample and therefore he does not need to adapt them as a learning 
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resource whose creator is another one. The learning platforms have been used in several 

studies, such as the Edmodo‘s social learning platform which is widely used in primary 

school and is very useful for students (Tsetsos & Prentzas, 2020). The researchers, also, used 

various online certified learning programs from organizations and universities, too. One in 7 

researchers and especially those of the last five years (2016-2020) occupied the students with 

educational games that seem to be very attractive to students. According to researchers who 

used educational games, for example the studies of Schaaf (2012), Chen et al. (2013), 

Filsecker & Hickey (2014), Mokhtar, Lehat, Basir & Sokman (2015) and Laine, Nygren, 

Dirin & Suk (2016), the learning outcomes were extremely encouraging. The educational 

games may constitute an important open educational resource for supportingPrimary School 

students‘ learning in the future. To the students were, also, offered a variety of learning 

resources from different sites without, however, (in their vast majority) to show the way and 

sources of their evaluation. In addition, it is noteworthy that in the present studies there are 

very few researchers who use open collaborative resources. Also, a variety of learning 

resources from different sites was offered to the students without (in their vast majority) 

showing the way and the sources of their evaluation. In addition, it is noteworthy that in the 

present studies there are very few researchers who use open educational there is no 

studywhich to use open resources for the students with special needs and studies where their 

researchers use open educational resources that they are addressed todifferent learning levels. 

Finally, it is worth mentioning that the present studies show the absence of use of certified 

government resources. 

On the type of technological devices, most researchers seem to consider that the type of 

device used in their research is not an important element since many types of devices are 

circulating and used nowadays. In the studies where the devices are mentioned, the handle 

devices prevail. 

Finally, it should be noted once again that the number of studies conducted in the period 

2010-2020 related to the support of students' learning through OER is relatively small. This 

limits the emergence of more trends in research and the drawing of holistic conclusions about 

the contribution of OER to improving the quality of primary school students' learning. 

References 

Aljraiwi, S. (2019). Effectiveness of Gamification of Web-Based Learning in Improving 

Academic Achievement and Creative Thinking among Primary School Students. 

International Journal of Education and Practice, 7(3), 242-257. Retrieved from 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239163.pdf 

Anastasiades, P., Philippoussis, G., Karvunis, E., Siakas, S., Tomazinakis, A., Giza, P., & 

Mastoraki H. (2010). Interactive Videoconferencing for collaborative learning at a 

distance in the school of 21st century: A case study in elementary schools in Greece. 

Computers & Education, 54,321-339. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.08.016 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239163.pdf
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.08.016


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 26 of 452                                                                                                              

Apergi, Ώ., Anagnostopoulou, Ώ., & Athanasiou, Ώ. (2015). E-Learning for Elementary 

Students: The Web 2.0 Tool Google Drive as Teaching and Learning Practice. World 

Journal of Education, 5 (3). Retrieved from 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158425.pdf 

Astri, T. P. Y., Gunarhadi, G., & Riyadi, R. (2018). Numbered-Board Quiz with TGT to 

Improve Students‘ Science Achievement based on Learning Motivation. 

International Journal of Educational Research Review, 3(4), 68-76. 

https://doi.org/10.24331/ijere.452982 

Atkins, D.E., Brown, J.S. & Hammond, A.L. (2007). A Review of the Open Educational 

Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities. 

Report to the William and Flora Hewlett Foundation. Retrieved from 

https://hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/ReviewoftheOERMovement.pdf 

Ben-Zadoc, G., Leiba, M., & Nachmias, R. (2010).Comparison of Online Learning Behaviors 

in School vs. at Home in Terms of Age and Gender Based on Log File Analysis. 

Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 6.Retrieved 

fromhttp://goo.gl/XruAoW 

Camilleri, M. A., & Camilleri, A. C. (2020). The Use of Mobile Learning Technologies in 

Primary Education. In Cognitive and Affective Perspectives on Immersive 

Technology in Education (pp. 250-266). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-

7998-3250-8.ch013 

Chen, W., Kit Looi, C., & Tan, S. (2010). What do Students do in a F2F CSCL Classroom? 

The Optimization of Multiple Communications Modes. Computers & Education, 55, 

1159–1170.https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.05.013 

Chen, Z., Lu, C., Chou, C., Chen, L., Chiang, C., & Wan, C. (2013). Μy-investment: using 

digital games to help children learn financial management. Research and Practice in 

Technology Enhanced Learning, 8 (2), 277-290. Retrieved from 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.593.4002&rep=rep1&type

=pdf 

Chen, Z., Zhang, Y., Bai, Q., Chen, B., Zhu, Y., & Xiong, Y. (2017, December). A PBL 

Teaching Model Based on Mobile Devices to Improve Primary School Students' 

Meta-Cognitive Awareness and Learning Achievement. In 2017 International 

Conference of Educational Innovation through Technology (EITT) (pp. 81-86). 

IEEE.  https://doi.org/10.1109/EITT.2017.27 

Cheng, H. C., Liao, W.W., & Wei, S.Y. (2011). A Web.2 Imitation (Copy a Painting) 

Learning Project of Art Education via e-Learning in Taiwan. 13
th

 International 

Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 13-16 February, 

2011(pp.1574-1578). Gangwon-Do, South Korea: ΕΒΒΒ. Retrieved from 

http://icact.org/upload/2011/0333/20110333_finalpaper.pdf 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education (5
th

 Edition). 

Routledge: New York and London.  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158425.pdf
https://doi.org/10.24331/ijere.452982
https://hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/ReviewoftheOERMovement.pdf
http://goo.gl/XruAoW
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3250-8.ch013
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3250-8.ch013
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.05.013
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.593.4002&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.593.4002&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1109/EITT.2017.27
http://icact.org/upload/2011/0333/20110333_finalpaper.pdf


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 27 of 452 

Coppens, L. C., Hoogerheide, V., Snippe, E. M., Flunger, B., & van Gog, T. (2019). Effects 

of problem–example and example–problem pairs on gifted and nongifted primary 

school students‘ learning. Instructional Science, 47(3), 279-297. Retrieved from 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-019-09484-3 

Cracraft, L. (2015).Effect of Blending Learning on Student‘s Percent Increase in Assessment 

Scores. Research paper, Department of Educational Leadership: University Missouri. 

Google Scholar. Retrieved from 

https://www.nwmissouri.edu/library/researchpapers/2015/Cracraft,%20Lyndsey.pdf 

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011).Designing and conducting mixed methods 

research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 

D‘ addato, T., & Miller, R.L. (2016). An inquiry into flipped learning in fourth grade math 

instruction.Canadian Journal of Action Research, 17(2), 33-55. 

https://doi.org/10.33524/cjar.v17i2.261 

Diem, D.C., & Novitasari, R. (2012). Exploring online resources for/with fifth graders to 

cultivate reading habits and increase English literacy achievement. Basic Research 

Journal of Education Research and Review, 1(3), 38-4. Retrieved from 

https://repository.unsri.ac.id/16452/1/Chuzaimah%20and%20Ravi.pdf 

Downes, S. (2011). ―Open Educational Resources: A Definition.‖ (Weblog comments). 

Retrieved from https://www.downes.ca/post/57915 

Drysdale, S.J., Graham, R. C., Spring, J.K., & Halverson, R. L. (2013). An analysis of 

research trends in dissertations and theses studying blended learning. Internet and 

Higher Education, 17, 90-100. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.11.003 

Educause (2010). 7 things you should know about… educational resources. Retrieved from 

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELi7061.pdf 

Elo, S., & Kyngas H. (2008).The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing 62(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

Erdem, A., Erdem, M., & Pala, F. k (2013). An Example of constructivist blended learning 

environment for developing language skills. Ankara University, Faculty of 

Educational Sciences, 46 (1), 365-394. Retrieved fromhttps://goo.gl/Gk3WV6 

Fabian, K. (2015). Maths and Mobile Technologies: Student Attitudes and Perceptions. In A. 

Jefferies & M. Cubric (Eds),14th European Conference on e-Learning, 29-30 

October. Hatfield: UK. Retrieved fromhttps://goo.gl/wDdIyw 

Fang, R.G., Kuan, H.W., Tsai, H.L., & Lee, C.J. (2010). E-Learning enhances the learning 

effect for primary School. In S. Chen & Q. Guan (Ed.), Proceedings of the 10
th

 

WSEAS international conference on Multimedia systems & signal processing, 11-13 

April 2010, pp.84-91.Hangzhou, China: Wseas. Retrieved from 

https://goo.gl/m9X1VS 

Filsecker, M., & Hickey, T. D. (2014). A multilevel Analysis of the Effects of External 

Rewards on Elementary Students‘ Motivation, Engagement and Learning in an 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-019-09484-3
https://www.nwmissouri.edu/library/researchpapers/2015/Cracraft,%20Lyndsey.pdf
https://doi.org/10.33524/cjar.v17i2.261
https://repository.unsri.ac.id/16452/1/Chuzaimah%20and%20Ravi.pdf
https://www.downes.ca/post/57915
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.11.003
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELi7061.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
https://goo.gl/Gk3WV6
https://goo.gl/wDdIyw
https://goo.gl/m9X1VS


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 28 of 452                                                                                                              

Educational Game. Computers & Education,75, 136–

148.https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.008 

Fong, C., Cober, R., Messina, R., Moher, T., Murray, J., Peebles, B., & Slotta, J. (2015). The 

3R Orchestration Cycle: Fostering Inquiry Discourse in a CSCL Classroom. In E. 

Mercier (Eds), Researching and Designing for the Orchestration of Learning in the 

CSCL Classroom, Symposium conducted at the 11th International Conference on 

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL),7-11 June. Gothenburg: 

Sweden. Retrieved from https://goo.gl/vVeKtF 

Heredia, Y., & Icaza, J. I. (2012). Technology-Based Participatory Learning for Indigenous 

Children in Chiapas Schools, Mexico. Journal of Information Technology Education: 

Innovations in Practice, 11, 251-270. Retrieved from 

http://www.jite.org/documents/Vol11/JITEv11IIPp251-270Heredia1118.pdf 

Hew, F.K., & Cheung, S.W. (2012).Citizenship Education via an Online Peer Discussion 

Blended Learning Approach: Lessons Learned. Research Paper, National Institute of 

Education, Singapore.https://doi.org/10.1007/978-3-642-31398-1_14 

Hewlett Foundation (2013, November). White Paper: Open Educational Resources. Breaking 

the lockbox of Education. Retrieved fromhttp://goo.gl/y0ZX2P 

Hong Kim, S. Hun Park, N., & Hong Joo, k. (2014).  Effects of Flipped Classroom based on 

Smart Learning on Self-directed and Collaborative Learning.International Journal of 

Control and Automation 7, (12), 69-80. http://dx.doi.org/10.14257/ijca.2014.7.12.07 

Huang, C. S. J., Yang, S. J. H., Chiang, T. H. C., & Su, A. Y. S. (2016). Effects of Situated 

Mobile Learning Approach on Learning Motivation and Performance of EFL 

Students. Educational Technology & Society, 19 (1), 263–276.Retrieved from 

https://pdfs.semanticscholar.org/909a/4727e82c3a9963750065f4572ffc7d7ecc8d.pdf 

Hung, M.C., Hwang, J.G., & Wang, Y.S. (2014).Effects of an integrated mind-mapping and 

problem posing approach on students‘ in-field mobile learning performance in a 

natural science course. Int. J. Mobile Learning and Organisation,8, 187-200. 

https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.067019 

Hwa, S. P. (2018). Pedagogical change in mathematics learning: Harnessing the power of 

digital game-based learning. Journal of Educational Technology & Society, 21(4), 

259-276. 

Hwang, R. H., Lin, H. T., Sun, J. C. Y., & Wu, J. J. (2019). Improving learning achievement 

in science education for elementary school students via blended learning. 

International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD), 9(2), 44-62.  

https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.06701910.4018/IJOPCD.2019040104 

Inbal, S.T., & Blau, I. (2016). Developing Digital Wisdom by Students and Teachers: The 

Impact of Integrating Tablet Computers on Learning and Pedagogy in an Elementary 

School. Journal of Educational Computing Research, 0(0), 1-30. 

https://doi.org/10.1177/0735633116649375 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.008
https://goo.gl/vVeKtF
http://www.jite.org/documents/Vol11/JITEv11IIPp251-270Heredia1118.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-642-31398-1_14
http://goo.gl/y0ZX2P
http://dx.doi.org/10.14257/ijca.2014.7.12.07
https://pdfs.semanticscholar.org/909a/4727e82c3a9963750065f4572ffc7d7ecc8d.pdf
https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.067019
https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.06701910.4018/IJOPCD.2019040104
https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.06701910.4018/IJOPCD.2019040104
https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.06701910.4018/IJOPCD.2019040104
https://doi.org/10.1177/0735633116649375


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 29 of 452 

Ismail, R., Ibrahim, R., &Yaacob, S. (2019). student‘s habits and preferences in digital game: 

a case of designing an educational game for primary schools‘ student. Jurnal 

Kemanusiaan, 17(1-S). Retrieved from 

https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/viewFile/326/263 

Jafarkhani, F., Jamebozorg, Z., & Brahman, M. (2017). Application of Social Networks to 

Support Students' Language Learning Skills in a Blended Approach. World Family 

Medicine Journal: Incorporating the Middle East Journal of Family Medicine, 

99(5480), 1-7. Retrieved from 

https://pdfs.semanticscholar.org/9cca/a7c1fe043e84fd83b6bc7ee543a4f650b5f1.pdf 

Jagušt, T., Boticki, I., Mornar, V., & So, H. J. (2017, July). Gamified digital math lessons for 

lower primary school students. In 2017 6th IIAI International Congress on Advanced 

Applied Informatics (IIAI-AAI) (pp. 691-694). IEEE. Retrieved from 

https://bib.irb.hr/datoteka/888977.Jagust_Boticki_Mornar_So_-_Gamified.pdf 

Jani, Μ. (2005). Notes for the course "Social science research methodology". National 

Kapodistrian University of Athens, Department of Primary Education. 

Jena, S. (2012). Open Educational Recourses for empowerment of Open Schools. In Regional 

Symposium on OER: An Asian Perspective on Policy and Practice, 19-21 

September. Retrieved from https://goo.gl/woSxqt 

Johnstone, S. (2005). Open Educational Resources Serve the World. 2005. Educause Review. 

Retrieved from https://er.educause.edu/articles/2005/1/open-educational-resources-

serve-the-world 

Joo, k. H, & Park, N. P. (2015). E-PBL Model Development for Computer Learning System. 

International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 10 (3), 323-

332.Retrieved fromhttps://goo.gl/ll2Ak4 

Kalelioglu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: 

Code.org.Computers in Human Behavior, 52,200–210. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.047 

Kim, H.S., Park, N.H., & Joo, K.H. (2014). Effects of Flipped Classroom based on smart 

Learning on Self-directed and Collaborative Learning. International Journal Of 

Control and Automation, 7(12), 69-80. Retrieved fromhttps://goo.gl/n5utXI 

Kokkinaki, A. (2015). Collaboration between Primary Students and the Use of an Online 

Learning Environment: The Previous Collaborative Work Experiences 

Factor.Conference Proceedings Ascilite 2015, Australasian Society for Computers in 

Learning and Tertiary Education Curtin University, 30 November-3 December. 

Perth: Australia. Retrieved from http://goo.gl/5cFyz0 

Komis, B.I. (2004). Introduction to educational applications of information and 

communication technologies. Athens: New Technologies Publications. 

Kostis, N., & Tzimogiannis, A. (2008). The internet as a means of communication and 

learning. The example of SEP networks in educational units of N. Dodecanese. In 

https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/viewFile/326/263
https://pdfs.semanticscholar.org/9cca/a7c1fe043e84fd83b6bc7ee543a4f650b5f1.pdf
https://bib.irb.hr/datoteka/888977.Jagust_Boticki_Mornar_So_-_Gamified.pdf
https://goo.gl/woSxqt
https://er.educause.edu/articles/2005/1/open-educational-resources-serve-the-world
https://er.educause.edu/articles/2005/1/open-educational-resources-serve-the-world
https://goo.gl/ll2Ak4
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.047
https://goo.gl/n5utXI
http://goo.gl/5cFyz0


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 30 of 452                                                                                                              

Ch. Angelis & N. Valanidis (eds.), Proceedings of the 6th Panhellenic Conference 

with International Participation "Information and Communication Technologies in 

Education", Volume II, 303-310, Cyprus. Retrieved from https://goo.gl/lxtpsH 

Kumpulainen, K., & Mikkola, A. (2014). Researching learning across space and time in 

extended learning Environments. In M. Kuuskopri (Eds), Perspectives from Finland 

– Towards new Learning Environments. Finish National Board of Education. Google 

Scholar. Ώλαθηήζεθε 27 Ενπιίνπ, 2016 απφhttp://goo.gl/iyUi4c 

Lai, L.C., & Hwang, J.G. (2016). A self-regulated flipped classroom approach to improving 

students‘ learning performance in a mathematics course.Computers & Education, 

100, 126-140. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.05.006  

Laine, T., Nygren, E., Dirin, A., & Suk, G.H. (2016). Science Spots AR: a platform for 

science learning games with augmented reality.Educational Technology Research 

and Development, 64(3), 507-531. https://doi.org/10.1007/s11423-015-9419-0 

Li, X., & Chu, S. K. (2018). Using design-based research methodology to develop a pedagogy 

for teaching and learning of Chinese writing with wiki among Chinese upper primary 

school students. Computers & Education, 126, 359-375. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.009 

Li, X., Chu, S.K.W., Ki, W.W., & Woo, M. (2012). Using a wiki-based collaborative process 

writing pedagogy to facilitate collaborative writing among Chinese primary school 

students.Australasian Journal of Educational Technology, 28(1), 159-181. 

https://doi.org/10.14742/ajet.889 

Liu, C. C., Lu, K. H., Wu, L. Y., & Tsai, C. C. (2016). The Impact of Peer Review on 

Creative Self-efficacy and Learning Performance in Web 2.0 Learning Activities. 

Educational Technology & Society, 19 (2), 286–297. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.19.2.286 

Liu, C.C., Wang, C.P., & Tai, D.J.S (2016).An analysis of student engagement patterns in 

language learning facilitated by Web 2.0 technologies.ReCall, 1-

19.https://doi.org/10.1017/S095834401600001X 

Llovet, S.J., Pons, O.S.E., Garcia, G.L., Fernandez, P.A.M., Morera, A.X., & Bosh, M.A. 

(2015). Project of flipped classroom‘s incorporation: an experience between primary 

schools and university.Faculty of psychology, education and sport sciences. Ramon 

Llull University: Spain.Retrieved from http://goo.gl/UN1FSI 

Loizou, M., & Lee, K. (2020). A flipped classroom model for inquiry-based learning in 

primary education context. Research in Learning Technology, 28. 

 https://doi.org/10.25304/rlt.v28.2287 

Lou, G.C., Kao, C.M., Yen, L.H., & Shih, C.R. (2013). Effects of applying blogs to assist life 

education instruction for elementary school students. The Turkish Online Journal of 

Educational Technology, 12(4). Retrieved from https://goo.gl/az8OS2 

https://goo.gl/lxtpsH
http://goo.gl/iyUi4c
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.05.006
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
https://doi.org/10.1007/s11423-015-9419-0
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.009
https://doi.org/10.14742/ajet.889
http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.19.2.286
https://doi.org/%2010.1017/S095834401600001X
http://goo.gl/UN1FSI
https://doi.org/10.25304/rlt.v28.2287
https://goo.gl/az8OS2


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 31 of 452 

Marincovic, R., & Tomas, S. (2013). Instructional Design in E-learning for Primary 

Education.Scientific and Academic publishing, 3(3), 185-195. 

https://doi.org/10.5923/j.edu.20130303.07 

Morgan, L. (2013). Enhancing Learning in the Primary School through. In proceedings at 

International Conference on Information Communication Technologies in Education, 

4-6 July 2013 (pp. 385-384). Crete: Greece 

Mulqueeny, K., Mingle, L., Kostyuk, V., Baker, R., & Ocumpaugh, J. (2015). Improving 

Engagement in an E-Learning Environment. Incorporating Effective e-Learning 

Principles to Improve Student Engagement in Middle-School Mathematics. 

International Journal of STEM Education, 2 (15). https://doi.org/10.1007/978-3-319-

19773-9_103 

Nurahman, N. I., Isnaeni, W., & Ellianawati, E. (2019). Analysis of Communication Skills 

and Empathy of Fifth-Grade Students of Elementary Schools through ICT-based 

Learning. Journal of Primary Education, 8(6), 321-327. Retrieved from 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpe/article/view/33227 

Oluk, A., & Korkmaz, Ö. (2016). Comparing Students' Scratch Skills with Their 

Computational Thinking Skills in Terms of Different Variables. Online Submission, 

8(11), 1-7. https://doi.org/10.5815/ijmecs.2016.11.01 

Onguko, B.B. (2014). Will our children learn? Learning environments, teachers and teaching 

approaches should matter to their learning.10th Annual International Conference. 

Retrieved fromhttps://goo.gl/FtdTTf 

Papadimitriou S., Lionarakis A., Theologou, & Leontidou L. (2013). Developing the support 

mechanism of the teachers-advisors of the Thematic Unit "Geography, Human 

Geography and Material Culture of Europe" of EAP. In A. Lionarakis (Ed.), 7th 

Conference on Open and Distance Education "Learning Methodologies", 8-10 

November 2013 (pp.119-142). Athens: Hellenic Network of Open & Distance 

Education. Retrieved from https://goo.gl/8jpMie 

Passey, D., Roger C., Machell, J., McHugh, G., & Allaway D. (2003). Research Paper.The 

Motivational Effect of ICT on Pupils. Department of Educational Research Lancaster 

University. Retrieved fromhttp://goo.gl/YV8byi 

Perez, M. D. M., Duque, A. G., & Garca, L. F. (2018). Game-based learning: Increasing the 

logical-mathematical, naturalistic, and linguistic learning levels of primary school 

students. Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal), 7(1), 

31-39.https://doi.org/10.7821/naer.2018.1.248 

Ribeiro, V., Azevedo, L., & Osório, A. (2017). Teaching and learning with geotechnologies 

on primary education: Students‘ perceptions. EAI Endorsed Transactions on e-

Learning 17 (16): e4. Retrieved from 

http://repositorio.esepf.pt/bitstream/20.500.11796/2586/1/eai.19-12-

2017.154461%20%281%29.pdf 

https://doi.org/10.5923/j.edu.20130303.07
https://doi.org/10.1007/978-3-319-19773-9_103
https://doi.org/10.1007/978-3-319-19773-9_103
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpe/article/view/33227
https://doi.org/10.5815/ijmecs.2016.11.01
https://goo.gl/FtdTTf
https://goo.gl/8jpMie
http://goo.gl/YV8byi
https://doi.org/10.7821/naer.2018.1.248
http://repositorio.esepf.pt/bitstream/20.500.11796/2586/1/eai.19-12-2017.154461%20%281%29.pdf
http://repositorio.esepf.pt/bitstream/20.500.11796/2586/1/eai.19-12-2017.154461%20%281%29.pdf


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 32 of 452                                                                                                              

Robson, C. (2007).Real World Research: a tool for social scientists and professional 

researchers. Athens: Gutenberg. 

Rombot, O., Boeriswati, E., & Suparman, M. A. (2020). Improving Reading Comprehension 

Skills of International Elementary School Students through Blended Learning. Al 

Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI, 7(1), 56-68. Retrieved from 

http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/article/view/6045/2983 

Rossini, C. (2011). Comment in ―OER definition = open IP + open formats.‖ Open 

Educational Resources – An Online Discussion Forum (13 July 2011). Retrieved 

fromhttps://goo.gl/AfJVAG 

Rou, L. Y., Yunus, M. M., & Sulimanc, A. (2019). The Influence of Social Media on Spelling 

Skills among Primary School Students.International Journal of Innovation, Creativity 

and Change, 7(6). Retrieved from 

https://www.ijicc.net/images/vol7iss6/7619_Rou_2019_E_R.pdf 

Sáez-López, J. M. S. L., Sevillano-García, M. L. S. G., Pascual-Sevillano, M. Á. P. S., Sáez-

López, J. M., Sevillano-García-García, M. L., & de los Ángeles Pascual-Sevillano, 

M. (2019). Application of the ubiquitous game with augmented reality in Primary 

Education. Comunicar. Media Education Research Journal, 27(2). Retrieved from 

https://www.scipedia.com/public/Saez-Lopez_et_al_2019a 

Sarafidou, O-G. (2011). Articulation of Qualitative and Quantitative approaches. Empirical 

Research. Athens: Gutenberg. 

Schaaf, R. (2012).Does digital game-based learning improve student time-on-task behavior 

and engagement in comparison to alternative instructional strategies?Canadian 

Journal of Action Research, 13, (1), 50-64.https://doi.org/10.33524/cjar.v13i1.30 

Schechter, R., Macaruso, P., Kazakoff, E., & Brooke, E. (2015). Exploration of a Blended 

Learning Approach to Reading Instruction for Low SES Students in Early 

Elementary Grades. Computers in the Schools, 32(3-4), 183-200. 

https://doi.org/10.1080/07380569.2015 

Sclater, N. (2010). ‗Open Educational Resources: Motivations, Logistics and Sustainability‘. 

In Ferrer, N. F. & Alonso, J. M. (Eds) Content Management for E-Learning. New 

York: Springer. 

Shaffert, S. (2010). Strategic integration of Open Educational Resources in Higher Education. 

Objectives, Case Studies, and the impact of Web 2.0 on Universities. Changing 

Cultures in Higher Education-Moving Ahead to Future Learning (pp. 119-132). 

Heidelberg: Springer. 

Shih, C.W., Tseng, S.S., Yang, C.C., Lin, Y.C & Liang, T. (2012).A Folksonomy-based 

Guidance Mechanism for Context-aware Ubiquitous Learning: A Case Study of 

Chinese Scenic Poetry Appreciation Activities. Educational Technology & Society, 

15 (1), 90–101. Retrieved from    

https://www.jstor.org/stable/pdf/jeductechsoci.15.1.90.pdf 

http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/article/view/6045/2983
https://goo.gl/AfJVAG
https://www.ijicc.net/images/vol7iss6/7619_Rou_2019_E_R.pdf
https://www.scipedia.com/public/Saez-Lopez_et_al_2019a
https://doi.org/10.33524/cjar.v13i1.30
https://doi.org/10.1080/07380569.2015
https://www.jstor.org/stable/pdf/jeductechsoci.15.1.90.pdf


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 33 of 452 

Smith, M. S., & Casserly, C. M. (2006). The Promise of Open Educational Resources. 

Change: The Magazine of Higher Learning, 38 (5), 8-17. 

Spanaka A., & Kameas, A. (2013). How open can Open Education Resources (GNP) be? 

Examples of application and utilization 7th International Conference in Open and 

Distance Learning (ICODL 2013), 7-8 November, Athens. 

Stacey, P. (2007). Open Educational Resources in a Global Context. First Monday, 12 (4). 

Sung, H.Y., Hwang, G.Y., & Chang, Y.C. (2016). Development of mobile Learning system 

based a collaborative problem-posing strategy. Interactive Learning Environments, 

24 (3), 456-471. https://doi.org/10.1080/10494820.2013.867889 

Symons, D., & Pierce, R. (2015). Mathematical Language Development and Talk Types in 

Computer Supported Collaborative Learning Environments. Mathematics Education 

Research Group of Australasia. Retrieved from 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572524.pdf 

Thibaut, P., Curwood, S.J., Carvalho, L., & Simpson, A. (2015). Moving across physical and 

online spaces: a case study in a blended primary classroom. Learning, Media and 

Technology, 40 (4), 458-479.https://doi.org/10.1080/17439884.2014.959971 

Tsetsos, S., & Prentzas, J. (2020). A Survey on Recent Learning Approaches in School 

Education Using Edmodo. In Open Educational Resources (OER) Pedagogy and 

Practices (pp. 91-111). IGI Global.https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3476-2.ch014 

Tsoulis, M., Tsolakidis, C., & Mitkas. K. (2013). Interactive Collaborative Learning (ICL), 

2013 International Conference on, 577-582, Kazan. 

https://doi.org/10.1109/ICL.2013.6644658 

U-Lan, V. P. (2015). Teaching English with Augmented Reality Technology: Evaluative 

Feedback of Elementary School Students. International Conference on e-Commerce, 

e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1-3 April, Kuala 

Lumpur, Malaysia. Retrieved from http://goo.gl/KNTEIC 

UNESCO (1996). Report of the International Commission on Education in the 210th Century, 

chaired by Jacques Delors, Education: The Treasure Behind It. Paris: UNESCO: 

UNESCO.  

UNESCO (2015). A Basic Guide to Open Educational Resources (OER). Paris: UNESCO. 

Retrieved from https://goo.gl/o3Gm7t 

UNESCO (2019). New UNESCO recommendation on Open Educational Resources. 

Retrieved from https://en.unesco.org/news/new-unesco-recommendation-will-

promote- access-educational-resources-all 

Veletsianos, G. & Doering, A. (2010). Long-term student experiences in a hybrid, open-ended 

and problem-based Adventure Learning program. Australasian Journal of 

Educational Technology, 26(2), 280-296. Google Scholar. 

https://doi.org/10.14742/ajet.1096 

https://doi.org/10.1080/10494820.2013.867889
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572524.pdf
https://doi.org/10.1080/17439884.2014.959971
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3476-2.ch014
https://doi.org/10.1109/ICL.2013.6644658
http://goo.gl/KNTEIC
https://goo.gl/o3Gm7t
https://doi.org/10.14742/ajet.1096


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 34 of 452                                                                                                              

Videnovik, M., & Dimova, G. (2018). Can a Blended Learning Environment Increase the 

Quality of Learning? In N. Ilievska (Ed.), 15th International Conference on 

Informatics and Information Technologies, CIIT 2018At, 20-22 April 2018. 

Mavrovo: Macedonia. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/profile/Maja_Videnovik2/publication/327871500_Can

_a_Blended_Learning_Environment_Increase_the_Quality_of_Learning/links/5baa8

d8692851ca9ed25d7dc/Can-a-Blended-Learning-Environment-Increase-the-Quality-

of-Learning.pdf 

Wang, H., & Woodworth, K. (2011). Evaluation of Rocketship Education‘s use of DreamBox 

Learning‘s online mathematics program. Center for Education Policy. Retrieved 

from http://go.dreambox.com/rs/715-ORW-647/images/ef-2011-08-

SRI_Rocketship_Evaluation.pdf 

Yaghmour, S. K. (2016). Effectiveness of Blended Teaching Strategy on the Achievement of 

Third Grade Students in Mathematics.Journal of Education and Practice, 7(5). 

Retrieved fromhttps://goo.gl/chS8XP 

Yunus, M. M., Zakaria, S., & Suliman, A. (2019). The Potential Use of Social Media on 

Malaysian Primary Students to Improve Writing. International Journal of Education 

and Practice, 7(4), 450-458. Retrieved from 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239155.pdf 

Zadok, B.G., Leiba, M., & Nachmias, R. (2010). Comparison of Online Learning Behaviors 

in School on Log File Analysis. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning 

Objects,6.  Retrieved from https://goo.gl/GPz8D6 

Zafarghandi, S. M. (2018). The Effect of Flip Learning on Students' Self-Efficacy and 

Academic Achievement. Organization for Educational Research and Planning 

(OERP). Tehran. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3154001 

  

https://www.researchgate.net/profile/Maja_Videnovik2/publication/327871500_Can_a_Blended_Learning_Environment_Increase_the_Quality_of_Learning/links/5baa8d8692851ca9ed25d7dc/Can-a-Blended-Learning-Environment-Increase-the-Quality-of-Learning.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Maja_Videnovik2/publication/327871500_Can_a_Blended_Learning_Environment_Increase_the_Quality_of_Learning/links/5baa8d8692851ca9ed25d7dc/Can-a-Blended-Learning-Environment-Increase-the-Quality-of-Learning.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Maja_Videnovik2/publication/327871500_Can_a_Blended_Learning_Environment_Increase_the_Quality_of_Learning/links/5baa8d8692851ca9ed25d7dc/Can-a-Blended-Learning-Environment-Increase-the-Quality-of-Learning.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Maja_Videnovik2/publication/327871500_Can_a_Blended_Learning_Environment_Increase_the_Quality_of_Learning/links/5baa8d8692851ca9ed25d7dc/Can-a-Blended-Learning-Environment-Increase-the-Quality-of-Learning.pdf
https://goo.gl/chS8XP
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239155.pdf
https://goo.gl/GPz8D6
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3154001


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 35 of 452 

 

―The University of the Third Age: coming out of obscurity‖ 

Maria Lafogianni, Philologist, MA in Education(Hellenic Open University),lafogiannimar7@gmail.com 

Athanasia Dakopoulou, Laboratory Teaching Staff – School of Pedagogical and Technological Education, 

Associate Lecturer at the Hellenic Open University, nasiadako@gmail.com 

 

 

 

Abstract: One of the most important breakthroughs of the 20
th

 century is the increase of life 

expectancy that provides ample time between retirement and the inevitable end. 

Gerontologists at first and Education scholars later realized the potential education holds to 

facilitate active aging. Gradually, researchers sought strategies to expand and improve 

learning opportunities. This particular concern has been the stimulus of the present article, 

which presents a practical implementation of the design and the function of educational 

programs for third age population, the University of the Third Age (U3A). A qualitative 

survey has been conducted on a sample population of participants in the educational activities 

of the University of the Third Age, which has recently been founded in Athens. Given that in 

Greece, there is no official strategy for Third Age Education, while academic interest is 

extremely limited, the stimulation of the research interest is expected to supply the designers 

of the relevant educational policy with useful data which would accrue in the development of 

more reliable actions. 

Keywords: Education, Third Age, educational model, University of Third Age. 

Introduction 

Academic literature is brimming with essays which conclude that there is a strong necessity 

for continuing education in a more mature age. The elderly themselves state in all the surveys 

and in every possible way that they invest a lot to the educational programs provided, even to 

those which don‘t exactly meet their needs. Nevertheless, the element which perplexes 

planning is the nature of the trainees. Despite the lack of agreement on what the 

distinctiveness of third age as educational audience consists in, it is widely acknowledged that 

their educational needs call for specific attention.The question here is: a) which type of 

education will be highly efficacious for these mature students and b) will it cover their needs?  

Answers to these matters are eagerly provided by theoreticians from the fields of Education 

and Gerontology, suggesting models which, apart from their theoretical background, are often 

accompanied by practical instructions on designing educational programs. These models will 

form the theoretical tool for probing the research questions set in the present study as regards 

the University of the Third Age in Greece.  
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1. Theoretical Models of the Third Age Education 

1.1. The Model of Expressive and Instrumental Education 

Starting from the idea that any educational program for the elderly should meet their needs, 

Havighurst (1976) distinguished between instrumental and expressive categories of learning. 

The former refers to ―learning activities designed for effective mastery of old-age challenges 

and includes education on such topics as health, income, legal affairs, and adjusting to 

changing relationships with others‖; the latter activities seek to ―increase the enjoyment of 

life, serve to expand horizons, provide fairly immediate gratification, or facilitate 

opportunities for self-expression‖ (i.e. (hobby and craft instruction, travel experiences, music 

or art appreciation, and literature study) (Hiemstra,1976,p.228).In short, education activities 

are designed to help people cope with practical difficulties, probably restore some natural 

skills, discover new interests and connect with other people through participatory activities 

(Havighurst, 1976). If Havighurst‘s model offers a basic distinction of the types of 

educational activities, the next theory originating from the field of Psychology, comes in with 

new suggestions for a more efficient educational atmosphere. 

1.2. The Perceptual—Humanistic Model  

Another significant approach which responds to the second research question is the 

Perceptual-Humanistic Model. According to Perceptual Theory, developed by Combs and 

Snygg and emerged in the context of Humanistic Psychology, "all behavior, without 

exception, is completely determined by, and pertinent to, the perceptual field of the behaving 

organism" (1959, p. 20) which ―consists of one's universe, including one's attitudes, needs, 

and perceptions of the events taking place and one's "self" as it is experienced at the time of 

action‖ (Wass & West 1977, p. 411). Consequently, the elderly who naturally carry many 

experiences and have multiple needs, approach the learning opportunities with fixed and 

predetermined perceptions concerning learning, their own learning abilities and, more 

generally, anything related to their presence in the program. 

When programs for the Third Age are designed, the perceptions of the trainees as well as of 

the educators are a decisive factor for their development. That is why emphasis should be 

given to individual features and not to the democratic features of the trainees such as gender 

or educational background. The trainers must focus on the individual particularities, on how 

each old person perceives learning and not on the achievement of pre-defined objectives. 

Finally, learning becomes substantial when it has a specific meaning and value for the trainee 

which, in turn, paves the way to their personal development and self-actualization (Wass & 

West, 1977). However and despite putting students center-stage the model does seek their 

multifaceted empowerment as the next model does.  
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1.3. The Empowerment Model 

Empowerment is the key theoretical point Critical educational gerontology raises, as through 

it the transformation of individuals and societies can be achieved.Meanwhile, it constitutes a 

useful evaluative criterion of the extent a program on offer can meet the needs of the Third 

Age. 

Many recognize the imperative nature of empowerment not only in the field of Third Age 

Education but also in every form of service offered to the particular group (Thurz et al, 1993 

as cited in Cusack, 2000, p.62). As time goes by, the term tends to be used abusively, it is 

doubted by some theorists, while it has remained at a purely theoretical level, without 

practical or substantial implications for a frame of action (Cusack, 2000). 

Cusack (2000) managed to connect the theory of ―empowerment‖ with practical 

implementation and designed a model ultimately aiming at the mental, intellectual and 

physical empowerment of the parties involved.The main principle of the suggested model is 

the active role of the elderly themselves both in the identification of the educational needs and 

in the implementation of the program. 

Initially, and for the elderly to become emancipated, they may start get involved in defining 

their needs. Cusack (1995, p.309) suggests that ―the model for empowering seniors as leaders 

in lifelong learning encompassed (a) an approach to research as emancipatory education; (b) a 

collaborative approach to program development, and (c) reciprocal learning experiences that 

reflect principles of empowering pedagogy‖. In this context, the researcher collaborates with 

the trainees as an equal, taking into account their individual and collective experiences and 

s/he attempts to comprehend not only their needs and ambitions but also their worries 

regarding the social reality they experience (Cusack, 1995, 2000). 

Furthermore, the trainers have to encourage the elderly to undertake responsibility in decision 

making and program realization. The trainees are able to get actively involved in the 

activities, but in order to assume a leading role, suitable preparation is necessary. Frequently, 

elderly trainers, even those that have spent their professional life as teachers, show minimum 

empathy to their peers, impose their authority and power and don‘t seek to empower their 

students (Cusack, 2000). This is the reason why a special training for the ―guide—trainee‖ is 

needed, so as to realize the principles of emancipatory education and develop the following 

features: 

 ―Comprehend that the participants are the experts and the teacher is the guide, 

 Be a good listener, with a lot of patience and control over the most talkative 

members of the group, 

 Provide everybody with the opportunity to participate in the conversation; the 

shy, the quiet, the one who needs extra encouragement, 

 Get feedback from the group and adapt each session accordingly,  
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 Respect the contribution of the elderly and the wisdom they have accumulated 

over the years, 

 Raise questions and concern so as to change behaviours which block the 

influx of new information, 

 Believe in the abilities of each individual and the possibility for further 

development, 

 Usehumoureffectively, 

 Never underestimate what the elderly can offer; there is no limit to what they 

know and what they can do (Cusack, 2000 p. 64-65)‖. 

Knowles (1984 as cited in Cusack, 1995, p.310) was the first to pinpoint the need for the adult 

trainer to function more as a facilitator, providing the trainees with the ability to become more 

responsibly involved in their learning, to diagnose their needs, to specify their learning 

objectives and generally to function in a collaborative atmosphere. Nevertheless, the fact that 

the current participants have been raised in the conditions of traditional education, may 

eventually not allow them to function as self-guided. Consequently, the educator/trainer must 

function with more sensibility both in treating the participants and motivating their active 

participation (Cusack, 1995). Cusack‘s remarks can direct the designers of educational 

activities so as to offer a multilevel empowerment to the participants. However, the model 

followed can offer a wider foundation of successful educational opportunities. 

1.4.Harry (Rick)Moody Model 

The second question may be more fully answered mainly by Moody‘s (1976) Model who 

delved into the nature of old age and of the elderly students, as well as the role of education at 

this age from a philosophical point of view.He considered questions such as the following: ―is 

aging a separate stage of life or the continuation of adulthood?‖ or else ―why should the 

elderly be trained?‖.  The answers to such types of questions are of decisive importance, 

because they affect the assessment of needs, the teaching methods, the content and the 

evaluation of the programs. 

Initially, it is clarified that the educational programs for the Third Age reflect four models of 

dealing with the education of elderly. The first ―arises from negative attitudes toward aging 

generated by modem industrial society, with its rejection of education for older people‖ 

(Moody 1976, p.1) and their marginalization not only because of their alleged unproductivity, 

but, mainly, because they are seen as reminders of death. In the second model -social 

services- and under the influence of the political liberalism and of the welfare state, a 

protection grid for the elderly has been developed. In this frame, education coincides with 

entertainment or ―keeping them busy‖ (ibid, p.5). Consequently, old age is considered a 

period of recreation, unsuitable for engaging in serious activities, while mature individuals are 

thought to be of reduced potential. In the third model, that of participation, the desideratum is 
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the increase of the activity and the involvement of old people in professional life—perhaps 

given a second chance—and in social inclusion (ibid, p.6). The supporters of relative 

programs express the certainty that this is the way to the highly desired, successful aging.  

However, Moody (1976) stresses the importance of the fourth model, that of self-

actualization, that is, of mental and psychological development of the individual. Old age is 

seen as a distinct stage compared to previous ones, destined for intellectual pursuit and self 

accomplishment. Earlier, Erikson (1963 as cited in Moody, 1976, p.9) recognizing in that 

stage the polarity between "ego integrity" vs. "despair", he sought ―reconciliation of the past 

with an awareness of finitude and death in terms of the characteristic virtue of this last phase 

of life, ‗wisdom‘‖. Similarly, Jung (1955 as cited in Moody, 1976, p.10) described ―the 

fundamental task of the last stage of life as "individuation"-the disengagement of the 

transcendent Self from the socially required persona, or the "mask" of the various roles and 

activities required by responsible adulthood. Only when these masks fall away, Jung suggests, 

can the ultimate question of individual identity be faced in its final form‖ 

For achieving self-actualization, Moody (1976) suggested—in respond to the second 

philosophical question—higher education institutions to take initiatives and on the basis of 

philosophical assumptions and psychological findings, to organize educational experiences 

especially designed for unique people who tend to reach self-conscience. 

Devotion to the concept of transcendence and the value of wisdom for the aging population is 

commonplace among the theorists. Ardelt (2000), highlighting the differences between 

intellectuality and wisdom, concludes that wisdom is much more substantial for the elderly. 

The knowledge related to wisdom, assists people to come to terms with the past and prepare 

for death, while it does not demand any particular mental power which recedes during aging. 

Humans broaden their perception, seek a personal meaning in life and in revising their lives, 

they develop sympathy towards themselves and the others (Ardelt, 2000).  

In conclusion, a number of researchers who adopted the humanistic model, focus on the 

particular character of the trainees, which presupposes distinct planning of educational 

programs. Finally, in this planning, Humanities should be high on the agenda, with a view to 

promoting not only informative knowledge but wisdom, as well (Ardelt, 2000).   

1.5. An alternative educational Model of Life Enrichment 

The model by Moody (1976) fueled concern and inspired many other theorists, such as Helen 

West and Marvin Ernst (1981) two designed a holistic educational model which meets the 

needs of the elderly, as these have been defined by Mc Clusky (1971) and it can function as a 

compass for the second research question. 

Firstly, the researchers stress the difficulty for old people to maintain a sense of integrity in our 

time, as they are excluded from the market, play no distinctive social role and are scorned. In 

such an environment, the application of the fourth model of ―self-actualization‖ by Moody 
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(1976), recognized by them as important for the completion of the elderly, is difficult. Putting 

funding aside, most programs appear ambiguous over the provision of activities aiming at self-

discovery and raising awareness in old people. This challenge was addressed by West and 

Ernst (1981), who designed a pilot program implemented under the auspices of the University 

of Texas and the project CASE (Collaborative Approach to Services for the Elderly). 

The program of ―life enrichment‖ was based on the idea that there is a unique capability in 

one‘s maturity to develop and thus the appropriate learning conditions must be created to 

facilitate this evolution. The program did not target only at the mental, physical or intellectual 

stimulation of the participants, it also attempted to engage the elderly into finding their own 

avenue to self-actualization by allowing them to identity their unique needs. In fact, as West & 

Ernst (1981, p. 281) stress ―if the uniquely possible experience that is the property of older 

people is to be found, it is they who must be involved in the discovering‖. To specify the 

learning needs, the researchers took into consideration the scale of needs by Mc Clusky (1971), 

as well as his theory of ―the margin of power‖.  Based on these, ―the goal of the life 

enrichment program was to provide learning experiences that facilitated older persons' meeting 

their educational needs in the areas of coping, expressing, contributing, influencing, and 

transcending‖ (West & Ernst, 1981 p. 262). 

The sub-objectives were defined as follows:   

 The development of an awareness of optimum functioning in the later years and the 

specification of the personal goals in the frame of this pursuit, 

 The exploration of ways for social participation and offer,  

 The awareness of reality of the later life and the formation of a personal action plan, 

 The creation of a supportive social network for the last critical years, 

 The cultivation of the ability to transcend the limits of the body and the self, 

The activities selected to contribute to the realization of the aforementioned goals, were: 

 Fitness activities to stimulate wellness, 

 Relaxation and meditation techniques, 

 Discussionsondietissues, 

 Briefing by visiting speakers and service representatives on issues regarding old age, 

 Activities for mental health boosting and stress reduction, 

 Activities of self-expression, such as dance, singing and other forms of art, 

 Actions aiming at self-growth, such as attitude revision and adoption of new goals for the 

future, 

 Teaching of skills for a successful communication with others, 

 Sessions focusing on the meaning of life and death (West &Ernst, 1981). 
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The program designers made sure to involve the elderly actively in the procedures of the 

implementation phase, while they took note of their opinions, both in the stage of the 

identification their needs and during evaluation. The approval was unanimous as the majority 

of the participants agreed that they were benefited in a physical, mental and social level and in 

revising their perception and attitude towards life (West & Ernst, 1981).  In conclusion, this 

particular learning project exploited the discernible role of education in order to enrich the life 

of the elderly with new values, experiences and meaning. 

The aforementioned models differ from one another to a certain extent as far as the focus is 

concerned and subsequently in terms of content. According to Wass and West (1977), the key 

to the program success was the evaluation of the mature students‘ perceptions. Basically, their 

evaluation emphasized the participants‘ subjectivity, while Cusack (1995) treated them as 

evolving beings, who the more they were encouraged, the more they improved. However, 

neither of the researches was followed by targeted actions but only outlined a frame of 

principles. On the other hand, Havighurst (1976) attempted a clearer definition of the content, 

with references to particular proposals, based on the known polarity between ―ego integrity‖ 

vs ―despair‖. The most realistic depiction of what happened in his era and probably to this day 

in the field of Third Age Education, is made by Moody (1976). At the same time, he presents 

a complete proposal which, as proven by the model of West and Ernst (1981), inspired other 

theorists to devise programs capable of responding to the worries of the participants.  

2. Σhe University of the Third Age. The history of the institution 

After the examination of educational theoretical proposals, regarding the content, structure 

and focus of programs for mature adults, we will move from ―how ideally such programs 

should be designed and run‖ to their practical implementation. 

More specifically, we will attempt to examine a practical implementation of the design and 

the function of educational programs for third age population. Among the variety of 

institutions for the education of the elderly, we have chosen to present an institution that was 

born and plays a dominant role in Europe, the University of the Third Age (U3A). The choice 

was made mainly because this is the ―parent‖ institution of the University of the Elderly in 

Greece which is alsothe focus of our research.  

The origins of the institution can be traced back to Toulouse in France in 1972 and its 

enactment was the result of a law on Lifelong Learning passed in 1968 and the ideas of Pierre 

Vellas. He captured the opportunity created by the French Parliament to devise programs that 

would combine gerontological studies with teaching for the elderly. His intention was to 

contribute to the improvement of elderly life quality through an educational institution. 

Nevertheless, instead of establishing an independent institution, the University of the Elderly 

(UTA) was affiliated to the already existing University of Toulouse, which provided its 

facilities and services, for the benefit of the elderly students. The programs focused on the 
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issues of aging and received such a success that gradually a number of UTAs emerged in 

France (Formosa, 2012). 

Later, other educational approaches have emerged, such as educational institutions for the 

elderly under the auspices of the state and not the university. This expanded the range of 

learning opportunities on offer, such as open lectures, study groups, access to university 

courses, workshops, and field trips as well as health and sports programs. 

By and large, the main core of the courses has been on Arts and Humanities. Finally, funding 

depends on the status and the form of the UTA and comes either from the state or the 

university or donations and contributions from the participants (Swindell & Thompson, 

1995). 

As far as the British case is concerned, ―the French U3A model underwent a substantial 

change when it reached Cambridge in 1981. Rather than relying on university goodwill, the 

founders of the British model adopted an approach in which there was to be no distinction 

between the teachers and the taught‖ (Swindell & Thomspon, 1995, p. 432; Tosse, 2013, 

p.11). Academics call for the greatest possible intellectual activation of mature adults and do 

not agree with the idea of older people turning into traditional "students". Thus the English 

model was based on the idea of taking learning responsibility by the participants themselves, 

depending on the subject that they knew. Within this self-help/voluntary basis, those unable to 

contribute with a teaching project could undertake any other consulting, research or 

organizational task. At the same time, the model of partners was adopted, small mutual aid 

groups were established and their members shared the burdens and difficulties of old age and 

facilitated their participation in the programs (Formosa, 2012; Swindell &Thomspon, 1995). 

The majority of U3As does not require admission examinations and are governed in a 

completely democratic manner by a board of directors. In terms of funding, there is a small 

contribution, but mainly municipal facilities, libraries and even private spaces are used in 

order to keep operating costs at a low level. Finally, programs include craft workshops, arts, 

music and sports activities (Swindell & Thomspon, 1995), but also academic courses, such as 

History, Creative Writing, Foreign Languages, Science and Technology. 

In Europe two different U3A models emerged, the French and the English. Following these 

models, U3As were organized in the rest of Europe on the basis of local needs and national 

particularities. Countries such as Switzerland, Germany, Belgium, the Netherlands and Poland 

mostly follow the French model and the institutions are cooperating with a university 

(Swindell & Thomspon, 1995). The English model was very popular in Commonwealth 

countries, namely Australia and New Zealand, where the U3As grew beyond all expectations, 

based on community groups, self-organized and non-self-organized.  

U3As spread to other continents too, but with different results. In Asia, they became 

widespread in China, while in the Americas it was least common in the USA. This is probably 

due to the variety of competing programs with Elderhostel being the most popular, which, 

according to the Youthhostels model, offer training through travel experiences. Only Learning 
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in Retirement programs (ILRs) could be considered as versions of the French or English 

model of European U3As (Swindell &Thomspon, 1995). In conclusion, U3As can be found in 

every corner of the earth, but the mode of organization and operation depends on the 

educational, social and economic conditions of each nation-state. 

3. The University of the Third Age in Greece 

In our country, the University of the Third Age firstly appeared in Northern Greece initially as 

a pilot experiment in the context of the Centers of Open Protection of Elderly and under the 

guidance of the Scientific Association of Adult Education of the prefecture of Thessaloniki. 

The actions benefited about 350 people who attended programs on arts and culture, human 

relations and communication and acquaintance with new technologies. The participants‘ 

evaluation of the project was positive as their steady rates of participation testify. However, 

this pilot project did not last for long (Lazaridou, 2009; Vergidis, Karalis & Koulaouzides, 

2010). 

The institution operated independently for the first time in the autumn of 2019 on the 

initiative of the non-governmental organization People Behind, which, since 2017, has been 

devising programs for the elderly for the Municipality of Athens. On their website the 

inspirers of the Greek U3A project emphasize, on the one hand, the gravity of the 

demographic disproportion in our country and, on the other hand, of age racism and the 

marginalization of the elderly. In a rapidly changing society, a considerable section of the 

population remains idle and often unable to assume responsibility for the simplest of tasks.   

The People Behind mission statement stressesthe empowerment of people over 65 years of 

age through Health and Active Aging programs, lifelong learning, digital integration and 

education, intergenerational exchange and participation in civil society. 

From an organizational point of view, the Greek U3A is a mixed model with greater affinity 

with the English one, as it cooperates with and receives know-how from the renown 

Universities of Fulham & Hammersmith of London and U3A of Cyprus. Although it is stillat 

an early stage of development, the intention of its founders is to involve the elderly in the 

coordination of activities and courses, in order to use their knowledge, skills and experience. 

In particular, although teaching has been undertaken by experienced instructors, it is planned 

to develop on a voluntary basis by instructors aged 65 and over. The only condition for 

someone to participate at the offered actions is to be over 65 years old and to speak basic 

Greek. Attendance is completely free of charge, there is no state financial support, while 

funding comes only from donations. 

In the first phase, four four-month courses were offered (European History, Ancient Greek 

Philosophy, Theatrical play and Computers). Courses were planned to be done live. However, 

shortly after the courses started, the Covid 19 epidemic broke out, upsetting the teaching 

process and forcing the organizers to explore alternative ways of instruction. Indeed, by 
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showing strong reflexes in a short period of time, they created virtual electronic classrooms 

and turned teaching into an online one. In addition, as the quarantine expanded, U3A officials 

listened to the concerns of the elderly and added courses such as Mental Empowerment, an 

Online Physical Training Course and an Online Course on Ancient Tragedy and Poetry as 

well as ―Coronavirus for the elderly‖. These actions aimed at the mental empowerment and 

the physical and mental mobilization of the participants (People Behind, 2017). According to 

the testimony of those in charge, the numbers of applicants, in a short period of time, 

exceeded all expectations, a fact that in itself indicates the existence of an audience with a 

strong learning interest. 

4. The importance of the research 

Although the number of seniors participating in programs is growing rapidly, this percentage, 

compared to the total number of seniors, is extremely limited (Glendenning, 1989). For 

example, in the United Kingdom, a country with strong academic research in Educational 

Gerontology and a clear policy in support of Elderly Education (Withnall, 2009) only one out 

of ten seniors attends a program each year. 

A key recommendation of the literature about ways of increasing older people's access to 

programs and encouraging learning is to explore in-depth needs and match content to interests 

(Pearce, 1991). Unfortunately,there is a ―lack of solid research data, the recognition of 

seniors' specific needs and interests, and a cognizance of the fact that traditional youth-

oriented approaches to education are not appropriate for the elderly‖ (Barnes & Wiles, 1980 

as cited in Pearce, 1991, p. 458) and ―ambivalence about programs for older adults on the part 

of administrators‖ (Longs, 1980 as cited in Pearce, 1991, p. 458). 

Moreover, in addition to the heterogeneity that characterizes this age group, there is a great 

difference between each generation of older people. Specifically, each generation differs from 

the previous one in terms of educational level and therefore in terms of their relationship with 

learning and the degree of response to programs (Schuller & Bostyn, 1993). This means that 

research findings have limited validity, if not in their entirety, at least to some degree, and 

therefore need to be updated. 

If the aforementioned deficiencies are noted in countries with already limited education policy 

for the elderly, we can imagine the literature gap in our country. In Greece, there is no official 

strategy specifically for the Education of the Elderly (Lazaridou, 2009), while the academic 

interest is extremely limited. From the literature review conducted for the needs of the present 

work, it was found that very few researches have been carried out and most of them in the 

context of dissertations. Given that in Greece, there is no official strategy about Third Age 

Education, while academic interest is extremely limited, the stimulation of the research 

interest is expected to supply the designers of the relevant educational policy with useful data 

which would accrue in the development of more reliable actions. 
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5. The research methodology 

The aim of the present research was to identify the reasons that urged mature adults into 

educational programs and the ability of these programs to meet their educational needs. The 

goal is to determine the degree of needs satisfaction by the providers of education for the 

Elderly, based on the educational opportunities offered by the University for the Third Age in 

Greece. The research question sought to determine whether the training provided matched the 

needs of the participants.  

The qualitative method was chosen, as it is appropriate in case our intention is to know a 

subject in depth about which our knowledge is limited (Creswell, 2011). With the interviews, 

which are the main research tool of the qualitative method, we attempted not only to extract 

information, but also to reveal the attitudes, perceptions, values and preferences of the 

respondent (Paraskevopoulou - Kollia, 2008). Following Withnall (2009) it was decided to 

give voice to the participants, in order to record their attitudes regarding learning and the 

specific program in which they participated, without restrictions and exclusions.  

The research tool was the semi-structured interview and a short demographic data 

questionnaire. The questions were addressed to all three categories of respondents, both the 

educators and the coordinator of the University of the Third Age, and the apprentices in order 

to extract more reliable data through triangulation (Creswell, 2011). 

The implementation of the research was hampered by situations unprecedented for our time 

and more specifically the Covid 19 epidemic and the imposed quarantine. The persons from 

―People behind‖ were first approached, informed extensively about the research objectives 

and received assurances of anonymity and respect for the personal data of the respondents. 

They were asked for their permission and assistance in communicating over the phone with 

program participants (Creswell, 2011). Through the mediation of the people in charge, five 

people were identified who were willing to talk to us and telephone appointments were 

arranged. The interviews took place in May 2020. 

6. Conclusions  

The main conclusion that emerged about the implementation of programs by the Greek U3A 

is that the institution, although a few months old, seems to adequately meet the expectations 

of the participants. Evidence suggests that it provided spiritual nourishment, human 

communication, problem-solving and support, even during the admittedly difficult period of 

incarceration due to Covid 19. At a time when the entire population of the country was 

isolated, the U3A seniors had a daily program of action and human contact. All interviewees 

referred to this period with gratitude and admiration for the reflexes of those in charge of 

U3A. 
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From the abovementioned, some more observations inevitably arise. First of all, the role of 

electronic literacy in the elderly has been demonstrated. The achievements of the U3A would 

not have been possible if the elderly had not had the necessary equipment and basic computer 

skills. The experience of quarantine highlighted the role of the internet in relation to the 

elderly. After all, even when the current threat of Covid 19 disappears, other conditions, such 

as geographical distance or health problems, make electronic communication necessary. 

The widespread popularity of U3As demonstrates the need of mature adults to continue 

learning and remaining creative and active. The model on which each U3A is developed is 

particularly important, because the more democratic and self-helping it is, the more 

responsibilities fall into the hands of the elderly. Consequently, needs such as participation 

and offering or continuing employment even after retirement can be met (Mc Clusky, 1971). 

Of course, the positive element is the adaptability of the institution to the needs of each 

society. However, more and more reliable information regarding the efficiency of each project 

might be extracted from field research. 

The last conclusion concerns the situation that prevails in the Education of the elderly in 

Greece. The literature review revealed a large lacuna both in theory and practice. At a time 

when the international literature about this new scientific field is expanding and the number of 

education providers is increasing, in Greece the issue of Elderly Education is treated by the 

state on an occasional basis, depending on the available human and financial resources. U3A 

innovates in the sense that it is an institution specialized in training opportunities for seniors 

and that is its exclusive field of action. However, this example must find imitators throughout 

the country and therefore requires the assistance of the scientific community, in order to bring 

the issue of Third Age Education out of obscurity. 
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Abstract: This research has been conducted in the field of secondary teachers‘ evaluation 

process that is implemented in Greece and Cyprus during the first 20 years of the 21
st
 century. 

Except from a references‘ review frame upon the existing evaluation system of Greece and 

Cyprus, our methodology consists of a qualitative research that has been undertaken for 

secondary teachers of Cyprus. In the vein of necessity for innovative elements that derive 

from private sector field, which might play a vital part for teachers‘ evaluation process, 

emphasis has been placed on measuring self-efficacy objective mode, in respect of excellence 

towards quality of education and student-centered classrooms. Conclusions have been reached 

through data analysis. The importance of this study could be revealed by findings that 

highlight ways for measuring the performance of teachers in terms of their individual and 

continuous contribution as per enhancing further their educational part.  

Keywords:Evaluation, education, assessment, self-efficacy, objective, student-centered, 

excellence, quality, entrepreneurship. 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο  Βθπαίδεπζεο Βιιάδαο θαη Μέζεο 

Βθπαίδεπζεο Κχπξνπ ζηελ πξψηε 20εηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Δ κεζνδνινγία πεξηιακβάλεηεθηφο 

απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Μέζεο Γεληθήο Βθπαίδεπζεο Κχπξνπ. Μπξνζηά ζηελ αλάγθε γηα εκβφιηκα θαηλνηφκα 

ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ ελδέρεηαη λα πξνζδψζνπλ λέα πλνή ζην 

ππάξρνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, εζηηάζακε ζηελ εμέηαζε ηεο κέηξεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε άμνλα ηε ζηνρνζεζία θαη αμίεο ηεο αξηζηείαο ζηελ πνηφηεηα 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ. Αεκηνπξγήζακε ινηπφλ, έλα πιέγκα δεηθηψλ θαη 

αθνχ επεμεξγαζηήθακε ηα δεδνκέλα παξαζέηνπκε κεξηθά απφ ηα επξήκαηα:  ηφζν ζηελ 
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Βιιάδα (βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε κφλν), φζν θαη ζηελ Κχπξν (βηβιηνγξαθηθή θαη πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε), αλαδεηθλχεηαηθαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζηε βέιηηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζή ηνπ σο ελεξγνχ κέινπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Βπηπξνζζέησο, επεηδή ειιείπνπλ δπλαηφηεηεο 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ζε επίπεδν 

αηνκηθήο, ζπλερνχο θαη ζπληξέρνπζαο ζπκβνιήο ζην δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφέξγν, 

δηαθαίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο έξεπλάο καο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Aμηνιφγεζε, Ώπφδνζε, Ώπνηειεζκαηηθφηεηα, ηνρνζεζία, 

Μαζεηνθεληξηζκφο, Ώξηζηεία, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα. 

1. Δηζαγσγή 

ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο  Βθπαίδεπζεο Βιιάδαο 

θαη Μέζεο Βθπαίδεπζεο Κχπξνπ θαηά ηελ πξψηε 20εηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα δελ αληρλεχνληαη 

ζηνηρεία κέηξεζεο ηεο απφδνζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απφξξνηα ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Βιιείπνπλ θξηηήξηα κε 

κεραληζκνχο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο πξνο ην δηδαθηηθφ-παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ, ηε ζπλερή ζπκβνιή ηνπ σο κνλάδα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηελ αηνκηθή θαη ζπληξέρνπζα ζπκβνιή, φπσο απηή ζα κπνξνχζε λα 

επζπγξακκηζηεί κε εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

Έπεηηα απφ βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ζηελ Βιιάδα θαη 

βηβιηνγξαθηθή θαη πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ηεο Κχπξνπ, ππάξρεη ε 

αίζζεζε φηη πξνθχπηεη αλάγθε γηα ζηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία. Έρνληαο θαηά λνπ πηπρέο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθέο, έγηλε πξνπάζεηα αμηνπνίεζήο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, θχξηα παξάκεηξνο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε εμέηαζε ηεο κέηξεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε βάζε ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ησλ αμηψλ ηεο αξηζηείαο ζηελ 

πνηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ. Ώθνχ έγηλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πνηνηηθήο έξεπλαο, αθνινχζεζε ε θαηεγνξηνπνίεζε ζε δείθηεο θαη ε παξάζεζε επξεκάησλ.  

2. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 

2.1. Αδχλαηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα θαη 

Κχπξν 

ε κηα πξνζπάζεηα γηα πεδία ηεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα θαη ηεο Μέζεο Γεληθήο Βθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν, ζηα νπνία ζα 

κπνξνχζε ε έξεπλα λα ζπκβάιεη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαίλεηαη λα ππάξρεη 

πξφζθνξν έδαθνο ζε φ,ηη αθνξά θπξίσο ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε. Σν ζχζηεκα αηνκηθήο 

αμηνιφγεζεο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
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θάζε εθπαηδεπηηθνχ, δελ παξέρεη δπλαηφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κπνξεί λα αμηνινγείηαη ν 

βαζκφο ηεο άξηηαο εθπαίδεπζεο, ηεο πιεξφηεηαο γλψζεσλ ή λα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα 

ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο ππφζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηελ Κχπξν ν 

επηζεσξεηήο επηζθέπηεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε 

δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε δχν θνξέο ηε ζρνιηθή ρξνληά (δχν 45αιεπηα), θαηά ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπηηθφο ηπγράλεη αμηνιφγεζεο. Βπηπιένλ,  ηφζν ζε Βιιάδα, φζν θαη ζε Κχπξν, δελ 

δίλεηαη ε επθαηξία λα αμηνινγεζνχλ ζηελ πξάμε ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ ξφινπ πνπ επηηειεί 

έλαο εθπαηδεπηηθφο, φπσο δεμηφηεηεο παηδαγσγηθψλ πηπρψλ ή ηθαλφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηνλ 

ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθφ ή κε ζηελ πνηνηηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Θα κπνξνχζε θαλείο 

λα πεη φηη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξαθηηθά απέρεη απφ κηα αμηνινγηθή ζπλνιηθή ζεψξεζε 

ηνπ αηνκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

ηελ Κχπξν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη είλαη πην αηζζεηφ, θαζψο ν αμηνινγηθφο ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή πεξηνξίδεηαη ζε πιαίζην δηαβνχιεπζεο κε ηνλ επηζεσξεηή, ελψ ζηελ Βιιάδα 

ηδηαίηεξν ξφιν έρεη ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ηνλ Αηεπζπληή σο πξνο ην δηνηθεηηθφ έξγν. 

Κεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο Κχπξνπ είλαη ν ζεζκφο ηνπ Βπηζεσξεηή, 

πνπ ζηελ Βιιάδα έρεη θαηαξγεζεί κε ηνλ λφκν 1304/82, θαζψο δηεμάγεηαη αμηνιφγεζε γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ - παηδαγσγηθφ έξγν απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν. Αηαδηθαζηηθά παξαηεξνχκε φηη 

εληνπίδνληαη πεξηνξηζκνί θαη πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα αμηνπνίεζε πξφζζεησλ εξγαιείσλ 

αμηνιφγεζεο. Δ αμηνιφγεζε πεξηνξίδεηαη ζην ηί γίλεηαη ζηελ ηάμε θαη ζηα πξνζφληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε), κέζα απφ ην κάζεκα πνπ αμηνινγείηαη. Βπηπιένλ, 

θάπνηεο παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ-δηδαθηηθνχ έξγνπ ελαπφθεηληαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε αμηνινγεηή, δηφηη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη κεραληζκνί 

κέηξεζήο ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε, αληρλεχνληαη ζηνηρεία αμηνιφγεζεο θπξίσο ηειηθήο κνξθήο, θαζφηη 

«έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηεξαξρηθή παξαηήξεζε, ηελ πνζνηηθή κέηξεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα βάζεη ηεο επίηεπμεο πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, φπνπ ν αμηνινγνχκελνο 

δελ ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ παξφιν πνπ ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ηνλ αθνξνχλ άκεζα: κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή 

αλαβάζκηζε, ιήςε κέηξσλ γηα αιιαγή ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θιπ.» 

(Παζηαξδήο, 1996. ην: Παπαθσλζηαληίλνπ & Ώλαζηαζίνπ, 2013). 

ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο Βιιάδαο θαη Κχπξνπ δελ δηαδξακαηίδεη θχξην ξφιν ν 

αμηνινγνχκελνο θαη δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ φιε δηαδηθαζία, ελψ απνπζηάδνπλ: α) ε 

κέηξεζε ηνπ βαζκνχ απνηίκεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ, ελεξγεηψλ, δξάζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, β) ε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη 

ζθνπψλ. Αελ εληνπίδνληαη θξηηήξηα δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ δείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο σο πξνο ην δηδαθηηθφ-παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζπλερή ζπκβνιή ηνπ σο κνλάδα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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Έρνληαο ππφςε φηη ην ζρνιείν (Gunter&Fitzgerald, 2013: 213) κεηακνξθψλεηαη ζε κία 

επηρείξεζε φπνπ πειάηεο είλαη νη γνλείο-θαηαλαισηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη 

επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο εθηειψληαο ην ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ε πηνζέηεζε πηπρψλ αμηνιφγεζεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί αξθεηά απνηειεζκαηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζθνπνχ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. 

2.2. Πηπρέο ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε βάζε κνληέισλ επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο 

Μνληέια επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο έρνπλ πειαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ππεξεηψληαο ηελ 

αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα πξντφλησλ θαη/ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη «ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν νη βαζηθέο αμίεο θαη έλλνηεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ» (Conti, 2007: 112-128). Σέηνηνπ ηχπνπ κνληέια κπνξνχλ λα θξίλνπλ ηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν έρνπλ επηηεπρζεί επηδησθφκελνη ζηφρνη δηα κέζνπ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο, πνπ 

πξαγκαηψλνληαη ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο κε ηηο γεληθέο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ/ηεο 

εηαηξείαο. To πξψην κνληέιν επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο, ην MalcolmBaldridgeQualityAward 

(Δ.Π.Ώ., έηνο: 1987) ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηεπζπληηθή αξηζηεία ηνπ 

MalcolmBaldridge (Mannetal., 2010. ην: Κφθθηλνο, 2016) θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Δ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία είρε ζεζκνζεηεζεί κε ηελ «εθαξκνγή ηνπ Μνληέινπ 

Βπηρεηξεκαηηθήο Ώξηζηείαο ηνπ Βπξσπατθνχ Εδξχκαηνο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

(EuropeanFoundationofQualityManagement - EFQM) ην 1991, ζαλ έλα πιαίζην 

αλαγλψξηζεο ηεο νξγαλσζηαθήο αξηζηείαο ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ» (Ρσζζίδεο, ρ.ρ.) θαη 

απαξηίδεηαη απφ ηξία επίπεδα (Κέθεο, 2005. ην: Ρσζζίδεο, ρ.ρ.): α) Αέζκεπζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία, β) Ώλαγλψξηζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία, γ) Βπξσπατθφ 

βξαβείν πνηφηεηαο.  

Μία απφ ηηο εχινγεο βαζηθέο αμίεο θάζε ηδησηηθήο εηαηξείαο ή επηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηνπ 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ θαη γηα ζθνπνχο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο, είλαη ε αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εθηθηφ ην φξακα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο, είλαη απαξαίηεηε ε ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο 

Αηνίθεζεο ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ). Δ ΑΟΠ ζπλίζηαηαη ζε «δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο  ελφο νξγαληζκνχ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο βειηίσζεο» (Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ρ.ρ.), κε ζεκαληηθή ζπληζηακέλε ηε «δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα». Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα 

πειαηνθεληξηθή δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Καηά ηνλ Nwankwo (Nwankwo, 1995: 5-15) ν βαζκφο ηνπ 

πειαηνθεληξηζκνχ ελφο νξγαληζκνχ εληνπίδεηαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: α) ηνλ νξηζκφ, πνπ 

νξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, β) ηελ επαηζζεζία, πνπ πξνζδηνξίδεη θαη πξνιακβάλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, γ) ηε κέηξεζε, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ σο 
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απφξξνηα ηνπ πειαηνθεληξηζκνχ, δ) ηελ εθαξκνγή, κέζσ ηεο νπνίαο πινπνηνχληαη 

πειαηνθεληξηθέο ζηξαηεγηθέο. Βπνκέλσο, ν πειαηνθεληξηζκφο γηα ηνπο πιείζηνπο 

νξγαληζκνχο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο κε γλψκνλα ηελ αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα. Με ηελ αξηζηεία ζηελ 

πνηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εμππεξέηεζεο θάζε ελέξγεηα πνπ γίλεηαη, ζην πιαίζην ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ, θαζνδεγείηαη κε θέληξν ηνλ πειάηε κέζσ ηεο νπνίαο: 

• Βπηδηψθεηαη ε ηειεηφηεηα 

• Βθαξκφδνληαη νη θαιχηεξεο δηαζέζηκεο πξαθηηθέο 

• Γίλεηαη αηζζεηφ φηη είλαη πξφθιεζε γηα βειηίσζε κέζσ θαηλνηνκίαο, ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα παξέρεηαη ην θαιχηεξν γηα ηνπο πειάηεο.  

Βλ φςεη ησλ πην πάλσ, πειαηνθεληξηζκφο θαη αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα νθείινπλ λα είλαη 

ζπλνδνηπφξνη ζε έλαλ νξγαληζκφ ή κία κνλάδα κε απψηεξν ζθνπφ ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα επίδνζεο.  

2.3. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πηπρψλ αμηνιφγεζεο ηδησηηθνχ ηνκέα 

2.3.1. ηνρνθεληξηθφ κνληέιν αμηνιφγεζεο  

Έλα επηρεηξεζηαθφ κνληέιν κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ εληφο ελφο 

πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξφπνπο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πνπ έρεη σο θχξηα βάζε ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

(managementbyobjectives). 

Αχν βαζηθέο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ είλαη νη εμήο: 

- Όζν πην μεθάζαξα αληηιακβάλεηαη θαλείο ην ηί αθξηβψο πξέπεη λα θάλεη, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα ην εθηειέζεη ζσζηά 

- Ζ πξφνδνο κπνξεί λα κεηξεζεί κφλν φηαλ ζπγθξίλεηαη ην απνηέιεζκα πνπ έρεη 

επηηεπρζεί κε απηφ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2001: 184). 

Ώλαινγηδφκελνη φηη κνληέιν ηέηνηνπ ηχπνπ είζηζηαη λα ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο 

ζέζπηζεο αηνκηθψλ ζηφρσλ, πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ελφο 

νξγαληζκνχ, ζα πξέπεη θαλείο λα αλαινγηζηεί απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Γεληθφηεξα, πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ πνπ ζπκπίπηνπλ κε απηά (ηα ραξαθηεξηζηηθά) 

κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο; Πνηνο θίλδπλνο ειινρεχεη ζε πεξίπησζε κε πεξάησζεο απηψλ 

ησλ ζηφρσλ; 

 Γεληθά, νη ζηφρνη ησλ νξγαλψζεσλ, άξα θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, είλαη: 

α) ε ειαζηηθφηεηα. Δίλαη ε ζπλερήο πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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β) ε παξαγσγηθφηεηα, δειαδή ε ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε κεηαμχ εθξνψλ (απνηειεζκάησλ) 

– εηζξνψλ (πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ). 

γ) ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο παξνρήο πςειήο 

πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκφο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο 

δηαθηλδπλεχεη ηε κειινληηθή ηνπ βησζηκφηεηα(Μπξίληα, 2008: 73). 

2.3.2. Γηάζηαζε αμηνιφγεζεο κε «πειαηνθεληξηθφ» ραξαθηήξα 

Έρεη πξναλαθεξζεί φηη νη ζηφρνη κνληέισλ επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο ζηεξηδφκελνη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα είλαη «πειαηνθεληξηθνί». Έρεη, επίζεο, ζεκεησζεί φηη εάλ ζεσξεζεί φηη ην 

ζρνιείν απνηειεί έλα είδνο επηρείξεζεο, «πειάηεο» ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε είλαη νη καζεηέο 

θαη νη γνλείο.Έηζη, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζηε βάζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ, ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηεο απηνδπλακίαο θαη ν καζεηήο θαζνδεγείηαη σο κνξθσκέλν άηνκν απφ 

ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο (Lynch, 2014: 1-11).   

Τπφ απηφ ην πξίζκα, «πειάηεο» καο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη νη «καζεηέο». Βπνκέλσο, νη 

ζηφρνη γηα λα ππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο καο απφ «πειαηνθεληξηθνί» 

κεηαιιάζζνληαη ζε «καζεηνθεληξηθνί». Γίλεηαη, δειαδή, ιφγνο γηα πξνζέγγηζε 

καζεηνθεληξηθήο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΜΓΒ.  

Σί ελλννχκε φηαλ ιέκε «καζεηνθεληξηθή αμηνιφγεζε»;  

Ζ καζεηνθεληξηθή αμηνιφγεζε, ζε αληίζεζε κε ηελ εμνπζηνθξαηηθή, έρεη δεκνθξαηηθή-

απνθεληξσηηθή θαηεχζπλζε. Οξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

θέληξν εμνπζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Κπξίαξρνο ζηφρνο 

είλαη πξσηίζησο ν ίδηνο ν καζεηήο, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ νπνίνπ ε αμηνιφγεζε 

έρεη σο κνλαδηθφ θαη απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο, δηδαθηηθήο 

θαη παηδαγσγηθήο επάξθεηαο θαη εηνηκφηεηάο ηνπ (Γεσξγνγηάλλεο, 2016: 26). 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Βιιάδαο θαη Κχπξνπ ζηελ πξψηε 20εηία ηνπ 21 αηψλα, 

πξαθηηθά, έρεη ζηνηρεία θπξίσο ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο. Βπνκέλσο ν 

καζεηνθεληξηζκφο, σο πξνζηηζέκελε αμία,  καο παξαπέκπεη ζε απνθεληξσηηθή θαη φρη 

εμνπζηνθεληξηθή πηπρή αμηνιφγεζεο. Βπεηδή ελέρεη θαη ην δεκνθξαηηθφ ζηνηρείν, ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ζηελ έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Ζ εμνπζηνθεληξηθή αμηνιφγεζε δελ απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη δελ εμππεξεηεί ην καζεηνθεληξηζκφ (…). ηελ 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο καζεηνθεληξηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ έρεη δεκνθξαηηθή-

απνθεληξσηηθή θαηεχζπλζε, θπξίαξρν φθεινο έρεη ν καζεηήο, γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ 

βειηηψλεηαη ε επάξθεηα θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βειηηψλνληαη θαη νη 
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επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απφ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ 

αμηνιφγεζε σθειείηαη επίζεο ν ίδηνο εθπαηδεπηηθφο, γηαηί δηεπθνιχλεηαη ζηελ άζθεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δηαδηθαζηψλ (Γεσξγνγηάλλεο, 2016: 26-27). 

3. θνπφο ηεο έξεπλαο 

Έγηλε πξνζπάζεηα εμέηαζεο ζηνηρείσλ πνπ απαληνχλ ζε δπλαηά ζηνηρεία κνληέινπ 

επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί, αθελφο κελ ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ελζσκάησζήο ηνπο ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αθεηέξνπ δε (ν βαζκφο) ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε παξάκεηξν ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, θξίζεθε απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε πηπρψλ ζηνρνθεληξηθνχ κνληέινπ 

αμηνιφγεζεο κε πειαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη γλψκνλα ηελ αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα. 

4. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είλαη: 

1. Πνηα ηα αδχλαηα ζηνηρεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Βιιάδαο θαη Κχπξνπ 

ζε φ,ηη αθνξά ηνλ γεληθφηεξν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; 

2. Πνηεο πηπρέο κνληέισλ επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο ζεσξνχκε δπλαηέο; 

3. Πψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δπλαηέο πηπρέο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο ζηελ 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ Βιιάδαο θαη Κχπξνπ; 

5. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πηπρψλ αμηνιφγεζεο ηδησηηθνχ ηνκέα 

5.1. Δξεπλεηηθφ εξγαιείν 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θξίζεθε απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί εξγαιείν 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ππφ κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

θιήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, ζε πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα λα αλαθέξνπλ ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη 

ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε επφκελε, λα αλαιχζνπλ ηε ζέζε: «Ώμηνινγείζηε κε 

παξαδείγκαηα ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο απφ ηελ πιεπξά ζαο ησλ αμηψλ ηεο εθπαίδεπζεο: 

αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα, καζεηνθεληξηζκφο». Δ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έξεπλα 

ήηαλ εζεινληηθή. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αθνχ πξψηα 

ζηάιζεθε ζρεηηθφ αίηεκα κε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζην Κέληξν Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη 

Ώμηνιφγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Ώζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο Κχπξνπ, ην 

νπνίν εγθξίζεθε. Παξαρσξήζεθε άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ηφζν απφ ηε Αηεχζπλζε 

Μέζεο Γεληθήο Βθπαίδεπζεο, φζν θαη ηε Αηεχζπλζε Μέζεο Σερληθήο θαη Βπαγγεικαηηθήο 
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Βθπαίδεπζεο. Δ άδεηα εμαζθαιίζηεθε ρσξίο θακία παξαηήξεζε ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ηε ρξεζηκφηεηα-αλαγθαηφηεηα, ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηε 

δεηγκαηνιεςία, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν απηφ θαζαπηφ, ηε ρξνληθή πεξίνδν έξεπλαο, ηνλ 

αλακελφκελν ρξφλν απνηειεζκάησλ θαη ζέκαηα εζηθήο θαη εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο. 

5.2. Γείγκα 

Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 35 εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ηεο Μέζεο 

Γεληθήο Βθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 ζε πέληε ζρνιηθέο 

κνλάδεο ησλ επαξρηψλ Πάθνπ θαη Λεκεζνχ ηεο Κχπξνπ. 

5.3. Σξφπνο αλάιπζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

Υάξηλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο έγηλε αξρηθά ε θαηεγνξηνπνίεζε ζε 

δείθηεο κε βάζε ηελ θνηλή ζπληζηακέλε ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ. Ώθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν θαη 

θαηαγξάθεθαλ ελδεηθηηθέο θξάζεηο ζε αληηζηνηρία πξνο ηνπο δείθηεο δειψζεσλ. Παξάιιεια, 

έγηλε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχεηαη ε πνζνζηηαία κνξθή ηεο 

βαξχηεηαο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε παξνλνκαζηή ηνπο 

δείθηεο ησλ δειψζεσλ.  

6. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο  

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ (βι. Αηάγξακκα 1. θαη 2.) παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην θέληξν βάξνπο ζηηο θιείδεο δεηθηψλ ησλ 

δειψζεψλ ηνπο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαηηθή ελφηεηα εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ κε βάζε 

ηελ αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα θαη ηνλ καζεηνθεληξηζκφ.  

6.1. Αλάιπζε δεηθηψλ δεδνκέλσλ: Αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα 

Ώθνινπζεί ζπλνπηηθή αλάιπζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάδεημε ησλ δεδνκέλσλ, κε 

δηαρσξηζκφ ζε ππνθαηεγνξίεο, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Βλδεηθηηθέο θξάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ ηίζεληαη εληφο εηζαγσγηθψλ.  

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ δείθηε ηεο «αξηζηείαο ζηελ πνηφηεηα» έρνπλ σο αθνινχζσο:  

- Αηαθνξνπνίεζε 

- Μαζεζηαθνί ζηφρνη 

- Κξηηηθή ζθέςε 

- Βπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
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- Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

- Πεηζαξρία 

- Βπάξθεηα 

- Βπηβξάβεπζε 

- πλεξγαζία 

- Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα 

- Γλψζε-επάξθεηα 

- ΐειηίσζε 

 

Γηάγξακκα 1. Οη Απαληήζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Θεκαηηθή ελφηεηα πνηνηηθνχ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ. Αμία: Αξηζηεία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ΐειηίσζε 

14 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ κε άμνλα ηε βειηίσζε, δείρλνληαο φηη ε αξηζηεία ζηελ πνηνηηθή 

δηδαζθαιία εληζρχεηαη κέζα απφ ηνλ παξάγνληα ηεο βειηίσζεο. Έγηλε αλαθνξά ζε «βειηίσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο», «βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ», «βειηίσζε 

ηεο πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ» πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζεσξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί φηη κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζηελ αξηζηεία ηεο εθπαίδεπζεο. Γίλεηαη ιφγνο γηα: α) 

αηνκηθνχ επηπέδνπ βειηίσζε πνπ αθνξά εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, β) βειηίσζε ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Γλψζε-επάξθεηα, Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα, Βπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

8 ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ βαξχηεηα ζηε γλψζε-επάξθεηα, 2 ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 2 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ώξηζηεία ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο λνήζεθε  φηη 
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ζεκαίλεη λα δηαθαηέρνπλ «νπζηαζηηθέο ζθαηξηθέο γλψζεηο ζε επί παληφο επηζηεηνχ δεηήκαηα, 

άξηζηεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηφ θαζαπηφ, πνπ αλαδεηθλχνληαη 

κέζα απφ πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ/θχιια εξγαζίαο, δείρλνληαο φηη ράξηλ επίηεπμεο 

ζηφρσλ εθαξκφδνληαη: πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, πνηφηεηα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα».  

 

Αηαθνξνπνίεζε, καζεζηαθά απνηειέζκαηα, καζεζηαθνί ζηφρνη, επάξθεηα 

4 εθπαηδεπηηθνί έθξηλαλ φηη ε αξηζηεία ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. «Χο 

εθπαηδεπηηθνί είκαζηε πην θνληά ζηελ αξηζηεία φηαλ εθαξκφδνπκε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, φηαλ ηελ ηξνπνπνηνχκε γηα λα πεηχρνπκε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ 

ζέζακε». ηαλ, δειαδή, πξνζαξκφδεη ν εθπαηδεπηηθφο ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε λα 

απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη (καζεηέο) δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο, ην επίπεδν κάζεζεο, είλαη δπλαηφλ λα θζάζνπλ εθπαηδεπηηθνί 

θαη καζεηέο πην θνληά ζηελ αξηζηεία. 2 ηεθκεξίσζαλ ηελ απάληεζή ηνπο δίλνληαο έκθαζε 

ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 2 ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη 3 ζηελ επάξθεηα. 

 

Βπηβξάβεπζε, πλεξγαζία 

2 εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ ιφγν γηα επηβξάβεπζε θαη 3 γηα ζπλεξγαζία. Δ ζπλεξγαζία ηφζν 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη κεηαμχ καζεηψλ ζεσξείηαη θηλεηήξηνο δχλακε. «Δ 

ζπλεξγαζία ζηελ εξγαζία έρεη ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ νκαιή θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ» θαη «πξνζπαζνχκε γηα ην θαιχηεξν κέζσ δηαιφγνπ, ζπλεξγαζίαο θαη ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ», θαζφηη «κέζα απφ ηε δηαινγηθή κέζνδν θαη ζπλεξγαζία πξαγκαηνπνηνχληαη 

πνιινί ζηφρνη. Υξεηάδεηαη κεζνδηθφηεηα θαη ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο». Βπίζεο, ε επηβξάβεπζε, 

αιιά θαη ε απνδνρή απφ ζπλαδέιθνπο δείρλνπλ λα έρνπλ επηθνπξηθφ ξφιν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ γηα ην θαιχηεξν. εκαληηθφ ξφιν έρεη 

θαη γηα ηνπο καζεηέο ε επηβξάβεπζε, θαηά ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ: «νθείινπκε λα 

επηβξαβεχνπκε καζεηέο πνπ παξνπζίαζαλ άξηζηα απνηειέζκαηα, κε παξάιιειε επηβξάβεπζε 

φζσλ παξνπζηάδνπλ βειηίσζε». 

 

Κξηηηθή ζθέςε, Πεηζαξρία 

Δ θξηηηθή ζθέςε ήηαλ ζεκείν αλαθνξάο ζε 2 πεξηπηψζεηο θαη ε πεηζαξρία ζε επίζεο άιιεο 2. 

«Χο θηιφινγνο πηζηεχσ φηη ζα θζάζσ ζηελ αξηζηεία εθπαίδεπζεο φηαλ νδεγήζσ ηνπο 

καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο θξηηηθήο ζθέςεο θαη κειέηεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ». Δ 

θξηηηθή ζθέςε θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη απηφ πνπ απνξξέεη απφ εθαξκνγέο ηεο 

αξηζηείαο εθπαίδεπζεο. 

6.2. Αλάιπζε δεηθηψλ δεδνκέλσλ: Μαζεηνθεληξηζκφο 

Οη παξάκεηξνη κε βάζε ηνλ δείθηε ηνπ «καζεηνθεληξηζκνχ» πνπ πξνέθπςαλ είλαη: 
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- Ώλαηξνθνδφηεζε 

- Κξηηηθή ζθέςε 

- πκκεηνρή 

- πιινγηθφηεηα 

- Έμσ-ηάμε 

- Απλαηφηεηεο 

- Ρφινη 

- πλαίζζεκα 

- Βλζπλαίζζεζε 

- Βπηθνηλσλία 

- Αηάδξαζε 

 

 

Γηάγξακκα 2. Οη Απαληήζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Θεκαηηθή ελφηεηα πνηνηηθνχ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ. Αμία: Μαζεηνθεληξηζκφο. 

 

Βθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζηνράδνληαη σο θαζνξηζηηθή ηε βαξχηεηα ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ θαηά ηελ 

αξηζηεία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε καζεζηαθή-γλσζηηθή δηαδηθαζία ζεσξψληαο ηε 

«καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία σο ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε δηδαζθαιία», ζηελ νπνία 

«πάληνηε ην επίθεληξν πξέπεη λα είλαη ν καζεηήο», δηφηη «ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

πξσηαγσληζηήο δελ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, αιιά ν καζεηήο». 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  
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Αηάδξαζε 

14 εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ ηελ αξηζηεία κε ηνλ καζεηνθεληξηζκφ κε εηδηθέο αλαθνξέο ζηελ 

έλλνηα ηεο δηάδξαζεο, ι.ρ. «ζην δηήκεξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (δχν θνξέο ηνλ ρξφλν) έθαλα 

παξνπζηάζεηο γηα καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα ελέρεη δηάδξαζε κεηαμχ θαζεγεηή θαη καζεηή, ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία, θνηλσληθή επαθή. Γεληθφηεξα, ζε φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ 

εθπαηδεπηηθνχο κε θεληξηθφ άμνλα ηελ αμία ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ, δηαρέεηαη ε ξνπή ηνπο 

πξνο ηε δηάδξαζε.  

 

Ώλαηξνθνδφηεζε 

εκαληηθέο πιεπξέο ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ ζχκθσλα κε 3 ζπκκεηέρνληεο είλαη «ε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο καζεηέο», «ε αλαηξνθνδφηεζε κέζα απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ», δίλνληαο ζεκαζία ζηελ «πξνζσπηθή αλαηξνθνδφηεζε, πνπ 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θάζε καζεηή». 

 

Απλαηφηεηεο 

Αίλεηαη έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο απφ 4 εθπαηδεπηηθνχο. «Μέζα απφ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο 

βνεζψ ηνπο καζεηέο κνπ λα πεηχρνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο» αλαθέξεη 

εθπαηδεπηηθφο, ελψ θάπνηνο άιινο απαληάεη «βιέπνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη 

πξνζπαζνχκε λα ηηο εληζρχζνπκε». Κάπνηνη ζηνράδνληαη κε θξηηήξην ηελ αηνκηθή ελίζρπζε, 

ψζηε ν θάζε καζεηήο λα θηάζεη ζην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. 

 

πλαίζζεκα, ελζπλαίζζεζε 

ε 3 απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζπλαίζζεκα θαη ζε 2 γηα ηελ 

ελζπλαίζζεζε. πγθεθξηκέλα, έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζε «θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο κέζα απφ ηνλ δηάινγν», ζε «ελζπλαίζζεζε πνπ επέξρεηαη κε ηελ νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία» δίλνληαο ην ζηίγκα ηεο επίγλσζεο φηη ην ζπλαίζζεκα κπνξεί λα επηδξάζεη ζηε 

καζεζηαθή επίδνζε θαη φηη ν δηάινγνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία. 

Καηά θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαίλεηαη φηη ε παξάκεηξνο ηεο ςπρνινγίαο ζπκβαδίδεη κε ηελ 

εμχςσζε ησλ καζεζηαθψλ δπλαηνηήησλ, ιέγνληαο «θαζεκεξηλά επηθεληξψλεζαη ζηελ 

ςπρνινγία, ηελ εηνηκφηεηα, ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη πξνζπαζείο λα ηα 

εληζρχζεηο». 

 

Κξηηηθή ζθέςε, ξφινη 

Δ θξηηηθή ζθέςε μεηπιίγεηαη κέζα απφ 2 απαληήζεηο, ζε 2 άιιεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

ζεκαζία ησλ ξφισλ. Βθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ελδεηθηηθά: «πξνζπαζψ λα πξνθαιψ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ψζηε λα αλαπηχζζσ ηελ θξηηηθή ζθέςε 
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ησλ καζεηψλ». Δ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κπνξεί λα γίλεη θαη κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ αλάζεζε ξφισλ, ζχκθσλα κε δήισζε εθπαηδεπηηθνχ. Δ επηινγή απηή 

ζπλεπάγεηαη φηη ν καζεηήο κπήθε ζηε δηαδηθαζία λα αλαινγηζηεί ηνλ ξφιν πνπ ηνπ αξκφδεη, 

λα θαληαζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηφ ηνλ ξφιν, λα θξίλεη φηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη κέζα 

απφ απηφ ηνλ ξφιν. 

 

πκκεηνρή, ζπιινγηθφηεηα 

Δ ζπκκεηνρή γηα ηελ αμία ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ θξίλεηαη ζεκαληηθή απφ 3 άηνκα θαη ε 

ζπιινγηθφηεηα απφ άιια 3. «Πξνζπαζψ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ηφζν ζην κάζεκα, φζν θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο» δήισζε εθπαηδεπηηθφο, 

«ε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζην πιαίζην ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο», θξίλεη άιινο, παξαπέκπνληάο καο ζε κάζεζε ζπιινγηθνχ 

ραξαθηήξα. 

 

Βπηθνηλσλία, Έμσ-ηάμε 

2 εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη ε επηθνηλσλία απνηεεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηνλ καζεηνθεληξηζκφ. «Σα πάληα είλαη δπλαηά κε ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

θνηλσληθή επαθή, ηελ ακεζφηεηα» ζηνράδνληαη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί. Απν άιινη 

εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ζεκαζία θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηάμεο, «νη εμσδηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ επθαηξία γηα αλάπηπμε θαιχηεξσλ επηθνηλσληαθψλ δεζκψλ θαη είλαη 

ζεκαληηθφ λα γίλνληαη ζε εζεινληηθή βάζε». 

7. πκπεξάζκαηα: πδήηεζε - Πξνηάζεηο 

Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία έρεη πξνθχςεη έλα πιέγκα δεδνκέλσλ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πηπρέο κνληέισλ ηεο επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο φπσο ε «αξηζηεία ζηελ πνηφηεηα» θαη ν 

«καζεηνθεληξηζκφο», κε ππξήλα ηε ζηνρνθεληξηθή δηάζηαζε.  

7.1. Αξηζηεία 

Δ αξηζηεία ζηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 

βξίζθεηαη ζε ελαξκφληζε κε ηε βειηίσζε. Πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ απνηειεζκαηηθή 

απφδνζε νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ζε επίπεδν: δηδαζθαιίαο-δηάδξαζεο γηα ηελ θαηάθηεζε γλψζεο, θαηάιιεισλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ καζεζηαθνχο ζηφρνπο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δ απφδνζή ηνπο ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία 

επίηεπμεο, ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί κε βάζε: α) ην αηνκηθφ επίπεδν ζην νπνίν 
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θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε, β) ην πξνζσπηθφ ζηίγκα βειηίσζεο πνπ 

ελαπνζέηεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Παξάγνληεο, φπσο ε εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ 

θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηήξεζεο πεηζαξρίαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

θξηηήξηα «κέηξεζεο» ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ θιίκαηνο κάζεζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ φινη νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ ζην χςηζην ζεκείν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Βπηπξφζζεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαθαίλνληαη θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ 

ππνθηλνχλ εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, φπσο ε 

επηβξάβεπζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε ακνηβαία εθηίκεζε ζε επίπεδν θπξίσο ζπλαδειθηθφ. Οη 

δπλάκεηο απηέο δχλαληαη λα ιεθζνχλ ππφςε σο ζπζηαηηθά πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αηνκηθή 

θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ππφζηαζε. 

7.2. Μαζεηνθεληξηζκφο 

Καζνξηζηηθή θαίλεηαη λα απνβαίλεη ε βαξχηεηα ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ θαηά ηε καζεζηαθή-

γλσζηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία  «πξσηαγσληζηήο δελ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, αιιά ν 

καζεηήο». χκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ράξηλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο, ε 

πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζηε βάζε ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δηάδξαζε ζε 

επίπεδν κεηαμχ: α) θαζεγεηή-καζεηή, β) ζπλαδέιθσλ. 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απφδνζε κε άμνλα ηνλ καζεηνθεληξηζκφ αλαδείρζεθε ε 

αλαηξνθνδφηεζε ζε επίπεδν θπξίσο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κέζα απφ ηελ νπνία κε 

επηθνηλσληαθνχο κεραληζκνχο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα νη 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ζα εληζρπζνχλ γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. ε 

ηέηνηνπ ηχπνπ δηδαζθαιία ζέζε έρνπλ πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξεζβεχνπλ ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη πνπ πξνάγνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε καζεζηαθή επίδνζε. Δ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα θξηζεί σο 

πξνο ηνλ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηελ εθαξκνγή εθπαίδεπζεο 

νκαδνζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε επίπεδν: α) 

ηάμεο, β) ζρνιηθψλ δξάζεσλ. 

Βπηπιένλ, ε απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα κεηξεζεί απνηειεζκαηηθά εάλ αληρλεπζεί 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη απφξξνηα πξαθηηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπλνδνηπφξνη ζε κηα πνξεία θαηάθηεζεο γλψζεο, θαιιηέξγεηαο 

πλεχκαηνο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, πξναγσγήο παηδείαο θαη αλζξσπηζκνχ. 

7.3. Γεληθή δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ - Πξφηαζε 

Βλ θαηαθιείδη, ε κέηξεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαίζην 

θαζνξηζκνχ ζηφρσλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά: α) ζηε βέιηηζηε θαη 
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απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζή ηνπ σο ελεξγνχ κέινπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, β) ζηελ 

πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηνπ ζε πεδία πνπ αθνξνχλ ηελ αηνκηθή θαη 

ζπλερή ζπκβνιή ζην δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν. Βπίζεο,  ζεκαληηθφ εχξεκα, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ δηαθαίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο έξεπλάο καο, είλαη φηη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηε βέιηηζηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζή ηνπο σο ελεξγά θαη 

απνηειεζκαηηθά κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ζπληζηακέλσλ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα πξφζζεην 

εξγαιείν αμηνιφγεζεο κε ζηνρνθεληξηθφ ππξήλα, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

απνζθνπψληαο ζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο απηή ζα 

πξνθχπηεη ζηε βάζε ησλ αμηψλ ηεο αξηζηείαο ζηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

καζεηνθεληξηζκνχ. 

 

 
Γηάγξακκα 3. Βαζηθέο παξάκεηξνη κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε βάζε αμηψλ. 

8. Πεξηνξηζκνί  

ε κία έξεπλα πνπ εθκαηεχνληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

ησλ δειψζεσλ, ειινρεχεη ν βαζηθφο πεξηνξηζκφο φηη δελ είλαη αληηθεηκεληθέο, θαζφηη κπνξεί 

λα παξνπζηαζηεί ε εηθφλα δεδνκέλσλ, σο απφξξνηα ησλ δειψζεψλ ηνπο. 
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Abstract: The purpose of this study is to investigate whether a distance learning program 

using an e-learning platform is suitable for training adult learners who wish to engage in 

educational robotics, because there is a large gap in a collective training process for the 

training of robotics instructors. Thirty robotics instructors participated in the 6-week training 

program either at advanced, basic or beginner level with different professional and 

educational backgrounds. The study examined quantitatively and qualitatively whether 

educational robotics can be carried out remotely and the appropriateness of this method. The 

results of the study showed that the programme had a positive impact on participants, as it 

indicated the potential for further development. Participants expressed their satisfaction with 

the programme as well as the strands that want further improvement. Therefore, despite the 

fact that the sample is uneven in relation to its demographic characteristics, it has been 

understood that educational robotics can be taught at all lengths and widths of the world 

through specialized training platforms and further pilot implementation of corresponding 

programmes is needed in order to generalise results from various educational robotics 

packages with the result that we can lead to the implementation and training of robotics 

instructors. 

Keywords: Adult Education, Educational Robotics, Lego We Do 2.0, Distance Education, 

Learning Management Systems 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη εάλ έλα εμ απνζηάζεσο 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κε ρξήζε πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη θαηάιιειν γηα 

εθπαίδεπζε ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή, δηφηη ππάξρεη κεγάιν θελφ ζε κηα ζπιινγηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο δηάξθεηαο 6 εβδνκάδσλ 

ζπκκεηείραλ ηξηάληα εθπαηδεπηέο ξνκπνηηθήο είηε ζε πξνρσξεκέλν, είηε ζε βαζηθφ είηε ζε 

αξράξην επίπεδν κε δηαθνξεηηθφ επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. Δ κειέηε 

εμέηαζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά εάλ κπνξεί ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή λα δηελεξγεζεί εμ 
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απνζηάζεσο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

αλέδεημαλ φηη ην πξφγξακκα είρε ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο ππέδεημε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ψζηε λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξαηηέξσ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ην πξφγξακκα θαζψο θαη ηα ζθέιε πνπ ζέινπλ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε. Βπνκέλσο, παξά ην γεγνλφο ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δείγκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή κπνξεί λα δηδαρζεί ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ 

εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκεο εθπαίδεπζεο θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πηινηηθή εθαξκνγή 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ψζηε, λα γεληθεπζνχλ απνηειέζκαηα απφ δηάθνξα παθέηα 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε απφηνθν λα νδεγεζνχκε ζε θαηά θφξνλ εθαξκνγή θαη 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ, Βθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή, LegoWeDo 2.0, Eμ 

Ώπνζηάζεσο Φνίηεζε, πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Μάζεζεο 

Δηζαγσγή 

Δ θνηλσλία απνηειεί έλα δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη κε 

ξαγδαίν ξπζκφ. Δ εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο θνηλσλίαο 

καο θαη γηα απηφ πξέπεη λα εμειίζζεηαη κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη λα 

αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηεο ηερλνινγίαο. Δ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη κηα ελαιιαθηηθή 

κνξθή εθκάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ξνκπνηηθήο. Γηα ηελ κειέηε αλαπηχρζεθαλ 

καζήκαηα εμ απνζηάζεσο κάζεζεο, πνπ απεπζχλνληαλ ζε ελήιηθεο είηε εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είηε ζε αλζξψπνπο πνπ δελ ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί αιιά επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ κηα αιιαγή ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα 

θαη λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

Δ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ θαη 

δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ φπσο έρνπλ θαηαδείμεη αξθεηέο έξεπλεο (Hussain, 

Jörgen , &Ghazi , 2019) σζηφζν αθφκε θαη ζήκεξα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

δεκφζησλ ζρνιείσλ θαηά βάζε, ε παξνπζία ηεο είηε είλαη ηζρλή, είηε αλχπαξθηε, είηε 

πξαγκαηνπνηείηαη σο εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε δηδάζθεηαη κε εκπεηξηθή θαη ζίγνπξα 

φρη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. ε απηφ ην γεγνλφο ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ δηαδξακαηίζεη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζεο αλαζεψξεζεο θαη 

ζπκπφξεπζεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία ζπλερψο εμειίζζεηαη φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.  

Δ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζα κπνξνχζε  λα εληαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηφζν ηεο 

πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο μερσξηζηή εθπαηδεπηηθή 

νληφηεηα ψζηε νη καζεηέο λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ηεο φπσο θαηέδεημαλ πξφζθαηεο 

έξεπλεο (Θενδσξνπνχινπ, Καηαπφδε, Γηαραιή, Λαβίδαο, & Κφκεο, 2018 ∙Eteokleous, N., 

2017 ∙Eteokleous, N., Demetriou, A. G. &Lambrou, A., 2013).Γηα λα κπνξέζεη φκσο απηφ λα 

πξαγκαησζεί νπζηαζηηθά θαη πξαθηηθά ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε 
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απηή ηε πξαγκαηηθφηεηα. Χζηφζν, επεηδή ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή έρεη αλαπηπρζεί ηα 

ηειεπηαία έηε, ην ππάξρσλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηεξείηαη ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη 

απηφ απνηειεί αθελφο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα θάπνηνλ λα αζρνιεζεί κε ην ελ ιφγσ 

αληηθείκελν αιιά παξάιιεια θαη πξφθιεζε (Gibson, Oliver, &Dennison, 2019). Με βάζε 

ινηπφλ ηελ ηειεπηαία δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ πξφθιεζε παξαηεξείηαη φηη νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί δεηιά δεηιά έρνπλ αξρίζεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ρσξίο νπζηαζηηθή βνήζεηα ή θαηαξηηζκέλεο γλψζεηο. Γηα απηνχο 

ηνπο ιφγνπο εθπνλήζεθε θαη ε παξνχζα κειέηε κε ζηφρν λα αληηκεησπίζεη ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε θαη λα δψζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θνίηεζεο γηα λα θαιχςνπλ απηφ ην εθπαηδεπηηθφ θελφ.  

Έρνληαο σο γλψκνλα ηα παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθε έλα πξφηππν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο  θάλνληαο ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ηεο LegoEducation, 

LegoWeDo 2.0, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ επηκνξθνχκελσλ νη νπνίνη ήηαλ ελήιηθεο 

θαη είραλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Σν εγρείξεκα απηφ ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ  πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο πζηήκαηνο 

Αηαρείξηζεο Μάζεζεο. 

ηα πιαίζηα ινηπφλ απηήο ηεο κειέηεο θαη ζηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, έιαβαλ κέξνο 

εθπαηδεπηέο ξνκπνηηθήο νη νπνίνη είηε ήηαλ εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, είηε πξνέξρνληαλ απφ άιιεο αθαδεκατθέο ζπνπδέο νη νπνίνη σζηφζν, είραλ είηε 

επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν είηε 

κε κηθξή είηε κε κεγαιχηεξε εκπεηξία είηε θαη θαζφινπ εκπεηξία.  Βπηπξνζζέησο, δηέζεηαλ 

είηε άκεζα είηε έκκεζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα ιφγσ ηεο κεγάιεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αγνξά ηνπ 

αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ έγηλε κε 

βάζε ηηο αξρέο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ αιιά θαη Παηδαγσγηθψλ Θεσξηψλ. Γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ην δείγκα ήηαλ ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν ζε εθπαηδεπηέο 

ξνκπνηηθήο φπνπ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε έρνληαο ήδε εκπεηξία 

κε παθέηα ξνκπνηηθήο θαη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θακία εκπεηξία ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη παξαθνινχζεζαλ γηα πξψηε θνξά αληίζηνηρν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο. 

Δξεπλεηηθφο θνπφο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Οη ζηφρνη θαη ζθνπνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ηηο παξαθάησ 

δηαηππψζεηο :A. Ο εθπαηδεπηήο λα κπνξέζεη λα δηεξεπλήζεη εάλ, ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε γηα εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο είλαη θαηάιιειε. Βπηπιένλ, λα 

κειεηεζεί αλ ε εμ απνζηάζεσο κνξθή εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή πνπ 

επέιεμε ν εθπαηδεπηήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, είλαη απνηειεζκαηηθή ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ. B. Να κειεηεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα, ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ 
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επηκνξθσκέλσλ γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ώθφκε, ε κειέηε 

ηεο άπνςεο ησλ επηκνξθσκέλσλ γηα ην εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ 

ξνκπνηηθήο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε κειινληηθφ πξφγξακκα. Άιιεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο (δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά) νη νπνίεο κπνξεί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα 

επεξεάζνπλ ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. Γ. Καηά πφζν πηζηεχνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί 

θαηάιιειε κέζνδν, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.Βπηπιένλ ζθνπφο είλαη, λα αμηνινγεζνχλ νη ηερληθέο πνπ πξέπεη λα επηιέμεη ν 

Βθπαηδεπηήο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο καζεζηαθή δηδαζθαιία θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.Ώθφκε, λα θαζνξηζηεί ε δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ζπκβάιιεη κε ηελ 

ζεηξά ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε, ηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Σερληθέο, Βπνπηηθά Μέζα, Βθπαηδεπηηθφ Τιηθφ θ.α.).  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο είλαη ηα 

παξαθάησ:  

1. ε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ νη επηκνξθνχκελνη φηη ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ξνκπνηηθή είλαη επσθειήο γηα ηνπο ίδηνπο, ψζηε λα 

έρνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ απηή;  

2. ε πνην βαζκφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηκνξθνχκελνπ φπσο ε ειηθία, ην 

θχιν, ε πξνυπεξεζία ζηελ ξνκπνηηθή, ηα ρξφληα εκπεηξίαο θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπ 

θαηάξηηζε, ζπκβάιινπλ ζηελ  θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο χιεο απφ ηνπο  

επηκνξθνχκελνπο  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

3. Καηά πφζν πηζηεχνπλ νη επηκνξθνχκελνη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί θαηάιιειε κέζνδν ψζηε, λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 

Υαξαθηεξηζηηθά Δλήιηθσλ Δθπαηδεπφκελσλ - Κίλεηξα θαη Δκπφδηα πκκεηνρήο. 

Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

γλψζε απφ ηνπο αλήιηθνπο θαη ζίγνπξα θέξνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

ελήιηθεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ ζε έλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο δηφηη θέξνπλ δηάθνξνπο ξφινπο ζηελ θνηλσλία ηελ νπνία δηαβηνχλ κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν αιιά θαη ελέξγεηα ηελ νπνία ζα ζειήζνπλ λα 

δηνρεηεχζνπλ ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ώθφκε, ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη θαη νξηζκέλεο πξνθιήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε 

θπξηφηεξε ηελ αλνκνηνγέλεηα πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξα επίπεδα είηε 

γλσζηηθά, είηε ραξαθηεξνινγηθά, είηε επαγγεικαηηθά θ.α. (Polson, 1993). Βπνκέλσο, 
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κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη. 

Ο Κφθθνο (2005α), αλαθέξεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνπο : α. Φέξνπλ πιήζνο εκπεηξηψλ θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

πξφγξακκα έρνληαο ζηφρνπο ζπγθεθξηκέλνπο. β. Βπηζπκνχλ λα έρνπλ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

θαη έρνπλ παγηψζεη ηξφπνπο κάζεζεο ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη ζεσξνχλ απνδνηηθνχο γηα ηνπο 

ίδηνπο. γ. Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα εκπφδηα γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ακπληηθνχο κεραληζκνχο είηε πνιιέο θνξέο παξαηηνχληαη. 

Οη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο φπσο έρεη ήδε δηαθαλεί απφ ηα παξαπάλσ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Αηάθνξνη εξεπλεηέο αξρηθά 

φπσο νη  Morstain θαη Smart (1974) θαη νη Fujita-Starck, (1996) ζηελ ζπλέρεηα ζηεξηδφκελνη 

ζηελ θιίκαθα εθπαηδεπηηθήο ζπκκεηνρήο ζε δηαθνξεηηθά γλσζηαθά πεξηβάιινληα 

ζρεηηδφκελα κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ αιιά θαη πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο  

δεκηνπξγήζαλ επηά θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ελειίθσλ πνπ 

είλαη ηα αθφινπζα:1. ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο, 2. ε πξνεηνηκαζία ηνπο 

εθπαηδεπηηθά, 3. ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ, 4. ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, 5. ε επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε θαη εμέιημε, 6. ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα γλψζεηο ζε έλα ηνκέα θαη αληηθείκελν, 7. ε αλαδήηεζε θαη πξφιεςε εξεζηζκάησλ απφ ηελ 

θνηλσλία(Wilson&Hayes, 2000) 

Πέξαλ φκσο απφ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο, νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη πνιιέο θνξέο 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα εκπφδηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Δ PatriciaCross (1981), πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία κηαο πξνζέγγηζεο φπνπ 

δηέθξηλε ηνπο ηχπνπ ησλ εκπνδίσλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο : ηα θαηαζηαζηαθά εκπφδηα-

situational,ηα ζεζκηθά εκπφδηα-institutionalbarrier, ηα πξνδηαζεηηθά εκπφδηα-

dispositionalbarriers.  

    Ο Κφθθνο (1999), ζηνλ αληίπνδα δηέθξηλε ηα εκπφδηα απηά θαη ηνπο θξαγκνχο ζε δπν 

θαηεγνξίεο ζηα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά. 

 

Δμσηεξηθά Δκπφδηα Δζσηεξηθά Δκπφδηα 

Ώπηά ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη 

νξγαλσκέλν. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλα 

πξφγξακκα είλαη νξγαλσκέλν κε εζθαικέλν ή 

πξφρεηξν ηξφπν, έρεη πξνβιήκαηα ζηελ δνκή 

ηνπ, ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή, έρνπλ σο 

απφηνθν λα νδεγνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

απνγνήηεπζε θαη πηζαλή αδηαθνξία. 

Ώπηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν 

θαη κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο είηε ζε παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξν ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο. Σα εζσηεξηθά εκπφδηα έρνπλ κηα 

δπζρέξεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο φκσο αο ηα 

δνχκε πην αλαιπηηθά. 
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Οη Θεσξίεο Μάζεζεο Δλειίθσλ 

ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ππάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ώπφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη φζεο δελ αλαθέξνληαη εδψ είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο 

είλαη νη παξαθάησ. H Ώλδξαγσγηθή Θεσξία, ηνπ Malcolm Knowles: Ο Knowles, κε ηελ 

ζεσξεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε έδσζε έκθαζε ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη 

ηελ δπλαηφηεηα πνπ νη ίδηνη έρνπλ ζηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζε 

αληίζεζε, κε ηνλ Kolb o νπνίνο αλέδεημε ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ νη εκπεηξίεο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι 

(Παπιάθεο, 2018).O Κχθινο ηεο Μάζεζεο, ηνπ David Kolb: Ο David Kolb, ζεψξεζε φηη ε 

εκπεηξία είλαη ε αθεηεξία ή θαη ην κέζν απφ ην νπνίν μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Χζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην θάζε άηνκν αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο 

εκπεηξίεο, φκσο αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εκπεηξία απνηειεί εθείλν ην εξέζηζκα 

πνπ ζα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Δ κάζεζε επνκέλσο ζχκθσλα κε ην Kolb, 

είλαη εθείλε ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη γλψζε κέζα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο εκπεηξίαο  (Kolb, 1984: 38). H κάζεζε πνπ νδεγεί ζηελ Κνηλσληθή Ώιιαγή, ηνπ Paulo 

Freire : Γηα ηνλ Paulo Freire, ε εθπαίδεπζε είλαη κηα απειεπζεξσηηθή δηαδηθαζία, έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θξηηηθή ζθέςε, κε ηελ νπνία νη επηκνξθνχκελνη ζα 

πξνρσξήζνπλ ζε απηφ-αμηνιφγεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ, ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

ηνπο επηκνξθσηέο θαη ζα δηακνξθψζνπλ κηα ζρέζε νπζία κε ηελ γλψζε (Freire, 1970). O 

Freire ππνζηήξημε έληνλα ηελ «Λατθή Βθπαίδεπζε», ψζηε νη απνθιεηζκέλεο απφ ηελ 

θνηλσλία νκάδεο λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξηρηνχλ. Ώπηέο, ζεσξνχζαλ φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

απνηειεί πξσηαξρηθά πξαθηηθή θαη πεγή γλψζεο, αιιά πξέπεη λα απνηειεί κηα πνιηηηθή 

πξαθηηθή εληφο πιαηζίνπ κηαο νινθιεξσκέλεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο (Παπιάθεο, 

2018).H Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ηνπ Jack Mezirow : Δ πξνζέγγηζε απηή ινηπφλ, δίλεη 

έκθαζε ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ ψζηε, λα πξνρσξήζεη ζε ζεηηθή αιιαγή κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ, γηα λα πξνβεί φρη απιά ζε έλα ζηνραζκφ αιιά ζε έλα θξηηηθφ 

ζηνραζκφ. Με ηελ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, ν Μezirow, ππνζηήξημε φηη ε έλλνηα ηεο 

κάζεζεο δελ είλαη κφλν κηα ζπγθέληξσζε λέαο γλψζεο πνπ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηηο πξν 

ππάξρνπζεο, αιιά απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη 

παξαδνρψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην θάζε άηνκν ιεηηνπξγεί  (Κφθθνο, 2005α, 2005β). H 

Σξηζδηάζηαηε κάζεζε, ηνπ Knud Illeris : Δ ζεσξεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε απνηειεί ην 

απνηέιεζκα δχν ζεκειηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ ηεο κάζεζεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχλ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ζε «ζπγθεθξηκέλα ζπγθείκελα θαη ηηο 

επηθξαηνχζεο ζρέζεηο εμνπζίαο» φπσο αλαθέξεη ν Γνπγνπιάθεο (2020). Δ κηα δηεξγαζία 

ζρεηίδεηαη ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία δηαιεθηηθήο θχζεο  ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη θαη αλαπηχζζεηαη απφ φπνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ζην 

νπνίν επηδξά. Βλψ ε δεχηεξε απνηειεί κηα εθ ησλ έζσ δηεξγαζία ςπρηθήο θαη βηνινγηθήο 

κάζεζεο, φπνπ ην άηνκν ζέηεη ζε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη θαη 

είηε ηα απνδέρεηαη γηα λα ηα ελζσκαηψζεη ζηα παξειζφληα λνεηηθά ζρήκαηα ηνπ, είηε ηα 

απνξξίπηεη σο  ζηνηρεία πνπ δελ θαηαλφεζε. Ώπηά ηα λέα εξεζίζκαηα ηα ρξεζηκνπνηεί ψζηε 
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λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη ήδε.H Βκπεηξηθή Μάζεζε, ηνπ 

Peter Jarvis : Δ καζεζηαθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ Jarvis, μεθηλά φηαλ ην άηνκν έξζεη ζε 

επαθή κε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή εκπεηξία ε νπνία ζα δψζεη ηελ επθαηξία θαη 

ηελδπλαηφηεηα γηα κάζεζε θαη κε βάζε απηφ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «κάζεζε είλαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εκπεηξίαο ζε γλψζε, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο» (Jarvis, 1987, ζει.8). 

Oη Σξφπνη Μάζεζεο θαη ηα πζηήκα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο (.Γ.Μ.) 

ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, δηαθξίλνπκε ηξείο ηξφπνπο: α. ηελ Αηα Γψζεο Βθπαίδεπζε, κηα 

καζεζηαθή δηαδηθαζία νξηνζεηεκέλε ζηνλ ρψξν θαη ρξφλν, β. ηελ εμ απνζηάζεσο 

Βθπαίδεπζε φπνπ γηα ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο αλαγθαία είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ εξγαιείσλ ηεο, επξφθεηην γηα έλα κνληέιν φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο επεμεξγάδεηαη ηελ 

πιεξνθνξία. ηελ εμ απνζηάζεσο δελ ππάξρεη νξηνζεηεκέλνο ρψξνο θαη ρξφλνο. Βίλαη κηα 

κνξθή κάζεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλεξγαηηθφηεηα, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, επνηθνδνκεηηθή – ειεχζεξε θαη πξνζσπνπνηεκέλε-εμαηνκηθεπκέλε 

κάζεζε. γ. Σελ Μηθηή Μάζεζε, κηθηή ινηπφλ κάζεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο κηα 

πξνζέγγηζε παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα αθνχ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο παξαηεξνχκε φηη 

ζπλδπάδεη αθελφο ηελ θνηλσληθνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζε κηα ηάμε θαη αθεηέξνπ ηα ηερλνινγηθά εμειηγκέλα εξγαιεία κάζεζεο πνπ 

ζα θάλεη ρξήζε ν εθπαηδεπφκελνο ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο (Dziuban, 

Hartman, &Moskal, 2004). H πβξηδηθή ή κηθηή κάζεζε νπζηαζηηθά νδεγεί ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία πξνάγεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε αιιά 

θαη ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε απφηνθν λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σα πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Μάζεζεο(.Α.Μ.), απνηεινχλ εθαξκνγέο ινγηζκνχ γηα λα κπνξεί 

θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο, λα νξγαλψζεη έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ κέζα απφ έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Βπξφθεηην νπζηαζηηθά, γηα Πιαηθφξκεο ηειεθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  φπνπ ν εθπαηδεπηήο 

ελαπνζέηεη ην πιηθφ, ην παξαθνινπζεί, ην αλαζεσξεζεί θαη αιιεινεπηδξά κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είηε κέζσ ζχγρξνλσλ, είηε κέζσ αζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Ώπηέο νη πιαηθφξκεο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (Μηραινχδε, 2007). Σα .Α.Μ. αμηνπνηνχληαη θαη ζην 

πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ δηα δψζεο 

εθπαίδεπζε. Σα .Α.Μ. επνκέλσο, απνηεινχλ εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα κε ηα νπνία 

δηαρεηξίδεηαη ε γλψζε θαη νη εθπαηδεπηέο νξγαλψλνπλ νπζηαζηηθά ην καζεζηαθφ ζθέινο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ζηα .Α.Μ. έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή, αιιεινεπηδξνχλ θαη δέρνληαη 

αλαηξνθνδφηεζε θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. 

Η Ρνκπνηηθή θαη ε Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή 

Σν Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, αλαθέξεη γηα ηνλ φξν ξνκπφη ηα παξαθάησ : «Με ηελ 
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έλλνηα Ρνκπφη νξίδεηαη κία κεραλή, ε νπνία δηα κέζνπ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

πξνγξακκαηίδεηαη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη κηα ζεηξά ζχλζεησλ ελεξγεηψλ» 

(OxfordUniversity, 2020). Σα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ εηζβάιιεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζε δηάθνξα ζθέιε. Ώπφ απηφ 

θαη κφλν, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ αμία πνπ έρεη ψζηε λα εθαξκνζηεί ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο κε απφηνθν νη λένη λα είλαη ηθαλνί ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο πνπ έρεη κηα θνηλσλία ηερλνινγηθά 

εμειηγκέλε. 

Δ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή έρεη σο θχξην ζηφρν λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο έλα πιήζνο εκπεηξηψλ θαη δεμηνηήησλ, ηθαλψλ λα νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε 

θαη εθαξκνγή γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ζηάζεσλ κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

θαηαζθεπή αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ξνκπφη. Με ηελ έλλνηα ξνκπφη, εδψ 

πεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα αλεμαξηήησο ζρεδηαζκνχ, 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θιίκαθαο. ρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, απηνί 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα απζηεξά δνκεκέλε πξνζέγγηζε αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θιίκαθα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε εθαξκνγή ηνπο. Ώπφ απηφ είλαη άκεζα αληηιεπηφ φηη νη ζηφρνη 

απηνί, είλαη δηαθνξεηηθνί ζηελ πξσηνβάζκηα, ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο παξά ην γεγνλφο φηη 

αλαθέξνληαη φινη ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ θαη νη 

Chambers θαη Carbonaro (2003). Βπηπξνζζέησο, είλαη άμην κλείαο ην γεγνλφο φηη ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζηνρεχεη ζηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ ηφζν 

κε ην ίδην ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν απηήο, φζν θαη ζην λα ηνπο παξέρεη ην πιαίζην εθείλν 

γηα λα ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ θαηαλφεζε άιισλ επηζηεκνληθψλ ζρέζεσλ θαη πξνζεγγίζεσλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ησλ ελλνηψλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ηεο επηζηήκεο ηεο κεραληθήο 

θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Δ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

επνκέλσο, κέζα απφ ην πιήζνο ησλ λέσλ εθαξκνγψλ ηεο αιιά θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

είρε σο απφξξνηα, λα κεηαηξέςεη έλα κεραληθφ αληηθείκελν πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ην 

ξνκπφη, ζε έλα εξγαιείν πνπ πξνάγεη ηελ εθπαίδεπζε θαη κπνξεί πιένλ λα εθαξκνζηεί ζην 

ζηελά νξηνζεηεκέλν πεξηβάιινλ κηαο ζρνιηθήο ηάμεο (Chambers&Carbonaro, 2003). Ώλ θαη 

αλαθεξφκαζηε ζε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δελ ζα κπνξνχζε λα κελ γίλεη αλαθνξά 

ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο, κηαο θαη νη εθπαηδεπηέο ζα έρνπλ καζεηέο ζηνπο νπνίνπο ζα 

κεηαθέξνπλ ηελ γλψζε. Βίλαη θνηλά απνδεθηφ γηα ηελ κάζεζε, φηη απηή απνηειεί κηα 

ζπλερφκελε δηεξγαζία κε ζηφρν ηηο αιιαγέο ζην γλσζηαθφ ππφβαζξν ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Έηζη ζηηο Παηδαγσγηθέο Θεσξίεο έρνπκε : α. ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, β. ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ, θαη γ. ηηο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

ηελ Θεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ – Βπνηθνδνκηζκνχ ηεο γλψζεο ηνπ 

JeanWilliamFritzPiaget ζηεξίδεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή αθνχ ε κάζεζε ζηελ πεξίπησζε 

απηή εηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νηθνδνκείηαη κέζα απφ κηα θιηκαθνχκελε θαη 

πξννδεπηηθή εζσηεξηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ (Papert, 1991). Οη εθπαηδεπφκελνη, αθνινπζψληαο 

κηα απηφλνκε θαη απηφ – θαηεπζπλφκελε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγνχλ ηα 
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θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ ρξεηάδνληαη κε ηειηθφ ζθνπφ 

λα νδεγεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζαλ ή λα κειεηήζνπλ θαη λα εξεπλήζνπλ ην 

δήηεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε γλψζε νηθνδνκείηαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ 

εκπινθή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ πνπ 

ζέηνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα σο αληηθείκελα ζηελ Βθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ηηο θαηαζθεπέο απφ ηα ηνπβιάθηα ή αθφκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα 

ζρεδηάζεη θαη ζα αλαπηχμεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην Ρνκπφη ηνπ 

(Harel, 1991). Δ εκπινθή ινηπφλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ελεξγή ζε φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή κέρξη θαη ηελ αλάπηπμε 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαζ‘ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη δεκηνπξγία ηνπ ξνκπνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηνλ ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαίδεπζε 

(Chambers&Carbonaro, 2003).  

Ο ρεδηαζκφο θαη ε Αλάπηπμε ηνπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Έξεπλα. 

O ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα εθπαηδεπηέο ξνκπνηηθήο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ελφο Κέληξνπ Αηα ΐίνπ Μάζεζεο (Κε.Αη.ΐη.Μ.).Ο θχξηνο 

ζθνπφο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ 

ξνκπνηηθήο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ζα ιάβνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ηάμεηο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ είηε αξράξηνη 

εθπαηδεπφκελνη είηε είραλ  κηα εκπεηξηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο θαη επηζπκνχζαλ λα απνθηήζνπλ νινθιεξσκέλεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε κέζα απφ έλα δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ Κέληξν Αηα ΐίνπ Μάζεζεο κε 

εθπαηδεπηή πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ Ώθαδεκία Ρνκπνηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick θαη 

ηελ LegoEducation. Ο ζρεδηαζκφο αθνξνχζε ηκήκαηα εμ απνζηάζεσο κάζεζεο, φπσο 

νξίζηεθε  θαη ζηελ νξγάλσζε αιιά θαη ζηελ δφκεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. ηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζηνρνζεζία, ε νπνία είλαη δηαθξηηή ζε ηξία επίπεδα, 

ζην γλσζηαθφ επίπεδν, ζην επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη ζην επίπεδν ησλ ζηάζεσλ  (Σζηκπνπθιή 

& Φίιηππο, 2010 ·Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα : α. ε Δπίπεδν 

Γλψζεσλ, λα γλσξίζνπλ ην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα LegoWeDo 2.0, λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα θαηαιάβνπλ ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ. β. ε Δπίπεδν 

-Ηθαλνηήησλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα LegoWeDo 2.0, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ιεηηνπξγίεο κε ην ελ ιφγσ ξνκπνηηθφ ζχζηεκα, λα ειέγρνπλ ηελ ρξήζε 

ηνπο. γ. ε επίπεδν ζηάζεσλ, λα αηζζαλζνχλ γλψζηεο ηνπ ελ ιφγσ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

λα απνκπζνπνηήζνπλ ηελ δπζθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλεμαξηήησο επηπέδνπ, λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Βξγαζηαθήο – 

Πξνζσπηθήο). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ξνκπνηηθήο πνπ ζρεδηάζηεθε έιαβε ππ‘ φςε ηνπ νξηζκέλεο 
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ζπληζηψζεο. Ώπηέο ζρεηίδνληαη ηφζν κε  ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δέρηεθε ν εηζεγεηήο απφ 

ηελ νκάδα κε βάζε ην καζεζηαθφ ζπκβφιαην αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

LegoEducation. Δ δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνινχζεζε ηελ εκπεηξηθή 

κάζεζε ηνπ Jarvis. Σo ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Jarvis ζχκθσλα θαη κε ηνλ Κνπιανπδίδε 

(2011) έρεη δνκεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Knowles, Kolb, 

Mezirow θαη Freire, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Γηα ηνλ ελήιηθα εθπαηδεπφκελν ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία άξρεηαη φηαλ ν ίδηνο έξρεηαη ζε επαθή κε κηα εκπεηξία, ε νπνία ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε επαγγεικαηηθή πξννπηηθή γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Σν ππνθείκελν επνκέλσο, ελ πιήξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία είλαη επξηζθφκελν, δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία λα κπνξέζεη λα ιάβεη 

λέεο γλψζεηο ψζηε λα ηηο εληάμεη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ βίν θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

ελαξκνληζηεί ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο θαη λα αλαβαζκηζηεί 

επαγγεικαηηθά ζην πιαίζην απηήο. Ο εθπαηδεπφκελνο πιένλ ζα απνθηήζεη κηα λέα εκπεηξία 

θαη ζα νδεγεζεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνραζκνχ γηα λα κπνξέζεη λα 

δηακνξθψζεη λένπο ηξφπνπο ζθέςεο, λέεο δεμηφηεηεο αιιά θαη ζηάζεηο ζχκθσλα θαη κε ηελ 

ζηνρνζεζία ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο (Jarvis, 1995).  

Ώληίζηνηρα, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξαθνινχζεζαλ έρεη δνκεζεί ζηελ βάζε ηνπ 

Βπνηθνδνκηζκνχ ηεο γλψζεο ηνπ Piaget, κέζα απφ κηα θιηκαθσηά πξννδεπηηθή θαη 

εζσηεξίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ (Papert, 1991).Έηζη ην πιηθφ γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηεο απηφλνκεο θαη απηφ - θαηεπζπλφκελεο κάζεζεο, 

αθνχ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη νη αληίζηνηρνη δηακεζνιαβεηέο κε ηειηθφ 

ζηφρν λα νδεγεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη έζεζαλ ή λα 

κειεηήζνπλ θαη λα εξεπλήζνπλ ην δήηεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί δίλνληαο ηα ελαχζκαηα αθφκε 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε γλψζε 

νηθνδνκείηαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ 

ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ.Δ εκπινθή ινηπφλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ελεξγή ζε 

φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ γηα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή κέρξη θαη ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

θαζ‘ φιε ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δεκηνπξγία ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν πνπ ζα αλαπηπρζεί  ε εθπαίδεπζε (Chambers&Carbonaro, 2003). 

Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε θαη Πεξηγξαθή Δξσηεκαηνινγίνπ 

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα αμηνπνηήζεθε θαη ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή έξεπλα, κηαο θαη ππήξμε  

ζπιινγή δεδνκέλσλ ηφζν κε πνζνηηθά εξγαιεία, δειαδή κε ηνλ ζρεδηαζκφ, δεκηνπξγία, 

δφκεζε θαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, φζν θαη κε πνηνηηθά εξγαιεία δειαδή δηελέξγεηα 

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ (σθξάηνπο , 2019). Βίλαη γλσζηφ απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη, ε 

ρξήζε πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ ζε κηα έξεπλα, βνεζά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 76 of 452                                                                                                              

ηεο αμηνπηζηίαο απηήο (Βπαγγέινπ, 2014).  

Με βάζε ινηπφλ ηελ έξεπλα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ είραλ σο εξγαιείν-κέζν 

ζπγθέληξσζεο γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα  έλα εξσηεκαηνιφγην θαηάιιεια δνκεκέλν γηα ηνλ 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη νξηζκέλεο ζπλεληεχμεηο γηα ηελ πνηνηηθή βαζηδφκελεο ζε θιείδα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε αθξηβψο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

Πνζνηηθή Έξεπλα 

Δ πνζνηηθή έξεπλα, δηελεξγήζεθε κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θιίκαθαο Likert, θαζψο νη 

έλλνηεο ηεο θαηαιιειφιεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ απηφ είλαη 

κεηξήζηκεο (Creswell, 2013). πλεπψο, o εξεπλεηήο κπφξεζε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, λα 

κεηξήζεη ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (1
ν
 θαη 3

ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ζε απηφ (2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα) κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν (Cohen, 

Manion&Morrison, 2007). Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, είλαη 

απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη 

εχθνια ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο (Hayes, 2013), θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη καζεκαηηθέο-

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα (Muijs, 2010). Μεγάιν πιενλέθηεκα ησλ 

πνζνηηθψλ εξεπλψλ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο κεγάινπ δείγκαηνο αιιά θαη ε επαγσγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε νπνία δχλαηαη λα γεληθεχζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο γηα ηνλ πιεζπζκφ (Floyd-Fowler, 2014), εθφζνλ δελ εκπεξηέρεηαη ζεκαληηθφ 

ζπζηεκαηηθφ ζθάικα ζηελ δεηγκαηνιεςία (Φαξκάθεο, 2017) θαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

έρνπλ εθαξκνζηεί ζσζηά (Παπαλαζηαζίνπ, & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Σέινο, λα ζεκεησζεί 

φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, είλαη κε πεηξακαηηθφο, θαζψο ζθνπφο ηνπ εξεπλεηή 

είλαη λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ νκάδσλ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ απηφ, ρσξίο φκσο λα 

δηεξεπλεζεί ε αηηία (Salkind, 2010). 

Γηα ην ζέκα ηεο έξεπλαο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα απφ πξνεγνχκελεο, 

έξεπλεο, ν εξεπλεηήο επνκέλσο, απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν εξσηεκαηνιφγην 

επηδηψθνληαο φζν ην δπλαηφλ απηφ λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα θαη αξηηφηεξα ζηηο πξνζδνθίεο 

πνπ έρεη ζέζεη γηα ηελ παξνχζα έξεπλα αιιά θαη δηφηη επηζπκία ηνπ είλαη λα είλαη δνκεκέλν 

κε βάζε ην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο. Ο εξεπλεηήο επνκέλσο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έιαβε ππ‘ φςε ηνπ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : α. Αεδνκέλα απφ παξαπιήζηεο 

έξεπλεο αληίζηνηρεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. β. Μειέηε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε ηζνηφπνπο γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. γ. ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ 

Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ θαη ηελ Βθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή ζρεηηθά κε ην ηξφπν θαη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 44 εξσηήζεηο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε 4 

ελφηεηεο. Δ 1
ε
 ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απνηειείηαη απφ 7 
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εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κειεηψληαο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ γεληθή 

πξνυπεξεζία θαη ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, ηηο ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή 

θαη ηνπο ιφγνπο ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Δ 2
ε
 ελφηεηα πεξηιακβάλεη 30 

εξσηήζεηο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert 1-5 : 1.Καζφινπ   2.Λίγν   3.Ώξθεηά   4.Πνιχ   

5.Πάξα Πνιχ θαη αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εθπαηδεπηή. Δ 2
ε
 ελφηεηα απνηειείηαη απφ 2 ππφ-ελφηεηεο ηελ α. 

«πκκεηνρή ζηελ Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ θαη Οθέιε Βθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» 

(2,4,6,9,10,13,15,16,18,20,22,23,27,29,30) θαη ηελ β. «Υξήζε Βλεξγεηηθψλ Σερληθψλ» 

(1,3,5,7,8,11,12,14,17,19,21,24,25,26,28). Οη εξσηήζεηο γηα ηελ ««πκκεηνρή ζηελ 

Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ θαη Οθέιε Βθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα 

κε ηηο κειέηεο ησλ  Καξαιήο, (2016), Alimisisetal. (2005), θαη Ώλαγλσζηάθεο & Φαραληίδεο, 

(2014), ελψ νη εξσηήζεηο γηα ηελ «Υξήζε Βλεξγεηηθψλ Σερληθψλ» θαηαζθεπάζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ Φξαγθνχιεο & Ώλάγλνπ, (2014) θαη Cole&Foster, (2008). 

Δ 3
ε
 ελφηεηα πεξηιακβάλεη 2 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην Κε.Αη.ΐη.Μ., ελψ ε 4

ε
 ελφηεηα 5 

εξσηήζεηο θιίκαθαο Likert 6 βαζκίδσλ 0-5 :  0.Καζφινπ 1.Πνιχ Λίγν 2.Λίγν   3.Ώξθεηά   

4.Πνιχ   5.Πάξα Πνιχ, ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα, κε ηηο 

εξσηήζεηο λα ζηεξίδνληαη ζηελ κειέηε ηνπ Κφθθνπ. (2005). Δ δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 10 ιεπηά. 

    Σν  εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή κε εξσηήζεηο δήισζεο κε 

βάζε ηελ δηαηχπσζε ζέζεο ζην εξψηεκα, δηαλεκήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζα ζηελ 

πιαηθφξκα αζχγρξνλεο κάζεζεο ζε αξρείν pdffillable ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κεηά ην πέξαο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ήηαλ ζπλνδεπφκελν απφ ελεκεξσηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία 

αλαγξάθνληαλ νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο.  

Πνηνηηθή Έξεπλα 

Δ πνηνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί επηπιένλ πιεξνθνξία ζην 1
ν
 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ απηφ. θνπφο ηνπ εξεπλεηή, ήηαλ κε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ δελ είλαη θαζνδεγεηηθέο, λα αθήζεη ειεχζεξνπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία, λα 

απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φπσο πσο θαη γηαηί θαη γεληθφηεξα λα αλαδείμεη θαηλφκελα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ (Εσζεθίδεο 2003).Σν πξσηφθνιιν 

ζπλέληεπμεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 2 ελφηεηεο. Δ 1
ε
 ελφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη 8 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηηο 

θχξηεο ζπνπδέο, ηηο ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή, ηνπο ιφγνπο ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή, ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Δ 2
ε
 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη 5 εξσηήζεηο, ρσξηζκέλεο ζε 3 ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα, ε Καηαιιειφιεηα εθπαηδεπηή θαη ε Καηαιιειφιεηα 

πξνγξάκκαηνο 
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Σν Γείγκα ηεο Έξεπλαο  

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο  ζεσξείηαη νη εθπαηδεπηέο ξνκπνηηθήο κε εκπεηξία θαη αξράξηνπο 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. 

Δ επηινγή  απηή γίλεηαη γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : α. ηα ππνθείκελα έρνπλ ήδε εκπεηξία 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απφ έσο θαη  6 κήλεο έσο θαη 3 έηε, απηφ βνεζά ηνλ εξεπλεηή 

λα ιάβεη δεδνκέλα θαη απφ αξράξηνπο ζρεηηθά ζπκκεηέρνληεο αιιά θαη απφ ζπκκεηέρνληεο 

κε εκπεηξία. β. Βμαηηίαο ηνπ θφζηνπο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνθεηκέλσλ γίλεηαη δηφηη έρνπλ πξφζβαζε ζε ήδε ππάξρνληα εμνπιηζκφ, 

είηε δηθφ ηνπο είηε ηνπ θέληξνπ πνπ εξγάδνληαη θαη δελ απαηηείηαη επηπξφζζεηε δαπάλε. γ. 

Σα ππνθείκελα έρνπλ γλψζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επνκέλσο κπνξνχλ πην εχθνια λα 

αληηιεθζνχλ εάλ ην πξφγξακκα ζα θαιχςεη φια ηα δεδνκέλα. δ. ζε θάζε έλα απφ ηα δέθα 

groupo έλαο ζπκκεηέρνληαο έρεη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα εκπεηξία απφ ηνλ δεχηεξν θαη απηφ 

γίλεηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή εμέιημε θαη ε αλνκνηνγέλεηα επηπέδσλ φπσο ζε κηα 

πξαγκαηηθή ηάμε ξνκπνηηθήο θαη ε. ην πιήζνο ησλ εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο είλαη ζρεηηθά 

κηθξφ αθφκε, επνκέλσο κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ην πηινηηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα 

δηαζθαιηζηεί εάλ φλησο απηφ ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί πιήξσο λα εθαξκνζηεί ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

Δ παξνχζα έξεπλα έρεη δηεμαρζεί απφ ηηο 15 Ενπιίνπ 2020  έσο ηηο 31 Ώπγνχζηνπ 2020, θαη ε 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε ηηο παξαθάησ ζπληζηψζεο : α. Σελ εμεχξεζε ηνπ 

δείγκαηνο πνπ θξίζεθε σο αληηπξνζσπεπηηθφ, β. Σελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ, γ. Σα 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα, θαη δ. ηνλ δηαηηζέκελν ρξφλν.ηελ πεξηνρή πνπ έρεη δηεμαρζεί ε έξεπλα 

ηα επίζεκα κνλαδηθά εξγαζηήξηα ξνκπνηηθήο (κε ην φξν κνλαδηθά ππνινγίδνπκε θέληξα πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην εξγνδφηε αλεμαξηήησο αξηζκνχ παξαξηεκάησλ) δελ μεπεξλνχλ ηα πελήληα 

ζε έλα πιεζπζκφ ελφο εθαηνκκπξίνπ θαηνίθσλ φπσο ζηελ Θεζζαινλίθε 

πνππξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα επνκέλσο, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη ε επηινγή 30 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο απφ αληίζηνηρα  δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα ξνκπνηηθήο ζην ζχλνιν 

ησλ 46, απνηειεί έλα δείγκα, πεξίπνπ ηνπ 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Χο πεξηνρή φπσο 

αλαθέξζεθε ήδε, ν εξεπλεηήο επέιεμε ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ιφγνπο 

πξνζβαζηκφηεηαο, νηθνλνκηθνχο θαη πξαθηηθνχο θαζψο θαη γηα ηνλ ιφγν φηη θαη ν ίδηνο 

θαηνηθεί ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη επαγγεικαηηθά. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηελ έξεπλα έγηλε ρξήζε δεηγκαηνιεςίαο θαηά 

ζηξψκαηα. Βλ αξρή επηιέρζεθαλ εθπαηδεπηέο – επηκνξθνχκελνη κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη 

πξνυπεξεζία ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ην λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κνλαδηθά φπσο 

νξίζηεθε παξαπάλσ εξγαζηήξηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί ζηελ 

πνζνηηθή έξεπλα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο. Παξάιιεια, απηφ ην γεγνλφο νδεγεί θαη ζε κείσζε ηνπ 

ζθάικαηνο δεηγκαηνιεςίαο. ηελ ζπλέρεηα κε εθαξκνγή ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο κε βάζε ηα 

παξαπάλσ, ν εξεπλεηήο θαζφξηζε πνηνη επηκνξθνχκελνη-ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, έιαβαλ 

κέξνο ζηελ πνζνηηθή δεηγκαηνιεςία ψζηε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ 46 εξγαζηεξίσλ λα 
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θαηαιήμεη ζηα 15 group ησλ δχν αηφκσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα απφ ην δείγκα επηιέρζεθαλ ηπραία 8 

εθπαηδεπηέο ηζάξηζκνη κε βάζε ην θχιν (Άλδξεο – Γπλαίθεο) θαη ηελ ίζε πξνυπεξεζία  ηνπο  

γηα λα εμαζθαιηζηεί θαη εδψ ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 

Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο 

Έγηλε ρξήζε ηνπ παθέηνπ ζηαηηζηηθήο ΕΐΜ SPPS 24 γηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ππνινγηζκψλ πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ησλ 

ηζνδηαζηεκηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο κέζεο ηηκήο θαη 

ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ελψ ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ κε ζπρλφηεηεο θαη πνζνζηά. 

Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο θαη ην ινγηζκηθφ MicrosoftOfficeExcel γηα ζρεδηαζκφ 

γξαθεκάησλ.  

ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε-παξακεηξηθνί έιεγρνη ιφγσ κηθξφ πιήζνο 

ζπγθξηλφκελσλ δεηγκάησλ θαη κε θαλνληθψλ θαηαλνκψλ. πγθεθξηκέλα γηα ζχγθξηζε 

δηακέζσλ 2 αλεμάξηεησλ κηθξψλ δεηγκάησλ (n<30), πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο MannWhitney ελψ γηα 3 θαη 

πεξηζζφηεξα ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο KruskalWallis. Βπηπιένλ, γηα έιεγρν ζπζρέηηζεο 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε 

παξακεηξηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman. O έιεγρνο θαλνληθφηεηαο έγηλε κε ρξήζε 

ηνπ ShapiroWilktest. Δ ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην 5% ( ηψκθνο, & Μαχξνο, 

2008).Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαιχζεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. 

Δ ζεκαηηθή αλάιπζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα παξαθάησ 6 ζηάδηα : 1.Βμνηθείσζε κε ηα 

δεδνκέλα, 2. Κσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, 3. Ώλαδήηεζε ζεκάησλ, 4. Ώλαζεψξεζε ησλ 

ζεκάησλ, 5. Οξηζκφο θαη νλνκαζία ησλ ζεκάησλ θαη 6. Ώλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  

(Braun&Clarke, 2006) 

Αμηνπηζηία ηεο Έξεπλαο 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα, ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ειέγρζεθε κε ηνλ δείθηε εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο CronbachAlpha, φπνπ ηθαλνπνηεηηθέο ζεσξνχληαη νη ηηκέο άλσ ηνπ 0,7 (Γαιάλεο, 

2012). Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο γηα ηνπο 

παξάγνληεο ηεο έξεπλαο. Πξνθχπηεη φηη ε αμηνπηζηία γηα ηνλ παξάγνληα «πκκεηνρή ζηελ 

Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ θαη Οθέιε Βθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» είλαη α=0,963, γηα ηνλ 

παξάγνληα «Υξήζε Βλεξγεηηθψλ Σερληθψλ» α=0,947 θαη γηα ηνλ παξάγνληα «Εθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» α=0,753. Οη εξσηήζεηο R, ππνδειψλνπλ αληηζηξνθή, επεηδή έρνπλ 

αληίζεην λφεκα απφ απηφ ηνπ παξάγνληα. Δ αληηζηξνθή έγηλε κε ρξήζε ηνπ ηχπνπ 

Βξψηεζε_R=(ειάρηζηε + κέγηζηε ηηκή)-Βξψηεζε (Fives&Buehl, 2012). 
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Παξάγνληαο Δξσηήζεηο Cronbach Alpha 

πκκεηνρή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

θαη Οθέιε Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 

2,4,6,9,10,13,15,16,18R,

20R,22R,23R,27,29,30 

0,963 

Υξήζε Δλεξγεηηθψλ Σερληθψλ 1,3,5,7,8,11,12,14R,17R,

19R,21R,24,25R,26R,28 

0,947 

Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 1-5 0,753 

Πίλαθαο 1: Ώλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ παξαγφλησλ 

Πεξηγξαθή Γείγκαηνο 

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ. Tν 60,0% 

(Ν=18) ήηαλ άλδξεο θαη ην 40,0% (Ν=12) γπλαίθεο. ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ην 33,3% 

(Ν=10) ήηαλ 30-39 εηψλ, ην 30,0% (Ν=9) 22-29, ην 23,3% (Ν=7) 40-49 θαη ην 13,3% (Ν=7) 

50 εηψλ θαη άλσ. ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 60,0% (Ν=18) ήηαλ απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 23,3% (Ν=70) ΕΒΚ θαη ην 16,7% (Ν=5) θνιιεγίσλ. Βπίζεο, ην 

56,7% (Ν=17) έρεη θάλεη ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή, ελψ ην 43,3% (Ν=13) δελ έρεη θάλεη. 

Ώθφκε, ην 56,7% (Ν=17) αζρνιείηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή γηα ιφγνπο 

ελδηαθέξνληνο, ελψ ην 43,3% (Ν=13) γηα ιφγνπο εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο. ρεηηθά κε ηα 

έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ην 36,7% (Ν=11) δήισζε 1-5 έηε, ην 33,3% (Ν=10) 6-10, ην 

16,7% (Ν=5) ιηγφηεξν απφ 1 έηνο, ελψ ην 13,3% (Ν=4) 11-20 έηε. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ 

πξνυπεξεζία ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ην 40,0% (Ν=12) έρεη πξνυπεξεζία 7-12 κήλεο, ην 

33,3% (Ν=10) 13-18 κήλεο, ην 13,3% (Ν=4) έσο 6, ελψ ηα άηνκα ηα νπνία είραλ 19-24 κήλεο 

πξνυπεξεζία θάιππηαλ ην 6,7% (Ν=2) ηνπ δείγκαηνο, φπσο θαη ηα άηνκα ηα νπνία είραλ 

πάλσ απφ 24 κήλεο πξνυπεξεζία.   

 

ηνηρείν Καηεγνξία Ν f% 

Φχιν 
Άληξαο 18 60,0 

Γπλαίθα 12 40,0 

Ζιηθία 

22-29 9 30,0 

30-39 10 33,3 

40-49 7 23,3 

50 θαη άλσ 4 13,3 

Απφθνηηνο 

Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 18 60,0 

Κνιιεγίσλ 5 16,7 

ΕΒΚ 7 23,3 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 81 of 452 

πνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή 
ρη 13 43,3 

Ναη 17 56,7 

Με ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή αζρνιείζηε γηα 

ιφγνπο 

Βλδηαθέξνληνο 17 56,7 

Βξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο 13 43,3 

Έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

<1 5 16,7 

1-5 11 36,7 

6-10 10 33,3 

11-20 4 13,3 

Πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε 

κήλεο 

0-6 4 13,3 

7-12 12 40,0 

13-18 10 33,3 

19-24 2 6,7 

>24  2 6,7 

Ν: στλόηεηα θαη f %: τεηηθή ζστλόηεηα % 

Πίλαθαο 2: Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Κε.Αη.ΐη.Μ. Σν 43,3% (Ν=13) δήισζε πσο ν ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπ Κε.Αη.ΐη.Μ. γηα ην 

πξφγξακκα ηνπο, είλαη φηη  γλψξηδε ηελ χπαξμε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Κε.Αη.ΐη.Μ., ην 33,3% (Ν=10) φηη ηνπ ην πξφηεηλαλ  άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ παιαηφηεξν 

πξφγξακκα, θαη ην 23,3% (Ν=7) αλέθεξε πσο ήηαλ επηβεβιεκέλε ε επηινγή, ιφγσ 

κνλαδηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βπηπιένλ ην 90% (Ν=27) αλέθεξε πσο γλψξηδε πνηνο 

είλαη ν δηαδηθηπαθφο ηζηφηνπνο ηνπ Κε.Αη.ΐη.Μ, ελψ ην 10% (Ν=3) φρη 

 

ηνηρείν Καηεγνξία Ν f% 

εκεηώζηε ηο ιόγο ηες 

επηιογής ηοσ Κε.Γη.Βη.Μ. γηα 

ηο πρόγρακκα ζας 

Ήηαλ επηβεβιεκέλε, ιφγσ κνλαδηθφηεηαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 
7 23,3 

Σν Κε.Αη.ΐη.Μ. κνπ ην πξφηεηλαλ  άηνκα 

πνπ παξαθνινχζεζαλ παιαηφηεξν 

πξφγξακκα 

10 33,3 

Γλψξηδα ηελ χπαξμε θαη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κε.Αη.ΐη.Μ. 
13 43,3 

Γλωρίδεηε ποηος είλαη  ο Ναη 27 90 
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δηαδηθησαθός ηζηόηοπος  ηοσ 

Κε.Γη.Βη.Μ. ; 
ρη 3 10 

Ν: στλόηεηα θαη f %: τεηηθή ζστλόηεηα % 

Πίλαθαο 3: Κε.Αη.ΐη.Μ 

Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

Πνζνηηθή Έξεπλα 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεχλεζε ζε ηη βαζκφ πηζηεχνπλ νη επηκνξθνχκελνη φηη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ξνκπνηηθή είλαη 

επσθειήο γηα ηνπο ίδηνπο ψζηε λα έρνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ απηή. 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

«πκκεηνρή ζηελ Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ θαη Οθέιε Βθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» θαη 

απαληψληαη κέζσ πεληαβάζκηαο θιίκαθαο (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3= Μέηξηα, 4=Αξθεηά, 

5=Πνιχ). Γεληθφηεξα παξαηεξήζεθαλ πςειά επίπεδα ζπκθσλίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα (Μ.Ο.=4,15 ± 0,99). 

Ώπφ ην Γξάθεκα 1 παξαηεξείηαη πσο νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ πνιχ κε ην φηη κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ κφλνη ηνπο κηα ξνκπνηηθή θαηαζθεπή κε βάζε ην LegoWeDo 2.0. (Μ.Ο.= 

4,23±1,30), φηη ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θχιιν εθπαηδεπηή ηνπο 

βνήζεζε  (Μ.Ο.= 4,23±1,28), νη αζθήζεηο ζην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο δηαθξίλνληαλ απφ 

ζαθήλεηα (Μ.Ο.= 4,20±1,35), φηη ην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ θαηαλνεηφ, ζαθέο θαη 

επαξθέο ψζηε λα αηζζάλνληαη έηνηκνη γηα ην δηθφ ηνπο ηκήκα (Μ.Ο.= 4,13±1,43) θαη φηη ε 

παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο ηνπο βνήζεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 4,07±1,55). Ώθφκε, 

δήισζαλ πσο ην θχιιν εθπαηδεπηή ηνπο βνήζεζε ζηελ δεκηνπξγία  ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ (Μ.Ο.= 4,03±1,33), ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπο βνήζεζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ WeDo 2.0 (Μ.Ο.= 3,97±1,40), θαηαλνήζαλ ηελ ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο LegoWeDo 2.0  (Μ.Ο.= 3,90±1,49) θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  (Μ.Ο.= 

3,87±1,33). Ώθφκε, ζπκθψλεζαλ πνιχ πσο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο, κεηά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο, ζε ηκήκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο (Μ.Ο.= 3,70±1,24), θαζψο θαη φηη νη 

αζθήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 3,67±1,30).  

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ κε ην φηη δελ ήηαλ θαηαλνεηφ ην πιηθφ ηεο 

εθπαίδεπζεο(Μ.Ο.= 1,57±0,86), φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπο φπσο δνκήζεθε δελ 

ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ WeDo 2.0 (Μ.Ο.= 1,43±0,57), φηη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κφλνη ηνπο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην LegoWeDo 2.0 

(Μ.Ο.= 1,43±0,63) θαη φηη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο ζε ηκήκα εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο (Μ.Ο.= 1,33±0,48). 
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Γξάθεκα 1: πκκεηνρή ζηελ Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ θαη Οθέιε Βθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεχλεζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

ειηθία, ην θχιν, ε πξνυπεξεζία ζηελ ξνκπνηηθή, ηα ρξφληα εκπεηξίαο θαη ε εθπαηδεπηηθή 

θαηάξηηζε πσο ζπκβάιινπλ ζηελ  θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο χιεο απφ ηνπο  

επηκνξθνχκελνπο  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

     ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

«Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» θαη απαληψληαη ζε θιίκαθα 0 έσο 5 (0=Καζφινπ, 1=Πνιχ 

ιίγν, 2= Λίγν, 3=Αξθεηά, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ). Γεληθά παξαηεξήζεθαλ πνιχ πςειά 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα (Μ.Ο.=4,71 ± 0,32). 

     Ώπφ ην Γξάθεκα 2 παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  (Μ.Ο.= 4,83±0,38), ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαλ 

(Μ.Ο.= 4,73±0,45), ηηο ηερληθέο κάζεζεο πνπ αθνινχζεζε ν εθπαηδεπηήο ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 4,70±0,47), ηνλ εθπαηδεπηή ζηελ αίζνπζα κε βάζε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο (Μ.Ο.= 4,67±0,48), θαζψο θαη απφ ηε ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ Κε.Αη.ΐη.Μ 

(Μ.Ο.= 4,63±0,49).  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Μπορείτε να προγραμματίςετε μόνο ςασ μια ρομποτικι …

Η παρουςίαςθ του μακιματοσ που ςυνδζεται με το …

Οι αςκιςεισ ςτο τζλοσ τθσ κάκε ενότθτασ διακρίνονταν …

Σο υλικό τθσ εκπαίδευςθσ ιταν κατανοθτό, ςαφζσ και …

Η παρουςίαςθ του μακιματοσ ςε τι βακμό ςασ …

Σο φφλλο εκπαιδευτι ςασ βοικθςε ςτθν δθμιουργία  …

Πιςτεφετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςασ βοικθςε …

Κατανοιςατε τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ Lego We Do 2.0.

Κατανοιςατε τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.

Μετά τθν ςυμμετοχι ςασ, μπορείτε να εργαςτείτε μόνο …

Οι αςκιςεισ είναι αποτελεςματικζσ ςτθν εκπαιδευτικι …

Σο υλικό τθσ εκπαίδευςθσ δεν ιταν κατανοθτό.

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςασ όπωσ δομικθκε δεν …

Πιςτεφετε ότι δεν είςτε ςε κζςθ να διαχειριςτείτε μόνο …

Μετά τθν ςυμμετοχι ςασ, αιςκάνεςτε ότι δεν μπορείτε …
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Γξάθεκα 2: Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 

Φχιν 

Ο Πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ MannWhitney γηα «Εθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ην θχιν, φπνπ δελ πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε (p=0,534). 

 Παξάγνληαο Φχιν Ν Μ.Β. U p-value 

Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα Άληξαο 18 14,72 94,0 0,534 

Γπλαίθα 12 16,67 

  Πίλαθαο 4: Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ MannWhitney γηα «Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ην θχιν 

Ηιηθία 

     Ο Πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ KruskalWallis γηα «Εθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηελ ειηθία, φπνπ πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε (Δ(3)=21,342, p<0,001).  

Παξάγνληεο Ηιηθία Ν Μ.Β. Η(3) p-value 

Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 22-29 9 22,50 21,342 <0,001 

30-39 10 19,25   

40-49 7 6,64   

50 θαη άλσ 4 5,88   

Πίλαθαο 5: Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ KruskalWallis γηα «Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηελ ειηθία 

πγθεθξηκέλα, ε κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ ειηθίαο 22-29 (Μ.ΐ.=22,50), είλαη ζηαηηζηηθά 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ ειηθίαο 40-49 (Μ.ΐ=6,64, adj.p=0,001) θαη ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο 50 θαη άλσ (Μ.ΐ.=5,88, adj.p=0,006). Οκνίσο, ε κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ 

0 1 2 3 4 5

Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από όλο το εκπαιδευτικό …

Πόςο ικανοποιθμζνοι μείνατε από το πρόγραμμα που …

Οι τεχνικζσ μάκθςθσ που ακολοφκθςε ο Εκπαιδευτισ …

Ο Εκπαιδευτισ ςτθν αίκουςα ςε τι βακμό ςασ …

Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από τθν ψθφιακι …
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ειηθίαο 30-39 (Μ.ΐ.=19,25), είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ 

ειηθίαο 40-49 (Μ.ΐ=6,64, adj.p=0,014) θαη ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50 θαη άλσ (Μ.ΐ.=5,88, 

adj.p=0,042). Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηα Γξαθήκαηα 12-13. 

Δθπαίδεπζε 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ KruskalWallis γηα «Εθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, φπνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε (Δ(2)=9,442, p=0,009). 

 Παξάγνληεο Απφθνηηνο Ν Μ.Β. Η(2) p-value 

Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα Σξηηνβ. Βθπαίδεπζεο 18 15,69 9,442 0,009 

Κνιιεγίσλ 5 24,00   

ΕΒΚ 7 8,93   

Πίλαθαο 6: Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ KruskalWallis γηα «Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηo επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Δ κέζε βαζκίδα ησλ απνθνίησλ ΕΒΚ (Μ.ΐ.=8,93) είλαη ζηαηηζηηθά κηθξφηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ησλ απνθνίησλ θνιιεγίσλ (Μ.ΐ.=24,00, adj.p.=0,006).  

πνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή 

Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ MannWhitney γηα «Εθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηηο ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή, φπνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε (U=37, p=0,001). Δ κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ θάλεη 

ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή (Μ.ΐ.=9,85) είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ θάλεη (Μ.ΐ.=19,82).  

Παξάγνληεο πνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή Ν Μ.Β. U p-value 

Εθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα 

ρη 13 9,85 37 0,001 

Ναη 17 19,82   

Πίλαθαο 7: Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ MannWhitney γηα «Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηηο ζπνπδέο 

ζηελ ξνκπνηηθή 
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Λφγνη ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

Ο Πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ MannWhitney γηα «Εθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηνπο ιφγνπο ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, φπνπ 

δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε (p=0,083).  

Παξάγνληεο Λφγνο ελαζρφιεζεο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

Ν Μ.Β. U p-value 

Εθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα 

Βλδηαθέξνλ 17 13,18 71,0 0,083 

Βξγαζηαθή απνθαηάζηαζε 13 18,54   

Πίλαθαο 1: Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ MannWhitney γηα «Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηoλ ιφγν 

ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

Έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Ο Πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ KruskalWallis γηα «Εθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε φπνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε (Δ(3)=17,639, p<0,001). 

Παξάγνληαο Έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε Ν Μ.Β. Η(3) p-value 

Εθαλνπνίεζε απφ 

ην πξφγξακκα 

<1 5 24,00 17,639 <0,001 

1-5 11 20,00 

  6-10 10 10,15 

  11-20 4 5,88 

  Πίλαθαο 9 : Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ KruskalWallis γηα «Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηα έηε 

ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Δ κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ έσο 1 έηνο ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Μ.ΐ.=24,00) 

είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 6-10 (Μ.ΐ.=10,15, 

adj. p=0,015) θαη 11-20 (Μ.ΐ.=5,88, adj. p.=0,008). Οκνίσο, ε κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ 

πνπ έρνπλ 1-5 έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Μ.ΐ.=20,00) είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 6-10 (Μ.ΐ.=10,15, adj. p=0,043) θαη 11-20 

(Μ.ΐ.=5,88, adj. p.=0,024).  

Πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε κήλεο 

Ο Πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ KruskalWallis γηα «Εθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε κήλεο, φπνπ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε (Δ(3)=15,903, p=0,001). 
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Παξάγνληαο 

Πξνυπεξεζία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε 

κήλεο Ν Μ.Β. 

 

Η(3) 

 

p-value 

Εθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα 

0-6 4 7,13 15,903 0,001 

7-12 12 10,92   

13-18 10 20,95   

>18 4 24,00   

 

Πίλαθαο 2: Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ KruskalWallis γηα «Εθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηελ 

πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε κήλεο 

Δ κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 18 κήλεο πξνυπεξεζία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή (Μ.ΐ.=24,00) είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ 0-6 κήλεο (Μ.ΐ.=7,13, adj.p=0,027), 7-12 κήλεο (Μ.ΐ.=10,92, 

adj.p=0,041). Οκνίσο,  ε κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 13-18 κήλεο πξνυπεξεζία 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή (Μ.ΐ.=20,95) είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 0-6 κήλεο (Μ.ΐ.=7,13, adj.p=0,032), 7-12 κήλεο (Μ.ΐ.=10,92, 

adj.p=0,031).  

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεχλεζε ζε ηη βαζκφ πηζηεχνπλ νη επηκνξθνχκελνη φηη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί θαηάιιειε κέζνδν  ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ «Υξήζε 

Βλεξγεηηθψλ Σερληθψλ» απαληψληαη κέζσ πεληαβάζκηαο θιίκαθαο (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3= 

Μέηξηα, 4=Αξθεηά, 5=Πνιχ). Παξαηεξήζεθαλ πςειά επίπεδα ζπκθσλίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα (Μ.Ο.=4,22 ± 0,87). 

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 20 (θαη Γξάθεκα 21) παξαηεξείηαη πσο νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ πνιχ φηη 

ηνπο ηθαλνπνίεζαλ νη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηή (Μ.Ο.= 4,17±1,42)θαη κε ην φηη ε 

εμ απνζηάζεσο θνίηεζε ελδείθλπηαη ζε πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο (Μ.Ο.= 

4,13±1,46). Ώλαιφγσο ζπκθψλεζαλ πνιχ κε ηηο ζέζεηο φηη  ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ελεξγή 

ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 4,03±1,19), ηνπο ηθαλνπνίεζαλ νη Βλεξγεηηθέο 

Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν εθπαηδεπηήο φπσο ε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε θαη ε ζπδήηεζε 

πνπ γηλφηαλ (Μ.Ο.= 4,00±1,36), ε δηδαζθαιία κε εμ απνζηάζεσο κνξθή ήηαλ θαηάιιειε 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μ.Ο.= 4,00±1,29) θαη φηη ζα παξαθνινπζνχζαλ εθ λένπ 

πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε εμ απνζηάζεσο θνίηεζε (Μ.Ο.= 4,00±1,17). Ώθφκε 

αλέθεξαλ φηη ε πιαηθφξκα ηνπο βνήζεζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπλεξγαηηθά αληηθείκελα (Μ.Ο.= 3,90±1,52), ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή (Μ.Ο.= 3,87±1,36) θαη 

φηη ε πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπο βνήζεζαλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα (Μ.Ο.= 3,87±1,41). 
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Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ κε ην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ 

ήηαλ ηφζν ελεξγή φζν ζέιαλε (Μ.Ο.=1,83 ± 1,37), ε ζπλεξγαηηθφηεηα δελ πξνάρζεθε φπσο 

έπξεπε ιφγσ ηεο εμ απνζηάζεσο θνίηεζεο (Μ.Ο.= 1,37±0,49), νη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ φπσο έπξεπε ιφγσ ηεο απφζηαζεο (Μ.Ο.= 1,37±0,56), ε δηαδηθαζία 

εμαπνζηάζεσο δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή  (Μ.Ο.= 1,37±0,49) θαη 

φηη ε πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο δε βνήζεζε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 1,30±0,47). 

 

Γξάθεκα 3: Υξήζε Βλεξγεηηθψλ Σερληθψλ 

Πνηνηηθή Έξεπλα 

Ο Πίλαθαο 27 παξνπζηάδεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ην νπνίν απνηεινχηαλ απφ 8 άηνκα. Πξνθχπηεη φηη 4 άηνκα ήηαλ ειηθίαο 22-29 εηψλ, 

3 άηνκα 30-39 θαη 1 άηνκν 40-49. Σν δείγκα ήηαλ ηζφπνζα θαηαλεκεκέλν σο πξνο ην θχιν. 

0 1 2 3 4 5

Οι τεχνικζσ εκπαίδευςθσ του εκπαιδευτι ςασ ικανοποίθςαν

Η εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ ενδείκνυται ςε πρόγραμμα εκπαιδευτικισ 
ρομποτικισ

Η ςυμμετοχι ςασ ιταν ενεργι ςτθν όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία

Θα παρακολουκοφςατε εκ νζου πρόγραμμα εκπαιδευτικισ ρομποτικισ με 
εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ.

Η διδαςκαλία με εξ αποςτάςεωσ μορφι ιταν κατάλλθλθ ςτθν κατανόθςθ 
του προγράμματοσ.

Οι Ενεργθτικζσ Σεχνικζσ που χρθςιμοποίθςε ο εκπαιδευτισ όπωσ θ 
εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ και θ ςυηιτθςθ που γινόταν ςασ ικανοποίθςε.

Η πλατφόρμα ςασ βοικθςε ςτθν επικοινωνία με τουσ υπόλοιπουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτα ςυνεργατικά αντικείμενα.

Η πρακτικι εφαρμογι των καταςκευϊν και θ επικοινωνία με τον 
εκπαιδευτι ιταν ικανοποιθτικι.

Η πλατφόρμα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ ςασ βοικθςαν ςτο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν ιταν τόςο ενεργι 
όςο επικυμοφςατε.

Δεν κα παρακολουκοφςατε νζο πρόγραμμα εκπαιδευτικισ ρομποτικισ με 
εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ.

Η ςυνεργατικότθτα δεν προάχκθκε όπωσ ζπρεπε λόγω τθσ εξ αποςτάςεωσ 
φοίτθςθσ.

Η διαδικαςία εξ αποςτάςεωσ δεν είναι κατάλλθλθ για τθν εκπαιδευτικι 
ρομποτικι.

Η πρακτικζσ δοκιμαςίεσ δεν πραγματοποιικθκαν όπωσ ζπρεπε λόγω τθσ 
εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ.

Η πλατφόρμα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ δεν είναι βοικθςε 
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
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ρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο, 4 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, 3 

Πιεξνθνξηθή θαη 1 Διεθηξνιφγνο Μεραληθφο Ώ.Β.Ε. πλνιηθά 5 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη 

έρνπλ θάλεη ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΠΏ.ΜΏ.Κ, κε ζεκηλάξην 400 

σξψλ απφ ην Παλ. Ώηγαίνπ, κε ζεκηλάξην 16 σξψλ ηδησηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα θαη κε 

ινηπά ζεκηλάξηα 400 σξψλ. Βπηπιένλ, 4 εθπαηδεπηηθνί, αλέθεξαλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή σο κφληκνη, 3 φηη πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ θαη 1 φηη αζρνιείηαη 

πεξηζηαζηαθά. ζνλ αθνξά ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 3 άηνκα αλέθεξαλ 6-10, 2 

άηνκα δήισζαλ 1-5 ή 10-20 θαη 1 άηνκα αλέθεξε ιηγφηεξν απφ 1 έηνο. Σέινο, φζνλ αθνξά 

ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή  4 άηνκα δήισζαλ 0-6 κήλεο θαη 2 άηνκα 18-

24 κήλεο ή πεξηζζφηεξνπο απφ 24 κήλεο. 

ηνηρείν Καηεγνξία Ν 

Διηθία 

22-29 4 

30-39 3 

40-49 1 

Φχιν 
Άλδξαο 4 

Γπλαίθα 4 

Οη θχξηεο ζπνπδέο ζαο είλαη 

Διεθηξνιφγνο Μεραληθφο Ώ.Β.Ε. 1 

Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο 4 

Πιεξνθνξηθή 3 

Έρεηε ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή θαη 

αλ λαη αλαιχζηε 

Ναη 5 

ρη 3 

Ώλ λαη εμεγείζηε 

Πηζηνπνηεκέλνο Βθπαηδεπηήο Ρνκπνηηθήο 

απφ ΠΏ.ΜΏ.Κ. 
2 

εκηλάξην 400 σξψλ απφ ην Παλ. Ώηγαίνπ 1 

εκηλάξην Εδησηηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ Φνξέα 

16 σξψλ 
1 

εκηλάξην Βθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 400 

Χξψλ / Λνηπά εκηλάξηα 
1 

Με ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

αζρνιείζηε 

Χο κφληκνο εθπαηδεπηήο 4 

Σψξα ζα αζρνιεζψ 3 

Πεξηζηαζηαθά 1 

Έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε                        
<1 1 

1-5 2 
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6-10 3 

10-20 2 

Πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή    

0-6 κήλεο 4 

18 -24 κήλεο 2 

>24 κήλεο 2 

Πίλαθαο 4: Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

1
νο

 ζεκαηηθφο άμνλαο  : «Ιθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» 

Οη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη έθαλαλ ηε ζσζηή επηινγή ζρεηηθά κε 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σέζζεξα άηνκα δήισζαλ 

πσο έθαλαλ ζσζηή επηινγή, θαζψο δελ είραλ πνιχ δηαζέζηκν ρξφλν, ιφγσ παλδεκίαο.  ηε 

ζπλέρεηα, ηξία άηνκα αλέθεξαλ πσο ήηαλ ζσζηή ε επηινγή ηνπο, θαζψο ην πξφγξακκα ηνπο 

πξνζέθεξε εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε. Έλα άηνκν δήισζε πσο δε γλσξίδεη αθφκε αλ έπξαμε 

ζσζηά πνπ επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, αλαθέξνληαο φκσο ην γεγνλφο 

βειηηψζεθαλ νη γλψζεηο ηνπ κέζα απφ απηφ. 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξνχλ φηη εθπιεξψζεθαλ φινη νη ζηφρνη θαη επηζπκίεο απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα,έλα άηνκν αλέθεξε πσο εθπιεξψζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπ, αιιά ε 

θαηαλφεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη κία πξνππάξρνπζα εκπεηξία.Σέζζεξα 

άηνκα αλέθεξαλ πσο νη ζηφρνη ηνπο επηηεπρζήθαλ ζην έπαθξν θαη φηη ην πξφγξακκα είρε 

πςειφ επίπεδν. Σξία άηνκα απάληεζαλ πσο νη επηζπκίεο ηνπο εθπιεξψζεθαλ θαη κε ην 

παξαπάλσ θαη φηη ην πξφγξακκα ηνπο έδσζε κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

ξνκπνηηθήο. Σέινο, έλα άηνκν δήισζε πσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ, θαζψο ην 

πεξηερφκελν θαζνξηδφηαλ γηα κεγαιχηεξα παηδηά. 

 

2
νο

 ζεκαηηθφο άμνλαο:  «Καηαιιειφιεηα εθπαηδεπηή» 

ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ θαηά πφζν ν εθπαηδεπηήο 

ιεηηνχξγεζε εκςπρσηηθά θαη παξά ηελ απφζηαζε θαηάθεξε λα κεηαδψζεη ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο ψζηε λα κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε ηκήκα. Βπηά άηνκα 

δήισζαλ πσο ν εθπαηδεπηήο ήηαλ εμαηξεηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ, κε ραξαθηεξηζηηθά 

εκςχρσζεο, παξαθίλεζεο, ππνζηήξημεο, επηκνλήο θαη ππνκνλήο. ηε ζπλέρεηα, έλα άηνκν 

αλέθεξε ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή, θαζψο κέζα απφ ηελ αμηφινγε πξνζέγγηζε 

ηνπ, θαηάθεξε λα ηνπ αιιάμεη ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο γηα ην ζέκα ηεο ξνκπνηηθήο. 

 

3νο ζεκαηηθφο άμνλαο «Καηαιιειφιεηα πξνγξάκκαηνο» 

ηελ εξψηεζε εάλ ζα παξαθνινπζνχζαλ εθ λένπ έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα, ελδηαθέξνληαη 

ζηνηρεία δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πέληε άηνκα δήισζαλ πσο ζα παξαθνινπζήζαλ 
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εθ λένπ έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα αλ δηεμαγφηαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη πεξηερφκελν. Ώπν 

ηελ άιιε, έλα άηνκν ζα πξνηηκνχζε λα παξαθνινπζήζεη ζην εμήο έλα πξφγξακκα ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ελψ δχν άηνκα αλέθεξαλ πσο δε ζα παξαθνινπζνχζαλ έλα αληίζηνηρν 

πξφγξακκα γηαηί πξνηηκνχλ ηε δηα δψζεο εθπαίδεπζε. 

ηελ εξψηεζε αλ ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηη ζα αιιάδαλ ζην πξφγξακκα απφ ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε κέρξη θαη ηα απνηειέζκαηα απηνχ, δηαθάλεθαλ δχν ζέκαηα: ην 

πξψην πνπ δήηεζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη καζήκαηα,  θαη ην δεχηεξν ζηε ιχζε απνξηψλ θαη 

πξνβιεκάησλ.Έηζη ινηπφλ,ηέζζεξα άηνκα δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ζηηοπξαθηηθέο εθαξκνγέο κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηξία άηνκα απάληεζαλ πσο ζα ήζειαλ 

επηπιένλ καζήκαηα. Σέινο ζρεηηθά κε ην δεχηεξν ζέκα γηα ηελ ιχζε απνξηψλ, πξνβιεκάησλ, 

έλα άηνκν απάληεζε πσο ζα ήζειε κία ππνζηεξηθηηθή νκάδα γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη 

επίιπζε απνξηψλ. 

πδήηεζε  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 εθπαηδεπηηθνί, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο άληξεο, ειηθίαο 22-39 

εηψλ, απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 1-10 έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 7-

18 κήλεο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Δ κηθξή πιεηνςεθία δήισζε φηη έρεη 

θάλεη ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή θαη φηη αζρνιείηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή γηα 

ιφγνπο ελδηαθέξνληνο. Χο θπξηφηεξνη ιφγνη επηινγήο ηνπ Κε.Αη.ΐη.Μ.  αλαθέξζεθαλ ε 

πξνεγνχκελε γλψζε γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ζχζηαζε απφ πξνεγνχκελα 

άηνκα πνπ ην παξαθνινχζεζαλ. Δ κεγάιε πιεηνςεθία δήισζε πσο γλσξίδεη πνηνο είλαη ν 

δηαδηθηπαθφο ηζηφηνπνο ηνπ Κε.Αη.ΐη.Μ. 

ην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηήζεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ νη επηκνξθσκέλνη 

φηη ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ξνκπνηηθή είλαη 

επσθειήο γηα ηνπο ίδηνπο ψζηε λα έρνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ απηή. Παξαηεξήζεθε πςειφο 

βαζκφο ζπκθσλίαο φζνλ αθνξά ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ κφλνη ηνπο κηα ξνκπνηηθή 

θαηαζθεπή, φηη ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θχιιν εθπαηδεπηή ηνπο 

βνήζεζε, νη αζθήζεηο ζην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο δηαθξίλνληαλ απφ ζαθήλεηα, φηη ην πιηθφ 

ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ θαηαλνεηφ, ζαθέο θαη επαξθέο ψζηε λα αηζζάλνληαη έηνηκνη γηα ην 

δηθφ ηνπο ηκήκα θαη φηη ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο ηνπο βνήζεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία. 

Ώθφκε, δήισζαλ πσο ην θχιιν εθπαηδεπηή ηνπο βνήζεζε ζηελ δεκηνπξγία  ηνπ καζήκαηνο 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ξνκπνηηθήο WeDo 2.0, θαηαλνήζαλ ηελ ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώθφκε, ζπκθψλεζαλ πνιχ πσο κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο, κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, ζε ηκήκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαζψο 

θαη φηη νη αζθήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δ εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζε ζρεδηάζηεθε θαηάιιεια φπσο επίζεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ώπηά έπαημαλ 

ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 92 of 452                                                                                                              

Καηά ηνπο Theodoropoulosetal,  (2017), νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Βιιάδα αηζζάλνληαη έηνηκνη 

λα εληάμνπλ ηελ ξνκπνηηθή ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά ζχκθσλα κε ηελ Ώλησλίνπ (2020), 

ιείπεη ηφζν ην θαηάιιειν πιηθνηερληθφ πιαίζην ζηήξημεο φζν θαη ηα θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. To παλεπηζηήκην Winthrop ζηελ Νφηηα Καξνιίλα ησλ ΔΠΏ, 

ζεσξεί ην πξφγξακκα απαξαίηεην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ξνκπνηηθήο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη 

πνιιά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο. Βπίζεο, νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζεσξνχλ φηη ε θαηάιιειε εμάζθεζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα βνεζάεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ ζηνπο καζεηέο φια ηα εξγαιεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Benner&Camp, 2018). 

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ κε ην φηη δελ ήηαλ θαηαλνεηφ ην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπο φπσο δνκήζεθε δελ ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ WeDo 2.0, φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κφλνη ηνπο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ην LegoWeDo 2.0 θαη φηη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο ζε 

ηκήκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

χκθσλα κε ηνπο Benner&Camp (2018), ην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πξφγξακκα είλαη 

απφιπηα θαηαλνεηφ, κε πνιιά παξαδείγκαηα θαη επηπιένλ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαζθεπζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηήζεθε ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 

πξφγξακκα θαη ε επίδξαζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ζε απηήλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ 

φηη είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην πξφγξακκα πνπ 

παξαθνινπζήζαλ, ηηο ηερληθέο κάζεζεο πνπ εθάξκνζε ν εθπαηδεπηήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηνλ εθπαηδεπηή ζηελ αίζνπζα κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαζψο θαη απφ ηε 

ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ Κε.Αη.ΐη.Μ.Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα, ε κεγάιε πιεηνςεθία αλέθεξε φηη έθαλε ηελ ζσζηή επηινγή λα ην 

παξαθνινπζήζεη, θαζψο είλαη κία ιχζε ιφγσ παλδεκίαο αιιά θαη γηα νξγαλσζηαθνχο θαη 

επηκνξθσηηθνχο ιφγνπο. Γεληθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη εθπιεξψζεθαλ νη 

ζηφρνη θαη νη επηζπκίεο ηνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε πςειφ επίπεδν, ηνπο έδσζε 

κία δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ πξαγκάησλ, σζηφζν ρξεηάδεηαη εκπεηξία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ εθπαηδεπηή, ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξε φηη 

ν εθπαηδεπηήο ιεηηνχξγεζε εκςπρσηηθά θαη παξά ηελ απφζηαζε θαηάθεξε λα ηνπο κεηαδψζεη 

ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα ζε ηκήκα, κε 

παξαθίλεζε, ππνζηήξημε θαη παξνρή ρξφλνπ, ελψ ζπλέβαιε θαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο θαη ηεο λννηξνπίαο. 

Ώλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο αλέθεξαλ πσο ζα παξαθνινπζνχζαλ έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα εθ λένπ αλ ήηαλ 

παξφκνην ή αλ είρε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο. ρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο γηα αιιαγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη πξέπεη λα αθηεξσζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηηο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο κε ηνλ εθπαηδεπηή, λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα θαη λα ππάξρεη 
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κία ππνζηεξηθηηθή νκάδα πνπ ζα επηιχεη απνξίεο θαη πξνβιήκαηα. 

Άιισζηε απφ έξεπλα ηνπ 2011, έρεη αλαθεξζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ξνκπνηηθήο 

γηα εθπαηδεπηηθνχο, ζα βειηηψζνπλ θαη ζα δηαδψζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηε ξνκπνηηθή ζηα 

ζρνιεία, θαζψο νη θαζεγεηέο είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη θαη γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα 

γηα ην ζέκα. Βθηφο απφ ηηο ηερληθέο πηπρέο, νη εθπαηδεπηέο γλσξίδνπλ επίζεο πεξηζζφηεξα γηα 

ζέκαηα θχινπ, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα δηδάζθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πσο λα θηλνχλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Ώπηή ε γλψζε δελ ηζρχεη κφλν γηα ηα καζήκαηα ξνκπνηηθήο 

θαη ηα ζρέδηα πνπ ζρεδηάδνπλ, αιιά θαη γηα ηηο θαλνληθέο ηάμεηο ηνπο. Ώπηφ έρεη σο ζθνπφ, 

λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηα 

ζρνιεία θαη ζα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ζε απηά ηα ζέκαηα. Βάλ απηφ επηηχρεη, ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ - εηδηθά ησλ γπλαηθψλ - πνπ επηιέγνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ή ηε 

κεραληθή θαζψο νη ζπνπδέο ηνπο ζα απμεζνχλ, θαη κπνξνχκε ελδερνκέλσο λα 

ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ κεραληθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζχληνκα (Volmeretal, 2011). 

ε έξεπλα ηνπ 2017 ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

ξνκπνηηθήο ζηα Βιιεληθά ζρνιεία, νη θαζεγεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ξνκπνηηθή κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο, αιιά ιφγσ ησλ 

πνιιψλ εμεηδηθεπκέλσλ ηνκέσλ πνπ πεξηιακβάλεη, απαηηείηαη πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε ηφζν 

γηα βαζχηεξε γλψζε, φζν θαη γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία (Theodoropoulosetal, 

2017). 

Καζψο δελ ππάξρεη αθφκα έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχζηεκα εηζαγσγήο ηεο ξνκπνηηθήο ζηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, έρεη παξνπζηαζηεί κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ θαη ξνκπνηηθψλ 

εξγαιείσλ, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηε δεκνηηθφηεηα ηεο ξνκπνηηθήο κεηαμχ 

καζεηψλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Καζψο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε κάζεζε θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ην ζέκα 

ηφζν εηδηθά, φζν θαη γχξσ απφ πεξηνρέο πνπ άπηνληαη ηεο ξνκπνηηθήο, φπσο έξεπλα θαη 

επηθνηλσλία, ηξφπνη εξγαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε (δηεζλή ζπλέδξηα θαη 

δηαγσληζκνί) (ακαξά,  2020). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε 

αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ξνκπνηηθήο. ε έξεπλα ηνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ 

εηζαγσγή παξφκνηνπ πξνγξάκκαηνο ξνκπνηηθήο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ θαηά 90% ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη θαηά 

87% φηη ην πξφγξακκα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ (Μπακπζίδεο θζπλ, 2013). Βπίζεο, ζηελ ίδηα 

έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  ε πξφζθαηε έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε πξνπηπρηαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ (γπλαηθψλ) ζρεηηθά κε ηε ξνκπνηηθή ζηελ Εζπαλία, ε έξεπλα έδεημε φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη ήηαλ ζπλνιηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θαη φηη 

πηζηεχνπλ πσο νη ηερληθέο εθκάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εθπαηδεπηέο ηνπο ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ δηδαζθαιία ζηελ ηάμε (Román-Gravánetal, 
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2020). Ήδε θαη απφ έξεπλα ηνπ 2010 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, αλέθεξαλ  φηη ηα ηκήκαηα  ηνπ καζήκαηνο 

νξγαλψζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα αζρνινχληαη φρη κφλν κε ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη κε ηελ εχξεζε πξνβιεκάησλ (Alimisisetal, 2010). To 80% 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ  ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζεψξεζαλ φηη ε εθπαίδεπζε ηνπο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ξνκπνηηθήο θαη 

ελίζρπζε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ . 

ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απφ ην πξφγξακκα, παξαηεξήζεθε ηα άηνκα ειηθίαο 22-39 έδεημαλ πςειφηεξν βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 40. Οη απφθνηηνη ΕΒΚ θάλεθαλ 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απφθνηηνπο θνιεγίνπ. Τςειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα θαλέξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κε 0-5 έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαλέξσζαλ πςειφηεξα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα κε 6 έηε ππεξεζίαο ή πεξηζζφηεξν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κε πεξηζζφηεξνπο απφ 13 κήλεο πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εκπεηξία 0-12 

κήλεο.  

ην 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηήζεθε θαηά πφζν πηζηεχνπλ νη επηκνξθσκέλνη φηη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί θαηάιιειε κέζνδν  ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξαηεξήζεθε 

πςειφο βαζκφο ζπκθσλίαο σο πξνο ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

ε έξεπλα ηνπ 2010 ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ξνκπνηηθήο (LegoWedo 2.0.), ε 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 3-5 αηφκσλ, αιιά 

νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ δπλαηφηεηα γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο online. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη θάπνηα θαζνδήγεζε είλαη θαηάιιειε θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ιπζνχλ, πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ έξγνπ. Δ θαζνδεγνχκελε ζπδήηεζε θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα πηζαλά πξνβιήκαηα κε ξνκπνηηθά κνληέια, κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη καζεηέο κε ηελ εθηέιεζε ησλ ηδεψλ ηνπο θαη κπνξεί λα 

κεηψζεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα νινθιεξψζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

(Kabátová &Pekárová,  2010). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη ηνπο ηθαλνπνίεζαλ νη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνοθαη κε φηη ε εμ απνζηάζεσο θνίηεζε ελδείθλπηαη ζε πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο. Ώλαιφγσο ζπκθψλεζαλ πνιχ κε ηηο ζέζεηο φηη  ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ελεξγή 

ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηνπο ηθαλνπνίεζαλ νη Βλεξγεηηθέο Σερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν εθπαηδεπηήο φπσο ε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε θαη ε ζπδήηεζε πνπ γηλφηαλ, 

φηη ε δηδαζθαιία κε εμ απνζηάζεσο κνξθήο ήηαλ θαηάιιειε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη φηη ζα παξαθνινπζνχζαλ εθ λένπ πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

κε εμ απνζηάζεσο θνίηεζε. Ώθφκε αλέθεξαλ φηη ε πιαηθφξκα ηνπο βνήζεζε ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπλεξγαηηθά αληηθείκελα, φηη ε πξαθηηθή 
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εθαξκνγή ησλ θαηαζθεπψλ θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη φηη 

ε πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπο βνήζεζαλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. 

Οη ελεξγεηηθέο ηερληθέο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο, θαζψο δίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα εληζρχζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο 

ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο θαη λα επηιχνπλ φζα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (Alimisisetal, 2010). 

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ κε ην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ 

ήηαλ ηφζν ελεξγή φζν ζέιαλε, ε ζπλεξγαηηθφηεηα δελ πξνάρζεθε φπσο έπξεπε ιφγσ ηεο εμ 

απνζηάζεσο θνίηεζεο,νη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ φπσο έπξεπε ιφγσ 

ηεο απφζηαζεο, ε δηαδηθαζία εμ απνζηάζεσο δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή θαη φηη ε πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο δε βνήζεζε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Καηά ηνπο Kabátová &Pekárová (2010), ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ κεηψλεη ηε 

ζπκκεηνρή ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη Alimisisetal (2010), νη πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο 

θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο εληζρχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δ ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ αλέδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειφηεξα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα, ηφληζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο θαη ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ, ζηνηρεία ηα 

νπνία ζπλδέζεθαλ θαη κεηαμχ ηνπο. 

ε άιιεο εμαξηήζεηο, ηα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ηνλίζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηα άηνκα ειηθίαο 22-39 εηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 40 θαη άλσ. Δ ρξήζε 

ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ κάζεζεο ππνζηεξίρηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηα λεαξά άηνκα ειηθίαο 22-

29 εηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα άλσ ησλ 40. Σα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ε 

ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ ηνλίζηεθαλ ιηγφηεξν απφ ηνπο απνθνίηνπο Ε.Β.Κ., ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο απνθνίηνπο Ώ.Β.Ε. - Σ.Β.Ε. θαη Κνιιεγίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο κε ζπνπδέο ζηελ 

ξνκπνηηθή, ππνζηήξημαλ πεξηζζφηεξν ηελ ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ κάζεζεο. Σα νθέιε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ε ρξήζε ελεξγεηηθψλ κάζεζεο ππνζηεξίρηεθαλ 

πεξηζζφηεξν θαη απφ ηα άηνκα κε έσο 1 έηνο ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζχγθξηζε κε ηα 

άηνκα κε 11-20 θαη 6-20 αληίζηνηρα. Οη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή άλσ ησλ 18 κελψλ ππνζηήξημαλ πεξηζζφηεξν ηελ ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ 

κάζεζεο θαη ηφληζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζε 

ζχγθξηζε κε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία 7-12 κήλεο. 

ηελ αλαζθφπεζε ησλ Belpaemeetal. (2018) ε ειηθία θαη ε κφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθέξεηαη σο παξάγνληαο ζηελ εηζαγσγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά φρη 

θαζνξηζηηθφο. Οη έξεπλεο πνπ αλαζθνπήζεθαλ ζε απηή ηε κειέηε αλαθέξνπλ φηη ιφγσ ησλ 

ηερλνινγηθψλ πξνθιήζεσλ ζηελ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ εξγαιείσλ ηερλνινγίαο κε ηνπο καζεηέο, νη λεφηεξνη θαη πην 

εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε απηέο ηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο 
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(Belpaemeetal., 2018).     

πζρέηηζε θαη κε ηηο ζεσξίεο Μάζεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

Οινθιεξψλνληαο ηα ζπκπεξαζκάησλ ζα  γίλεη θαη κηα αλαθνξά κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

ελειίθσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Οη ζπζρεηηζκνί 

αλ θαη δηαθαίλνληαη θαιφ είλαη λα ηνληζηνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηα ππνθείκελα έδσζαλ απαληήζεηο φηη ν ηξφπνο 

δφκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο άιιαμε ηελ ζηάζε θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη πξνζέγγηζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη θαη ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηελ 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ηνπ Mezirow αιιά θαη ηε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ PeterJarvis. 

Oη εθπαηδεπφκελνη παξαηήξεζαλ φηη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππήξραλ γηα παξάδεηγκα 

παλδεκία Covid-19, ηνπο νδήγεζε ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο ην νπνίν δηέζεηε 

πξαθηηθή εθαξκνγή θάηη πνπ κέρξη ζήκεξα ζεσξνχζαλ φηη θάπνηνο κπνξνχζε λα εθπαηδεπηεί 

κφλν δηα δψζεο. Βπηπξνζζέησο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε θαη ε 

ζπζρέηηζε κε εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα φπσο γηα παξάδεηγκα ην θπζηθφ θαηλφκελν ηεο 

ηαρχηεηαο κε ηελ φιε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ έλα αθφκε αληηθείκελν πνπ ηνπο 

νδήγεζε ζε νιηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κέρξη δίδαζθαλ ηελ ξνκπνηηθή. 

Ώπφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δηαθαίλεηαη θαη μεθάζαξα πψο ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ βξίζθνπλ απφιπηε εθαξκνγή θαη ζην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. 

    Δ παξνχζα έξεπλα, θαηέδεημε νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. ηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρνπλ πιήξσο νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ελψ απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νινθιεξσκέλα φηαλ ν 

ζπκκεηέρνληαο θαιείηαη εληφο νθηψ σξψλ λα θαιχςεη έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην ξνκπνηηθήο. 

Δ ξνκπνηηθή ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κνλνδηάζηαηε θαη επίζεο δελ είλαη 

ξνκπνηηθή απιά ε θαηαζθεπή ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ πξνγξακκαηίδεηο. Δ ξνκπνηηθή, 

απνηειεί εθπαηδεπηηθή πξφηαζε θαη νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ γλψζεηο 

εμεηδηθεπκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ γλψζε θαη λα ζπλδπάδνπλ δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά παθέηα ξνκπνηηθήο αιιά θαη άιια πξντφληα. Ώθφκε, κέζα απφ ηελ ξνκπνηηθή 

κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα κε απφηνθν ε παξειζνχζα 

ζηείξα θαη κε βησκαηηθή κάζεζε λα γίλεηαη πξάμε κέζα απφ ηελ ηξηβή κε ηα ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα. Δ γλψζε, δελ πξέπεη λα έρεη φξηα θαη θξαγκνχο θαη παξά ηηο αληημνφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπκε πάληνηε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε κε γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε 

θαη πξναγσγή ηεο γλψζεο. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη ην web 2.0 

βνήζεζαλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε κε απνηέιεζκα, ε γλψζε πιένλ λα κελ ζηακαηά θαη ν 

θαζέλαο απφ φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη εάλ θαη εθφζνλ ην επηζπκεί λα κπνξεί λα εθπαηδεπηεί. 

ηελ παξνχζα ινηπφλ, πξαγκαηεπζήθακε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο φπνπ 

ζθνπφο καο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί ε θαηαιιειφηεηα κηαο εθπαίδεπζεο κε εμ απνζηάζεσο 

κνξθή. Ώλ θαη κέρξη ζήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλα 
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θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κπνξνχζε λα γίλεη κφλν δηα δψζεο, αληηιεθζήθακε φηη 

απηφ κπνξεί λα αιιάμεη θαη έηζη ν θαζέλαο λα έρεη πξφζβαζε ζηελ γλψζε ηεο ξνκπνηηθήο 

ρσξίο θξαγκνχο θαη κε επειημία.  

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα, πέξαλ ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ζηελ εμέιημε ηεο θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

πξφζθνξν έδαθνο  ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θιάδνπ. Βπηπξνζζέησο, ππάξρεη κεγάιν 

θελφ ζε κηα ζπιινγηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ 

ξνκπνηηθήο. Παξά ην γεγνλφο ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα 

δηδαρζεί ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκεο 

εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πηινηηθή εθαξκνγή αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 

ψζηε, λα γεληθεπζνχλ απνηειέζκαηα απφ δηάθνξα παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε 

απφηνθν λα νδεγεζνχκε ζε θαηά θφξνλ εθαξκνγή θαη εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. 

  Ώπφ φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο κε αλάινγε πξνζαξκνγή ζην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. Μελ 

ακεινχκε, φηη ε ηερλνινγία βνεζά πνιχ ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη επίζεο βνεζά ηνλ 

θαζέλα καο λα ζπκκεηέρεη θαη λα κελ κέλεη ζε παξειζφληα εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα. ίγνπξα, 

ε Αηα Γψζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη αλαληηθαηάζηαηε γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

ιφγνπο αιιά θαη ε εμ απνζηάζεσο έρεη ηελ δηθή ηεο καγεία θαη πξνζέγγηζε αλ αθνινπζεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη θαλφλεο. Οχησο ε άιισο, δνχκε ζε κηα επνρή φπνπ ε ηερλνινγία 

έρεη εηζβάιιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη καο βνεζά ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο καο. Ώπηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα αμηνπνηνχκε ηελ ηερλνινγία, 

αληηιακβαλφκελνη ην ζεηηθφ ηεο πξφζεκν θαη απνξξίπηνληαο ελδνηαζκνχο γηα ηελ ρξήζε ηεο, 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαη βέβαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο. Δ ηερλνινγία ρσξίο ηνλ άλζξσπν 

δελ κπνξεί λα πξναρζεί, ελψ ν άλζξσπνο πξέπεη λα ηελ πξνσζεί θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Κιείλνληαο επνκέλσο, ηφζν ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ φζν θαη ε 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα είλαη πξνζηηά πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν. 

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Δ παξνχζα έξεπλα, θαηέδεημε νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. ηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρνπλ πιήξσο νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ελψ απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νινθιεξσκέλα φηαλ ν 

ζπκκεηέρνληαο θαιείηαη εληφο νθηψ σξψλ λα θαιχςεη έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην ξνκπνηηθήο. 

Δ ξνκπνηηθή ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κνλνδηάζηαηε θαη επίζεο δελ είλαη 

ξνκπνηηθή απιά ε θαηαζθεπή ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ πξνγξακκαηίδεηο. Δ ξνκπνηηθή, 
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απνηειεί εθπαηδεπηηθή πξφηαζε θαη νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ γλψζεηο 

εμεηδηθεπκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ γλψζε θαη λα ζπλδπάδνπλ δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά παθέηα ξνκπνηηθήο αιιά θαη άιια πξντφληα. Ώθφκε, κέζα απφ ηελ ξνκπνηηθή 

κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα κε απφηνθν ε παξειζνχζα 

ζηείξα θαη κε βησκαηηθή κάζεζε λα γίλεηαη πξάμε κέζα απφ ηελ ηξηβή κε ηα ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα. Δ γλψζε, δελ πξέπεη λα έρεη φξηα θαη θξαγκνχο θαη παξά ηηο αληημνφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπκε πάληνηε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε κε γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε 

θαη πξναγσγή ηεο γλψζεο. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη ην web 2.0 

βνήζεζαλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε κε απνηέιεζκα, ε γλψζε πιένλ λα κελ ζηακαηά θαη ν 

θαζέλαο απφ φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη εάλ θαη εθφζνλ ην επηζπκεί λα κπνξεί λα εθπαηδεπηεί. 

ηελ παξνχζα ινηπφλ, πξαγκαηεπζήθακε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο φπνπ 

ζθνπφο καο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί ε θαηαιιειφηεηα κηαο εθπαίδεπζεο κε εμ απνζηάζεσο 

κνξθή. Ώλ θαη κέρξη ζήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλα 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κπνξνχζε λα γίλεη κφλν δηα δψζεο, αληηιεθζήθακε φηη 

απηφ κπνξεί λα αιιάμεη θαη έηζη ν θαζέλαο λα έρεη πξφζβαζε ζηελ γλψζε ηεο ξνκπνηηθήο 

ρσξίο θξαγκνχο θαη κε επειημία.  

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα, πέξαλ ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ζηελ εμέιημε ηεο θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

πξφζθνξν έδαθνο  ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θιάδνπ. Βπηπξνζζέησο, ππάξρεη κεγάιν 

θελφ ζε κηα ζπιινγηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ 

ξνκπνηηθήο. Παξά ην γεγνλφο ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα 

δηδαρζεί ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκεο 

εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πηινηηθή εθαξκνγή αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 

ψζηε, λα γεληθεπζνχλ απνηειέζκαηα απφ δηάθνξα παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε 

απφηνθν λα νδεγεζνχκε ζε θαηά θφξνλ εθαξκνγή θαη εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. 

 

Ώπφ φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο κε αλάινγε πξνζαξκνγή ζην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. Μελ 

ακεινχκε, φηη ε ηερλνινγία βνεζά πνιχ ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη επίζεο βνεζά ηνλ 

θαζέλα καο λα ζπκκεηέρεη θαη λα κελ κέλεη ζε παξειζφληα εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα. ίγνπξα, 

ε Αηα Γψζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη αλαληηθαηάζηαηε γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

ιφγνπο αιιά θαη ε εμ απνζηάζεσο έρεη ηελ δηθή ηεο καγεία θαη πξνζέγγηζε αλ αθνινπζεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη θαλφλεο. Οχησο ε άιισο, δνχκε ζε κηα επνρή φπνπ ε ηερλνινγία 

έρεη εηζβάιιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη καο βνεζά ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο καο. Ώπηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα αμηνπνηνχκε ηελ ηερλνινγία, 

αληηιακβαλφκελνη ην ζεηηθφ ηεο πξφζεκν θαη απνξξίπηνληαο ελδνηαζκνχο γηα ηελ ρξήζε ηεο, 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαη βέβαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο. Δ ηερλνινγία ρσξίο ηνλ άλζξσπν 
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δελ κπνξεί λα πξναρζεί, ελψ ν άλζξσπνο πξέπεη λα ηελ πξνσζεί θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Κιείλνληαο επνκέλσο, ηφζν ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ φζν θαη ε 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα είλαη πξνζηηά πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν 

ελψ παξάιιεια, ν εξεπλεηήο απνζθνπεί ε έξεπλα ηνχηε λα απνηειέζεη αθνξκή γηα άιιεο 

έξεπλεο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ ψζηε κέζα απφ ηελ εθ βαζέσλ αλάιπζε λα αλαπηπρζεί ε 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο ψζηε, ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο 

ρψξαο νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα θαη φρη νξηζκέλα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζεκηλαξηαθνχ ραξαθηήξα γηα κηα ή δχν 

κέξεο κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. 
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κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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Abstract: The purpose of this research is to survey through a questionnaire the views of 

secondary and post-secondary education teachers regarding the relationship between 

educational leadership and gender. The research involved 180 teachers of EPAL and DIEK of 

Crete, mainly from 41 to 50 years old. The under-representation of women, according to the 

respondents, is mainly due to family obligations, followed by lack of ambition, discrimination 

against this gender, fear of workload, lack of confidence and support, while in the last place is 

the lack of necessary qualifications. . Teachers believe that the characteristics of imagination, 

self-control, respect for the personality of subordinates and students, democracy and 

participation in decision-making are the most important, so that one leads a school, with the 

latter those who consider its most important characteristic intuitive ability. Of course, in the 

above qualifications, there is no dependent relationship between them and they do not interact 

with whether the teacher has applied for an administrative position in the educational field. 

Key words: gender, educational leadership, teachers, equality. 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη  ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη θχινπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 180 εθπαηδεπηηθνί ησλ ΒΠΏΛ 

θαη ησλ ΑΕΒΚ ηνπ Ννκνχ ΔξαθιείνπΚξήηεο, ειηθίαο απφ 41 έσο 50 εηψλ. Χο εξγαιείν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαληαζίαο, ηεο 

απηνθπξηαξρίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ καζεηψλ, ηεο 

δεκνθξαηηθφηεηαο θαη  ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ  απνηεινχλ ηα πην 

ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα κπνξείλα εγεζεί κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξάιιεια σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξνχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δηαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο.  

Λέμεηο θιεηδηά: θχιν, εθπαηδεπηηθή εγεζία, εθπαηδεπηηθνί, ηζφηεηα. 
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1.Δηζαγσγή 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο νη έξεπλεο πνπ πινπνηνχληαλ γηα  πνιιέο δεθαεηίεο 

αθνξνχζαλ ηνπο άλδξεο δηεπζπληέο. ηαδηαθά, άξρηζε λα εμεηάδεηαη θαη ε ππνεθπξνζψπεζε 

ησλ γπλαηθψλ ζε απηφ ην πεδίν ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ. Δ 

πξψηκε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ  απνηχπσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ πνπ 

θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο πξνζπαζψληαο λα αηηηνινγήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ γηαηί ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο βξίζθνληαλ γπλαίθεο αληί γηα άλδξεο (Brown, 1996; Coleman, 2001; 2005; 

2006; Eaglyetal., 1992; Kruger, 2008). 

Δ επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο εηζήγαγε ζηελ έξεπλα ην δήηεκα ησλ γπλαηθείσλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ εγεζία ζε αληίζεζε κε ηε ζπγθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ πνπ εληφπηδε αλδξηθέο ηδηφηεηεο ζηηο γπλαίθεο πνπ θαηαιάκβαλαλ απηέο ηηο ζέζεηο. 

Ώπφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαλχζεη πνιιά βήκαηα 

(Burton&Weiner, 2016; Gill&Arnold, 2015; Kis&Konan, 2014; Marczynski&Gates, 2013). 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Βιιάδα αθνχ κία ζεηξά εξεπλψλ 

έρνπλ εζηηάζεη ζηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ δεδνκέλεο ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία. Οη εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ζηηο νπνίεο θηλήζεθαλ νη έξεπλεο 

απηέο, ήηαλ ε πξσηνβάζκηα θαη ε δεπηεξνβάζκηα ελψ απνπζηάδνπλ εληειψο αληίζηνηρεο 

έξεπλεο ζηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε(Ώλδξένπ, 2018; ΐνγηαηδή &Υαηδίθνπ, 2017; 

Γηαλληνχ, 2016; Αειειίγθα θ.ά., 2015; Koπξθνχηα, 2018; Κξνθπδά& Φσηηά, 2015; Κψλζηα, 

2019). Αεδνκέλνπ φηη ην ράζκα αλάκεζα ζηα θχια ζπλερίδεη λα είλαη κεγάιν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία ζηελ Βιιάδα, έλα αθφκα ιηζαξάθη επηρεηξεί λα βάιεη θαη ε παξνχζα 

έξεπλα εηζάγνληαο κηα αθφκα δηάζηαζε ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. 

2. Φχιν θαη εθπαίδεπζε 

Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ έρεη ζπδεηεζεί ηδηαίηεξα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη ε αληζφηεηα 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ξφινπο ηεο εγεζίαο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο. Ο Connell (2009) ηζρπξίζηεθε φηη νη νξγαληζκνί έρνπλ «θαζεζηψηα 

θχινπ», πνπ κάιηζηα πεξηγξάθνπλ ην είδνο ηεο εξγαζίαο γηα ην θάζε θχιν, ηηο θνηλσληθέο 

ξπζκίζεηο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ηε 

ζρέζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη άιινπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο. 

χκθσλα κε ηνλ Martin (2003), νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο θνηλσληθά θαηαζθεπάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο κε κηα δπλακηθή δχν φςεσλ, ε νπνία ζπρλά επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο. Παξά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ζηνπο δεκφζηνπο ξφινπο, πάληα ειθχεη ηελ πξνζνρή ην γεγνλφο φηη  

ηηο ζέζεηο απηέο ηηο θαηέρνπλ γπλαίθεο θαη ζπρλά επηθξίλνληαη γηα ηε ρξήζε ζηεξενηππηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο γπλαηθείαο εγεζίαο (Grogan, 2014). 

ην ρψξν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρεη πιένλ ν ηζρπξηζκφο φηη, νη γπλαίθεο δελ 
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ζεσξνχληαη πξφβιεκαζηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο. (Coleman, 2005). Χζηφζν, ζηηο 

Δλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ νη γπλαίθεο απνηεινχλ ζρεδφλ ην 85% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ κφλν ειαθξψο κεγαιχηεξν αξηζκφ βαζηθψλ 

δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ απφ φ, ηη νη άλδξεο (58,9%). ηα γπκλάζηα, νη γπλαίθεο θαηέρνπλ 

ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ησλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ (28,5%). Ώληίζηνηρα, νη γπλαίθεο 

θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 24% ησλ ζέζεσλ ησλ επηζεσξεηψλζρνιείσλ (Kowalskietal., 2011). 

Ώλ θαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ δηεπζπληψλ απμήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απηφ γίλεηαη 

κε πνιχ αξγφ ξπζκφ (Hilletal., 2016; Kruger, 2008; Marczynski&Gates, 2013). Βπηπιένλ, νη 

γπλαίθεο ππναληηπξνζσπεχνληαη, ελψ θαηέρνπλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε απφ 

ηνπο άλδξεο (Grogan&Shakeshaft, 2010; Roseretal., 2009). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο 

εμαθνινπζνχλ λα ππνεθπξνζσπνχληαη, λα ππνηηκνχληαη θαη λα κελ αμηνπνηνχληαη σο 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (Marshall&Wynn, 2012). 

Σα θνηλσληθά ζηηι απνηεινχλ έλα επηπιένλ ζρεηηθφ ζέκα πνπ ζπδεηείηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο θχινπ. Ο Chodorow (1978) ηζρπξίδεηαη φηη, νη άλδξεο θαηαιήγνπλ 

λα αξλνχληαη, λα θαηαπηέδνπλ θαη λα θαηαπλίγνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

παξακεξίδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε γηα ηελ θαηνρή ζέζεσλ απφ ηελ πξψηκε 

ειηθία, φληαο αγφξηα δειαδή. Ώπηέο νη πξψηεο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα  εμεγήζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ ζηηι κεηαμχ ησλ ελειίθσλ. Βάλ νη γπλαίθεο 

πξάγκαηη αλαπηχζζνληαη κέζσ αλαγλψξηζεο ησλ ζρέζεσλ, ε αλάπηπμε ησλ αλδξψλ 

πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξε εμαηνκίθεπζε θαη πην ακπληηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ζρέζεηο 

(Chodorow, 1978). Χο απνηέιεζκα απηνχ, νη γπλαίθεο θαιιηεξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο 

κε ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπο θαη ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε απφ 

φ,ηη νη άλδξεο. 

Βλψ ν Chodorow (2012) ηζρπξίζηεθε φηη παξά ην γεγνλφο φηη, ν θχξηνο θξνληηζηήο ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη ζπλήζσο γπλαίθα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ησλ δχν 

θχισλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Άιινη εξεπλεηέο επεζήκαλαλ ηηο 

εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο σο ηηο ξίδεο ησλ δηαθνξψλ θχινπ, φζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ ζηηι. Δ 

ηάζε ησλ αλδξψλ λα δηακνξθψλνπλ ηεξαξρίεο θπξηαξρίαο εληφο ησλ νκάδσλ, είλαη ζχκθσλε 

κε κηα εμειηθηηθή ηζηνξία ζπλαγσληζηηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ αλδξψλ. Μηα 

ζπλαθφινπζε ζπλέπεηα είλαη φηη, νη άλδξεο ζα δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο κε άιια κέιε ηεο νκάδαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξε πξνζσπηθή επαθή απφ φ, ηη νη γπλαίθεο. Δ ηάζε ησλ γπλαηθψλ 

λα πξνηηκνχλ ηελ ηζφηεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ απνδνρή ησλ ηεξαξρηψλ ηεο 

θπξηαξρίαο, είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεπνίζεζε φηη απηέο νη πξνθαηαιήςεηο εμειίρζεθαλ ζην 

πιαίζην ζρέζεσλ πνπ εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ακνηβαίν αιηξνπηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ αλδξψλ (Vigil, 2007). Φαίλεηαη, ινηπφλ φηη, νη απνθιίλνπζεο θνηλσληθέο 

κνξθέο κπνξεί λα αληαλαθινχλ ηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηιέγνληαη 

γηα ηε δηαηήξεζε κεγάισλ ιεηηνπξγηθψλ ζπκκαρηψλ ζηνπο άλδξεο θαη ησλ νηθείσλ θαη 

αζθαιψλ ζρέζεσλ ζηηο γπλαίθεο (Vigil, 2007). Παξά ηηο απνθιίλνπζεο πξννπηηθέο ηνπο, φζνλ 

αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ηφζν ε πξνζέγγηζε ηεο πξψηκεο 

αλάπηπμεο φζν θαη ε εμειηθηηθή ζεσξνχλ φηη, νη ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 
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ραξαθηεξίδνπλ ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. 

Δ αληζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εγεζία είλαη ην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα (NanChi, 2006; Kiamba, 2008; Bilen- Green, 

2008; Nazemi et al., 2012; Morley&Crossouard, 2016). Αηαρξνληθά, νη εγεηηθνί ξφινη αλήθαλ 

γεληθά ζηνπο άλδξεο (Day, 2014; Longman&Anderson, 2016). Ώπηή ε θνηλσληθή ζηάζε 

θαίλεηαη λα έρεη θάλεη ηηο γπλαίθεο απξφζπκεο λα επηδηψμνπλ λα απνθηήζνπλ δηνηθεηηθέο 

εγεηηθέο ζέζεηο. Ο Msila (2013) ππνζηεξίδεη φηη, νη γπλαίθεο εγέηεο δε ιακβάλνπλ πάληα ηελ 

απαξαίηεηε ππνζηήξημε απφ ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη ζπλήζσο πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο ζε ζπλζήθεο δηακνξθσκέλεο κέζα ζε κία παηξηαξρηθή θνηλσλία. Ώπφ ηελ 

πεξηδηάβαζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πξνθχπηεη φηη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ γπλαηθεία 

εγεζία νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξάδνζε θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο (Cundiff&Vescio, 2016; Msila, 2013; 

Morley&Crossouard, 2016). Ο Lumby (2003) ππνζηεξίδεη, επίζεο, φηη νη θνηλφηεηεο δελ 

εκπηζηεχνληαη ηηο γπλαίθεο λα δηνξίδνληαη σο δηεπζχληξηεο ζρνιείσλ, επεηδή ε ζρνιηθή 

δηαρείξηζε είλαη κηα ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ απαηηεί ηε ζνβαξφηεηα πνπ λνκίδνπλ φηη κφλν νη 

άλδξεο ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ. Ώμηνζεκείσην είλαη φηη, ηέηνηεο αληηιήςεηο ππάξρνπλ 

αθφκα θαη ζε ρψξεο φπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζαθείο πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

αιιά παξ‘ φια απηά, επηθξαηνχλ ζηεξεφηππα πνπ ππνλνκεχνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ 

ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ (Coleman, 2006). 

Ώλ θαη νη γπλαίθεο ζπρλά ππνεθηηκνχληαη, αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ ηζρπξφ θαη αλαμηνπνίεην 

θπζηθφ πφξν θαη απνηεινχλ κηα ζηαζεξνπνηεηηθή δχλακε ζε θάζε νξγαληζκφ. Δ ηθαλφηεηα 

ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε απφ ηα πνιιά ζρνιεία πνπ 

αλαπηχζζνληαη έρνληαο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο (Higgs, 2006). Οη γπλαίθεο ζπλήζσο 

επηιέγνληαη σο δηεπζχληξηεο αθνχ έρνπλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

θαη πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο απφ ηνπο άλδξεο 

(Grogan&Shakeshaft, 2010; Roser et al., 2009). Ώπηφ θαζψο θαη νη επξχηεξεο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο, αληαλαθινχλ ηηο βξαδχηεξεο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

αληζφηεηα ησλ θχισλ. ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα, νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα 

ππνεθπξνζσπνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ην ρακειφ πνζνζηφ ηνπο ζηνπο ξφινπο 

ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ θαη απηφ δελ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

(Kruger, 2008; Marczynski&Gates, 2013). Χζηφζν, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηψλ ηνπο σο 

δξαζηήξηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο ζηελ ηάμε πξνηνχ 

νξηζζνχλ σο δηεπζχληξηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε πην εκπεξηζηαησκέλεο 

εκπεηξηθήο γλψζεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Βπνκέλσο, φηαλ νη  γπλαίθεο εγέηεο 

αζρνινχληαη κε ζέκαηα δηδαζθαιίαο, ζπλήζσο βαζίδνληαη ζηε δηθή ηνπο εκπεηξία θαη γλψζε 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, νη νπνίνη πξέπεη λα βξνπλ άιιεο πεγέο γλψζεο θαη 

εμνπζίαο. 

Βπηπιένλ, νη εξεπλεηέο ησλ δχν θχισλ ζεσξνχλ φηη ε θαιιηέξγεηα ζηελψλ ζρέζεσλ 

ραξαθηεξίδεη ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. Οη γπλαίθεο θαιιηεξγνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε άιινπο θαη ηείλνπλ λα επηδεηθλχνπλ ελζπλαίζζεζε πνιχ 
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πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κπνξνχλ 

λα εμεγεζνχλ απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, φπσο ε εμειηθηηθή (Vigil 2007) ή ελαιιαθηηθά ε 

ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε (Chodorow, 1978; 2012). Βθφζνλ, φκσο, ε εγεζία βαζίδεηαη ζε 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη γπλαίθεο πνπ απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

πξνψζεζε ηέηνησλ ζρέζεσλ επηδεηθλχνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, φπνπ νη εγέηεο 

εκπλένπλ, εμνπζηνδνηνχλ θαη δηεγείξνπλ ηνπο νπαδνχο ηνπο, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο 

(Barbutoetal., 2007). Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη, γη‘ απηφ ηνλ ιφγν νη άλδξεο εγέηεο 

βαζίδνπλ ηελ θαζνδεγεηηθή εγεζία ηνπο ζηελ επίζεκε εμνπζία, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε  ζηηο εξγαζίεο. 

3. Μεζνδνινγία 

3.1.θνπφο ηεο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ  εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΒΠΏΛ θαη ησλ 

ΑΕΒΚ ηνπ Ννκνχ Δξαθιείνπ Κξήηεο σο πξνο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Χο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

δηαηππψζεθαλ ηα αθφινπζα: 

• Πνηνη είλαη νη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο; 

• Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζε  δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε; 

• Καηά πφζν  ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο πξέπεη λα έρεη 

θάπνηνο γηα λα αζθεί εμνπζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε 

δηνηθεηηθή ηνπο εκπεηξία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο  

3.2.Γείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 180 εθπαηδεπηηθνί απφ ηα ΒΠΏΛ θαη ηα ΑΕΒΚ ηνπ Ννκνχ 

Δξαθιείνπ Κξήηεο. Δ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία.Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζηνπο 

δηεπζπληέο/ληξηεο κέζσ Googleforms, απφ ηνπο νπνίνπο πξνσζήζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηηο αληίζηνηρεο δνκέο ησλ ΒΠΏΛ θαη ΑΕΒΚ, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα.  

3.3. Δξεπλεηηθφ εξγαιείν 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απνηππψζεθαλ νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 9 εξσηήζεηο 

θαη πην αλαιπηηθά: 
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 Οη εξσηήζεηο 1-4 ήηαλ δεκνγξαθηθέο αλνηθηνχ ηχπνπ, θαη αθνξνχζαλ ηελ ειηθία, ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηε ζέζε εξγαζίαο. 

 Δ 5ε εξψηεζε ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ρσξίδνληαλ ζε 3 κέξε. Σν 1ν, αθνξνχζε ην 

θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε αλάιεςεο δηνηθεηηθήο ζέζεο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, ην 2ν ζηφρεπε ζηελ αλάδεημε ηεο ζέζεο απηήο, εθ‘ φζνλ ην 

πξνεγνχκελν ζθέινο απαληήζεθε ζεηηθά, ελψ αλ απαληήζεθε αξλεηηθά, 

κεηέβαηλαλζην 3ν ζθέινο, ζην νπνίν κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο θάηη ηέηνην εκπνδίζηεθε. 

 Δ 6ε θαη ε 7ε εξψηεζε, ήηαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κάιηζηα 

δηαβαζκηζκέλσλ απαληήζεσλ, πνπ αθνξνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη 

απαηηνχκελα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ηνπο ιφγνπο  

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε απηήλ. 

 Δ εξψηεζε 8, ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ζηφρεπε ζηε ιήςε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ ζε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ηέινο, 

 Δ εξψηεζε 9, ήηαλ άιιε κία εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο πνπ πεξηιάκβαλε δξάζεηο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ νη εξσηεζέληεο. 

3.4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο κέζσ Googleforms, απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνσζήζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο αληίζηνηρεο δνκέο ησλ ΒΠΏΛ θαη ΑΕΒΚ, 

φπνπ έγηλε ε έξεπλα. Βπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ελεκεξψζεθαλ ηφζν γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, φζν θαη γηα ηελ αλσλπκία ησλ απαληήζεσλ θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο 

κέζσ δηεπθξηληζηηθνχ e-mail. 

3.5. Δξγαιεία αλάιπζεο 

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS.25. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή έγηλε ρξήζε πνζνζηψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

κέζσ θαηάιιεισλ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. Βπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απάληεζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ην ζηαηηζηηθφ ηεζη ρ2 (chi-square). 

4. Απνηειέζκαηα 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληάζζεηαη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 41-50 εηψλ (77 

άηνκα, 42.8%) θαη αθνινπζεί ε θαηεγνξία 31-40 εηψλ (58 άηνκα, 32.2%). Ώξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί επίζεο έρνπλ ειηθία 51-60 εηψλ (37 άηνκα,20.6%), ελψ ειάρηζηνη έρνπλ ειηθία 

άλσ ησλ 60 εηψλ (2 άηνκα, 1.1%) ή έσο 30 εηψλ (6 άηνκα, 3.3%). Δ πξνυπεξεζία ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ θπκαίλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία λα έρεη έσο 5 ρξφληα(48 άηνκα, 26.7%), ελψ 

αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 16-20 ρξφληα (45 άηνκα, 25%) θαη 11-15 ρξφληα (42 

άηνκα, 23.3%). Ληγφηεξνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 6-10 ρξφληαπξνυπεξεζία (21 

άηνκα, 11.7%) ή πάλσ απφ 20 ρξφληα (24 άηνκα, 13.3%). 

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επίζεο, είλαη κφληκνη (99 άηνκα, 55%). Μηθξφηεξν είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ (23 άηνκα, 12.8%), ελψ εθπξνζσπνχληαη επίζεο 

ζην δείγκα εθπαηδεπηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (10 άηνκα, 5.6%) θαη ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο (4 άηνκα, 2.2%), σξνκίζζηνη (9 άηνκα, 5%), ππεχζπλνη εξγαζηεξίνπ (9 άηνκα, 5%), 

δηεπζπληέο/ξηεο-ππνδηεπζπληέο/ξηεο (14 άηνκα, 7.8%), θ.ά. (12 άηνκα, 6.7%). Σέινο, 

αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα 

πγείαο θαη πξφλνηαο (40 άηνκα, 22.2%)ελψ αθνινπζεί ν ηνκέαο ηεο πιεξνθνξηθήο (27 άηνκα, 

15%), ησλ νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ (17 άηνκα, 9.4%), ηεο κεραλνινγίαο (15 άηνκα, 8.3%), ηεο 

θηινινγίαο (13 άηνκα, 7.2%), ηεο γεσπνλίαο θαη δηαηξνθήο (11 άηνκα, 6.1%), ησλ 

θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ (9 άηνκα, 5%), ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (9 άηνκα, 5%), ηα καζεκαηηθά 

(8 άηνκα, 4.4%), ηηο μέλεο γιψζζεο (7 άηνκα, 3.9%), βξεθνλεπηνθνκίαο (5 άηνκα, 2.8%), θαη 

ινηπέο εηδηθφηεηεο (19 άηνκα, 10.6%). 

Πίλαθαο 1: Έρεηε ππνβάιεη κέρξη ζήκεξα αίηεζε γηα αλάιεςε δηνηθεηηθήο ζέζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζαο ρψξν; 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ρη 125 69,4 69,4 

Ναη 55 30,6 100,0 

Total 180 100,0   

 

 

Πίλαθαο 2: Αλ λαη, γηα πνηα ζέζε 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Γηα ηε ζέζε 

ππνδηεπζχληξηαο/ληε 
23 38,3 38,3 

Γηα ηε ζέζε 

δηεπζχληξηαο/ληε 
18 30,0 68,3 

Γηα ηε ζέζε ηεο 

πξντζηακέλεο/λνπ γξαθείνπ 
3 5,0 73,3 

Γηα ηε ζέζε ζρνιηθήο/θνχ 

ζπκβνχινπ 
2 3,3 76,7 
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Γηα ηε ζέζε ππεχζπλνπ/λεο 

ηνκέα 
8 13,3 90,0 

Άιιν 6 10,0 100,0 

 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηνπο εξσηεζέληεο λα κελ ππνβάιινπλ 

αίηεζε γηα αλάιεςε θάπνηαο δηνηθεηηθήο ζέζεο. Σν 25.6% (32 απαληήζεηο) ησλ απαληήζεσλ 

ζρεηίδεηαη κε ην αηνληθφ ελδηαθέξνλ, ην 21.6% (27 απαληήζεηο) κε ηελ έιιεηςε αλαγθαίσλ 

πξνζφλησλ, ην 16% (20 απαληήζεηο) κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ην 13.6% (17 

απαληήζεηο) ησλ ζπλνιηθψλ απαληήζεσλ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθνχο ιφγνπο. πλερίδνληαο, 

ην 7.2% (9 απαληήζεηο) ησλ απαληήζεσλ αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο κηαο ηέηνηαο ζέζεο. Σν 5.6% (7 απαληήζεηο) θάλεη 

ιφγν γηα κε χπαξμε αληηζηνηρίαο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, ην 4.8% (3 απαληήζεηο) αλαθέξεηαη 

ζηελ αλαληηζηνηρία επζπλψλ θαη νηθνλνκηθήο ακνηβήο, ελψ ε πξνηίκεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

ζέζεο θαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο θαηαιακβάλνπλ ην 3.2% (4 απαληήζεηο) θαη ην 2.4% (3 

απαληήζεηο) αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 3: Αλ φρη, πνηνη ιφγνη ζαο εκπφδηζαλ λα ππνβάιιεηε ζρεηηθή αίηεζε 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Βμαηηίαο αηνληθνχελδηαθέξνληνο 32 25,6 25,6 

Βμαηηίαο πξνζσπηθψλ ιφγσλ 17 13,6 39,2 

Βμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αλαγθαίσλ 

πξνζφλησλ 
27 21,6 60,8 

Βμαηηίαο νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ 
20 16,0 76,8 

Αελ ήκνπλ έηνηκνο/ε λα αλαιάβσ 

ηηο επζχλεο κηαο ηέηνηαο ζέζεο 
9 7,2 84,0 

Αελ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα 
7 5,6 89,6 

Φφβνο απνηπρίαο 3 2,4 92,0 

Λφγσ αλαληηζηνηρίαο επζπλψλ θαη 

νηθνλνκηθήο ακνηβήο 
6 4,8 96,8 

Μνπ αξέζεη ε ζέζε πνπ ππεξεηψ 

θαη δελ ζέισ αθφκα λα ηε 

δηαθνξνπνηήζσ 

4 3,2 100,0 
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ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αμηνινγνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 17.2% (31 άηνκα) θαηαιακβάλεη ε 

απνθαζηζηηθφηεηα, ην 12.2% (22 άηνκα) αγγίδεη ε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα 

ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, αιιά θαη ν ζεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα πθηζηακέλσλ θαη 

καζεηψλ, ην 11.7% (21 άηνκα) αλήθεη ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ην 8.9% (16 άηνκα) 

αληηπξνζσπεχεη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σν 7.2% (13 άηνκα) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε 

ζπλαδειθηθφηεηα, ην 6.7% (12 άηνκα) αγγίδνπλ ε απηνθπξηαξρία θαη ε ηθαλφηεηα επηβνιήο 

θαη ειέγρνπ θαη ην 6.1% (11 άηνκα) αγγίδεη ε θαηαλφεζε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο. Σέινο, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ αγγίδεη ην 5% (9 άηνκα), ελψ ε 

θαληαζία θαη ε δηαηζζεηηθή ηθαλφηεηα θαηαιακβάλνπλ ην 3.9% (7 άηνκα) θαη ην 2.2% (4 

άηνκα) αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 4: Πνηα απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο- ζπκπεξηθνξάο αμηνινγείηε απαξαίηεηα γηα 

ηελ άζθεζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ώπνθαζηζηηθφηεηα 31 17,2 17,2 

Ώπηνθπξηαξρία 12 6,7 23,9 

Αεκνθξαηηθφηεηα θαη 

ζπκκεηνρηθφηεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

22 12,2 36,1 

Αηαηζζεηηθή ηθαλφηεηα 4 2,2 38,3 

Βπηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα 21 11,7 50,0 

Εθαλφηεηα δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ 9 5,0 55,0 

Εθαλφηεηα επηβνιήο θαη ειέγρνπ 12 6,7 61,7 

Εθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 16 8,9 70,6 

Καηαλφεζε- ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο 
11 6,1 76,7 

εβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

πθηζηακέλσλ θαη καζεηψλ 
22 12,2 88,9 

πλεξγαηηθφηεηα – ζπλαδειθηθφηεηα 13 7,2 96,1 

Φαληαζία 7 3,9 100,0 

Total 180 100,0   
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ηνλ Πίλαθα 5, παξνπζηάδεηαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εξσηεζέληεο 

ζεσξνχλ πσο νη γπλαίθεο ππναληηπξνζσπεχνληαη ζηηο ζέζεηο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Σν 

52.2% (94 άηνκα) αλήθεη ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ην 15% (27 άηνκα) ζηελ έιιεηςε 

θηινδνμηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ ηδίσλ ησλ γπλαηθψλ θαη ην 11.7% (21 άηνκα) ζρεηίδεηαη 

κε ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Βπηπιένλ, ην 10% (18 άηνκα) 

θαηαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ πσο νη γπλαίθεο ππναληηπξνζσπεχνληαη ιφγσ 

ηνπ θφβνπ εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ην 8.3% (15 άηνκα) θάλεη ιφγν γηα έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο θαη αλεπαξθνχο ζηήξημεο απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ην 2.8% (5 

άηνκα) αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε αλαγθαίσλ πξνζφλησλ. 

Πίλαθαο 5: Η ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο νθείιεηαη πξσηίζησο ζε 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Έιιεηςε θηινδνμηψλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ ησλ ίδησλ ησλ 

γπλαηθψλ 

27 15,0 15,0 

Έιιεηςε αλαγθαίσλ πξνζφλησλ 5 2,8 17,8 

Οηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 94 52,2 70,0 

Έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη 

αλεπαξθνχο ζηήξημεο απφ ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ 

15 8,3 78,3 

Φφβν εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο θαη ησλ επζπλψλ 
18 10,0 88,3 

Αηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ 
21 11,7 100,0 

Total 180 100,0   

 

ηνλ Πίλαθα 6, παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Σν 28.8% (42 άηνκα) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλνπλ ιφγν γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο πεξηβάιινληνο ζηήξημεο θαη ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο, ην 25.3% (37 άηνκα) 

αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε θηλήηξσλ θαη επηκφξθσζεο θαη ην 13.7% (20 άηνκα) αλαθέξεηαη 

ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ θαηάθηεζε πξνζφλησλ απφ ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο. Σέινο, ην 

32.2% (47 άηνκα) θαηαιακβάλεη ε απάληεζε «Άιιν», ε νπνία απνηειείηαη απφ απαληήζεηο 

πνπ θαηαιακβάλνπλ ακειεηέα πνζνζηά θαη δελ ζα είρε λφεκα λα παξνπζηαζηνχλ ε θάζε κηα 

μερσξηζηά. 
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Πίλαθαο 6: Ση έρεηε λα πξνηείλεηε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

  Frequency Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Κίλεηξα-επηκφξθσζε 37 25,3 25,3 

Πεξηβάιινλ ζηήξημεο- αιιαγή 

λνκνζεζίαο 
42 28,8 54,1 

Ώπηνπεπνίζεζε θαη θαηάθηεζε 

πξνζφλησλ 
20 13,7 67,8 

Άιιν 47 32,2 100,0 

Total 146 100,0   

Missing System 34     

Total 180     

ηνλ Πίλαθα 7 απνηππψλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θνηλσληθνχο, 

ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο θαη πνιηηηθά θφκκαηα. ε θακία ζπκκεηνρή αλαθέξεηαη ην 29.1% 

(71 απαληήζεηο) ησλ ζπλνιηθψλ απαληήζεσλ, ην 26.6% (65 απαληήζεηο) θαηαιακβάλνπλ νη 

πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη θαη ην 19.7% (48 απαληήζεηο) αλήθεη ζε άιινπο θνξείο. Σν 16% (39 

απαληήζεηο) θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ελψ ην ππφινηπν 8.6% (21 

απαληήζεηο) ησλ απαληήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα. 

Πίλαθαο 7: Δίραηε ή έρεηε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε: 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Πνιηηηθάθφκκαηα 21 8,6 8,6 

Πνιηηηζηηθνχοζπιιφγνπο 65 26,6 35,2 

πλδηθαιηζηηθέο νξγαλψ- ζεηο 39 16,0 51,2 

Άιινποθνξείο 48 19,7 70,9 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 71 29,1 100,0 

5.πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ  δελ 

έρνπλ ππνβάιεη κέρξη ζήκεξα αίηεζε γηα αλάιεςε δηνηθεηηθήο ζέζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν, θπξίσο ιφγσ  κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο, ελψ φζνη εξσηεζέληεο έρνπλ ππνβάιιεη 

ηέηνηα αίηεζε, ην έθαλαλ θπξίσο γηα ηε ζέζε ηεο ππνδηεπζχληξηαο/ληε. H έιιεηςε θηινδνμίαο 

είλαη έλαο εζσηεξηθφο θξαγκφο, δειαδή απηνπεξηνξηζκφο ιφγσ ηνπ θφβνπ επηηπρίαο ή 
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απνηπρίαο (Cubillo& Brown, 2003). Ώπηφο ν ηχπνο θξαγκνχ επηδεηλψλεηαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηε καθξφρξνλε πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο αλδξηθήο δεζπφδνπζαο 

ζέζεο, ησλ ζηεξεφηππσλ ξφισλ θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο (Oplatka, 2006). Φαίλεηαη φηη θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε έιιεηςε θηινδνμίαο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ απνηππψλεηαη απφ ηηο 

γπλαίθεο, αθνχ ε ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο δελ είλαη θάηη πνπ δηεθδηθνχλ. Ώθφκα θαη απηέο πνπ 

επηδεηνχλ ηελ εξγαζηαθή πξναγσγή πεξηνξίδνληαη ζηε ζέζε ηεο ππνδηεπζχληξηαο, αθήλνληαο 

ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζηνπο άλδξεο. Ώζρέησο ηηο αηηίεο πνπ ππαγνξεχνπλ απηή ηε ζηάζε θαη 

νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζηε ζπλέρεηα, αλαδεηθλχεηαη ε έιιεηςε θηινδνμίαο εθ 

κέξνπο ησλ γπλαηθψλ θαη ν απηνπεξηνξηζκφο πνπ ζέηνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο (Cubillo& Brown, 

2003). 

Ώπφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη  νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ε απνθαζηζηηθφηεηα είλαη ην 

πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηνο, ψζηε λα αζθήζεη ζρνιηθή 

εγεζία, ελψ θχξηνο ιφγνο ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο είλαη 

νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Δ ζχλδεζε ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο κε ηελ εγεζία έρεη 

ηεθκεξησζεί εξεπλεηηθά, αθνχ ε έξεπλα ησλ Αειειίγθα θ.ά. (2015) ηε ζεκεηψλεη σο έλα απφ 

ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. Παξφια απηά φκσο, ε 

απνθαζηζηηθφηεηα γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε απνθαζηζηηθή εγεζία απνδίδεηαη θπξίσο ζηνπο 

άλδξεο θαη φρη ζηηο γπλαίθεο (Coleman, 2007). Οη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο είλαη έλα 

εκπφδην γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρεη εληνπηζηεί ζε αξθεηέο έξεπλεο. Ο Hall (2000) δηαπίζησζε 

φηη νη ζηαδηνδξνκίεο ησλ γπλαηθψλ πεξηιακβάλνπλ κηα έληαζε κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ 

πξνζδνθηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θνηλσλίαο. Σν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο 

ζπρλά ζηακαηνχλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα  εμεγεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα δηαθνξεηηθά επηηεχγκαηα ζην επάγγεικα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ.χκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο (Hall, 2000), πνιιέο γπλαίθεο δελ ζρεδηάδνπλ 

ηε δσή ηνπο. Οξηζκέλεο έρνπλ σο ηειηθφ ζηφρν ηνπο λα είλαη ζχδπγνη θαη κεηέξεο. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη άιιεο πνπ δελ ην ζρεδηάδνπλ αιιά είηε πξνθχπηεη, είηε ηνπο επηβάιιεηαη. Ώπηφ 

ζεκαίλεη φηη ελψ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δεδνκέλν φηη γηα ηηο γπλαίθεο νη νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο δηνηθεηηθήο ζέζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

θάηη  αλάινγν δελ ηζρχεη γηα ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Ώπφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε πσο νη εξσηεζέληεο πξνηείλνπλ θπξίσο ηελ αιιαγή πεξηβάιινληνο 

θαη λνκνζεζίαο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα κελ 

ζπκκεηείρε ελεξγά ζε θάπνην πνιηηηθφ θφκκα ή θάπνηα άιιε νξγάλσζε. Ο Msila (2013) 

ππνζηεξίδεη φηη, νη γπλαίθεο εγέηεο δε ιακβάλνπλ πάληα ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε απφ ηηο 

θνηλφηεηέο ηνπο θαη ζπλήζσο πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζε ζπλζήθεο 

δηακνξθσκέλεο κέζα ζε κία παηξηαξρηθή θνηλσλία. Ώπφ ηελ πεξηδηάβαζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη πσο ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηε γπλαηθεία εγεζία νθείιεηαη ζε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο 

(Cundiff&Vescio, 2016; Msila, 2013; Morley&Crossouard, 2016). 
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Abstract: The authors of the paper aim at exploring the views of the graduate students of the 

Pedagogical Department of Primary Education of the University of the Aegean in June 2018 

as regards their employment/remunerated work during their studies. A questionnaire was 

distributed to graduate students for the purposes of the research and this formed the basis for 

arriving at the results described in the paper. The data analysis showed that half of graduate 

students were working during their studies, occasionally or on a permanent basis, on a part-

time or full-time basis, and, moreover, it appears that students‘ employment during their 

studies did not negatively affect the time of completion of their studies. In addition, the kind 

of work exercised by more than half of graduate students during their studies did not 

correspond at all to the subject matter of their studies, while they consider that the prospects 

of employment are not particularly encouraging for the future. 

Keywords: employment, labor market, teacher training  

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

ηειεηφθνηησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ώηγαίνπ ηνλ Ενχλην ηνπ 2018 αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρνξεγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζηνπο  

ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο βάζε ηνπ νπνίνπ εμήρζεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Ώπφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε φηη νη κηζνί θνηηεηέο εξγάδνληαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πεξηζηαζηαθά ή ζπλερφκελα, κε κεξηθή ή πιήξε εξγαζία, ελψ 

θάλεθε φηη ε απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ επεξέαζε 

αξλεηηθά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Βπηπιένλ, ην αληηθείκελν ηεο 

απαζρφιεζεο πνπ αζθήζεθε απφ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ αληηζηνηρεί θαζφινπ ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο, ελψ ζεσξνχλ φηη 

νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο γηα ην κέιινλ.   
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Λέμεηο θιεηδηά:απαζρφιεζε, αγνξά εξγαζίαο, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ.  

Δηζαγσγή 

Δ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νθείιεηαη ζε κηα  ζεηξά παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γηα απαζρφιεζε. Δ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κπνξεί λα επηθέξεη αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη λα ηνπο 

δηεπθνιχλεη ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ – αθαδεκατθφ ρψξν ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηδηαίηεξα φηαλ νη θνηηεηέο βξίζθνληαη πξνο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, παξέρνληάο ηνπο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηε κάζεζε ζην παλεπηζηήκην. Οη πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε αληηθείκελα ζπλαθή κε ηηο ζπνπδέο ηνπο ελδέρεηαη λα 

ηνπο βνεζήζεη, ψζηε κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα απαζρνινχληαη ζηελ 

ίδηα εξγαζία ή ζπλαθή κε απηήλ πνπ έθαλαλ σο θνηηεηέο. Χζηφζν, ε απαζρφιεζε ησλ 

θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο απαηηεί ρξφλν ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα 

ηε κειέηε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην. Ο ρξφλνο πνπ επελδχεηαη 

γηα ηελ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, ψζηε λα κελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ππνρξεψζεηο θνίηεζεο.  

Δ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη έλα αληηθείκελν δηεξεχλεζεο εξεπλψλ, 

θαζψο απνηειεί κηα ζχλζεηε δηεξεχλεζε κε αξθεηνχο παξάγνληεο (νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνχο, επαγγεικαηηθνχο, αθαδεκατθνχο, πξνζσπηθνχο) θαη απαηηείηαη κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. χκθσλα κε ηνπο Hauschildtetal (2015) θαη έξεπλα ηεο 

Eurostudent (2015) ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ, ζηελ Βιιάδα 80%, ζηελ Οιιαλδία 75%, ζηελ 

Σζερηθή Αεκνθξαηία 60%, ζην Μαπξνβνχλην 50%, ζηε Ρνπκαλία 30%, ζηελ Εηαιία 26%, 

ζηε εξβία 23%, ζηε ΐνζλία θαη Βξδεγνβίλε 22%. ηεξηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ δηαθαίλεηαη φηη ε απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

δηαδξακαηίδεη θαίξηα ζεκαζία ζηηο ζπνπδέο ησλ θνηηεηψλ θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ ρξεηάδνληαη δηεξεχλεζε θαη κειέηε. 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε  

Δ απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο απμάλεηαη ζπλερψο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

απμάλνληαη παγθνζκίσο, ελψ παξάιιεια ηείλνπλ λα εξγάδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο 

(KalenkoskiandPabilonia, 2010; Hall, 2010; Beerkens, Mägi, andLill 2011). Μέζα απφ 

έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

λα εληνπηζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη ιφγνη ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: α) νηθνλνκηθνί, β) θνηλσληθνί, γ) επαγγεικαηηθνί δ) 
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αθαδεκατθνί θαη ζη) πξνζσπηθνί (Tur-Sinaietal, 2017; DarmodyandSmyth 2008; Brennanetal, 

2005).  

Δ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Σα 

κεησκέλα ή κεδεληθά νηθνλνκηθά έζνδα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο νξηζκέλνη 

θνηηεηέο ηνπο αλαγθάδνπλ λα εξγάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δ 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φινπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηξνπνπνίεζε ην δπλακηθφ 

ησλ θνηηεηψλ, απφ ηελ ειίη ζηε καδηθφηεηα. Οηθνγέλεηεο νη νπνίεο δπζθνιεχνληαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ ησλ παηδηψλ ηνπο, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 

αλαγθάδνληαη νη θνηηεηέο λα απαζρνινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο (Trow, 2000; Savic&Kresoja, 2016).  

Βπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεηαβιεζεί ε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζε δηάθνξεο 

ζχγρξνλεο κνξθέο εξγαζίαο επηθέξνληαο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία. Μνξθέο κε παξαδνζηαθήο 

απαζρφιεζεο, φπσο ε κεξηθή απαζρφιεζε, ε επέιηθηε απαζρφιεζε, ε εμ απνζηάζεσο 

απαζρφιεζε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα απαζρνινχληαη κε επέιηθην 

πξφγξακκα θαη σξάξην, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαη λα ζπνπδάδνπλ ηαπηφρξνλα 

(Beerkens, Mägi, andLill 2011).  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη απνηειεί φηη έρνπλ κεηαβιεζεί ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα πνπ απαηνχληαη γηα ηελ απαζρφιεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εμεχξεζε 

εξγαζίαο ζηνλ κέιινλ. Δ πξνυπεξεζία ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

πξνζφλ γηα ηελ επηηπρή εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ γηα 

ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο, φκσο ρξεηάδεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην 

γεγνλφο φηη ε απαζρφιεζε γηα λα πξνζκεηξεζεί ζεηηθά απαηηείηαη λα είλαη ζρεηηθή κε ηνλ 

ηνκέα ζπνπδψλ ηνπο (DarmodyandSmyth 2008; Roshchin&Rudakov, 2017). 

Δ δηεξεχλεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο απφδνζεο ησλ απαζρνινχκελσλ 

θνηηεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο κέηξεζεο. Έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη ε 

απαζρφιεζε ρακειήο θαη κέηξηαο έληαζεο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθή ή αζήκαληε επίδξαζε 

ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ. Βλψ φηαλ νη θνηηεηέο πνπ 

απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 24 ψξεο αλά εβδνκάδα ηφηε επέξρεηαη αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ θνηηεηψλ (Brennanetal, 2005; Richardsonetal, 2014).  

Πέξαλ φκσο απφ ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο. ηαλ ν θνηηεηήο 

απαζρνιείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε αληηθείκελν ζπλαθή κε ηηο ζπνπδέο ηνπ 

ηφηε κπνξεί ζην κέιινλ λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αθαδεκατθή ηνπ πνξεία. ηαλ φκσο ν 

θνηηεηήο απαζρνιείηαη ζε αληηθείκελν ηειείσο δηαθνξεηηθφ κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, π.ρ. 

ζεξβηηφξνο, ηφηε έρεη σο θχξην ιφγν εξγαζίαο ηνλ νηθνλνκηθφ γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηα 

έμνδα ησλ ζπνπδψλ ηνπ (Yanbarisova, 2015).  

Βπηπξφζζεηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έξεπλεο έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο κπνξεί λα απαζρνινχληαη θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Φνηηεηέο 
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νη νπνίνη δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνην ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θάλεθε φηη απαζρνινχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο γηα λα γεκίζνπλ ηνλ ειεχζεξφο ηνπο ρξφλν θάλνληαο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο εξγαζίαο (Beerkens, Magi&Lill, 2011).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα δηεξεχλεζεο γηα ηα ηκήκαηα θαη ηα 

παλεπηζηήκηα θαη ηεο Βιιάδαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηα ηκήκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη ην 

Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ ζεψξεζε φηη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

απνθνίησλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί θαη λα εξεπλεζεί ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο γηα ηνπο επφκελνπο θνηηεηέο. 

Μεζνδνινγία  

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλα είλαη:  

Β1. Πνην είλαη ην εξγαζηαθφ πξνθίι ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ.  

Β2. Πσο επηδξά ε απαζρφιεζε ησλ ηειεηφθνηησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην 

Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηηο 

ζπνπδέο.  

Β3. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ γηα 

ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.  

Σνλ Ενχλην ηνπ 2018 ρνξεγήζεθε ζε φινπο ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ (Π.Σ.Α.Β.) online εξσηεκαηνιφγην. Δ 

έξεπλα επηδίσμε λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Ώπφ ηνπο 110 ηειεηφθνηηνπο απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 99 απφθνηηνη απφ ηνπο νπνίνπο 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ γπλαίθεο (78%).  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 22 εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ σο εμήο κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη εξσηεζέληεο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

επηιέγνληαο είηε κηα απφ ηηο δχν επηινγέο πνπ δίλνληαλ είηε απφ κηα θιίκαθα 1-5 Likert.  

Β1. Πεξηειάβαλε εξσηήζεηο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία θνίηεζεο, 

ζπγθεθξηκέλα, θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο παηέξα, εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα γνλέσλ, 

θάιπςε θφζηνπο ζπνπδψλ θνηηεηψλ, δηάξθεηα ζπνπδψλ, αηηίεο θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο 

ζπνπδψλ θαη βαζκφο πηπρίνπ (εξσηήζεηο 1-7).  
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Β2. Βξσηήζεηο σο πξνο ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ θνηηεηψλ – εξγαδφκελνη θαη κε 

εξγαδφκελνη – θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ζρέζε κε ηελ επίδνζε θαη 

θαζπζηέξεζε ζηηο ζπνπδέο (εξσηήζεηο 8-16).   

Β3. Βξσηήζεηο σο πξνο ηε κειινληηθή απαζρνιεζηκφηεηα ησλ ηειεηφθνηησλ κεηά ηε ιήςε 

ηνπ πηπρίνπ ηνπο (εξσηήζεηο 17-22).  

Σα εξσηεκαηνιφγηα δεκηνπξγήζεθαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απνζηάιζεθαλ ζηνπο 

ηειεηφθνηηνπο ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ ιίγν πξηλ ηελ νξθσκνζία ηνπο. Οη 

απαληήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ ειεθηξνληθά θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζσ ηνπ spss θαη ηνπ excel. 

Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ   

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψζεθε 

απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ.  

Δ1. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα  

Πίλαθαο 1. Φχιν 

 Πνζνζηφ  

Άλδξαο  22% 

Γπλαίθα  78% 

 

ηνλ πίλαθα 1 δηαθαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ (πεξηζζφηεξνη απφ ηα ηξία 

ηέηαξηα) είλαη γπλαίθεο.  

Πίλαθαο 2. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα ζαο: 

 Πνζνζηφ  

Μεξηθέο ηάμεηο Αεκνηηθνχ  1% 

Ώπνιπηήξην Αεκνηηθνχ  16% 

Ώπνιπηήξην Μέζεο Βθπαίδεπζεο  48% 

Πηπρίν ΏΒΕ  21% 

Πηπρίν ΏΣΒΕ  14% 

 

ηνλ πίλαθα 2 δηαθαίλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα. Οη κηζνί (48%) απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο δήισζαλ φηη ν παηέξαο ηνπο έρεη απνιπηήξην 
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Μέζεο Βθπαίδεπζεο θαη ην 1/5 φηη έρεη πηπρίν ΏΒΕ (21%), ελψ κφλν έλαο δήισζε φηη ν 

παηέξαο ηνπ δελ έρεη νινθιεξψζεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

 

Πίλαθαο 3. Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνλέσλ ζαο 

 Πνζνζηφ  

Μέρξη 10.000  25% 

Ώπφ 10.001 έσο 20.000  39% 

Ώπφ 20.001 έσο 30.000  20% 

Ώπφ 30.001 έσο 40.000  11% 

Αελ απάληεζε  5% 

 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνλέσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη ηειεηφθνηηνη (49%) δήισζαλ φηη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη απφ 10.001 έσο 20.000 επξψ, ελψ ην 1/10 (11%) δήισζε φηη 

έρνπλ απφ 30.001 έσο 40.000 επξψ εηεζίσο.  

4. Πψο θαιχπηαηε ην θφζηνο ζπνπδψλ ζαο σο πξνο: 

Πίλαθαο 4.1. Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

 Πνζνζηφ  

Καζφινπ  6% 

Λίγν  10% 

Ώξθεηά  10% 

Μέηξηα  10% 

Πνιχ  64% 

 

ηνλ πίλαθα 4.1 απνηππψλεηαη πφζνη ηειεηφθνηηνη θάιππηαλ ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (64%) ηειεηφθνηηνπο δήισζαλ φηη θάιππηαλ ην θφζηνο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ελψ  κφιηο ην 6% δελ θάιπςε 

ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο.  
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Πίλαθαο 4.2. Ιδησηηθή εξγαζία 

 Πνζνζηφ  

Καζφινπ  78% 

Λίγν  8% 

Ώξθεηά  8% 

Μέηξηα  4% 

Πνιχ  2% 

 

ηνλ πίλαθα 4.2 απνηππψλεηαη πφζνη ηειεηφθνηηνη θάιππηαλ ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ 

ηδησηηθή ηνπο εξγαζία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. ρεδφλ ε 

πιεηνςεθία ησλ ηειεηφθνηησλ (78%) δήισζαλ φηη δελ θάιπςαλ θαζφινπ ην θφζηνο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ ηδησηηθή ηνπο εξγαζία, ελψ  κφιηο ην 2% θάιπςε απφιπηα ην θφζηνο 

ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ ηδησηηθή εξγαζία ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Πίλαθαο 4.3. Κξαηηθά ή ηδησηηθά θνηηεηηθά δάλεηα 

 Πνζνζηφ  

ρη  54% 

Ναη  26% 

Αελ απάληεζαλ  20% 

 

ηνλ πίλαθα 4.3 απνηππψλεηαη πφζνη ηειεηφθνηηνη θάιππηαλ ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε 

θξαηηθά ή ηδησηηθά θνηηεηηθά δάλεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. Σν 

1/2 ησλ ηειεηφθνηησλ (54%) δήισζαλ φηη δελ θάιπςαλ θαζφινπ ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε 

θξαηηθά ή ηδησηηθά θνηηεηηθά δάλεηα, φκσο ην 1/4 (26%) δήισζε φηη θάιπςαλ απφιπηα ην 

θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε θξαηηθά ή ηδησηηθά θνηηεηηθά δάλεηα. Χζηφζν, ην 1/4 (20%) δελ 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε.  

Πίλαθαο 5. ε πφζα εμάκελα νινθιεξψζαηε ηηο ζπνπδέο ζαο 

 Πνζνζηφ  

Ληγφηεξν απφ 8 10% 

8 εμάκελα 69% 

10 εμάκελα 14% 

Πεξηζζφηεξα απφ 10  7% 
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ηνλ πίλαθα 5 απνηππψλεηαη ε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ησλ ηειεηφθνηησλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (69%) δήισζαλ φηη νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηα 8 εμάκελα δειαδή 4 έηε. Χζηφζν ην 1/5 (14+7%=21%) δήισζαλ φηη 

ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 8 εμάκελα, 10 εμάκελα ή πεξηζζφηεξα απφ 10 εμάκελα, γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο.  

6. Πηζαλέο αηηίεο πνπ ζαο έθαλαλ λα θαζπζηεξήζεηε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζαο:  

ηελ εξψηεζε 6 απνηππψλνληαη νη πηζαλέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο θνηηεηέο ζην λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Πίλαθαο 6.1. Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ κνπ δελ ήηαλ ηφζν ελδηαθέξνλ 

 Πνζνζηφ  

Καζφινπ  86% 

Λίγν  6% 

Ώξθεηά  4% 

Πνιχ  1% 

Πάξα πνιχ  3% 

 

ηνλ πίλαθα 6.1 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ Π.Σ.Α.Β. 

απνηειεί πηζαλή αηηία γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ δελ ήηαλ ηφζν ελδηαθέξνλ ζε 

βαζκφ θαζφινπ (86%) γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ, ελψ νη ππφινηπνη (14%) 

θαηαλέκνληαη ζηηο επηινγέο ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ. Βπνκέλσο, ην αληηθείκελν ησλ 

ζπνπδψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ελδηαθέξνλ.  

Πίλαθαο 6.2. Έκελα καθξηά απφ ηνλ ηφπν ζπνπδψλ κνπ θαη δελ κπνξνχζα λα παξαθνινπζήζσ φια ηα 

καζήκαηα ζπζηεκαηηθά 

 Πνζνζηφ  

Καζφινπ  71% 

Λίγν  12% 

Ώξθεηά  5% 

Πνιχ  7% 

Πάξα πνιχ  5% 

 

ηνλ πίλαθα 6.2. εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ φηη νη θνηηεηέο έκελαλ καθξηά απφ ηνλ 

ηφπν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηά ηνπο 

ζπζηεκαηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ε απφζηαζε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο δελ 
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επεξέαζε ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε βαζκφ θαζφινπ (71%), ελψ κεξηθνί 

(12%) δήισζαλ φηη ηνπο επεξέαζε ιίγν.  

Πίλαθαο 6.3. Γελ ππήξρε πεξηνξηζκφο ζην ρξφλν θνίηεζεο 

 Πνζνζηφ  

Καζφινπ  81% 

Λίγν  11% 

Ώξθεηά  6% 

Πνιχ  0% 

Πάξα πνιχ  2% 

 

ηνλ πίλαθα 6.3 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ν κε πεξηνξηζκφο ζην ρξφλν θνίηεζεο αλ 

επεξέαζε ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ν κε 

πεξηνξηζκφο ζην ρξφλν θνίηεζεο δελ επεξέαζε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (81%).  

Πίλαθαο 6.4. Οη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε απνζάξξπλαλ λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ 

 Πνζνζηφ  

Καζφινπ  79% 

Λίγν  15% 

Ώξθεηά  4% 

Πνιχ  1% 

Πάξα πνιχ  1% 

 

ηνλ πίλαθα 6.4 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ νη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

απνζάξξπλαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν. Οη 

ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη νη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο δελ απνζάξξπλαλ ηνπο 

θνηηεηέο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (79%).  

Πίλαθαο 6.5. Δξγαδφκνπλ θαη δελ είρα αξθεηφ ρξφλν λα αθηεξψζσ ζηηο ζπνπδέο κνπ 

 Πνζνζηφ  

Καζφινπ  64% 

Λίγν  12% 

Ώξθεηά  14% 
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Πνιχ  8% 

Πάξα πνιχ  2% 

 

ηνλ πίλαθα 6.5 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ε εξγαζία ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο επεξέαζε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ θαζνξηζκέλν 

ρξφλν. Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ε εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ επεξέαζε 

αξθεηά (14%) ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν, ελψ 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θάλεθε φηη δελ επεξέαζε θαζφινπ (64%).  

Πίλαθαο 6.6. Παξαθνινχζεζε πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ κέζσ erasmus; (γηα φζνπο/εο 

παξαθνινχζεζαλ πξφγξακκα Erasmus) 

 Πνζνζηφ  

Καζφινπ  0% 

Λίγν  16,67% 

Ώξθεηά  33,33% 

Πνιχ  16,67% 

Πάξα πνιχ  33,33% 

 

ηνλ πίλαθα 6.6 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

ζην εμσηεξηθφ κέζσ Erasmus απνζάξξπλαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ 

ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν. Οη ζπκκεηέρνληεο, πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα Erasmus 

εμέθξαζαλ φηη ε παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ Erasmus 

απνζάξξπλε ηνπο κηζνχο θνηηεηέο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ θαζνξηζκέλν 

ρξφλν.  

Πίλαθαο 7. Πνηνο ήηαλ ν βαζκφο πηπρίνπ ζαο; 

 Πνζνζηφ  

5-6 0% 

6,1-7 8% 

7,1-8 52% 

8,1-9 34% 

9,1-10 3% 

Αελ απάληεζε 3% 
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ηνλ πίλαθα 7 θαηαγξάθνληαη νη βαζκνινγίεο ησλ ηειεηφθνηησλ αλαθνξηθά κε ην πηπρίν 

ηνπο. Οη κηζνί ζπκκεηέρνληεο (52%) εμέθξαζαλ φηη έιαβαλ βαζκφ πηπρίνπ 7,1-8 θαη ην 1/3 

ησλ θνηηεηψλ (34%) έιαβε βαζκφ πηπρίνπ 8,1-9.  

 

Δ2. εξεπλεηηθφ εξψηεκα  

Πίλαθαο 8. Γνπιεχαηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ; 

 Πνζνζηφ  

Ναη  56% 

ρη  44% 

 

ηνλ πίλαθα 8 απνηππψλεηαη πφζνη ηειεηφθνηηνη δνχιεπαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (56%) ηειεηφθνηηνπο δήισζαλ 

φηη δνχιεπαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

ζνη δήισζαλ ζηελ εξψηεζε 8 φηη εξγάδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

ζπκπιήξσζαλ ηηο εξσηήζεηο 9-22 (εξσηήζεηο γηα δεχηεξν θαη ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα), 

ελψ φζνη δήισζαλ φηη δελ εξγάδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπκπιήξσζαλ ηηο 

εξσηήζεηο 17-22, δειαδή κεηέβεθαλ ζηηο εξσηήζεηο γηα ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα.   

Πίλαθαο 9. Γνπιεχαηε πεξηζηαζηαθά ή ζπλερφκελα; Με κεξηθή ή πιήξε απαζρφιεζε; 

 Πνζνζηφ  

Πεξηζηαζηαθά  Μεξηθή  57% 

πλερφκελα  Πιήξε  43% 

 

ηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ε δηάξθεηα εξγαζίαο απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο πνπ δνχιεπαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (57%) δήισζαλ φηη 

εξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά θαη κε κεξηθή απαζρφιεζε (57%).  

Πίλαθαο 10. Μνξθή απαζρφιεζεο 

 Πνζνζηφ  

Ώπηναπαζρνινχκελνη (ρσξίο πξνζσπηθφ) 13,51 % 

Μηζζσηνί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 75,67 % 

πκβαζηνχρνη έξγνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 10,81 % 
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ηνλ πίλαθα 10 απνηππψλεηαη ε κνξθή ηεο απαζρφιεζεο ησλ ηειεηφθνηησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη (75,67%) δήισζαλ φηη απαζρνινχληαη σο κηζζσηνί ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα.  

Πίλαθαο 11. Καζαξέο κεληαίεο απνδνρέο 

 Πνζνζηφ  

Πάλσ απφ 1300 € 5,55 % 

1.101 – 1300 € 5,55 % 

901-1.100 € 11,11 % 

701-900 € 8,33 % 

500 – 700 € 30,55 % 

Έσο 500 € 38,88 % 

 

ηνλ πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο ησλ ηειεηφθνηησλ πνπ 

απαζρνινχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σν 38,88% ησλ εξγαδνκέλσλ δήισζαλ 

φηη ακείβνληαη έσο 500 επξψ ην κήλα θαη ην 30,55% φηη ιακβάλεη απφ 500-700 επξψ. Βλψ 

κφιηο ην 11,11% δήισζε φηη ακείβεηαη πάλσ απφ 1.101 επξψ ην κήλα.   

Πίλαθαο 12. Η απαζρφιεζή ζαο είρε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο ζαο; 

 Πνζνζηφ  

Ναη  29% 

ρη  71% 

 

ηνλ πίλαθα 12 απνηππψλεηαη ε ζχλδεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαη ησλ ζπνπδψλ ηνπο (71%).  

Πίλαθαο 13. Βαζκφο αληηζηνηρίαο ζπνπδψλ - εξγαζίαο 

 Πνζνζηφ  

Ώπφιπηνο 11,11 % 

Εθαλνπνηεηηθφο 16,66 % 

Μηθξφο 13,88 % 

Καζφινπ 58,33 % 
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ηνλ πίλαθα 13 θαηαγξάθεηαη ν βαζκφο αληηζηνηρίαο ησλ ζπνπδψλ κε ηελ εξγαζία ησλ 

απαζρνινχκελσλ ηειεηφθνηησλ. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (58,33%) 

δήισζαλ φηη ε εξγαζία ηνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, ελψ κφιηο ην 1/10 

δήισζαλ φηη ν βαζκφο αληηζηνηρίαο ζπνπδψλ-εξγαζίαο είλαη απφιπηνο.  

Πίλαθαο 14. Βαζκφο επραξίζηεζεο απφ ηελ απαζρφιεζε 

 Πνζνζηφ  

Πνιχ επραξηζηεκέλνο 10,81 % 

Βπραξηζηεκέλνο 45,94 % 

Οχηε επραξηζηεκέλνο νχηε δπζαξεζηεκέλνο 35,13 % 

Απζαξεζηεκέλνο 5, 40% 

Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο 2,70 % 

 

ηνλ πίλαθα 14 απνηππψλεηαη ν βαζκφο επραξίζηεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ηειεηφθνηησλ απφ 

ηελ απαζρφιεζή ηνπο. Σν 45,94% ησλ εξγαδνκέλσλ ηειεηφθνηησλ δήισζαλ φηη είλαη 

επραξηζηεκέλνη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο θαη ην 35,13% φηη δελ είλαη νχηε επραξηζηεκέλνη 

νχηε δπζαξεζηεκέλνη.  

Πίλαθαο 15. Σφπνο απαζρφιεζεο 

 Πνζνζηφ 

Πφιε ζπνπδψλ 70,27 % 

Άιιε πφιε 29,72 % 

 

ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδεηαη ν ηφπνο ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (70,27%) δήισζαλ φηη ν ηφπνο απαζρφιεζεο 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηφπν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Πίλαθαο 16. πλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο 

 Πνζνζηφ  

Μέρξη έλα έηνο 30,30 % 

1-2 έηε 21,21 % 

2-5 έηε 27,27 % 

Πάλσ απφ 5 έηε 21,21 % 
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ηνλ πίλαθα 16 θαηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ησλ ηειεηφθνηησλ πνπ δήισζαλ 

φηη εξγαδφηαλ. Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κηα ηζνθαηαλνκή κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (30,3%) δήισζε φηη έρεη εξγαζηεί ζπλνιηθά κέρξη έλα έηνο, ελψ ην 

27,27% δήισζε φηη εξγάζηεθε 2-5 έηε.  

 

Δ3. εξεπλεηηθφ εξψηεκα  

Πίλαθαο 17. Δθηηκψκελνο ρξφλνο γηα εχξεζε εξγαζίαο απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο 

 Πνζνζηφ  

Έσο έλα (1) κήλα  22 % 

Ώπφ έλα κήλα κέρξη δψδεθα (1-12) κήλεο 9 % 

Ώπφ έλα έσο δχν (1-2) ρξφληα  23 % 

Πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) ρξφληα 46 % 

 

ηνλ πίλαθα 17 θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ αλαθνξηθά κε ηνλ εθηηκψκελν 

ρξφλν γηα εχξεζε εξγαζία κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Οη κηζνί ζπκκεηέρνληεο (46%) 

εμέθξαζαλ φηη ζα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ρξφληα γηα λα βξνπλ εξγαζία, ελψ 

ιηγφηεξνη απφ ην 1/10 (9%) ζεσξνχλ φηη ζα βξνπλ εξγαζία απφ 1-12 κήλεο.  

Πίλαθαο 18. Πψο εθηηκνχλ νη ηειεηφθνηηνη φηη ζα βξνπλ απαζρφιεζε κεηά ηελ απνθνίηεζε 

 Πνζνζηφ  

Αηαγσληζκφο –Βπεηεξίδα 15 % 

Ώγγειίεο απφ ηνλ ηχπν, δηαδίθηπν 9 % 

Οηθνγελεηαθέο Γλσξηκίεο  59 % 

Ή κέζσ δηαγσληζκνχ ή κέζσ αγγειηψλ  6 % 

Άιιν  11 % 

 

ηνλ πίλαθα 18 παξνπζηάδνληαη νη πηζαλνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ νη ηειεηφθνηηνη 

φηη ζα βξνπλ εξγαζία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

ζπκκεηέρνληεο (59%) ζεσξνχλ φηη νη νηθνγελεηαθέο γλσξηκίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα βξνπλ 

απαζρφιεζε θαη ην 15% κέζσ δηαγσληζκνχ ή/θαη επεηεξίδαο.  
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Πίλαθαο 19. Αηζζάλεζηε φηη θηλδπλεχεηε λα ράζεηε ηελ απαζρφιεζή ζαο ζην άκεζν κέιινλ 

 Πνζνζηφ  

Ναη  34,28 % 

ρη 65,72 % 

 

ηνλ πίλαθα 19 θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ απαζρνινχκελσλ ηειεηφθνηησλ αλ αηζζάλνληαη 

φηη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Δ πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδφκελσλ ηειεηφθνηησλ (65,72%) ζεσξνχλ φηη δελ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο ζην άκεζν κέιινλ.  

Πίλαθαο 20. Πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ ζεκεξηλή ζαο εξγαζία 

 Πνζνζηφ  

Ναη  58,33 % 

ρη 41,66 % 

 

ηνλ πίλαθα 20 θαηαγξάθνληαη νη πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδφκελσλ 

ηειεηφθνηησλ. Οη πεξηζζφηεξνη ηειεηφθνηηνη (58,33%) εμέθξαζαλ φηη ππάξρνπλ ζεηηθέο 

πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ παξνχζα εξγαζία ηνπο.  

Πίλαθαο 21. Αλ ζεσξείηε φηη ζα είλαη δχζθνιε ε εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ζαο, αλαθέξεηε 

ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο 

 Πνζνζηφ  

Αελ ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ εηδηθφηεηά κνπ. 66% 

Οη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε 

εκπεηξία απφ κέλα. 

24,5% 

Οη εξγνδφηεο πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε πεξηζζφηεξε θαηάξηηζε 

ή δεμηφηεηεο απφ κέλα. 

9,5% 

Οη εξγνδφηεο ζεσξνχλ κεηνλέθηεκα ην θχιν κνπ. 0% 

 

ηνλ πίλαθα 21 θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ πνπ δήισζαλ φηη δελ 

απαζρνινχληαλ, αλαθνξηθά κε ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη ελδέρεηαη 

λα είλαη δχζθνιε ε εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο (66%) πνπ δελ απαζρνινχληαλ θαηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζεσξνχλ φηη ν θπξηφηεξνο 

ιφγνο δπζθνιίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο 

είλαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη 

ιηγφηεξν φηη νη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία (24,5%).  
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Πίλαθαο 22. Κάλαηε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα βξείηε απαζρφιεζε θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα; 

 Πνζνζηφ  

Ναη  50% 

ρη  50% 

 

ηνλ πίλαθα 22 θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ ηειεηφθνηησλ πνπ δελ απαζρνινχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνθνίηεζήο ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ αλ έρνπλ θάλεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

γηα λα βξνπλ απαζρφιεζε θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Οη απαληήζεηο ηνπο είλαη ηζφπνζα 

θαηαλεκεκέλεο, φπνπ νη κηζνί έρνπλ θάλεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα βξνπλ 

απαζρφιεζε θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη νη άιινη κηζνί δελ έρνπλ θάλεη ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο.  

πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, δηαθαίλεηαη φηη κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα 

παηδαγσγηθά ηκήκαηα.  

Χο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα παξαηεξήζεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη γπλαίθεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηέρεη απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο, ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη θπξίσο κεηαμχ 10.001-20.000 επξψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο θαιχπηνπλ ην 

θφζηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θπξίσο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ζρεδφλ 

θαζφινπ απφ ηελ ηδησηηθή εξγαζία θαη αξθεηά απφ θνηηεηηθά δάλεηα. Δ πιεηνςεθία ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θνίηεζεο, ελψ 

γηα φζνπο θαζπζηεξνχλ θάλεθε φηη ζεκαληηθέο πηζαλέο αηηίεο απνηεινχλ φηη έκελαλ καθξηά 

απφ ηνλ ηφπν ζπνπδψλ ηνπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηα 

ζπζηεκαηηθά, ε εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ 

Erasmus (γηα φζνπο/εο θνηηεηέο παξαθνινχζεζαλ πξφγξακκα Erasmus). Σέινο, θάλεθε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο/ηξηεο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε βαζκφ πηπρίνπ πάλσ απφ 7.   

Χο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θάλεθε φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο/ηηο κηζνχο 

θνηηεηέο/ηξηεο εξγαδφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πεξηζηαζηαθά ή/θαη κε κεξηθή 

απαζρφιεζε θαη θπξίσο σο κηζζσηνί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο 

θπξίσο κέρξη 700 επξψ. Δ απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ δελ είρε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο 

ηνπο γηα ηνπο/ηηο πεξηζζφηεξνπο/εο θνηηεηέο/ηξηεο, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ ππήξρε 

αληηζηνηρία κεηαμχ ζπνπδψλ θαη εξγαζίαο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ 

απαζρφιεζή ηνπο. Ο ηφπνο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ήηαλ θπξίσο ε πφιε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ κέρξη έλα έηνο.  
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Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θάλεθε φηη ζρεδφλ νη κηζνί θνηηεηέο/ηξηεο εθηηκνχλ φηη 

ζα βξνπλ εξγαζία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζε πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, θπξίσο κέζα 

απφ δηαγσληζκνχο – επεηεξίδεο θαη νηθνγελεηαθέο γλσξηκίεο. Οη πεξηζζφηεξνη/εο 

θνηηεηέο/ηξηεο αηζζάλνληαη φηη θηλδπλεχνπλ πσο ζα ράζνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζην άκεζν 

κέιινλ αιιά φηη ζα έρνπλ πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία αλ δελ ηε ράζνπλ 

ζην κέιινλ. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε εμεχξεζε εξγαζίαο ζα είλαη δχζθνιε 

κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο θπξίσο γηαηί δελ ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο θαη πξνο ηνλ παξφλ νη κηζνί έρνπλ θάλεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα 

λα βξνπλ απαζρφιεζε θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πξνο ηελ απνθνίηεζε. 
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Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ κέζσ πξνγξακκάησλ job shadowing: Έξεπλα απνηίκεζεο 
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Abstract: This paper aims to present quantitative research results in relation to the impact of 

teacher participation in teachers‘ training programs through the Erasmus+ program and 

especially the job shadowing programs. It explores teachers‘ motivation and the impact of 

their participation in the school unit. Job shadowing for teachers is a career opportunity 

through learning mobility. These programs are offered to the educational community and in 

the recent years there is a growing interest. The study presents initially the theoretical 

framework and the types of these programs offered to teachers and pupils. It is combined with 

field research(quantitative research) through anonymous questionnaires to teachers who have 

participated in relevant programs over the past two years. 

Keywords:  professional training, teachers‘ training, job shadowing 

Πεξίιεςε: Δ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνζνηηθήο 

έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίθηππν ηεο ζπκκεηνρήο εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ πξνγξακκάησλ job shadowing. Αηεξεπλά ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνλ αληίθηππν ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Δ παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε 

εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί κία επθαηξία ζηαδηνδξνκίαο κέζσ ηεο 

καζεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνζθέξνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ. Δ κειέηε 

παξνπζηάδεη αξρηθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπο ηχπνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. πλδπάδεηαη ζηε ζπλέρεηα 

κε έξεπλα πεδίνπ(πνζνηηθή) κε αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. 

Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, job shadowing 

Δηζαγσγή 

Δ επηηφπηα παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο (job shadowing) είλαη έλαο ηχπνο 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλαο λένο ππάιιεινο ή έλαο 
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εξγαδφκελνο κε πξνυπεξεζία πνπ επηζπκεί λα εμνηθεησζεί κε έλα δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν, 

αθνινπζεί θαη παξαηεξεί έλαλ εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν ππάιιειν. Δ 

παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κνξθή θαηάξηηζεο γηα 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα (European Commission, 2018). 

Δ ΐαζηθή Αξάζε 1- Κηλεηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ πεξηιακβάλεη ζρέδηα πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηφζν νη Βζληθέο Μνλάδεο φζν θαη ν Βθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο Βθπαίδεπζεο, 

Οπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (Education 

Audiovisual and Culture Executive Agency). Σα ζρέδηα θηλεηηθφηεηαο παξέρνπλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλνχληαη ζε κηα άιιε ζπκκεηέρνπζα ρψξα κε ζθνπφ λα 

ζπνπδάζνπλ, λα δνπιέςνπλ, λα δηδάμνπλ, λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο (Βπξσπατθφ Βιεγθηηθφ πλέδξην, 2018).  

Σα ζρέδηα θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: α) Ώλάζεζε 

θαζεθφλησλ δηδαζθαιίαο, β) Βπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ (ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ζηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε εθπαηδεπηηθψλ, δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ή άιινπ 

πξνζσπηθνχ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο), ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή: i) ζπκκεηνρήο ζε 

δηαξζξσκέλα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ή ζε εθδειψζεηο θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ,ii) 

πεξηφδσλ επηηφπηαο παξαθνινχζεζεο/παξαηήξεζεο εξγαζίαο (job shadowing) ζην εμσηεξηθφ 

ζε ζπλεξγαδφκελν ζρνιείν ή άιινλ ζπλαθή νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (ΕΚΤ, 2018). 

Καηά ηνλ Γαξίθε (Γαξίθεο, 2014:151) έλα πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο έρεη ζπλήζσο ηα παξαθάησ δνκηθά ζηνηρεία: α) Φνξέα ή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, 

πνπ ζπλήζσο εμαζθαιίδεη θαη ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, β) Οκάδα αλαθνξάο, πνπ ηαπηίδεηαη βέβαηα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην πξφγξακκα θαη ηεο νπνίαο ηηο αλάγθεο ζα πξέπεη λα θαιχςεη ην πξφγξακκα, γ) Αηάγλσζε 

θαη θαηαγξαθή αλαγθψλ, πνπ είλαη ίζσο θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο 

πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία απαηηεηηθή κελ, απαξαίηεηε δε γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο, ε νπνία 

γίλεηαη φρη κφλν πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ, αιιά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ, δ) Μαζεζηαθνχο θαη 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηάγλσζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε) Πεξηερφκελα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζη) Μεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζα πξνυπνζέηεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, ε) Σξφπνπο αμηνιφγεζεο φρη κφλν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά, 

αιιά θαη ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ εθπαηδεπηή θαη θπζηθά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

χκθσλα κε έξεπλα, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εκπλεφκελνη απφ ηηο επηζθέςεηο 

θηλεηηθφηεηαο εθαξκφδνπλ λέεο ηδέεο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ελζαξξχλνπλ ζπλαδέιθνπο ηνπο 

λα εθαξκφζνπλ λέεο ηδέεο. Δ ζεηηθή ζπκβνιή απηψλ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

αλαγλσξίδεηαη επηπιένλ θαη απφ ζπλαδέιθνπο πνπ δελ έιαβαλ κέξνο ζε  κεηαθίλεζε ζην 

εμσηεξηθφ (Damkuvienė et all, 2015). 
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Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ νη θαζεγεηέο, νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ή ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα job 

shadowing θαη λα δηαλχζνπλ κηα πεξίνδν ζην εμσηεξηθφ ζε έλα ζπλεξγαδφκελν ζρνιείν ή ζε 

άιινλ ζρεηηθφ νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

Παξάιιεια νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ ζηελ πξάμε πψο εθαξκφδεηαη ε 

αθαδεκατθή γλψζε θαη λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο 

πεξηιακβάλνληαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ζρνιείσλ θαη ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο 

(Σνχκπνο, 2018). 

Δ παξνχζα εξγαζία θάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα πξνγξάκκαηα job shadowing θαη κεηαμχ 

άιισλ δηεξεπλψληαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζθέξνπλ. 

1. Σα πξνγξάκκαηα job shadowing (επηηφπηα παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε 

εξγαζίαο) 

χκθσλα κε ηνλ επίζεκν νδεγφ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο σο job shadowing(practical 

learning experience), (επηηφπηα παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο) νξίδεηαη κηα ζχληνκε 

παξακνλή εθπαηδεπφκελσλ ζε έλαλ ζπλεξγαδφκελν νξγαληζκφ ζε άιιε ρψξα κε ζηφρν λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θαηάξηηζε, αθνινπζψληαο ηνπο επαγγεικαηίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

εξγαζία ζηνλ νξγαληζκφ ππνδνρήο, αληαιιάζζνληαο θαιέο πξαθηηθέο, απνθηψληαο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ή θαη νηθνδνκψληαο καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κέζσ ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο (European Commission, 2018). 

Δ επηηφπηα παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο επηηξέπεη ζε έλαλ θνηηεηή, εθπαηδεπηηθφ ή 

καζεηεπφκελν λα απνθηήζεη πιήξε γλψζε γηα ην ηη θάλεη έλαο εξγαδφκελνο πνπ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απαζρφιεζεο θάζε κέξα. Βπίζεο, παξέρεη κηα πνιχ 

πην πινχζηα εκπεηξία θαη κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε πεξηγξαθή εξγαζίαο ή πξαγκαηνπνίεζε 

ελεκεξσηηθήο ζπλέληεπμεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν εξγαδφκελνο πεξηγξάθεη ην έξγν 

ηνπ. Σέινο, ν εθπαηδεπφκελνο πνπ παξαθνινπζεί ηελ εξγαζία είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο δηεθπεξαηψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα βαζηθά 

παξαδνηέα πνπ αλακέλνληαη θαη ηνπο ππαιιήινπο/ζπλαδέιθνπο κε ηνπο νπνίνπο 

αιιειεπηδξά. ε απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ζπλαληήζεηο εξγαδνκέλσλ, λα 

επηζθεθζεί πειάηεο, λα παξαθνινπζήζεη ζπλέδξηα ή εθδειψζεηο θαηάξηηζεο θαη λα 

εμνηθεησζεί πιήξσο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ(Γαξίθεο, 2014). 

Δ παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο, φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

απνηειεί κηα επθαηξία ζηαδηνδξνκίαο κέζσ απηήο ηεο καζεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο. Βίλαη 

επίζεο απνηειεζκαηηθή γηα θνηηεηέο αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 
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καζεηέο, αθνχ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ ηη ζπκβαίλεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, πξηλ απνθαζίζνπλ γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Βπηπιένλ, απνηειεί νπζηαζηηθφ 

ζηνηρείν θάζε πξαθηηθήο άζθεζεο (internship experience), θαζψο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα βηψζνπλ κηα ζεηξά εκπεηξηψλ απφ ζέζεηο εξγαζίαο κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ/θνξέα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο/παξαηήξεζεο ν ζπκκεηέρσλ 

βηψλεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ηε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη 

ρψξα, ηα βήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο, ζηνηρεία πνπ ν εξγαδφκελνο πνηέ δελ κπνξεί λα ζθεθηεί λα αλαθέξεη. Έλαο 

εξγαδφκελνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαηήξεζε εξγαζίαο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη 

ζπλαληήζεηο, λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπλεδξίεο πξνβιεκαηηζκνχ, λα ελεκεξψζεη ηνπο 

ππνςεθίνπο γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (ΕΚΤ, 

2018). 

Σέινο, έλα αθφκε αμηνκλεκφλεπην ζηνηρείν ζχκθσλα κε έξεπλα είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο job shadowingήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

ζπγθξηλφκελνη κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα καζεκάησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Damkuvienė et all, 2015). 

1.1. Σχπνη πξνγξακκάησλ job shadowing 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, εληνπίζηεθαλ νη παξαθάησ ηχπνη 

πξνγξακκάησλ job shadowing (Manchester Metropolitan University, 2018): 

Παξαηήξεζε–―fly on the wall”: ηελ πεξίπησζε απηή ν επηζθέπηεο παξαθνινπζεί ηελ 

πεζπκθσλεκέλε πεξίνδν ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ζηνλ θνξέα ππνδνρήο. Δ παξαηήξεζε–

―fly on the wall” κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

παξαθνινχζεζε ζπλαληήζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο καζεηέο θ.α. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη κηα ηππηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηη θάλεη ην άηνκν 

"ππνδνρήο" ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ώπηφο ν ηχπνο job shadowing ιεηηνπξγεί θαιχηεξα, φηαλ ν 

επηζθέπηεο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο.  

πρλέο αλαηξνθνδνηήζεηο–―Burst Interactions‖: Βδψ ν επηζθέπηεο παξαηεξεί ηνλ 

νηθνδεζπφηε ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν, αθνχ έρεη 

πξνεγεζεί κία κηθξή παξνπζίαζε/ελεκέξσζε. Ώπηφο ν ηχπνο παξαηήξεζεο παξέρεη ζχληνκεο 

πεξηφδνπο εζηηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο κε αλαηξνθνδνηήζεηο θαη φρη παζεηηθή ζπλερή 

παξαηήξεζε. Χζηφζν ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα γηα λα κελ εθθπιηζηεί ζε ρανηηθή δηαδηθαζία. 

ηελ πξάμε–―Hands On–job sharing‖: Πξφθεηηαη γηα κηα επέθηαζε ηνπ κνληέινπ 

παξαηήξεζεο, φπνπ ν επηζθέπηεο αξρίδεη λα αλαιακβάλεη θάπνηα απφ ηα θαζήθνληα πνπ έρεη 

ήδε παξαηεξήζεη. Ώπηφ παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ εκπεηξία ηνπ ξφινπ, ελψ πεξηιακβάλεη 

ην δίρηπ αζθαιείαο, φηη δειαδή ν εθπαηδεπφκελνο παξαθνινπζείηαη ζηελά απφ ηνλ 

νηθνδεζπφηε, θάηη φκσο πνπ δελ είλαη πάληα εθηθηφ θαη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε θάζε 

πεξίπησζε μερσξηζηά κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην job shadowing. 
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Βλδέρεηαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο λα ππάξμνπλ 

θαη παξαπιήζηεο κνξθέο θαηάξηηζεο, μεθηλψληαο απφ ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο θαη θζάλνληαο 

έσο ηελ εθηελή κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε εξγαζία (έσο 12 κήλεο), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα 1. 

 

Δηθφλα 1: Σχπνη παξαηήξεζεο εξγαζίαο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν, (Job Shadow Guide for Staff [and] 

Job Shadow Guide for Students. Connections: Linking Work and Learning. Jobs for the Future, 

Boston, MA.; Northwest Regional Educational Lab., Portland, Oreg, 1996, ζ. 11. 

2. Έξεπλα 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο δηελεξγήζεθε πνζνηηθή έξεπλα πεδίνπ (ΐάκβνπθαο, 2007) ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2017-2018 ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη δηήξθεζε 2 κήλεο.  

ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Δ βησκαηηθή κάζεζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα job shadowingαπνηειεί 

πξνζηηζέκελε αμία ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα 

πξνγξάκκαηα job shadowingεληζρχνπλ ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. 

 ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα job shadowingπηζαλφλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε γλσξηκία κε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Βπξψπεο, ε 

πξαθηηθή εμάζθεζε ζε άιια πεξηβάιινληα, ε επαθή κε ζπλαδέιθνπο άιισλ ρσξψλ, 

ε ελεκέξσζε γηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ε εμνηθείσζε 

κε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.  

 Δ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζπληειεί ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηδάζθνπλ ζε άιια πεξηβάιινληα. 
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2.1. πκκεηέρνληεο-Γείγκα 

Δ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 13 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο ηεο ΐφξεηαο Βιιάδαο, αθνχ είραλ νινθιεξψζεη αληίζηνηρν πξφγξακκα job 

shadowing. 

2.2. ρεδηαζκφο έξεπλαο/εξγαιεία 

Αεδνκέλνπ φηη νη αληηιήςεηο γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν καζαίλεη θάπνηνο (Ramsden, 1992), ε κειέηε εζηηάζηεθε ζηηο πξννπηηθέο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Bednar,  

Cunningham, Duffy&Perry, 1991; Cunningham, 1991; Salomon, 1998). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο αμηνπνηήζεθε αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην κε δεθαεπηά (17) ζπλνιηθά εξσηήζεηο θαη 

πεληάβαζκε θιίκαθα (Koh, 2009). Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ αξρηθά ζε έμη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ην πξνζσπηθφ, ππεξεζηαθφ θαη αθαδεκατθφ πξνθίι ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο θαη 

ηηο γλψζεηο πνπ είραλ γηα ηα πξνγξάκκαηα job shadowing. Καηφπηλ νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζαλ (ηχπνο, δηάξθεηα, πεξηερφκελν θ.α). Σν 

ηξίην κέξνο ζρεηηδφηαλ κε ηνλ αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ίδηνπο. Σέινο νη 

ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεζαλ γηα ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζε ζρέζε κε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα. 

3. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 13 εθπαηδεπηηθνί (10 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο). Ώπφ ην δείγκα νη 3 

κφλν εθπαηδεπηηθνί αλήθαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη ππφινηπνη ζηε 

Αεπηεξνβάζκηα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα job 

shadowing απεπζχλνληαη ζηε Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηα ΒΠΏ.Λ. ην 

δείγκα βέβαηα ηεο έξεπλαο ππήξραλ κφλν δχν εθπαηδεπηηθνί επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ άξηζηα ελεκεξσκέλν γηα ηνλ νξγαληζκφ 

πνπ ζα επηζθεπηφηαλ (92,3%).Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ δελ δηαθάλεθε 

γεληθφηεξα θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ππήξμαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηχπν ζρνιείνπ απφ φπνπ 

πξνεξρφηαλ ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα φπσο ζα θαλεί αλαιπηηθφηεξα 

ζηε ζπλέρεηα. 

Δ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (69,2%) ήηαλ εθπαηδεπηηθνί, ελψ ππήξραλ θαη ζπληνληζηέο 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε πνζνζηφ 15,4% θαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζε πνζνζηφ επίζεο 15,4%. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε απφ 10 έσο 20 είθνζη 

ρξφληα, ελψ κηθξφ ήηαλ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε πάλσ απφ είθνζη 

ρξφληα. Δ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζπκκεηείρε ζε πξφγξακκα δηάξθεηαο κίαο εβδνκάδαο 
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(61,5%). ε πξφγξακκα δηάξθεηαο 2 εβδνκάδσλ ζπκκεηείρε ην 23% θαη ζε πξφγξακκα 

δηάξθεηαο ελφο κήλα κφλν ην 15,4%. Βδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπλήζεο δηάξθεηα 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο, ελψ ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζπλαληά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο 

(εθπαηδεπηηθνί ή καζεηέο ζα πξέπεη λα απνπζηάζνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα). 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα job shadowing. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηε γλσξηκία κε άιια 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Βπξψπεο, ελψ αθνινπζνχλ σο ζεκαληηθά θίλεηξα ε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζε άιια 

πεξηβάιινληα, ε επαθή κε ζπλαδέιθνπο άιισλ ρσξψλ, ε ελεκέξσζε γηα θαηλνχξγηα 

δεδνκέλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ε εμνηθείσζε κε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. ην ζεκείν απηφ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ νδεγφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φπνπ αλαθέξεηαη φηη καθξνπξφζεζκα ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ησλ 

ρηιηάδσλ έξγσλ πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαζηθήο δξάζεο 

αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηνπο λένπο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, θάηη πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ (Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο, 2016). 

ε ζρέζε κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ππήξμε κία δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ. Αηαθάλεθε κία κεγαιχηεξε εμνηθείσζε 

απφ ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο. Σν θίλεηξν ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφηεξν γηα ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ είραλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. ε πνιχ ρακειφ επίπεδν παξνπζηάδεηαη σο θίλεηξν γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην νηθνλνκηθφ φθεινο ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε 

φζνλ αθνξά ην θχιν ή ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

δελ πθίζηαηαη θάπνηα επηπιένλ παξνρή γηα φπνηνλ ζπκκεηάζρεη, πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ 

εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο. Σέινο, πνιχ ιίγνη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο ήηαλ ε παξψζεζε απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο είηε απφ ηνλ/ηε Α/ληή/ληξηα, ρσξίο 

λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηχπν ζρνιείνπ απφ φπνπ 

πξνέξρνληαλ, ην θχιν ή ηελ πξνυπεξεζία(Βηθφλα 2). 

 

Δηθφλα 2. Απνηίκεζε θηλήηξσλ εθπαηδεπηηθψλ 
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ηελ εξψηεζε εάλ γλψξηδαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ηη ηχπν πξνγξάκκαηνο job shadowing 

ζπκκεηείραλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (38,5%) αλέθεξε φηη δελ γλψξηδε, 

πηζαλφλ γηαηί δελ ππήξμε ε θαηάιιειε ελεκέξσζε απφ ηνλ θνξέα ππνδνρήο είηε απφ ηε 

ζρνιηθή κνλάδα ηνπο είηε απφ ηνπο ίδηνπο (Βηθφλα 3).  

 

Δηθφλα 3. Δλεκέξσζε γηα ηχπν πξνγξάκκαηνο jobshadowing 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έλα ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη σο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζε ζρέδηα Erasmus+ ΚΏ1 ζχκθσλα κε έξεπλα είλαη ε πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ 

επίζθεςε. Δ θηλεηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ζπκβάιιεη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ηνπο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ θνπιηνχξα άιισλ 

ρσξψλ θαη ηνπο θαζηζηά πην αλνηρηνχο ζηηο αιιαγέο θαη ζηελ θαηλνηνκία. Μεηά απφ κία 

θηλεηηθφηεηα απμάλεηαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Θεσξνχλ φηη ε θηλεηηθφηεηα επηθέξεη ζεηηθέο αιιαγέο ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. πδεηείηαη πην ζπρλά ε δηεζλνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη εηζάγνληαη λέεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο (Damkuvienė et all, 2015). 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ν ζεζκφο ηνπ job shadowing είλαη 

πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο ζηα ΒΠΏ.Λ ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο εμαηηίαο 

θαη ηεο θχζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ ΒΠΏ.Λ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα λα είλαη ελεκεξσκέλνη γη‘ απηφλ ηνλ 

ηχπν πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απζηπρψο φκσο δελ 

ππήξρε κεγάιν δείγκα εθπαηδεπηψλ απφ ΒΠΏ.Λ ψζηε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξν 

ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο καο επηβεβαηψλνπλ ζπλεπψο θαη ηελ 

έθζεζε κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΕΚΤ γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηνπ έηνπο 2017 φπνπ 

ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα επηηφπηαο παξαθνινχζεζεο 

εξγαζίαο job shadowingείλαη αηζζεηά ρακειφηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αηηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε γηα παξαθνινχζεζε δνκεκέλνπ θχθινπ καζεκάησλ θαη αθφκε 

ρακειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ φζσλ ζρεδηάδνπλ λα αλαιάβνπλ δηδαζθαιία ζε νξγαληζκφ 

εηαίξν ηνπ εμσηεξηθνχ (5,5%, 91,8% θαη 2,6 αληηζηνίρσο). Οη δχν ηχπνη θηλεηηθφηεηαο κε ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά απαηηνχλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη έλα επξχηεξν δίθηπν επαθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ κε εηαίξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πξνεγνχκελεο επαθέο (Jaani, J., &Harro-Loit, H. 

2018). 
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ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είραλ ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε επηζθέςεηο ζε ζρνιεία (92,3%), ελψ αθνινπζνχζαλ νη επηζθέςεηο ζε άιινπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (30,8%) θαη νη παξνπζηάζεηο απφ εηδηθνχο (30,6%), γεγνλφο πνπ 

πηζαλφλ ην έθαλε πην ελδηαθέξνλ θαη δεκηνπξγνχζε θίλεηξα ζπκκεηνρήο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 92.3% 

φηη ην πξφγξακκα ελίζρπζε ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, βειηίσζε ηηο επηθνηλσληαθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο θαη πξνήγαγε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν κέζσ ζπλεξγαηηθήο δνπιεηάο 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη καζεηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα (ηνπηθφ, εζληθφ, δηεζλέο) θαη αλάκεζα 

ζε δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ (ηφζν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο). Ώθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 84,6% ζηα ζεηηθά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ε ελίζρπζε ηεο 

δηθηχσζεο κε κειινληηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο λα δηδάζθνπλ ζε άιια 

πεξηβάιινληα. ε πνζνζηφ 69,2% νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο βειηίσζε 

ηηο δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη επέδξαζε ζηελ 

αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. ε πνζνζηφ 61,5% ζεσξνχλ φηη πξνζέθεξε 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαη δηεχξπλε ηνπο επαγγεικαηηθνχο νξίδνληέο ηνπο, ελψ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (53,8%) πηζηεχεη φηη αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο, 

ελψ αθνινπζεί κε πνζνζηφ 46,2% σο ζεηηθφ απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ mentoring. 

Βπηβεβαηψλεηαη ζε ζπκθσλία κε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη έηζη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο κφλν 

ζηελ επηκφξθσζε, καθξηά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, λα δηεπξχλνπλ ην 

δίθηπν ησλ γλσξηκηψλ ηνπο γηα κειινληηθή ζπλεξγαζία, λα γλσξίζνπλ πψο λα νξγαλψλνπλ 

ζπλέδξηα θαη λα θάλνπλ θαιέο παξνπζηάζεηο, λα αιιάδνπλ ζηάζεηο απέλαληη ζηε δηδαζθαιία, 

ηε κάζεζε θαη ηνπο καζεηέο. Κάηη άιιν πνπ έκκεζα θαηαθηάηαη είλαη νη εκπεηξίεο απφ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Damkuvienė et all, 2015). 

Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα φινη νη ζπκκεηέρνληεο (100%) δήισζαλ φηη 

έδσζαλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ (69,2%) 

εθάξκνζε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο πνπ απνθφκηζε απφ ην πξφγξακκα. ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη 

πξνέξρνληαη απφ κία ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε πξσηνβνπιίεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εκπιέθεηαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. ην ζεκείν απηφ δηαθάλεθε φηη 

ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Σέινο, ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ε ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα επηηφπηαο 

παξαθνινχζεζεο εξγαζίαο/job shadowing ζπληειεί ψζηε θαη νη καζεηέο λα ζπλδπάζνπλ 

αθαδεκατθή γλψζε κε πξαθηηθή άζθεζε (92,3%), λα βξνπλ επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο 

(76,9%), λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ην κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα (69,2%) θαη λα απμήζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γη‘ απηφ πνπ έρνπλ επηιέμεη. Σα δεδνκέλα απηά ζπκθσλνχλ θαη κε έξεπλα 
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ζηελ νπνία ζεηηθά απνηειέζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαη απφ ηνπο καζεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θηλεηηθφηεηα (Damkuvienė et all, 2015). 

πκπεξάζκαηα 

Δ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηαγξάθεη ηα εμήο δεδνκέλα: ζνλ αθνξά ηελ 1
ε
 

εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο ε βησκαηηθή κάζεζε 

πνπ απνθηάηαη ζηα πξνγξάκκαηα job shadowing πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία ζηε βειηίσζε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά εληζρχνπλ ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαη πξνάγνπλ ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. Σα πξαγκαηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο είλαη πην επλντθά, επεηδή δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

θάλνπλ νπζηαζηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο.  

Με ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεηδεηνπνηνχλ κηα ζεηξά γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ςπρηθψλ δηεξγαζηψλ. Έλα αθφκε 

φθεινο πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ πηπρψλ ελφο επαγγέικαηνο (ππνρξεψζεηο, δεμηφηεηεο θ.α). Οη παξαηεξεηέο γίλνληαη 

κάξηπξεο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο βηψλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο εθπαηδεπηηθφο ή έλαο 

εηδηθφο αληηδξά θαη αιιειεπηδξά (Mader et all, 2016:118). Σα άηνκα παξαηεξψληαο θαη 

αληηδξψληαο/αιιειεπηδξψληαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ job shadowing είλαη ζε ζέζε 

λα δεκηνπξγνχλ λέεο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, 

έλλνηεο φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα θαιιηεξγεζνχλ κφλν 

κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε (Lozada, 2001; Reese, 2005).  

εηηθά κε ηε 2
ε
 εξεπλεηηθή καο ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηα θίλεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηζεκάλζεθαλ πξάγκαηη φηη απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζπκία δηθηχσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε ζπλεξγάηεο, ηε γλσξηκία κε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Βπξψπεο, ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε άιια 

πεξηβάιινληα, ηελ ελεκέξσζε γηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ηελ 

εμνηθείσζε ηνπο κε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

πγθξηλφκελεο κάιηζηα κεηαμχ ηνπο νη κνξθέο θηλεηηθφηεηαο θαίλεηαη φηη δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηα απνηειέζκαηα. Έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ην job shadowingζπληειεί πεξηζζφηεξν ζε 

αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ, ελψ ηα καζήκαηα είλαη πην θαηάιιεια γηα ηελ 

αλάπηπμε δηδαθηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ λα είλαη θαιχηεξα φηαλ 

ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφοjob shadowing κε καζήκαηα (Jaani&Harro-Loit, 2018). Έλα 

αμηνκλεκφλεπην ζηνηρείν είλαη φηη ζχκθσλα κε έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο job shadowing ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζπγθξηλφκελνη κε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα καζεκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

(Damkuvienė et all 2015). 

ε ζρέζε κε ηελ 3
ε
 εξεπλεηηθή καο ππφζεζε απνηππψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ε επηηφπηα 

παξαθνινχζεζε/παξαηήξεζε εξγαζίαο (job shadowing) ή ε δηδαζθαιία ζε ζρνιείν ή άιιν 
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θνξέα ζην εμσηεξηθφ ζπληειεί ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη εληζρχεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηδάζθνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Βπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπο 

βειηίσζε ηηο δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη επέδξαζε 

ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πξνζέθεξε απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαη 

δηεχξπλε ηνπο επαγγεικαηηθνχο νξίδνληέο ηνπο, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πηζηεχεη φηη 

αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Ώπνηηκψληαο άιισζηε ζην ηέινο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηα πξνγξάκκαηα job shadowing ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: «O ζεζκφο ηνπ 

job shadowing ζεκαίλεη αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ κνπ πξνθίι, θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, εκπινπηηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ εκπεηξίαο ζε 

πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, αληαιιαγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δίπια ζε ζπλαδέιθνπο κε ηνπο 

νπνίνπο καο ελψλνπλ θνηλνί πξνβιεκαηηζκνί θαη θνηλά επηηεχγκαηα». 

πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο απνηππψζεθε φηη  νη επθαηξίεο 

θηλεηηθφηεηαο job shadowingζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηε δηεχξπλζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αληαιιαγή γλψζεο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο.(Jaani&Harro-Loit, 2018). 
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Abstract: This paper presents a survey of foreign language teachers about the role of private 

education in foreign language teaching and, by extension, the effect of this fact on their 

professional career. The semi-structured interview method and its methodological tools were 

used. The results include the assumption of a downgrading of their role due to the existence of 

this shadow educational system of private education system. However, significant is the fact 

that teachers are admitting the complementarity of the role of the public school in relation to 

the private education centers. 

Keywords: teacher, foreign language teaching, private education centers. 

Πεξίιεςε: ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη ε παξνπζίαζε κηαο έξεπλαο ζε εθπαηδεπηηθνχο μέλεο 

γιψζζαο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο 

θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηα κεζνδνινγηθά ηεο 

εξγαιεία. ηα απνηειέζκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο ηεο παξαδνρήο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

ξφινπ ηνπο απφ ηελ χπαξμε ηνπ ζθηψδνπο απηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

θξνληηζηεξίσλ. Παξφια απηά εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο ηεο παξαδνρήο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ 

ζε ζρέζε κε απηνχ ηνπ ηδησηηθνχ θέληξνπ.  

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαηδεπηηθφο, μελφγισζζε εθπαίδεπζε, θξνληηζηήξην 

Δηζαγσγή 

Σν θαηλφκελν ηεο ηδησηηθήο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηε ρψξα καο έρεη ιάβεη 

κεγάιεο δηαζηάζεηο. Δ απμεκέλε απηή ηάζε ησλ Βιιήλσλ καζεηψλ γηα εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο κέζσ ησλ θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ θαίλεηαη κέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 
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ESLC 2011(European Survey on Language Competences)
1
, αθνχ ε Βιιάδα είλαη ε ρψξα κε 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο (αγγιηθήο) 

εθηφο ζρνιείνπ, κε κεγάιε δηαθνξά απφ άιια επξσπατθά ζπζηήκαηα. Αηάθνξνη ιφγνη 

εληνπίδνληαη γηα ηελ πξνηίκεζε απηή. πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ηγαλνχ θαη 

Παπαζηακνχιε (2007) ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα αγγιηθήο 

γιψζζαο ζηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ είλαη απμεκέλνο θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζηφρεπζεο ησλ 

καζεηψλ γηα απφθηεζε ηίηινπ γισζζνκάζεηαο, παξνρή πνπ δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί αιιά 

νχηε θαη λα πξνσζεζεί κέζσ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Ώθφκα, ε δεκφζηα εθπαίδεπζε δελ 

παξέρεη ηνλ επαξθή δηδαθηηθφ ρξφλν, αθνχ αθελφο δελ ππάξρεη επάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, θαη αθεηέξνπ είηε ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα δελ δηαλέκνληαη έγθαηξα είηε 

είλαη αθαηάιιεια γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Βπηπιένλ, σο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηζεκαίλνπλ ην κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε, ηελ 

απνπζία κηαο εληαίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ 

απνπζία αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

Έηζη, ζε ζρεηηθή εξψηεζε έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (76,3%) ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κέζσ ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ (θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ θαη 

ηδηαηηέξσλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ) (Μπηξκπίιε, 2015). Οη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη απφ 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππέξ ηεο ηδησηηθήο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο είλαη:  

 ν απμεκέλνο πξνγξακκαηηζκέλνο θαη πξαγκαηνπνηεκέλνο δηδαθηηθφο ρξφλνο, 

θαζψο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ καζεηψλ 

 ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία θξίλνληαη σο ‗πινπζηφηεξα‘ θαη πην 

νινθιεξσκέλα, αθνχ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν πιηθφ θαη ζπλνδεχνληαη απφ 

βνεζεηηθά εγρεηξίδηα θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

  ε δπλαηφηεηα θαηάιιειεο θαη επαξθνχο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ  γισζζνκάζεηαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

                                                 
1
Δ ESLC είλαη ε πξψηε έξεπλα απηνχ ηνπ είδνπο πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηελ μέλε γιψζζα. Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2011, ζε 16 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ή θνηλφηεηεο ρσξψλ ηεο Βπξψπεο - κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Βιιάδα - κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε 54.000 καζεηέο ζηελ ηειεπηαία ρξνληά ηεο θαηψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED2)  θαη 

ηελ πξψηε ρξνληά ηεο αλψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED3) (UNESCO, 1997).Βπηπξφζζεηα πιεξνθνξίεο 

ζπιιέρζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο θαη πληνληζηέο Βζληθήο Έξεπλαο νη νπνίνη παξείραλ ζηνηρεία γηα 

ηηο πνιηηηθέο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ μέλσλ γισζζψλ. θνπφο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Βπξσπατθή Βπηηξνπή, 2007α), έηζη ψζηε λα βνεζεζεί ε Βπξψπε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο Βπξσπατθνχ Αείθηε Βπάξθεηαο ηεο  Γιψζζαο, λα παξαθνινπζεί ηελ ηαχηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Βπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΐαξθειψλεο (2002), θαη λα 

αληαιιάμεη ‗θαιέο‘ πξαθηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Δ έξεπλα ESLC αμηνινγεί ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

(readingandlistening), φπσο επίζεο θαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (writing). Δ γισζζηθή απηή επάξθεηα 

αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηα επίπεδα ηνπ Κνηλνχ Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Ώλαθνξάο - CEFR (πκβνχιην ηεο 

Βπξψπεο, 2001), έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηα ζπκκεηέρνληα επξσπατθά 

ζπζηήκαηα. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά θαηξνχο ζε Βπξσπατθφ επίπεδν, θαη ηηο επίζεκεο εζληθέο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο, θσηίδνπλ θαηά πνιχ ην θαίξην δήηεκα ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. 
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ζρνιείνπ κε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα 

 ε ‗πνηφηεηα‘ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ ζεσξείηαη φηη ζην 

θξνληηζηήξην αθνινπζείηαη ‗θαιχηεξε‘ θαη ‗αλαιπηηθφηεξε‘ δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία 

   ην νξγαλσκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ηερλνινγηθψλ κέζσλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

 ν κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε πνπ ζπληειεί αθελφο ζηε 

δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εξεκίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.   

Δ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ κέζσ ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ κε ηε ζεηξά ηεο επηθέξεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ζρνιηθέοηάμεηο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ κε θχξην επαθφινπζν ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ (Γαιαλνπνχινπ, 2001). Δ πνιηηεία, αλαγλσξίδνληαο 

απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηαθαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη δε δηδάζθνληαη αγγιηθά φινη νη 

καζεηέο ησλ Αεκνηηθψλ, ζεζκνζέηεζε ηε ρξήζε επηπέδσλγλψζεσλ ζην Γπκλάζην.Παξφια 

απηά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, αλ θαη ζεσξεηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί αιιαγέο ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε μελφγισζζε εθπαίδεπζε, έλαο κεγάινο 

αξηζκφο καζεηψλ εμαθνινπζνχλ λα δείρλνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζην ζεζκφ ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ κε αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ε χπαξμε ηνπ 

παξάιιεινπ απηνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ησλ 

αγγιηθψλ, ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαη ηελ αληίιεςή ηνπ ζρεηηθά κε ηε κάζεζε, ην 

ζεζκφ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζρνιείνπ(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008). Παξάιιεια, 

απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ίδην ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ (Παπανηθνλφκνπ, 2011).   

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Δ κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή πξάμε, παξφιν πνπ κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν  κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί πψο νη άλζξσπνη «βιέπνπλ» ηα πξάγκαηα, θαη φρη πψο «πξάηηνπλ» αθνχ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ν Woods (1991: 85), «δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ζε 

θάπνηα πιαίζηα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζην ηί ιέλε νη εθπαηδεπηηθνί φηη θάλνπλ, θαη 

ηη πξαγκαηηθά θάλνπλ». Ώπηή ε αζπκθσλία κεηαμχ απηναλαθεξφκελεο θαη παξαηεξνχκελεο 

ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε αξαθίδνπ (2011:32) είλαη έλα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηηο έξεπλεο, 

πνπ πξνθχπηεη ιφγσ αδπλακηψλ επηιεθηηθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο αιιά θαη ιφγσ ηεο 
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ηάζεο ησλ αηφκσλ λα δίλνπλ θνηλσληθά αξεζηέο απαληήζεηο (θνηλσληθή επηζπκεηφηεηα)
2
. 

Γηα ηε δηεπθξίληζε ησλ ππφ παξαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνηηκήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 

κε εθπαηδεπηηθνχο. Ώπφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο θαη ηελ άπνςή 

ηνπο πάλσ ζηε ζρέζε ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ηνπο θαη ηεο άπνςεο ηνπο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε. Σν πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο θαηαγξάθεθε ειεθηξνληθά θαη 

απνκαγλεηνθσλήζεθε, έηζη ψζηε λα ππάξμεη κηα νπζηαζηηθφηεξε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ζπλέληεπμεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ θαηεγνξηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

παξαηήξεζεο, ελψ θαηεγνξίεο πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSSforWindows. 

Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 29 εθπαηδεπηηθνί - 28 γπλαίθεο θαη 1 άληξαο - νη ειηθίεο ησλ 

νπνίσλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 30 θαη 55 εηψλ. Δ δπζαλαινγία ηνπδείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

σο πξνο ην θχιν ήηαλ αλακελφκελε, αθνχ ζηελ εηδηθφηεηα ησλ Φηινιφγσλ Ώγγιηθήο 

παξαδνζηαθά ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί (Ν=29) είλαη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Ώγγιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΏΠΘ, θαη νη επηά  απφ απηνχο (Ν=7) έρνπλ ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, 

ελψ δχν εθπαηδεπηηθνί (Ν=2) βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη κία 

(Ν=1) εθπαηδεπηηθφο μεθίλεζε αιιά δελ νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 65,5% (Ν=19) δελ έρνπλ εκπιαθεί πνηέ ζηε δηαδηθαζία 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Οη πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θνηηήζεη ζε αλψηαην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζηελ Βπξψπε θαη έλαο (1) ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ζε πξνπηπρηαθφ ή 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη νη έμη (6) έρνπλ θάπνηα επηκνξθσηηθή εκπεηξία ζε ρψξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο ζπλδπάδεη θαη ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

πεξηζζφηεξνη πάλησο εθπαηδεπηηθνί (15 πεξηπηψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πνζνζηφ 53,6%) 

δελ έρνπλ θακία  εκπεηξία επηκφξθσζεο ή θνίηεζεο ζε ζρνιή ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Πξνβαίλνληαο ζε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, σζηφζν, κέζα απφ ηα 

κεζνδνινγηθά φξγαλα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

πξάγκαηη πξνθχπηεη φηη ν ηδησηηθφο θνξέαο ππεξηεξεί έλαληη ηνπ δεκνζίνπ ζηε ζπλείδεζε 

ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ.  

Δ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ παξεκβαηηθφ - ή κε - ξφιν ηεο ηδησηηθήο 

                                                 
2
 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν φξνο αλαθέξεηαη σο social desiderability. 
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εθπαίδεπζεο αλαιχεηαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη 

κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. χκθσλα κε φζα 

θαηαζέηνπλ, ζε πξψηε θάζε φινη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζην δεηνχκελν ηεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Ώπφ 

απηνχο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ην δεκφζην ζρνιείν ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά ζην ζεζκφ ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ην νπνίν θξίλνπλ φηη ππνβαζκίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ελδεηθηηθά: 

- Πιένλ έρνπκε θαηαληήζεη λα πξνζπαζνχκε λα βνπιψζνπκε ηηο ηξχπεο πνπ έρεη αθήζεη 

ην θξνληηζηήξην. 

- Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα - εδψ, πνπ είκαζηε πίζσ απφ ηα θξνληηζηήξηα - θαη έρνπκε 

θαιχςεη πάξα πνιιά θελά ηνπο. 

- Όηη θελά έρνπλ απφ ην θξνληηζηήξην ζέινπλ λα ηα θαιχςνπλ απφ ην ζρνιείν. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ 

παξάγνληα ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε ησλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ είλαη απφξξνηα ηεο αδπλακίαο ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

καζεηψλ. ε κηα πεξίπησζε κάιηζηα, ε εθπαηδεπηηθφο κεηαθέξεη ηε γλψκε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πκβνχινπ Βθπαίδεπζεο ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηελ αλεπάξθεηα θαη ηελ αδπλακία ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ λα παξέρεη ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, ελψ παξάιιεια ηνλίδεη θαη ηελ πξνζσξηλφηεηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΒΠ 

ΞΓ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαζέηνπλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ: 

- Αξλεηηθφο ν παξάγνληαο ηνπ θξνληηζηεξίνπ δελ είλαη. Δίλαη βνεζεηηθφο. 

- Δίλαη ζεηηθφ γηαηί πξνρσξάκε. Καηαλννχλ εχθνια, νπφηε κπνξψ λα πξνρσξήζσ. 

- Θεηηθά θέξλεη. Σν παηδί κέζα ζηε ηάμε, κε ην λα πεγαίλεη ζην θξνληηζηήξην, θαίλεηαη 

πην ζίγνπξν θαίλεηαη πην -  πψο λα ην πσ λα ην πσ - ιίγν ζαλ „αλψηεξν‟ απφ ηα άιια. 

- Αλ πάλε φια θξνληηζηήξην, ην επίπεδν ζα είλαη πην αλεβαζκέλν. 

- ίγνπξα παξεκβαίλεη …. Κάπνηα παηδάθηα πνπ πάλε θξνληηζηήξην θαη έρνπλε θαη 

αμηνπνηνχλ ην ρξφλν πνπ παλ θξνληηζηήξην, ζαθψο είλαη θαιχηεξα θαη θάλνπλ ην 

κάζεκα επθνιφηεξν. 

- Δπεξεάδνκαη ζεηηθά κφλν γηαηί είλαη θαιχηεξν γηα ηα παηδηά.  Δίκαζηε εθεί θαη νη δπν 

καδί, δε ζα αιιάμεη πνηέ απηφ ην πξάγκα. Όπσο αθξηβψο έρνπλε γνλείο θαη εκέλα ζα 

δαζθάια, έηζη αθξηβψο έρνπλ θαη ην θξνληηζηήξην εθεί θαη αγγιηθά θαη εδψ. Όηη κπνξεί 

λα γίλεη απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ δχν, θαη φ ,ηη θαιφ κπνξεί λα βγεη, απηφ επηζπκψ. 

- Θεηηθφ είλαη ην θξνληηζηήξην. Δθφζνλ εκείο δε κπνξνχκε λα ηνπο πξνζθέξνπκε λα 

έρνπλ έλα πηπρίν, λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη λα κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε καο 

κφλν. Σφζα ρξφληα θάλνπλ αγγιηθά… απηφ είλαη ζέκα πνπ δελ κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε 

εκείο αιιά μεθηλάκε απφ ην δεκνηηθφ θαη δε καζαίλνπλ αγγιηθά κφλν απφ καο.  
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- Γε κπνξνχκε λα θαηεγνξνχκε ηα θξνληηζηήξηα αληί ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

Φξνληηζηήξην ππήξρε θαη ππάξρεη. Αο θάλεη θάηη ην θξάηνο λα πάςεη λα ππάξρεη. 

- Έιεγε ν χκβνπινο - πνπ γηα κέλα φζνη έξρνληαη είλαη απιά θεξέθσλα ηνπ Τπνπξγείνπ, 

απιά λα πξνσζήζνπλ θάηη πνπ απηνί ζέινπλ γηα θαιφ - φηη «ν ζηφρνο καο είλαη ηα 

παηδηά λα κελ πάλε θξνληηζηήξην καζεκαηηθά, λα κελ πάλε αγγιηθά, λα κελ πάλε∙ λα ηα 

καζαίλνπλ φια εδψ».  Καη ξσηάεη κηα κεηέξα: «σξαία, εγψ ηη κε ζπκβνπιεχεηε απφ ηνπ 

ρξφλνπ ην επηέκβξην; Να κε ην γξάςσ ην παηδί κνπ ζηα αγγιηθά; λα ην γξάςσ, ή φρη;» 

Καη δελ καο απάληεζε. «Αθνχ ιέηε φηη ζα ηα θάλεη εδψ. Άξα ζα ην γξάςσ;» «Ναη», 

ιέεη, «ζα ην γξάςεηε». Γειαδή - κε ζπγρσξείο - κπνχξδεο. Καη ηφληζε θαη θάηη άιιν γηα 

φια απηά, ηα πηινηηθά. Όζν ρξεκαηνδνηνχληαη, κέρξη ην 2013, απφ ηελ ΔΟΚ. πγλψκε, 

δειαδή, ηα παηδηά καο είλαη πεηξακαηφδσα;  

Βλίνηε, νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, αλάινγα κε ην αλ ηα παηδηά 

παξαθνινπζνχλ θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, φκσο απηφ δελ αθνξά ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: 

- Θεσξψ πνιιά  πξάγκαηα δηδαγκέλα. Καη ζηε πεξίπησζε απηή - γηα λα κελ βαξηνχληαη 

ηα παηδηά θαη επαλαιακβάλνκαη -  φρη φηη ηα πεξλάσ αδίδαθηα, αιιά, πξνθεηκέλνπ λα 

έρσ κηα ηάμε ε νπνία βαξηέηαη, θξνληίδσ λα ηα θάλσ πην ζχληνκα. 

- ίγνπξα επεξεάδεηαη. Αξλεηηθά. Δίκαη πην ραιαξή. Λάζνο κνπ είλαη, αιιά λα 

θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο; 

- Δπεηδή ζην θξνληηζηήξην θάλνπλ πνιχ writing. δε πνιπθάλσ εγψ εδψ πέξα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηζεκαίλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θνίηεζεο ζηα θέληξα 

μέλσλ γισζζψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ σο «απαμησηηθή» 

απέλαληη ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ, αιιά θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δηδάζθεη ην κάζεκα, αλ 

θαη εληνπίδνπλ δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο ηεο αξλεηηθήο ηνπο ζηάζεο, ε νπνία πνιχ ζπρλά 

επηθέξεη αληίζηνηρεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

- Καηά πνιχ καο αληηκεησπίδνπλ απαμησηηθά, πηζηεχσ, γηαηί «εκείο πεγαίλνπκε έμσ 

αγγιηθά, μέξνπκε αγγιηθά, δελ ην έρνπκε αλάγθε ην κάζεκα, δελ καο ελδηαθέξεη». 

- Απηφ έρεη επίδξαζε θαη ζηε δνπιεηά πνπ έρεηο λα θάλεηο, θαη έλα παξαπάλσ ζην δηθφ 

καο ην αληηθείκελν. Παξφιν πνπ ηα παηδηά πάλε θξνληηζηήξην… αδηαθνξνχλ γηα ην 

κάζεκα. 

- λνκπάξνπλ ην κάζεκα; Ναη, ηζρχεη. 

- Μεξηθά λαη, δε δηαβάδνπλ, γηαηί ζνπ ιέλε «ηα μέξσ απφ ην θξνληηζηήξην». Καη κεηά, 

πεξηκέλνπλ βαζκφ. 

- Όηη είλαη ππνδεέζηεξν; Τπάξρεη θαη απηφ, αιιά θπξίσο απφ ηνπο καζεηέο πνπ γλσξίδνπλ 

πεξηζζφηεξν. 

- Σν „βγάδνπλ‟ ηα παηδηά φηη παξαθνινπζνχλ θξνληηζηήξην. Δίηε - πεο- αδηαθνξία είηε - 

πεο - ππεξνςία …. 
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- Σν απαμηψλνπλ κε ην δηάβαζκα ζην ζπίηη. Γε θάλνπλ θαζφινπ homework θαη δελ 

ελδηαθέξνληαη νχηε ιεμηιφγην λα κάζνπλ. 

- Βέβαηα, γηαηί ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ηε γιψζζα. Καη δελ παξαθνινπζνχλ ηφζν πνιχ. 

- Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηα γλσζηά. Όηη νη καζεηέο πνπ πεγαίλνπλ θξνληηζηήξην ζα 

πξέπεη θάηη άιιν λα ηνπο δψζεηο λα είλαη ην θίλεηξν, γηαηί ζεσξνχλ φηη «ηα μέξσ απφ ην 

θξνληηζηήξην» ή «ηα μέξσ απφ ην ηδηαίηεξν». Οπφηε ζέιεη θάηη άιιν γηα λα ηνπο 

θεληξίζεηο ην ελδηαθέξνλ. 

- Δπεξεάδνληαη. Κάπνηνη επεηδή ζέινπλ λα πάξνπλ θαιφ βαζκφ, είλαη θαινί καζεηέο, δελ 

είλαη αξλεηηθνί. Σν βιέπνπλ ζα δπλαηφηεηα λα έρνπλ έλα πνιχ θαιφ βαζκφ, γηαηί ην 

επίπεδφ ηνπο είλαη κεγαιχηεξν. Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ ην ζλνκπάξνπλ-  δελ είλαη 

πνιινί, είλαη ε αιήζεηα - πνπ ιέλε «ηψξα εγψ είκαη ηφζν πξνρσξεκέλνο. Θα αζρνιεζψ 

κε απηφ;» 

- Σα παηδηά δπζηπρψο ηελ έρνπλ απηή ηελ άπνςε, φηη «εδψ κέζα δε ζα κάζνπκε. Θα 

κάζνπκε έμσ.» Καη ην εθθξάδνπλε, θαη θαζαξά, ην ιέλε. 

- Μέζα ζε απηά πνπ ιέλε ηα παηδηά είλαη φηη κφλν ζην θξνληηζηήξην καζαίλνπλ αγγιηθά. 

Δ ζηάζε απηή ησλ καζεηψλ δεκηνπξγεί ζηνπο δηδάζθνληεο ηελ αίζζεζε ηεο ζχγθξηζεο 

αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – απηψλ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη 

εθείλσλ ησλ θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ. Αεδνκέλεο ηεο ηζρπξήο ζέζεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ, θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην ρξφλν 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνπο δίλνληαη έηζη ψζηε λα εκθαλίζνπλ ηα θαιχηεξα δηδαθηηθά 

απνηειέζκαηα, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζπλήζσο αηζζάλεηαη φηη έπεηαη, φηη 

ακθηζβεηνχληαη νη γλψζεηο ηνπ πάλσ ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη νη δηδαθηηθέο ηθαλφηεηέο 

ηνπ. Βλίνηε, ε ακθηζβήηεζε εθθξάδεηαη αλνηρηά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, γεγνλφο 

ην νπνίν ζέηεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζέζε άκπλαο θαη πνπ θάζε άιιν παξά 

εληζρχεη ηε ζεηηθή εηθφλα θαη ην ζεβαζκφ πνπ πξνζπαζεί λα εδξαηψζεη ζην ρψξν ηνπ. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε αίζζεζε ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

αληηπαξέιζεη ηε δπζθνιία απηή. Οη εθπαηδεπηηθνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηνλίδνπλ θαηά ηε 

ζπλέληεπμε ηελ αλάγθε νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο, ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, θαη πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο γηα απηνβειηίσζε ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία: 

- Δγψ εδψ αληηκεησπίδσ «Ζ θπξία έηζη καο ην είπε». Γειαδή, εγψ πξέπεη λα 

απνινγνχκαη θαη ζηα θξνληηζηήξηα. 

- Σν κάζεκα λαη, ην επεξεάδεη. Καη ζπκάκαη θαη κηα καζήηξηα θξνληηζηεξίνπ, ε νπνία 

ήηαλ ηφζν θαιή, ηφζν „ιεπηνκέξεηα‟, πνπ έλησζα φηη πξέπεη λα είκαη πξνεηνηκαζκέλε 

ζηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα γηα λα κε κνπ „ηελ πεη‟. 

- … ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο πνπ κνπ ιέλε: «εκείο, θπξία, αιιηψο ην κάζακε ζην 

θξνληηζηήξην». 
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- Πξψηα απφ φια, ζηελ αξρή ζα πξέπεη λα ηνπο απνδείμσ φηη είκαη θαιχηεξε θαζεγήηξηα 

απφ ηελ θαζεγήηξηα ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Κάλνπκε πξάγκαηα φπσο δχζθνιεο ιέμεηο, κνπ 

θέξλνπλ αζθήζεηο πνπ ζην θξνληηζηήξην… είλαη θάηη ζαλ έλα ηζεθάξηζκα - αλ είκαη 

αξθεηά θαιή. Θεσξψ κεγάιε κνπ ηηκή πνπ κνπ θέξλνπλ πξάγκαηα πνπ δε κπνξνχλ λα 

ιχζνπλ ζην θξνληηζηήξην, γηαηί ζεσξνχλ φηη είκαη θαιχηεξε απφ ην θξνληηζηήξην. 

- Ννκίδσ φηη κε ζπγθξίλνπλ πνιιέο θνξέο. «Σν θάλακε απηφ ζην θξνληηζηήξην», «δελ ηα 

θάλακε απηφ», «καο ην είπε ζην θξνληηζηήξην» ή «ε θπξία καο είπε θάηη άιιν»…  

- ίγνπξα ζε ζπγθξίλνπλ πάληα. Καη, ζίγνπξα, ππάξρεη ε εληχπσζε φηη ζην θξνληηζηήξην 

νη θαζεγεηέο είλαη πην θαινί, γηαηί ζην θξνληηζηήξην παίξλνπλ πηπρία. Όηαλ βιέπνπλ 

φκσο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη φηαλ εζχ κπνξείο λα ζηαζείο απέλαληη ζηνλ θαζεγεηή 

ηνπ θξνληηζηεξίνπ… Σα παηδηά απηφ πνπ θξίλνπλ πξψηα απφ φια: ε ηθαλφηεηα ηζνχηαη 

κε γλψζεηο. Αλ βιέπνπλ θάπνηνλ κε γλψζεηο, δελ κπνξνχλ λα ζε ακθηζβεηήζνπλ. 

Όηαλ… ζε αθνχλ λα κηιάο κε „αιβαληθά‟ αγγιηθά - πνπ ηα ιέσ εγψ - ακέζσο δε ζνπ 

δίλνπλ ζεκαζία. 

Βθηφο απφ ηνπο καζεηέο, ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεσξνχληαη ππνδεέζηεξα ζε ζρέζε κε ηα άιια ‗πξσηεχνληα‘ καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ:  

- Πάληα ζεσξνχληαλ δεπηεξεχνλ κάζεκα. Καη απφ ηα παηδηά θαη απφ ηνπο γνλείο. Γηαηί 

δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα θξνληηζηήξηα θαη ζεσξνχλ φηη δε καζαίλνπλ κέζα ζην 

ζρνιείν.  

- Θεσξψ φηη απηή ε λννηξνπία πεξλάεη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο, απφ ην 

θξνληηζηήξην ην ίδην, θαη ηα παηδηά είλαη ηα «ζχκαηα». Γηαηί έξρνληαη γνλείο ζε φια ηα 

ζρνιεία - δε ζπδεηάσ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν - νη νπνίνη ιέλε φηη «ζην θξνληηζηήξην 

κνπ ʼγξαςε ηφζν». Ή «ζην θξνληηζηήξην παίξλεη 20άξηα. Γηαηί εδψ πέξα πήξε 18;». Ή 

«ζην θξνληηζηήξην κνπ είπε ε θαζεγήηξηα…». Γε κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη άιιν ην 

θξνληηζηήξην θαη άιιν ην ζρνιείν. Πηζηεχσ πσο βάδνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα ην 

θξνληηζηήξην, θαη δπζηπρψο απηφ ζπκβαίλεη θαη απφ γνλείο πνπ είλαη κνξθσκέλνη θαη 

έρνπλ αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, γνλείο νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηελ μέλε γιψζζα, αιιά 

ίζσο ην θάλνπλ γηα ιφγνπο απηνπξνβνιήο, γηα ιφγνπο κε εκπηζηνζχλεο ζην ζεζκφ ηεο 

μέλεο γιψζζαο ζην ζρνιείν. 

- Κπξίσο φρη απφ ηα παηδηά ηα ίδηα κέζα ζην κάζεκα. Απφ απηά πνπ ιέλε ζηνπο γνλείο 

ηνπο θαη απφ απηά πνπ έξρνληαη νη γνλείο θαη ιέλε ζε καο. Γειαδή φρη απεπζείαο απφ 

καζεηή ζε θαζεγεηή, αιιά κέζσ γνληνχ. Τπάξρνπλ θάπνηεο αληηδξάζεηο φπσο «γηαηί ζην 

θξνληηζηήξην είκαη θαιφο θαη εδψ δελ είκαη;», «γηαηί ζην θξνληηζηήξην είκαη ζηελ ηάδε 

ηάμε, θαη εδψ γξάθσ πνιχ πην εχθνια πξάγκαηα, θαη εδψ δε κνπ βάδεηε βαζκφ;». Καη 

έρσ ζπδεηήζεη γηα απηφ: «ζεσξείηε απηά πνπ θάλνπκε εδψ πην εχθνια απφ απηά πνπ 

θάλεηε ζην θξνληηζηήξην, γη απηφ ην ιφγν ηελ „παηάηε‟ γηαηί δε δίλεηε ζεκαζία ηη 

θάλνπκε κέζα ζηε ηάμε». 

- Οη πεξηζζφηεξνη (γνλείο) ζεσξνχλ φηη πξέπεη ηα παηδηά ηνπο λα πάξνπλ έλα κεγάιν 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 157 of 452 

βαζκφ δηφηη πάλε ζην θξνληηζηήξην. Πξνζπαζψ θαη ηνπο εμεγψ φηη άιιε ή χιε ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ, άιια απηά πνπ θάλνπκε εδψ φηη θαη απηά πνπ θάλνπκε εδψ ζέινπλ 

δηάβαζκα, φηη δε κπνξεί ν άιινο πνπ είλαη ζηε pre-Lower λα πάξεη 20. Αλ είλαη έηζη 

πάηε λα ζαο δψζεη βαζκνχο ην θξνληηζηήξην. Ση έξρεζηε εδψ;  Έηζη δελ είλαη; 

- Φπζηθά θαη δε θηαίλε ηφζν ηα ίδηα, φζν νη γνλείο ηνπο. Αο πνχκε φηαλ ν γνληφο ηνπ, ηνπ 

ιέεη «δε πεξηκέλσ ηίπνηε ιηγφηεξν απφ ην 19 ζην ζρνιείν» εθφζνλ ην ζηέιλεη θαη 

θξνληηζηήξην, ην παηδάθη ινγηθφ είλαη λα επεξεάδεηαη. 

- ηνπο γνλείο είλαη αθφκα πην έληνλν, κεξηθέο θνξέο, πην έθδειν φηη δελ ηνπο 

πνιπελδηαθέξεη ην πψο πεγαίλεη ην παηδί. Γηαηί φκσο; Ζ μέλε γιψζζα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. Θεσξνχλ φηη δελ έρεη ζεκαζία ε μέλε γιψζζα πνπ θάλεηο ζην ζρνιείν. 

Γειαδή κπνξεί λα ʼξζνπλ λα ξσηήζνπλ, ή ζα ʼξζνπλ λα ξσηήζνπλ ηππηθά, θαη φηαλ ζα 

αξρίζσ λα εμεγψ, ηνπο βιέπεηο φηη ηα αθνχλ ηππηθά. Σα αθνχλ θαη δελ ηνπο 

πνιπελδηαθέξεη ηη ζα πεηο. Ή, κεηά, απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα έξζεη λα δηακαξηπξεζεί φηη 

ην παηδί ζην θξνληηζηήξην θαη θαιά ηα πεγαίλεη θαη … - ζνπ ιέεη «θαιππηφκαζηε απφ 

θεη, θαη δελ καο ελδηαθέξεη. Μπνξεί λα είλαη (ε εθπαηδεπηηθφο) ραδή, ζηξηκκέλε». Με ηα 

άιια καζήκαηα δε ζπκβαίλεη - απηά πνπ ζεσξνχλ „θχξηα‟ - γηαηί δελ έρνπλ λα 

ζπγθξίλνπλ κε θάηη. Σα Μαζεκαηηθά ζα ηα κάζεη εδψ, ηε Φπζηθή, ηα Αξραία… 

- Σν πξφβιεκα είλαη ηα θξνληηζηήξηα. Δπεηδή εθεί πιεξψλνπλε, ηνπο βάδνπλε βαζκνχο, 

θαη γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Καη φηαλ εδψ παίξλνπλ ρακειφηεξν βαζκφ, 

έξρνληαη θαη κνπ ιέλε κεξηθνί: «Μα έρεη Lower εθεί πέξα» ή «γηαηί εθεί πέξα έρεη 

ηέηνηνπο βαζκνχο θαη εδψ…»  

- Οη γνλείο ην ζεσξνχλ ιίγν δεπηεξεχνλ. Γειαδή, ηα παηδηά καζαίλνπλ θαηά θχξην ιφγν 

ζην θξνληηζηήξην θαη θαηά δεχηεξν ιφγν εδψ. Μπνξεί λα ην ππνηηκνχλ θάπνηνη. Κάπνηνη 

άιινη ελδηαθέξνληαη. 

- Δίλαη ππνηηκεκέλν. Γηαηί ηα παηδηά ζεσξνχλ φηη, εθφζνλ πεγαίλνπλ θξνληηζηήξην, «ηη 

παξαπάλσ ζα κάζνπκε ζην ζρνιείν;». Καη ζεσξψ φηη ζε απηφ ζηγνληάξνπλ θαη νη 

γνλείο.  

- Έρεη κηα απαμίσζε απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ηα παηδηά. Δπεηδή πεγαίλνπλ ζε 

θξνληηζηήξηα θαη θάλνπλ ηδηαίηεξα, λνκίδνπλ φηη εδψ έξρνληαη θαη μέξνπλ ηα πάληα. Με 

απνηέιεζκα λα έξρνληαη γνλείο θαη λα ζνπ ιέλε φηη έρεη πάξεη ην Lower θαη ην παηδί 

γξάθεη γηα 10. Ή 12, επεηδή δελ έρεη αλνίμεη βηβιίν ιφγσ ηεο βεβαηφηεηάο ηνπ φηη ηα 

μέξεη φια. Πέξζη, αο πνχκε είρα ηέηνην πξφβιεκα εδψ. Ήξζε ν γνληφο εδψ, κε ην ραξηί, 

θαη ιέεη «Οξίζηε, έρεη πάξεη ην Lower». Καη κέζα ην γξαπηφ ηνπ, ηνλ Ηνχλην, είλαη 

γεκάην θνθθηλάδηα. Καη εθεί δε κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα άιιν. Μηα απαμίσζε. «Πάκε 

ζην θξνληηζηήξην», νπφηε εδψ είλαη…  

- Οη γνλείο μεθηλάλε απηφ ην πξάγκα ζηα παηδηά. Σν πεξλάλε, φηη «ζηγά ηψξα, ζα παο ζην 

θξνληηζηήξην, ζα ηα κάζεηο». Δίλαη έλαο θαχινο θχθινο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά. Γε 

κπνξείο λα βξεηο ηελ άθξε. Άξα, έλα ζρνιείν  πνπ ζνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ 
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κηα ζπλερή δηαδηθαζία λα θηάζεηο ζε έλα ζηφρν π.ρ. λα πάξεηο ην πηπρίν ρσξίο λα 

μνδέςεηο άιια ρξήκαηα έμσ, ζα είλαη θάηη ειθπζηηθφ θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο 

γνλείο. 

- Πηζηεχσ φηη είλαη „ηεξηίπηα‟ - ζπγλψκε γηα ηελ έθθξαζε - νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, θαη 

ζεσξνχλ φηη ηα αγγιηθά είλαη κφλν λα κάζνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

λα θπθιψλνπκε, γηα λα πάξνπκε έλα πηζηνπνηεηηθφ, λα ην θξεκάζνπκε ζην ηνίρν ην 

νπνίν είλαη ηδησηηθνχ θνξέα, θαη δελ είλαη ηίπνηα άιιν, θαη κεηά ηα μερλάλε ηα αγγιηθά. 

Θεσξνχλ φηη έρνληαο απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ, ηειείσζε. «Ξέξσ ηα αγγιηθά!» – ζηελ 

νπζία δελ ηα μέξνπλ. Απηφ ην ζπλαληνχκε θάζε ρξφλν. Καη - ιππάκαη πνπ ην ιέσ - απηφ 

πεξλάεη θαη απφ ηνπο γνλείο. Απφ ειάρηζηνπο ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ λα δψζνπλ 

βαξχηεηα ζηα παηδηά ζην ζρνιείν, λα ηνπο ιέλε δειαδή φηη «πξέπεη λα πξνζέρεηε ηε 

θαζεγήηξηα, λα θάλεηε εζπρία» - ηα πην απιά πνπ κπνξεί λα πεη έλαο γνληφο. Καη ηα 

παηδηά, απφ θεη θαη πέξα, φζα δελ έρνπλ απηή ηε θαζνδήγεζε είλαη ηειείσο κα ηειείσο 

„ηνπξίζηεο‟… 

Τπνδεέζηεξνο ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά απηφ απαληάηαη ζε ρακειή ζπρλφηεηα: 

- Οη γνλείο μέξεηο πφηε έξρνληαη. Μφλν φηαλ ζα δνπλ ζην ηεζη βαζκφ ρακειφ έξρνληαη λα 

ξσηήζνπλ γηαηί. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πάεη θξνληηζηήξην 10 ρξφληα. Μφλν ηφηε. Δίλαη 

απαμησκέλν ην κάζεκα πνιχ. Καη απφ ηνπο ζπλαδέξθνπο. «Έ, αγγιηθά, κσξέ, θαη εζχ 

ηψξα»… 

- Έρσ αθνχζεη θαη απφ ζπλάδεξθν - πξψελ δηεπζπληή - φηη ηα καζήκαηα ησλ μέλσλ 

γισζζψλ είλαη έλα „ηίπνηα‟. ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα γίλνληαη Μαζεκαηηθά, 

Φπζηθνρεκείεο θαη Γιψζζα. Καη φηη φινη νη άιινη εδψ είκαζηε ηεκπέιεδεο θαη απιά 

πεξλάλε ηελ ψξα καο θαη πιεξσλφκαζηε. Σα έρσ αθνχζεη. Οη ζπλάδεξθνη δε κνπ έρνπλ 

δείμεη θάηη ηέηνην, αιιά έρσ αθνχεη θαη ηε θξάζε θαηά θαηξνχο απφ δηάθνξα ζρνιεία: 

«Δληάμεη βξε … αγγιηθά είλαη∙ πσο θάλεηο έηζη; 

- Γεπηεξεχνλ είλαη ην κάζεκα θαη ζην ζρνιείν. Έρνπλ ηα θηινινγηθά θαη ηα Μαζεκαηηθά, 

θαη χζηεξα είλαη ηα ππφινηπα… Δλψ πξέπεη λα είλαη πξσηεχνλ. Γηαηί δε κπνξείο λα παο 

πνπζελά ρσξίο μέλε γιψζζα. Καη φρη κφλν κηα γιψζζα, δπν-ηξεηο έηζη φπσο έρνπκε 

θηάζεη. Γηαηί θαλέλαο δε πάεη έμσ λα πεη «α, μέξεηο Μαζεκαηηθά». Απηφ πνπ ζε ξσηάλε 

είλαη: «Πφζεο γιψζζεο μέξεηο;»   

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε παξάιιειε θνίηεζε ζηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ 

ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο πνιχηηκν ρξφλν εηο βάξνο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

Βπηπιένλ, πνιινί επηζεκαίλνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε, δειαδή απηήο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ ζην δεκφζην 

ζρνιείν, εμππεξεηεί ζθνπηκφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

θξνληηζηεξίσλ θαη ηεο παξαπαηδείαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ρακειφηεξν πνζνζηφ 

αλέξγσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζην 

«παξαζχζηεκα» ηεο εθπαίδεπζεο. Βμάιινπ θαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνλίδεηαη φηη ε χπαξμε ηνπ 
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«παξαζπζηήκαηνο» πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ζε ρψξεο πνπ νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

θαιχπηνληαη απφ ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Δopf& Ξσρέιιεο, 2003) γεγνλφο πνπ 

φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο δελ ηζρχεη γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ: 

- Ξέξεηο πφζεο θνξέο έξρνληαη ηα παηδηά θαη ιέλε «θπξία δελ κπνξψ» φρη ζε κέλα κφλν 

θαη ζε άιια καζήκαηα «δελ έρνπκε πξνιάβεη, εκείο είρακε θξνληηζηήξην ή γξάθνπκε ζην 

θξνληηζηήξην ή ηέηνηα». 

- Σν ζέκα είλαη θαη απφ ην θξάηνο αλ ππάξρεη απηή ε δηάζεζε. Γηαηί απαζρνινχληαη θαη 

έλα ζσξφ άιια άηνκα, θαη κε ηελ αλεξγία ηη ζα γίλεη; 

- Γελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ. Αιιά δε κπνξψ λα αγλνήζσ φιν απηφ ηνλ θφζκν πνπ είλαη 

ζηα θξνληηζηήξηα θαη αιιηψο ζα ήηαλ άλεξγνη. 

ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, ηέινο, νη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ θξηηηθή ζηνλ θιάδν ηνπο θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ‗πνηφηεηαο‘ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληί ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί ηάζζνληαη ππέξ ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ππφ πξνυπνζέζεηο, αθνχ ηα κέηξα απηά, θαηά ηε γλψκε ηνπο, 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα πςειφηεξεο δηδαθηηθέο επηδφζεηο, πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη έηζη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθφηεξε εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

- Φηαίκε εκείο πνπ ππάξρνπλ θξνληηζηήξηα; Πσο δε θηαίκε; Βέβαηα. Δλλνείηαη, γηαηί 

επαλαπαπφκαζηε. …. Ζ κνληκφηεηα ίζσο θηαίεη; Πνπ δελ έρεηο θάπνηνλ λα ζε ειέγρεη; 

Καη θαιφ έιεγρν κηιάκε. Απηφ πνπ ιέλε, ζα θάλνπλε, θαη ζα καο ειέγρνπλε. Με  

αμηνιφγεζε αληηθεηκεληθή, ίζσο. 

- Πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ αηηία κέζα θαη ζε καο, ζε φινπο καο δειαδή. ε φινπο καο 

- θαη κηιάσ πξψηα απφ φια γηα κέλα. Πξέπεη λα θάλνπκε απηνθξηηηθή. 

πκπεξάζκαηα 

Δ εξγαζία απηή είρε σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ελφο δείγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ 

δεκφζησλ ζρνιείσλ μέλεο γιψζζαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο ησλ θξνληηζηεξίσλ ζηελ 

επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Φπζηθά ην δήηεκα ησλ θξνληηζηεξίσλ δελ αθνξά κφλν ηελ μέλε 

γιψζζα. Σν παξάιιειν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαηξέρεη φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη απνηειεί θαηαθχγην ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη είλαη φ 

κφλνο ηξφπνο επηηπρίαο. Μπνξεί επίζεο λα εηπσζεί, φηη εδψ πξφθεηηαη γηα έλαλ θαχιν θχθιν, 

κε ηελ έλλνηα φηη ε θνίηεζε ζην θξνληηζηήξην θαη ε ζπλαθφινπζε επηθξάηεζή ηνπ σο 

αλαγθαίνπ εθπαηδεπηηθνχ «ζθηψδνπο» ζπζηήκαηνο ζπλεηέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

απαμίσζε ηνπζρνιείνπ θαη ζπλαθφινπζα ζηελ απαμίσζε θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

απνηεινχλ ηνλ θχξην εθθξαζηή ηνπ. Κάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη θαηαλνεηφ φηη 

ηαθίλεηξα παξαγσγηθφηεηαο κεγάινπ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηψλνληαη, κε ζπλέπεηα λα 

απμάλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ε θαηαθπγή ζην θξνληηζηήξην σο ηε κφλε ιχζε (Κειπαλίδεο & 

Πνιπκίιε, 2012). 
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Οη ζπλέπεηεο φκσο απηήο ηεο κνλαδηθήο ζηα επξσπατθά ρξνληθά ηαθηηθήο είλαη κεγάιεο: ε 

θαηαθπγή ησλ γνλέσλ ζηα θξνληηζηήξηα γηα ηελ παξνρή γλψζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ 

θχξηα αζρνιία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, δελ δεκηνπξγεί κφλν νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, 

πνιιέο θνξέο αλππέξβιεηα δεδνκέλνπ φηη ππνρξενχληαη λα δψζνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο αιιά απαμηψλεη θαη ην ξφιν ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν έξρεηαη 

δεχηεξν ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Βπηπξφζζεηα θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ράλνπλ 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο, βαζηθφ παξάγνληα επαγγεικαηηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο γεγνλφο ζην 

νπνίν θαηέιεμε θαη ε Αήκεηξα Θσκά ζηελ έξεπλα ηεο (Thoma, 2004). ε παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε έθζεζε ηνπ ΟΟΏ ην 2009: «Δ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν αληηθαηνπηξίδεη έιιεηςε θηλήηξσλ γηααπφδνζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλεπαξθέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αδχλακε απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ θαη 

έιιεηςεδπλαηνηήησλ απφδνζεο ινγαξηαζκνχ. Ώπηά ψζεζαλ ηα παηδηά λα θαηαθεχγνπλ ζε 

ζπκπιεξσκαηηθά ηδησηηθάκαζήκαηα γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην 

παλεπηζηήκην …Έλα κείδνλ παξάδεηγκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο [ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο] είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέοθαηαθεχγνπλ ζε κεγάιε θιίκαθα ζηα ηδησηηθά 

καζήκαηα (θξνληηζηήξηα).» (OECD 2009: 123, 141). 
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Abstract: Education is not only a learning process but also a psychological process so 

teachers take on the role of educator-mentor. In addition to good teachers, they must be good 

mentors and good animators. Thus, it is very important for teachers to be involved in training 

activities that will lead them to professional development and will help them meet their role 

requirements more effectively. The purpose of this work is to describe the process of 

designing, implementing and evaluating an educational seminar for secondary school teachers 

on issues related to the role of the teacher in preventing the use of psychoactive substances. 

The results of the seminar evaluation show that teachers have educational needs in relation to 

the subject matter and their training is considered very important. Designing and 

implementing a seminar that responds to the needs and expectations of teachers for their role 

in substance prevention can have positive effects on individual teacher goals and actions in 

relation to the subject. 

Keywords: teacher training, prevention, psychoactive substances  

Πεξίιεςε: Δ εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν κηα καζεζηαθή αιιά θαη κηα ςπρνινγηθή 

δηαδηθαζία θαη έηζη νη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ζε έλα βαζκφ θαη ην ξφιν ηνπ 

ζπκβνχινπ-παηδαγσγνχ. Βθηφο απφ θαινί δάζθαινη νθείινπλ λα είλαη θαινί ζχκβνπινη θαη 

θαινί εκςπρσηέο. Έηζη, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζην λα αληαπνθξηζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηελ πξφιεςε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ δείρλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ην 

εμεηαδφκελν δήηεκα θαη ε επηκφξθσζή ηνπο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή. Ο ζρεδηαζκφο  θαη ε 
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πινπνίεζε ελφο ζεκηλαξίνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ξφιν ηνπο ζηελ πξφιεςε γηα ηηο νπζίεο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζρέζε κε ην ζέκα. 

Λέμεηο θιεηδηά: επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, πξφιεςε, ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο 

1. Δηζαγσγή 

ηηο κέξεο καο θαίλεηαη πσο θαηλφκελα εθδήισζεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο 

καζεηέο φπσο επηζεηηθφηεηα, ζπκφο, απφζπξζε, άγρνο, αλαζθάιεηα είλαη φιν θαη πην ζπρλά 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Βηδηθά ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, φπνπ ζπληεινχληαη ηεξάζηηεο 

βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο ζηνλ άλζξσπν, ε εθδήισζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ γίλεηαη αθφκα πην έληνλε. Δ απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο δεκηνπξγνχλ 

άγρνο ζηα παηδηά θαη ζηνπο λένπο νη νπνίνη γίλνληαη νινέλα θαη πην αλαζθαιείο, αγρψδεηο, 

δελ αλαπηχζζνπλ ζηαζεξνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο, παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη δπζθνιία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2005). 

Σν ζρνιείν σο δεπηεξνγελήο παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ δηαδξακαηίδεη 

θαηαιπηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αηφκνπ θαη 

ζηελ ππνζηήξημή ηνπ ψζηε λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο πνπ βηψλεη (Καινχξε-Ώλησλνπνχινπ 

& ηγάιαο, 2009) θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο απέλαληη ζηελ 

εκθάληζε ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ή εμάξηεζε 

απφ ην δηαδίθηπν.   

«Ο εθπαηδεπηηθφο δελ απνβιέπεη κφλν ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ζε άιινπο ζνβαξνχο ζθνπνχο, φπσο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ αξεηψλ, ηεο δηάζεζεο γηα εξγαζία, ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θ.ι.π.» (Καςάιεο, 1998:506). 

Ο ΐεξγίδεο (1995) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη ε ειπίδα γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί σο έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα δψζεη ζην καζεηή ηα εθφδηα εθείλα πνπ ζα ηνλ 

απνηξέςνπλ απφ ιαλζαζκέλεο επηινγέο φπσο ε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ.  

2. Θεσξεηηθή Δπηζθφπεζε 

2.1. Πξφιεςε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζην ζρνιείν 

Δ ζεσξία επηβαξπληηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ (Clayton, 1992) αλαθέξεη 

δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ θάπνην ξφιν ζηελ έλαξμε ηε ρξήζεο 

θαη ηελ θαηάρξεζεο θάπνηαο ςπρνδξαζηηθήο νπζίαο. χκθσλα κε ηνλ Clayton (1992) σο 
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πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, κηα 

ζπγθπξία ή έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα εκπνδίζεη ή λα απνδπλακψζεη ηελ 

πηζαλφηεηα έλαξμεο ή ζπλέρηζεο ηεο εκπινθήο κε ηε ρξήζε νπζηψλ. Ώπφ ηελ άιιε 

επηβαξπληηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, κηα 

ζπγθπξία ή έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα εληζρχζεη ηελ πηζαλφηεηα έλαξμεο ή 

ζπλέρηζεο ηεο εκπινθήο κε ηε ρξήζε νπζηψλ. 

Οη Hawkins, Catalano&Miller (1992) πεξηγξάθνπλ κία ζεηξά απφ επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λνκνζεζία πεξί ησλ λαξθσηηθψλ, κε θαθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, κε βηνινγηθνχο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο, κε δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, κε ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηε ρακειή δέζκεπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη κε ηε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ηελ πίεζε απφ απηνχο γηα ρξήζε νπζηψλ.  

Σν ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ν ηξφπνο πνπ έλα παηδί εληάζζεηαη ζε απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη 

πξνζηαηεπηηθφ ή επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. 

Οη Newcomb&Felix-Ortiz (φπ.αλαθ. ζηελ Κπξίηζε, 2013) αλαθέξνπλ πσο νη ρακειέο 

εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο θαη ε ρακειή βαζκνινγία είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ 

επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Οη Hawkinset. al. (φ. π.) ππνγξακκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηε ρξήζε νπζηψλ. Έξεπλα ηνπ 

Κνπξάθε (2004) απνδεηθλχεη πσο ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε. Φαίλεηαη δειαδή πσο νη παξαβαηηθνί έθεβνη έρνπλ ζε δηπιάζην πνζνζηφ θαθέο 

ζρνιηθέο απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ είλαη παξαβαηηθνί. 

Ο Κνχηξαο (1990) επηζεκαίλεη πσο νη καζεηέο πνπ θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθψλ ακθηζβεηνχλ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δνκή ηεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δσήο κέζα ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα.  

Σν απηαξρηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε κε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο, 

ε έιιεηςε ηεο ζχλδεζεο ζρνιείνπ, θνηλφηεηαο θαη νηθνγέλεηαο κπνξεί λα απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κε ζρνιηθή πξνζαξκνγή 

θαη ζρνιηθή απνηπρία, ζηνηρεία πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

νπζηψλ (Γεσξγνχιαο, 2000). 

Ώληίζηνηρα, ν Κνπηξνπβίδεο (2015) κεηά απφ έξεπλα πνπ πινπνίεζε κε έθεβνπο ρξήζηεο 

νπζηψλ αλαθέξεη πσο νη έθεβνη δείρλνπλ κηα γεληθφηεξε απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζρνιηθήο δνκήο ζε φια ηνπ ηα επίπεδα, ηφζν ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ φζν θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηνπ 

γεληθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Ώλακθίβνια, ην ζρνιείν ζην ζχλνιφ ηνπ απνηειεί έλαλ πνιχ ηζρπξφ θνηλσληθφ ζεζκφ, έλαλ 

πνκπφ αμηψλ θαη αξρψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο καζεηέο ζην πψο νη ίδηνη ζα 

ζπγθξνηήζνπλ ην ραξαθηήξα θαη ηελ θνζκνζεσξία ηνπο. Βίλαη έλαο ζεζκφο πνπ βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ελεξγά, λα γίλνπλ κέιε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

θνηλσλίαο σο ελεξγνί πνιίηεο (Φξαγθνπδάθε, 1985).   

Δ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζε φιεο ηηο 
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βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλα κέζν αλαραίηεζεο ζηελ πνξεία 

ηνπ καζεηή πξνο ηε ρξήζε (Κνπηξνπβίδεο, 2015). 

2.2. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξφιεςε 

χκθσλα κε ηνπο Παπιφπνπιν θαη Σζηάληε  

«ην ζρνιείν θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηέηνηνπο ηξφπνπο, ψζηε απηνί 

λα κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο. Με ηε ζηάζε ηνπ, ηφζν ην 

ζρνιείν φζν θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο μερσξηζηά, ζα δείμεη φηη ν ζρνιηθφο ρψξνο είλαη 

ρψξνο πνπ πξνάγεη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία θαη επεμία ηνπ παηδηνχ» (2000:31).  

Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο νη 

ζηφρνη ηεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπ. 

Μηιψληαο ζπγθεθξηκέλα γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ «απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο πξνζδνθίεο ή απαηηήζεηο φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ 

άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην ζρνιείν» (ηακέινο, 2001:83). Ώλαθέξεηαη ζηα θαζήθνληα  θαη 

ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξάμεηο (Πνιπδσάθεο, 

2008). Ο ξφινο απηφο είλαη δηαξθψο εμειηζζφκελνο θαη κεηαβαιιφκελνο φπσο άιισζηε θαη 

νη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δεη ν εθπαηδεπηηθφο.  

Βίλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζην ρξφλν έρεη αιιάμεη 

φπσο έρνπλ αιιάμεη ξαγδαία θαη νη πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

θνηλσλίαο. Αελ παξακέλεη ζηαηηθφο αιιά ππφθεηληαη ζε ζπλερείο αιιαγέο (Ανπξάλνπ, 2007). 

Αελ είλαη πηα θαζνξηζκέλνο κφλν ρσξνηαμηθά νχηε πεξηνξίδεηαη ζηελ θιεηζηή έλλνηα ηεο 

δηδαζθαιίαο αιιά αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηεο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηελ παηδεία σο αμία. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί πηα κε έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε φιν ην 

θάζκα ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη φρη κφλν λα παξέρεη γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, αιιά θαη λα αζθεί 

παηδαγσγηθφ έξγν θαη λα δεκηνπξγεί αιεζηλέο παηδαγσγηθέο ζρέζεηο (Μπακπάιεο, 2009). Ο 

ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ «ηελ πνηφηεηα ζηελ ζεσξεηηθή ηνπ 

θαηάξηηζε, ην επίπεδν ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ θαη ηε ζπλνιηθφηεξε επάξθεηα ηεο 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο» (Αεξκηηδάθεο & Εσαλλίδεο,  2004).  

Βπηπιένλ ζηελ επνρή ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δηακνξψλεηαη κέζα ζε έλα γεληθφηεξν θάζκα επηζηεκνληθψλ, εξεπλεηηθψλ, δηδαθηηθψλ, 

αγσγηθψλ θαη καζεζηαθψλ παξακέηξσλ (φ.π.).  

Έλαο ξφινο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη απηφο ηνπ ιεηηνπξγνχ (Καινχξε-

Ώλησλνπνχινπ & ηγάιαο, 2009). Χο ην άηνκν δειαδή ην νπνίν επηηειεί θνηλσληθή 

απνζηνιή κε επζχλε θαη απηαπάξλεζε.  

Οη Κσλζηαληίλνπ & Βκβαισηήο (2001) αλαθέξνπλ ηέζζεξηο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ. Ώπηνί είλαη: ν ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ, ηνπ 
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δηδαζθάινπ, ηνπ αμηνινγεηή θαη ηνπ θχιαθα.  

«Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ε ζπληζηακέλε νισλ ησλ παξαγφλησλ, ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο επλνηθήο ζρνιηθήο αηκφζθαηξαο κέζα ζηελ νπνία ζα δήζνπλ, ζα 

θηλεζνχλ, ζα ζπλεγαζηνχλ, ζα κνξθσζνχλ θαη ζα θνηλσληθνπνηεζνχλ νη καζεηέο. 

Απηφο κε ηελ σξηκφηεηα, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ηελ επζηξνθία, ηελ επειημία, 

ηελ εθηίκεζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αγάπε γη' απηφ πνπ θάλεη θαη ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο πξνυπνζέζεηο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο, ψζηε λα δηακνξθψζεη άξηζην λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, κηα ηδαληθή θαη δεκηνπξγηθή παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα» (Νηνχζθαο, 

2007:34).  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ζρέζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζπκβνπιεπηηθή , ζηε ζπγθξφηεζε ζεηηθήο απηνεηθφλαο θαη πςειήο απηεπάξθεηαο ηνπ καζεηή, 

ζα ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε κάζεζε αιιά θαη γηα ηηο θνηλσληθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ((Καινχξε-Ώλησλνπνχινπ & ηγάιαο, 2009).  

Ο εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία έρεη θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαζψο βνεζά ηνπο 

καζεηέο ηνπ λα ζπλδένπλ θαη λα αλαιχνπλ φζα καζαίλνπλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, έρνληαο 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο γχξσ ηνπ, αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

Βπηπιένλ, πξνζπαζεί λα αθππλίζεη φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηψλ (Σξηιαληφο, 

1991). 

Ώλαγλσξίδνληαο ινηπφλ πσο ην ζρνιείν επηηειεί θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο 

πγηνχο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, θαηαλννχκε πσο ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κε ηε ζηάζε θαη ην έξγν ηνπ λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζε 

απηφ ην επίπεδν. Ο εθπαηδεπηηθφο σο ζχκβνπινο – εκςπρσηήο κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη φιεο 

απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζηαζνχλ ππνζηεξηθηηθά ζην καζεηή θαη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ φιεο απηέο ηηο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα 

απέλαληη ζηε ρξήζε νπζηψλ.  

2.3. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

Ο Hoyle ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έζεζαλ ην δήηεκα θαη νξίδεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο «ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εληάζζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

θαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζεσξία θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο Παηδαγσγηθήο» (1980, ζηελ 

Παπαλανχκ, 2003:49).  

Δ ζρέζε ηνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε είλαη πνιχ 

ζηελή φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία (Τθαληή, 2014).      

θνπφο ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε απφθηεζε λέαο γλψζεο αλάινγα κε 

ηηο εμειίμεηο ηεο θάζε επνρήο, ε απνδνηηθφηεηα ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επζχλεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ 
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ηνπ σο επαγγεικαηίαο (Day, 1999). 

Δ έλλνηα ηεο εμέιημεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληνπίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπ δσή, φπσο επίζεο ζηελ πνιηηηθή θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ην πιαίζην απηφ ε επηκφξθσζε σο δηαδηθαζία κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε ζεζκφ ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο εθφζνλ πξνζθέξεη κηα δπλακηθή ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνο ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (φ.π.). 

Δ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ζε κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή 

εμέιημε (Κειπαλίδεο & ΐξπληψηε, 2004, φ.αλαθ. ζηε Ράηθνπ, 2013). Ώπηή ε ζρέζε ζέηεη ηελ 

εθπαίδεπζε ζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία (φ.π.). 

2.4. ρεδηαζκφο-αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Καηαλννχκε απφ ηα παξαπάλσ πσο ζηε ζεκεξηλή επνρή ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ πξνφδνπ θαη εμέιημεο ηνπ επαγγεικαηία θαη εξγαιείν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Οη ΐεξγίδεο θαη ΐατθνχζε επηζεκαίλνπλ πσο «φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχκε απηνλφεην φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελήιηθνη θαη φηη γηα ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο ηζρχεη ε ηερλνγλσζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί γεληθφηεξα ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ» (2003:25). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ 

έξρεηαη λα πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εθπαηδεπφκελσλ ελειίθσλ φπσο νη εθπαηδεπηηθνί, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί φηαλ πξνζέξρνληαη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ελήιηθα εθπαηδεπφκελνπ. Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, έρνπλ επξχηεξν θαη δηαθνξεηηθφ θάζκα εκπεηξηψλ, έρνπλ 

απνθξπζηαιιψζεη ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο, έρνπλ ηάζε γηα ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή θαη αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε κάζεζε (Κφθθνο, 2005). 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθά ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο κε ηνπο νπνίνπο 

έξρνληαη γηα εθπαίδεπζε, έρνληαο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Γηα απηφ ην ιφγν νη δηακνξθσηέο 

εθπαηδεπηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο, φπσο νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

γίλεηαη θαιή αμηνιφγεζε θαη δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ. Δ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ (Καξαιήο, 2005).  

Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Δ έλλνηα ηεο 
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αμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο αμίαο θάπνηνπ ή κηαο θαηάζηαζεο (Guba&Linkoln 

1983). 

Δ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ 

απζνξκεηηζκφ ή ζηε δηαίζζεζε. Υξεηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλε κειέηε κε ζαθείο 

ζηφρνπο θαη πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκηλαξίνπ (Anderson θαη Postlethwaite, 2007). 

Βίλαη ζεκαληηθφ ε αμηνιφγεζε λα νδεγεί, κέζσ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζε ζπκπεξάζκαηα 

κε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα, ρσξίο ην ραξαθηήξα κηαο ππνθεηκεληθήο θξίζεο. Άξα, ε 

επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηαηχπσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

αμίαο ή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο αμηνινγνχκελεο θαηάζηαζεο. 

3. ρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηεο επηκφξθσζεο  

Δ επηκφξθσζε έγηλε κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 

ΏραΎαο δηα ηεο Τπεπζχλνπ Ώγσγήο Τγείαο  θαη πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Eζληθφ 

πκβνχιην θαηά ησλ Nαξθσηηθψλ (Β.Τ.Ν. - Παξάξηεκα Πάηξαο) θαη ην ΚΒΘΒΏ 

ΟΞΤΓΟΝΟ. Σν ζεκηλάξην απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο  κε ζέκα:  «Ναξθσηηθά: Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο». 

Έρνληαο ήδε ζπγθεληξσκέλα αξθεηά αηηήκαηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ δεηνχζαλ ππνζηήξημε ζε 

ζέκαηα ελεκέξσζεο, δηαρείξηζεο θαη έγθαηξεο παξέκβαζεο γχξσ απφ ηηο ςπρνδξαζηηθέο 

νπζίεο (Παππά, 2019) έγηλε θαηαλνεηφ πσο νη εθπαηδεπηηθνί είραλ εθπαηδεπηηθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα.  

Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ φπσο 

πεξηεγξάθεθαλ ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα (Rogers, 1999) δηακνξθψζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Σν επηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα είρε σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ρξήζεο νπζηψλ κέζσ ηεο παξνρήο ζχγρξνλεο, έγθπξεο θαη 

αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε απηψλ ησλ ζεκάησλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Βπηπιένλ, ην πξφγξακκα ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Βπηζεκαίλεηαη 

φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Βπηκφξθσζε ήηαλ εζεινληηθή θαη δσξεάλ. 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηππψζεθαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα (Καξαιήο, 2005).  

α) ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο.  

β) ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε θαη λα 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

γ) ην επίπεδν ησλ ζηάζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ απφςεηο θαη 

παξαδνρέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ, θαη λα έξρνληαη κε απηέο ζην ζεκηλάξην, ζε ζρέζε κε ηηο 

ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν γχξσ απφ απηά ηα 

δεηήκαηα, δηαθνξνπνίεζε πνπ ζα επεξεάζεη κειινληηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο.  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ θαη αθφηνπ θαζνξίζηεθαλ νη ζηφρνη ηνπ, 

έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δεδνκέλεο ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηνπ ζεκηλαξίνπ αιιά θαη ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο αιιά θαη πνιππινθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο.  

Δ ζεκαηνινγία ηνπ ζεκηλαξίνπ απνθαζίζηεθε απφ ηνπο εηζεγεηέο πσο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

ην εχξνο ησλ δεηεκάησλ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο γηα ηε ρξήζε 

ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ.  

Δ επηινγή ησλ ηερληθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ έγηλε κε βάζε ην είδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππήξραλ 

φπσο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ.  

Ώπνθαζίζηεθε πσο ζα γίλνληαλ θάπνηεο εηζεγήζεηο ηελ πξψηε κέξα ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ζηφρν 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ 

αιιά θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπ, θαη ηε δεχηεξε κέξα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ελεξγεηηθέο ηερληθέο φπνπ κε βησκαηηθφ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνζπαζνχζαλ λα 

εκπιαθνχλ ελεξγά ζηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε γηα ηε ρξήζε ησλ ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ.  

Έρνληαο ππφςε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Brookfield (1986) πσο κηα εηζήγεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε 

ελήιηθεο, δελ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, δε δίλεηαη 

ρξφλνο γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη δελ επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο κε ην εμεηαδφκελν δήηεκα απνηειεί κία ξερή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, νη εηζεγεηέο 

θξφληηζαλ λα εμαζθαιηζηνχλ φια ηα παξαπάλσ θαη λα ζπγθξνηεζνχλ εηζεγήζεηο πνπ δελ ζα 

θνχξαδαλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά αληίζεηα ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ θίλεηξα 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο γηα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή. 

Άιιεο ηερληθέο πνπ επηιέρζεθαλ ζ ήηαλ νη νκάδεο εξγαζίαο θαη ε κειέηε πεξίπησζεο. 

Δ ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο νκάδαο εξγαζίαο απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή ηερληθή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δ νκαδηθή εξγαζία σο ηερληθή κπνξεί 

λα επεξεάζεη θαη λα δηακνξθψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Βπίζεο, νη νκαδηθή εξγαζία επηηαρχλεη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ ππφ 

εμέηαζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζα απφ ην πιέγκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηξηψλ ή παξαπάλσ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα 

(Μαηζαγγνχξαο, 1998).  

ηε κειέηε πεξίπησζεο έλα πξαγκαηηθφ ή ππνζεηηθφ ζελάξην πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε κηα 
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γεληθφηεξε θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ζθνπφ λα αλαιπζεί ζε 

βάζνο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ (Κφθθνο, 

1998). αλ ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη, ζχκθσλα µε ηνλ Κφθθν φηαλ ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηή 

είλαη λα γίλεη εκπέδσζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί µε άιιεο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο, ή φηαλ ζηφρνο είλαη λα ππνθηλεζεί θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πνξεία πξνο ηε κάζεζε. 

Οη παξαπάλσ ηερληθέο επηιέρζεθαλ σο νη πιένλ θαηάιιειεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

4. πκκεηέρνληεο 

Δ γλσζηνπνίεζε ηεο δηεμαγσγήο ελφο πξνγξάκκαηνο κε φια ηα δπλαηά κέζα είλαη έλα πξψην 

θαη βαζηθφ βήκα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Καξαιήο, 

2005). 

Δ δεκνζηνπνίεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ έγηλε απφ ηελ 

ΑηεχζπλζεΑεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ΏραΎαο δηα ηεο Τπεπζχλνπ Ώγσγήο Τγείαο κε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζε φια ηα Γπκλάζην θαη Λχθεηα ηνπ Ννκνχ.  

ηελ πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην απάληεζαλ ζπλνιηθά 35 άηνκα, εθ ησλ 

νπνίσλ πξνζήιζαλ ηα 20 άηνκα.  

ηνλ πίλαθα 1. Φαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζεκηλάξην. 

Δθπαηδεπηηθνί πρλφηεηα 

Φχιν   

Άληξεο  7 

Γπλαίθεο  15 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο  

1-10 1 

10-20 7 

20-30 12 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  

Πηπρίν Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 15 

Μεηαπηπρηαθφο ή Αηδαθηνξηθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ  

5 

Πξνεγνπκέλε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε γηα ηε 
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ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ 

Ναη  11 

ρη  9 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθψλ 

5. Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ 

Σν εκηλάξην, είρε δηάξθεηα δέθα δηδαθηηθέο ψξεο θαη πινπνηήζεθε ην άββαην θαη Κπξηαθή 

9-10 Ννεκβξίνπ 2019, απφ ηηο 09.30σο ηηο 14.00 ζην Πάξθν Βθπαηδεπηηθψλ Αξάζεσλ, ρψξνο 

πνπ παξαρσξήζεθε δσξεάλ απφ ην Αήκν Παηξψλ.  

Σελ πξψηε κέξα έγηλε γλσξηκία κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη 

αλαθέξζεθαλ ζηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο θηλεηνπνίεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ. Καηαγξάθεθαλ απνξίεο θαη δεηήκαηα πνπ ζα απαζρνινχζαλ ηελ νκάδα ζηε 

ζπλέρεηα. ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Ναξθσηηθά: ην πξφβιεκα ζήκεξα» έγηλε εηζήγεζε 

φπνπ ελεκέξσλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

φπσο απηά αλαθέξνληαη απφ επίζεκνπο θνξείο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Βιιάδαο. 

ηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα  «Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξφιεςε»  αλαθέξζεθαλ 

ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ζην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζηα ζρνιεία 

φπσο απηά αλαθέξνληαη απφ ην Βζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

Ναξθσηηθά (ΒΚΣΒΠΝ) αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηνπ ΒΤΝ φπσο απηή έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηα ρξφληα πνπ θάλεη παξεκβάζεηο ζε ζρνιεία ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο. Δ 

πξψηε κέξα έθιεηζε κε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. 

Σε δεχηεξε κέξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ βησκαηηθέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

είλαη αθφκα πην ελεξγνί ζην ζεκηλάξην. ηελ πξψηε ελφηεηα «Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

λαξθσηηθψλ» νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο εξγαζίαο. Σνπο δεηήζεθε λα 

πεξηγξάςνπλ ηφζν κε ιφγηα φζν θαη κε δσγξαθηά πσο έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο έλαλ ρξήζηε 

λαξθσηηθψλ. Ώθνχ δφζεθε ν θαηάιιεινο ρξφλνο, ζηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα θνιινχζε ην 

ζθίηζν ηεο ζηνλ ηνίρν θαη πεξηέγξαθε φζα ζπδήηεζαλ κεηαμχ ηνπο ηα κέιε ηεο.  

Ώπηφ πνπ θάλεθε πνιχ θαζαξά είλαη πσο θάζε νκάδα είρε θαηαιήμεη ζε δηαθνξεηηθή άπνςε 

γηα ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη επίζεο θάλεθε πσο νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ παγησκέλε εηθφλα 

θαη πεπνίζεζε γηα ην πνηνο είλαη ν ρξήζηεο λαξθσηηθψλ. Ώπφςεηο πσο ν ρξήζηεο πξνέξρεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, έρεη ζπγθεθξηκέλε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη 

θνηλσληθή θαηάζηαζε ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα.  

ηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα «Ώληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ρξήζεο ζην ζρνιείν» νη 

εθπαηδεπηηθνί δνχιεςαλ πάιη νκαδηθά. ε θάζε νκάδα δφζεθε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην πνπ 

πεξηέγξαθε ηελ ηζηνξία ελφο καζεηή ιπθείνπ πνπ ίζσο εκπιέθεηαη ζε ρξήζε λαξθσηηθψλ. 

Γεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απαληήζνπλ ηη ζα έθαλαλ κέζα απφ ην ξφιν ηνπο αλ 
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ζπλέβαηλε ζε απηνχο ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπο δφζεθε. Ήηαλ εληππσζηαθφ ην πφζεο 

δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο θαη απφςεηο θαηαηέζεθαλ. Μάιηζηα ππήξμαλ θαη αληηπαξαζέζεηο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πψο πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ην πεξηζηαηηθφ. Ώπηφ πνπ θάλεθε 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία είλαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε ζρέζε κε 

ην ξφιν ηνπο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ 

νπζηψλ, απφςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξαδνρέο θαη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη 

ίδηνη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ θνζκνζεσξία ηνπο. Έηζη, ζπλδένληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο γηα ην ηη πηζηεχνπλ γηα ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

βιέπνπκε πσο παγησκέλεο απφςεηο κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

6. Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ δφζεθε ρξφλνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή απηή δξάζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο φπσο ν θαζέλαο ηα ελζσκάησζε.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλέθεξαλ πσο κεηά ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ληψζνπλ πσο έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο πεξηζζφηεξα εθφδηα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο πξφιεςε 

θαη ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ θαη επεζήκαλαλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλέρηζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηέηνηα ζέκαηα. 

ην ηέινο δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο. Οη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπγθξνηήζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. Ώπνηεινχληαλ απφ 15 ζπλνιηθά 

εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 10 ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 5 αλνηρηνχ ηχπνπ.  

ηνλ πίλαθα 2. θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηθαλνπνίεζεο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 ΔΡΧΣΗΗ ΠΟΛΤ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ 

1. Πφζν κείλαηε ηθαλνπνηεκέλνο /ε 

απφ ηελ γεληθή νξγάλσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο; 

65% 

 

30% 

2. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα (2 εκέξεο); 

65% 20% 

3. Πφζν ζαο βνήζεζε ε εθπαίδεπζε 

λα θαηαλνήζεηε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εμαξηήζεηο; 

60% 

 

35% 

4. Πφζν ζαο βνήζεζε ε εθπαίδεπζε 

λα θαηαλνήζεηε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεμάξηεζεο ζηηο δνκέο ηνπ 

40% 

 

35% 
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ΚΒΘΒΏ θαη ηνπ ΒΤΝ; 

5. Πφζν ηα δεηήκαηα πνπ 

απαζρφιεζαλ ηελ εθπαίδεπζε 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηηο αλάγθεο ζαο;   

50% 

 

30% 

6. Πφζν βνεζεηηθή ήηαλ ε κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε; 

55% 25% 

7. Πφζν βνεζεηηθέο ήηαλ νη 

παξνπζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ; 

45% 

 

35% 

8. 

 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε κείλαηε 

απφ ην γεληθφ θιίκα θαη ηελ 

αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηνχζε 

ζηελ εθπαίδεπζε; 

55% 40% 

9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε κείλαηε 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ 

παξείραλ νη εηζεγεηέο;  

55% 40% 

Πηλ.2 Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ζεκηλάξην 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα νη εθπαηδεπηηθνί έκεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην. Σν 65% ησλ ζπκκεηερφλησλ έκεηλε 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε γεληθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην 30% πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν.  

ηελ εξψηεζε γηα πνηνπο ιφγνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ επηκφξθσζε ζεκαληηθή ηελ 

επηκφξθσζε γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο εμαξηήζεηο θαίλεηαη πσο αλαγλσξίδνπλ πσο ε 

επηκφξθσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Κάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

«είλαη επηηαθηηθή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο» 

«επηθαηξφηεηα, ζπνπδαηφηεηα, εγγχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο» 

«γηα λα πξνιάβνπκε ηα ρεηξφηεξα» 

«θάιπςε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ. Απφθηεζε γλψζεο γηα αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ» 

«γηα λα κπνξψ λα βνεζήζσ/πξνιάβσ/εληζρχζσ ζε πεξηπηψζεηο κε ζρεηηθφ πξφβιεκα» 

ε ζρέζε κε ην ηη ηνπο ηθαλνπνίεζε πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε νη εθπαηδεπηηθνί 

αλέθεξαλ: 

«ην πνιχ θαιφ θιίκα επηθνηλσλίαο» 
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«ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ νκηινχλησλ θαη ε νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο» 

«ε βησκαηηθή άζθεζε». 

«έκαζα γηα ηνπο θηλδχλνπο, ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο, ησλ λαξθσηηθψλ» 

Γηα ην ηη ηνπο ηθαλνπνίεζε ιηγφηεξν ζην εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην θάπνηνη αλέθεξαλ πσο δελ 

ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ην ρψξν θαη ηελ θηινμελία θαζψο θαη ζηε κηθξή δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θάπνηνη έλησζαλ πσο 

«ζα ήζεια λα γλσξίζσ πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο ψζηε λα αληηιακβάλνκαη έγθαηξα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ». 

7. πκπεξάζκαηα 

Δ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ ίδηα ηελ επηκφξθσζε θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο. Ο Guskey (2002b) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

αμηνιφγεζε σο θεληξηθφ ζηνηρείν ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηκφξθσζεο. 

Δ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν 

αθνξά ζηηο ξεηέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

ξφιν ηνπο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ 

ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ πσο ζεσξνχλ 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε ηέηνηα ζέκαηα αληηιακβάλνληαη ην πξφβιεκα 

ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ σο θάηη ππαξθηφ πηα κέζα ζηα ζρνιεία θαη έρνπλ ηε δηάζεζε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ψζηε είηε λα κελ εκπιαθνχλ θαζφινπ είηε αλ εκπιαθνχλ λα 

θαηαθέξνπλ λα αιιάμνπλ πνξεία. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίγλσζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηεο ζεκαζίαο λα ιεηηνπξγνχλ φρη κφλν σο κεηαθνξείο 

ηεο γλψζεο αιιά θαη σο εκςπρσηέο θαη νδεγνί ησλ καζεηψλ, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα 

ζπγθξνηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηε δσή θάλνληαο 

πγηείο επηινγέο. 

Σν δεχηεξν επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο αθνξά ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεκηλαξίνπ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην εθπαηδεπηηθφ αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ζρεδφλ φια ηα επηκέξνπο 

αληηθείκελα. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο, ην 

ζεκηλάξην θάιπςε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ηηο νπνίεο ήξζαλ.  

Θεηηθή ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε γεληθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηνπο εηζεγεηέο, ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ πνπ έιαβαλ.  

εκαληηθή δηαπίζησζε γηα ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ θαη ε δηακφξθσζε 

ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ νκάδα, θάηη πνπ βνήζεζε ζηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ.  
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πκπεξαίλεηαη ινηπφλ πσο ε ελαζρφιεζε κε ην ζρεδηαζκφ ελφο νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεκηλαξίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αηφκσλ πνπ απεπζχλεηαη, ζέηνληαο μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο 

πνπ βνεζνχλ ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηειηθά ηελ ζεηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζηζηψληαο ην σο κηα θαιή πξαθηηθή.  

8. πδήηεζε - Πξνηάζεηο 

Οη πξνθιήζεηο γηα ηνπο λένπο ζηηο κέξεο καο είλαη πάξα πνιιέο, ηα εξεζίζκαηα έξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη έθεβνη κπνξεί λα έρνπλ δπζθνιίεο λα δηαρεηξηζηνχλ ζέκαηα 

ζνβαξά γηα ηε δσή ηνπο.  

Σν ζρνιείν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο, σο ζεζκφο πνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ην καζεηή ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπ θαη φρη κφλν ζην γλσζηηθφ θαη ζα 

απνηειέζεη θάξν πνπ ζα θαζνδεγεί ην καζεηή ζην λα ζπγθξνηήζεη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ 

ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε αζθαιείο θαη πγηείο επηινγέο δσήο. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. Ώπφ ηα απμαλφκελα αηηήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Παππά, 2019) θαη απφ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πινπνηήζεθε, θαίλεηαη πσο ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

πξφιεςε γηα ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ είλαη απαξαίηεηε. Οη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα φπσο ε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ρξήζε νπζηψλ, ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ, φπσο 

απηέο δηαηππψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ελδείμεηο πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλάγθε λα γλσξίζνπλ πεξηζζφηεξα γχξσ απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ψζηε 

λα ζέζε λα ηα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη κε γλψκνλα πάληα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Μάιηζηα, ίζσο ζεσξείηαη ζθφπηκν νη επηκνξθψζεηο γχξσ απφ απηά ηα δεηήκαηα λα είλαη 

εληαγκέλα κέζα ζην πξφγξακκα ησλ ππνρξεσηηθψλ απφ ην ππνπξγείν επηκνξθψζεσλ, ψζηε 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα ιάβνπλ λέεο γλψζεηο, 

λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο αιιά θαη ίζσο λα αιιάμνπλ ζηάζεηο γηα ην δήηεκα ηεο 

ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ.  

Φνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ρξεηάδεηαη λα δειψλνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ 

νπζηψλ. Βπηπιένλ, ε δηακφξθσζε ζπλεξγεηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ δξάζεσλ 
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ζε ζρέζε κε ην ζηφρν, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πξφιεςε ζηελ 

εθαξκνγή λέσλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο είλαη ελέξγεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη. Σέινο, ρξεηάδεηαη νη παξεκβάζεηο θαη νη 

δξάζεηο ζε ζρέζε κε ην εμεηαδφκελν δήηεκα λα ζπλ δηακνξθψλνληαη καδί κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο αμηνινγψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο.  
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Abstract: This article attempts to highlight the aspects of the senior High School Managers 

concerning innovation and its importance, as well as the role of leadership in the processes of 

its introduction and implementation. The research focuses on the recently instituted 

Innovation of ―Creative Work‖, in 2016, which is a compulsory activity in the General High 

School.  

The objective of the Ministry towards it,implementing it in the school curriculum has been the 

acquisition of knowledge and skills that would help students take on responsibilities and 

initiatives, as well as theuse of experimentation and critical thinking in solving problems. 

These new exploratory and collaborative teaching techniques are applied to encourage 

students towards cultivating creative thinking.  

The survey was conducted in spring  2019 and was based on the technique of semi-structured 

interview with 11 senior High School principles of the country withlarge geographical 

distribution. 

The High School Principles consider ―Creative Work‖ as an innovative programme that 

increases students' interest in the various school subjects and at the same time develops their 

creativity and synthetic ability. In their view, at schools thatan innovation culture exists, the 

implementation of ―Creative Work‖ is more successful than the other ones. The findings of 

the present research are expected to provide ideas for further study on this subject, as the 

sample of the survey does not allow generalizations. 

Keywords: Innovation, Creative Work, leadership, High School  

Πεξίιεςε: Σν άξζξν απηφ πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ Αηεπζπληψλ ΓΒΛ γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε ζεκαζία ηεο, θαζψο θαη ην ξφιν ηεο  εγεζίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

εηζαγσγήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο. Δ έξεπλα εζηηάδεη ζηελ πξφζθαηα ζεζκνζεηεκέλε  

θαηλνηνκία ησλ Αεκηνπξγηθψλ Βξγαζηψλ ην 2016, πνπ είλαη κηα ππνρξεσηηθή δξάζε ζην 

Γεληθφ Λχθεην.  

Βπηδίσμε ηνπ Τπνπξγείνπ κε απηφ ην εληφο σξνινγίνπ κάζεκα, ήηαλ ε απφθηεζε γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέοζηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ, 

ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ θξηηηθή ζεψξεζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Βθαξκφδνληαη 

έηζη λέεο δηεξεπλεηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο 

mailto:joan.lintziou@gmail.com


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 180 of 452                                                                                                              

καζεηέο ζηελ θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήοζθέςεο.   

Δ έξεπλα έιαβε ρψξα  απφ ηελ άλνημε ηνπ 2019 θαη έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο εκη-δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο κε 11 Αηεπζπληέο Λπθείσλ ηεο ρψξαο κε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά. 

Οη Αηεπζπληέο ζεσξνχλ ηηο Αεκηνπξγηθέο εξγαζίεο σο έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα πνπ απμάλεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη αλαπηχζζεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Καηά ηελ άπνςή ηνπο ζε φζα ζρνιεία 

ππάξρεη θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο ε εθαξκνγή ησλ Αεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ είλαη πην επηηπρήο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλακέλεηαη λα δψζνπλ ηδέεο γηα επηπιένλ έξεπλεο 

ζην ζέκα, θαζψο ην δείγκα δελ επηηξέπεη γεληθεχζεηο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο, Αηεπζπληήο, Λχθεην 

Δηζαγσγή 

1. Αλαγθαηφηεηα Μειέηεο 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, εθαξκφδνληαη  λέεο  ηδέεο  θαη  επέξρνληαη αιιαγέο, ζηελ 

νξγάλσζε θαη εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε κηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε (Ρεθιείηεο, 2002). Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ινηπφλ  ε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. 

2. Δίδε Δθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα 

Με ηνλ φξν θαηλνηνκία ελλννχκε  θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε βαζηδφκελε ζε πξσηφηππεο 

ηδέεο θαη θαηλνχξγηεο παηδαγσγηθέο ηερληθέο, πνπ επηθέξνπλ  ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζηάζεηο, 

αληηιήςεηο θαη ξφινπο θαη ζηε γεληθφηεξε ζεψξεζε ηνπ ζρνιείνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2011). 

ην Βιιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ δχν είδε θαηλνηνκίαο νη ππνρξεσηηθέο 

θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φιεο 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε λένπο ηξφπνπο κάζεζεο, θαηλνηφκεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ψζηε ν καζεηήο απφ παζεηηθφο δέθηεο λα γίλεη ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Κνπινπκπαξίηζε, 2002) θαη νη πξναηξεηηθέο θαηλνηνκίεο, ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ έλα κέξνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηεπζπληέο θαη ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε. Δ επηινγή ηεο, είλαη απνηέιεζκα ηεο  ιήςεο ζπκκεηνρηθήο απφθαζεο, 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ιίγν ή πνιχ εκπιέθνληαη ζε απηή, φια ηα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Λπκπεξνπνχινπ, 2016).  Δ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Βιιεληθή Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαη ην 

ξφιν ηεο εγεζίαο εζηηάδνληαο ζηελ πξφζθαηα ζεζκνζεηεκέλε θαηλνηνκία ησλ Αεκηνπξγηθψλ 

Βξγαζηψλ (Α.Β.) ζηα Λχθεηα. 
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3. Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ν ξφινο ηεο  εγεζίαο, είλαη θαζνξηζηηθφο, γηα ηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο. Έρεη επηζεκαλζεί  απφ ηε βηβιηνγξαθία ε ζπνπδαηφηεηα  εηδηθά  

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, σο  ε εγεζία πνπ επλνεί ηελ θαηλνηνκία  (Ogbonna&Harris, 

2000∙ Yu, Leithwood&Jantzi, 2002∙ Oluremi, 2008∙ Sarrosetal, 2008∙ Moolenaaretal., 2010). 

Έηζη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζεσξείηαη επλντθή, γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, (VandenBerg&Sleegers, 1996), ε νπνία επηηξέπεη ζηε  ζρνιηθή κνλάδα, ηε 

δηακφξθσζε θαηλνηνκηθήο θνπιηνχξαο (Kavanagh&Ashkanasy, 2006 ∙ Mumford&Licuanan, 

2004). Βλζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο δίλεη θίλεηξα λα εξγαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη 

απνδνηηθά, εληζρχνληαο ηελ θαηλνηνκία. (Sosik, Avolio, &Kahai, 1997). Έξεπλεο ησλ George 

θαη Sabhapathy (2010) θαη ησλ Hamzah, Yakop, Nordin, &Rahman (2011)  δείρλνπλ ηε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ώθφκε εδηακφξθσζε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο, πξνσζεί ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

βειηηψλεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο κάζεζεο (Bass 1985· Sergiovanni, 2007). χκθσλα 

κε ηελ απφθαζε Αξηζ.Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/16-10-2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  Άξζξν 27,ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηνπ Αηεπζπληή κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ν ξφινο ηνπ Αηεπζπληή, είλαη λα θαζνδεγεί ην ζρνιείν θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο. Φξνληίδεη ψζηε λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηε  ζέζπηζε ησλ ζηφρσλ γηα έλα απνηειεζκαηηθφ, δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, αλνηρηφ ζηελ 

θνηλσλία. Βίλαη δηνηθεηηθφο, επηζηεκνληθφο θαη παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, πνπ ζπληνλίδεη ελέξγεηεο, ελζαξξχλεη πξσηνβνπιίεο, εκπλέεη, παξέρεη θίλεηξα, 

εληζρχεη ηε ζπλνρή ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζπλεξγάδεηαη ηζφηηκα θαη δεκνθξαηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Βίλαη ππεχζπλνο γηα ην θαιφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βπηδηψθεη, ην ζρνιείν λα είλαη ζεκειηψδεο θχηηαξν επηκφξθσζεο ζε 

εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα. Βίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ηελ ηήξεζε  ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

ζχκθσλα κε  ηηο εληνιέο ηεο Αηνίθεζεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ, 

πάληα  ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Αηδαζθφλησλ, ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ θαη ην 

Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο. Ο Αηεπζπληήο είλαη δηνηθεηηθφο θαη παηδαγσγηθφο πξντζηάκελνοθαη 

καδί κε ην χιινγν Αηδαζθφλησλ κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα επνπηηθψλ κέζσλ, ελψ είλαη πξφεδξνο ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο απφ ηε δηνίθεζε ησλ πιηθψλ πφξσλ, δειαδή ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ησλ αλαισζίκσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, πξάγκα πνπ 

αλαθέξεηε θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Cardetal., 1996 ∙ Klick, 2000 ∙ Sammons, 1999 ∙ Lazear, 

2001). εκαληηθφηεξνο φκσο είλαη ν παηδαγσγηθφο ξφινο  ηνπ Αηεπζπληή  γηα ηελ εηζαγσγή 

ηεο θαηλνηνκίαο φπσο  ε ελδπλάκσζε θαη ε παξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε παξφηξπλζε 

αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην θαιφ ζρνιηθφ θιίκα, ε ελζάξξπλζε ησλ 

καζεηψλ θαη  εθπαηδεπηηθψλ, ε αιιειεπίδξαζε  θαη ε εδξαίσζε ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο, ε 

αλαπξνζαξκνγή θαη ελαιιαγή ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο  θαη  ησλ 
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ζπγθξνχζεσλ (Φσηφπνπινο, 2007 ∙ Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma, 2012). ΐαζηθά 

ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ  εγέηε είλαη αθφκε  ε δεκηνπξγία θαη ε δηάδνζε ηνπ 

νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ, ε απηνπεπνίζεζε, ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ε δηθαηνζχλε, 

ε νξγαλσηηθφηεηα, ην πςειφ  γλσζηηθφ επίπεδν, ε ζέζπηζε θαηλνηφκσλ ζηφρσλ, αιιά θαη ε 

θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, κε ζθνπφ ηελ θαιή επηθνηλσλία, ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ  θαηαλφεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Leithwood, Harris&Hopkins, 2008∙ Yukl, 1994∙ αΎηεο, 2008). Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

θαίξηα ηελ εθαξκνγή ηεο  θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηε  βηβιηνγξαθία, είλαη ην θαιφ  θιίκα 

ζην ζρνιείν,  ε θνηλσλία, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη 

νηθνλνκηθνί πφξνη, θαη ε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο (Παζηαξδή, 2004 · Καβνχξε, 1999 · 

Fullan&Miles, 1992).  

4. θνπφο ηεο Έξεπλαο 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ην 

ξφιν ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηεο  αιιαγήο  θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αειαδή ηη πηζηεχνπλ νη δηεπζπληέο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε πιηθά, πφξνπο θαη 

δπλακηθφ (Sarafidou&Nikolaidis, 2009). Βηδηθφηεξα εξεπλάηαη ε ζρέζε ηεο επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ηεο ππνρξεσηηθήο θαηλνηνκίαο ησλ Αεκηνπξγηθψλ Βξγαζηψλ, πνπ εθπνλείηαη εδψ 

θαη 3 ρξφληα ζηελ Βιιάδα, κε ηελ χπαξμε θνπιηνχξαο θαηλνηνκίαο ζηα ζρνιεηά ηνπο. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:  

 Πόςο κετικά βλζπουν τθν εφαρμογι καινοτομιϊν ςτα Λφκεια τθσ χϊρασ, υπάρχει 

κουλτοφρα αλλαγισ και κλίμα ςυνεργαςίασ; 

 Βίλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν βαζκφο εθαξκνγήο πξναηξεηηθψλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 

ζηα Λχθεηα ηεο Βιιάδαο; 

 Οη Αηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ ζεσξνχλ ηηο Αεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαηλνηφκν 

πξφγξακκα; 

 Πσο νη Αηεπζπληέο αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο ησλ Αεκηνπξγηθψλ Βξγαζηψλ; Πσο ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο;  

Μεζνδνινγία 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη παξάιιεια έγηλε 

κειέηε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα θαζήθνληα ηνπ Αηεπζπληή θαη ηηο εθαξκνζηηθέο 

εγθπθιίνπο γηα ηηο Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο.  Σέινο επηιέρζεθε σο κέζνδνο έξεπλαο ε νπνία 

αθνινχζεζε, ε πνηνηηθή έξεπλα κε δηεπζπληέο ιπθείσλ ηεο ρψξαο, πνπ επηδηψθεη λα εμεηάζεη 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή ελφο Λπθείνπ, ζρεηηθά κε ην θαηλνηφκν πξφγξακκα ησλ 

Αεκηνπξγηθψλ Βξγαζηψλ πνπ εθπνλείηαη απφ ην 2016 ζηα γεληθά Λχθεηα ηεο ρψξαο καο. 
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Αηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο  ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ελέξγεηεο  πνπ 

απαηηνχληαη απφ πιεπξά ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπφλεζε ηνπο.  Δ πνηνηηθή 

κέζνδνο επηιέρζεθε δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαδχεηαη ηε κνλαδηθφηεηα, ησλ αηφκσλ θαη ηελ 

ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Robson, 2007 ∙ Silverman, 2006). Δ 

δηαδηθαζία δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, αλάκεζα ζηελ 

εξεπλήηξηα θαη ηνπο Αηεπζπληέο νη νπνίνη ζηελ πιεηνλφηεηα ήηαλ γλσζηνί θαη πξφζπκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Ώπαηηνχληαλ άδεηα θαηαγξαθήο ερεηηθψλ απαληήζεσλ ε νπνία θαη δφζεθε. 

1.1 Γείγκα 

Σν κηθξφ πιήζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αιιά ζθνπφο είλαη ε  εκβάζπλζε ηνπ ζέκαηνο 

(Cohen, Manion&Morrison, 2002). Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

βνιηθή δεηγκαηνιεςία ή δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο, επηιέρζεθε ν πιεζπζκφο ζηφρνο ζηνλ 

νπνίν έρεη πξφζβαζε ε εξεπλήηξηα ήηαλ  πξφζπκνο λα απαληήζεη θαη ζεσξήζεθε θαηάιιεινο 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο,  ζπκβάιινληαο  ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη 

(Cohen, Manion, &Morrison, 2008∙ Creswell, 2011∙ Εσζεθίδεο, 2008). Έγηλαλ ηξεηο (3) θαη‘ 

ηδίαλ ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζε ειεθηξνληθή θαηαγξαθηθή ζπζθεπή θαη νθηψ 

(8) ηειεθσληθέο πνπ καγλεηνθσλήζεθαλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ άλνημε ηνπ 2019 κε 11 

Αηεπζπληέο Λπθείσλ ηεο ρψξαο, 6 άληξεο θαη 5 γπλαίθεο.Διηθηαθά ήηαλ φινη πάλσ απφ 46 

εηψλ, κε ηνπο κηζνχο πάλσ απφ 56 εηψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, θπξίσο Φηιφινγνη κε 

εκπεηξία άλσ ησλ  18 ρξφλσλ ππεξεζίαο. Σα αληίζηνηρα Λχθεηα παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά, δχν βξίζθνληαη ζην ιεθαλνπέδην Ώηηηθήο, δχν ζηε Νεζησηηθή Βιιάδα 

θαη ηα ππφινηπα ζηε ζηεξεά Βιιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν κε καζεηηθφ δπλακηθφ έσο 150 

καζεηέο.  

1.2 Δξγαιείν 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν είλαη πξσηφηππν, εκη-δνκεκέλν κε εξσηήζεηο  πνπ επεμεξγάζηεθαλ 

θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ έγηλε δνθηκαζηηθφο έιεγρνο κε έλαλ έκπεηξν δηεπζπληή θαη δηνξζψζεθαλ  αζάθεηεο 

θαη αηέιεηεο (Cohen, Manio&Morrison, 2002 ). Σεξήζεθαλ θαλφλεο δενληνινγίαο φπσο  ε 

αξρή πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε δηαζθάιηζε  ηεο αλσλπκίαο, ε  πιήξεο 

ελεκέξσζε γηα  ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, θαη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάγλσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκβάιινληαο  ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο (Creswell, 2011). Γηα ηελ αχμεζε 

ηεο εγθπξφηεηαο, ηα θείκελα ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ειέγρζεθαλ θαη 

επηβεβαηψζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο (Cohen, Manion&Morrison, 2008). Σν δείγκα 

απνηειείηαη, απφ άηνκα δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, θχινπ, εηδηθφηεηαο, εκπεηξίαο, πεξηνρήο, 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο.  
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1.3 Μεζνδνινγία Αλάιπζεο 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ απφδνζε λνήκαηνο απφ ηα  δεδνκέλα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή θαη νδεγνχλ ζηελ γελίθεπζε απφςεσλ πεπνηζήζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ (Braun&Clarke, 2006).Βίλαη ε κέζνδνο αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο  

επαλαιακβαλφκελσλ λνεκαηηθψλ κνηίβσλ θαη  θαηεγνξηνπνίεζεο δειαδή  εχξεζεο ησλ 

ζεκάησλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη είλαη βαζηθφ εξγαιείν ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο (Braun&Clark, 2006 · Roulston, 2001, νπ. Ώλαθ. ζην Ίζαξε,  &Πνπξθφο, 

2015 ).  

Απνηειέζκαηα 

2.1 Απφςεηο γηα Πξναηξεηηθή θαηλνηνκία  

Δ Τθαληή (2000), νξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία σο θάζε λέα κέζνδν ή θηινζνθία, πνπ 

εηζάγεη  λέεο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ  αληηθεηκέλσλ.ην 

εξψηεκα πνηέο  πξναηξεηηθέο δξάζεηο ζεσξνχλ σο θαηλνηφκεο θαη γηαηί, νη Αηεπζπληέο  ηνπ 

Λπθείνπ ζηελ Βιιάδα, πξνέθπςαλ δηάθνξεο απφςεηο. Ώπφ ηηο απφςεηο απηέο ησλ Αηεπζπληψλ 

δηακνξθψζεθε ν πίλαθαο 1: 

Πίλαθαο 1:Απφςεηο Γηεπζπληψλ γηα ην πνηεο Πξναηξεηηθέο Γξάζεηο είλαη θαηλνηφκεο 

Γηεπζπληήο Γηεπηζηεκνληθά Δπξσπατθά 

Α1 Θεαηξηθφ, εξγαζηήξη θσηνγξαθίαο Erasmus 

Α4 Πνιηηηζηηθά Comenius 

Α8 Πεξηβαιινληηθή Comenius 

Α9 ζέαηξν  

Α10 φια φια 

Α6 φια φια 

Α2  Erasmus, Comenius 

Α11 φια Βπξσπατθά 

Α3 Αελ ζα έπξεπε λα ζεσξνχληαη θαηλνηνκηθά πηα 

Α5 Βμαξηάηαη απφ ην  πσο ζα ην ρεηξηζηεί ν εθπαηδεπηηθφο. 

Δ αηηηνιφγεζε ηεο παξαπάλσ επηινγήο ηνπο ζε Αηεπηζηεκνληθά πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα  

έγηλε κε θξάζεηο φπσο : «γηαηί δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλε ζε ηέηνηνπ 

είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε πνιηηηζηηθή ηνπο αλάπηπμε» 

(ΐιάρνο, Ααγθιήο, &ΐαβνπξάθε, 2007)  , «ν ραξαθηήξαο είλαη θαη εθπαηδεπηηθφο θαη 
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παηδαγσγηθφο έρεη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ηελ θαιιηέξγεηα ζηνπο καζεηέο λα 

έρνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο,  γηα κηα αεηθφξν αλάπηπμε», «αλαπηχζζνπλ ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ ηα παηδηά δελ 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο», «επεηδή είλαη έλαο 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κάζεζεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηα ζεσξψ θαηλνηφκα». 

ρεηηθά κε ηαΒπξσπατθά  πξναηξεηηθά  είπαλ φηη: «ηα επξσπατθά δίλνπλ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζνπκε άιινπο ιανχο, άιιεο θνπιηνχξεο, άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, άιιεο θνηλσληθέο 

αλαθνξέο «ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, βνεζνχλ ηα παηδηά ζην λα εληζρχζνπλ ηελ επξσπατθή 

ηαπηφηεηα», «Με ηαComenius, Erasmus εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία, κπαίλνπκε θαη ζε 

άιιεο ρψξεο, ζε άιιεο πεξηνρέο γεσγξαθηθέο, άιια ζπζηήκαηα».Σα Βπξσπατθά πξνάγνπλ ηελ  

επξσπατθή  δηάζηαζε θαη ηαπηφηεηα  ηεο  εθπαίδεπζεο (Κνχηξα &ΐνχθαλνπ, 2005). 

2.2 πκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα  

ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκεο  δξάζεηο Πεξηβαιινληηθέο, Ώγσγήο πγείαο, 

Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, Ώγσγήο ηαδηνδξνκίαο θ.η.ι.  νη Αηεπζπληέο απάληεζαλ ζεηηθά 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δειαδή 8 ζηνπο 11 είπαλ φηη εθπνλνχλ ηέηνηεο δξάζεηο εθηφο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ δείρλεη φηη ζε ζρέζε κε απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ 

εξεπλψλ (ππξνπνχινπ, 2007) έρεη απμεζεί ε ζπκκεηνρή. Ώλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηέηνηνπ είδνπο θαηά έηνο  πξνέθπςε φηη πινπνηνχληαη  απφ 1 έσο 5 

πξνγξάκκαηα. Πεξηζζφηεξα ηέηνηα πξνγξάκκαηα παξαηεξείηαη φηη εθπνλνχληαη ζηα κεγάια 

Λχθεηα. ην εξψηεκα αλ γίλνληαηΒπξσπατθά πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο ιίγα ζρνιεία 2 

εθπνλνχλ Βπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη 4 αθφκε έρνπλ αηηεζεί θαη πεξηκέλνπλ, ελψ 2 αθφκε 

ην ζθέθηνληαη ζαλ ηδέα. 

2.3 Απφςεηο γηα ηελ θαηλνηνκία ησλ  Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξνχλ ηηο Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο σο θαηλνηφκν πξφγξακκα, ζρεδφλ φινη 

ζπκθσλνχλ φηη νη δεκηνπξγηθέο είλαη έλα πξάγκαηη θαηλνηφκν πξφγξακκα θαη βξίζθνπλ θάηη 

ζεηηθφ λα πνπλ. Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ Αηεπζπληψλ ζην γηαηί ζεσξνχλ ηηο 

δεκηνπξγηθέο σο θαηλνηφκν πξφγξακκα.Έηζη είρακε ηηο εμήο αλαθνξέο: «είλαη έλαο 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Γελ είλαη ην θιαζηθφ ζηπι 

δηδαζθαιίαο, κέζα ζε κηα αίζνπζα κε παξάδνζε», «είλαη δηαθνξεηηθφ είλαη νκαδνζπλεξγαηηθφ, 

κπνξεί λα γίλεη θαη κε  δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαζεγεηέο», «Δηζάγεη ηα παηδηά ζην ζεζκφ 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο»,«ζπλδέεηαη κε ηελ πξάμε ηελ δηδαθηηθή», «δίλεη ζηα παηδηά ηε 

δπλαηφηεηα λα δνπιέςνπλ επηζηεκνληθά κε βηβιηνγξαθία», «εκπιέθεη καζεηέο ζε δξάζεηο πνπ 

δελ έρεη λα θάλεη κε ηα καζήκαηά ηνπο», «βάδεη ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ θξίζε ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλε θαη ηε  δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Πξνάγεη 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ», «Σε ζεσξψ θαηλνηνκηθή γηαηί 

πεξηζζφηεξν δίλεη βαξχηεηα ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ», «ηα παηδηά κπαίλνπλ ζηε 
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δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο», «καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα ςάρλνπλ, λα βξίζθνπλ πεγέο, λα 

εξεπλνχλ, λα καζαίλνπλ»,«ηα παηδηά δελ είλαη κφλν γηα λα καζαίλνπλ μεξά γλψζεηο είλαη γηα λα 

δεκηνπξγείηαη απηή ε θξηηηθή ζθέςε θαη λα αλαπηχζζεηαη απηή ε δεκηνπξγηθή ζθέςε».  

Πάλησο νη 11 εξσηεζέληεο Αηεπζπληέο δήισζαλ φηη έρνπλ εθπνλήζεη φιεο ηηο ρξνληέο απφ ην 

2016, θαλνληθά ην πξφγξακκα ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ γηαηί «είλαη ππνρξεσηηθφ», φκσο 

ζχκθσλα κε ηνλ Α1 «ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία δελ ηηο θάλνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο» ή ζχκθσλα κε 

ηνλ Α3 θάπνηνη Αηεπζπληέο «θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ην απνθχγνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ». 

2.4 Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή 

Ώπφ ηε βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκαλζεί ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηα ζρνιεία(Harris, 2003 · Μπειαδάθεο, 2007 · 

Hammersley-Fletcher θαη Brundrett, 2008). ηελ εξψηεζε πσο αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο 

νη Αηεπζπληέο ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, απφ ηηο  ζπλεληεχμεηο 

πξνέθπςαλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2  ηα εμήο: «Ο Γηεπζπληήο  ζα πξέπεη λα 

εκπλέεη, λα είλαη ελεκεξσηηθφο, θαζνδεγεηηθφο, νξγαλσηηθφο, ζπληνληζηηθφο,  ζπκβνπιεπηηθφο,  

βνεζεηηθφο , πνπ ελζαξξχλεη θαη παξνηξχλεη, ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο, 

επηβιέπεη, ππνζηεξίδεη, ζπκπαξίζηαηαη, επηδξά ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, δηακνξθψλνληαο ηελ 

απαξαίηεηε θνπιηνχξα» (Φνηλίηζε, 2018 · Καθεζάθε, 2014 · Ώβξακίδνπ, 2016).Ώπηφ 

πξνθχπηεη θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αιιά θαη απφ άιιεο πξφζθαηεο (Φνηλίηζε, 2018 · 

Καθεζάθε, 2014 · Παπαζαλαζίνπ, 2016 · Ώβξακίδνπ, 2016). 

Πίνακασ 2: Απόψεισ Διευθυντϊν για το ρόλο τουσ ςτην Ειςαγωγή και Εφαρμογή Καινοτομιϊν 

Γηεπζπληήο Ρφινο Γηεπζπληή ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Δ 

Α1 Βλεκεξσηηθφο, ζπληνληζηηθφο, παξαθηλεηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο 

Α2 Βλεκεξσηηθφο θαη παξέρεη πφξνπο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο 

Α3 Τπνθηλεηηθφο, γίλεηαη πξφηππν, παξαθηλεηηθφο, ελδπλακσηηθφο 

Α4 Βλεκεξσηηθφο, παξέρεηπιηθνηερληθή ππνδνκή 

Α5 Παξαθηλεηηθφο 

Α6 Βλεκεξσηηθφο, επεμεγεκαηηθφο 

Α7 Βλεκεξσηηθφο, ππνθηλεηηθφο 

Α8 Ώξσγφο, ππνζηεξηθηηθφο, παξέρεη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

Α9 Γίλεηαη ν ίδηνο πξφηππν, εληζρπηηθφο θαη ελζαξξπληηθφο 

Α10 Βπεμεγεκαηηθφο θαη παξέρεη πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Α11 Βλεκεξσηηθφο, παξέρεηπιηθνηερληθή ππνδνκή 

Καηαξρήλ θάζεΑηεπζπληήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθνδηάδνληάο ηνπο κε 
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φηη πιηθφ δηαζέηεη θαη επεμεγψληαο ηνπο φηη δελ θαηαλννχλ, αθνχ ε ζσζηή ελεκέξσζε είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, ζπκθσλνχλ 

νη (Φνηλίηζε, 2018 · Fullan, 1993 · Πακνπθηζφγινπ, 2005 · Παπαζαλαζίνπ, 2016).   

Πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ  δηεπζπληή ζηελ  ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζηελ ελδπλάκσζή ηνπο (Fullan, 2007). Σελ ελδπλάκσζε-ππνζηήξημε απφ ην Αηεπζπληή πξνο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη πεξηζζφηεξνη Αηεπζπληέο ηελ αληηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά σο 

παξνρή πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη αλαισζίκσλ, ελψ ηνλίδνπλ ηα ζηελά νηθνλνκηθά 

πεξηζψξηα ησλ ζρνιείσλ.  

  Δ έιιεηςε ζέζπηζεο θηλήηξσλ ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ επηζεκαίλεηαη απφ πνιινχο Αηεπζπληέο.  Ώπηφ δπζθνιεχεη ηελ 

εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο έλαο εθπαηδεπηηθφο κφλν εζηθή αληακνηβή έρεη φηαλ 

εθπνλεί κηα θαηλνηνκία (Ώγγειίδνπ & Κξεηηθνχ, 2005). Κάπνηνη ιίγνη πξφηεηλαλ νηθνλνκηθά 

θίλεηξα, πξάγκα νπηνπηθφ ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, αιιά θαη ηαμίδηα ζην 

εμσηεξηθφ αλαθεξφκελνη βέβαηα θπξίσο ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα φπνπ πξνβιέπεηαη.  

Ώθνχζηεθαλ ινηπφλ πξνηάζεηο θηλήηξσλ απφ νηθνλνκηθά, έσο ην απινχζηεξν ηεο 

ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ έζησ θαη κηα ψξα ή δχν, φπσο ήηαλ παιαηφηεξα πνπ ζε φπνηνλ 

εθπνλνχζε έλα πξφγξακκα δηλφηαλ κείσζε σξαξίνπ δχν σξψλ. Υξεηάδεηαη θάπνηαο κνξθήο 

επηβξάβεπζε ζε απηνχο πνπ αλαιακβάλνπλ (ππξνπνχινπ, 2007· Ώβξακίδνπ, 2016· 

Καθεζάθε, 2014). 

Σν θαιφ θιίκα θαη ε θνπιηνχξα ζε έλα ζρνιείν  βνεζνχλ ζηηο αξκνληθέο ζπλεξγαζίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ 

(MacGilchristetal., 1997 · Robertson θαη Sammons 1997 · αίηεο,  2008 · ΛαΎλαο, 2007 · 

Anderson, 2003). Δ θνπιηνχξα ζε έλα ζρνιείν δηακνξθψλεηαη, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αιιά θαη ηνλ Αηεπζπληή, ε νπνία αλ δελ ππάξρεη ήδε ζε έλα ζρνιείν, πξέπεη  ν Αηεπζπληήο λα 

πξνζπαζήζεη λα ηε δεκηνπξγήζεη (Φνηλίηζε, 2018 · Καθεζάθε, 2014 · Ώβξακίδνπ, 2016 · 

Παπαζαλαζίνπ, 2016). Βπίζεο ζηα κηθξά ζρνιεία ππάξρεη  θαιχηεξν νηθνγελεηαθφ θιίκα, 

«είκαζηε έλα κηθξφ ζρνιείν θαη νη θαζεγεηέο είλαη αξθεηά ζπλεξγάζηκνη θαη ππάξρεη απηφ ην 

θιίκα ζπλεξγαζίαο ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ», πνπ επλνεί επίζεο ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ, φκσο 

φηαλ ν ζχιινγνο είλαη κεηαβιεηφο θάζε ρξφλν ε θνπιηνχξα κεηαζρεκαηίδεηαη θαη νη 

ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη θάζε ρξφλν. 

πκπεξάζκαηα  

Ώπφ ηηο απφςεηο γηα ηελ εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαηλνηνκία πξνέθπςε φηη θάζε 

Αηεπζπληήο ζεσξεί σο θαηλνηφκν φπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπνλείηαη ζην ζρνιείν ηνπ, 

πξνζπαζψληαο θαηά θάπνην ηξφπν λα ππνζηεξίμεη θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηνπο. 

Σξνθή γηα ζθέςε θαη ίζσο κεγάιε αιήζεηα, απνηειεί ε άπνςε ελφο Αηεπζπληή πνπ ιέεη φηη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά: «Κνηηάμηε απφ κφλα ηνπο δελ είλαη νχηε θαηλνηφκα, νχηε κε θαηλνηφκα, 

είλαη πσο ζα ην ρεηξηζηεί ν εθπαηδεπηηθφο, δειαδή ηη ζα πάξεη θαη πσο ζα ην δνπιέςεη». 
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 χκθσλα κε ηε ππξνπνχινπ (2007), ν αξηζκφο ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο, φκσο απηφ θαίλεηαη λα αιιάδεη ζηγά ζηγά, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

έξεπλα πξνθχπηεη φηη πνιιά ζρνιεία 8 απφ ηα 11, εθπνλνχλ απφ 1 έσο 5 πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο, αγσγήο πγείαο θηι. ην έηνο. ΐέβαηα ιίγα κφιηο ζρνιεία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα 2 απφ ηα 11 εθπνλνχλ  Βπξσπατθά πξνγξάκκαηα ή έρνπλ εθπνλήζεη. Πάλησο 

θαη απηφ ηείλεη λα αιιάμεη, θαζψο έρνπλ αηηεζεί θαη πεξηκέλνπλ έγθξηζε 4 ζρνιεία γηα 

ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα.  

 ρεηηθά κε ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο φινη ζπκθσλνχλ φηη είλαη θαηλνηφκεο κε έλαλ δχν 

Αηεπζπληέο, λα ηηο ζπζρεηίδνπλ κε ηηο εξεπλεηηθέο.  Οη Αηεπζπληέο απαληνχλ φηη πινπνίεζαλ 

ηηο Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο φιεο ηηο ρξνληέο.  

ζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπο παξαηεξνχκε φηη θάπνηνη Αηεπζπληέο ζεσξνχλ ηελ ελεκέξσζε 

πξσηεχνλ δήηεκα θαη άιινη απιψο επηθνπξηθφ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Αεκηνπξγηθψλ 

Βξγαζηψλ νπφηε άιινη νξγαλψλνπλ πην επηκειψο ην ζέκα θαη άιινη απιψο παξαπέκπνπλ ζηηο 

νδεγίεο ηνπ ΕΒΠ.  

ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαινχ ζπληνληζκνχ, αλαθέξεηαη έλαο κφλν Αηεπζπληήο κεγάινπ 

Λπθείνπ, πνπ ζην ζρνιείν ηνπ γίλνληαη πνιιέο δξάζεηο θαη ε θνπιηνχξα ηεο θαηλνηνκίαο 

ππήξρε ήδε ζην ζρνιείν απηφ πξηλ αθφκε ν Αηεπζπληήο αλαιάβεη ηε Αηεχζπλζε. Έηζη 

παξαηεξείηαη φηη φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ νξγάλσζε εθεί εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα, ππάξρεη ε απαηηνχκελε θνπιηνχξα θαη ε εθαξκνγή ησλ Αεκηνπξγηθψλ 

Βξγαζηψλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε. 

Γηα ηελ παξαθίλεζε  απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη  φηη ζηηο πην κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε 

παξαθίλεζε απφ ην Αηεπζπληή ή θάπνηνλ ζπληνληζηή είλαη απαξαίηεηε, θαζψο παξαηεξείηε 

φηη φπνπ απηφ δελ γίλεηαη, ε θαηλνηνκία κπαίλεη ζην ξάθη ή γίλεηαη ρσξίο  λα δίλεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ηδηαίηεξε βαξχηεηα. ηηο κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο απηφ δελ είλαη απαξαίηεην 

θαζψο βνεζάεη ην νηθνγελεηαθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί. Αελ παξαηεξείηαη ζπζρέηηζε 

πξνζφλησλ Αηεπζπληψλ θαη παξαθίλεζεο παξά κφλν αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

Αηεπζπληή θαη παξαθίλεζεο. Ώλαθέξζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο, φηη θάζε Αηεπζπληήο δηνηθεηηθά 

δελ έρεη ηνλ ηξφπν λα πηέζεη θάπνηνλ λα εθπνλήζεη ηηο δεκηνπξγηθέο νπφηε ζα πξέπεη λα βξεη 

ηνλ ηξφπν κε παξαθίλεζε, κε πξνηξνπή, κε ελζάξξπλζε, λα πξνηξέςεη  ζε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ (Φνηλίηζε, 2018· Καθεζάθε, 2014). ηελ πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ζηα κεγάια ζρνιεία νη 

Αηεπζπληέο πξνζπαζνχλ κε παξαθηλεηηθνχο ηξφπνπο δειαδή αλαιακβάλνληαο θαη νη ίδηνη λα 

εθπνλήζνπλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, λα πείζνπλ θαη ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκκεηάζρνπλ, ελψ ζηα κηθξά ζρνιεία φηαλ ππάξρεη θαιφ θιίκα απηφ κάιινλ δελ ρξεηάδεηαη. 

Κάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα επξήκαηα παξαηεξήζεθαλ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Αηεπζπληή θαη πην ζπγθεθξηκέλα φπνπ ν Αηεπζπληήο δελ είλαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη πεπεηζκέλνο γηα ηα νθέιε ηεο, «δελ αληηιακβάλνκαη ην φθεινο», δελ πείζεη 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηάζρνπλ. Βπίζεο κηα Αηεπζχληξηα κεγάινπ Λπθείνπ κε 

πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα, θάλεη αλαθνξά ζηελ παηδαγσγηθή ελδπλάκσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ηε ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Έηζη απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη φζνη 
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Αηεπζπληέο έδξαζαλ κφλν σο δηνηθεηηθνί πξντζηάκελνη, δελ θαίλεηαη ζηα ζρνιεία ηνπο νη 

Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο  λα εθπνλήζεθαλ κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ελψ ζηα Λχθεηα ζηα νπνία 

νη Αηεπζπληέο αλέιαβαλ θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν, δειαδή ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

παξαθίλεζε θαη  ηελ ελδπλάκσζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

Αεκηνπξγηθψλ Βξγαζηψλ ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξε.  

ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ αλαθέξνληαη  νη 

πεξηζζφηεξνη Αηεπζπληέο γηα φιεο  ηηο  θαηλνηφκεο δξάζεηο, εληαγκέλεο  ή φρη ζην Ώλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη αλαγλσξίδεηαη κε θάπνην ηξφπν ε 

πξνζπάζεηά θαη ε πξνζθνξά ηνπο (Fullan, 2002) ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζηε εθαξκνγή  

ηεο θαηλνηνκίαο. 

Δ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ηφζν ησλ εθηφο φζν θαη ησλ εληφο σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, είλαη επθνιφηεξε φηαλ ππάξρεη ήδε θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο ζε έλα 

ζρνιείν.Αειαδή ε θνπιηνχξα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή θαη εθαξκνγή 

ηεο θαηλνηνκίαο. Σν θαιφ θιίκα ζε κία ζρνιηθή κνλάδα επλνεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ απφ 

θνηλνχ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ φπσο θαη ε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο. ηα κηθξά ζρνιεία ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα, επλννχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο.Βπηπιένλ απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο, ζηα ζρνιεία πνπ νη 

Αηεπζπληέο  δίλνπλ βάζε ζηελ νξγάλσζε θαη έρνπλ ήδε κηα δηακνξθσκέλε θνπιηνχξα 

θαηλνηνκίαο.  Ώλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη 

ελψ ζηα κεγάια Λχθεηα εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα, ίζσο σο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ δηαθφξσλ εηδψλ, ζηα κηθξά ζρνιεία είλαη πην 

εχθνιν λα  εθαξκνζηεί ε θαηλνηνκία, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε θαη απφ άιιεο έξεπλεο 

(Garrett&all, 2004 · Ώβξακίδνπ, 2016). Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο καο επηηξέπνπλ επίζεο κηα 

αθφκε ζεκαληηθή παξαηήξεζε. Φαίλεηαη φηη ζηα ζρνιεία πνπ γίλνληαη πεξηζζφηεξα 

πξναηξεηηθά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, εθεί ε εθαξκνγή ησλ Α.Β. ήηαλ πην επηηπρεκέλε,  δηφηη 

ζίγνπξα βνεζάεη ε πξνυπάξρνπζα θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί, ε εκπεηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά ε εκπεηξία ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο ησλ δξάζεσλ.Σν ππνπξγείν 

γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ νθείιεη λα  ηα αληηκεησπίζεη, ηζφηηκα 

κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα πινπνηψληαο ηα κε ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε, εληφο ηνπ 

ρξνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θξνληίδνληαο ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επαξθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο (ππξνπνχινπ, 2008).  

Ώπφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ Π.Α. 46/2016 (Ώξ. Πξση. 194027/Α2/10-11-2017) 

γηα ηηο  Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο νη πεξηζζφηεξνη επηηεχρζεθαλ άιινο πεξηζζφηεξν θαη άιινο 

ιηγφηεξν, φπσο  εδηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα θηι. Μηα 

έλζηαζε πνπ δηαηππψζεθε ήηαλ ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν πνπ γηα λα 

επηηεπρζεί  πξέπεη ην ζρνιείν, λα βγεη  πξνο ζηελ θνηλσλία. Ώθφκε νη αηνκηθέο εξγαζίεο  πνπ  

πξνβιέπνληαη δελ νδεγνχλ  ζην ζηφρν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο. Σα νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Αεκηνπξγηθψλ Βξγαζηψλ γηα ην ζρνιείν, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνιιαπιά νδεγνχλ ζε έλαλ άιιν ηξφπν ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 
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εμνηθεηψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε λέεο πξαθηηθέο, φκσο αλ δελ αιιάμεη ε ζηφρεπζε ηνπ 

Λπθείνπ θαη παξακείλεη ζηνλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ ξφιν γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κα 

κελ μεγειηφκαζηε φηη ε νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία ζα είλαη ζην πεξηζψξην θαη ζα επηκέλνπλ 

θάπνηνη λα ηε ζεσξνχλ ράζηκν ρξφλνπ, βιαθεία ή δεπηεξεχνλ. ινη ζπκθσλνχλ πάλησο πσο 

ε ππνρξεσηηθφηεηα  θαη ε έληαμε εληφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε απηή ηελ παζνγέλεηα. Καη δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη απψηεξνο ζηφρνο ησλ 

Αεκηνπξγηθψλ Βξγαζηψλ είλαη «λα ηνπο αξέζεη ην ζρνιείν» θαη λα ζπκκεηέρνπλε φια ηα 

παηδηά. 

Αεδνκέλνπ φηη ν ξφινο ηεο εγεζίαο είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, κεηά 

ηηο δχν πνηνηηθέο γλσζηέο έξεπλεο ζε πεξηνξηζκέλν δείγκα, ηεο Φνηλίηζε (2018) θαη ηελ 

παξνχζα πνπ έρνπλ ήδε γίλεη γηα ηηο Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο, ζα κπνξνχζαλ αμηνπνηψληαο ηα 

δεδνκέλα  απηψλ ησλ εξεπλψλ, λα γίλνπλ γηα ην ίδην ζέκα πεξαηηέξσ έξεπλεο, ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα πνζνηηθέο, κε εξσηεκαηνιφγηα ζηηο θαηεπζχλζεηο Αηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο. Έηζη ζα κπνξνχζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ, λα νδεγήζνπλ ζε 

γεληθεχζεηο θαη  λα είλαη δηαζέζηκα πξνο αμηνπνίεζε απφ ην ΕΒΠ ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε 

βειηησηηθέο αιιαγέο. 

Έλα ζεκείν πνπ ζα κπνξνχζε επίζεο λα δηεξεπλεζεί ζε κειινληηθέο έξεπλεο, θαζψο απφ απηή 

ηελ έξεπλα απηή δελ πξνέθπςε θάηη ηέηνην, είλαη απηφ πνπ ηφληζε έλαο Αηεπζπληήο φηη ζηα 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία δελ γίλνληαη νη Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο. Βπίζεο πξνο δηεξεχλεζε είλαη 

θαη απηφ πνπ είπε έλαο άιινο, φηη θάπνηνη Αηεπζπληέο θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ην απνθχγνπλ. 

Βπηπιένλ παξαηεξήζεθε απφ ηα ζπκθξαδφκελα ησλ Αηεπζπληψλ φηη ν ηξφπνο πνπ 

εθαξκφδνληαη νη Αεκηνπξγηθέο Βξγαζίεο ζε θάζε ζρνιείν έρεη απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

εγθχθιην, πξάγκα πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαη απηφ πεξαηηέξσ.   

Έλα άιιν ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξεηαίξσ δηεξεχλεζεο είλαη ε δηαθαηλφκελε ηάζε, φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία ζπκκεηέρνπλ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα ή έρνπλ αηηεζεί θαη 

πεξηκέλνπλ έγθξηζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη φηη έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

εθπνλνχλ πξναηξεηηθά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα.  Σν κέγεζνο ησλ εξσηεζέλησλ δελ επηηξέπεη 

φκσο γελίθεπζε απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. Ώθφκε απηφ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, είλαη αλ 

θαη κε πνην ηξφπν νη εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ λα επεμεξγαζηνχλ νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ κε ην δηεπηζηεκνληθφ, 

δηεξεπλεηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο Αεκηνπξγηθέο 

Βξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη ζην ζρνιείν θαη αληίζηνηρα πσο νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη 

καζεηέο ζην πιαίζην ησλ Αεκηνπξγηθψλ Βξγαζηψλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εθπφλεζε 

Βπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 
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Abstract: The aim of this empirical research is to highlight the contribution of School of 

Second Change in the social and career development of its students. For this purpose, a 

qualitative methodology was applied. Through deliberate sampling, eight students, 

participated in individual interviews. The findings highlight the important contribution of: a) 

literacy in working life and b) school in reconnecting with the rest of the education system. 

The contribution of Second Change School specializes, through the life opportunities 

provided. Life opportunities mean: a) taking responsibility, b) self-support and c) joint 

contribution. The present research highlights the importance of a personalized "good practice 

agenda" which specializes, updates and is the culmination of a joint discussion between 

teachers and learners. 

Keywords: Second Chance Schools, working life, meaningful experience 

Πεξίιεςε: ηφρνο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

.Α.Β. ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

αμηνπνηήζεθε πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία. Μέζσ ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο, νρηψ 

ζπνπδαζηέο, πνπ θνηηνχλ ζηα .Α.Β., ζπκκεηείραλ ζε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο. Σα επξήκαηα 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά: α) ησλ γξακκαηηζκψλ ζηελ εξγαζηαθή δσή θαη β) 

ηνπ .Α.Β ζηελ επαλαζχλδεζε κε ην ππφινηπν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Δ ζπλεηζθνξά ησλ 

.Α.Β. εμεηδηθεχεηαη, κέζσ ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ δσήο. Οη επθαηξίεο δσήο ζεκαίλνπλ: 

α) αλάιεςε επζπλψλ, β) απηνππνζηήξημε θαη γ) απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά. Δ παξνχζα έξεπλα, 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα κηαο πξνζσπνπνηεκέλεο «αηδέληαο θαιψλ πξαθηηθψλ» ε 

νπνία εμεηδηθεχεηαη, επηθαηξνπνηείηαη θαη απνηειεί επηζηέγαζκα απφ θνηλνχ ζπδήηεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Δηζαγσγή 

Bαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλεηαη ε αληίιεςε, θάζε εθπαηδεπφκελνπ ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, γηα ηελ 

εξγαζία θαη ην επάγγεικα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο, 

αμηνπνηείηαη πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία. Ώλαδεηθλχεηαη ε θαζνξηζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

γξακκαηηζκψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

απηνππνζηήξημε, ζηελ απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά θαη ζηε αλάιεςε ησλ επζπλψλ πνπ 

αλαινγνχλ. 

1. Απφ ηελ εξγαζία ζηε ζηαδηνδξνκία 

Καίξηαο ζεκαζίαο, δεηνχκελν, ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, είλαη ε επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε κεηάβαζε, ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ, απφ 

ηνλ φξν εξγαζία ζην επάγγεικα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζηαδηνδξνκία, θαη, πξφζθαηα, ζηελ 

απαζρφιεζε ρξήδνπλ κεγάιεο αλάιπζεο θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνξεία ηνπ νηθνλνκηθνχ, 

θηινζνθηθνχ θαη θνηλσληθνχ γίγλεζζαη (Παηεζηή, 2007). 

Άιισζηε, ε εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ νξγαλσκέλε πνιηηεία. 

Σν Κξάηνο νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ απαζρφιεζε θαη γηα ηε δεκηνπξγία αμηνπξεπψλ 

ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο (χληαγκα ηεο Βιιάδνο, 2008, άξ.22§1) θαζφζνλ ε επηινγή ηεο, δελ 

ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο απνιαβέο. πγθεθξηκέλα, ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο, αλαδεηθλχεη ην 

ξφιν κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζθνξάο ζην θνηλσληθφ «γίγλεζζαη» 

(Feldman, 2010).  

1.1. εκαληηθά γεγνλφηα θαη κεηαβάζεηο 

Τπάξρνπλ πνιιέο βαζηθέο αξρέο πνπ είλαη εγγελείο ζηελ πξννπηηθή ηεο πνξείαο δσήο. Μία 

απφ απηέο ηηο αξρέο, είλαη φηη ε δσή δηακνξθψλεηαη κέζσ πνιιαπιψλ καθξνπξφζεζκσλ 

ηξνρηψλ (νηθνγέλεηα, θαξηέξα, πγεία) ελψ νη κεηαβάζεηο (δειαδή, ηα βξαρππξφζεζκα 

γεγνλφηα ηεο δσήο) ελζσκαηψλνληαη κέζα ζε απηέο ηηο καθξνπξφζεζκεο ηξνρηέο. Οη 

κεηαβάζεηο, είλαη δπλαηφλ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο ηξνρηέο 

(Elder, 1985). εκαληηθά, σζηφζν, γεγνλφηα ηεο δσήο φπσο είλαη: α) ε νινθιήξσζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη β) ε απαζρφιεζε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαηεπζχλνπλ ηελ δηαδξνκή ηνπ 

αηφκνπ (Siennick&Osgood, 2008). Σα πξναλαθεξφκελα γεγνλφηα ηεο δσήο, κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ είηε κε έιιεηςε αλνρήο (ππνκνλήο) θαηά ηελ νπνία νη ακθηιεγφκελεο 

θαηαζηάζεηο αληηκεησπίδνληαη σο απεηιή (Budner, 1962· Furnham&Ribchester, 1995) είηε κε 

αλνηθηφηεηα, απζεληηθφηεηα, εκβάζπλζε θαη βησκαηηθφηεηα (John&Srivastava, 1999). 

Χζηφζν, ε έιιεηςε αλνρήο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία (πνηφηεηα δσήο) 

(Andersen&Schwartz, 1992) ελψ ε αβεβαηφηεηα επεξεάδεη ηε πξνζσπηθή δσή, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληνο (Borghi, Cavalca&Fellini, 2016). 
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1.2. Η βηνγξαθία ηεο εξγαζηαθήο δσήο 

Σε ζχγρξνλε επνρή, ε βηνγξαθία ηεο εξγαζηαθήο δσήο θαη ηεο κεηάβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, δηαθξίλεηαη απφ αβεβαηφηεηα. Δ δηάθξηζε απηή γίλεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο εάλ 

ζπγθξηζεί κε ηε βηνγξαθία ηεο βηνκεραληθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ν εξγαζηαθφο βηνο 

ζπγθξνηείην ζε ηππηθά θαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαλ 

αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ην θχιν (Doogan, 2009).  

H «λέα», αγνξά εξγαζίαο, απαηηεί λα γίλεη αληηιεπηή ε ζηαδηνδξνκία, φρη σο κηα δέζκεπζε 

δσήο ζε έλα εξγνδφηε, αιιά σο κηα επαλαιακβαλφκελε «παξνρή» ππεξεζηψλ ζε κηα ζεηξά 

απφ εξγνδφηεο πνπ απαηηνχλ ηελ νινθιήξσζε έξγσλ. Με άιια ιφγηα, νη εξγαδφκελνη, ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ εμεχξεζε  ησλ επθαηξηψλ 

(Savickas, 2011). 

1.3 Δξγαζηαθή δσή θαη αλαζηνραζκφο 

Με ην ζθεπηηθφ, σζηφζν, φηη: α) νη εξγαζίεο «ξνπηίλαο», δελ ζα έρνπλ «δήηεζε» ζηα πιαίζηα 

ηεο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο(Cabus&Stefanik, 2017)  θαη φηη β) νη εξγαζίεο πςειψλ πξνζφλησλ ζα 

ζεκεηψζνπλ δήηεζε, αλακέλεηαη θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο εξγαζίαο 

κεζαίσλ θαη ρακειψλ πξνζφλησλ (Cedefop, 2012a, 2016· OECD, 2016). Δ αβεβαηφηεηα, πνπ 

θπξηαξρεί, απαηηεί, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεδηαζκνχ ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζηαθήο  πνξείαο. 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί  θαη λα πξνζδηνξηζηείε θνηλσληθή 

ηαπηφηεηά,  λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεδηαζκνχ ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζηαθήο πνξείαο  θαη λα 

γίλεη επηινγή ηεο  νκάδαο έληαμεο. Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα είλαη απαξαίηεην λα 

αλαζηνραζηνχλ (Υξηζηνδνχινπ, 2016). 

Ο αλαζηνραζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

ζα πξέπεη λα γίλεη ζχλδεζε ηνπ παιηνχ θαη ηνπ λένπ, θαη λα λνεκαηνδνηεζνχλ νη πξάμεηο. Θα 

πξέπεη, δειαδή, λα πξαγκαηνπνηεζεί «βηνγξαθηθή εξγαζία» (Fischer-Rosenthal, 2000), 

έιεγρνο  θαη  ελεξγφο ππνζηήξημή ηνπ εαπηνχ (Alheit, 2006). Ώλακέλεηαη,  σζηφζν, νηη: α) ν 

έιεγρνο ηνπ εαπηνχ, ζα  θέξεη ζηελ επηθάλεηα θαη ζα αληηπαξαζέζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ εαπηνχ 

κε ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο (Alheit, 1995) ελψ, β) ε επηινγή ηεο ηαπηφηεηαο θαη ε έληαμε ζε 

νκάδα, ελέρεη πςειφ ξίζθν απνηπρίαο (Υξηζηνδνχινπ, 2016). 

2. Η ζεκαζία ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

Χζηφζν κηα επθαηξία «Αηα ΐίνπ Μάζεζεο» ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο 

ησλ ελλνηψλ ηεο γλψζεο θαη ηνπ λνήκαηνο κε ηξφπν πνπ είλαη, κνλίκσο, αλνηρηφο ζε 

επαλεξκελείεο, απνδνκήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο (Bagnall, 1994). Δ δηά βίνπ κάζεζε, δειαδή, 

ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή σο κηα λέα νξζνινγηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, πνπ: α) 

ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή θαη ηελ αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο (Sarakinioti, Σsatsaroni, 

Matousi, Samaras&Katsis, 2013) θαη β) νδεγεί ζηε δξάζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηα 
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εμσηεξηθή βνήζεηα ή ππνζηήξημε (Κφθθνο, 2010). Δ επαλεξκελεία ηεο γλψζεο:α) δηθαηνινγεί 

ηελ παξνρή επθαηξηψλ, ζε φινπο, αλεμαηξέησο, ηνπο πνιίηεο κάζεζεο (Κφθθνο & 

Ληνλαξάθεο, 1998) θαη β) θέξλεη ζην θσο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ αληηιήςεσλ απέλαληη 

ζηελ εθπαίδεπζε (Freire, 1985, φπσο αλαθέξεηαη ζην Λεπζεξηψηνπ, 2009).  

ε απηφ ην πιαίζην, ε κε νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, γίλεηαη αληηιεπηή σο 

απνπζία ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

εμεχξεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

εθηνπηζκνχ ζην πεξηζψξην. Δ κε νινθιήξσζε, δειαδή, ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο,ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο, δηα βίνπ αλάπηπμεο θαη «ζπδεχμεσλ» κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(EuropeanCommission, 2014). 

3. Σα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

θνπφο ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο (.Α.Β.) είλαη ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή θαη εξγαζηαθή ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία. Βπηκέξνπο ζηφρνη ησλ .Α.Β. 

απνηεινχλ: α) ε νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ελήιηθψλ πνιηηψλ, β) ε 

επαλαζχλδεζε κε ηελ εθπαίδεπζε, γ) ε απφθηεζε ζχγρξνλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε δ) ε 

αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ε) ε έληαμε ή ε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ζέζεο ηνπο (ΦΒΚ 

1861/2014). 

3.1. Δηζαγσγηθά 

Αηαπηζηψλεηαη, σζηφζν, φηη νη ζπκβαηηθέο δνκέο ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο δπζθνιεχνληαη λα 

θηινμελήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνθιήζεσλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ λέσλ (ΜcGregor, Mills, Riele&Hayes, 2015). Άιισζηε, κφλν ζε 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα «ζρεζηαθήο γλψζεο», είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν νπζηψδεο 

κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρέζεηο ηζφηεηαο, ειεχζεξεο έθθξαζεο, 

αιιεινυπνζηήξημεο θαη απνθπγήο αληηπαξαζέζεσλ ησλ αληίζεησλ πφισλ (ΐelenky, 2007). 

Χζηφζν, ηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν «κάζεζεο» 

ζηηο πξνθιήζεηο, θαζφζνλ πξνζθέξνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ππνζηήξημε ζηελ πξάμε, 

αηνκηθά ζρέδηα κάζεζεο θαη ππνζηεξηθηηθά ζρεζηαθά πεξηβάιινληα. Βπηθξαηεί, δειαδή, ην 

ήζνο ηεο θξνληίδαο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ (ΜcGregor, Mills, 

Riele&Hayes, 2015).  
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3.2. Η αληαπφθξηζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πνπ επηιέγνπλ λα θνηηήζνπλ ζηα ρνιεία 

Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, είλαη αθελφο νηη έρνπλ μεπεξάζεη ην θαζνξηζκέλν ειηθηαθφ φξην 

θνίηεζεο ζηηο ηππηθέο δνκέο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αθεηέξνπ νηη δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη, κε επηηπρία, ηε θνίηεζε ζε απηέο (Μάλνπ, 2016). Οη ιφγνη, πνπ ψζεζαλ ζηε 

δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη αθελφο νηθνλνκηθνί (πξνθεηκέλνπ, λα εληζρχζνπλ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο), αθεηέξνπ ζπλδένληαη κε ηηο νηθνγελεηαθέο αληηιήςεηο (πξνηεξαηφηεηα ν 

γάκνο ησλ γπλαηθψλ) (Πξνδξνκίδνπ, 2016). Χο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπφκελνη, πνπ θνηηνχλ 

ζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνπο απνθνίηνπο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Μάλνπ, 2016). Δ αλεπηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαληάδεη «σο έλα απνιεζζέλ αγαζφ» (Μπάξινο & Γψγνπ, 2015). 

ε απηφ ην πιαίζην, ηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο είλαη ζρνιεία ηα φπνηα: α) απεπζχλνληαη 

ζε ελήιηθνπο β) δηαθνξνπνηνχλ ηηο ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη γ) εζηηάδνπλ ζην πσο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Ώλάγλνπ 2011). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζθνπφο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηα .Α.Β. είλαη ε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ 

θνηηνχλ ζηα ζρνιεία απηά. Ώλάκεζα ζε απηέο ηηο αλάγθεο ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζσπηθή, 

θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή αλάπηπμε (ΦΒΚ 1003/22-7-2003).  

3.3 Μεηαζρεκαηηζκφο πιαηζίσλ αλαθνξάο θαη αθήγεζε ηζηνξηψλ καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) 

ε απηφ ην πιαίζην, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεχξπλζε ησλ  πιαηζίσλ ηεο ελδνζθφπεζεο ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε .Α.Β. ε απηφ ην πιαίζην, είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή αλνηθηψλ 

εξσηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ν αλαζηνραζκφο, ν θξηηηθφο ζηνραζκφο θαη ε 

απηναμηνιφγεζε. Σφζν ν αλαζηνραζκφο, φζν θαη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο είλαη δπλαηφλ, λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ επηδηψμεσλ, ησλ επηηεπγκάησλ 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αιιαγή πνπ έρεη επηηεπρζεί. Ώπηή ε ελδνζθφπεζε, ελζαξξχλεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ, λα ζπλερίζεη (Γεκειηάξε & Σζνιαθίδνπ, 2006) ελψ ζα 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ελνξαηηθφηεηαο ησλ αηηηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο (Tuckman, 

1972). Οη λέεο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα  απνζθνπνχλ ζηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο πνξείαο δσήο, πνπ ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηηο ζπλερείο 

κεηαβάζεηο. Οη λέεο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο, θαιφ είλαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ σο 

ζεκαηηθέο: α) ηελ ηαπηφηεηα θαη φρη ηελ πξνζσπηθφηεηα, β) ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη φρη 

ηελ σξηκφηεηα, γ) ηελ ζθνπηκφηεηα θαη φρη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, δ) ηηο ηζηνξίεο θαη φρη ηηο 

βαζκνινγίεο, θαη ε) ηε δξάζε θαη φρη ζπκπεξηθνξά ζη) ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, δ) ηε δηα βίνπ 

κάζεζε, ε) ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ζ) ηηο πξνηεξαηφηεηεο, 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ ξφισλ δσήο, θαη η) ηε θηιηθφηεηα πξνο ηελ νηθνγέλεηα (Savickas, 

2011a).  
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3.4. Αλάδεημε λνεκαηνδνηηθήο εκπεηξίαο ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) 

Καηά ζπλέπεηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξάμε ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα «έξζεη ζην θσο» ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία, ησλ ζπνπδαζηψλ, πνπ θνηηνχλ 

ζε ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αγνξά εξγαζίαο «ιεηηνπξγεί 

ζηνλ θφζκν ηνπο» (Graham, Shier&Eisenstat, 2014). εκαληηθφ, σζηφζν, ζηνηρείν απνηειεί ε 

αλάδεημε ησλ λνεκαηνδνηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικα (νηθνγελεηαθψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ) πνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, 

επηιέγνπλ λα αθεγεζνχλ (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Δ αλάδεημε απηψλ ησλ εκπεηξηψλ, ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημή, κέζσ ζηνρεπκέλσλ ππεξεζηψλ, θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη (Graham, Shier&Eisenstat, 2014). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αλαγλψξηζε ησλ πνιιαπιψλ ηξφπσλ εξκελείαο ησλ «εκπεηξηψλ απφ ηε δσή» θάλεη απνδεθηά 

θαη πηζαλά ηα φπνηα ζρέδηα γηα ηε δσή (Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, Duarte, 

Guigard&Vianen, 2009). Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο, είλαη θαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο(Γεκειηάξε & 

Σζνιαθίδνπ, 2006), ε δηεπθφιπλζε, ε πξνζαξκνγή ζην νηθνζχζηεκα, θαη ε εκθάληζε λέσλ 

νπηηθψλ ζπλεμέιημεο (Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, Duarte, Guigard&Vianen, 2009). 

4. Καηαιεθηηθά ζρφιηα 

Δ αλαγθαηφηεηα: α) αλαθαηαζθεπήο ηεο ηαπηφηεηαο (Fischer-Rosenthal, 2000), β) 

ελζάξξπλζεο ηεο πξνζσπηθήο εκπινθήο θαη αλάδεημεο ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο (Sarakinioti 

et al., 2013) θαη γ) επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πνξείαο δσήο (Savickas, 2011a) θαζνδεγεί θαη 

ηελ αθνινπζνχκελε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, αλακέλεηαη: α) λα ελζαξξχλεη 

ηελ εξκελεία θαη λα πεξηγξάςεη ην πιαίζην (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015), β) λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, 

ζε δεηήκαηα εξγαζηαθήο δσήο (Ίζαξε & Πνπξθφο 2015), γ) λα νξγαλψζεη ηελ 

ελδνπξνζσπηθή εκπεηξία (Savickas, 2011b), δ) λα λνεκαηνδνηήζεη ηηο πξάμεηο θαη ε) λα θάλεη 

πξάμε ηνλ φξν «βηνγξαθηθή εξγαζία» (Fischer-Rosenthal, 2000). Ώπφ ηελ αθήγεζε απηή, 

αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ εξγαζηαθή δσή ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηεηραλ ζηελ έξεπλά καο.  

5. Μέζνδνο 

Οη πνηνηηθνχ ηχπνπ, εξεπλεηέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο πνζνηηθνχ ηχπνπ εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαζφζνλ εθθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο (Σζηψιεο, 2014). Γηα 

παξάδεηγκα, ε πνζνηηθή κέζνδνο ζπλδέεη ην εξέζηζκα κε ηελ αληίδξαζε, ελψ επηρεηξεί λα 

γεληθεχζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ ελψ ε πνηνηηθή κέζνδνο πξνζπαζεί 

λα αλαδείμεη ην «φιν», λα δψζεη εξκελεία θαη λα πεξηγξάςεη ην πιαίζην ή κηα θαηάζηαζε 
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(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015).  

ε θάζε πεξίπησζε νη πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο επηρεηξνχλ λα 

αλαδείμνπλ ηε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αηζζήζεηο (εκπεηξία) θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, αμηνπνηνχλ πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζφδνπο, (φπσο είλαη ε 

ζπλέληεπμε, ε παξαηήξεζε θ.α.). Με ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ απηψλ, αλαδεηθλχεηαη ην 

πξνζσπηθφ βίσκα (Πνπξθφο, 2011β). ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, πνιινί εξεπλεηέο 

εληάζζνληαη ζηελ πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία επηρεηξψληαο λα αλαδείμνπλ ηελ εξκελεία σο 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αηνκηθήο εκπεηξίαο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

Δ πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο, κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο είλαη θαη ε 

αθεγεκαηηθή κέζνδνο (Πνπξθφο, 2011β). Ο Bruner, 1986 φπσο αλαθέξεηαη ζην ΜcLeod 

(2005), ραξαθηεξηζηηθά, ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γλψζεο ηνπ 

θφζκνπ. Τπάξρεη ε παξαδεηγκαηηθή γλψζε, ε νπνία αθνξά ηε δηάπιαζε αθεξεκέλσλ 

κνληέισλ ζθέςεο, θαη ε αθεγεκαηηθή γλψζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηε δφκεζε ηζηνξηψλ. Χζηφζν, νη ηζηνξίεο πνπ 

ιέγνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ζπκβνπιεπηηθήο έρνπλ ηχρεη πξνζνρήο (ίζσο), αιιά 

ζηε ζπλέρεηα έρνπλ κεηαβιεζεί ζε αθεξεκέλεο θαηεγνξίεο, έλλνηεο ή κεηαβιεηέο. Δ αιεζηλή 

γλψζε ηνπ θφζκνπ, απαηηεί έλα ακθίδξνκν παηρλίδη αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο γλψζεο, ζηηο 

επηζηεκνληθέο αθαηξέζεηο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο.  

5.1. To εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο καο ζα ζπιιερζνχλ κέζσ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ. ε απηέο ηηο 

ζπλεληεχμεηο, ζα θαηαγξαθνχλ νη ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ρνιεία Αεχηεξεο 

Βπθαηξίαο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ, κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, νη ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλά καο, επηρεηξήζεθε ε επαλαδηήγεζε ησλ ηζηνξηψλ. ηελ 

επαλαδηήγεζε, δειαδή, αμηνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα αθεγεκαηηθά πξφηππα, φπσο είλαη: α) 

ην ζέκα πνπ αληηκεησπίζηεθε, β) ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζε απηή ηε ηζηνξία, γ) ηα πξνζδηνξηζκέλα φξηα, δ) νη ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ θαη ε) ε επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο (Οllerenshaw&Creswell, 2000).  

5.2. Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο (λα αλαδεηρζνχλ νη ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα 

ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο) θαηεπζχλεη θαη ηελ κέζνδν πνπ ζα αθνινπζεζεί (πνηνηηθή 

έξεπλα). Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζφδνπ, απνθηήζεθε θαη κηα δηεηζδπηηθή 

ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Creswell, 2016).  
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5.2.1.Δηζαγσγηθά 

Ώλακθίβνια, ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, γίλεηαη αληηιεπηή, θαηά ηελ εξκελεπηηθή ζρνιή, 

σο κηα πνιχπινθε θαη δπλακηθή «επηλφεζε» ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα ζρεκαηίζνπλ 

ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ λφεκα. Δ ζπκβνιή ηεο εξκελεπηηθήο ζρνιήο έγθεηηαη ζηελ 

επαλεγγξαθή ηνπ λνήκαηνο, πνπ έξρεηαη ζην θσο κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ (Σζηψιεο, 2010). 

5.2.2.Η παξνχζα έξεπλα 

Καηά ζπλέπεηα, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο (λα αλαδεηρζνχλ νη ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο) θαηεπζχλεη θαη ηελ κέζνδν πνπ ζα 

αθνινπζεζεί (πνηνηηθή έξεπλα). Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζφδνπ, 

απνθηήζεθε θαη κηα δηεηζδπηηθή ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Creswell, 2016). Άιισζηε, ε 

πνηνηηθή αλάιπζε, κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κεραληζκνχο, πεγαίλνληαο πέξα απφ ηελ απιή 

ζπζρέηηζε. Βίλαη άθακπηα ηνπηθή, θαη αληηκεησπίδεη ην πεξίπινθν δίθηπν ησλ γεγνλφησλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο θαηάζηαζεο. Μπνξεί λα μερσξίζεη ηε ρξνληθή δηάζηαζε, δείρλνληαο 

θαζαξά, πην γεγνλφο πξνεγήζεθε κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο. Βίλαη θαιά εθνδηαζκέλε, λα 

πεγαηλνέξρεηαη κεηαμχ κεηαβιεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ δείρλνληαο φηη νη «ηζηνξίεο» δελ είλαη 

ηδηφηξνπεο, αιιά πεξηέρνπλ ππνθεηκεληθέο κεηαβιεηέο, θαη φηη νη κεηαβιεηέο δελ είλαη 

απνθνκκέλεο, αιιά έρνπλ ρξνληθέο ζπλδέζεηο (Μiles&Huberman, 1994) γεγνλφο ην νπνίν 

πξνζδίδεη αιεζνθάλεηα (Robson, 2010). 

Χζηφζν, ζεκαληηθφ ζηνηρείν επηινγήο ησλ αθεγήζεσλ, απνηέιεζε θαη ν αλαζηνραζκφο ηνπ 

εξεπλεηή πάλσ ζηηο δηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο, άμηεο θαη ππνζέζεηο, θαζψο απηέο 

ζπκπεξηιήθζεθαλ, γξαπηά, κέζα ζηε δηθή καο έξεπλα. ε απηφ ην ζεκείν αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο απνηειεί θαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν νη εκπεηξίεο ηνπ εξεπλεηή επεξεάδνπλ ηηο 

εξκελείεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε (Creswell, 2016). 

5.2.3 Σεθκεξίσζε κεζφδνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο καο, ν εξεπλεηήο 

πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε νρηψ ζπνπδαζηέο πνπ θνηηνχλ ζηα ρνιεία 

Αεχηεξεο Βπθαηξίαο (.Α.Β.) Πεηξαηά, Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ θαη Κνξπδαιινχ.  

Ο δηαηππσκέλνο, ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε θαη 

ηελ θαηεπζπληήξηα νδφ ζηελ απφθαζή ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο, 

δηακέζνπ ηεο ιήςεο ησλ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ, εθφζνλ, δηακέζνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

αλαδεηθλχεηαη, κε πεξηζζφηεξε ελάξγεηα ε αληίιεςε θάζε εθπαηδεπφκελνπ ησλ ρνιείσλ 

Αεχηεξεο Βπθαηξίαο γηα ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικα. Άιισζηε νη αλνηθηέο εξσηήζεηο ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο. Οη 

αλνηθηέο εξσηήζεηο, δειαδή, πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα απηνηέιεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα 
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δηαθπγήο απφ πξνεγνχκελα θαηαγεγξακκέλα απνηειέζκαηα ε επξήκαηα (Creswell, 2016). 

5.2.4. Γεηγκαηνιεςία 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία. ην 

δείγκα, δειαδή, ηεο εξεπλάο καο, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο πνπ 

θνηηνχλ ζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο Καιιηζέαο, Κνξπδαιινχ θαη Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ. 

ηελ έξεπλά καο, ζπκκεηείραλ νρηψ ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο. Άιισζηε, ε ζπλνιηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εγρεηξήκαηνο, λα παξέρεη κηα ιεπηνκεξή εηθφλα, δελ 

αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί, πεξαηηέξσ, κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ (Creswell, 

2016). Ώξρηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνίνη θαη ζα ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα, ήηαλ λα αλαδεηρζεί ε «ηππηθφηεηα» ηνπ πιαηζίνπ. ε απηφ ην 

πιαίζην, νη ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο ζα έπξεπε λα θνηηνχλ, ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, ζηα 

ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο (φξην απνπζηψλ >40). Χζηφζν, ην πξναλαθεξφκελν θξηηήξην 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε θαη θαζνξίζηεθε, ζε κεγάιν βαζκφ: α) απφ ηε δηαζεζηκφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη β) απφ ζρεηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία 

επηηξέπεηαη ε θνίηεζε, κφλν ησλ καζεηψλ ηνπ ΄ΐ θχθινπ (ΦΒΚ 1699/05.05.2020).  

5.2.5. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο καο ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Αηα ΐίνπ Μάζεζεο. Μεηά θαη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ν εξεπλεηήο έζεζε 

σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο έκπξαθηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιείσλ. ε απηφ ην πιαίζην, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πξνζέζεσλ ηνπ εξεπλεηή 

(αλαθνηλψζεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζηνπο Αηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ, ππήξμε καθξνρξφληα 

θαη δηαθξηηηθή παξνπζία ζην ζρνιηθφ πιαίζην, θαη πξνζθέξζεθε ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

βνεζεηηθνχ έξγνπ). 

O πίλαθαο, πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθεη ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλά καο, ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαη ηνλ θχθιν ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

εξεπλά καο. 

Πίλαθαο 1. ηνηρεία ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα καζεηψλ 

Κσδηθφο ζπνπδαζηή Φχιν Ηιηθία  Κχθινο 

ζπνπδψλ 

Γηάξθεηα 

Ώ. Άλδξαο 40 ΐ 25΄ 

Ώλ Άλδξαο 46 ΐ 32΄ 

Βπ. Άλδξαο 38 ΐ 27΄ 

Ώι. Άλδξαο 45 ΐ 31΄ 
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Μ. Γπλαίθα 51 ΐ 40΄ 

Υ. Άλδξαο 36 ΐ 39΄ 

Π. Γπλαίθα 45 ΐ 25΄ 

Γ. Άλδξαο 49 ΐ 20΄ 

 

Άδεηα πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο 

Πξνθεηκέλνπ λα καο ρνξεγεζεί ζρεηηθή έγθξηζε δηεμαγσγήο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζε δνκέο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο (ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο) ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ» ππνβιήζεθε ε ππ. 

αξηζκ.32297/4-3-2020 ζρεηηθή αίηεζε ζηε Αηεχζπλζε Αηά ΐίνπ Μάζεζεο /Σκήκα πνπδψλ, 

Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ, Ώ. Παπαλδξένπ 37, Μαξνχζη, ΣΚ. 

15180. Μαο ρνξεγήζεθε ε ππ. αξηζκφλ πξσηνθφιινπ Κ1/33925/ 6-3-2020 έγθξηζε 

δηεμαγσγήο έξεπλαο ζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο Καιιηζέαο, Κνξπδαιινχ, Ώγίσλ 

Ώλαξγχξσλ, Ώγίαο Παξαζθεπήο θαη Πεηξαηά. 

Βίζνδνο ζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο 

Μεηά θαη ηε ππ‘ αξηζκ. Α1α/ΓΠ.νηθ. 28237/ 5.5.2020 κε ηελ νπνία έγηλε επαλέλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, ν εξεπλεηήο ήξζε ζε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ ζηα νπνία θαη ρνξεγήζεθε έγθξηζε 

δηεμαγσγήο έξεπλαο. Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία: α) έγηλε ππφκλεζε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, θαη β) δεηήζεθε ε είζνδνο ζηα 

ρνιεία επζχλεο ηνπο θαη εζηθή βνήζεηα. Καηά ηε ηειεθσληθή απηή επηθνηλσλία, δεηήζεθε ε 

απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο, ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο. Παξά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ζε 

φια, αλεμαηξέησο, ηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο ηα νπνία ζα ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα 

εκπεηξηθή έξεπλα, ζεκαληηθφο αξηζκφο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, αξλήζεθε ηε είζνδν ηνπ 

εξεπλεηή. Πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ε ζρεηηθή άξλεζε εηζφδνπ, έγηλε επίθιεζε ιφγσλ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο (πεξηνξηζκφ δηάδνζεο θνξσλντνχ Covid 19). Kαηά ζπλέπεηα, ην 

δείγκα, ζηελ παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα, απνηειείηαη απφκαζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα ρνιεία 

Αεχηεξεο Βπθαηξίαο (.Α.Β.) Πεηξαηά, Κνξπδαιινχ θαη Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ.  

πιινγή αηνκηθψλ ηζηνξηψλ 

Οη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ, πεξίπνπ, δηδαθηηθψλ 

εβδνκάδσλ, ήηνη απφ ηηο 22/5/2020 κέρξη θαη ηηο 5/6/2020. Δ επηινγή ηεο Παξαζθεπήο, σο 

εκέξαο ιήςεο ησλ ζρεηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, δελ απνηέιεζε ηπραία επηινγή. Ώπνηέιεζε 

«θνηλή ζπκθσλία», ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο θαη ηνπ εξεπλεηή. Ώο κελ ιεζκνλεζεί 

φηη, θαηά ηελ εκέξα απηή, ζπλήζσο, ην πξφγξακκα ησλ ρνιείσλ «ραιαξψλεη» ελψ νη πάζεηο 

θχζεσο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ γίλνληαη ιηγφηεξν επηηαθηηθέο (νηθνγέλεηα, εξγαζία θ.α.). 

Καηά ζπλέπεηα, νη φπνηνη, ελδερνκέλσο, πεξηνξηζκνί ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, απφ ηελ 
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πιεπξά ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, αιιά θαη ησλ καζεηψλ, θάκπηνληαη. 

Ώλ θαη ν αξρηθφο ζθνπφο, ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ππήξμε ε ζπκκεηνρή καζεηψλ κε βάζε ηελ 

ηππηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ δει. λα θνηηνχλ ζπνπδαζηέο, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ 

ζαξάληα (40) απνπζηψλ, αλά δηδαθηηθφ έηνο, σζηφζν ην θξηηήξην απηφ, θαζνξίζηεθε, ζε 

κεγάιν βαζκφ, απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη απφ ζρεηηθή απφθαζε κε 

ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε θνίηεζε, κφλν ησλ καζεηψλ ηνπ ΄ΐ θχθινπ (ΦΒΚ 1699/05.05.2020). 

Δ παξακνλή ηνπ εξεπλεηή ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο δηήξθεζε πεξίπνπ ηξείο (3) κε ηέζζεξηο 

(4) ψξεο. 

Βλαξθηήξηα εξψηεζε ή αθφξκεζε 

Ο εξεπλεηήο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηνχλ νη βηνγξαθηθέο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

εξγαζηαθφ βίν αθνινχζεζε ηελ θάησζη εθθψλεζε ηεο εηζαγσγηθήο εξψηεζεο (Rosenthal, 

2013: 72-73, πξνζαξκνγή απφ ην Σζηψιεο, 2014: 251) 

(ε παξαθαιψ, παξνπζίαζε κνπ, ζπλνιηθά, ηελ εξγαζηαθή θαη ηελ αηνκηθή ζνπ ηζηνξία. Θα 

ήζεια λα κνπ αθεγεζείο ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ ζνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ). 

Οινθιήξσζε ζπλέληεπμεο- ζπιινγήο δεδνκέλσλ έξεπλαο 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ζπλέληεπμε ν εξεπλεηήο ππέβαιιε ηηο θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθνξηηζηεί ε έληαζε θαη λα ιήμεη νκαιά ε δηαδηθαζία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

5.2.6. Γηαρείξηζε, νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηιέρηεθε ε κε ηκεκαηηθή (νιηζηηθή) νξγάλσζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. Ώπηή ε θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, παξά απηνχ πνπ ζπλδέεη φκνηα. Άιισζηε, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

πηνζέηεζεο ηεο κε δηαηκεκαηηθήο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, απνηειεί ε βηνγξαθηθή 

αθεγεκαηηθή αλάιπζε (Σζηψιεο, 2014).  

Καηά ηελ νιηζηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθήγεζεο, αμηνπνηείηαη φιε ε αθήγεζε 

ελφο αηφκνπ, ελψ εζηηάδεη ζην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο. Ο εξεπλεηήο αλαιχεη ην 

λφεκα, θάζε κέξνπο ηεο αθήγεζεο ζπλεθηηκψληαο ην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηε αθήγεζε ζπλνιηθά (Lieblich, Mashiach&Zibler, 1998). 

Μαγλεηνθψλεζε, ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο θαη απνκαγλεηνθψλεζε 

Kάζε επαγγεικαηηθή βηνγξαθία, καγλεηνθσλήζεθε θαη απνκαγλεηνθσλήζεθε (κεηαγξαθή). 

Καηά ηε δηαδηθαζία, σζηφζν, ιήςεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν εξεπλεηήο, θξαηνχζε θαη 

ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο. Οη ζεκεηψζεηο απηέο, αθνξνχζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα εξγαζίαο, ηηο επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο θαη άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, 

νη νπνίεο, αλαδείθλπαλ ηε βηνγξαθία ηνπ καζεηή φπσο νη εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ε ζηάζε 

ζψκαηνο θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ-ηεο ζπκκεηέρνληνο-νπζαο ζηελ έξεπλά καο καζεηή-ηξηαο. 
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ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν εξεπλεηήο, θξαηνχζε ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαλ θαη κε ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο ηνπνζεηήζεηο, ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο. Οη 

ρεηξφγξαθεο απηέο ζεκεηψζεηο, ζπλέβαιαλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζηελ ζπγθξάηεζε, απφ ηνλ 

εξεπλεηή, ζεκαληηθψλ βηνγξαθηθψλ ιεπηνκεξεηψλ. Οη ιεπηνκέξεηεο απηέο 

«εμαθξηβψλνληαλ», ζηε ζπλέρεηα, θαη φηαλ ν-ε ζπκκεηέρσλ-νπζα, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

καζεηήο, είρε νινθιεξψζεη ηε ζθέςε ηνπ. Οη ρεηξφγξαθεο απηέο ζεκεηψζεηο, βνεζνχζαλ ηνλ 

εξεπλεηή λα κελ ραζεί, ζηελ πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα παξακείλεη πξνζεισκέλνο 

ζην «εδψ θαη ηψξα» ηεο ζπλέληεπμεο. Οη ζεκεηψζεηο απηέο παξνπζηάδνληαλ κε ηε κνξθή 

παξάθξαζεο ή δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ θαη αθνξνχζαλ ζθέςεηο ηνπ- ηεο ζπκκεηέρνληνο-

νπζαο ζηελ έξεπλα καζεηή-ηξηαο. 

ηε ζπλέρεηα δηαλεκήζεθε ην απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα, καζεηέο ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο. Πξφζεζε ηνπ εξεπλεηή ήηαλ θαη ε 

εμαζθάιηζε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ε 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθφ απεζηάιζε ηφζν ζηνπο καζεηέο, φζν 

θαη ζηα .Α.Β. πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

5.3. θνπφο  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ .Α.Β. ζηελ θνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 

5.3.1. Κεληξηθφ εξψηεκα 

Πσο γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπλεηζθνξά ηνπ ρνιείνπ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, ζηελ θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε;  

5.3.2. Yπνεξσηήκαηα 

Πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκψλ ζηελ εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή δσή; 

Πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκψλ ζηε  επαλαζχλδεζε κε ηελ εθπαίδεπζε; 

6. Δπξήκαηα 

6.1 Η ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκψλ ζηελ εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή δσή 

Tα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

γξακκαηηζκψλ ζηε δσή ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο 

(.Α.Β.) Βμαίξεηαη, ηδηαίηεξα, ε ζπλεηζθνξά ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 

αξηζκεηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηελ εξγαζηαθή δσή. πσο είλαη αλακελφκελν, ε ζπλεηζθνξά 

ησλ γξακκαηηζκψλ ζηελ εξγαζία, θάλεη ηνπο καζεηέο λα αηζηνδνμνχλ. Αελ ιείπνπλ, εμάιινπ, 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 209 of 452 

θαη νη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνπλ, επζέσο, ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηήξηνπ ηίηινπ .Α.Β. κε ηε 

εμεχξεζε εξγαζίαο. 

6.1.1. Ο Α. «ειαηοτρωκαηηζηής» 

Ο Ώ. επηζεκαίλεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκψλ (γισζζηθνχ, αξηζκεηηθνχ, θαη 

επηζηεκνληθνχ) ζηελ εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Δ αληηιακβαλφκελε βειηίσζε θάλεη 

ηνλ Ώ. λα αηζηνδνμεί. 

«Καη εδψ ζην ζρνιείν, ηα καζεκαηηθά κε βνεζνχλ ζηε 

δνπιεηά, κεηξψ ζπλέρεηα. ηε Γιψζζα έκαζα λα κπνξψ 

λα κηιήζσ. Αελ κπνξεί λα κηιήζεη έλαο αγξάκκαηνο, έλαο 

πνπ ηα καζαίλεη, ζπλέρεηα, ιάζνο. Ώπφ ζέκα θπζηθήο 

δηάθνξα πξάγκαηα πνπ δελ ηα γλσξίδακε. Αελ καζαίλνπκε 

απιά ηελ ηζηνξία. Βκείο θηηάρλνπκε ην αχξην! Ώπφ ην 

ζρνιείν κε έρνπλ βνεζήζεη. Βίλαη ε δεχηεξε (2) ρξνληά 

πνπ θάλσ γιψζζα. Κάλσ ηδηαίηεξα καζήκαηα. Οη 

θαζεγεηέο εμεγνχλ πνιχ θαιά ην κάζεκα».  

6.1.2 Ο Σ. «θύιαθας» 

Ο Σ. επηζεκαίλεη, ηδηαίηεξα, ηε ζπλεηζθνξά ηεο νξζνγξαθίαο θαη ην γεγνλφο φηη θαλείο δελ 

είλαη ηέιεηνο. 

«Κνηλσληνινγία! Έκαζα πνιιά πξάγκαηα ζην ζρνιείν 

απηφ! Πήξα θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξα! Έκαζα 

νξζνγξαθία θαιχηεξα! Έκαζα, εδψ, νξζνγξαθία! Έθαλα 

ιάζε νξζνγξαθίαο! ζν δεηο καζαίλεηο! Καλείο δελ είλαη 

ηέιεηνο! Νηψζσ πνιχ ραξνχκελνο». 

6.1.3. Ο Δ. «ζσιιογή παιηοζίδερωλ» 

Ο Β. αλαγλσξίδεη φηη ν απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπ .Α.Β., απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

αιιαγή επαγγέικαηνο (έθδνζε άδεηαο νδεγνχ ηαμί) 

«ηψξα ζθέπηνκαη λα ηε δψζσ ηελ επηρείξεζε ζηα παηδηά! 

Σψξα πάλε ζρνιείν, φκσο, ζθέπηνκαη λα κε ηελ δψζσ. 

Σψξα ζθέπηνκαη, λα θάλσ κηα άιιε δνπιεηά, κε νδήγεκα. 

Σαμί. ΐξήθα ηαμί, γηα λα βγάισ δίπισκα γηα ηαμί. Θέισ 

λα αιιάμσ επάγγεικα. Μνπ δεηάλε ραξηί. Μνπ δεηήζαλε, 

γηα λα πάξσ ηαμί, ραξηί ηνπ ζρνιείνπ. Γηα απηφ πέξαζα 

απφ εδψ. Σα θνξηεγά, ηα μέξσ! Μνπ αξέζεη ην νδήγεκα, 

ζηα κεγάια θνξηεγά». 
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6.1.4 Ο Υ. «πιαζηέ» 

Ο Υ. επηζεκαίλεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ .Α.Β ζηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα θαη ζηε δπλαηφηεηα 

εμεχξεζεο εξγαζίαο ζε ζέζε πνπ απαηηεί ηππηθά πξνζφληα, δπλαηφηεηα, πνπ δελ είρε ζην 

παξειζφλ. 

«Κάλακε έλα ηαμίδη δχν εηψλ. Σνπιάρηζηνλ, κπνξψ λα 

γξάςσ έλα θείκελν θαη λα κελ θάλσ ηφζα ιάζε. ε 

γεληθέο γξακκέο ην ζρνιείν πξέπεη λα ζε βνεζήζεη θαη 

ζαλ άλζξσπνο θαη ζηε γλψζε. Πνιχ ζα ραξψ λα έρσ έλα 

ραξηί, λα κνπ αλνίμεη ηα ρέξηα, λα κπσ ζην δήκν, λα 

πηάζσ κηα δνπιίηζα. Έλαο άλζξσπνο ηνπ Αεκνηηθνχ. Ση 

άιιν λα θάλεη; Πηζηεχσ πιαζηέ. Κάλακε ην πξψην βήκα. 

Αελ πεξηκέλσ θαη πνιιά πξάγκαηα. Βθεί, έμσ, ππάξρνπλ 

άλζξσπνη, πνπ έρνπλ βαζκνχο, ηδηφηεηεο, πηπρία θαη 

αθφκα πεξηκέλνπλ ζε θάηη δηαγσληζκνχο. πγθεθξηκέλα 

θαζεγεηήο κνπ -Κνηλσληνινγίαο- είρε θάλεη αίηεζε, θαη 

ηνλ πήξαλ ζήκεξα. Βδψ, θάπνηνο πνπ έξρεηαη, είλαη κηα 

δεχηεξε επθαηξία, γηα λα πάξεη έλα ραξηί. Αελ κπνξείο λα 

θάζεζαη θαη λα πάξεηο έλα ραξηί. Κάπνηνη ζπκκαζεηέο 

κνπ, γλψξηδαλ, αιιά, δπζηπρψο, δελ είραλ ην ραξηί. 

Κάπνηνη, φκσο, ην έρνπλ αλάγθε, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα 

ειηθία, φπσο είκαζηε εκείο». 

6.1.6. Η Π. «οηθολοκηθή κεηαλάζηρηα» 

Δ Π., αλαγλσξίδεη ην νηη ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ .Α.Β. ηεο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα κάζεη θαη λα δηαβάδεη. Αελ παξαιείπεη, σζηφζν, λα αλαθέξεη φηη έρεη αξθεηφ, 

αθφκα, δξφκν λα δηαλχζεη. 

«ην ζρνιείν, ηψξα, κε έρεη βνεζήζεη. Σν ηψξα δελ κνπ 

έρεη θαλεί ρξήζηκν, γηα λα είκαη ζε θάπνην γξαθείν ή 

νηηδήπνηε. Αελ ην έρσ ρξεζηκνπνηήζεη, αθφκα. ίγνπξα, 

δελ ζα ζηακαηήζσ λα θάλσ αηηήζεηο, γηα φ,ηη βγαίλεη. Έρσ 

πάξεη πνιιά πξάγκαηα. Αελ ήμεξα λα γξάςσ. Έρσ κάζεη 

αξθεηά. ηελ Βιιεληθή γιψζζα. Με ηε δηάιεθην, φπσο ηα 

κάζακε απφ ηελ Ώιβαλία. Βδψ είλαη ιάζε. πλερίδσ, 

φκσο, λα ηα ιέσ ιάζνο». 

6.2. Η ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκψλ ζηε ζχλδεζε κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

Σα επξήκαηα, επηζεκαίλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ .Α.Β. ζηελ επαλαζχλδεζε κε ην ππφινηπν 
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ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη ηελ πςειφηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Λχθεην). Οη 

θαηαγεγξακκέλεο δπλαηφηεηεο,  πνπ αλνίγνληαη, κεηά ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ζην .Α.Β. είλαη ε θνίηεζε είηε ζην Γεληθφ Λχθεην (ΓΒ.Λ.) είηε ζην Βπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην (ΒΠΏ.Λ.) 

6.2.1 Ο Α. «οηθολοκηθός κεηαλάζηες» 

ηελ αληίιεςε ηνπ Ώ., ην .Α.Β. παξέρεη ηελ επθαηξία λα κάζεη ηε γιψζζα. λεηξν ηνπ είλαη 

λα ζπλερίζεη κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ΐνεζνχ Ννζειεπηή ζε ΒΠΏ.Λ. 

«Ήηαλ ην φλεηξφ κνπ, κηα κέξα, αλ κπνξψ, πξέπεη λα 

ηειεηψζσ ην ζρνιείν. Ήμεξα ην ζρνιείν, φκσο. Βξρφηαλ 

θάπνηνο θίινο κνπ, παιηφηεξα. Τπήξρε θαη ε δπλαηφηεηα 

λα πάσ ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Ώιιά ιφγσ ηεο 

γιψζζαο, έπξεπε λα δηνξζσζψ ζε θάπνηα πξάγκαηα. 

Ήξζα εδψ θαη γξάθηεθα εδψ. Βίλαη ε δεχηεξε ρξνληά. 

«Θέισ λα πξνρσξήζσ! Να δνχκε πσο ζα εμειηρζεί! Να 

πάσ λνζειεπηήο ζε ΒΠΏ.Λ. Καη, αλ ηα πξάγκαηα πάλε 

θαιά, λα πάσ παλεπηζηήκην. ηαλ θάπνηνο είλαη ζαξάληα 

ρξνλψλ, θαη πάεη ζαξάληαπέληε βαξαίλεη θαη ην κπαιφ θαη 

ην ζψκα. Θέισ λα πάσ ζηελ Εαηξηθή! Ώλάινγα κε ηε 

βνήζεηα πνπ ζα έρσ απφ ηνπο γχξσ κνπ». 

6.2.2. Η Π. «οηθολοκηθή κεηαλάζηρηα» 

Δ Π. αλαγλσξίδεη φηη ζα έπξεπε, εδψ θαη πνιχ θαηξφ, λα είρε ιάβεη ηελ απφθαζε λα 

παξαθνινπζήζεη ην ζρνιείν. ηελ αληίιεςή ηεο, ε κε παξαθνινχζεζε, ηζνδπλακεί κε κηα 

ζεκαληηθή απψιεηα. 

«θέπηνκαη λα ζπλερίζσ θαη ζην Λχθεην. Σν έρσ πάξεη 

απφθαζε. θέπηνκαη φηη πήγαλ θάπνηα ρξφληα ρακέλα» 

6.2.3. Ο Σ. «θύιαθας» 

Ο Σ. αλαγλσξίδεη, ηδηαίηεξα, ηε ζπκβνιή ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ, ζηελ δπλαηφηεηα 

λα ζπλερίζεη ζπνπδέο ζε επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Λχθεην). 

«ην ζρνιείν κνπ άξεζε. Ήζεια λα ζπνπδάζσ Σφηε, 

σζηφζν, ήηαλ δηαθνξεηηθέο νη επνρέο. Κακία ζρέζε κε 

ηψξα! Αελ είρα ηληεξλέη ή ηάκπιεη, λα πξνρσξήζσ! Σψξα 

ε ηερλνινγία έρεη πξνρσξήζεη! Αελ ππήξραλ απηά. Σψξα 

λα πάσ, ζην Λχθεην, κπνξψ! Να θάλσ, κέζσ ππνινγηζηή, 

κάζεκα! Σψξα δελ κπνξψ, ην παηδί λα πεγαίλεη 
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δξαζηεξηφηεηεο, θαη λα πεγαίλσ! Σψξα, πνπ είκαη 

ζαξάληαέμη ρξνλψλ. Έθαλε κάζεκα απφ ηνλ ππνινγηζηή, ν 

γηφο κνπ, θαη είλαη δέθα ρξνλψλ! Αελ έκεηλε πίζσ ζηα 

καζήκαηα! Βίλαη θίλεηξν! Βίζαη ζπίηη ζνπ θαη θάλεηο 

κάζεκα».  

πκπεξάζκαηα  

Δ παξνχζα εξγαζία, αλαδεηθλχεη, κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ έλλνηα ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ, ζηα πιαίζηα  ησλ .Α.Β.. Οη θαιέο πξαθηηθέο ελζαξξχλνπληελ«αηζηφδνμε 

ζέζε γηα ηε δσή» ησλ ζπνπδαζηψλ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν: α)εμεηδηθεχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ «πσο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» (Ώλάγλνπ 2011) θαη β) επηβεβαηψλνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο είλαη ε 

πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή αλάπηπμε (ΦΒΚ 1003/22-7-2003). Σν απνιεζζέλ πιηθφ 

(Μπάξινο &Γψγνπ, 2015), αλαπιεξψλεηαη απφ ηηο επθαηξίεο δσήο, πνπ πξνζθέξνληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο.Ώπηέο νη επθαηξίεο δσήο: α) αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε γηα αλάιεςε ησλ επζπλψλ, β) ελζαξξχλνπλ ηελ απηνππνζηήξημε θαη  β) 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη. Βπηζηέγαζκα, ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ δσήο είλαη ε θηήζε ηνπ Ώπνιπηήξηνπ 

ηίηινπ ή ε θαη εμεχξεζε- αιιαγή ηεο εξγαζίαο.  

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1: ε ζπλεηζθνξά ησλ  επθαηξηψλ δσήο ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ .Γ.Δ. 

Σα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο δσήο, φπσο: α) ε ζηήξημε ζηηο 

δπλάκεηο:  «εκείο θηηάρλνπκε ην αχξην», «δελ ζα ζηακαηήζσ λα θάλσ αηηήζεηο γηα φ,ηη 

βγαίλεη», β) ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεηζθνξάο, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ, ζην θνηλφ θαιφ: 

«θαλείο δελ είλαη ηέιεηνο» θαη  γ) ε αλάιεςε ησλ επζπλψλ: «δελ κπνξείο λα θάζεζαη θαη  λα 

πάξεηο έλα ραξηί».  ε απηφ ην πιαίζην ε νπηηθή ησλ καζεηψλ θαη ν αλαζηνραζκφο, κπνξεί λα 

πλερίδσ ζπνπδέο 

ζην Λχθεην 

Δθθηλψ λέα εξγαζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα 

Αηζηνδνμία 

Δπθαηξίεο δσήο  ζηα πιαίζηα ησλ .Γ.Δ. 

 

 
Μαζαίλσ λα ζηεξίδνκαη ζηηο 

δπλάκεηο κνπ 

 

πλεηζθέξσ 

 

Αλαιακβάλσ  

ηηο επζχλεο  

κνπ 

 

Η νπηηθή ησλ καζεηψλ 

(αλαζηνραζκφο) 
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εμεηδηθεχζεη ην πψο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ .Α.Β. (Ώλάγλνπ, 2011), ηελ έλλνηα 

ηεο ζρεζηαθήο  γλψζεο (Belenky, 2007) θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζρεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ 

(McGregoretal., 2015). Kαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα α) λα 

ζπλερίζνπλ ζπνπδέο ζε πςειφηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Λχθεην) «Θέισ λα πξνρσξήζσ!», 

«Σν έρσ πάξεη απφθαζε», «Σψξα λα πάσ, ζην Λχθεην, κπνξψ!» θαη β) λα εθθηλήζνπλ λέεο 

εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο: «ηψξα ζθέπηνκαη, λα θάλσ κηα άιιε δνπιεηά, κε νδήγεκα». 

Μέζα απφ απηή ηε δηαδξνκή, νη καζεηέο καο κπνξνχλ λα αηζηνδνμνχλ. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλάο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλζηε θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ 

γξακκαηηζκψλ θαη ησλ ζπκβνχισλ.Oη επθαηξίεο δσήο, είλαη δπλαηφλ λα εκπινπηίζνπλ ηα 

ζρέδηα δξάζεο, ηε ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή ή θαη ηε δηδαζθαιία.  Δ ζπδήηεζε πνπ ζα 

επαθνινπζήζεη, θαιφ είλαη, λα αλαδείμεη ηε απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά: α) ησλ επθαηξηψλ δσήο 

θαη  β) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλζηελ εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ. 

Πξνηάζεηο 

Πξνθεηκέλνπ, σζηφζν, λα επηηεπρζεί ε αηζηφδνμε ζέζε, είλαη απαξαίηεην λα 

ζπζηεκαηνπνηεζνχλ θαη λα εμεηδηθεπηνχλ νη αθνινπζνχκελεο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ .Α.Β.. Οη θαιέο απηέο πξαθηηθέο  ζα 

αλαδείμνπλ, πεξαηηέξσ, ην πψο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Ώλάγλνπ, 2011).Γηα απηφ ην 

ζθνπφ, ε έξεπλα πνπ ζα επαθνινπζήζεη, θαιφ είλαη λα εζηηάζεηζε ζέκαηα φπσο: α) καζαίλσ 

λα ζηεξίδνκαη ζηηο δπλάκεηο κνπ, β) ζπλεηζθέξσ, γ) αλαιακβάλσ ηηο επζχλεο 

κνπ.Ώλακέλεηαη λα  παξαηεξεζνχλ, αλά ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

θαηαγεγξακκέλεο αθνινπζνχκελεο θαιέο πξαθηηθέο. 
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Πξνθιήζεηο ζε θαηξνχο Φεθηαθήο κεηάβαζεο: Σα ζρνιεία σο νξγαληζκνί κάζεζεο 

Challenges in times of Digital Transition: Schools as Learning Organisations 

πχξνο Κηνπιάλεο, χκβνπινο Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π) skioulanis@iep.edu.gr  

Spyros Kioulanis, Scientific Counselor of Institute of Educational Policy, skioulanis@iep.edu.gr 

 

 

 

Abstract: This article provides a brief overview of the seminar on "Challenges in the Age of 

Digital Transition: Schools as Learning Organizations", organized by the Portuguese 

Presidency of the Council of the European Union on 9 April 2021, online. It was a meeting 

that highlighted the challenges associated with digital transformation brought by COVID-19, 

but also a step towards discussing the impact of digital transformation on school education 

systems. At the same time, the organization of schools in terms of leadership, collaborative 

work and professional development of teachers, innovative teaching techniques and changes 

in the curriculum were discussed. In the frame of the seminar, keynote speeches  and 

discussions were made in sessions (breakout rooms). Significant conclusions have been drawn 

which can contribute to the prospect of recovery in an action plan for digital education in the 

European Union 2021-2027. 

Keywords: Digital transition, distance learning, schools as learning organizations  

Πεξίιεςε: ην άξζξν απηφ παξαηίζεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα: 

"Πξνθιήζεηο ζηελ επνρή ηεο Φεθηαθήο Μεηάβαζεο: ηα ζρνιεία σο Οξγαληζκνί Μάζεζεο", 

ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Πνξηνγαιηθή Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηηο 9 Ώπξηιίνπ 2021, δηαδηθηπαθά. Ήηαλ κία ζπλάληεζε ε νπνία αλέδεημε ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ θέξλεη ε COVID-19, αιιά 

θαη έλα βήκα παξαθάησ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ν αληίθηππνο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηα ζρνιηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Παξάιιεια, ζπδεηήζεθε ε 

νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ ζε ζέκαηα εγεζίαο, ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηλνηφκεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα. ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θεληξηθέο νκηιίεο αιιά θαη  

ζπδεηήζεηο ζε ζπλεδξίεο (breakout rooms) γχξσ απφ ζεκαληηθά θαη επίθαηξα ζέκαηα. 

ΐγήθαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηθαλά λα πξνζθέξνπλ ζηελ πξννπηηθή αλάθακςεο ζε έλα 

ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε 2021-2027. 

Λέμεηο θιεηδηά: Φεθηαθή κεηάβαζε, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζρνιεία σο νξγαληζκνί 

κάζεζεο 
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1. Κεληξηθέο Δηζεγήζεηο: ην ςεθηαθφ ηαμίδη έρεη αξρίζεη! 

ηηο θεληξηθέο εηζεγήζεηο αλαθέξζεθε φηη ζην έσο ηψξα ρξνληθφ πιαίζην ελφο έηνπο ηεο 

παλδεκίαο (Μάξηηνο 2020, έσο Ώπξίιηνο 2021) αλαδείρζεθαλ ηέζζεξα θξίζηκα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ:  

 ζηηο ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ θαη ζηε ζπλδεζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν,  

 ζηε γεληθφηεξε νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα,  

 ζηελ ςεθηαθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,  

 ζηηο θαηλνηφκεο παηδαγσγηθέο.  

Βηδηθφηεξα, αλαθέξζεθε φηη νη εζληθέο πιαηθφξκεο δελ ήηαλ ζρεδηαζκέλεο γηα ηφζν έληνλε 

ρξήζε, κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Βπίζεο 

αλαθέξζεθαλ ζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη ζπλδεζηκφηεηαο, ηφζν ζηα ζρνιεία, φζν θαη ζηηο 

νηθείεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Ώθφκε ε ςεθηαθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ δελ ήηαλ απηή πνπ ζα έπξεπε λα είλαη 

ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ εχθνια νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί, δελ δηέζεηαλ ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ηηο θαηλνηφκεο παηδαγσγηθέο 

πνπ απαηηνχληαλ ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ή θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο online αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ.  

Σνλίζηεθε φηη γηα ηελ πξνζέγγηζε απηψλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ μαθληθά, 

απαηηνχληαη αιιαγέο ζε πνιιά επίπεδα, θαζψο πιένλ ε κάζεζε κεηαθηλείηαη έμσ απφ ηε 

ζρνιηθή αίζνπζα θαη γεληθφηεξα έμσ απφ ην ζρνιείν. Δ ςεθηαθή αίζνπζα είλαη κία λέα 

πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία απαηηεί λέεο ζπλζήθεο πξνζέγγηζεο απφ θάζε άπνςε, δειαδή: λέεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, δεμηφηεηεο ςεθηαθήο κάζεζεο θαη λένπο ξφινπο. 

Γεληθά νη πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ην πξψην lockdown αθνξνχλ (Βηθφλα 1): 

 Σνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηελ ηερληθή ππνζηήξημή ηνπο, ηε 

ζπλεξγαηηθή εξγαζία, θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή πιηθνχ θαη εκπεηξηψλ. 

 Σνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

ππνζηήξημεο, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή θαη αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε. 

 Σηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, κε έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή εξγαζία, αιιά 

θαη ηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία. 

 Σελ απνδνηηθή, δνκεκέλε θαη ζαθή ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε 

θάζε επίπεδν. 
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Δηθφλα 1. Πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ην πξψην lockdown 

Ώπφ άπνςε δηδαθηηθήο, θπξίαξρα ζηνηρεία πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη: 

 ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ,  

 νη  ηερληθέο κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε,  

 ε γλψζε ησλ κνληέισλ ηνπ Blended learning,  

 νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο  ―ζχγρξνλεο‖ θαη ―αζχγρξνλεο‖ ηειεθπαίδεπζεο,  

 ε εθαξκνγή λέσλ θαη πην επέιηθησλ ηερληθψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ.  

Βηδηθφηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ δηαδηθηπαθά, πέξα απφ ηελ απαξαίηεηε 

γλψζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ηνλίζηεθε φηη απαηηείηαη θαη κία ππνζηήξημε ζηελ 

παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ.  

Χζηφζν, έλα λέν ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ε «επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ κάζεζεο», θαζψο ε 

δηδαθηηθή ψξα δε ζηακαηά πιένλ ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ηζρχνπλ, αιιά 

επεθηείλεηαη θαη πέξαλ απηψλ, ιφγσ αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, φηαλ, δειαδή, νη 

καζεηέο/ηξηεο έρνπλ παξάιιεια λα κειεηήζνπλ πιηθφ θαη ζε κηα πιαηθφξκα αζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο. 

Παξάιιεια, αλαδεηθλχνληαη θαη κία ζεηξά απφ άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθαιή 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ  πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα 

ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία, αθελφο, έρνπλ κία ηερλνθξαηηθή δηάζηαζε σο πξνο ηε 

δηαρείξηζή ηνπο, αθεηέξνπ θαη κία παηδαγσγηθή δηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη ε έιιεηςε 
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εκπηζηνζχλεο ζε κία καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη, βιάπηεη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο 

θαη ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε κάζεζε. 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία απνηειεί ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο ζηε 

κάζεζε, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη απηή απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο. Μία βαζηθή θαηεχζπλζε σο πξνο απηή ηελ πξννπηηθή γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο. Γηα λα γίλεη βέβαηα απηφ απαηηείηαη έλαο 

αλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

εξεπλεηήο θαη ελνξρεζηξσηήο θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα. πλάκα, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλεξγάηε πνπ ζα εκπλέεη θαη ζα 

θαηεπζχλεη ζηελ αλαδήηεζε ηεο λέαο γλψζεο, αιιά ζα καζαίλεη θαη ν ίδηνο κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία θαη ζα εμειίζζεηαη (Βηθφλα 2). 

 

Δηθφλα 2. Αλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Χζηφζν, δε κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ην γεγνλφο φηη παξά ηηο έθηαθηεο θαη αληίμνεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ, νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ εθείλνη πνπ αγθάιηαζαλ ηελ πξφθιεζε λα 

δηαηεξήζνπλ αλνηθηέο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη λα ζπκβάιινπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε 

ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε έλα θπζηνινγηθφ πιαίζην αλεμάξηεηα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ. (Βηθφλα 3). 
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Δηθφλα 3. Η ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πξνθιήζεηο 

ΐεβαίσο κία πνξεία πξνο ηελ απηνλνκία ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, δε κπνξεί 

λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο θαηαβάιινπλ σο πξνο απηφ νη 

ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Έηζη κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηθαλή λα ζπκβάιιεη ζε απηή ηελ 

πξννπηηθή είλαη νη αιιαγέο ζηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (Βηθφλα 4). 

ην πιαίζην απηφ  ηνλίζηεθε φηη κέρξη θαη ην 2030 ην γλσζηηθφ κέξνο ηεο κάζεζεο ζα έρεη 

κάιινλ κηθξή αμία, θαζψο ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα νδεγεί ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο  

ζην λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά, αλεμάξηεηα θαη ζπλεξγαηηθά κε πιήξε γλψζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. 

πλνςίδνληαο ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζηε λέα απηή επνρή κπνξνχλ λα δψζνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη, ζα κπνξνχζακε λα 

αλαθεξζνχκε: 

 ζηελ αλάγθε γηα απφθηεζε λέσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο/ηξηεο, 

 ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ηφζν ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά 

θαη γεληθφηεξα, 

 ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, 

 ζηελ θξηηηθή ζθέςε, θαη  

 ζηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε. 

Μία γεληθή εθηίκεζε γηα ηνλ πξψην απηφ ρξφλν ηεο παλδεκίαο ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη φηη ην 

ςεθηαθφ ηαμίδη έρεη πιένλ αξρίζεη. Αελ είλαη ηπραίν πσο ζην δηάζηεκα απηφ έγηλαλ 

επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη ζπλδεζηκφηεηα, ζηνηρείν, ίζσο, πνπ ζπλέβαιε  θαη ζην λα γίλνπλ 

πνιιά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζρνιείσλ θαη ρσξψλ, πνπ απνδείρζεθαλ  ρξήζηκα ζε φηη 

αθνξά ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. 
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2. Απφ ηελ αλαζηάησζε ζην κεηαζρεκαηηζκφ 

Βίλαη γεγνλφο φηη ε αηθλίδηα εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, επέθεξε κία 

αλαζηάησζε ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ. Χζηφζν, ηνλίζηεθε φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα πεξάζνπκε απφ ηελ αλαζηάησζε πνπ επέθεξε απηή ε θξίζε ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο φιεο θαηάζηαζεο πξνο κία ςεθηαθή πξννπηηθή.  

 Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο ηα πξψηα ζηνηρεία πνπ ήδε θαίλνληαη σο νθέιε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα είλαη: 

 πεξηζζφηεξε θαη πην εχθνιε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ, 

 παηδαγσγηθή θαηλνηνκία ζε θάζε θαηεχζπλζε πνπ αθνξά ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο, 

αμηνιφγεζεο θ.ά, 

 ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία, 

 πην απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε, ιφγσ κεραλνξγάλσζεο. 

Πεξλψληαο πάλησο ζηε λέα απηή θαηάζηαζε ηνλίζηεθε φηη νη καζεηέο/ηξηεο  ζα πξέπεη λα 

έρνπλ πξνζδνθίεο, δέζκεπζε θαη θίλεηξα γηα κάζεζε θαη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε 

απηή ηελ πξννπηηθή. Ώπηφ βέβαηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, 

θαζψο πξηλ ηνπο νδεγήζνπκε ζηελ απηφλνκε κάζεζε, ζα πξέπεη λα εληζρχζνπκε ηα θίλεηξά 

ηνπο πξνο ηε κάζεζε.  

Πάλησο ζε έξεπλεο πνπ γίλνληαη είλαη έθδειε ε επηζπκία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα επηζηξέςνπλ 

ζην ζρνιείν (Βηθφλα 4). Χζηφζν πέξα απφ απηή ηνπο ηελ επηζπκία ε ςεθηαθή επνρή ζηελ 

εθπαίδεπζε ήξζε γηα λα κείλεη θαη ζε καο επαθίεηαη λα εθκεηαιιεπηνχκε απηή ηελ 

πξννπηηθή, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηάιιειεο σο πξνο απηφ ζπλζήθεο.  
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Δηθφλα 4. πλαηζζήκαηα γηα ηελ επηζηξνθή ζην ζρνιείν 

Παξάιιεια θαη ζε φηη αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απαηηείηαη θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ 

ρξφλνπ φηαλ θαλείο εξγάδεηαη κπξνζηά απφ κία νζφλε, ελψ ζεκαληηθή είλαη ε δηακνίξαζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνχλ ζηα εξγαιεία κάζεζεο θαη γεληθφηεξα ζηηο 

πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο κάζεζεο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ πιένλ λννχληαη σο ελνξρεζηξσηέο θαη εκπλεπζηέο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

αλαδχνληαη λένη ξφινη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιιαγή, ηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα, ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο (Βηθφλα 5). 

 

Δηθφλα 5. Νένη ξφινη εθπαηδεπηηθψλ 

Ώπφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ, δελ έιεηςαλ πάλησο θαη θαιέο πξαθηηθέο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ. 
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ηελ πξννπηηθή απηή κπνξεί λα εληάμεη θαλείο ηελ πξφλνηα πνπ είρε ε Κξναηία λα δψζεη 

έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, απφ ην 2015 θαη κεηά, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ πιαηθφξκεο θαη 

πξνζθέξζεθε ζρεηηθφ πιηθφ ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο, ελψ απφ ην 2017 θαη κεηά έγηλαλ θαη 

αιιαγέο σο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. ΐεβαίσο απηφ πνπ 

ζπλάγεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη νη ρψξεο πνπ ςεθηαθά ήηαλ πεξηζζφηεξν έηνηκεο 

πξνζέγγηζαλ κε κία θαιχηεξε πξννπηηθή ηελ έθηαθηε απηή θαηάζηαζε πνπ δνχκε ζήκεξα. 

Χζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ππήξμαλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ 

φιε θαηάζηαζε φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Εξιαλδία φπνπ άλνημαλ ηελ ―distance learning 

page‖, κία πιαηθφξκα κε πεγέο θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, σο κία ζπλνιηθή πξνζέγγηζε γηα ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα (whole school approach). 

ΐεβαίσο αλαθέξζεθαλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δψζεο επηθνηλσλία. Ώπηφ έγηλε νξαηφ απφ ηελ άπνςε θπξίσο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Γαιιία φπνπ απηά ιεηηνπξγνχλ κε πνιιά 

εξγαζηήξηα, ηα νπνία δε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

3. Δξγαζία ζε νκάδεο (Breakout sessions) 

Μεηά απφ ηηο θεληξηθέο νκηιίεο, αλαπηχρζεθαλ νκάδεο πάλσ ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο 

πνπ αθνξνχζαλ: 

 ζηελ ππνζηήξημε ηεο εγεζίαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

ζρνιείν,  

 ζηελ πξναγσγή λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ,  

 ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ψζηε λα σθειεζνχλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

θαη 

 ζηε δέζκεπζε ηεο θνηλφηεηαο ζηε ζρνιηθή κάζεζε. 

ην πιαίζην απηφ εληνπίζηεθαλ δχν παξάκεηξνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: ε αξρηθά 

―κνλαρηθή‖ φπσο νλνκάζηεθε πνξεία ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, αιιά θαη ε αληίζηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αιιαγή. Σνλίζηεθε, ζπλάκα φηη αλαδείρζεθαλ λένη ηξφπνη κάζεζεο εμ 

αηηίαο ηεο παλδεκίαο, θαζψο θαη ε πξννπηηθή λα αιιάμνπκε ην λφεκα ηεο γλψζεο, ζε γλψζε 

ηνπ πψο νη καζεηέο/ηξηεο ζα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ, ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απηφλνκνη/εο, 

αιιά θαη απξηαλνί ελεξγνί πνιίηεο κε αλεπηπγκέλε θξηηηθή ηθαλφηεηα.  

Αηαπηζηψζεθε φηη ε κεηάβαζε ζηε λέα απηή θαηάζηαζε δελ είλαη κία εχθνιε δηαδηθαζία. 

Μάιηζηα, είλαη γεγνλφο φηη επέθεξε άγρνο ζε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, ηδηαίηεξα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, ζε ζεκείν πνπ ε θαηάζηαζε απηή λα ηνπο δεκηνπξγήζεη κία ςπρνινγηθή πίεζε. 
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ε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην νη θπβεξλήζεηο λα εληζρχζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε 

λα θαιχςνπλ ηα θελά απηά κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, αιιά θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, 

θπξίσο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Βπξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

εκαληηθφ είλαη επίζεο λα ελδπλακψζνπκε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ψζηε λα γίλνπλ 

πην επέιηθηνη θαη ραξνχκελνη, λα απνιακβάλνπλ ηε κάζεζε θαη γηα απηφ ρξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε, ειθπζηηθέο πεγέο κάζεζεο, γλψζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ππνδνκέο θαη 

εμνπιηζκφ, θαζψο θαη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. 

Σέινο, ζηε δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη είλαη ζεκαληηθφ λα εκπιαθεί γεληθφηεξα ε θνηλφηεηα 

θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηνχληαη ζπλεξγαζίεο θαη εμσζηξέθεηα, θέληξα έξεπλαο θαη 

αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη εηδηθά ζεκηλάξηα ζε γνλείο θαη 

θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο.  

πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο ηε δηαδηθαζία κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε θάπνηεο ιέμεηο θιεηδηά, πνπ θαίλεηαη 

λα έρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επνρή ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο. Ώλάκεζα ζε απηέο 

βξίζθεηαη ε επθνιία ζηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα πνπ θαίλεηαη φηη παίδεη έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή θαη δίρσο πξνβιήκαηα κεηάβαζε. ε ζεκαίλνπζα ζέζε 

βξίζθεηαη θαη ε έλλνηα ηεο επεκεξίαο κε ηε ινγηθή ηνπ λα ππάξρεη έλα επράξηζην καζεζηαθφ 

θιίκα πνπ ζα εληζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο. Αειαδή, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ, ψζηε λα αηζζάλνληαη άλεηα, ζε βαζκφ πνπ λα έρνπκε 

θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κάζεζεο, φρη κφλν ζε γλσζηηθφ, επίπεδν, αιιά θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο.  

Εδηαίηεξν ζηνηρείν απνηειεί θαη ε επηθνηλσλία, ε νπνία ζπγθξνηεί κία απαξαίηεηε παξάκεηξν 

επηηπρίαο. ην πιαίζην απηφ αλαθεξφκαζηε ζηελ επηθνηλσλία ηφζν εληφο ζρνιείνπ, φζν θαη 

ζηελ επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ζηελ επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη 

επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

Δ Σερλνινγία βεβαίσο θαη απνηειεί έλα ζηνηρείν απαξαίηεην ζηελ πνξεία ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, φπνπ ηα ζρνιεία ζεσξνχληαη θαη σο ςεθηαθά νηθνζπζηήκαηα. Χζηφζν ε 

δηάζηαζε πνπ ηνλίδεηαη  είλαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Δ ιέμε θιεηδί πάλησο πνπ θαίλεηαη λα ζπλνςίδεη φιν ην πιαίζην αιιά θαη ηε θηινζνθία 

απηήο ηεο αηθλίδηαο κεηάβαζεο, είλαη ε αιιαγή. Ώιιαγή ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, 

αιιά θαη ζηνπο ξφινπο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο ε 

αλαγθαηφηεηα απηή απνηειεί θαη κία επθαηξία πξνο έλα πνηνηηθφ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ζε ζεκείν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε πσο απηή κνηάδεη λα είλαη ηειηθά ε πην θαηάιιειε ζηηγκή 

γηα αιιαγή! 
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Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

―The Role of Digital in Changing the School Organisation" Keynote speaker: Adelaide 

Franco (PT Expert on Change Management in Education Organisations), Panel on 

the same topic with: Sara Moura (Portuguese School Principal) Agapi Vavouraki 

(Greek EA Primary School Principal, A.L. Hellenic OU), Seminar on "Challenges in 

times of Digital Transition: Schools as Learning Organisations", 

https://www.2021portugal.eu/en/events/seminar-on-challenges-in-times-of-digital-

transition-schools-as-learning-organisations/ 

Carlos Medina (Head of Service of European Projects at the National Institute of Educational 

Technologies and Teacher Training in Spain), Seminar on "Challenges in times of 

Digital Transition: Schools as Learning Organisations" 

https://www.2021portugal.eu/en/events/seminar-on-challenges-in-times-of-digital-

transition-schools-as-learning-organisations/ 

Conclusions and Closing Session, Maria João Horta - Deputy Director-General for Education, 

Seminar on "Challenges in times of Digital Transition: Schools as Learning 

Organisations" https://www.2021portugal.eu/en/events/seminar-on-challenges-in-

times-of-digital-transition-schools-as-learning-organisations/ 

Panel on the ―European Perspective of the Professional Development of Teachers in the 

Digital Education Area: Lessons learnt from the Pandemic‖, Moderator: Yves Punie 

(Joint Research Centre of the EC) Guests: Croatia - Katarina Grgec, Ministry of 

Science and Education in Croatia, France - Alain Thillay, French Ministry of 

Education, Youth and Sports, Republic of Ireland - Ciara O‘Donnell, National 

Director of the Professional Development Service for Teachers, Seminar on 

"Challenges in times of Digital Transition: Schools as Learning Organisations"  

https://www.2021portugal.eu/en/events/seminar-on-challenges-in-times-of-digital-

transition-schools-as-learning-organisations/ 
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Η εηδηθφηεηα Βνεζνχ Ννζειεπηή ζην Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ: Μηα εκπεηξηθή έξεπλα ζηε Γπηηθή Διιάδα. 

The specialty of Nursing Assistant in Post – Secondary Year – Apprenticeship Class of 

Vocational High Schools: An Empirical Research in Western Greece. 

Πεξηθιήο Ρφκπνιαο, RN, BSc, MSc, MEd, PhD(c),ΣερλνινγηθφΠαλεπηζηήκηνΚχπξνπ, 

ps.rompolas@edu.cut.ac.cy 

Periklis Rompolas, RN, BSc, MSc, MEd, PhD(c), Cyprus University of Technology, ps.rompolas@edu.cut.ac.cy 

 

 

 

Abstract: Vocational Education and Training has for many years been the second choice in 

education systems worldwide. But the majority of European countries have designed and 

implemented apprenticeship programs with a combination of theoretical and practical training 

to deal with demographic and socio-economic changes that exacerbate the big problem of 

young people for countries that are unemployed. In this light, in Greece in recent years, 

apprenticeship programs have been implemented in the post-secondary cycle of Vocational 

High Schools with the specialty of Nursing Assistant belonging to those with high demand 

among those offered. The aim of this research based on a systematic bibliographic review of 

domestic and international literature was the evaluation of the institution "Post-Secondary 

Year - Apprenticeship" in Western Greece, through the study of those involved as a teacher 

and instructor/ supervisor of the workplace. This substantiates the problems identified and the 

benefits that are recorded both for apprentices, teachers, employers, and for schools in 

particular, but also the local or national community and economy in general. The role of 

teachers/ supervisors emerges as particularly important, while the proposals for the 

improvement of the institution that are formulated are a valuable feedback tool regarding the 

viability of the institution. 

Keywords: Post-Secondary Year-Apprenticeship Class, Nursing Assistant, Western Greece 

Πεξίιεςε: Δ Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ππήξμε γηα πνιιά ρξφληα ε δεχηεξε 

επηινγή ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο. κσο νη επξσπατθέο ρψξεο ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ζρεδηάζεη θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα καζεηείαο κε ζπλδπαζκφ 

ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο πξνο αληηκεηψπηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ εληζρχνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα ησλ λέσλ γηα ηα 

θξάηε πνπ είλαη ε αλεξγία. Τπφ απηφ ην πξίζκα ζηελ Βιιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα καζεηείαο ζην κεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ ησλ 

Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ κε ηελ εηδηθφηεηα ΐνεζνχ Ννζειεπηή λα αλήθεη ζε απηέο κε 

πςειή δήηεζε κεηαμχ απηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο βάζεη 

ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

ππήξμε ε απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ «Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο» ζηε Απηηθή 

mailto:ps.rompolas@edu.cut.ac.cy
mailto:ps.rompolas@edu.cut.ac.cy
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Βιιάδα, κέζσ ηεο κειέηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θη εθπαηδεπηή/ επφπηε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Έηζη ζηνηρεηνζεηνχληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη θαη ηα νθέιε πνπ θαηαγξάθνληαη ηφζν γηα ηνπο 

καζεηεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εξγνδφηεο, θαη γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

εηδηθφηεξα, αιιά θαη ηελ ηνπηθή ή εζληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία επξχηεξα. Ο ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/ επνπηψλ αλαδχεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, ελψ νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ 

ζεζκνχ πνπ δηαηππψλνληαη απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν αλαηξνθνδφηεζεο σο πξνο ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαιπθεηαθφ Έηνο–Σάμε Μαζεηείαο, ΐνεζφο Ννζειεπηή, Απηηθή Βιιάδα 

Δηζαγσγή 

Δ Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (Β.Β.Κ.) γηα πνιιά ρξφληα δελ απνηέιεζαλ 

επηινγή ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο, φκσο ζήκεξα πνιιέο ρψξεο φπσο 

απηέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ αλαπηχμεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο ελίζρπζήο ηνπο. Οη 

πνιηηηθέο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ζηφρεπζε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ζηνπο λένπο θαη ηελ νκαιή είζνδν απηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. 

Μεηαμχ άιισλ ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο είλαη ζην επίθεληξν κηαο θαη ζπλδπάδνπλ ηε 

ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο.  

Δ Βιιάδα βαζηδφκελε ζηηο επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο θαη θαηεπζχλζεηο πέξαλ ησλ 

Βπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ώπαζρφιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζρεδηάδεη θαη 

πινπνηεί πξνγξάκκαηα καζεηείαο κε ηε κνξθή ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο 

Μαζεηείαο ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΒΠΏ.Λ.) ηεο ρψξαο. ην ζεζκφ απηφ εκπιέθνληαη 

καζεηεπφκελνη, εθπαηδεπηηθνί, ζηειέρε εθπαίδεπζεο, επηηειηθέο δνκέο, εξγνδφηεο θη 

εθπξφζσπνί ηνπο, θνηλσληθνί θη επαγγεικαηηθνί θνξείο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε αηνκηθή 

ζπκκεηνρή ιακβάλεη επαγσγηθά ηε δηάζηαζε ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο. 

Δ εηδηθφηεηα ΐνεζνχ Ννζειεπηή βξίζθεηαη ζε πςειή ζέζε πξνηίκεζεο κεηαμχ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο, φπνπ νη ζηαηηζηηθέο θαηαγξαθέο 

δείρλνπλ κηα ζεηηθά αλνδηθή πνξεία σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ ζεζκφ επξχηεξα. 

1. Η εηδηθφηεηα «Βνεζφο Ννζειεπηή» ζην Μεηαιπθεηαθφ Έηνο - Σάμε 

Μαζεηείαο 

Με Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (Τ.Ώ.) πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 3115/ΐ‘/31-07-2018 

θαζνξίζηεθε ην Π.. εηδηθφηεηαο «ΐνεζφο Ννζειεπηή». Βπηζεκαίλεηαη φηη ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ (Π..) δελ εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θη 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά αθνξά πεξηζζφηεξν ζε ελφηεηεο ηεο λνζειεπηηθήο 

επηζηήκεο. Βπίζεο δελ παξαηεξείηαη επειημία ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

αζθεζεί ν καζεηεπφκελνο κηαο θαη ζα αθνινπζεζεί ην ίδην Π.. αλεμαξηήηνπ ραξαθηήξα ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο. ην Π.. ηεο εηδηθφηεηαο 
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είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 203 σξψλ εθ ησλ νπνίσλ νη 161 αθνξνχλ θαλαλεκεκέλεο ζε 

καζεζηαθέο ελφηεηεο, ελψ 42 ψξεο αθνξνχλ ηελ «Βπέιηθηε Γψλε». ε απηή ηελ ελφηεηα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επειημίαο ζε καζεζηαθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθά 

ελδηαθέξνληα θαη επρέξεηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Π.. ηδηαηηεξφηεηεο ηνπηθνχ ή άιινπ 

ραξαθηήξα. Βπί ηεο εθαξκνγήο ησλ Π.., νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο λα ζπζρεηίδνληαη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πιαηζίνπ πηζηνπνίεζεο. 

2. Η εηδηθφηεηα Βνεζνχ Ννζειεπηή ζηελ Π.Γ.Δ. Γπηηθήο Διιάδαο 

Δ καζεηεία ησλ ΒΠΏ.Λ. ζηελ Βιιάδα πινπνηήζεθε ζηηο εμήο θάζεηο: 

 Αϋ Φάςθ  Μακθτείασ  (Μάρτιοσ- Νοζμβριοσ  2017). 

 Βϋ Φάςθ Μακθτείασ  (Οκτϊβριοσ/Δεκζμβριοσ  2017- Ιοφνιοσ/ Αφγουςτοσ 2018). 

 Γϋ Φάςθ Μακθτείασ   (Οκτϊβριοσ  2018  -  Ιοφνιοσ 2019). 

 Δ’ Φάςθ Μακθτείασ (Νοζμβριοσ 2019 – Noζμβριοσ 2020). 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο (Π.Α.Β.) Απηηθήο Βιιάδαο παξφηη ε καζεηεία 

ζηα ΒΠΏ.Λ. πινπνηήζεθε γηα άιιεο εηδηθφηεηεο ηελ Ώ‘ θαη ΐ‘ θάζε, ε εηδηθφηεηα ΐνεζφο 

Ννζειεπηή πινπνηήζεθε θαηά ηε Γ‘ θάζε ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019 θαη θαηά ηε Α‘ θάζε 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019 – 2020. Βηδηθφηεξα πινπνηήζεθε ζηηο Α.Α.Β. ΏραΎαο, 

Ώηησιναθαξλαλίαο θαη Διείαο. Οη καζεηεπφκελνη ηεο εηδηθφηεηαο ΐνεζφο Ννζειεπηή gηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019 ήηαλ ζπλνιηθά 45 καζεηεπφκελνη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 

Φ38.2/12219/19-10-2018 απφθαζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ ηεο ΠΑΒ Απηηθήο 

Βιιάδαο. Βηδηθφηεξα αλά ηκήκα πξαγκαηνπνίεζαλ καζεηεία ζην  7
ν
 ΒΠΏ.Λ. Πάηξαο δψδεθα 

(12), ζην 1
ν
 ΒΠΏ.Λ. Παξαιίαο Παηξψλ δέθα (10), ζην 2

ν
 ΒΠΏΛ Ώγξηλίνπ (13), ζην 2

ν
 

ΒΠΏ.Λ. Πχξγνπ δέθα (10).Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019 – 2020 ήηαλ ζπλνιηθά 49 

καζεηεπφκελνη βάζεη ηεο αξηζκ. πξση. Φ38.2/12369/22-10-2019 απφθαζε έγθξηζεο 

ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ ηεο ΠΑΒ Απηηθήο Βιιάδαο ζην 7
ν
 ΒΠΏ.Λ. Πάηξαο είθνζη ηέζζεξηο 

(24), ζην 2
ν 

ΒΠΏ.Λ. Ώγξηλίνπ ελλέα (9), ζην 2
ν
 ΒΠΏ.Λ. Πχξγνπ νθηψ (8) θαη ζην 2

ν
 ΒΠΏ.Λ. 

Ώκαιηάδαο νθηψ (8). 

Δ Π.Α.Β. Απηηθήο Βιιάδαο θαηέρεη ζεκαληηθή πςειή ζέζε κεηαμχ ησλ Π.Α.Β. ηεο ρψξαο ζε 

επίπεδν πξνζέιθπζεο καζεηεπφκελσλ γηα ηε καζεηεία ησλ ΒΠΏ.Λ. Παξαηεξείηαη έηζη κηα 

απμεηηθή ηάζε ζηε ζπκκεηνρή καζεηεπφκελσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο εηδηθφηεηαο. Βπίζεο νη 

καζεηεπφκελνη πξαγκαηνπνίεζαλ καζεηεία ζε δεκφζηνπο θνξείο φπσο λνζνθνκεία, θέληξα 

πγείαο, ζηελ έδξα ηεο 6
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο φπσο 

θιηληθέο, γεξνθνκεία θαη δηαγλσζηηθά θέληξα. Βπηζεκαίλεηαη φηη ζε ζρέζε κε άιιεο Α.Α.Β. 

ηεο ρψξαο ππάξρεη κηα ζεηηθή πνξεία ηεο καζεηείαο ζηα ΒΠΏ.Λ. αξκνδηφηεηαο ησλ Α.Α.Β. 

ηεο Απηηθήο Βιιάδαο ζε επίπεδν καζεηεπφκελσλ (ΤΠΏΕΘ, 2019). 

Βλδεηθηηθή είλαη θαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εξγνδνηψλ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ καζεηεπφκελσλ ζε ζέζεηο ηεο Γ‘ θάζεο ζηελ Π.Α.Β. 
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Απηηθήο Βιιάδαο πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ θάπνηα αθφκε ελζαξξπληηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

ζεζκφ.  Πέξαλ ηεο γεληθήο αχμεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, ε ηνπνζέηεζε ζε 

δεζκεπκέλεο ζέζεηο έθηαζε ην 49% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπνζεηήζεσλ. ρεδφλ 1 ζηνπο 2 

καζεηεπφκελνπο απαζρνιήζεθε ζε ζέζε πνπ πξνζθέξζεθε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

καζεηεπφκελν. Δζηαζεξά απμεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηεπφκελσλ πνπ πινπνηνχλ καζεηεία 

ζηα ΒΠΏ.Λ. ηεο Α.Α.Β. ΏραΎαο θαη Α.Α.Β. Ώηησιναθαξλαλίαο θαη ζε ζχλνιν ηεο Π.Α.Β. 

Απηηθήο Βιιάδαο, εμαηξνπκέλεο ηεο Α.Α.Β. Διείαο απνηππψλεηαη εκθαλψο ζηαηηζηηθά(Π.Α.Β 

Απηηθήο Βιιάδαο, 2019). 

Καηά ηελ Α‘ θάζε ν δεκφζηνο ηνκέαο αλέιαβε έλα κεγάιν θνκκάηη πινπνίεζεο ηεο 

καζεηείαο ζε επίπεδν πξαθηηθήο άζθεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Βλδεηθηηθά ζηελ Α.Α.Β. 

ΏραΎαο 17 καζεηεπφκελνη ηεο εηδηθφηεηαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην Π.Γ.Ν. Παηξψλ «Παλαγία 

ε ΐνήζεηα», ζην Γ.Ν. Παηξψλ «Ο Άγηνο Ώλδξέαο», ζην Γ.Ν. Παίδσλ «Καξακαλδάλεην» ζηελ 

έδξα ηεο 6
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ζην Κέληξν Τγείαο Ώθξάηαο θαη 5 κφλν 

καζεηεπφκελνη ζε ηδησηηθνχο θνξείο. Βπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ 

ππ‘ αξηζκ. πξση. Φ7/146913/ΓΓ4/23-09-2019 εγθχθιην ηνπ Τ.ΠΏΕ.Θ. πξνο ηηο Π.Α.Β. κε 

ζέκα: «1
ε
 εγθχθιηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ‟ Φάζεο θαη πξνεηνηκαζίαο πινπνίεζεο ηεο Γ‟ 

Φάζεο ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο-Σάμεο Μαζεηείαο πεξηφδνπ 2019-2020» επηζεκαίλεηαη 

κεηαμχ άιισλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηελ εμεχξεζε 

ζέζεσλ εξγαζίαο, εηδηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ζπλερή επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ψζηε 

λα ππνζηεξηρζεί ν ζεζκφο Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο ψζηε ε Β.Β.Κ. λα 

θαηαζηεί ειθπζηηθή θαη λα σθειεζνχλ νη απφθνηηνί ηεο. 

3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξμε ε απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ «Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε 

Μαζεηείαο» ζηε Απηηθή Βιιάδα κέζσ ηεο κειέηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θη εθπαηδεπηή/ επφπηε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

Δ θαηαγξαθή ησλ ζέζεσλ ησλ ζηειερψλ απηψλ πνπ νδήγεζε ζηε ζπλζεηηθή απνηχπσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζεζκνχ ζπλνιηθά, αθνξά ηελ Γ‘ θαη Α‘ θάζε πινπνίεζήο ηνπ ην ζρνιηθφ 

έηνο 2018 – 2019 θαη 2019 - 2020 γηα ηελ εηδηθφηεηα ΐνεζφο Ννζειεπηή ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Π.Α.Β. Απηηθήο Βιιάδαο. Ώλ θαη ζηελ Π.Β. Διείαο πινπνηήζεθε πξφγξακκα θαη 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017 – 2018 επηιέρζεθαλ ηα δχν απηά έηε φπνπ ππήξρε θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηψλ Π.Β. ηαπηφρξνλα ζηελ Πεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο.  

Οη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηε κνξθή 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ είλαη: 

1
ν
: Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο θαηά ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο; 

2
ν
: Πνηα είλαη ηα νθέιε απφ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο; 
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ν
:Πνηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ή εθφδηα πξέπεη λα  θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο/ 

επφπηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ 

ζηελ εθαξκνγή ηεο καζεηείαο; 

4
ν
: Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ έπεηηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην πξφγξακκα πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ζε ζρέζε κε δεηήκαηα 

νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο; 

Σνλ πιεζπζκφ - ζηφρν ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ άκεζα εκπιεθφκελα κέξε  ζην ζεζκφ ηνπ 

Μεηαιπθεηαθνχ  Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο ησλ ΒΠΏ.Λ. κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ή/ θαη επφπηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Σα ζηειέρε απηά πξνέξρνληαη απφ ζρνιηθέο κνλάδεο θαη δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο 

εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο θαη γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο (Π.Β.) 

ΏραΎαο, Ώηησιναθαξλαλίαο θαη Διείαο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζεζκφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018 

– 2019 (Γ‘ θάζε) ή/ θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2019 – 2020 (Α‘ θάζε).  

Δ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο έγηλε κε γλψκνλα, 

ηφζν ηελ επθνιία πξφζβαζεο, φζν θαη κε δεδνκέλν ηα βαζκηαία ζεηηθά θαηαγεγξακκέλα 

ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ζεζκφ ζηηο θάζεηο πινπνίεζήο ηνπ φπσο ζηνηρεηνζεηείηαη ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ πιεζπζκφ – ζηφρν 4 εθπαηδεπηηθψλ ΒΠΏ.Λ. 

ηεο θαη 9 εθπαηδεπηψλ - επνπηψλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ πξνζεγγίζηεθε θαη είραλ εκπιαθεί 

ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο ηεο εηδηθφηεηαο ΐνεζνχ Ννζειεπηή γηα ηελ Πεξηθέξεηα Απηηθήο 

Βιιάδαο. Δ πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο έγηλε κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/ επνπηψλ γηα θάζε Π.Β. Ο γλψκνλαο ήηαλ ε θαζνιηθή εθπξνζψπεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο θαη ε αληηπξνζψπεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

πσο ηθαλνπνηεί ηε ζηνρνζεζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο 

Απηηθήο Βιιάδαο. 

Έηζη ηειηθά ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ 4 εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ (100% αληαπφθξηζε) θαη 8 εθπαηδεπηψλ ρψξσλ εξγαζίαο (88,9% αληαπφθξηζε). Δ 

κε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ηνπ ελφο εθπαηδεπηή/ επφπηε νθεηιφηαλ ζε θφξην εξγαζίαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ζπλεπαθφινπζε έιιεηςε ρξφλνπ πνπ επηθαιέζηεθε, παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ αξρηθή ζεηηθή πξφζεζε. Ώλαιπηηθφηεξα 2 

εθπαηδεπηηθνί πξνήιζαλ απφ ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Π.Β. ΏραΎαο, 1 ηεο Π.Β. 

Ώηησιναθαξλαλίαο θαη 1 ηεο Π.Β. Διείαο. Ώληηζηνίρσο 5 εθπαηδεπηέο πξνήιζαλ απφ 

εξγνδφηεο ηεο Π.Β. ΏραΎαο, 1 ηεο Π.Β. Ώηησιναθαξλαλίαο θαη 2 ηεο Π.Β. Διείαο. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ εηδηθφηεξα 4 εξγάδνληαλ ζε επηρεηξήζεηο/ νξγαληζκνχο 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη 3 ζε ηδησηηθνχο θνξείο. Βπίζεο απφ απηνχο 5 εξγάδνληαλ ζε 

λνζνθνκείν, 2 ζε κνλάδα ειηθησκέλσλ θαη 1 ζε δηαγλσζηηθφ θέληξν.  

Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο βαζίζηεθε ζην γεγνλφο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εξεπλεηή ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε Π.Α.Β. γηα πνιιά εθπαηδεπηηθά έηε θαη ηελ ελαζρφιεζή ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη 
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ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ κε δεηήκαηα καζεηείαο ζηηο ηξεηο θάζεηο (ΐ΄, Γ‘ θαη Α‘) πινπνίεζεο 

ηνπ ζεζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα.  

Δ δεκηνπξγία ελφο πξσηφηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ βήκα ζηα πιαίζηα 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαοθαη νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ 

επηκεξίδνληαη ζε εξσηήκαηα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ζεκαηηθνχο άμνλεο. Σν εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν απνηέιεζε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Δ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε 

πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ εξσηήζεσλ ζηφρεπζε ζηελ αλίρλεπζε γλψζεσλ, απφςεσλ, 

αληηιήςεσλ θαη αμηψλ πνπ θέξεη ην άηνκν ην νπνίν εξσηάηαη (Παξαζθεπνπνχινπ - Κφιιηα, 

2008). 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ απνηέιεζε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξμε 

απηνζρέδηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δεκηνπξγία ηνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ, ν ηξφπνο δηαηχπσζεο 

ησλ εξσηήζεσλ, ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δηελεξγήζεθαλ, βάζεη ηεο πξφηαζεο ηνπ Creswell (2011) κέζσ εθηελνχο βηβιηνγξαθηθήο 
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Αηακνξθψλνληαο ηε δνκή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, έγηλε πξνζπάζεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξσηήζεσλ  βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζε νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα ινγηθή 

αιιεινπρία θαη νκαιή ξνή ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε απφ ηα νπνία ην 

πξψην αθνξά ζηα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη ην δεχηεξν ζε 

εηδηθέο εξσηήζεηο σο πξνο ην ππφ δηεξεχλεζε πεδίν. 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πεξηιάκβαλε πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ εξσηεκάησλ 

(9 εξσηήζεηο), ζε ζχλνιν 17 αλνηρηέο θαη ππνζεηηθέο εξσηήζεηο θαζψο θαη εξσηήζεηο 

γλψκεο. Σν πξψην είδνο εξσηήζεσλ ζηφρεπε ζηελ έθθξαζε γλψκεο θαη ζηελ επαθφινπζε 

αλάπηπμε ηνπ ζθεπηηθνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην δεχηεξν είδνο ζηελ αλίρλεπζε πιεξνθνξηψλ 

ζε ζρέζε κε ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κέιινληνο θαη ην ηξίην ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ηνπ δείγκαηνο (Σζηψιεο, 2011
. 
Καηεξέινο, 2002). 
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Γηα ην πξψην κέξνο νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζηνηρεηνζεηνχζαλ ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη αθνξνχζαλ ζην θχιν (εξψηεζε 1), ηελ ειηθία (εξψηεζε 2), ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (εξψηεζε 3), ηα πξφζζεηα πξνζφληα (εξψηεζε 4), ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

θη εκπινθήο ζηε καζεηεία (εξσηήζεηο 5 θαη 6), ην ξφιν θαηά ηελ εκπινθή ζηε καζεηεία 

(εξψηεζε 7) θαη ηηο επηκνξθψζεηο πνπ δηέζεηαλ ζε ζπλαθή δεηήκαηα (εξσηήζεηο 8 θαη 9). 

ην δεχηεξν κέξνο νη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ αθνξνχζαλ ζε ηέζζεξηο δηαθξηηέο ελφηεηεο 

νη νπνίεο ζηνηρεηνζεηνχλ αληίζηνηρα δηαθξηηά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Α. Πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο θαηά ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο. 

Β. Οθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο. 

Γ. Υαξαθηεξηζηηθά ή εθφδηα πνπ πξέπεη λα  θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο/ επφπηεο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο καζεηείαο. 

Γ. Πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ζε ζρέζε κε 

επηκέξνπο δεηήκαηα νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο. 

Μηα κηθξή εηζαγσγή πξνεγείηαη ησλ εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζθνπνζεζία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο θαη παξάιιεια παξέρνληαη ζχληνκεο νδεγίεο. ε πηινηηθφ 

ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο κε πξνζνκνίσζε ιήςεο 

ζπλέληεπμεο ζε ζπλάδειθν ηεο εηδηθφηεηαο κε εκπεηξία ζε ζέκαηα καζεηείαο θαη ηαπηφρξνλε 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο γηα ζπληαθηηθφ θαη νξζνγξαθηθφ έιεγρν απφ ζπλάδειθν θηιφινγν. 

Δ αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ή λα ηεζνχλ επηπιένλ εξσηήκαηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζπλεληεπθηή είλαη εθηθηή θαη επηηξεπηή θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ απηφ είλαη σθέιηκν γηα ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο (Creswell, 2011nosboR2007 ,﮲). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε δηαζθάιηζε εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηεξίρζεθαλ αξρηθά 

ζηελ χπαξμε εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο πνπ ζπλφδεπε ηνλ νδεγφ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ 

χπαξμε ζπλερνχο θαζνδήγεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπληαθηηθφο θαη γξακκαηηθφο έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ζπλάδειθν θηιφινγν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή.  

Δ δπλαηφηεηα ζηνηρεηνζέηεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ κε έιεγρν θη επαλέιεγρν ηνπ 

ίδηνπ πιεζπζκνχ κε ην ίδην εξγαιείν ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, αλ θαη είλαη 

απνηειεζκαηηθή, δελ είλαη εθηθηή ζε απηή ηε θάζε ιφγσ ησλ ρξνληθψλ θαη άιισλ πξαθηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ (Smith, 1975). Δ παλδεκία ιφγσ ηνπ SARSCOVID-19 απνηέιεζε ην 

πεξηνξηζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξναλαθεξφκελν ζθνπφ. 

Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο βαζίζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ΒΠΏ.Λ. φζν θαη νη εθπαηδεπηέο ησλ εξγνδνηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ επαγγεικαηηζκφ, θαίξην 

ραξαθηήξα θαη πνιπεηή πείξα ζην γλσζηηθφ ηνπο πεδίν, ελψ ε κεγαιχηεξε κεξίδα απφ 

απηνχο έρεη αλαπηχμεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ εξεπλεηή δηαρξνληθά. Ώπφ ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο δχν απφ απηνχο έρνπλ δηαηειέζεη ζε ζέζεηο επζχλεο (ηνκεάξρεο, ππεχζπλνη 

εξγαζηεξίνπ) ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Ώλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηέο/ επφπηεο ησλ εξγνδνηψλ δχν απφ απηνχο ζεηεχνπλ ζην 

γξαθείν εθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν ρξφληα αζθνχληαη 

καζεηεπφκελνη Σ.Β.Ε., Ε.Β.Κ., ΒΠΏ.Λ. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδνληαη απφ αμηνπηζηία.  

Δ δηεμαγσγή ηεο πηινηηθήο έξεπλαο φπσο πξναλαθέξζεθε ελίζρπζε ηνλ ζθνπφ ηνπ εξεπλεηή 

ψζηε λα παξαρζνχλ αμηφπηζηα θη έγθπξα απνηειέζκαηα.  

Βπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη ζηελ νινθιεξσκέλε Γ‘ θάζε 

θαη ζηελ ζε εμέιημε Α‘ θάζε νπφηε νη απφςεηο θαη ζέζεηο ηνπο έρνπλ κηα ζπλέρεηα θαη 

ζπλέπεηα σο πξνο ηε ζθνπνζεζία ηεο έξεπλαο. 

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθά πεξίνδν (Ώπξίιηνο –Μάηνο 

2020) κε ηε ρξήζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Δ έξεπλα 

μεθίλεζε ηνλ κήλα Ώπξίιην ηνπ 2020 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο.  

Πξηλ απφ ηελ είζνδν ηεο εξεπλεηή ζην πεδίν ηεο έξεπλαο δηελεξγήζεθε κηα δνθηκαζηηθή 

έξεπλα κε κηα πηινηηθή ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο θαη νη 

αζάθεηεο θαη λα βειηησζνχλ ηπρφλ παξαιήςεηο θαη ιάζε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 

πξνζπάζεηαο. Δ πηινηηθή ζπλέληεπμε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα δηνξζψζεη 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο θάλεθε φηη ζα κπνξνχζαλ λα δπζθνιέςνπλ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

θαη λα δηαπηζηψζεη ηε ζπληαθηηθή θη ελλνηνινγηθή δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δ ζπλέληεπμε 

θχιεζε νκαιά, ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, κε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ θαηαγξάθεθε ζηα 25 

ιεπηά. Ήδε απφ ηελ πηινηηθή ζπλέληεπμε, ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαζνξηδφηαλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ.  

Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο θαη ηεο δηα δψζεο θνηλσληθψλ επαθψλ πνπ επέβαιε ε 

παλδεκία ηνπ SARSCOVID-19, αιιά θαη ησλ κεγάισλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ εζηία ηνπ εξεπλεηή, επειέγε θαηά πεξίπησζε θαη ε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ παξείραλ ηε δπλαηφηεηα βίληενθιήζεο φπσο κέζσ Skype ή 

ηειεθψλνπ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο έπεηηα απφ ηελ θαηά ην 

δπλαηφλ άκεζε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ζπλεληεχθηε θαη ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

(Cohen&Manion, 1992).  

Ώξρηθά, ππήξμε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνχ εμαζθαιίζζεθε 

θαη ε πξνθνξηθή ζπλαίλεζή ηνπο, ηνπο πξνσζήζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην 

πιεξνθνξηαθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ πξνεγείηαη ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο, ζην νπνίν 

αλαθεξφηαλ αλαιπηηθά ην ζέκα, ν ζθνπφο, ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο, νη φξνη θαζψο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο. ην ελ ιφγσ έληππν έγηλε ζαθέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα εμαζθαιηζζεί ε 

αλσλπκία θαη ε ερεκχζεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη φηη αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηε ζπλέληεπμε ρσξίο θακία ζπλέπεηα. ε επφκελν ζηάδην, 
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πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πάιη ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα λα ζπκθσλεζεί ν ρξφλνο θαη ν 

ηφπνο πνπ ζα δηεμαγφηαλ ε ζπλέληεπμε.  

Δ εκέξα θαη ψξα ηεο ζπλέληεπμεο πξνζπκθσλήζεθαλ αλάινγα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Βπίζεο, ζην ζεκείν απηφ έγηλε κηα θαηά πξνζέγγηζε αλαθνξά ζηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.  Ο εξεπλεηήο ήηαλ αξθεηά επέιηθηνο θαη ζεβφκελνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, πξφηεηλε ζηνπο ίδηνπο λα επηιέμνπλ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζπλάληεζεο. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έγηλε πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηά δψζεο πεξηζζφηεξεο 

ζπλεληεχμεηο, αιιά ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εξσηψκελσλ σο λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζε βάξδηεο θαη ηεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ εξεπλεηή δελ θαηέζηε 

δπλαηφ. 

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο θάζε ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο πξνρσξνχζε ζηηο απαξαίηεηεο 

ζπζηάζεηο θαη εμεγνχζε γηα αθφκε κηα θνξά ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Βπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ ζπκκεηέρνληα, αιιά θαη λα απνηππσζεί 

ην δεκνγξαθηθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε γηα ηελ κέζνδν ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

θαηαγξαθήο ηνπο κέζσ ηεο θιήζεο θαη απνζήθεπζήο ηεο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθαηάζεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο ηεξνχζε ηαπηφρξνλα θαη ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο. Παξέρνληαλ δηεπθξηλήζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε φπνπ ν ζπλεληεπμηαδφκελνο ην 

είρε αλάγθε, ελψ ην θιίκα δηαηεξήζεθε ζε ζεηηθά πιαίζηα. 

Σέινο, κε ην πέξαο ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ηεο 

απνκαγλεηνθψλεζεο ηνπο θαη ζε ηειηθφ ζηάδην ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Δ 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε απφ 25 έσο 30 ιεπηά.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλέληεπμε θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην γξάκκα «» θη έλαλ αχμνληα 

αξηζκφ απφ ην 1 έσο ην 12 βάζεη ηεο εκεξνκελίαο ιήςεο ηεο ζπλέληεπμεο. 

ηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ SARSCOVID-19 θαη ηελ αβεβαηφηεηα 

ζπλέρηζεο ηεο Α‘ θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο πνπ αλεζηάιε δελ θαηέζηε εθηθηή ε 

ιήςε δεδνκέλσλ θαη απφ καζεηεπφκελνπο θαη ππεπζχλνπο ησλ Α.Α.Β., ψζηε λα παξαρζεί κηα 

πην ζθαηξηθή απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ. Βπίζεο ιφγσ ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

απζηεξψλ κέηξσλ αηνκηθήο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ εθπαηδεπηψλ δελ ήηαλ δπλαηή ε δηα 

δψζεο ιήςε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαζνιηθά.  

Πνηθίια δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο αλαδχνληαη ζε θάζε έξεπλα. ηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζεο έξεπλαο ηέηνηα δεηήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ ηήξεζε βαζηθψλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ αληίζηνηρσλ εγρεηξεκάησλ. Ώξρηθά πηνζεηήζεθε ε θαηάιιειε 

δενληνινγηθή ζηάζε πνπ αθνξά ζηε ιήςε ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηε 

ζπλνδή δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ ηήξεζε 

ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο (Πέηξνπ, 2016).    
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Βπεηδή φπσο πξναλαθέξζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζπλέπεζε κε ηελ αλαζηνιή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη ησλ εθ πεξηηξνπήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ κε πξνζσπηθφ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ SARSCOVID-19, ηα εκπφδηα 

άξζεθαλ κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο  γηα ηε πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνχ – ζηφρνπ.  

Αεδνκέλνπ δε φηη ν ππνθαηλφκελνο εξεπλεηήο δηαζέηεη αλάινγε εκπεηξία ζε ζέκαηα 

καζεηείαο θαη σο κέινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Π.Α.Β. Απηηθήο Βιιάδαο είρε ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο πεξηνρήο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί φπσο δεηήκαηα πξφζβαζεο 

ή εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ απνηέιεζαλ εκπφδηα ζηελ έξεπλα 

(Howard&Sharp, 2000). 

4. Απνηειέζκαηα έξεπλαο  - πδήηεζε 

Οη θαηαγεγξακκέλεο ζπλεληεχμεηο αλαγλψζηεθαλ ηφζεο θνξέο κέρξη πνπ λα ππάξμεη 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απφςεσλ, γλσκψλ θαη ζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δ 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ βαζίζηεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαζηαχξσζεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ, κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη επαθφινπζε ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ 

αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Ααζθνιηά, 2005).  Έπεηηα νη απαληήζεηο εληάρζεθαλ ζε ζεκαηηθνχο 

άμνλεο/ θαηεγνξίεο (πίλαθαο 11) ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγηθή αλάιπζε. Δ θσδηθνπνίεζε ησλ 

απαληήζεσλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο έγηλε κε αλάγλσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζεηξά – ζεηξά θαη ηε ρξήζε ζηπιφ δηαθνξεηηθνχ ρξσκαηηζκνχ, ψζηε λα επηζεκαλζνχλ νη 

απαληήζεηο νκνηψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ (Γαιάλεο, 2018). Παξάιιεια ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο 

έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπζρεηηζηνχλ κε άιια απνηειέζκαηα ζπλαθψλ εξεπλψλ ηνπ πεδίνπ απφ 

ηελ δηεζλή θη εγρψξηα επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. 

Δ εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ ζην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΒΠΏ.Λ. ήηαλ ηζφξξνπε 

θαζψο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 2 γπλαίθεο θαη 2 άλδξεο. Ώπφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 2 αλήθαλ 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 41-50 εηψλ, ελψ 2 απφ απηνχο ειηθηαθά ππεξέβαηλαλ ηα 50 έηε. 

ην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ απφθνηηνη Σερλνινγηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ, ελψ έλαο απφ 

απηνχο θαηείρε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Ώλαθνξηθά κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα ηνπο ζπλνιηθά 

θαηείραλ γλψζε Δ/Τ, μέλεο γιψζζαο, θαζψο επίζεο πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο επηκφξθσζεο. 

ε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή έλαο απφ απηνχο δηέζεηε εκπεηξία 

ζηελ θιίκαθα ζην επίπεδν ησλ 16 – 20 εηψλ θαη 3 απφ απηνχο είρε εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ 

20 έηε. ε ζρέζε κε ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο 3 απφ απηνχο είραλ ή 

δηαηεξνχλ ξφιν εθπαηδεπηηθνχ θαη επφπηε, ελψ έλαο απφ απηνχο κφλν εθπαηδεπηηθνχ. Χο 

πξνο απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ε δηδαζθαιία ηνπ 

7σξνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε επηκεξηζκφ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο 

αθφκε θαη ζε δχν εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ε επνπηεία (ηήξεζε εληχπσλ θαη επηζθέςεηο ζηνπο 

εξγνδφηεο) γίλεηαη κφλν απφ έλαλ. Δ εκπινθή ζηελ καζεηεία 3 εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχζε ηα 

ζρνιηθά έηε 2018 – 2019 (Γ‘ θάζε) θαη 2019 – 2020 (Α‘ θάζε), ελψ έλαο απφ απηνχο είρε 
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εκπιαθεί θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2017 – 2018 (ΐ‘ θάζε). Σέινο κφλν έλαο έρεη παξαθνινπζήζεη 

ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ε.Β.Π. γηα ζέκαηα καζεηείαο, ελψ κφλν έλαο επίζεο έρεη 

πηζηνπνηεζεί ζε ζέκαηα Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. 

Δ εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ ζην δείγκα ησλ εθπαηδεπηψλ/ επνπηψλ εξγνδνηψλ δελ ήηαλ 

εμίζνπ ηζφξξνπε, θαζψο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 7 γπλαίθεο θη έλαο άλδξαο. Ώπφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο/ επφπηεο 5 αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 50 εηψλ, ελψ έθαζηνο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο εθπξνζψπεζε ηηο άιιεο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο. ην ζχλνιφ ηνπο θαη απηνί φπσο 

νη εθπαηδεπηηθνί ΒΠΏ.Λ. ήηαλ απφθνηηνη Σερλνινγηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ. 

Ώλαθνξηθά κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα ηνπο 7 θαηείραλ γλψζε Δ/Τ, 6 γλψζε μέλεο γιψζζαο,  

ελψ θαλείο ηνπο δελ θαηείρε πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επηκφξθσζεο. ε 

ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ επηρείξεζε 5 απφ απηνχο δηέζεηε εκπεηξία άλσ ησλ 20 εηψλ 

θαη 3 απφ απηνχο είραλ εκπεηξία απφ 0 έσο 5 έηε. 

Δ εκπινθή ζηελ καζεηεία 4 εθπαηδεπηψλ/ επνπηψλ αθνξνχζε ηα ζρνιηθά έηε 2018 – 2019 

(Γ‘ θάζε) θαη 2019 – 2020 (Α‘ θάζε), δχν απφ απηνχο είραλ εκπιαθεί θαη ην ζρνιηθφ έηνο 

2017 – 2018 (ΐ‘ θάζε), ελψ δχν επίζεο απφ απηνχο ελεπιάθεζαλ κφλν ην ζρνιηθφ έηνο 2018 

- 2019. Σέινο κφλν έλαο έρεη παξαθνινπζήζεη ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ε.Β.Π. γηα 

ζέκαηα καζεηείαο, ελψ θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ έρεη πηζηνπνηεζεί ζε ζέκαηα 

Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο 2 ήηαλ ηνκεάξρεο ηνπ Σνκέα 

Τγείαο – Πξφλνηαο – Βπεμίαο, ελψ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ 2 θαηείραλ ζέζε ζην 

Γξαθείν Βθπαίδεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ αλήθαλ θαη 3 θαηείραλ δηεπζπληηθή ζέζε ζηε 

Ννζειεπηηθή Τπεξεζία ηνπ θνξέα εξγαζίαο ηνπο. 

Δ απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ «Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο» ησλ ΒΠΏ.Λ. ηεο 

Πεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο, απφ εθπξνζψπνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ αιιά θαη ησλ 

θνξέσλ εξγαζίαο, παξάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ δπλακηθέο, 

αιιά θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κειινληηθά αδπλακίεο ηνπ. 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ αλακελφκελε ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, θαζψο ην πεδίν ηεο Ννζειεπηηθήο επηιέγεηαη 

ζπρλφηεξα απφ γπλαίθεο. Μπνξεί ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα επηηεχρζεθε κηα 

ηζνξξνπία αιιά ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηψλ εξγνδνηψλ δελ ζπλέβε ην ίδην γηα ηνλ 

πξναλαθεξφκελν ιφγν. Βπίζεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ απφθνηηνη 

Σερλνινγηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ (Σ.Β.Ε.) γεγνλφο εμίζνπ αλακελφκελν εθφζνλ ε 

Ννζειεπηηθή Βπηζηήκε ζε επίπεδν Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο γηα πνιιά ρξφληα πξνζθέξνληαλ 

ζηνλ Σερλνινγηθφ Σνκέα ηεο Ώλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Δ ειηθηαθή νκάδα πνπ εθπξνζσπνχλ 

νη ζπκκεηέρνληεο, πιεζίνλ ή άλσ ησλ 50 εηψλ, επίζεο ζεσξείηαη αλακελφκελν εχξεκα κηαο 

θαη ζηε πιεηνςεθία ηνπο δηαζέηνπλ ζχκθσλα κε δήισζή ηνπο πνιπεηή εθπαηδεπηηθή ή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ελψ αξθεηνί απφ απηνχο θαηείραλ ζέζε επζχλεο ζηνλ θνξέα 

εξγαζίαο ηνπο. Βηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε απνπζία ζηειέρσζεο 
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κε κφληκν πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα πνιιά ρξφληα. 

Ώπνηειεί ζεηηθφ ζεκείν επηπξφζζεηα φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείρε ζηελ Γ‘ θαη Α΄ θάζε ηνπ ζεζκνχ, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεθε 

ζπκκεηνρή θαη ζηελ ΐ‘ θάζε, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφλ κηα πην ζθαηξηθή 

απνηίκεζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ καζεηείαο γηα έλα επξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Θεηηθά 

απνηηκάηαη επίζεο ην γεγνλφο ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπο δείγκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Δ/Τ θαη μέλεο γιψζζαο, θαζψο επίζεο ε θαηνρή 

πηζηνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ηνπ Ε.Β.Π. ζε ζέκαηα 

καζεηείαο γηα εθπαηδεπηηθνχο/ εθπαηδεπηέο, αιιά θαη ε απνπζία πηζηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αθελφο απνηειεί αξλεηηθή παξάκεηξν, αθεηέξνπ δχλαηαη λα 

απνηειέζεη πξφθιεζε θαη ζηφρεπζε γηα ηε ζπλέρεηα, κε γλψκνλα ηε ζεηηθή πξννπηηθή ηνπ 

ζεζκνχ. 

Χο πξνο ηα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο δεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο θαίλεηαη λα παξάγνπλ δπζιεηηνπξγίεο κε θπξηφηεξν ζέκα ηε 

γξαθεηνθξαηία ζε έληππα θαη δηαδηθαζίεο, ηε ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηελ 

εκπινθή πνιιψλ πιεπξψλ πνπ θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Σα δεηήκαηα απηά θαίλεηαη λα 

νδεγνχλ ζε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ, αθνχ ηνπο βαξαίλνπλ 

αξθεηά ζηα πιαίζηα ηνπ σξαξίνπ ηνπο. Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ζρεηηθέο πνηνηηθέο 

κειέηεο, νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ φηη ε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε παξαηεξείηαη ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε ε αληαπφθξηζή ηνπο ζηε γξαθεηνθξαηία λα επηζθηάδεη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ  (Hernandez-Cruz&Russell, 2016
. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
Greenan, 

Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998).  

Σν γεγνλφο απηφ αλαδχεηαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα εθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο γηα παξάδεηγκα 

θέξεη κφλν ηελ ηδηφηεηα  θαη ηνπ επφπηε, πέξαλ ηνπ δηδάζθνληνο. Σα επξήκαηα απηά 

ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο έξεπλαο ηνπ Ε.Β.Π. (2018). 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά νη εθπαηδεπηέο ησλ εξγνδνηψλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο θαη γξαθεηνθξαηίαο ζρεηηδφκελσλ κε ηε καζεηεία εκθαλίδνληαη λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ φπσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη 

επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη θη απφ ηε ζπλερή 

ππνζηήξημε πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΒΠΏ.Λ.  

Χο πξνο ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα αλαθέξνληαη 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα κέζσλ (πρ αλαιψζηκα) θαη ππνδνκψλ εηδηθά ζηα 

εξγαζηήξηα, ελψ ην ζρνιηθφ πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κπνξεί έκκεζα 

λα παξεκβαίλεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Βμάιινπ ε Lalioti (2019) ζηε πνηνηηθή έξεπλά 

ηεο ζηελ Βιιάδα επηζεκαίλεη ζηηο ζηξεβιψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο ηε 

παξσρεκέλε εθκάζεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα μεπεξαζκέλα 

πιηθά, εξγαιεία, βηβιία θ.ιπ. πνπ είλαη ζπρλά δηαζέζηκα ζηνπο καζεηεπφκελνπο. 
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ε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη εθπαηδεπηέο 

παξαδέρηεθαλ έκκεζα ή άκεζα ηνλ επνπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ξφινπο ηνπο σο αληίπνδα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο ηδηφηεηα, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ώ.Π.., είηε ιφγσ 

πίεζεο ρξφλνπ, είηε ιφγσ ξνπηίλαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο, είηε ιφγσ αζπλέπεηαο κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο. Δ εκπεηξία δε ησλ ηδίσλ ή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ θαίλεηαη 

λα απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξερφκελεο ζην ρψξν εξγαζίαο εθπαίδεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Lalioti (2019) ε νπνία επηζεκαίλεη αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπο. 

ε ζρέζε κε ην Ώ.Π.. αλαθέξεηαη κηα αζπκβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο θνξείο πνπ 

πινπνηείηαη ην πξαθηηθφ κέξνο, ελψ ε απνπζία παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Δ 

απνηίκεζε απηή βξίζθεηαη ζε ζχκπλνηα κε ηελ έξεπλα ησλ Fjellstrom θαη Kristmanson 

(2017) ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε απφθιηζε ηεο καζεζηαθήο ζηνρνζεζίαο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθήο δνκήο θαη ρψξσλ εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε ζρεηηθέο ειιεληθέο 

έξεπλεο (Φαξκάθεο, 2019
. 
Μνλήξα, 2019). 

Παξάιιεια ζρεηηθά επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη ζηε πιεηνςεθία ηνπο ηα Π.. δελ 

αθνινπζνχλ ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο εξγαζίαο ζε ηζνξξνπία κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

εληφο εθπαηδεπηηθήο δνκήο (Chan, 2017
. 
Fjellstrom&Kristmanson, 2017

. 
Onstenk&Blokhuis, 

2007). 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηεπφκελσλ ζε επίπεδν 

ζπλέπεηαο ή ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ θαηαγξάθεηαη ζηα ζεηηθά 

ζεκεία. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ Gredler 

(2009), φπνπ πξνέθπςε πσο αξθεηά ζπρλά νη καζεηεπφκελνη αδηαθνξνχλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ζεσξεηηθνχ κέξνπο, δελ είλαη ζπλεπείο ζηηο παξνπζίεο ηνπο, ζηελ ζπκπιήξσζε θαη 

ηήξεζε ησλ εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη, ελψ αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κάζεζεο 

θαη πξνζαξκνγήο ηεο αίζνπζαο κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.ε ζρέζε κε ηνπο καζεηεπφκελνπο 

θαηαγξάθεηαη επίζεο κηα ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα αλαθνξηθά 

κε δεηήκαηα ζπλέπεηαο, ζπκπεξηθνξάο, εθαξκνγήο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη απφδνζήο ηνπο 

ζην θνξέα πνπ αζθήζεθαλ. Δ ππεπζπλφηεηα θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο 

καζεηεπφκελνπο απνηηκήζεθαλ σο ζεηηθά ζηνηρεία. Παξάιιεια επηηεχρζεθε απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο. 

Οη Pylnas θαη Rintala (2017) ζηελ πνηνηηθή έξεπλά ηνπο ζηε Φηιαλδία επηζεκαίλνπλ ηελ αμία 

ησλ εκπεηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηεο αμίαο εθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο, σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε ήπησλ δεμηνηήησλ γλσζηηθνχ ή επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα απφ ηνπο 

καζεηεπφκελνπο.Βπίζεο ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε 

δηεχζπλζε θαη ζπλαδέιθνπο, κε ηνλ ππεχζπλν καζεηείαο ηεο αξκφδηαο Α.Α.Β., θαη ηα ζηειέρε 

ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαηαγξάθεθε σο ζεηηθή ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Χο πξνο ηελ Οκάδα 

Τπνζηήξημεο Μαζεηείαο (Ο.Τ.Μ.) δηαθάλεθε φηη δελ είλαη ζαθήο ν δηαθξηηφο ξφινο ηεο θαη 

ε ζεκαζία ηεο κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ζηειέρε 
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πνπ ηελ απαξηίδνπλ άκεζα, αιιά έκκεζα θαη πνιιέο θνξέο αζπλείδεηα κέζσ ηνπ δηεπζπληή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ ππεπζχλνπ ηεο Α.Α.Β.  

ηε βηβιηνγξαθία αληρλεχεηαη φηη ιφγσ ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαιιηεξγείηαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ην νπνίν είλαη ζπλάκα 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη αλαγθαηφηεηα (Hodkinson, 2008). Βπίζεο ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθήο δνκήο θη επηρείξεζεο επηζεκαίλεηαη σο αλαγθαία παξάκεηξνο. 

Παξάιιεια αλαδχεηαη ε αλάγθε χπαξμεο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαζνδήγεζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αιιειεπίδξαζεο καζεηεπφκελσλ, επνπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ελφο έξγνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηεπφκελσλ (Broek θαη 

ζπλ., 2017
. 
Onstenk&Blokhuis, 2007). 

Δ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηε ζρνιηθή κνλάδα, κε ηνλ ππεχζπλν καζεηείαο ηεο 

αξκφδηαο Α.Α.Β. θαη ηα ζηειέρε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (ινγηζηέο, ππεχζπλνη πξνζσπηθνχ) 

θαηαγξάθεθε σο ζεηηθή αλ θαη ε ζεζκηθή χπαξμε αιιά θαη ν ξφινο ηεο Ο.Τ.Μ. ζε επίπεδν 

ζηειερψλ θαη  δξάζεο ηεο δελ είλαη  ζαθήο. Αελ δηαπηζηψζεθε άξλεζε ζπλεξγαζίαο πνιιψλ 

ινγηζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα (Hernandez-Cruz&Russell, 2016
. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
Greenan, Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

ηελ αξζξνγξαθία επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηεο δηεχζπλζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο σο πξνο 

ηελ νηθνδφκεζε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο γηα ηε πξνψζεζε 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξαγκάησζεο πξσηνπφξσλ πξαθηηθψλ (Chuθ.ζπλ., 2016∙ Darling-

Hammond, Hyler, &Gardner, 2017
.
Greenan, Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

ην θάιεζκα λα πξνζζέζνπλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θάηη επηπξφζζεην ζε ζρέζε κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ή αληηκεησπίδνπλ θαηαγξάθεηαη απφ κέξνπο ηνπο ε ζεκαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ ζηελ εκπινθή ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο, ψζηε λα γίλεηαη 

ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ. Έηζη πεξηζζφηεξν δηακελχνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο. 

Παξά ηαχηα αλαδχεηαη ε αλάγθε παξνρήο πεξηζζφηεξνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ γηα ηα 

γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα ηεο καζεηείαο θαη ε αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ηα εκθαλή 

ή αθαλή ζηειέρε ηεο καζεηείαο. 

Παξάιιεια ε αλαγλψξηζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο καζεηείαο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο αληαπφθξηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχζπλζεο ζρνιείνπ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θη επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ (Chuθ.ζπλ., 2016∙ Darling-

Hammond, Hyler, &Gardner, 2017
.
Greenan, Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

Δ αλάγθε ζπκπιήξσζεο εληχπσλ πνιιέο θνξέο ζηεξεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο/ επφπηεο 

ρξφλν παξνπζίαο ζηελ αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νξγαλσηηθέο αλάγθεο 

ηεο καζεηείαο (Hernandez-Cruz&Russell, 2016
. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
Greenan, 

Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

Χο πξνο ηα νθέιε αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηεπφκελνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο 

εζηηάδνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ 
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ελίζρπζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ρξεκαηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο απνιαβέο 

αιιά θαη ηα πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα ηνπο. Σα δεδνκέλα απηά δηεπθνιχλνπλ ηνπο απνθνίηνπο 

ζηελ νκαιή είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κειινληηθά σο εξγαδφκελνη κε ζηαζεξή 

ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ ίδην ή άιιν θνξέα απαζρφιεζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ζπλαθψλ εξεπλψλ (Lalioti, 2019
.
 Κνθθίλνπ, 2018

.
 

Φξαγθνχιεο & Κνπηζνχθνο, 2017
.
Μαλνπζαξίδεο&Πνπιάθνο, 2017

. 
Steedman, 2010). 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εθπαηδεπηέο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηεπφκελνποβξίζθνληαη ζε 

ζχκπλνηα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο ε πξνυπεξεζία, 

εζηηάδνληαο φκσο πεξηζζφηεξν ζηελ αμία ηεο άζθεζεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο κε έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηεπφκελνη 

είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή πηπρέο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Παξάιιεια νη 

καζεηεπφκελνη εκβαζχλνληαο θη εμεηδηθεχνληαο ζην επάγγεικα εληζρχνπλ ηελ ζηνρνζεζία 

ηεο επηρείξεζεο εηδηθά ζε επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. Βμάιινπ ε ζπζρέηηζε ζεσξεηηθνχ θαη 

πξαθηηθνχ ππνβάζξνπ απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο κε ηελ 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Bertschyθ.ζπλ., 

2009
.
Brown&Holum, 1991

.
Ryan, 1998), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηά ηνπο (Μπνικάηε, 2018
.
Austin, 2009). 

Χο πξνο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη κέζσ 

ηεο καζεηείαο εληζρχεηαη ην πξνθίι ζησλ ΒΠΏ.Λ. σο δνκψλ Β.Β.Κ. θαζψο γίλνληαη πην 

ειθπζηηθά πξνο ηνπο καζεηέο, ελψ αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ώλάινγα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαηαγξάθνπλ πσο ε εθπαηδεπηηθή δνκή σθειείηαη σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο θαζψο, ιφγσ ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο αλαπηχζζεη κε ηνπο 

εξγνδφηεο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εληζρχνπλ ην πξνθίι 

ηνπο κε λέεο ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (Μπνικάηε, 2018
. 

Broek& ζπλ., 2017
. 

Hodkinson
.
 2008

.
Hoeckel, 2008). 

Ώλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη ρψξνη εξγαζίαο/ επηρεηξήζεηο νη εθπαηδεπηηθνί 

εθηηκνχλ ηελ απφθηεζε θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην νπνίν ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

κπνξεί λα αζθεζεί σο ελ δπλάκεη κειινληηθφ δπλακηθφ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

καζεηεπφκελνη παξέρνπλ ππεξεζίεο θαιχπηνληαο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ πνπ 

καζεηεχνπλ ζπλεηζθέξνληαο ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ ζε ζρέζε κε ηα νθέιε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο πνπ εθπξνζσπνχλ 

αλαθέξνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ κε λέα εξγαηηθά ρέξηα πνπ θαιχπηνπλ 

αλάγθεο θαη ππαξθηέο ειιείςεηο εηδηθά ζε δεκφζηνπο θνξείο. Μπνξεί νη νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο λα είλαη κηθξέο αιιά νη επηρεηξήζεηο θαηαξηίδνπλ ζε αληηθείκελα έλα αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ ίζσο παξάγεη ζηαζεξά ζηειέρε γηα απηνχο ηνπο ρψξνπο. Παξάιιεια ε εκπεηξία 

θαη ηα βηψκαηα πνπ νη εθπαηδεπηέο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο κεηαθέξνπλ 

ζηνπο καζεηεπφκελνπο έρνπλ ηελ ηδηαίηεξε αμία ηνπο. Χθειεκέλνη είλαη θαη νη εθπαηδεπηέο 

επξηζθφκελνη ζε επαθή κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Σα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πνιιαπιά ζχκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ (Φξαγθνχιεο & Κνπηζνχθνο, 2017
. 

Lerman, 2014
. 

Beicht&Ulrich, 

2009). 

Γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πέξαλ απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο πνπ 

αληρλεχζεθε ζηα πξναλαθεξζέληα, ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θη εκπεηξηψλ κε ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ παξάγνπλ νη ζπλεξγαζίεο απνηεινχλ ηηο εθξνέο απφ ηε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ καζεηεία. Οη ζέζεηο απηέο εζσθιείνπλ θαη πξνζσπηθά θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο. 

Σα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία – νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αθνξνχλ ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

θαη ζηελ θαηάξηηζε λέσλ εξγαδνκέλσλ. Βπίζεο ζε ζρέζε κε ηα νθέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη νηθνλνκίαο επξχηεξα νη ζέζεηο εθπαηδεπηψλ ζπληνλίδνληαη κε ηηο ζέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

ρεηηθέο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ πσο ε αλεξγία λέσλ κεηψλεηαη, θαζφηη νη απφθνηηνη καζεηείαο 

εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο επηηπρψο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

παξακέλνληαο αθφκε θαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε (Noelke&Hom, 2011
.
Quintini& Martin, 

2006
.
Bonnal&Rayn, 2001

.
 Mendes &Sofer, 2002

.
 Van der Velden, Welter &Wolbers, 2001

.
 

Bellman, Bender&Hornsteiner, 2000
.
Acemoglu&Pischke, 1998). 

ε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζφληα πνπ πξέπεη λα θέξνπλ φζνη εκπιέθνληαη κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε καζεηεία νη ζπλεληεπμηαδφκελνη πξνζπάζεζαλ λα ζπζηεζνχλ 

θαη λα θαηαζέζνπλ πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπο. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο καζεηείαο αληέηαμαλ 

ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο θαη πξνζσπηθφηεηαο επειημία ζηηο 

θαηαζηάζεηο, δηαιιαθηηθφηεηα ππνκνλή, εξγαηηθφηεηα, γλσξηκίεο θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. 

Οη αλαθνξέο απηέο ππαθνχνπλ ζηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά (επαγγεικαηηθά, 

πξνζσπηθφηεηαο), ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ή λα απνθηήζεη, έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ θαη εηδηθφηεξα γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Burchert θαη Nyhan (2011) ζπλεγνξνχλ ζηελ 

πνιιαπιφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο. Κη απηφ γηαηί φπσο 

επηζεκαίλνπλ ν εθπαηδεπηηθφο άιινηε είλαη ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηδφκελνο 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηεπφκελσλ, άιινηε ν δηαρεηξηζηήο ελζαξθψλνληαο θπξίσο 

νξγαλσηηθήο θχζεσο ζέκαηα ηεο καζεηείαο, ελψ άιινηε εθθξάδεη ηνλ παηδαγσγφ ή ηνλ 

ζπλάδειθν.  

Πέξα απφ ηηο πξναπαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηνχληαη 

γλψζεηο ζηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, κε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. Έηζη ζηνηρεηνζεηνχληαη 
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νη πνιιαπιέο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη  λα θέξεη ν εθπαηδεπηηθφο/ εθπαηδεπηήο  σο εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ. Οη εθπαηδεπηέο/ επφπηεο ζε ζπκθσλία κε ηηο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηζεκαίλνπλ πην έληνλα ηελ αμία ηεο εκπεηξίαο, ηεο ζπλέπεηαο, ησλ θνηλσληθψλ θη 

επηθνηλσληαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ ζε ζρέζε κε ην ζεζκφ. 

Χο πξνο ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά (επαγγεικαηηθά, πξνζσπηθφηεηαο), πνπ ρξεηάδεηαη λα 

δηαζέηεη ή λα απνθηήζεη, έλαο εθπαηδεπηηθφο/ εθπαηδεπηήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ πξνέθπςαλ αμηφινγεο ζέζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Δ θαιή γλψζε 

θαη ε εκπεηξία ζην αληηθείκελν είλαη δπν ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο, ελψ  ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αλαδχνληαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε σο απαξαίηεηεο ζπληζηψζεο 

σο πξνο ηελ ηδηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ/ εθπαηδεπηή. 

Δ αδπλακία αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ/ επνπηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο, 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαρείξηζεο/ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο εληζρχεη ηε ζέζε γηα ηελ αλάγθε επηκφξθσζήο ηνπο (Φαξκάθεο, 2019
.
 Μφξαιε, 

2017). 

Δ αλάγθε νινθιεξσκέλεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα καζεηείαο θαη επνπηείαο πξνθχπηεη απφ 

ηε ζπλνιηθή ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ κε 

εληνπηζκέλεο θάπνηεο αληίζεηεο ζέζεηο.Δ αλαγθαηφηεηα κηαο ζσζηήο βαζηθήο θαη 

ζπλερηδφκελεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ε 

ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηεπφκελσλ ζπλαληάηαη ζηελ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία (Φαξκάθεο, 2019
.
 Φξαγθνχιεο &Ώλαγλνχ, 2018

. 
Broek& ζπλ., 2017

. 
Darling-

Hammond, Hyler, &Gardner, 2017
. 
Sarigoz, 2016

.
Borko, 2004). 

ηελ έξεπλα ηνπ Ε.Β.Π. (2018) γηα ηελ Ώ‘ θάζε πινπνίεζεο ηεο καζεηείαο επηζεκάλζεθε ε 

αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ ζε ζέκαηα καζεηείαο, ε αλάγθε γηα 

βειηίσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

(Φαξκάθεο, 2019). Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ ζηελ ίδηα έξεπλα πξφηεηλαλ, επέθηαζε 

δηάξθεηαο ηεο καζεηείαο θαη αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ κε δπλαηφηεηα ππεξσξηψλ θαη 

ζε αξγίεο. Ο απμεκέλνο πξνζαλαηνιηζκφο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ηερληθνχ ραξαθηήξα 

κε κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν, επίζεο επηζεκάλζεθαλ σο αλαγθαηφηεηεο, κε 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θη νκάδσλ ελεκέξσζεο, ππφ ην πξίζκα ησλ γξαθείσλ 

δηαζχλδεζεο λα απνηεινχλ θξίζηκεο παξακέηξνπο επηηπρίαο ηνπ ζεζκνχ γηα ην δίπνιν 

ζρνιείν - εξγνδφηεο. ΐέβαηα ε αλάγθε ζπλνιηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ καζεηείαο ζηελ Βιιάδα ζε επίπεδν αηφκσλ θαη δνκψλ, απνηππψλεηαη σο 

κεγάιε αλαγθαηφηεηα ζε ζρεηηθέο έξεπλεο (Φαξκάθεο, 2019
. 
Lalioti, 2019

.
 Κνθθίλνπ, 2018). 

Ώλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ην ζεζκφ Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο, 

απηέο αθνξνχζαλ δηάθνξεο πηπρέο. Βηδηθφηεξα ζρεηίδνληαλ κε ην πιαίζην ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκψλ θαη 

κέζσλ, ηε ζχληαμε θη εθαξκνγή ηνπ Ώ.Π.., ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
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καζεηεπφκελσλ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηέινο ηε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηνλ ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο Α.Α.Β. θαη ηνπο εξγνδφηεο. 

ε ζρέζε κε ην πιαίζην ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκψλ θαη κέζσλ νη εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ δξαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ κέζσλ θαη 

θαιχηεξσλ ππνδνκψλ. Πξνηάζεθε επίζεο ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Δ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

ζπλνιηθά γηα ηε καζεηεία επίζεο αλαδχεηαη σο πξφηαζε.  Σα ζηνηρεία απηά σο επξήκαηα 

ζπκθσλνχλ κε αληίζηνηρα ηεο έξεπλαο γηα ηε καζεηεία ησλ ΒΠΏ.Λ. ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

(Lalioti, 2019). 

Σν Ώ.Π.. πξέπεη λα αλαλεσζεί θαη λα επηθαηξνπνηεζεί εηδηθά ζε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Παξάιιεια νη ζέζεηο καζεηείαο 

πξέπεη λα απμεζνχλ θαη ηα εκπιεθφκελα κέξε λα ζπλεξγάδνληαη ζπλερψο θαη παξαγσγηθά κε 

κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Ο.Τ.Μ. Σέινο επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε αιιαγήο ηνπ 

νξηζκνχ θαη ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ζην ρψξν εξγαζίαο ν νπνίνο πξέπεη λα ιάβεη κάιινλ 

πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα κέληνξα παξά επφπηε. 

Οη Fjellstrom θαη Kristmanson (2017) ζηελ έξεπλά ηνπο αλέδεημαλ ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εξγνδνηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγνδφηεο 

ζηνλ σο άλσ ζθνπφ είλαη ζεκαληηθφο (Φαξκάθεο, 2019). 

Παξάιιεια ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φπσο νη ρακειέο ακνηβέο, ε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε κηθξή αμηνπηζηία ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πεξί 

καζεηείαο, αιιά θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ βάζεη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (Φαξκάθεο, 2019
. 
Ryan&Lorinc, 2017). 

Ο Canan (2015) ζηελ έξεπλά ηνπ αλέδεημε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πηζηνπνίεζεο απνθνίησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο, ελψ δηαθξηηή είλαη θαη ε 

αλάγθε αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ καζεηείαο (Muhlemannθ.ζπλ., 2007). 

Οη εθπαηδεπηέο/ επφπηεο εξγνδνηψλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζεζκνχ, 

θέξλνπλ ζην πξνζθήλην δεηήκαηα πνπ ππνβφζθνπλ κηα αλάγθε γηα πην ελεξγφ ξφιν ηνπο 

ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο. Πην ελεξγφο πξέπεη λα είλαη θαη ν ξφινο ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Βπηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε πξνεξγαζίαο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο καζεηείαο εθ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο. ε ζπκθσλία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνηείλνπλ ηνλ έιεγρν ηήξεζεο θαη δηαθίλεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ δεζκεπκέλσλ ζέζεσλ γηα καζεηεία, ε αχμεζε ηεο 

δηάξθεηάο ηεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πιαίζην αδεηψλ θαη απαζρφιεζεο ησλ καζεηεπφκελσλ 

ζε επίπεδν βάξδηαο ή αξγίαο φπσο απνηππψζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Ε.Β.Π (2018). 
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Γηα ηε ζχληαμε θη εθαξκνγή ηνπ Ώ.Π.. νη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ θαίλεηαη λα 

πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ψζηε νη ρψξνη εξγαζίαο λα απνθηήζνπλ κηα πην ζαθή πξννπηηθή 

θαη πξνζέγγηζε εληφο απηνχ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ δηαθξηηφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ 

σο πξνο απηφ θαη ηελ αδπλακία ηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δ 

αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ Π.. κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εξγνδνηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ 

θαη ηνπ θαζνξηζκνχ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ απηψλ επηζεκαίλνληαη ζε 

ζρεηηθέο έξεπλεο (Fjellstrom&Kristmanson, 2017
.
Onstenk&Blokhuis, 2007

.
Μπνικάηε, 

2018). 

ρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε καζεηεπφκελσλ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζεσξεί πσο νη πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ καζεηεπφκελσλ πξέπεη λα ηζνξξνπνχλ κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ θνξέα. Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ δεζκεπκέλσλ ζέζεσλ γηα καζεηεία, ε 

αχμεζε ηεο δηάξθεηάο ηεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πιαίζην αδεηψλ θαη απαζρφιεζεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ ζε επίπεδν βάξδηαο ή αξγίαο. Οη  εθπαηδεπηηθνί εμάιινπ θέξνληαη λα 

βαξχλνληαη απφ ηελ επζχλε εχξεζεο ζέζεσλ καζεηείαο (Hernandez-Cruz&Russell, 2016
. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
Greenan, Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

ε θάζε πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ελεξγή εκπινθή θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ απφ ηκήκαηα πνπ 

ηνπνζεηνχληαη νη καζεηεπφκελνη. Δ εκπινθή ηνπο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ ηειηθή ηνπο αμηνιφγεζε. Βίλαη εκθαλήο εμάιινπ ε αλάγθε χπαξμεο θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ θαζνδήγεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αιιειεπίδξαζεο καζεηεπφκελσλ, επνπηψλ 

θαη ζπλεξγαηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ελφο έξγνπ εθ 

κέξνπο ησλ καζεηεπφκελσλ (Broekθ.ζπλ., 2017
. 
Onstenk&Blokhuis, 2007). ηελ έξεπλα ηεο 

Lalioti (2019) δηαπηζηψλεηαη ε απνπζία ελφο ξεηνχ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο ζηελ εξγαζία ή ηε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ησλ 

ελδνεπηρεηξεζηαθψλ εθπαηδεπηψλ λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Βμάιινπ αλαδχεηαη ε ζεκαζία ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηεπφκελσλ, κέζσ ηεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλψζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. 

Παξάιιεια αλαδχεηαη ε αμία ηεο ππνζηήξημεο ησλ καζεηεπφκελσλ απφ εξγαδφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο γηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα σο πξνο απηφ ην ζθνπφ (Chan, 2017).Δ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ θαη κε άιια ζηειέρε πέξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/ επφπηε είλαη απαξαίηεηε εηδηθά 

σο πξνο ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο θχζεο, κε δηαθξηηή επίζεο ηελ 

αλάγθε γηα επειημία ηεο εξγνδνζίαο ζε ζρεηηδφκελα κε ηνπο καζεηεπφκελνπο ζέκαηα. 

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

Σν παξάδεηγκα ηεο Πεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο κε ζηνηρεία εμειηζζηκφηεηαο απνηειεί 

αηζηφδνμν ζηνηρείν σο πξνο ηεο ζεηηθή απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ ιακβάλεη 

ρψξα φηαλ ηα πξνβιήκαηα δηαπηζηψλνληαη, ηα νθέιε εληζρχνληαη, πξνηάζεηο δηαηππψλνληαη 

θαη πξαγκαηψλνληαη κέζσ ζπλεξγαζηψλ θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ ζε 
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επίπεδν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνζφλησλ εληζρχεηαη θαη εμειίζζεηαη ζπλερψο. ΐέβαηα ε 

ζπλερήο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο ζπιινγηθά απφ φιεο ηηο πιεπξέο είλαη αδήξηηε αλάγθε.  

Σα εκπιεθφκελα κέξε ζεζκηθά θη επηηειηθά ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαηάιιεια επίπεδα 

ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο καζεηείαο θαη λα πινπνηεζνχλ 

παξάιιεια πξνγξάκκαηα καζεηείαο. Εδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηηο Π.Β. 

Ώηησιναθαξλαλίαο θαη Διείαο φπνπ νη ζέζεηο καζεηείαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα.Οη 

ραξάδνληεο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε ηκεκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε δεηήκαηα πνπ δχλαηαη λα δερζνχλ ηξνπνπνηήζεηο βάζεη ηνπ πιαηζίνπ 

πνηφηεηαο καζεηείαο ζε ζρέζε κε: νξηζκφ εθπαηδεπηψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζέκαηα 

γξαθεηνθξαηίαο, ρξνλνδηαγξάκκαηα, δηάξθεηα καζεηείαο, αχμεζε ζέζεσλ καζεηείαο κε 

έκθαζε ζηηο δεζκεπκέλεο, επαλαπξνζέγγηζε, αμηνιφγεζε απνθνίησλ, παξαθνινχζεζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο θη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απνθνίησλ θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Βπηπξφζζεηα είλαη αλαγθαία ε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο 

κέζσ επξσπατθψλ θη εζληθψλ πφξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη πφξνη ζρεηηδφκελνη κε 

αλαιψζηκα ή εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ θαη ηα νπνία απνδίδνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

θαηά ηφπνπο πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα.Παξάιιεια αλαδχεηαη σο αλαγθαηφηεηα ε 

νξγαλσκέλε θη εθηελήο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα καζεηείαο θη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε 

έκθαζε ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο ςπρνινγίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

Ε.Β.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Β.Ο.Π.Π.Β.Π. Δ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη 

ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ κε ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ.  

ε ζρέζε κε ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζεηηθά ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη 

ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φπσο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, θχιια εξγαζίαο ή 

ινγηζκηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο/ εθπαηδεπηέο θαη 

καζεηεπφκελνπο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο παλειιαδηθά.ε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα πξνεγεζεί αλαβάζκηζε θη επηθαηξνπνίεζε ησλ Ώ.Π.. σο πξνο ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηά ηνπο. Βηδηθφηεξα απηφ πξνηείλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε 

δεηήκαηα εμεηδίθεπζεο σο πξνο ην επάγγεικα βάζεη αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ελίζρπζε ήπησλ 

δεμηνηήησλ, αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο ή επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, κε ηε 

ζπκκεηνρή επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Γηα παξάδεηγκα ε Έλσζε 

Ννζειεπηψλ Βιιάδνο ή ν Βζληθφο χλδεζκνο Ννζειεπηψλ Βιιάδνο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο απηφ. 

Οη εθπαηδεπηέο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φηαλ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο πεξηζζφηεξν 

δηαρεηξίδνληαη ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα παξά εθαξκφδνπλ εληαηηθή θαη ζπλερή εθπαίδεπζε 

ζηνπο καζεηεπφκελνπο. Σν γεγνλφο είλαη ζεκηηφ ιφγσ ησλ παξάπιεπξσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

φκσο ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. Θα ήηαλ πην ιεηηνπξγηθφ θαη 

απνδνηηθφ ν εθπαηδεπηήο/ επφπηεο ζην ρψξν εξγαζίαο λα νξίδεηαη γηα θάζε εθπαηδεπφκελν 

απφ ην ηκήκα – ηνκέα πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ελ δπλάκεη κέληνξάο 

ηνπ. Θα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν ηελ αλάπηπμε ήπησλ δεμηνηήησλ, 
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ηθαλνηήησλ επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ, ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα γηα ηθαλά θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ έρεη αλάγθε ε αγνξά 

εξγαζίαο.Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο ζηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ πξέπεη λα απνηειεί 

δεηνχκελν. Κη απηφ ψζηε λα κελ έρεη επνπζηψδε ραξαθηήξα εληαγκέλε κφλν ζηηο ηππηθέο 

απαηηήζεηο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ αγλννχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ην ζεζκηθφ ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Ο.Τ.Μ., ελψ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κφλν κηα πεξίπησζε θαίλεηαη λα έρεη αληίιεςε ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ ξφινπ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ 

αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, θαζφηη ηα ζηειέρε πνπ ηελ απαξηίδνπλ κπνξεί λα πινπνηνχλ ηα 

δηαθξηηά ηνπο θαζήθνληα, αιιά ζε επίπεδν νκάδαο ηα απνηειέζκαηα ηίζεληαη ελ ακθηβφισ.  

Κη απηφ γηαηί εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπηέο, σο άκεζα ζρεηηδφκελνη κε ηνπο 

καζεηεπφκελνπο, δελ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο αλάινγεο δηεξγαζίεο ηφηε ε πνξεία ηεο 

καζεηείαο ζηεξείηαη ζπλνιηθήο ζηφρεπζεο θαη ην ζεκαληηθφηεξν εθ ησλ έζσ αμηνιφγεζεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο.Κνκβηθήο ζεκαζίαο έηζη παξακέλεη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ν 

δηαξθήο δηάινγνο εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη θνξέσλ κε εθπξνζψπνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, 

κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε θαη εμσζηξέθεηα ηνπ ξφινπ ηεο Ο.Τ.Μ. θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελεξγνπνίεζή ηεο κε ηα Κ.Π.Ώ. ηνπ Ο.Ώ.Β.Α. πνπ ζεζκηθά ζπλδέεηαη θαη άξα ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο κηαο πεξηνρήο. ε απηφ ην ζθνπφ ζα είρε πξφζζεηε αμία ε ηνπνζέηεζε ζηειερψλ κε 

ζεηεία ζε ζέζεηο ππεπζχλσλ ζηηο Π.Α.Β. θη φρη κε εηήζηα απφζπαζε, θαζψο έηζη γίλεηαη 

απνζπαζκαηηθά θη φρη κε νξίδνληα κέιινληνο ε ζηνρνζεζία γηα ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο, 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Βπίζεο ζα πξέπεη λα απμεζνχλ ηα ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα καζεηείαο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

θαη θαηαλνκή ησλ ΒΠΏ.Λ. αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, πεξηθέξεηα θαη ζπλνιηθά ζηελ 

επηθξάηεηα. ε απηφ ζα ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά ε απινπνίεζε ηνπ δαηδαιψδνπο πιαηζίνπ 

ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ ππνςήθησλ καζεηεπφκελσλ. 

Σα ζηνηρεία ζηελ Π.Β. ΏραΎαο είλαη ελζαξξπληηθά αιιά ζηελ Π.Β. Διείαο θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ Π.Β. Ώηησι/ληαο δείρλνπλ φηη ε αλάγθε γηα εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπιινγηθψλ 

πξνζπαζεηψλ είλαη απαξαίηεηε σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζέζεσλ καζεηείαο θαη ηελ 

αχμεζε έηζη ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ηα ΒΠΏ.Λ. ηεο Πεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο φπνπ ιεηηνπξγεί 

ε εηδηθφηεηα ΐνεζνχ Ννζειεπηή πινπνηνχλ πξφγξακκα καζεηείαο: 

 1 ςε ςφνολο 8 ςτθν Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ. 

 2 ςε ςφνολο 5 ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ. 

 1 ςε ςφνολο 3 ςτθν Π.Ε. Ηλείασ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κέζσ ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηά ηφπνπο 

Ο.Τ.Μ. θαη κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο παξάιιεια ζα δνζνχλ θίλεηξα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εξγνδφηεο ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ καζεηείαο 
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ησλ ΒΠΏ.Λ. ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σα Κ.Π.Ώ. ηνπ Ο.Ώ.Β.Α. θαινχληαη πεξηζζφηεξν λα 

αλαιάβνπλ ζεκαληηθνχο ξφινπο θαη πξσηνβνπιίεο ζε παξαγσγηθφ δηάινγν κε ηνπο 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο θη ελψζεηο σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

απνθνίησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο ησλ ΒΠΏ.Λ. Σν γεγνλφο 

απηφ ζα απνηειέζεη κηα απφ ηηο βάζεηο γηα απφδνζε ζε βάζνο κέιινληνο, ηεο επέλδπζεο κηαο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο ζηα ΒΠΏ.Λ. ηεο 

Β.Β.Κ. 

Δ ελίζρπζε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηνπ ζεζκνχ ζε 

επίπεδν ζηειερψλ, ππνδνκψλ θαη κέζσλ, είλαη ζεκαληηθή, ψζηε κέζσ θαηαγξαθήο θαη 

κειέηεο ζηνηρείσλ λα πξνθχπηεη δηαξθήο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – 

Σάμεο Μαζεηείαο. Δ ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνηείλεηαη λα κελ αθνξά κφλν ηελ απνηίκεζε ηνπ 

ζεζκνχ ζηε δηάξθεηά ηνπ αιιά θαη ην δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Οη κειινληηθέο έξεπλεο πέξαλ απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο/ 

εθπαηδεπηέο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζηελ νπηηθή θη άιισλ 

ζηειερψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεηεία φπσο νη ππεχζπλνη ηεο Α.Α.Β. θαη ηεο Π.Α.Β., ή 

αθφκε θαη νη αξκφδηνη ησλ Κ.Π.Ώ. ηνπ Ο.Ώ.Β.Α.  

Δ εκπινθή ζηε καζεηεία πξνηείλεηαη επίζεο λα κελ αθνξά ηππηθά ηελ εθπξνζψπεζε κφλν 

ηνπ θνξέα απφ έλα άηνκν κε ζέζε επζχλεο (π.ρ. γξαθείν εθπαίδεπζεο ή δηεπζπληήο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ή πξντζηάκελνο), αιιά λα ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα γηα θάζε 

καζεηεπφκελν κε ηε ζπκκεηνρή έκπεηξσλ εξγαδνκέλσλ γηα θάζε ηκήκα, ψζηε ην άηνκν λα 

καζεηεχεη θαη παξάιιεια λα ππνζηεξίδεηαη ζπλερψο επαγγεικαηηθά, ςπρνινγηθά ή 

ζπκβνπιεπηηθά. Ώπηφ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ζπλερνχο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο 

κε παξερφκελα θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζε ζέκαηα καζεηείαο θαη 

κε γλψκνλα ηελ πξνζσπηθή θη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΒΠΏ.Λ. απνηεινχλ ηνλ θξίζηκν ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

ρψξνπ εξγαζίαο θαζψο ζην πξφζσπφ ηνπο νη εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ βιέπνπλ ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επίιπζε ζε πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ο ξφινο ησλ άιισλ ζηειερψλ 

αλ θαη ζεκαληηθφο θαίλεηαη φηη θαζνξίδεη ην νξγαλσηηθφ θαη ζρεδηαζηηθφ πιαίζην θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν θξίζηκνο ζηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο.  Έηζη θαιά θαηαξηηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο σο ελ δπλάκεη κέληνξεο θαη δηεπθνιπληέο παξά σο απζεληίεο 

κπνξνχλ λα γίλνληαη νη θνηλσλνί, πξναγσγνί θαη δηαηεξεηέο ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο, ν 

νπνίνο κπνξεί λα εληζρχζεη θαηαιπηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηνπηθψλ  θνηλσληψλ γηα 

αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα ζην εγγχο θαη απψηεξν κέιινλ. 

Βμάιινπ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα δεηνχκελν είλαη ε ζηνηρεηνζέηεζε ελφο παξαγσγηθνχ 

αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, πξνζδηνξηδφκελν απφ επαγγέικαηα πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο κε φξακα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη φρεκα ηελ 

θαηλνηνκία ζε επίπεδν ηδεψλ θη εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθέο δνκέο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη νη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο πξέπεη λα 

ζπληνληζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Ώληηθείκελν εξγαζίαο πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα 
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απνηειέζνπλ ε επηθαηξνπνίεζε ησλ Π.. ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβαιιφκελεο 

καζεζηαθέο αλάγθεο, ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα θαη ηηο δπλακηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, ηελ εζληθή ζηνρνζεζία θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εκθαληδφκελεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο. 
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Abstract: The Learning Organization (L.O.) has been presented since the end of the 20th 

century by many researchers as a model organization that can learn, adapt and evolve. Utilizes 

the integration of learning in work and is transformed by collaborative practices, aiming at the 

continuous upgrading of the organization and its members. In particular, school organizations, 

in the ever-changing, globalized and competitive context of the 21st century, must transform 

their culture and function as L.O. Thus, especially the public school will survive, develop and 

realize a common vision for continuous improvement, modernization, quality and efficiency, 

with equal opportunities for all, meeting the expectations of its members and fulfilling its 

social mission. The purpose of this paper is through literature review of scientific articles, 

studies and books to attempt on the one hand the conceptualization of L.O. and on the other 

hand the documented presentation of the necessity of transforming the public school culture 

into a L.O. culture and the practices-elements required for its transformation. 

Keywords: Learning Organization, public schools, culture transformation, necessity, 

practices  

Πεξίιεςε: Ο Οξγαληζκφο Μάζεζεο (Ο.Μ.) παξνπζηάζηεθε απφ ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο, σο έλα πξφηππν νξγαληζκνχ πνπ δχλαηαη λα καζαίλεη, λα πξνζαξκφδεηαη 

θαη λα εμειίζζεηαη. Ώμηνπνηεί ηελ έληαμε ηεο κάζεζεο ζηελ εξγαζία θαη κεηαζρεκαηίδεηαη κε 

ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αέλαε αλαβάζκηζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ 

κειψλ ηνπ. Βηδηθφηεξα νη ζρνιηθνί νξγαληζκνί ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν, 

παγθνζκηνπνηεκέλν θαη αληαγσληζηηθφ πιαίζην ηνπ 21νπ αηψλα πξέπεη λα κεηαζρεκαηίζνπλ 

ηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο Ο.Μ. Έηζη, ηδηαίηεξα ην δεκφζην ζρνιείν ζα 

επηβηψλεη, ζα αλαπηχζζεηαη θαη ζα πξαγκαηψλεη ην θνηλφ φξακα γηα ζπλερή βειηίσζε, 

εθζπγρξνληζκφ, πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο, 

ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηνπ θαη επηηειψληαο ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο επηζηεκνληθψλ, 

άξζξσλ, εξεπλψλθαη βηβιίσλ λα επηρεηξήζεη αθελφο ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ Ο.Μ.θαη αθεηέξνπ 

ηελ ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζε θνπιηνχξα Ο.Μ. θαη ηηο πξαθηηθέο-ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 
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κεηαζρεκαηηζκφ ηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Οξγαληζκφο Μάζεζεο, δεκφζηα ζρνιεία, κεηαζρεκαηηζκφο θνπιηνχξαο, 

αλαγθαηφηεηα, πξαθηηθέο 

Δηζαγσγή 

ε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κε πιεζψξα θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ θαη 

ξαγδαίσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ε 

δηα βίνπ κάζεζε απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηηο «θνηλσλίεο ηεο γλψζεο», φπνπ ε λέα 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε είλαη βαζηθφο πφξνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ, ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο, εθφζνλ ελζσκαησζεί ζηελ εξγαζία θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγαληζκψλ (Drucker, 1992͘ Wald&Castleberry, 2000). Σελ αλαγθαηφηεηα απηή επεζήκαλε ην 

2001 θαη ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή πξνηείλνληαο ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ νξγαληζκψλ ζε 

Οξγαληζκνχο Μάζεζεο, ψζηε λα επηβηψλνπλ, λα καζαίλνπλ ζπλερψο θαη λα εθζπγρξνλίδνληαη 

(EuropeanCommission, 2001). 

ην πιαίζην απηφ, εηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, πνπ ιφγσ ηεο θχζεο, ηεο 

απνζηνιήο ηνπο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επηδηψθνπλ ηελ 

πξναγσγή ηεο κάζεζεο θαη ηεο εμέιημεο, ρξεηάδεηαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπο 

θαη λα πινπνηνχλ ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπο σο Οξγαληζκνί Μάζεζεο  κε εγεζία πνπ 

πξαγκαηψλεη κε ζηξαηεγηθέο κεζφδνπο ηε κάζεζε ζηνρεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα , 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αέλαε βειηίσζή ηνπο (Coppieters, 2005͘ Κνπηνχδεο & Παπιάθεο, 2018͘ 

Louis, 2006͘  Wald&Castleberry, 2000).  

θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, αθνχ επηρεηξήζεη ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Μάζεζεο (Ο.Μ.) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ, λα 

παξνπζηάζεη ηεθκεξησκέλα αθελφο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα νθέιε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο θνπιηνχξαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζε θνπιηνχξα Ο.Μ. θαη αθεηέξνπ ηηο πξαθηηθέο-

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο. 

1. Ο Οξγαληζκφο Μάζεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα 

Ο φξνο Ο.Μ. αλαθέξεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αέλαε βειηίσζε κέζσ ηεο 

δηαξθνχο κάζεζεο θαη δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Βίλαη έλαο 

ηχπνο-κνληέιν νξγαληζκνχ πνπ ελζσκαηψλεη ηε κάζεζε ζηελ εξγαζία κε ζπλεξγαηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ζπιινγηθέο εκπεηξίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλερή εμέιημε θαη αληαπφθξηζε 

ζηηο πθηζηάκελεο αιιαγέο (Marsick&Watkins, 1994͘ Watkins&Marsick, 1992). 

Ο εξεπλεηήο πνπ ζεκειίσζε έλα δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ πεδίν κε ηελ εηζήγεζε ηνπ φξνπ 

Ο.Μ. είλαη ν PeterSenge, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ «TheFifthDiscipline» (1990), φξηζε ηνλ 

Ο.Μ., σο έλαλ νξγαληζκφ «φπνπ νη άλζξσπνη δηεπξχλνπλ ζπλερψο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δεκηνπξγνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξαγκαηηθά επηζπκνχλ, φπνπ θαιιηεξγνχληαη λέα θαη 
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εθηεηακέλα κνληέια ζθέςεο, φπνπ ε ζπιινγηθή θηινδνμία απειεπζεξψλεηαη θαη φπνπ νη 

άλζξσπνη ζπλερψο καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ καδί» (ζ. 8). ην βηβιίν απηφ παξνπζίαζε 

έλα κνληέιν Ο.Μ. κε πέληε δηαζηάζεηο, ηελ «αηνκηθή αξηζηεία», ηε «κάζεζε ζε νκάδεο», ηε 

«βειηίσζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ», ην «ζπζηεκηθφ πιαίζην ζθέςεο » θαη ηε «δηακφξθσζε 

θνηλνχ νξάκαηνο». Ο ίδηνο θαη άιινη εξεπλεηέο (π.ρ. Goh, 1998 ͘  Watkins&Marsick, 1992) 

πξφηεηλαλ ηνλ Ο.Μ. απφ ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, σο πξφηππν νξγαληζκνχ. 

Οη Marsick θαη Watkins ην 2003 δηακφξθσζαλ έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν Ο.Μ. γηα ηε 

κέηξεζε ησλ αιιαγψλ ηεο θνπιηνχξαο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δνκψλ πνπ δχλαληαη λα 

θαζνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ελφο νξγαληζκνχ. 

Σν κνληέιν απηφ αθνξά ηξία επίπεδα κάζεζεο, ην αηνκηθφ, ην νκαδηθφ θαη ην νξγαλσζηαθφ, 

ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξα ζπζηεκηθά επίπεδα, ην αηνκηθφ,  ην νκαδηθφ, ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. ε απηφ ελζσκαηψλνληαη ηα θνηλά 

ζηνηρεία ησλ πξνγελέζηεξσλ πξνζεγγίζεσλ πξνζθέξνληαο έλα άξηην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. 

Ώπνηειείηαη απφ επηά δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζεκειηψδεηο πξαθηηθέο πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο Ο.Μ. ην αηνκηθφ επίπεδν πεξηιακβάλνληαη δπν 

δηαζηάζεηο. Δ πξψηε δηάζηαζε, ε «πλερήο Μάζεζε» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή 

επθαηξηψλ γηα δηαξθή κάζεζε ζηελ εξγαζία ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, ζηα νπνία 

πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηεο γηα θαηάξηηζε θαη εμέιημε. Δ δεχηεξε δηάζηαζε, ε «Έξεπλα θαη 

Αηάινγνο» πξνζδηνξίδεη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη δηαιφγνπ 

επηδηψθνληαο ηελ έθθξαζε απφςεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο αθξφαζεο θαη 

δηεξεχλεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ άιισλ κειψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε. Ώπαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ ζε θνπιηνχξα πνπ 

ελζαξξχλεη ηνλ ζθεπηηθηζκφ, ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία. 

ην νκαδηθφ επίπεδν πεξηιακβάλεηαη ε δηάζηαζε «πλεξγαζία θαη Οκαδηθή Μάζεζε». Ο 

νξγαληζκφο αμηνπνηεί νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηα κέιε ηνπο 

ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζζνπλ ηδέεο, εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη καζαίλνπλ ζπιινγηθά πψο λα 

καζαίλνπλ, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ. Δ ζπλεξγαηηθφηεηα απνηειεί αμία 

γηα ηελ θνπιηνχξα ηνπ Ο.Μ. θαη επηβξαβεχεηαη. 

ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν 

πξψηεο αλαθέξνληαη ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ ε ηξίηε θαη ηέηαξηε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ. 

Δ πξψηε είλαη ηα «Βλζσκαησκέλα πζηήκαηα», δειαδή ε δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο. Δ δεχηεξε είλαη ε «Βλδπλάκσζε 

ησλ Ώηφκσλ» γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπιινγηθνχ νξάκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εκπινθή ησλ 

κειψλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη δέζκεπζεο πινπνίεζεο ελφο θνηλνχ 

νξάκαηνο. Δ εμνπζία θαη ε αλάιεςε επζπλψλ, πξσηνβνπιηψλ θαη απνθάζεσλ δηαλέκεηαη ζε 

φια ηα κέιε ηα νπνία σζνχληαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα φζα έρνπλ αλαιάβεη λα 

δηεθπεξαηψζνπλ. Δ ηξίηε είλαη ε «πζηεκηθή Αηαζχλδεζε» ηνπ νξγαληζκνχ κε ην 

«πεξηβάιινλ» ηνπ. Δ ζπζηεκηθή απηή ζεψξεζε ζπκβάιιεη ζηε δηαζχλδεζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

σο ζπζηήκαηνο κε ηα ππνζπζηήκαηα αιιά θαη κε ην επξχηεξν πιαίζην πνπ ην πεξηβάιιεη. Δ 
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ηέηαξηε είλαη ε «ηξαηεγηθή Δγεζία γηα ηε Μάζεζε». Δ κάζεζε ππνζηεξίδεηαη θαη 

αμηνπνηείηαη απφ ηνλ εγέηε ζηξαηεγηθά πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ λα δηαρεηξηζηνχλ αιιαγέο, λα εηζαγάγνπλ θαηλνηνκίεο, λα αθνινπζήζνπλ λέεο 

θαηεπζχλζεηο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη αηνκηθνί θαη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη (Marsick&Watkins, 

2003). 

2. Σν ζρνιείν σο Οξγαληζκφο Μάζεζεο: Η ζχλδεζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ κε 

ηνλ Οξγαληζκφ Μάζεζεο. 

Σν δεκφζην ζρνιείν, σο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, έρεη σο απνζηνιή κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, 

πνπ παξέρεη, λα πξνζθέξεη εθφδηα θαη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηε δσή, 

νηθνδνκψληαο γλψζεηο, αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο, κεηαδίδνληαο εζηθέο αμίεο, αξεηέο, 

ηδαληθά θαη δηαζθαιίδνληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο. Μέζσ ησλ εθνδίσλ απηψλ πξνζδνθά ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή θαη 

ςπρηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. 

Βπηπιένλ, επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη δεκνθξαηηθψλ 

πνιηηψλ, ηθαλψλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο κηαο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο, παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη αληαγσληζηηθήο θνηλσλίαο (Κνπηνχδεο, 2008). 

Δ απνζηνιή ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ επηηπγράλεηαη πην απνηειεζκαηηθά, φηαλ απηφ ιεηηνπξγεί 

κε φξνπο Ο.Μ. Γηα λα ιεηηνπξγεί σο Ο.Μ., ην ζρνιείν πξέπεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ 

ππάξρνπζα θνπιηνχξα ηνπ θαη λα ζέζεη σο ζηφρν λα δηακνξθψζεη θνπιηνχξα πνπ πξναγάγεη 

ηελ αέλαε κάζεζε θαη ηελ ηνπνζεηεί ζην θέληξν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη επηδηψμεψλ ηνπ, 

επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην αμηαθφ ζχζηεκα θαη ηηο παξαδνρέο ηνπ, ακθηζβεηψληαο 

παγησκέλεο αληηιήςεηο, παξέρνληαο ζπλερείο επθαηξίεο κάζεζεο γηα φινπο , πηνζεηψληαο 

ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο , εθαξκφδνληαο αιιαγέο , θαηλνηνκίεο θαη πεηξακαηηζκνχο γηα λα 

επηηχρεη ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ (Berry, 1997͘͘ Κνπηνχδεο & Παπιάθεο, 

2018͘ Wald&Castleberry, 2000).  

Εδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί θπξίσο ζηελ επηθνηλσλία ζηε ζπιινγηθφηεηα, ζηελ 

νξγαλσζηαθή κάζεζε, ζηε δηακφξθσζε επαγγεικαηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο, σο ζηνηρεία θνπιηνχξαο, κέζσ ηεο νπνίαο αλακέλεηαη φηη ζα καζαίλνπλ θαη ζα 

βειηηψλνληαη ζπλερψο νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη ηα ζρνιεία, σο νξγαληζκνί (Louis, 

2006). 

Βηδηθφηεξα γηα ηελ Βιιάδα, ιφγσ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηελ ηαιάληζε αξθεηά ρξφληα, ε 

πιήξεο εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ σο Ο.Μ. θαη ε αλάπηπμε εγεηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζχγρξνλε ηάζε 

απνθέληξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη δηεχξπλζεο ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ, λα 

εληζρχζνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα επηηχρνπλ ηελ εμέιημε φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη αλαγθαία επέλδπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε 
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ελφο ειπηδνθφξνπ κέιινληνο κε ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο (OECD, 2018). 

3. Η αλαγθαηφηεηα θαη ηα νθέιε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ σο Οξγαληζκνχ Μάζεζεο 

Ώπφ ην πξναλαθεξφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην θαζίζηαηαη εκθαλήο ε αλαγθαηφηεηα θαη ηα 

νθέιε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο Ο.Μ. ην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν, παγθνζκηνπνηεκέλν θαη αληαγσληζηηθφ πιαίζην ηνπ 21νπ αηψλα, φπνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα δηαξθείο θνηλσληθν-νηθνλνκηθν-πνιηηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, επηζηεκνληθέο 

αλαθαιχςεηο θαη θαηαηγηζηηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη γλψζεηο δελ παχνπλ λα απνηεινχλ 

«πλεπκαηηθφ θεθάιαην», φζν αμηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, αιιά απαμηψλνληαη θαη 

ρξεηάδνληαη επηθαηξνπνίεζε. Γη' απηφ είλαη αλαγθαίν ην ζρνιείν λα δηαθξίλεηαη απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο κάζεζεο, ηεο εκπέδσζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ, ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ αμηψλ, 

ηδεψλ, παξαδνρψλ θαη πξαθηηθψλ. Βπηπιένλ, απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

βάζεη ησλ λέσλ αλαγθψλ, ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, ηεο επέθηαζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη 

ηεο δηακφξθσζεο κειινληηθψλ πξννπηηθψλ. Έηζη, ζα επηβηψλεη, ζα αλαπηχζζεηαη θαη ζα 

εθπιεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ κειψλ θαη απνδεθηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο , ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πξνφδνπ (Coppieters, 2005͘ Κνπηνχδεο & Παπιάθεο, 2018͘ Louis, 2006͘ Marsick, ρ.ρ.͘ 

O‘Sullivan, 1997͘ Sun, 2003). 

Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην, ζε ζπκθσλία θαη κε ηηο αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο, έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ην ζρνιείν λα θαηαλνείηαη φρη κφλν σο ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη σο νξγαληζκφο κε κνξθή αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 

ζπλαπνηειείηαη απφ πιήζνο αιιειεπηδξψλησλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελφο νξγαληζκνχ πνπ 

αιιειεπηδξά ηφζν κε ηα κέξε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη κε ηα κέξε ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθν-πνιηηηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ 

γνλέσλ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ νξγαληζκψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ. Βλφο νξγαληζκνχ 

πνπ δηεξεπλά θαη αμηνπνηεί ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ (π.ρ. ηα γλσξίζκαηα ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο, ηεο πεξηνρήο, ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ) θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηά (π.ρ. αλάγθεο, πξνζδνθίεο, απαηηήζεηο, ζπκθέξνληα) κε απνηέιεζκα φια 

ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ λα καζαίλνπλ απφ ηνπο άιινπο, αιιά θαη λα απνηεινχλ νη ίδηνη 

θνξείο γλψζεσλ, εκπεηξηψλ, αμηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζπλνηθνδνκνχλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ (Κνπηνχδεο, 

1999͘ Marsick&Watkins, 2003).  

Βπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί σο Ο.Μ., θαζψο κεηαηξέπεηαη ζε 

καζεζηαθή θνηλφηεηα, ζε ρψξν ζπλνηθνδφκεζεο θαη δηάρπζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ εληζρχνπλ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 
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θαη ζηάζεσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Βπηηξέπεηαη ην άλνηγκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νξαηφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλαδέιθσλ. Σα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ κνηξάδνληαη αδπλακίεο θαη 

πξνβιήκαηα, καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο κέζσ ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο, αλαδηακνξθψλνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπκβάιινπλ ζηε 

πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη νξγαλσζηαθή αλάπηπμε , ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ 

θαη ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ (Marsick, ρ.ρ.͘ Silins, Zarins, &Mulford, 1998).  

Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο αλνίγεη ν δξφκνο πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, ηε ζπλεξγαζία κε 

ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο (π.ρ. ηνπηθψλ ή άιισλ πνιηηηθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ-πνιηηηζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) θαη ηε ζπλνηθνδφκεζε ηεο «ζχλνιεο 

θνηλφηεηαο» (ζρνιηθήο, ηνπηθήο θαη επξχηεξεο θνηλφηεηαο) πνπ ιεηηνπξγεί κε δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη ν δηάινγνο, ε δηαπξαγκάηεπζε δηαθνξεηηθψλ 

αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ, ν ζπκβηβαζκφο αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ θαη ζπκθεξφλησλ, ε 

ελαξκφληζε αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, ε ζπλαίλεζε, ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ 

θαη εγεηηθψλ ξφισλ, νη θνηλνί ζηφρνη, ε ζπιινγηθή επζχλε, ε ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ, 

ε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε ινγνδνζία. Μέζσ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

«δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο» ην ζρνιείν απνθηά ηε δπλαηφηεηα ζπιινγηθνχ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαδνρψλ θαη, αμηψλ, ησλ πξαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ ηε βησζηκφηεηα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επφδσζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ (Γακπέηα & Γκαο, 2018). 

Βπηπξνζζέησο, ην ζρνιείν είλαη αλαγθαίν λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ θαη λα 

ιεηηνπξγεί σο Ο.Μ., επεηδή αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη πξνζθφκκαηα, αθελφο 

ιφγσ ησλ καζεζηαθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ησλ καζεηψλ. Ώθεηέξνπ, ιφγσ 

ησλ θαηαηγηζηηθψλ αιιαγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ 

καζεκάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ αληηδξάζεσλ. Βπηπιένλ, ιφγσ 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ απνδεθηψλ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δειαδή ησλ καζεηψλ, ησλ 

γνλέσλ θαη φιεο ηεο θνηλσλίαο. Βπηπξνζζέησο, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο θνπιηνχξαο ηνπ 

νξγαληζκνχ, πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηα γλσξίζκαηα «ηεο απνκφλσζεο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο, ηεο δηάζπαζήο ηνπο βάζεη εηδηθφηεηαο, ηεο απνπζίαο εκπηζηνζχλεο, 

πξαθηηθψλ αλνηθηφηεηαο, επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε 

ζπλαδέιθνπο, ηεο δπζθνιίαο πξφζβαζεο ζηελ επαγγεικαηηθή γλψζε, ζηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ. Βπίζεο, ιφγσ ηεο ειιηπνχο παηδαγσγηθήο 

θαζνδήγεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο, ηεο απνπζίαο θνηλνχ νξάκαηνο θαη 

«θνηλνηήησλ κάζεζεο επαγγεικαηηψλ», ηεο ζπγθεληξσηηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο αλεπαξθνχο 

απηνλνκίαο ηνπο. Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε αίζζεζε ηεο 

απνγνήηεπζεο, ηεο αλεπάξθεηαο θαη ηεο εμνπζέλσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, πνπ 

νδεγεί ζηελ παξαίηεζε, ηελ ηππηθή δηεθπεξαίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ απνπζία δεκηνπξγηθψλ-θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γη' απηφ ην ζρνιείν είλαη αλαγθαίν λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί σο Ο.Μ. (Louis, 2006͘ Μαπξνγηψξγνο, 2005͘ Πνκάθε, 2007).  
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Ώπφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζε Ο.Μ. 

ζα παξάζρεη πνιχηηκα νθέιε ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν. Ώθελφο, ζην πιαίζην 

ελφο αλνηρηνχ, ζπκκεηνρηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αλακελφκελν λα δηεπξπλζνχλ 

ηα ελδηαθέξνληα, ε επηζπκία γηα κάζεζε θαη ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκνπο δξάζεηο φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ώπηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη λεσηεξηθψλ δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ πνπ ζα αλαδσππξψλνπλ ηνλ δήιν ησλ 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ, ην κεξάθη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνζπκία ησλ ππαξρφλησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Ώθεηέξνπ, πξνζδνθάηαη φηη ζα πξνζειθχνληαη θαη λένη καζεηέο, ζα 

πξνζαξκφδεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ζα 

θαιιηεξγνχληαη λέεο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζα βειηηψλνληαη νη επηδφζεηο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Θα ελδπλακψλνληαη επαγγεικαηηθά θαη ςπρνινγηθά νη εθπαηδεπηηθνί κε 

αλνηρηή καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε ζπλεξγαηηθή λννηξνπία, κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία, κε 

επηκφξθσζε εζηηαζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπο. Σέινο, ζα ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο 

«ζχλνιεο θνηλφηεηαο» ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ . Έηζη, ην 

ζρνιείν ζα πξαγκαηψλεη ην θνηλφ φξακα πνπ δεζκεχεηαη λα πινπνηεί ηθαλνπνηψληαο ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηνπ θαη επηηειψληαο ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ (Carlgren,1999͘ 

Αάξξα, 2018͘ Park, Henklin, &Egley, 2005). 

4. Πξαθηηθέο θαη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνπιηνχξαο 

ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζε θνπιηνχξα Οξγαληζκνχ Μάζεζεο 

Ώπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν Ο.Μ. παξνπζηάδεηαη σο «δσληαλή χπαξμε», σο 

πξφηππν «θνηλφηεηαο κάζεζεο», πνπ ζπλερψο καζαίλεη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη βάζεη λέσλ 

γλψζεσλ θαη ζπιινγηθήο εκπεηξίαο, πνπ δηαζέηεη φξακα, θνπιηνχξα, αλνηρηφ, ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη εγεζία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αέλαε κάζεζε θαη βειηίσζε Ώπφ απηνχο 

ηνπο ππιψλεο ε θνπιηνχξα απνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ ζε Ο .Μ. θαζψο θαη ε εγεζία πνπ επηηξέπεη ηελ εγθαζίδξπζε θνπιηνχξαο δηαξθνχο 

κάζεζεο θαη εμέιημεο (Goh, 1998͘ Louis, 2006͘ Sun, 2003). 

Δ θαηεγνξηνπνίεζε «ησλ ηξηψλ επηπέδσλ» θνπιηνχξαο απφ ηνλ Schein ην 2004 (φπ. αλαθ. 

ζην Κνπηνχδεο & Παπιάθεο, 2018) εξκελεχεη ηνπο ηξφπνπο δηακφξθσζήο ηεο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη. ην πξψην επίπεδν πεξηιακβάλεηαη έλα ζχλνιν πξνηχπσλ, 

άγξαθσλ θνηλψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ αληαλαθιψληαη ζηηο κνξθέο ησλ 

νξγαλσζηαθψλ δνκψλ θαη πξαθηηθψλ θαη επηδξνχλ ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ. Σν 

δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ζε έλα θνηλφ αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο, δενληνινγία, ζηφρνπο θαη αηηηνινγεί ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αηφκσλ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηαζρεκαηίζνπλ αμίεο, φπσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα, 

ζε δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο. Σν ηειεπηαίν επίπεδν ζπληίζεηαη απφ έλα ζχλνιν βαζχηεξσλ 

παξαδνρψλ, δειαδή ππνδφξησλ αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ, θηλήηξσλ ησλ αηφκσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη αιιάδεη δπζθνιφηεξα ζπγθξηηηθά κε ηα δχν πξψηα επίπεδα 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). 
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Βπνκέλσο, ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ απαξηίδεηαη αθελφο απφ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

πξνυπάξρνπζεο ή λεναπνθηεζείζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, θαη αθεηέξνπ απφ ζηάζεηο, αμίεο, 

αληηιήςεηο, ζπλήζεηο ηξφπνπο κάζεζεο, δειαδή έζνο, πνπ ελζσκαηψλνληαη θαη 

αληαλαθιψληαη ζε ζπκπεξηθνξέο, θαλνληζκνχο θαη πξαθηηθέο,. Άξα, ν νξγαληζκφο καζαίλεη 

θαη κεηαζρεκαηίδεηαη, θαζψο καζαίλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη θαζψο δηακνξθψλεηαη 

λέν ζχλνιν ζπλεζεηψλ, λέν επαγγεικαηηθφ έζνο (Γακπέηα & Γκαο, 2018). 

πλεπψο, ν ζρνιηθφο νξγαληζκφο πξέπεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ ππάξρνπζα θνπιηνχξα ηνπ 

ζε θνπιηνχξα Ο.Μ., ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν, «βήκα-βήκα», κε 

πξνζπάζεηεο ζηξαηεγηθά νξγαλσκέλεο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο είλαη επίπνλε θαη 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο κε ηα θαζηεξσκέλα, θαζψο ν νξγαληζκφο 

«ζπκάηαη» θαη αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή (Marsick, ρ.ρ.). Αηφηη, δηαζέηεη ήδε γλψζεηο, 

δενληνινγία, έζνο, πξαθηηθέο, δειαδή θνπιηνχξα, πνπ δελ επηζπκεί ή δελ δξαζηεξηνπνηείηαη 

λα ηελ αιιάμεη ιφγσ εμνπζέλσζεο, κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ή αληαγσληζκνχ ησλ κειψλ 

ηνπ. Βπηπιένλ, ηα άηνκα θνβνχληαη κήπσο ππνζηνχλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, εάλ 

επηθνηλσλήζνπλ αλνηρηά, εάλ ζπδεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, εάλ ακθηζβεηήζνπλ 

θάπνηεο, εάλ αληαιιάμνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο . Οη ζρέζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αιαδνλεία θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο (Louis, 2006͘ Πνκάθε, 2007). 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηα κνληέια Ο.Μ. θαη θνπιηνχξαο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ, 

αιιειέλδεησλ πξαθηηθψλ-ζηνηρείσλ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

θνπιηνχξα Ο.Μ., κέζσ ησλ νπνίσλ απνθηάηαη ε επαγγεικαηηθή γλψζε θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ην έζνο ηνπ, ζηνηρεία πνπ αληαλαθιψληαη ζηηο 

πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ (Γακπέηα & Γκαο, 2018). 

Βηδηθφηεξα, γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

ζηε ζπκπαξαγσγή θαη ζπλδηαρείξηζε λέαο νξγαλσζηαθήο γλψζεο, πνπ απνθηάηαη, θαζψο ε 

αηνκηθή κάζεζε κεηαηξέπεηαη αξρηθά ζε νκαδηθή θαη έπεηηα ζε νξγαλσζηαθή, δηακέζνπ 

ζπλεξγαζίαο ζπλαδέιθσλ, απνηίκεζεο θαη ινγνδνζίαο, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο, ζπλνηθνδνκψληαο «θνηλφηεηεο κάζεζεο επαγγεικαηηψλ» (Marsick, ρ.ρ.) κε ηελ 

αθφινπζε δηαδηθαζία. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδπάδνπλ ηελ αηνκηθή, ζπζηεκαηνπνηεκέλε γλψζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο ή «ξεηή» γλψζε (explicit) κε ηε βησκαηηθή ή «ελνξαηηθή» (tacit) γλψζε πνπ 

απνθηάηαη ζπιινγηθά (π.ρ. κέζσ νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλδηδαζθαιίαο, παξαθνινχζεζεο 

δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ) δηακέζνπ αιιειεπίδξαζεο, αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

αληαιιαγήο γλψζεο θαη αμηψλ, αμηνπνίεζεο εκπεηξίαο θαη δεμηνηήησλ. Έπεηηα, ε λέα γλψζε 

δηακνηξάδεηαη ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη γίλεηαη αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο, δηαιφγνπ, 

νκαδηθήο επεμεξγαζίαο, πεηξακαηηζκνχ, απνηίκεζεο θαη θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ. Σέινο, ε 

λεναπνθηεζείζα γλψζε επαλαθεθαιαηνπνηείηαη, δηαρέεηαη κέζσ πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ηερλνινγίαο θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε λέεο πξαθηηθέο. Ώπηέο γίλνληαη απφθηεκα ησλ αηφκσλ, 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ, αμηνπνηνχληαη ζηελ 

πξάμε απφ θνηλνχ, δηακνξθψλνπλ επθαηξίεο ζπλερνχο κάζεζεο, πξναγάγνπλ ηελ αηνκηθή θαη 
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ζπκκεηνρηθή επηκφξθσζε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηε βειηίσζε ησλ κειψλ ηεο «ζχλνιεο θνηλφηεηαο » (ζρνιηθήο, ηνπηθήο θαη επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο) ηνπ νξγαληζκνχ (Γακπέηα & Γκαο, 2018͘ Louis, 2006͘ Nonaka, 1994).  

Βπνκέλσο, ην ζρνιείν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο «αλνηρηφ ζχζηεκα» πνπ αιιειεπηδξά κε ηα 

«ππνζπζηήκαηα» θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ. Να δέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε, κέζσ 

επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο θαη δηαιφγνπ, πνπ επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο «ζχλνιεο θνηλφηεηαο» 

λα απνηηκνχλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, λα κνηξάδνληαη αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα, λα 

δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπ νξγαληζκνχ, λα καζαίλνπλ , λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο αμίεο , 

αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ θαη λα βειηηψλνληαη (Garvin, 1993͘͘ Marsick, ρ.ρ.).  

Βπηπξνζζέησο, βαζηθφ ζηνηρείν κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ, απνηειεί ε 

επηθνηλσλία, «ε θαξδηά» ηνπ Ο.Μ., εθφζνλ επηθξαηήζνπλ ζπλζήθεο «αλνηρηφηεηαο» θαη 

θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζα επηηξέςνπλ 

δηακφξθσζε πγηψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, εθαξκνγή δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ, απνδνρή θαηλνηνκηψλ, δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηζφηηκε ζπλεξγαζία, νξαηφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, δηάρπζε ησλ γλψζεσλ, κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξαθηηθψλ θαη βειηίσζε (Marsick, 

ρ.ρ.).  

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε, φκσο γηα ηελ επφδσζε ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ είλαη ε εγεζία. Δ 

έλλνηα ηεο εγεζίαο, σο δηαδηθαζίαο, πεξηιακβάλεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο 

ζρέζεηο ηνπ εγέηε θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο 

απνθάζεηο θαη ελέξγεηέο ηνπ θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, φπνπ εληάζζεηαη. Δ ζρνιηθή 

εγεζία αλαθέξεηαη ζε δχν ξφινπο, ηνπ δηεπζπληή-δηαρεηξηζηή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εγέηε πνπ 

απνηειεί πξφηππν, δηακνξθψλεη φξακα, θίλεηξα, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, εγθαζηδξχεη 

πξαθηηθέο, αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο θαη φινη ηνλ απνδέρνληαη. Αεδνκέλνπ φηη ζηελ Βιιάδα ν 

δηεπζπληήο είλαη θπξίσο δηαρεηξηζηήο θαη ιηγφηεξν εγέηεο, πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη εγεηηθέο 

ηνπ πηπρέο, ψζηε επηηειψληαο επηηπρψο θαη ηνπο δχν ξφινπο λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα γίλεη απνηειεζκαηηθφ (Ώξγπξνπνχινπ, 2018).  

Βηδηθφηεξα, ε «ηξαηεγηθή Δγεζία γηα ηε Μάζεζε», σο δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ Ο.Μ. ησλ 

Marsick θαη Watkins (2003), δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Ο.Κ. 

ζε θνπιηνχξα Ο.Μ. Δ κάζεζε ππνζηεξίδεηαη θαη αμηνπνηείηαη απφ ηνλ εγέηε ζηξαηεγηθά 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζεη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαρεηξηζηνχλ αιιαγέο, λα 

εηζαγάγνπλ θαηλνηνκίεο, λα αθνινπζήζνπλ λέεο θαηεπζχλζεηο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

αηνκηθνί θαη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη. 

Ο δηεπζπληήο-εγέηεο, κεξηκλά γηα ηε ζπλδηακφξθσζε νξάκαηνο θαη ζηφρσλ θνηλψλ κε ηε 

«ζχλνιε θνηλφηεηα» θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δέζκεπζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ νξάκαηνο γηα δηαξθή κάζεζε, αλάπηπμε θαη εμέιημε. Χο βαζηθφο ππεχζπλνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηψλεη κε ηνπο «εηαίξνπο» ηνπ, πνπ είλαη θπξίσο νη 

εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη ηα άιια κέιε ηεο «ζχλνιεο θνηλφηεηαο» ηελ αέλαε κάζεζε, κέζσ 

ηεο δηακφξθσζεο ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, δηαρείξηζεο θαηλνηνκηψλ, 
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βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, θαζψο θαη αμηνπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ 

επηκφξθσζεο. Βπηιέγεη δεκνθξαηηθφ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ απνηίκεζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ηαθηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, αμηνπνηψληαο ηε 

ζρεηηθά δηεπξπκέλε δπλαηφηεηα απηνλνκίαο θαη απνθέληξσζεο. Θεσξεί ζεκαληηθφ λα 

δηακνξθψλεη θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ αλαζέηνληαο αξκνδηφηεηεο θαη εγεηηθνχο ξφινπο, αλαγλσξίδνληαο ηα 

επηηεχγκαηά ηνπο θαη επηβξαβεχνληαο ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επεκεξία ηνπ ζρνιείνπ. Με ηα 

κέζα απηά ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ, ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ πξφνδν ηεο 

«ζχλνιεο θνηλφηεηαο»  (Ώξγπξνπνχινπ, 2018͘ Goh, 1998͘ Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

ε απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί, αλακθηζβήηεηα, δεζκεχνληαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ επνηθνδνκεηηθά, θαζψο κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο κε ηε «ζχλνιε 

θνηλφηεηα», ληψζνπλ φηη εξγάδνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ δελ απεηινχληαη απφ 

εθκεηάιιεπζε ή πεξηζσξηνπνίεζε, δελ θνβνχληαη λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα αζθήζνπλ ή 

λα δερηνχλ θξηηηθή, θαζψο ηνπο αλαηίζεληαη αξκνδηφηεηεο θη επζχλεο, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, επηβξαβεχεηαη ην έξγν ηνπο θαη απνθηνχλ θίλεηξα κάζεζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Γακπέηα & Γκαο, 2018 ͘Marsick, ρ.ρ.). 

πκπεξάζκαηα 

Βπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ γηα έλα ζχγρξνλν δεκφζην ζρνιείν ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν, 

παγθνζκηνπνηεκέλν θαη αληαγσληζηηθφ πιαίζην ηνπ 21νπ αηψλα λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί σο Ο.Μ. Να κεηαηξαπεί ζε καζεζηαθή θνηλφηεηα, ζε ρψξν 

ζπλνηθνδφκεζεο θαη δηακνηξαζκνχ ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Να δηακνξθψζεη λέεο αμίεο 

θαη ζηάζεηο θαη λα εγθαζηδξχζεη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ πξναγάγνπλ 

ηελ αέλαε νκαδηθή κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη, λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ, ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο ηεο «ζχλνιεο θνηλφηεηαο» θαη λα 

επηηχρεη ηε βειηίσζε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη ηνλ  εθζπγρξνληζκφ ησλ καζεηψλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, κε φξνπο πνηφηεηαο θαη ηζφηεηαο 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πξαθηηθέο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

θνπιηνχξαο ζε θνπιηνχξα Ο.Μ. είλαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ην θνηλφ φξακα. Βπίζεο, 

ε ζπλερήο ζπκπαξαγσγή, ζπλδηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο κέζσ 

επηθνηλσληαθήο αλνηρηφηεηαο, ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, δηάρπζεο γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ, 

δηαιφγνπ, θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, απνηίκεζεοθαη αλαηξνθνδφηεζεο. Βπηπιένλ, αλαγθαίνο 

είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ έζνπο, πνπ αληαλαθιάηαη ζε θαλνληζκνχο θαη πξαθηηθέο, ελψ 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη ε εκπηζηνζχλε θαη ε δέζκεπζε πξνψζεζεο ηνπ θνηλνχ 

νξάκαηνο. Βπηπξνζζέησο, ε «ηξαηεγηθή Δγεζία γηα ηε Μάζεζε» δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ 
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ξφιν ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ ζε θνπιηνχξα Ο.Μ. Δ κάζεζε 

ππνζηεξίδεηαη θαη αμηνπνηείηαη απφ ηνλ εγέηε ζηξαηεγηθά, θαζψο θηλεηνπνηεί θαη εκπιέθεη ηα 

κέιε πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ λα κάζνπλ καδί απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα αιιάμνπλ, 

κνηξάδεηαη καδί ηνπο ηελ εγεζία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, δηακνξθψλεη έλα πεξηβάιινλ 

ζπιινγηθήο αέλαεο κάζεζεο θαη βειηίσζεο, πνπ εληζρχεη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, 

ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη θαη επηβξαβεχνληαη.  

ην πιαίζην ελφο ππνζηεξηθηηθνχ, δεκνθξαηηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο εκπηζηνζχλεο θαη πξννπηηθψλ, πνπ δηακνξθψλεη ν εκπλεπζκέλνο εγέηεο νη 

εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο, δεζκεχνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε 

ζπλδηακφξθσζε θαη πξνψζεζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο, καζαίλνπλ δηαξθψο, ελδπλακψλνληαη 
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Abstract: In the present paper we tried to describe the educational needs of the adult 

refugees‘ educators in the area of Leros. In addition, we attempted to highlight the obstacles 

they face. To collect our data, we used the qualitative approach and conducted interviews 

throughout the avalanche sampling, so that the participants could express their ideas and 

perceptions. Our sample is consisted of adult refugees‘ educators working in NGO 

ECHO100PLUS, which is activated in Leros. The analysis of the data revealed the educators‘ 

inexperience and lack of training, as well as the inadequate organization and support on 

state‘s behalf. However, the bright side is the full support from ECHO100PLUS and the 

positive attitude of the local community and the trainees towards the educator‘s work. 
Keywords: adult education, adult‘s trainer education, educational needs, barriers 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λέξνπ, θαζψο θαη ε αλάδεημε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζπγθεθξηκέλα πινπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κέζσ ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

ρηνλνζηηβάδαο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεχηξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ 

ηεο ΜΚΟ ECHO100PLUS πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Λέξν. Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, αλαδείρζεθε ε απεηξία θαη ε απνπζία επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ, 

θαζψο θαη ε ειιηπήο νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο. ηα ζεηηθά 

θαηαγξάθεηαη ε ακέξηζηε ππνζηήξημε απφ ηελ ECHO100PLUS θαη ε ζεηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ απέλαληη ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, εκπφδηα 
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Δηζαγσγή 

Δ πξσηφγλσξε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα εηζξνή πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλζήθεο θαη έρεη αλαδείμεη απφ ηε κηα κεξηά ηελ αλάγθε γηα ζηήξημε θαη 

αιιεινβνήζεηα θαη απφ ηελ άιιε πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ησλ ειιεληθψλ δνκψλ. Δ 

ειιεληθή πνιηηεία θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ελφο νινέλα απμαλφκελνπ 

πιεζπζκνχ πξνζθχγσλ. Οη αλάγθεο απηέο δελ έρνπλ κφλν λα θάλνπλ κε ηε ζίηηζε θαη ηε 

ζηέγαζε, αιιά θαη κε ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, 

θχξηα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, φρη κφλν ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, αιιά θαη ησλ ελειίθσλ. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο κέζα απφ ηελ πξφνδν θαη ηε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ αδηθεκέλσλ  

θνηλσληθψλ νκάδσλ (Κφθθνο, 2008, ζ.9). Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελήιηθσλ 

πξνζθχγσλ θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε θαη έληαμε ζηελ θνηλσλία (Ξεξνπράθεο, 

2019), θαζψο θαη ζηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο (Μπεδάηε & Θενδνζνπνχινπ, 2006).  

Δ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα θαη θνπιηνχξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε δηεξεχλεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ, θαζψο θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηε δηδαζθαιία κηαο επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδαο, φπσο είλαη νη 

πξφζθπγεο, φζν θαη απφ ηηο ειιείςεηο ζε παξνρέο θαη ππνδνκέο (Ελζηηηνχην Αηαξθνχο 

Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ, 2010). 

1. Δπάισηεο νκάδεο 

ια ηα άηνκα πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, γίλνληαη 

αληηθείκελα ξαηζηζκνχ θαη πξνθαηαιήςεσλ, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (φπσο ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη ρξήζηεο νπζηψλ, νη πξψελ θπιαθηζκέλνη, νη 

πξφζθπγεο θαη νη κεηνλφηεηεο) αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο ή επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο 

(Σζηκπνπθιή, 2008, ζ.281). Οη παξαπάλσ νκάδεο, αλ θαη δελ κνηξάδνληαη αθξηβψο ηηο ίδηεο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, αληηκεησπίδνπλ, σζηφζν, θνηλά πξνβιήκαηα, ηα νπνία εληνπίδνληαη 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Έηζη ινηπφλ, ζε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν, ηα άηνκα απηά έρνπλ κεησκέλεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία, σο επί ην 

πιείζηνλ, δηέπνληαη απφ αζπλέρεηα, νξγαλσηηθέο ειιείςεηο θαη είλαη απνθνκκέλα απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν γίλνληαη απνδέθηεο ειάρηζηεο ή/θαη κεδεληθήο 

ππνζηήξημεο απφ ηνπο νηθείνπο ηνπο (Ελζηηηνχην Αηαξθνχο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ, 2010). 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ επάισησλ νκάδσλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο φζν θαη ην 

δηαθνξεηηθφ εζλνπνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ κειψλ ηεο, θαζψο δχλαηαη λα γίλνπλ αηηίεο 
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απνηπρίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Κεθαιά, 2017). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν/ε 

εθπαηδεπηήο/ξηα επάισησλ νκάδσλ απαηηείηαη λα γλσξίδεη ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο θαη λα αμηνπνηεί 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

2. Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ  

πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ ΐεξγίδε (2012), έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο ζηελ 

Βιιάδα, νη νπνίεο είραλ σο ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Κνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε αλάγθε γηα 

ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία καζεηψλ/ξηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, παξά ην γεγνλφο φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί θεληξηθφ πεδίν ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ηεο ρψξαο (Palaiologou & Dimitriadou, 2013). 

Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα 

νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ έρνπλ απμεκέλεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, ηδηαίηεξα 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη εθιείπεη έλαο θεληξηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο (Kantzou, Manoli, Mouti & Papadopoulou 2017).  

Λφγσ ηνπ φηη ε πξνζθπγηθή θξίζε είλαη έλα πξφζθαην γεγνλφο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αθφκε αξθεηέο έξεπλεο πνπ λα δηεξεπλνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελήιηθσλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα καο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε πξφζθαηε 

έξεπλα ηεο Πξφηνπ (2019) νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ ρξήδνπλ επηκφξθσζεο 

ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σαπηφρξνλα, 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη 

έηνηκνη λα δηαρεηξηζηνχλ παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο πνπ νθείινληαη ζε ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο (Gagné, Schmidt & Markus 2017· Richardson, MacEwen & Naylor, 2018), αιιά 

θαη λα κπνξνχλ λα είλαη εμνπιηζκέλνη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

εκπινθή κε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Nelson & Appleby, 2015).   

ε γεληθέο γξακκέο, ε επηπιένλ θαηάξηηζε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε αθελφο λα επεθηείλεη 

ηελ επειημία ζηελ επηινγή κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, αθεηέξνπ λα θαιιηεξγεί ζηνπο 

εθπαηδεπηέο/ξηεο δηεζλή ζπλείδεζε θαη δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία (Walters, Garii & Walters, 

2009). Σν παξαπάλσ εχξεκα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, αλ ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ ηκφπνπιν (2014) ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Βιιάδα δελ εηζάγεη ζηε δηδαζθαιία ηεο δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο, 

αμηνπνηεί πην ζπληεξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο είλαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία, θαη 

ζπληεξεί ζηεξενηππηθέο θαη ππνηηκεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 

2.1. Δκπφδηα ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ 

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ εκπνδίσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη/εο νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ 
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ηνπο θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ ίδηα ηε ζχζηαζε, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηνπο θξαγκνχο πνπ αληηκεησπίδεη ε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ (θαηαζηαζηαθά θαη 

πξνδηαζεηηθά) είηε απφ ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ έιιεηςε ζηήξημεο θαη 

ζρεδηαζκνχ απφ ηελ πνιηηεία (ζεζκηθά) (Rubenson & Desjardins, 2009).  

Με βάζε ηελ ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε, έλα άηνκν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ 

αλάγθεο ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ησλ  βηνινγηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ 

αλαγθψλ γηα αζθάιεηα (ΐεξγίδεο, 2008, ζ.29). Δ κε θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ 

δεκηνπξγεί θξαγκνχο ηφζν ζηνλ/ηελ εθπαηδεπφκελν/ε φζν θαη ζηνλ/ηελ εθπαηδεπηή/ξηα. 

Παξάιιεια, ε εηεξνγέλεηα ηεο νκάδαο σο πξνο ην πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ θεθάιαην ησλ 

κειψλ ηεο δεκηνπξγεί επηπιένλ εκπφδηα, θαζψο ν/ε εθπαηδεπηήο/ξηα αθελφο νθείιεη λα ηα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, αθεηέξνπ θαιείηαη λα ζπγθεξάζεη ηα 

δηαθνξεηηθά εζλνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη λα δνκήζεη κηα νκάδα κε ζπλνρή (Blackledge & 

Hunt, 2004, ζ.266). Φπζηθά, δελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ην γεγνλφο φηη νη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, θαζψο θαη ε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη 

εθπαηδεπφκελνη/εο απνηεινχλ επηπιένλ θξαγκνχο ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Richardson et al, 2018). 

 χκθσλα κε ηνλ ΐαιάθα (2008, ζ.172), ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή, ρσξίο δηαξξνέο, πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο. Μία 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα είλαη άλεηε θαη ειθπζηηθή θαη λα πξνδηαζέηεη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο γηα κάζεζε θαη ζπλεξγαζία. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε επνπηηθά 

κέζα θαη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Βπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Gözpınar (2019), ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα απνηειεί νπδέηεξν ρψξν γηα ηνπο 

πξφζθπγεο. Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη έλα επηπιένλ εκπφδην πνπ δπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ηηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ (Kantzou et al, 2017). 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Gözpınar (2019), νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε δηδαζθαιία 

είλαη έλα επάγγεικα πνπ καζαίλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ε δηδαζθαιία ησλ 

πξνζθχγσλ δελ απνηειεί εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα. Δ έιιεηςε εκπεηξίαο επνκέλσο είλαη 

έλα αθφκε εκπφδην πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελήιηθσλ πξνζθχγσλ.  

Πξφζζεηα εκπφδηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ απφ έλαλ θεληξηθφ θνξέα 

(Πνηηάθεο & Νηθνιφπνπινο, 2017), απφ ηηο ζπλερείο κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθπγηθψλ 

πιεζπζκψλ θαη ηηο ππεξάξηζκεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (Walters, Garii & Walters, 2009). 

3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο: 

ΒΒ1) Πνηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Λέξνπ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο; 

ΒΒ2) Ση πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ ηεο Λέξνπ 
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ζην θαζεκεξηλφ έξγν ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο; 

Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε, θαζψο πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάδεημε ελφο θεληξηθνχ θαηλνκέλνπ (Creswell, 2016, ζ.16-17), ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ θαη ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Υξεζηκνπνηήζεθε ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2020. 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 9 εθπαηδεπηέο/ξηεο πνπ δηδάζθνπλ ή δίδαζθαλ ελήιηθεο 

πξφζθπγεο ζηε Λέξν. Σν δείγκα επηιέρζεθε κε γλψκνλα ηελ ειιελνκάζεηα, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε έξεπλα θαη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα ιφγσ ηεο 

κεηάθξαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πξνζεγγίζηεθαλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ρηνλνζηηβάδαο (Creswell, 2016, ζ.206, 209). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη 

γεληθεχζηκα, σζηφζν ζεσξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ έλα επξχηεξν ελδηαθέξνλ. 

4. Απνηειέζκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

4.1. Γλσζηηθά αληηθείκελα γηα επηκφξθσζε 

ζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζή ηνπο, νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ ηεο Λέξνπ, 

εθδήισζαλ ηελ επηζπκία λα επηκνξθσζνχλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

επάισησλ νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 4νο ζπκκεηέρνληαο αλέθεξε φηη ζα ήζειε λα 

επηκνξθσζεί ζηε δηδαζθαιία «θαη ελειίθσλ θαη επάισησλ νκάδσλ». Ο 7νο ζπκκεηέρνληαο 

πξνηηκά ηελ επηκφξθσζε ζηε δηδαζθαιία επάισησλ νκάδσλ, θαζψο αλέθεξε φηη: «ζα ήζεια 

λα επηκνξθσζψ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε εκείο νη εθπαηδεπηέο λα αληηκεησπίδνπκε 

άηνκα πνπ έρνπλ […] δχζθνια βηψκαηα». ην ίδην πιαίζην, νη δχν ηειεπηαίνη ζπκκεηέρνληεο 

ππνζηήξημαλ φηη ζα ήζειαλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα «εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θη φρη κφλν 

γηα επάισηεο νκάδεο» θαη «θάηη ζε γεληθφηεξν πιαίζην (ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ)». 

Κάπνηνη δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο. Δ πξψηε 

ζπκκεηέρνπζα ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ «λα θαηαιαβαίλνπκε πψο κπνξείο λα βνεζήζεηο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί ςπρνινγηθφ ηξαχκα». Σνλ ίδην πξνβιεκαηηζκφ θαίλεηαη πσο 

έρνπλ θαη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ζα ήζειε λα επηκνξθσζεί «ζην 

θνκκάηη ηεο ζηήξημεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Φπρνινγία ή θάηη αληίζηνηρν», αιιά θαη ε έθηε 

ζπκκεηέρνπζα ε νπνία δήισζε φηη: «ζα κ‟ άξεζε ε ςπρνινγία». 

Άιινη επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. Δ πξψηε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη ζα 

ήζειε λα επηκνξθσζεί «ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα ησλ πξνζθχγσλ απφ ηηο ρψξεο πνπ 

πξνέξρνληαη» θαη «κε ην πψο αληηκεησπίδεηο κία ηάμε πνπ έρεη κέζα κία κίμε εζληθνηήησλ θαη 
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δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ». ηα παξαπάλσ ζπλεγφξεζε έκκεζα θαη ε δεχηεξε 

ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία ηφληζε ηε δπζθνιία ηεο επηινγήο ζθελψλ ζην κάζεκα ηνπ ζηλεκά 

εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεπνηζήζεσλ («ην ζηλεκά απφ ηε 

θχζε ηνπ έρεη θαη […],ππεξβνιηθή βία ή ζεμ. […] Γελ μέξσ αλ ππάξρεη ηξφπνο […] λα θάλσ 

θαη επηινγή, ηη ζα κπνξνχζα λα δείμσ γηαηί είλαη θαη παηδηά πνπ δελ μέξνπκε αθξηβψο απφ πνχ 

πξνέξρνληαη θαη δελ ήζεια λα ηνπο δείμσ ππεξβνιηθά βίαηεο ζθελέο»).  

 Έλα άηνκν εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα επηκνξθσζεί ζηε δηδαθηηθή μέλσλ γισζζψλ θαη έλα 

άιιν φηη δελ επηζπκεί λα επηκνξθσζεί θαζφινπ. πγθεθξηκέλα, ε έθηε ζπκκεηέρνπζα 

αλέδεημε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ «νη γιψζζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε», ελψ ν πέκπηνο 

ζπκκεηέρνληαο ππνζηήξημε φηη: «δε κνπ „ξρεηαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα δνπιέςσ».  

ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη φηη ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο έρνπλ εληνπίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

ζεκεία ζηα νπνία ρξεηάδνληαη επηπιένλ επηκφξθσζε. Σν γεγνλφο φηη θαηά θχξην ιφγν 

επέιεμαλ λα επηκνξθσζνχλ ζηηο βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη επάισησλ νκάδσλ 

είλαη αιιειέλδεην κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο πνπ εληνπίζηεθε θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ.  

4.2. Δπηινγή επηκνξθσηψλ 

Χο πξνο ηελ επηινγή επηκνξθσηή/ξηαο ε πιεηνςεθία επηιέγεη θάπνηνλ/α πνπ έρεη εκπεηξία 

ζηελ εθπαίδεπζε επάισησλ νκάδσλ θαη κπνξεί λα δψζεη πξαθηηθέο θαη νπζηαζηηθέο 

θαηεπζχλζεηο. Πην αλαιπηηθά, ε 1ε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη ε εκπεηξία ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηή/ξηαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν (Δ: Άξα ε εκπεηξία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Μ: Ναη). Ο 

3νο ζπκκεηέρνληαο ππνζηήξημε φηη ζα ήηαλ πην θαηάιιεινο/ε επηκνξθσηήο/ξηα «θάπνηνο πνπ 

λα γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα είλαη θαη κέζα ζηα πξάγκαηα, λα έρεη δειαδή θαη ηελ 

εκπεηξία» Ώληίζηνηρα θαη ν 4νο ζπκκεηέρνληαο ζα επέιεγε σο επηκνξθσηή/ξηα «θάπνηνλ ν 

νπνίνο ζα είρε εκπεηξία». Γηα ηνλ 5ν ζπκκεηέρνληα ν επηκνξθσηήο ή ε επηκνξθψηξηα ζα 

πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ «έλα ζχλνιν» γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Ο 7νο ζπκκεηέρνληαο ζα 

επηζπκνχζε λα ηνλ επηκνξθψζεη «θάπνηνο πνπ γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε θαη είλαη κέζα ζηα 

πξάγκαηα θαη ελλνείηαη λα έρεη θαη ηελ εκπεηξία». ηα παξαπάλσ ζπλαηλεί θαη ν 8νο 

ζπκκεηέρνληαο («έλαο άλζξσπνο ή κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζα είραλ ηελ εκπεηξία»), αιιά 

θαη ε 9ε ζπκκεηέρνπζα («έρεη λα θάλεη κε ηελ εκπεηξία ζην εθάζηνηε αληηθείκελν»). 

Ώξθεηνί ζεσξνχλ φηη είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ, ν/ε επηκνξθσηήο/ξηα, παξάιιεια κε ηελ 

εκπεηξία, λα γλσξίδεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Δ πξψηε ζπκκεηέρνπζα ππνζηήξημε φηη ν/ε εθπαηδεπηήο/ξηα πξέπεη λα θαηέρεη 

«έλα ζπλδπαζκφ (γλψζεσλ) γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε». Σν ίδην ηφληζαλ ν πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο («είλαη έλα ζχλνιν»), ν φγδννο 

ζπκκεηέρνληαο («έλαο άλζξσπνο ή κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζα είραλ ηελ εκπεηξία θαη ζα 

είραλ θαη ηε γλψζε), αιιά θαη ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα («ζέιεη κία ζεσξεηηθή βάζε»).  

Μία ζπκκεηέρνπζα ππνζηεξίδεη φηη είλαη απαξαίηεην λα αγαπάεη απηφ πνπ θάλεη θαη κία 
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άιιε φηη πξέπεη λα είλαη γλψζηεο/ξηα ηεο επηθαηξφηεηαο ψζηε λα είλαη απνδνηηθφο/ή. 

πγθεθξηκέλα, ε έθηε ζπκκεηέρνπζα ηνλίδεη φηη ζεκαληηθφ «είλαη λα ην αγαπάο» θαη ε έλαηε 

ζπκκεηέρνπζα αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ «λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο».  

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην δείγκα καο δίλεη κεγάιε βάζε ζηελ εκπεηξηθή γλψζε έλαληη 

ηεο ζεσξεηηθήο, θαζψο ρξεηάδεηαη άκεζε θαη ρεηξνπηαζηή θαζνδήγεζε απφ ηνπο/ηηο 

επηκνξθσηέο/ξηεο.  

4.3. Δπηινγή κνξθήο επηκφξθσζεο 

Με βάζε ηηο ζπλεληεχμεηο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πξνηηκάεη ηηο κηθηέο κεζφδνπο 

επηκφξθσζεο, ελψ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ζπκκεηερφλησλ κνηξάδεηαη εμίζνπ αλάκεζα ζηε δηα 

δψζεο θαη ηελ εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε. Ώθξηβέζηεξα, ε 1ε ζπκκεηέρνπζα ππνγξάκκηζε 

φηη ζα πξνηηκνχζε θάηη πνπ λα ζπλδπάδεη θαη ηα δχν θαζψο: «πξνζσπηθά πξνηηκψ ηε δηα 

δψζεο εθπαίδεπζε, […] αιιά επεηδή νη πεξηζζφηεξνη βξηζθφκαζηε ζε λεζηά λνκίδσ φηη ε ιχζε 

ηεο on line εθπαίδεπζεο είλαη πην πξαθηηθή». Δ 2ε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη γηα λα 

επηκνξθσζεί ζα επέιεγε έλα πξφγξακκα «πνπ λα ζπλδπάδεη θαη ηα δχν (δηα δψζεο θαη εμ 

απνζηάζεσο)». Ο 3νο ζπκκεηέρνληαο ππνζηεξίδεη φηη «ε δηα δψζεο εθπαίδεπζε είλαη 

αλαληηθαηάζηαηε, αιιά ιφγσ θαη ηεο εηδηθήο θαηάζηαζεο, κε ηελ θαξαληίλα θαη φια απηά 

πηζηεχσ πσο κπνξεί λα γίλεη θαιή δνπιεηά θαη εμ απνζηάζεσο», γηα λα θαηαιήμεη φηη «αλ 

ππήξρε έλαο ηξφπνο λα ζπλδπαζηνχλ απηά ηα δπν ζα κηινχζακε […] γηα ηδαληθέο θαηαζηάζεηο». 

Ο 7νο θαη ν 8νο ζπκκεηέρνληαο ππνζηήξημαλ επίζεο φηη «έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζα ήηαλ 

ηδαληθφο» θαη φηη «επεηδή δνχκε ζε έλα λεζί θαη νη κεηαθηλήζεηο δελ είλαη πάληα επλντθέο, […] 

ζα ήηαλ ην ηδαληθφ έλαο ζπλδπαζκφο». ηελ 4ε ζπλέληεπμε ηνλίδνληαη ηα εκπφδηα πνπ ζα 

ζπλαληνχζε ε δηα δψζεο εθπαίδεπζε θαη ε ππεξνρή ηεο εμ απνζηάζεσο («ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ φια δνπιεχνπλ εμ απνζηάζεσο. Αιιά θαη λα αξζνχλε ηα πεξηνξηζηηθά 

κέηξα ην φηη δνχκε ζηε Λέξν…»). Δ ηειεπηαία ζπκκεηέρνπζα ππνζηήξημε φηη «ην δηα δψζεο 

βνεζάεη πεξηζζφηεξν, αιιά δεδνκέλνπ φηη βξίζθνκαη θαη εξγάδνκαη ζηε Λέξν ζαθψο θαη ζα 

πξνηηκνχζα ην εμ απνζηάζεσο γηαηί είλαη δχζθνιεο νη κεηαθηλήζεηο». Ώληίζεηα, ν 5νο 

ζπκκεηέρνληαο πξνηηκά ηελ «δηα δψζεο», φπσο θαη ε 6
ε
 ζπκκεηέρνπζα πξνηηκά ηελ 

πξνζσπηθή επαθή («Πξνηηκάλ (ηα παηδηά κνπ) ηελ πξνζσπηθή επαθή. Κη εγψ εμίζνπ»). 

 Ώπφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο επηιέγνπλ θαηά 

θχξην ιφγν ηελ κηθηή εθπαίδεπζε ζπλεθηηκψληαο ηα πξνηεξήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηα 

δψζεο δηδαζθαιία, αιιά θαη ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πθηζηάκελε πγεηνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αθξηηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο.   

4.4. Δίδε εκπνδίσλ 

Οη εθπαηδεπηέο/ξηεο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ αξθεηά εκπφδηα ζην έξγν ηνπο, ηα νπνία 

πεγάδνπλ είηε απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη/εο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

δσή, είηε απφ δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Β-Hub, είηε απφ ηελ ιηγνζηή 
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γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε επάισησλ νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξθεηνί 

αλέθεξαλ σο πξφβιεκα ηελ επηθνηλσλία, θαζψο δελ ππάξρνπλ δηεξκελείο ή κεηαθξαζηέο. 

ηελ πξψηε ζπλέληεπμε αλαθέξεηαη φηη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα «είλαη ε γιψζζα επηθνηλσλίαο, 

θπζηθά. Δκείο δε ιεηηνπξγνχκε κε κεηαθξαζηέο». Καη ε δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα ππνζηεξίδεη 

φηη: «ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδσ εγψ ζηε δηδαζθαιία είλαη πξψηα απ‟ φια ε 

γιψζζα». Σν ίδην επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ ηξίηε ζπλέληεπμε («άιιν κεγάιν πξφβιεκα είλαη φηη 

πνιινί δε κηιάλε νχηε ιέμε αγγιηθά»). Ο ηέηαξηνο ζπκκεηέρνληαο αλαθέξεη φηη: «ζην έξγν ηεο 

δηδαζθαιίαο θξνπζηψλ εγψ δελ αληηκεησπίδσ.., άληε λα πεηο ην πξφβιεκα ηεο γιψζζαο». Καη ν 

πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο ηνλίδεη φηη ην πξφβιεκα είλαη «ε γιψζζα, πνπ είλαη δχζθνιν λα 

επηθνηλσλήζεηο καδί ηνπο». ην ίδην πλεχκα θαη ε έθηε ζπκκεηέρνπζα αλαθέξεη φηη «ν 

κεγαιχηεξνο βαζκφο δπζθνιίαο είλαη ε γιψζζα», αιιά θαη ν έβδνκνο ζπκκεηέρνληαο πνπ 

πξνζζέηεη φηη «πνιχ βαζηθφ είλαη ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο, γηαηί δελ ππάξρνπλ δηεξκελείο 

θαη δελ γλσξίδνπλ φινη αγγιηθά». 

Μεξηθνί δήισζαλ φηη ε ςπρνινγία ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε 

δηδαζθαιία. Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα αλέθεξε φηη ζνβαξφ πξφβιεκα «είλαη θαη 

ε ςπρνινγία ησλ καζεηψλ, ε νπνία κεηαβάιιεηαη πάξα πάξα πνιχ εχθνια, […]αλ έρεη 

πξνβιήκαηα ή θάπνην ςπρνινγηθφ ηξαχκα (κπνξεί) λα εκπνδίζεη θάπνηνλ λα είλαη ηφζν 

δεθηηθφο ζηελ εθπαίδεπζε φζν ζα ζέιακε». Καη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο αλαγλσξίδεη φηη «απηφ 

πνπ θάλεη ην έξγν καο δχζθνιν είλαη ην ςπρνινγηθφ θνκκάηη». Οκνίσο θαη ζηελ πέκπηε 

ζπλέληεπμε γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη απφ «ηελ ςπρνινγία ηελ νπνία είλαη 

πνιινί απ‟ απηνχο», φπσο θαη ζηελ έβδνκε ηνλίδεηαη φηη «θάηη πνπ δπζθνιεχεη ηελ θαηάζηαζε 

πάξα πνιχ είλαη ην ςπρνινγηθφ θνκκάηη». ην ίδην πλεχκα ν φγδννο ζπκκεηέρνληαο 

ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο αξλεηηθήο ςπρνινγίαο ιφγσ ησλ 

δχζθνισλ εκπεηξηψλ ζε καζεζηαθέο επθαηξίεο («απηφο ήηαλ θη έλαο ζηφρνο, ην νπνίν απηφ ζα 

γηλφηαλ αλ ππήξρε κηα ζπλέρεηα, ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο λα ηηο κεηαβάινπκε θαη λα ηηο 

κεηακνξθψζνπκε ζε θάηη πην δεκηνπξγηθφ θαη κέζα απφ απηφ ην ρξφλν λα πεξάζνπλ θη εθείλνη 

πνιχ θαιά θαη λα εηζπξάμνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θάπνηα ζεηηθά πξάγκαηα κέζα ζ‟ απηέο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ είραλ πεξάζεη θαη πνπ πεξλάλε»).  

Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ δπζθνιεχεη ην έξγν ηνπο. Δ 2ε 

ζπκκεηέρνπζα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη 

ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλε νη πξφζθπγεο φια ηα καζήκαηα, δηφηη ην λα κάζεη θάπνηνο 

θηλεκαηνγξάθν είλαη, πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηα πάληα. […] Καη ην γεγνλφο φηη […] θάπνηεο 

θνξέο ηνπο θαινχλ […]γηα interviews ή ηνπο δηψρλνπλε μαθληθά απφ ην λεζί, ράλνπλε ηειείσο 

ηνλ εηξκφ, δειαδή δελ κπνξεί λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα. Σν ίδην πξφβιεκα εληνπίδεη θαη ν 3νο 

ζπκκεηέρνληαο ν νπνίνο καο πιεξνθνξεί φηη «νπνηεδήπνηε κπνξεί θάπνηνο λα θχγεη γηα ηελ 

ελδνρψξα ζε άιια hotspot εληειψο απξνεηδνπνίεηα ρσξίο λα έρεη πξνιάβεη λα ζεκεηψζεη 

θάπνηα πξφνδν». ηελ 4ε ζπλέληεπμε ηνλίδεηαη ε επζχλε ηεο πνιηηείαο γηα ην πξφβιεκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ πξνζθχγσλ («γηαηί πνηνη είλαη απηνί πνπ θαζπζηεξνχλε ηφζν πνιχ λα ηνπο 

εηνηκάζνπλε ην ηξίπηπρν, έλα ηξίπηπρν, ην νπνίν παίξλνπλ φζνη παίξλνπλ άζπιν, γηα λα 

πξνρσξήζνπλε, λα πάλε ζηελ επφκελε δνκή θιπ;»). Ώληίζηνηρα, θαη ν 7
νο

 ζπκκεηέρνληαο 
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αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα ηεο θηλεηηθφηεηαο («θάηη άιιν είλαη ην φηη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θχγνπλ απφ ηε Λέξν, ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα εηδνπνίεζε, νπφηε θη απηφ 

δε βνεζάεη θαη λα έρνπλ κηα ζπλέρεηα ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ»). 

Σξία άηνκα ππνγξάκκηζαλ ηε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία αλνηρηψλ 

ηκεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ αζηαζή ζχζηαζε ηεο νκάδαο. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε 

ζπκκεηέρνπζα καο ελεκέξσζε φηη: «ζην ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγνχκε εκείο ζηε Λέξν έρνπκε 

πάξεη ηελ απφθαζε λα είλαη φια ηα ηκήκαηά καο αλνηρηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί κε ηελ 

εγγξαθή ηνπ θάπνηνο πξφζθπγαο λα κπεη ζην ηκήκα αλ ζεσξεί φηη έρεη ην θαηάιιειν επίπεδν 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή […] θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ν δάζθαινο κπνξεί λα έρεη πξνεηνηκάζεη θάπνην 

πιάλν καζήκαηνο, ην νπνίν αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα κε ιεηηνπξγήζεη εθείλε ηε εκέξα, γηαηί 

λα έρεη έλα δηαθνξεηηθφ θνηλφ απφ απηφ πνπ πεξίκελε». Ο φγδννο ζπκκεηέρνληαο καο αλέθεξε 

φηη: «ηα πξνβιήκαηα θπξίσο ήηαλ κε ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο. Γειαδή ελψ ζηελ αξρή ήξζαλ 

φινη κ‟ έλαλ ελζνπζηαζκφ θαη ζε θάπνηεο απ‟ ηηο ρψξεο πνπ θαηάγνληαλ ην ζέαηξν ηνπο ήηαλ 

θαη κηα άγλσζηε ιέμε, ζίγνπξα θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο δελ ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ηνπο 

επηινγέο. Κπξίσο ήηαλ ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο, δειαδή δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, θπζηθά ήηαλ 

ελήιηθεο φινη, αιιά νη δηαθνξεηηθέο ρψξεο απ‟ ηηο νπνίεο έξρνληαλ…». Σν ίδην ππνζηήξημε θαη 

ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία ηφληζε φηη: «ε άιιε δπζθνιία πνπ έκπαηλε ήηαλ φηη δελ ήηαλ 

ζηαζεξή ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο. Άιιαδαλ ηα άηνκα, άιιαδε ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πάλσ πνπ 

γλσξηδφκαζηαλ θαη κπνξνχζακε λα θαηαιάβνπκε ηα φξηά ηνπο[…]. Άιιαδε ε ζχζηαζε νπφηε 

μαλαπεγαίλακε πάιη απ‟ ηελ αξρή».  

ηηο παξαπάλσ ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη φηη ην πξφβιεκα είλαη ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο είηε ιφγσ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο είηε ιφγσ ηεο κεγάιεο απφθιηζεο ζε ειηαθά θαη 

εζλνπνιηηηζκηθά ελδηαθέξνληα, ε νπνία παξάιιεια αιιάδεη απφ κάζεκα ζε κάζεκα κε 

απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ. 

Αχν ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ. πσο αλαθέξεη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο: «βιέπνπκε θάζε κέξα 

απηά πνπ πέξαζαλ νη άλζξσπνη απηνί, πνπ αθφκα ηα πεξάλε δειαδή, δεδνκέλνπ φηη δελ 

ηέιεησζαλ ηα δχζθνια αθνχ πέξαζαλ ηε ζάιαζζα, ζπλερίδνπλ θαη δνπλ κε ηέηνηεο ζπλζήθεο 

δηακνλήο, αλαζθάιεηα θαη αλεζπρία γηα ην πψο ζα ηειεηψζεη ε «πεξηπέηεηά» ηνπο, θαη απηφ 

επεξεάδεη φρη κνλφ απηνχο, άιια επεξεάδεη θαη εκάο». Σν ίδην επηζεκαίλεη θαη ν ηέηαξηνο 

ζπκκεηέρνληαο, ν νπνίνο αλαδεηθλχεη ηα εκπφδηα πνπ πξνθαιεί ε έιιεηςε θαζεκεξηλήο, 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο ζηε δηαδηθαζία ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο («ζνπ‟ ξρνληαη ην 

θαινθαίξη καζεηέο άπιπηνη […]θη απ‟ ηε βξφκα θνληεχεηο λα ιηπνζπκήζεηο»). Σα παξαπάλσ 

ζπληζηνχλ εκπφδηα κάζεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δηακνλήο. 

Κάπνηνη ππνγξακκίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε γλψζεο θη 

εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε επάισησλ νκάδσλ (απεηξία, άγλνηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ, 

ζηεξεφηππα). πγθεθξηκέλα, ε έθηε ζπκκεηέρνπζα αλαθέξεη φηη: «άθνπγα θη εγψ απφ 

δηάθνξνπο φηη ήηαλε βίαηνη, φηη είλαη, γεληθψο ζπκπεξηθνξά, θαη κε είρε πηάζεη έλαο παληθφο», 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη δηαηεξνχζε αξλεηηθά ζηεξεφηππα απέλαληη ζηνπο/ηηο 

εθπαηδεπφκελνχο/έο ηεο. Δ έλαηε ζπκκεηέρνπζα ππνγξάκκηζε φηη αληηκεηψπηζε «πξνβιήκαηα 
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πνπ είραλ λα θάλνπλ θαηά βάζε κε ην φηη ήηαλ ε πξψηε θνξά ελαζρφιεζήο κνπ κε ελήιηθεο, 

ήηαλ ελήιηθεο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη πξνεξρφκελνη απφ κία πνιχ ηδηαίηεξε θαη δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα, ε νπνία λαη κελ κε κάγεπε, παξφια απηά κε έθαλε λα έρσ πνιινχο ελδνηαζκνχο αλ 

ην θάλσ ζσζηά θαη λα έρσ πνιινχο θφβνπο λα κελ πξνζβάιισ ή λα κελ μεθχγσ απ‟ ηα δηθά 

ηνπο φξηα». Ώπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε έιιεηςε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζηε 

δηδαζθαιία επάισησλ νκάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθπαίδεπζε πξνζθχγσλ. 

Σέινο, έλα άηνκν (ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα) θαηαδεηθλχεη σο πξφβιεκα θαη ηελ έιιεηςε 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ («δελ ππάξρεη θαη αληίζηνηρν πιηθφ ζηελ νπζία»). 

4.5.  Τπνζηήξημε απφ αξκφδηνπο θνξείο 

ζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ελψ φινη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

ληψζνπλ φηη ιακβάλνπλ επαξθή ππνζηήξημε απφ ηε ΜΚΟ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνλίδεη 

φηη ην θξάηνο δελ ηνπο ππνζηεξίδεη αξθεηά, ελψ αξθεηνί δειψλνπλ φηη δε γλσξίδνπλ εάλ ε 

επίζεκε πνιηηεία παξέρεη θάπνηνπ είδνπο ππνζηήξημε. Ώλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε 

ζπκκεηέρνπζα αλαθέξεη φηη «ε δηθή καο ΜΚΟ φ,ηη έρσ δεηήζεη κνπ ην έρεη πξνζθέξεη, αιιά 

[…] ζα ήζεια λα είλαη πην γεληθεπκέλε ε εθπαίδεπζε θαη ε πξνζθνξά, ε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ». Ώληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππνζηήξημεο, ε δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα 

ππνγξακκίδεη φηη «ε ΜΚΟ (καο ππνζηεξίδεη) 100%. Καη ππνζηήξημε θαη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε θάπνηα θνξά αλ ρξεηάδεηαη. [..] Σψξα άιιε ππνζηήξημε, φρη νχηε απφ ην δήκν 

είρακε νχηε απφ ην θξάηνο. ην ίδην πλεχκα θαη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο ηνλίδεη φηη «απφ ηελ 

ECHO100PLUS καο βνεζάλε πνιχ. Σν θξάηνο ίζσο ζα κπνξνχζε λα θάλεη θάηη παξαπάλσ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο». Ο 4
νο

 ζπκκεηέρνληαο ζπλαηλεί ζην γεγνλφο φηη ε ΜΚΟ έρεη έλα ζρνιείν 

πνπ παξάγεη έξγν θαη πξνζθέξεη ππνζηήξημε («Οθ, ε ΔΚΟ έρεη έλα ζρνιείν δεχηεξεο 

επθαηξίαο»), αιιά ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο 

θπξίσο κέζσ ηεο κε παξνρήο θηλήηξσλ γηα επηκφξθσζε ζηνπο πξφζθπγεο («ζα κπνξνχζε, αο 

πνχκε, ε πξψηε ππνδνρή ή νη αζηπλνκηθνί, θιπ, λα ηνπο ιέλε, μέξεηο θάηη, ε ππφζεζή ζνπ ζα 

εμεηαζηεί κεηά απφ 8-9 κήλεο, θνίηα λα μέξεηο αγγιηθά λα ζπλελλνεζνχκε»). Καη ε έθηε 

ζπκκεηέρνπζα ζεσξεί φηη «ε ΜΚΟ πνπ εξγάδνκαη εγψ […] (παξ)έρεη πιήξε ππνζηήξημε. […]. 

Γειαδή ην θξάηνο, δελ ζνπ ιέσ γηα ηνπο πξφζθπγεο, δε κεξηκλεί θαλ». Οκνίσο, ν έβδνκνο 

ζπκκεηέρνληαο καο πιεξνθνξεί φηη «απφ ηελ ECHO100PLUS δελ έρσ θαλέλα παξάπνλν. 

Σψξα ζίγνπξα ην θξάηνο ζα κπνξνχζε λα έρεη κεξηκλήζεη πεξηζζφηεξν θαη ζην θνκκάηη ηεο 

θηινμελίαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε, γηα λα κε βαζίδεηαη έλα ηφζν ζπνπδαίν θνκκάηη φπσο ε 

εθπαίδεπζε ζηελ θαιή ζέιεζε θάπνησλ».  

ΐέβαηα, θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη δελ γλσξίδνπλ εάλ ε πνιηηεία θαη νη 

αξκφδηνη θνξείο παξέρνπλ επαξθή ππνζηήξημε. Ο πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο δειψλεη φηη «γηα 

ην θξάηνο δελ είκαη ηθαλφο λα ζνπ πσ αλ παξέρεη ηθαλή ππνζηήξημε. Γηα ηε ΜΚΟ πνπ κε 

ξψηεζεο λνκίδσ είλαη άςνγνη». Οκνίσο, ν φγδννο ζπκκεηέρνληαο αλέθεξε φηη «απφ ηε ΜΚΟ 

είρακε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε […]Με άιινπο αξκφδηνπο θνξείο δελ γλσξίδσ». πσο θαη 

ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα γλσζηνπνίεζε φηη «θαηά βάζε εκείο ζεσξψ φηη ζπλεξγαζηήθακε κε ηε 
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ΜΚΟ, έηζη θη αιιηψο. Οπφηε ήηαλ πάληα δίπια καο […] Αιιά κφλν ε ΜΚΟ, θαλείο άιινο». Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαγλσξίδνπλ φηη ε ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο πξνήιζε 

απφ ηελ ΜΚΟ, αιιά δελ γλσξίδνπλ εάλ ην θξάηνο ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά ή κε άιιν ηξφπν 

ηελ ECHO100PLUS, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα «ππνζέησ 

φηη ζε ζρέζε κε ηε ΜΚΟ ίζσο ππήξραλ πξάγκαηα πνπ πξνζέθεξε ν δήκνο ή ην θξάηνο ηα νπνία 

εγψ δε γλψξηδα». Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν επηθπιάρηεθαλ λα απαληήζνπλ κε βεβαηφηεηα φηη ε 

πνιηηεία απφ ηελ κεξηά ηεο δελ παξείρε ηθαλή ππνζηήξημε.  

Βθφζνλ ε πιεηνςεθία απάληεζε φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ θξαηηθή κέξηκλα θαη 

ππνζηήξημε, ζηελ επφκελε παξάγξαθν νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο καο θνηλνπνηνχλ ηη επηπιένλ 

ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε πνιηηεία, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ην έξγν ηνπο είηε άκεζα είηε έκκεζα.  

4.6. Σνκείο πεξαηηέξσ ππνζηήξημεο απφ ην θξάηνο 

ην εξψηεκα ηη επηπιένλ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ην θξάηνο ψζηε λα ππνζηεξίμεη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ έλα ηκήκα ηνπ δείγκαηνο αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο 

επηκφξθσζεο γηα ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο. πσο καο ελεκεξψλεη ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα «ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ γίλεη πξάγκαηα πξηλ ηελ έλαξμε (ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο)», κε ηελ 

νπνία ζπκθσλεί θαη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο ν νπνίνο αλαθέξεη φηη «ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα είλαη ζίγνπξα θάηη πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ην ζέιεη». ηα 

παξαπάλσ επαπμάλεη θαη ν έβδνκνο ζπκκεηέρνληαο, θαζψο αλαθέξεη φηη «ζίγνπξα ζα 

κπνξνχζαλ λα καο παξέρνπλ επηκνξθψζεηο».  

Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ε θαηάζηαζε ζα βειηησλφηαλ αλ ε πνιηηεία παξείρε θαιχηεξεο δνκέο 

θηινμελίαο ζηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο. Ο ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο ππνγξακκίδεη φηη «ην 

θξάηνο ίζσο ζα κπνξνχζε λα θάλεη θάηη παξαπάλσ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαη ζηε θηινμελία». Ο 

ηέηαξηνο ζπκκεηέρνληαο ζπκθσλεί φηη νη θαιχηεξεο ππνδνκέο ζα βνεζήζνπλ θαη ην 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν («Δ: Άξα ινηπφλ, θαηά ηε γλψκε ζνπ, απηφ πνπ ζα κπνξνχζε επηπιένλ λα 

βνεζήζεη θαη ην δηθφ ζαο έξγν ζα ήηαλε ζε πξψηε θάζε νη θαιχηεξεο ππνδνκέο θαη ην λα 

θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Γ: Δ λαη.») Καη ε 6
ε
 ζπκκεηέρνπζα 

αλαγλσξίδεη φηη «ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ππνδνκή θαιχηεξα, απηφ πνπ ιέκε ηψξα φηη είλαη 

ππεξάξηζκνη θαη δελ είλαη σξαίν νη άλζξσπνη λα θνηκνχληαη έμσ. Όια απηά, εληάμεη, καο 

επεξεάδνπλε θαη πεηξάδνπλ φινπο βέβαηα». 

Ώπφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη νη ηνκείο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ θαη ηεο 

θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ εληνπίδνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο σο 

νη πην βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Έλα άηνκν ππνζηεξίδεη φηη ην θξάηνο νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηα ηαιέληα ησλ 

πξνζθχγσλ. πγθεθξηκέλα, ε δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο «φηη θαλείο δελ 

έρεη αζρνιεζεί λα δεη […]ππάξρνπλ πάξα πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλε γλψζεηο θαη πξαθηηθέο, 

ελλνψ φηη μέξνπλ θάπνηα ηέρλε κε ηα ρέξηα ηνπο, κπνξεί λα είλαη θνπξείο ή ξάθηεο ή νηηδήπνηε, 

ππάξρνπλ θαη πάξα πνιινί πνπ είλαη ζεσξεηηθά θαηαξηηζκέλνη». Με βάζε ηα ιεγφκελά ηεο, ην 

ειιεληθφ θξάηνο ζα κπνξνχζε λα «εθκεηαιιεπηεί» ηα ηαιέληα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 
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ησλ αλζξψπσλ απηψλ, πξνζθέξνληαο έηζη θαη ζηνπο ίδηνπο κία αμηνπξεπή απαζρφιεζε. 

Σέινο, θάπνηνη απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηη επηπιένλ ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ νη 

αξκφδηνη θνξείο. Ο πέκπηνο ζπκκεηέρσλ δειψλεη φηη «γηα ην θξάηνο δελ είκαη ηθαλφο λα ζνπ 

πσ αλ παξέρεη ηθαλή ππνζηήξημε» θαη ν φγδννο αλαθέξεη φηη «δε γλσξίδσ θαη δελ ήηαλ θαη ζην 

δηθφ κνπ ην αληηθείκελν λα ην γλσξίδσ». Βπίζεο, ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα ππνζηεξίδεη φηη 

«ίζσο ππήξραλ πξάγκαηα πνπ πξνζέθεξε ν δήκνο ή ην θξάηνο ηα νπνία εγψ δε γλψξηδα». 

ε γεληθέο γξακκέο, κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ επηβεβαηψλεηαη ην 

γεγνλφο φηη ε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ βαζίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηηο ΜΚΟ θαη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία.  

4.7. Αληηκεηψπηζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

Δ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Λέξνπ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο. Έλαο εθπαηδεπηήο δειψλεη φηη 

ε ηνπηθή θνηλσλία δελ αληηκεησπίδεη ην έξγν ηνπο νχηε ζεηηθά, νχηε αξλεηηθά θαη έλαο άιινο 

φηη ε ηνπηθή θνηλσλία είλαη δηζηαθηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα αλαθέξεη 

φηη «ε Λέξνο ζεσξείηαη απφ ηα λεζηά πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ζρεηηθά κε θαιφ ηξφπν ην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα ζε ζρέζε θαη κε άιια λεζηά». Σν ίδην δειψλεη θαη ε δεχηεξε 

ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη «ε πιεηνςεθία καο αληηκεησπίδεη πάξα πνιχ θαιά». Ο 

ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο ππνγξακκίδεη φηη: «έρσ πνιχ ζεηηθέο εληππψζεηο απφ ηνπο ληφπηνπο». 

Οκνίσο, θαη ν ηέηαξηνο ζπκκεηέρνληαο πηζηεχεη φηη «ην αληηκεησπίδεη πνιχ ζεηηθά». Δ 6
ε
 

ζπκκεηέρνπζα κάο ελεκεξψλεη φηη «δελ έρσ αθνχζεη πνιιά αξλεηηθά» θαη πσο «ην θαιφ είλαη 

φηη ηνπιάρηζηνλ εδψ ζηε Λέξν φηη είκαζηε πνιχ ήζπρα […].Οη πεξηζζφηεξνη είλαη 

επραξηζηεκέλνη». ηα παξαπάλσ ζπλαηλεί θαη ν έβδνκνο ζπκκεηέρνληαο («Θεηηθά. 

Θεηηθφηαηα.»), αιιά θαη ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία θξίλνληαο απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

κειψλ ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο δηαθξίλεη κηα ζεηηθή ζηάζε, γεκάηε ελδηαθέξνλ («είρακε ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ κειψλ ηεο δηθήο καο νκάδαο, νη νπνίνη ην έβξηζθαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ»). 

Ο πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο παξαηεξεί φηη δελ είλαη νχηε ζεηηθή νχηε αξλεηηθή ε ηνπηθή 

θνηλσλία, θαζψο έρεη δηραζηεί («ππάξρνπλ απηνί νη νπνίνη ην επηθξνηνχλ θαη ππάξρνπλ θη 

απηνί νη νπνίνη είλαη ζηελ άιιε πιεπξά»). Καη ν φγδννο ζπκκεηέρνληαο εληνπίδεη έλαλ 

δηζηαγκφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ, θξίλνληαο απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θχθινπ ηνπ («δε ζνπ θξχβσ φηη ζηελ αξρή ήηαλ ιίγν ζπκβνπιεπηηθνί»). 

Γεληθά θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αληηκεησπίδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ, επεηδή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνπο ίδηνπο: «ε 

θνηλφηεηα ηεο Λέξνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ […] θαηάιαβε φηη είλαη θαιφ πνπ απαζρνινχκε 

ηνπο ελήιηθεο πξφζθπγεο θαη αζρνινχληαη κέζα ζηελ εκέξα ηνπο, δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, αλ είραλ κεδεληθή απαζρφιεζε».  
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4.8.  Αληηκεηψπηζε απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο 

Οη ίδηνη νη πξφζθπγεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα καζήκαηα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζ‘ απηά, 

φπσο ππνγξακκίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο/ξηεο. 2 άηνκα ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ νχηε 

ζεηηθή, νχηε αξλεηηθή ζηάζε θαη 1 ζπκκεηέρνληαο φηη είλαη επηθπιαθηηθνί/εο. 

Ώλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα κάο γλσζηνπνηεί φηη «έρνπκε πάξεη πάξα πνιιέο 

εθθξάζεηο επγλσκνζχλεο (απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο)». Παξάιιεια, ε δεχηεξε 

ζπκκεηέρνπζα παξαζέηεη φηη «νη δηθνί καο (εθπαηδεπφκελνη) είλαη ελζνπζηαζκέλνη». Καη ν 

ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο κάο ελεκεξψλεη φηη «ληψζνπλ θαη κηα επγλσκνζχλε (νη 

εθπαηδεπφκελνη/εο)». ηα παξαπάλσ ζπλαηλεί θαη ν ηέηαξηνο ζπκκεηέρνληαο («Δ: Φαληάδνκαη 

φηη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη πξφζθπγεο θη εθείλνη ην αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά φιν απηφ. Γ: 

Ναη, λαη. Δ βέβαηα»). Οκνίσο, ε έθηε ζπκκεηέρνπζα δειψλεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη/εο 

αληηκεησπίδνπλ «πνιχ θαιά, ζεηηθά» ην έξγν ηνπο, φπσο θαη ν έβδνκνο ζπκκεηέρνληαο ν 

νπνίνο αλαθέξεη επίζεο « (καο αληηκεησπίδνπλ) ζίγνπξα, ζεηηθά». Ο πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο 

ππνζηεξίδεη φηη «νη εθπαηδεπφκελνί κνπ είλαη θαζξέθηεο ζεσξψ […] θαη φπσο ζα ηνπο θεξζείο 

εζχ θαη ζα ηνπο αληηκεησπίζεηο, έηζη ζα ζ‟ αληηκεησπίζνπλε θη απηνί». Φαίλεηαη ινηπφλ φηη, 

ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, νη εθπαηδεπφκελνη/εο δελ έρνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ, αιιά εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα ηνπο/ηηο αληηκεησπίζεη ν/ε εθάζηνηε εθπαηδεπηή/ξηα. Ο φγδννο 

ζπκκεηέρνληαο αλέδεημε ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία πεγάδεη απφ 

ηελ άγλνηα («ζηελ αξρή θη εθείλνη ήξζαλ […] κε κηα πεξηέξγεηα. Μελ μέξνληαο»). 

Ώπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη, σο επί ην πιείζηνλ, νη εθπαηδεπηέο/ξηεο απνθνκίδνπλ 

κηα ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζην έξγν ηνπο, ίζσο γηαηί, φπσο αλαθέξνπλ 

νη ίδηνη/εο, «γη‟ απηνχο είλαη κηα ηεξάζηηα εκπεηξία λα κπνξνχλε λα κπνχλε ζε κία ηάμε, λα 

κπνξνχλε λα δηαβάζνπλ έλα βηβιίν ζηε βηβιηνζήθε πνπ έρνπκε θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

αλζξψπνπο πνπ ηνπο βιέπνπλ ζεηηθά θαη πνπ ραίξνληαη πνπ θηάζαλε κέρξη εδψ». 

πκπεξάζκαηα  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, επηζπκία ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ξηψλ είλαη λα επηκνξθσζνχλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

επάισησλ νκάδσλ, ζε δεηήκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ζηελ 

ςπρνινγία. Σα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ κε επξήκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ 

Βιιάδα ζε εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ θαη εθπαηδεπηέο/ξηεο πξνζθχγσλ (Gagné, et al, 2017· 

Πξφηνπ, 2019· Richardson, et al, 2018). Δ εζεινληηθή θχζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο 

ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ην γεγνλφο φηη ηελ επηκφξθσζε ησλ πξνζθχγσλ αλέιαβαλ εθπαηδεπηέο 

θαη εθπαηδεχηξηεο σο επί ην πιείζηνλ άπεηξνη. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αθφκα πην επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. Σα δεηήκαηα ςπρνινγίαο είλαη επίζεο έλαο πνιχ ζνβαξφο ηνκέαο, ν νπνίνο φκσο 

κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ αμηνπνίεζε ςπρνιφγσλ ή/θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίνη 

ζα ππνζηεξίδνπλ ηφζν ηνπο πξφζθπγεο φζν θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηέο ηνπο. Οη 
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ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επηιέγνπλ λα επηκνξθσζνχλ αμηνπνηψληαο κηθηέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο. Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζσπηθή επαθή πνπ 

εμαζθαιίδεη ε δηα δψζεο δηδαζθαιία είλαη αλαληηθαηάζηαηε, ην γεγνλφο φηη δνπλ θαη 

εξγάδνληαη ζε έλα απνκαθξπζκέλν λεζί, φπσο ε Λέξνο, θαη νη πξφζθαηεο απαγνξεχζεηο 

κεηαθηλήζεσλ ιφγσ ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο κε ηνλ θνξσλντφ ηνπο έθαλαλ λα 

αλαζεσξήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηα νθέιε ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, θαηαιήγνληαο 

ζηελ επηινγή κηθηψλ κεζφδσλ. Εδαληθά, ζα επηζπκνχζαλ σο επηκνξθσηέο/ξηεο, αλζξψπνπο 

πνπ, πξσηίζησο, λα είλαη έκπεηξνη/εο, δειαδή λα έρνπλ ηδία γλψζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη πξφζθπγεο φζν θαη νη εθπαηδεπηέο/ξηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπο 

δψζνπλ ρεηξνπηαζηέο ζπκβνπιέο κε άκεζα απνηειέζκαηα, θαη δεπηεξεπφλησο, λα είλαη 

επαξθψο ζεσξεηηθά θαηαξηηζκέλνη/εο. ε κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ 

νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηεο επηκφξθσζεο, θαζψο ηα παξαπάλσ ήηαλ 

δεηήκαηα πνπ ζίρηεθαλ απφ ζπκκεηέρνληα ζηελ παξνχζα κειέηε. Βπίζεο ζα κπνξνχζε λα 

δηεξεπλεζεί ν ξφινο πνπ παίδνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε) ζηηο επηκνξθσηηθέο επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ.  

ζνλ αθνξά ηα εκπφδηα, θαίλεηαη φηη, παξφιν πνπ ε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΚΟ, νη ζρέζεηο κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο είλαη ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν, 

πξνβιήκαηα φπσο ε ειιηπήο επηκφξθσζε, νη δχζθνιεο ζπλζήθεο ησλ δνκψλ θηινμελίαο, ε 

έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ε ζπλερήο κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε 

αζηαζήο ζχζηαζε ησλ ηκεκάησλ δπζρεξαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ξηψλ. Καηά ηε γλψκε ηνπ δείγκαηνο, ε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ 

πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην θξάηνο θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ δηθή ηνπ επηκφξθσζε, γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, αιιά θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήδε 

ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ πξνζθχγσλ, ζα βειηίσλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη ζα έθαλε ην έξγν ηνπο ιηγφηεξν ςπρνθζφξν. Ώπηφ είλαη έλα ζπκπέξαζκα 

ζην νπνίν θαηαιήγεη θαη πξφζθαηε έξεπλα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (Πνηηάθεο & 

Νηθνιφπνπινο, 2017). ΐέβαηα, επεηδή, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη 

εηδηθά ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ είλαη ζρεηηθά πξφζθαην, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ιίγεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Πνιχ ζεκαληηθά ζα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ πνπ ζα δηεξεπλνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ζε θάπνηα άιιε ΜΚΟ ή 

θάπνην άιιν κέξνο κε δνκέο θηινμελίαο πξνζθχγσλ.    

πλνςίδνληαο, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξησλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ είλαη πνιιαπιφο θαη 

δχζθνινο θαη ην έξγν ηνπο εμαηξεηηθά απαηηεηηθφ. ηε Λέξν, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ 

πξνζθχγσλ ηελ έρνπλ αλαιάβεη άλζξσπνη νη νπνίνη, σο επί ην πιείζηνλ, δελ είραλ νχηε ηελ 

εκπεηξία νχηε ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, αιιά νχηε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο επίζεκεο πνιηηείαο. 

Ανπιεχνληαο φκσο κε κεξάθη θαη αγλφ αλζξσπηζκφ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο δηθέο ηνπο 

αμίεο θαη θαηαξξίπηνληαο ηα πξνυπάξρνληα ζηεξεφηππα θαηάθεξαλ λα ππεξθεξάζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο θαη λα παξάγνπλ έξγν, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ηφζν απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν 

θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξφζθπγεο. Σν θξάηνο θαη νη δήκνη νθείινπλ ζε εχινγν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα λα ζπληνλίζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ πνπ ζα ηνπο εληάζζεη νκαιά ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.    
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Η ελζσκάησζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

The integration of the text into the teaching of Religion course 
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Abstract. The article refers to the importance of using biblical texts in the teaching of 

Religious Education. The use of the texts is stated in the aims and expected learning outcomes 

of the course in both primary and secondary education. For the use of text in teaching 

approach it is important to cultivate the interest and motivation of the students and connect 

them both with their experiences. It is important for the students to realize that the biblical 

text is an expression of a way of life and attitude as handed down by the teachings of Jesus, 

the apostles, the prophets of the Old Testament and the Fathers of the Church. The use of 

biblical texts in the teaching of Religious Education promotes religious literacy and helps 

students to understand the peculiarity of religious language. With the direct contact of the 

students with the texts which contain theological terms, it is ascertained the different meaning 

they acquire in the religious space, as these terms in the daily use, have a specific meaning 

which, however, differentiates within the theological contexts or the religious community. A 

model for teaching biblical texts in Religious Education includes: (a) The exploitation phase 

of experiences-reflection in which the students make an effort to connect the content of the 

text with their experiences and previous knowledge from their daily lives and their 

environment b) the information phase where the presentation of the text takes place (c) the 

processing phase which follows the reading of the text (d) the application phase where, the 

students, in dialogue, compare the problems of the time of the texts with their contemporary 

and ascertain any similarities and their timelessness. 

Key words:  biblical text, Religious Education, Religion course, teaching  

Πεξίιεςε: Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

αγηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ. Δ αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ απνηππψλεηαη 

ζηνπο ζθνπνχο θαη πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο ηφζν ζηελ 

πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηα ηελ ρξήζε θεηκέλνπ ζηε 

δηδαζθαιία είλαη ζεκαληηθή ε θαιιηέξγεηα ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο θαη ε 

ζχλδεζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. εκαληηθφ είλαη λα δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο φηη ην 

αγηνγξαθηθφ θείκελν απνηειεί έθθξαζε ηξφπνπ θαη ζηάζεο δσήο φπσο παξαδφζεθε κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ Εεζνχ, ησλ απνζηφισλ, ησλ πξνθεηψλ ηεο ΠΑ θαη ησλ Παηέξσλ ηεο 

Βθθιεζίαο. Δ ρξήζε ησλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ πξνσζεί ηνλ ζξεζθεπηηθφ 

γξακκαηηζκφ θαη ζπκβάιιεη ψζηε νη καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ηδηνηππία ηεο 

ζξεζθεπηηθήο γιψζζαο. Με ηελ απεπζείαο επαθή ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηα θείκελα κε 
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ζενινγηθνχο φξνπο πνπ ππάξρνπλ ζ‘ απηά, δηαπηζηψλεηαη θαη ε δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζή 

ηνπο ζην ζξεζθεπηηθφ ρψξν, θαζψο νη φξνη απηνί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε, έρνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ε νπνία φκσο δηαθνξνπνηείηαη κέζα ζε ζενινγηθά πιαίζηα, ή εληφο 

ηεο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο. Έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο ησλ αγηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ ζην 

ΜηΘ πεξηιακβάλεη: (α)  Σν ζηάδην ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εκπεηξηψλ–πξνβιεκαηηζκνχ θαηά 

ην νπνίν θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. β) Σν ζηάδην ηεο πιεξνθφξεζεο φπνπ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ. (γ)ην ζηάδην 

ηεο Βπεμεξγαζίαο ην νπνίν αθνινπζεί κεηά ηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ (δ)ην ζηάδην ηεο 

εθαξκνγήο φπνπ κέζα απφ δηάινγν, νη καζεηέο πξνβαίλνπλ ζε ζχγθξηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο επνρήο ησλ θεηκέλσλ κε ηα ζχγρξνλα θαη δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ νκνηφηεηεο θαη ηε 

δηαρξνληθφηεηά ηνπο. 

Λεμεηο θιεηδηά:  αγηνγξαθηθφ θείκελν, Θξεζθεπηηθή Βθπαίδεπζε, Μάζεκα Θξεζθεπηηθψλ, 

δηδαζθαιία 

Δηζαγσγή 

Δ ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ (αγηνγξαθηθνχ, παηεξηθνχ, ιεηηνπξγηθνχ, πκλνινγηθνχ) ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ Θξεζθεπηηθψλ ζεσξείηαη πνιχ νπζηαζηηθή γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ 

ελλνηψλ, κελπκάησλ θαη λνεκάησλ ηνπ.  

Σν θείκελν ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ (ΜηΘ) κπνξεί λα θαηαζηήζεη ην γεγνλφο, ηε 

ζξεζθεπηηθή έλλνηα ή ην ρξηζηηαληθφ κήλπκα φζν γίλεηαη πιεξέζηεξα θαη κε ζηνηρεία πνπ ζα 

ην θάλνπλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ θαη δσληαλφ. Δ άκεζε αλαθνξά ζηηο πεγέο, θέξλεη ηνπο 

καζεηέο ζε απεπζείαο επαθή κε ην πξσηφηππν. Ο θάζε καζεηήο/ηξηα δελ πιεξνθνξείηαη, 

απιά ηελ χπαξμε ησλ πεγψλ απηψλ, αιιά «πίλεη» λεξφ απφ ηελ ίδηα ηελ πεγή θαη φρη 

εκθηαισκέλν.  

εκαζία ηεο ρξήζεο ηνπ θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ Μαζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ 

Δ ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο/ρξήζεο ηνπ αγηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ 

είλαη εκθαλήο ήδε ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ ΜηΘ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ φπνπ, 

κεηαμχ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ, αλακέλεηαη νη καζεηέο: (ΦΒΚ 

2104/19-06-2017) 

 Να γλσξίζνπλ βηβιηθέο αθεγήζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο ηζηνξίεο θαη λα ηηο αλαπιαηζηψζνπλ 

ζπλδένληάο ηεο κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαη ζρνιηθή δσή. (Γ΄ Αεκνηηθνχ 

θαη Α΄ Αεκνηηθνχ)  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο Βίβινπ σο βαζηθήο πεγήο γηα ηελ εξγαζία ηνπο (Β΄ 

Αεκνηηθνχ) 
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 Να αλαθαιχςνπλ ηελ πνηθηιία ησλ βηβιίσλ ηεο Αγίαο γξαθήο θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηνλ 

επξσπατθφ πνιηηηζκφ (η΄ Αεκνηηθνχ) 

 Να θαηαθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο επάξθεηεο ελφο ζξεζθεπηηθά εγγξάκκαηνπ ππνθεηκέλνπ (Ώ΄ 

Γπκλαζίνπ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ) 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα ρξηζηηαληθά θξηηήξηα δσήο, φπσο αλαδεηθλχνληαη ζηε Βίβιν θαη 

ζηε δσή ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ (Αγίσλ, Παηέξσλ θ.α.) (ΐ΄ Γπκλαζίνπ) 

 

Με ηε ρξήζε ησλ αγηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία, ζηηο πξνζδνθψκελεο επάξθεηεο 

ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ηεο ζξεζθείαο, απηνί αλακέλεηαη 

λα:  (ΦΒΚ 2104/19.06.2017) 

 ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ θεληξηθή ζέζε ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη άιισλ ηεξψλ θεηκέλσλ ζηε δσή 

ησλ πηζηψλ….(Γ & Α  Αεκνηηθνχ) 

 εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ζξεζθεπηηθψλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ (Γ & Α  Αεκνηηθνχ) 

 θαηαλννχλ ηνλ ηζηνξηθφ θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη άιισλ ηεξψλ 

θεηκέλσλ, αλαθαιχπηνπλ ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα ηεο ζχληαμήο ηνπο, 

θαζψο θαη ηελ πνιιαπιή ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο (επηθνηλσλία, αθήγεζε θαη κλήκε, 

δηακφξθσζε ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο) (Β & η Αεκνηηθνχ) 

 ρξεζηκνπνηνχλ ζενινγηθφ ιεμηιφγην (Β & η Αεκνηηθνχ)  

 αλαθαιχπηνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ θαη 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ ……(Β & η Αεκνηηθνχ) 

 αλαθαιχπηνπλ ζηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε, ζηελ Αγία Γξαθή …… απαληήζεηο γηα ην λφεκα 

ηεο δσήο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ [κε ην Θεφ, ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηε θχζε] (Ώ΄ 

Γπκλαζίνπ) 

 επεμεξγάδνληαη κε εξκελεπηηθά θξηηήξηα ηα ρξηζηηαληθά ζενινγηθά θείκελα…. (Ώ΄ 

Γπκλαζίνπ) 

 ρεηξίδνληαη ζσζηά ζενινγηθνχο φξνπο θαη έλλνηεο (Ώ΄ Γπκλαζίνπ) 

 αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκειηψδε ππαξμηαθά, εζηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά εξσηήκαηα θαη 

δηιήκκαηα….. θαη αληρλεχνπλ απαληήζεηο ζηελ Αγία Γξαθή θαη άιια θείκελα……  (θαη ζηα 

γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο). (ΐ΄ Γπκλαζίνπ) 

  εξκελεχνπλ θαη ζεσξνχλ θξηηηθά ηηο απαληήζεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο ….γχξσ απφ ζεκειηψδε 

ππαξμηαθά εξσηήκαηα θαη εζηθά δεηήκαηα….. (Γ΄ Γπκλαζίνπ) 

 

Δ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία είλαη 

θαιχηεξν απφ ηελ απφδνζή ηνπ ζε κνξθή δνθηκίνπ, δηαθάλεθε ήδε ζηα πξνεγνχκελαελ 
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ρξήζεη ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηεο Ώ΄ θαη ΐ΄ Γπκλαζίνπ ζηα νπνία είρε 

εηζαρζεί ην αγηνγξαθηθφ θείκελν ζηε δηδαζθαιία ζρεδφλ θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ζε 

κεηάθξαζε (ησλ ηεζζάξσλ θαζεγεηψλ ησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ ζηελ Έθδνζε ηεο ΐηβιηθήο 

Βηαηξείαο) εθηφο απφ θάπνηεο κηθξέο θξάζεηο θαη ηελ Κπξηαθή Πξνζεπρή «Πάηεξ 

εκψλ».(Σζαλαλάο & Μπάξινο, 2009; Γξηδνπνχινπ & Καδιάξε, 2009)ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ηνπ Λπθείνπ φκσο φια ηα θείκελα (αγηνγξαθηθά, παηεξηθά, ιεηηνπξγηθά, πκλνινγηθά) 

παξαηίζελην ηφζν ζην πξσηφηππν φζν θαη ζηε κεηάθξαζε (Μεηαιιελφο, 2012; Αξίηζαο, 

Μφζρνπ, Παπαιεμαλδξνπνχινπ, 2013 ; Μπέγδνο & Παπαζαλαζίνπ, 2011). 

Γηα ηελ δηδαζθαιία κε ρξήζε θεηκέλνπ ζην Μάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζεκαληηθή είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο θαη ε ζχλδεζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

(π.ρ. θάιαληα, χκλνη θ.α.). (ΐαζηιφπνπινο, 2008: 97, 29) Σν θείκελν ζα πξέπεη λαπξνζειθχεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, απαγθηζηξσκέλν απφ ηελ αληίιεςε φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην πξσηφηππν αιιά θαη ηε ζηελή θαη θαηά γξάκκα εξκελεία ηνπ. Αηφηη 

εθείλν πνπ ελδηαθέξεη πξσηαξρηθά ζην ΜηΘ είλαη θπξίσο ε εκβάζπλζε ζηηο έλλνηεο, ηνπο 

ζπκβνιηζκνχο θαη ηα ρξηζηηαληθά κελχκαηα πνπ πεξηέρεη ην αγηνγξαθηθφ θείκελν θαη φρη ε 

ζπληαθηηθή ή γξακκαηηθή ηνπ αλάιπζε φπσο ζπκβαίλεη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ θεηκέλνπ. Ώπηφ κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί κέζσ δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ 

αξραία ειιεληθή γιψζζα. ην ΜηΘ δελ ζα πξέπεη λα εμαληιείηαη ζε ζπληαθηηθέο, 

γξακκαηνινγηθέο θαη γισζζηθέο εξκελείεο ή/θαη παξαηεξήζεηο δηφηη απηέο δελ απνηεινχλ ην 

θχξην έξγν ή ην ζθνπφ ηνπ ΜηΘ. εκαληηθφ είλαη λα δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο φηη ην 

αγηνγξαθηθφ θείκελν απνηειεί έθθξαζε ηξφπνπ θαη ζηάζεο δσήο φπσο παξαδφζεθε κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ Εεζνχ, ησλ απνζηφισλ, ησλ πξνθεηψλ ηεο ΠΑ θαη ησλ Παηέξσλ ηεο 

Βθθιεζίαο. Δ νπζηαζηηθή αμία ηνπ αγηνγξαθηθνχ (θαη παηεξηθνχ)  θεηκέλνπ ζα δηαθαλεί 

κέζα απφ ηελ δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε πνπ ζα αλαδείμεη ηηο παλαλζξψπηλεο εζηθέο ηνπ 

αμίεο. Βπνκέλσο ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θείκελν ζε κεηάθξαζε ζηηο κηθξέο ηάμεηο 

(Αεκνηηθνχ θαη Ώ΄ Γπκλαζίνπ) θαη ζε δχν κνξθέο (κεηάθξαζε θαη πξσηφηππν) ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο (ΐ΄ θαη Γ΄) ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. 

Σν θείκελν ζηε δηδαζθαιία: δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο 

Ο Φίιηππνο… ηνπ είπε: «Καηαιαβαίλεηο απηά πνπ δηαβάδεηο;». Δθείλνο (ν 

Αηζίνπαο) απάληεζε: «Πψο ζα κπνξνχζα λα θαηαιάβσ αλ δελ κε νδεγήζεη 

θάπνηνο;» (Πξ. 8:29-30) 

 

Δ ρξήζε ησλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ πξνσζεί ηνλ ζξεζθεπηηθφ γξακκαηηζκφ θαη 

ζπκβάιιεη ψζηε νη καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ηδηνηππία ηεο ζξεζθεπηηθήο γιψζζαο.Ο 

ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο ζπλδέεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο κε άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη κε ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Με ηελ απεπζείαο 

επαθή ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηα θείκελα κε ζενινγηθνχο φξνπο πνπ ππάξρνπλ ζ‘ απηά, 

δηαπηζηψλεηαη θαη ε δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζή ηνπο ζην ζξεζθεπηηθφ ρψξν, θαζψο νη φξνη 
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απηνί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε, έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ε νπνία φκσο 

δηαθνξνπνηείηαη κέζα ζε ζενινγηθά πιαίζηα, ή εληφο ηεο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο. Γη‘ απηφ 

θαη θάζε πξνζπάζεηα θαηαλφεζήο ηεο κε πξνζέγγηζε κε ινγηθφ θαη θπξηνιεθηηθφ ηξφπν 

νδεγεί ζηελ παξαλνήζεηο θαη ζε εζθαικέλεο εξκελείεο ηνπο, π.ρ. ηξηάδα-Σξηάδα, δηαζήθε-

Αηαζήθε (Μεηξνπνχινπ, 2015, ζ. 34  ΐαζηιφπνπινο, 2008, ζ. 24-25) 

Γηα λα θαηαιήμνπλ νη καζεηέο ζε κηα ηδέα, έλα λφεκα, κηα ζεκαζία, έλα ζπκπέξαζκα, θαζψο 

εξγάδνληαη πάλσ ζ‘ έλα θείκελν ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπλ κηα ινγηθή ζεηξά. (McElvany& 

Artelt,2009:81-82) 

 Να επηζεκάλνπλ ηα πξφζσπα, ηα ιφγηα ηνπο, ηηο πξάμεηο ηνπο 

 Να παξαθνινπζήζνπλ ηα γεγνλφηα, θαζψο εμειίζζνληαη κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαη κέζα ζην ρξφλν 

 Να πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο, ζπζρεηηζκνχο, ραξαθηεξηζκνχο, αηηηνινγήζεηο, αλάπηπμε 

επηρεηξεκάησλ, έθθξαζε πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.  

Χο δηδαθηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ ζπλήζσο αθνινπζείηαη ε εξκελεπηηθή-

δηδαθηηθή κέζνδνο ε νπνία πξνβιέπεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

θαη ηερληθέο, φπσο, αλάγλσζε (απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο καζεηέο) δηαζάθεζε, επεμεγήζεηο, 

ζρνιηαζκφ θαη εκβάζπλζε, κε ζθνπφ λα πιεξνθνξεζνχλ νη καζεηέο πξψηα ην πεξηερφκελφ 

ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ λα εκβαζχλεη ζηελ νπζία ηνπ λνήκαηφο ηνπ. Σν 

θείκελν ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φπνπ λα αλαθέξεηαη εάλ, 

π.ρ. , είλαη επαγγειηθφ αλάγλσζκα, ψζηε νη καζεηέο λα πιεξνθνξνχληαη, επίζεο,πφηε θαη πνχ  

ζα ην αθνχζνπλ (π.ρ. ζηεΘεία Λεηηνπξγία ή ζε θάπνην Μπζηήξην). Βμίζνπ ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ 

θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ κελπκάησλ ηεο ΠΑ κε εθείλσλ  ηεο ΚΑ. (Μαξθαληψλεο, 1988, ζ. 

62-64) 

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ησλ αγηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ έλα 

κνληέιν δηδαζθαιίαο ηνπο πεξηιακβάλεη:  

(α) Σν ζηάδην ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εκπεηξηψλ – πξνβιεκαηηζκνχ θαηά ην νπνίν 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπο.(Gagne&Briggs, 1985: 158) Σα θείκελα παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ καζήκαηνο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

παξερφκελσλπιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα βησκαηηθήο ζρέζεο κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ θεηκέλνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα θέξεη ηα παηδηά πην θνληά ζην βηβιηθφ, παηεξηθφ 

θιπ ιφγν. ηελ πεξίπησζε ηεο πξφζιεςεο λέαο γλψζεο είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζή ηεο 

κε ηελ ήδε ππάξρνπζα γλσζηηθή δνκή ζηνπο καζεηέο, πνπ ν Ausubel πξνηείλεη λα 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ πξνθαηαβνιηθψλ νξγαλσηψλ, δει. ηελ αλάγλσζε απφ ηνπο 

καζεηέο ελφο ζρεηηθνχ θεηκέλνπ ην νπνίν δελ ζα θαιχπηεη ηα ίδηα γεγνλφηα θαη έλλνηεο 

κε ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα αιιά ζρεηηδφκελεο κε απηά θαη έηζη ζα βνεζήζεη ζηελ 
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νξγάλσζε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Ώπνηειεί εηζαγσγηθή χιε 

(Παζζάθνο, 1980, ζ 804) πάλσ ζηελ νπνία ζα ηεζνχλ εξσηήζεηο ή αλάζεζεο εξγαζηψλ 

ψζηε νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ην λέν πεξηερφκελν. (Παζζάθνο,1980, ζ 891).  

 (β) ην ζηάδην ηεο πιεξνθφξεζεο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ.  Ο ηξφπνο 

παξνπζίαζεο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην γισζζηθφ επίπεδν, ε 

ειηθία, ε ζξεζθεπηηθή θαη θνηλσληθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ θ.α. θαη κε παξάιιειε 

ζπλνδεία πνιπκεζηθνχ πιηθνχ πρ. εηθφλεο, χκλνπο. Γεληθά, ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην 

θείκελν (ζε κεηάθξαζε), είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη κε αλάγλσζε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.
3
 (Μαξθαληψλεο, 1988: 62-64) 

Ώθήγεζε ηνπ θεηκέλνπ (παξαβνιέο, ζαχκαηα, γεγνλφηα θ.α.) είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη κφλν ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο (πξψησλ ηάμεσλ δεκνηηθνχ) δηφηη θάζε 

αθήγεζε πξνζζέηεη ή αθαηξεί ή λνεκαηνδνηεί θάηη ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν ηνπ 

αθεγνχκελνπ. Ώπηά αιινηψλνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ πνηφηεηα θαη ακεζφηεηα ηνπ 

επαγγειηθνχ ή/θαη παηεξηθνχ ιφγνπ θαζψο νη ελήιηθεο θαηά ηελ αθήγεζε ηείλνπλ λα 

πξνβάιινπλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε θαη δηθή ηνπο ππφζεζε θαη λα αζθνχλ 

θξηηηθή (Πήηα, 2001:104).  

(γ)Μεηά ηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο Βπεμεξγαζίαο ηνπ πνπ απνηειεί 

θαη ην βαζηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Καη‘ απηήλ κειεηάηαη ην θείκελν ζε 

ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ην επίπεδν πνπ κπνξεί λα 

αθνκνησζεί απφ ηνπο καζεηέο αληίζηνηρα κε ηελ ειηθία ηνπο, εξκελεχνληαη ηα ζεκεία 

εθείλα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εληνπίδνληαη ηα θεληξηθά 

λνήκαηα, ζρνιηάδνληαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δξνπλ ηα παξνπζηαδφκελα 

πξφζσπα, ζπζρεηίδνληαη γεγνλφηα θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. (εδψ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα θχιια εξγαζίαο) 

Δ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξνσζεί ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ψζηε ν καζεηήο λα πξνβαίλεη 

ζε ζπζρεηηζκνχο, αλαιχζεηο, δεκηνπξγηθέο ζπγθξίζεηο, εκβαζχλζεηο, θξηηηθέο θαη λα 

αλαθαιχςεηο θαη λα παξσζείηαη κέζσ ηεο αθνκφησζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο λα νδεγείηαη 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο. Βίλαη κηα δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο θαη αλαθάιπςεο, θαηά 

ηελ νπνία νη καζεηέο απνθηνχλ άκεζεο εκπεηξίεο θαη θαηαθηνχλ ελεξγεηηθά λέεο γλψζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο κέζσ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ,φπσο, άληιεζε πιεξνθνξηψλ άκεζα απφ ην 

θείκελν θαη αλάιπζε, εξκελεία, εληνπηζκφο, νξγάλσζε θεηκέλσλ θαη θαηαγξαθή 

ηνπο.(Κνζζπβάθε 2006, 261-263)  

Ο εθπαηδεπηηθφο επηρεηξεί λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηα θείκελα κέζσ πνηθηιίαο 

δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη θαηάθηεζήο ηεο. 

                                                 
3
Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε θαιή ηνπ αλάγλσζε. Βάλ ην θείκελν είλαη δχζθνιν ή 

καθξνζθειέο (π.ρ. ζεξαπεία ηνπ εθ γελεηήο ηπθινχ) ηφηε κεηά ηελ αλάγλσζε κπνξεί λα δεηεζεί απφ θάπνην 

παηδί ε αλαδηήγεζε κε ζπληνκία θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε αθξίβεηα. Δ αλαδηήγεζε ζπκβάιιεη ψζηε νη 

καζεηέο λα νηθεηνπνηεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ηαπηφρξνλα λα αζθεζνχλ ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν κέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδνπλ ηελ ζθέςε ηνπο. 
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Σα θχιια εξγαζίαο
4
 απνηεινχλ έλα κέζν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε φια ηα καζήκαηα, θαζψο απνζθνπνχλ ζηελ αλάθιεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη αλεχξεζεο πξφζζεησλ, δηεξεχλεζε κηαο ππφζεζεο θιπ. Ώπνηεινχλ κεηαμχ 

άιισλ: παξνρή πιεξνθνξηψλ κε ηε κνξθήθεηκέλσλ, εηθφλσλ, ζρεκάησλ θαη ςεθηαθνχ 

πιηθνχ,  πάλσ ζηα νπνία ν καζεηήο θαιείηαη λα ελεξγήζεη (Κνζζπβάθε, 2006, 287)
5
 θαη λα 

θαηαδείμεηθαηά πφζνλ έρεη επεμεξγαζηεί θαηέρεη θάλεη θηήκα ηνπ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. 

(Σαξαηφξε & Κνπγηνπξνχθε, 2011: 13)   

(δ)Σέινο ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο θαη κέζα απφ δηάινγν, νη καζεηέο πξνβαίλνπλ ζε 

ζχγθξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο ησλ θεηκέλσλ κε ηα ζχγρξνλα θαη δηαπηζηψλνπλ 

ηπρφλ νκνηφηεηεο θαη ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπο. Μέζα απφ ηε ζε βάζνο αλάγλσζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ νη καζεηέο θαζνδεγνχληαη κέζσ ζχλδεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ λα 

πεηχρνπλ ηελ κεηαβίβαζε ηεο κάζεζεο ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη λα 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο πξαθηηθήο εθαξκνγήο. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο παξέρεη ην θείκελν 

κέζσ ζρνιηαζκψλ θαη εκβαζχλζεσλ πξνζπαζνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

(Cerdanetal., 2009:p. 13)  

πκπεξάζκαηα  

Δ θαηαλφεζε ηνπ βηβιηθνχ θεηκέλνπ εμαξηάηαη πξνπάλησλ απφ ην βαζκφ δξαζηεξηνπνίεζεο 

θαη ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδέζνπλ πξνζσπηθά ή 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα κε ηηο  δηδαζθφκελα γεγνλφηα, πξφζσπα, δηδαζθαιία ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ.  

Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία πνπ πξνζιακβάλνπλ κέζσ ηνπ θεηκέλνπ, κε ηηο 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο πάλσ ζηα θείκελα νη νπνίεο ζπκβάιινπλ  ζηελ αλάθιεζε γλψζεσλ 

αιιά θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Σαπηφρξνλα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαζψοκέζσ ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη απηφλνκεο εξγαζίαο (Cerdanetal. 2009, p. 13) 

θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ θαη έηζη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο (γξαθήο, ππνινγηζκνχ, 

ηαμηλφκεζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ), (Σαξαηφξε & Κνπγηνπξνχθε, 2011, ζ 15,17) λα 

κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ νπζηαζηηθψλ θαη αδηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ  (δει. απηψλ πνπ 

δηαβάδνληαη πην επηθαλεηαθά θαη κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ) νη νπνίεο αθνξνχλ ην κήλπκα 

ηνπ θεηκέλνπ. (Cerdanetal. 2009, p. 13)  

πλνιηθά ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηε 

δηαινγηθή κνξθή, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο κέζσ θαζνδεγνχκελνπ δηαιφγνπ λα παξέρεη ζηνπο 

                                                 
4
Με ηνλ φξν θπιια εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη ε εξγαζία πνπ είλαη δηδαθηηθά δνκεκέλε ζε γξαπηφ θείκελν, ζε 

αζθήζεηο ή εηθφλεο θαη ελζσκαησκέλε ζε θάπνηα θάζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη καζεηέο θαινχληαη 

λα ηε δηεθπεξαηψζνπλ, ιεηηνπξγψληαο απηφλνκα. (Κνζζπβάθε, 2006, 287) 
5
 Σα θχιια εξγαζίαο πξνσζνχλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηελ εκβάζπλζε ζηελππφ επεμεξγαζία 

ζεκαηηθή έλλνηα θαζψο θαινχληαη, ζε ζπλεξγαζία κέζα ζε νκάδεο, λα επεμεξγαζηνχλ ζηνηρεία, λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα κεηαβηβάζνπλ ηε κάζεζε ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα ηε 

ζπλδέζνπλ κε ηα πξνζσπηθά  ηνπο βηψκαηα. (Σαξαηφξε & Κνπγηνπξνχθε, 2011, ζ 60) 
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καζεηέο ηα γισζζηθά θαη ηερληθά κέζα, ψζηε απηνί λα κπνξέζνπλ αξρηθά λα εξκελεχζνπλ ην 

θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηεζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζην κήλπκά ηνπ.  

Υσξίο, φκσο, ηελ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη δχζθνιν νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη βησκαηηθή δηάζηαζε ηνπ βηβιηθνχ θεηκέλνπ,νη νπνίεο ην 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα άιια ηζηνξηθνθηινινγηθά θείκελα.  
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Abstract: The training of Music teachers is an integral part of their education and at the same 

time a condition for the implementation of innovations in education. The specific research 

conducted with the help of a questionnaire and related to Music teachers employed in Primary 

and Secondary schools throughout Greece, tries to help fill a gap that has been identified in 

recording the training needs of Music teachers in Greece in the context of their professional 

development. Its results could be used by those in charge of designing the education policy of 

Music teachers, trying to meet their basic needs as much as possible, providing them with an 

autonomous environment and motivating them to attend as many training programs as 

possible. As we have found, Music teachers want to have the right to choose, in order to shape 

their education and training, according to their personal needs, while at the same time they 

have chosen Flexible training programs in terms of form, subject matter and time duration, 

which should be taken into account when designing training programs. 

Keywords: Professional development, Training needs, Music Teachers,Lifelong learning  

Πεξίιεςε: Δ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηαπηφρξνλα πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ θαηλνηνκίεο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνξνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαη ζηα 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη ζην λα θαιπθζεί έλα θελφ πνπ έρεη δηαπηζησζεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Σα απνηειέζκαηά ηεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

απφ ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Μνπζηθήο, πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, 

παξέρνληάο ηνπο έλα πεξηβάιινλ απηφλνκν θαη παξαθηλψληαο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. πσο δηαπηζηψζακε νη εθπαηδεπηηθνί 

Μνπζηθήο επηζπκνχλ λα έρνπλ ην δηθαίσκα επηινγήο, ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

επέιεμαλ Βπέιηθηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηφζν σο πξνο ηελ κνξθή, ηελ ζεκαηνινγία, 
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φζν θαη σο πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Βπαγγεικαηηθή αλάπηπμε, Βπηκνξθσηηθέο αλάγθεο, Βθπαηδεπηηθνί 

Μνπζηθήο, Αηα ΐίνπ εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, βαζηθή ζέζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, 

φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο αξρηθήο θαη 

ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη ησλ επηκνξθσηψλ, ψζηε νη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ηφζν ζηηο κεηαβνιέο φζν θαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα θαη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηηο νπνίεο εθπαηδεχνπλ 

θαη επηκνξθψλνπλ.(Βπξσπατθή Βπηηξνπή, 2001) 

Δ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο 

επηηαθηηθή αλάγθε θαη ε αλαγλψξηζε απηή δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηνπο θχθινπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά εθθξάδεηαη ξεηά κέζα απφ απνθάζεηο επξχηεξσλ ζπιινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Παγθφζκηεο νξγαλψζεηο θαη θνξείο φπσο ν Ο.Δ.Β. θαη ε UNESCO ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ πξαγκαηνπνηνχλ δηαζθέςεηο κε ζέκα ηελ 

πξνψζεζε ζεκάησλ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη έρνπλ δηαθεξχμεη Ώξρέο, νη νπνίεο έρνπλ 

εγθαζηδξχζεη λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε κία θνηλσλία πνπ απαηηείηαη λα αληηδξά γξήγνξα ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο, ε δηα βίνπ κάζεζε έρεη θαηαζηεί κία λέα πξνηεξαηφηεηα, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Δ επζχλε γηα ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε, ελψ ε Βπξσπατθή Έλσζε 

αλαιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ ζηήξημε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπο. (ηξαηεγηθή «Βπξψπε 2020») 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πξφζπκνη λα εκπιαθνχλ ζηελ αιιαγή, αλάινγα κε ην αλ 

αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε θαη αλαγλσξίδνπλ ην πξφβιεκα, αλ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο 

πξνζσπηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ηδενινγηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν 

εξγάδνληαη θαη αλ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνζηήξημε.(Day, 2003)Βίλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη θαλείο ζε πξνζσπηθφ-αηνκηθφ επίπεδν (απηνκφξθσζε) ή ζε ζπιινγηθφ-

καδηθφ επίπεδν. Χζηφζν νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε κέζνδν ηεο απηνκφξθσζεο δελ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ φιεο ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο, έηζη ινηπφλ είλαη αλαγθαίν λα ιεηηνπξγεί έλα 

ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν δίθηπν θνξέσλ θαη κνξθψλ επηκφξθσζεο κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ 

ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

(Παπαδνχξεο)  

Οη ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο πάλσ ζηηο απαηηήζεηο, ην λνκηθφ πιαίζην, ηα 

ζπζηήκαηα παξνρήο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Πεξίπνπ ζηηο κηζέο έρνπλ ζεζπηζηεί λφκνη γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Ώπζηξία, ΐέιγην, ΐνπιγαξία, Ααλία, Βζζνλία, Εζιαλδία, Κάησ Υψξεο, 
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Κξναηία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία, ινβαθία, ινβελία, 

νπεδία), ρσξίο λα είλαη θαζνξηζκέλεο παληνχ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ αλακέλνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. ε θάπνηεο ρψξεο είλαη δηθαίσκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο (Εηαιία, Ρνπκαλία, νπεδία), 

ελψ ζε άιιεο είλαη ππνρξεσηηθφ (ΐνπιγαξία, Δλσκέλν ΐαζίιεην, Κχπξνο, Πνξηνγαιία). 

(Cedefop, 2016) 

1. Η αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δ εμέιημε ησλ επηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απαηηνχλ απφ απηφλ 

λα κελ είλαη κφλν θάηνρνο ηίηινπ παηδαγσγηθψλ θαη θνξέαο κφλν γλψζεσλ, αιιά λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο λέεο ςπρνπαηδαγσγηθέο έξεπλεο, ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θ.ά. πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξφνδν ηεο Βθπαίδεπζεο. Γηα λα αληαπνθξηζεί 

ινηπφλ ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, έρεη αλάγθε απφ επηκφξθσζε ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Ώπηφ αλαθέξεηαη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη 

(02/02/92), ζην άξζξν 126 ηεο πλζήθεο γηα «ηελ Παηδεία, ηελ Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε 

θαη ηε Νενιαία». Δ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβάιιεηαη επίζεο 

απφ ηελ Πξάζηλε ΐίβιν (1993) σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ 

θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Δ νξγάλσζε ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηέιεζε ην ζέκα ηεο πλδηάζθεςεο ζηελ Πξάγα (1970), φπνπ θαη επηηεχρζεθε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Βπξψπεο. ε εζληθφ επίπεδν, ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνσζείηαη απφ ην ειιεληθφ 

θξάηνο κε κία ζεηξά Νφκσλ, Πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 

(Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, 2000) 

Οη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε ηα λέα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο, ηε 

δηαξθψο απμαλφκελε αλάγθε γηα εμεηδίθεπζε, ην δήηεκα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θ.ά. Χο 

απάληεζε φκσο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα, φπσο θαη ζε πνιιά άιια, πξνβάιιεηαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο εθπαίδεπζεο κε βαζηθφ ηεο άμνλα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γεγνλφο σζηφζν απνηειεί ην φηη αλ θαη παξνπζηάδεηαη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο πνπ έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δελ 

παξαηεξείηαη παξφκνηα ηαχηηζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεξε κνξθή θαη 

νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο επηκνξθσηηθψλ εγρεηξεκάησλ, κε απνηέιεζκα ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα έρεη εμειηρζεί δηεζλψο ζε έλα πεδίν ζπλερψλ κεηαβνιψλ, ψζηε λα 

παξνπζηάδεη πνηθίιεο κνξθέο, νξγαλσκέλεο γχξσ απφ δηαθνξεηηθνχο άμνλεο θαη βαζηζκέλεο 

ζε δηαθνξεηηθφ ηδενινγηθφ ππφβαζξν. (Κσζηίθα, 2004) 

Δ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλαγθαίν λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ βαζηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε, θαζψο απηά ηα δχν ζηνηρεία απνηεινχλ ή πξέπεη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 

κέξε κίαο εληαίαο θαη ζπλερνχο δηαδηθαζίαο. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε θαη 

εκπινπηηζκφ ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δπλαηνηήησλ, νθείιεη λα ζηεξίδεηαη 

ζηελ πξνυπάξρνπζα βαζηθή θαηάξηηζε.(Κσζηίθα, 2004) 
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πλνςίδνληαο ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαηαιήγνπκε ζηνπο εμήο: 

 Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηείηαη θαη γίλεηαη πνιπδηάζηαηνο θαη απαηηεηηθφο σο πξνο ηνλ 

απαξαίηεην γηα ην επάγγεικα επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ εμνπιηζκφ. Σν παιηφ 

πξφηππν ηνπ παληνγλψζηε εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ κεηαιακπαδεπηή κε ην έκθπην 

παηδαγσγηθφ ηαιέλην ζεσξείηαη παξσρεκέλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 Δ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα ζηακαηά ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ 

ηνπο, αληίζεηα επηβάιιεηαη ε ζπλερήο επηζηεκνληθή ελεκέξσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ ε 

εθπαηδεπηηθή εξγαζία λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Έηζη ινηπφλ ζεσξείηαη ζπκπιήξσκα 

θαη εκπινπηηζκφο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα 

λέα δεδνκέλα πνπ ζπλδένπλ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κε ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα εκθπζήζνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο ηε δηάζεζε λα ζπλερίδνπλ λα καζαίλνπλ ζε φιε ηνπο ηε δσή. Γη‘ απηφ 

ινηπφλ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δηθή ηνπο δέζκεπζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα 

ηε ζπλερηδφκελε κάζεζε. (Παπαλανχκ, 2003) 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ ιακβάλνπλ επαξθή 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο 

ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ Ώ.Β.Ε.. (Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, 2000) 

 Δ εηζβνιή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίαο, πνπ αμηψλνπλ λα 

ζπλαγσληζηνχλ ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ή αθφκα θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ, 

ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ρψξν ηεο 

αγσγήο.(Debesse, 2008) 

 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν εθζπγρξνληζκφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ην ζρνιείν, σο ζεζκφο, φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηηο λέεο θνηλσληθέο 

εμειίμεηο, θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε πνηθίισλ λέσλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ θαη λεσηεξηζκψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Έηζη ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ 

λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αμία ηνπ εθάζηνηε θαηλνηνκηθνχ κέηξνπ θαη λα πξνζπαζήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα ζπλεηδεηά λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ. (Κσζηίθα, 2004) 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξνσζνχληαη ζε ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα ε 

ζπζηεκαηηθή ηνπο επηκφξθσζε λα είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ηνπο θαζεθφλησλ. (Κηνπιάλεο, 2007) 
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 Καινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εξγαζηνχλ κε κηα απμαλφκελε πνηθηινκνξθία 

καζεηψλ, νη νπνίνη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ, 

πνιηηηζηηθφ θαη εζληθφ ππφβαζξν. 

 Καινχληαη λα αλαζηνραζηνχλ ζε ζρέζε κε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

έξγνπ. 

 Ο ξφινο ηνπο γίλεηαη πην ζχλζεηνο, αθνχ πιένλ είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ ζηελή επαθή 

κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, κε ηνπο γνλείο, ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπο 

θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κε ζπλαδέιθνπο απφ άιια ζρνιεία. 

 Καινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ζχλζεηα θνηλσληθά, νηθνγελεηαθά θαη πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο, πνπ πξνθαινχλ πνιιέο θνξέο εθηφο απφ καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα θαη ηελ παξαβαηηθή θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Οηθνλνκίδεο, 2011)  

 Δ επηκφξθσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαδφκελσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ απνηειεί κηα 

πνιχ απνδνηηθή επέλδπζε ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ, φζν θαη γηα θάζε εξγαδφκελν 

μερσξηζηά.(Παπαζάββαο, 2010) 

 πσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα TALIS 2013 (Καξαγηάλλε, 2018) νη εθπαηδεπηηθνί 

ληψζνπλ αλήκπνξνη κπξνζηά ζηνλ πνιπζχλζεην ξφιν πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ 

ζηελ ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελε θνηλσλία. 

2. θνπφο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε είλαη ε κειέηε, δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Μνπζηθήο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, αλάινγα κε ηελ ζρνιηθή βαζκίδα, ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηελ 

ζρνιή εθθίλεζήο ηνπο, ψζηε λα κπνξέζεη λα νξγαλσζεί ε Αηα ΐίνπ εθπαίδεπζή ηνπο 

ζηεξηγκέλε ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επαγγεικαηηθή θαη 

πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ 

Μνπζηθήο, αλα-ζηνραδφκελνπ, απηφλνκνπ, κε απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε, έηνηκνπ λα 

ππεξεηήζεη ην καζεηή ηνπ λένπ ζρνιείνπ ηνπ 21
νπ

 αηψλαθαη ζπγρξφλσο λα κειεηήζνπκε ηελ 

επξσπατθή δηάζηαζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

3. Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο-Γεηγκαηνιεςία 

Δ έξεπλα αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαη: α) ζηα 

Αεκνηηθά ζρνιεία, β) ζηα  Γπκλάζηα θαη γ) ζηα Μνπζηθά ρνιεία (Γπκλάζηα θαη Λχθεηα). 
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Ώθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ίζεο 

πηζαλφηεηεο ζε θάζε κνλάδα ηνπ πιαηζίνπ λα πεξηιεθζεί ζην δείγκα.  (Αήκαο, 2013) 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλά καο, ζηελ Πξσηνβάζκηα Γεληθή 

Βθπαίδεπζε νη ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαλ σο κφληκνη ήηαλ 

1.073, ελψ σο αλαπιεξσηέο ήηαλ 595. Πεξλψληαο ζηελ Αεπηεξνβάζκηα  Βθπαίδεπζε, νη 

ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαλ σο κφληκνη ήηαλ 1.699, ελψ σο 

αλαπιεξσηέο ήηαλ 512. πλνιηθά ινηπφλ θαη ζηηο δχν βαζκίδεο απαζρνινχληαλ σο κφληκνη 

2.772 εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο, ελψ νη αλαπιεξσηέο αλέξρνληαη ζε 1.107. Πξνζζέηνληαο 

ινηπφλ ηνπο κφληκνπο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη 

ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιηθφ έηνο αλέξρνληαη (έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο) ζε 3.879, απφ ηνπο νπνίνπο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλάο καο νη 

484, κε πνζνζηφ 12,48%.  

4. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλά καο απνηειείηαη απφ 4 κέξε πνπ 

πεξηείραλ 39 εξσηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ 18 εξσηήκαηα 

θαη αλαθέξεηαη ζηνπο Αεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, ην δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ 9 

εξσηήκαηα θαη αλαθέξεηαη ζηελ Ώμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, αθνινπζεί ην ηξίην κέξνο πνπ απνηειείηαη 

απφ 3 εξσηήκαηα θαη αλαθέξεηαη ζηηο Ώλάγθεο πνπ ζεσξνχλ φηη θαιχπηεη ε πλερηδφκελε 

Βθπαίδεπζεο θαη ηέινο ην ηέηαξην κέξνο πνπ απνηειείηαη απφ 9 εξσηήκαηα θαη εξεπλά ηηο 

Πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζεκαηηθνχο άμνλεο 

επηκφξθσζεο. 

Βζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

εξψηεκα «Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα παξαθνινπζνχζαηε ζήκεξα έλα πξφγξακκα πλερηδφκελεο 

Βθπαίδεπζεο-Βπηκφξθσζεο» (κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κέρξη 3 απαληήζεηο) ζπκπεξαζκαηηθά 

κπνξνχκε λα πνχκε,φπσο βιέπνπκε θαη απφ ηνλ πίλαθα 1, φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηα 

ζπγθέληξσζαλ απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, φπσο «Ώλ θξίλσ φηη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ» κε πνζνζηφ 76%, «Ώλ 

δίλεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ζηελ δνπιεηά κνπ» κε πνζνζηφ 56,6%, «Ώλ κνπ δίλεη γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ πζηεξψ» κε πνζνζηφ 45,7% θαη «Ώλ κε ηθαλνπνηεί σο άλζξσπν 

θαη επηζηήκνλα» κε πνζνζηφ 41,7%, ελψ νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε πιηθή αληακνηβή 

ζπγθέληξσζαλ κηθξφηεξα πνζνζηά. Βίλαη εκθαλέο ινηπφλ φηη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπο, απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα, ελψ ζπκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη δίλνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζε άπια νθέιε απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Πίλαθαο 1. Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα παξαθνινπζνχζαηε ζήκεξα έλα πξφγξακκα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο-Δπηκφξθσζεο; 

 

Γεδνκέλα 

 

πρλφηεηα % 

Ώλ θξίλσ φηη έρεη νηθνλνκηθφ 

φθεινο 

58 12,0 

Ώλ θξίλσ φηη κεηψλεη ηνλ 

θίλδπλν αλεξγίαο 

49 10,1 

Ώλ θξίλσ φηη βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ 

368 76,0 

Ώλ δίλεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα 

ζηε δνπιεηά κνπ 

274 56,6 

Ώλ κπνξψ λα αιιάμσ 

επάγγεικα πξνο ην θαιχηεξν 

77 15,9 

Ώλ κε ηθαλνπνηεί σο άλζξσπν 

θαη επηζηήκνλα 

202 41,7 

Ώλ κνπ ηνλψλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε 

40 8,3 

Ώλ κνπ είλαη ρξήζηκν γηα 

εμέιημε ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηεξαξρία 

51 10,5 

Ώλ κνπ δίλεη λέεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ 

πζηεξψ 

221 45,7 

   

Πεξλψληαο ζην εξψηεκα «Ώμηνινγήζηε ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ζπλαληάηε ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο» (Πίλαθαο 2), δηαπηζηψλνπκε φηη κεγαιχηεξε δπζθνιία ζπλαληνχλ ζηελ «Ώμηνπνίεζε 

Βπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ», φπνπ 32,4% απάληεζαλ Ώξθεηή θαη Μεγάιε δπζθνιία, 

αθνινπζεί ε «Αηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ζρνιείνπ», φπνπ 27,3% απάληεζαλ Ώξθεηή 

θαη Μεγάιε δπζθνιία, νη «Πξψηεο ΐνήζεηεο θαη Θέκαηα Τγηεηλήο θαη Ώζθάιεηαο», φπνπ 

18,1% απάληεζαλ Ώξθεηή θαη Μεγάιε δπζθνιία θαη ηα «Αηνηθεηηθά-Οξγαλσηηθά ζέκαηα 

ζρνιείνπ», φπνπ 16,8% απάληεζαλ Ώξθεηή θαη Μεγάιε δπζθνιία. Ώληίζεηα κηθξφηεξε 

δπζθνιία ζπλαληνχλ ζηνλ «Πξνγξακκαηηζκφ Αξαζηεξηνηήησλ-Βθδειψζεσλ», φπνπ 72,8% 

απάληεζαλ Κακία θαη Λίγε δπζθνιία, αθνινπζεί ε «πλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο», 

φπνπ 70,9% απάληεζαλ Κακία θαη Λίγε δπζθνιία, ηα «Παηδαγσγηθά»φπνπ 73,7% απάληεζαλ 

Κακία θαη Λίγε δπζθνιία, ε «Αηδαζθαιία νξγάλνπ», φπνπ 67,1% απάληεζαλ Κακία θαη Λίγε 

δπζθνιία θαη ε «Οξγάλσζε-Αηαρείξηζε ηάμεο», φπνπ 66,9% απάληεζαλ Κακία θαη Λίγε 

δπζθνιία. Βδψ ζα ήηαλ θαιφ λα ηνλίζνπκε φηη παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο βαζκφο δπζθνιίαο 

ζηα Αηνηθεηηθά- Οξγαλσηηθά- Οηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη 

ηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα, θαζψο ε Αηνίθεζε ηεο 

εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί έλα πηζαλφ κειινληηθφ ηνκέα ελαζρφιεζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, φπσο επίζεο κπνξεί θαη λα βνεζήζεη ζηελ εχξπζκε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ.  

Πίλαθαο 2. Αμηνινγήζηε ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ζπλαληάηε ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 

 

 Κακία 

δπζθνιία 

Λίγε 

δπζθνιία 

Μέηξηα 

Γπζθνιία 

Αξθεηή  

Γπζθνιία 

Μεγάιε 

δπζθνιία 

Παηδαγσγηθά 142 215 107 17 3 

Αηδαζθαιία 

Οξγάλνπ 

171 154 103 38 18 

Οξγάλσζε 

Υνξσδίαο 

101 175 128 56 24 

Βθαξκνγή Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην Αεκνηηθφ 

153 151 111 48 21 

Βθαξκνγή Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην Γπκλάζην 

146 144 96 64 34 

Βθαξκνγή Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην Μνπζηθφ 

ρνιείν 

143 146 127 44 24 

Οξγάλσζε – 

Αηαρείξηζε ηάμεο 

121 203 113 43 4 

Ώληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

ζηελ ηάμε 

89 197 144 49 5 

πλεξγαζία 

κε ζπλαδέιθνπο 

181 162 90 40 11 

πλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ 

195 132 98 46 13 

πλεξγαζία 

κε ηνπο γνλείο 

140 171 109 50 14 

Πξνγξακκαηηζκφ 

Αξαζηεξηνηήησλ- 

Βθδειψζεσλ 

167 185 89 35 8 

Βθαξκνγή Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ζηελ 

Βθπαίδεπζε 

139 165 99 63 18 
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Ώληηκεηψπηζε ζεκάησλ 

Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 

137 155 135 51 6 

Ώμηνπνίεζε Βπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

73 101 153 108 49 

Αηνηθεηηθά –Οξγαλσηηθά 

ζέκαηα ζρνιείνπ 

116 136 151 69 12 

Αηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ ζρνιείνπ 

103 102 147 86 46 

 

πλερίδνπκε κε ην εξψηεκα «Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε 

πλερηδφκελε Βθπαίδεπζε-Βπηκφξθσζή ζαο», φπνπ παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 3 φηη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία δίλνπλ ζηε «ρέζε ζεσξίαο-πξάμεο», φπνπ 89,8% απάληεζαλ Ώξθεηά 

θαη Πνιχ ζεκαληηθφ, αθνινπζεί ην «Πεξηερφκελν-ζεκαηηθή», φπνπ 87,4% απάληεζαλ 

Ώξθεηά θαη Πνιχ ζεκαληηθφ, ε «Ώπφζηαζε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο», φπνπ 85,5% απάληεζαλ 

Ώξθεηά θαη Πνιχ ζεκαληηθφ, ην «Κφζηνο γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο», φπνπ 76,7% 

απάληεζαλ Ώξθεηά θαη  Πνιχ ζεκαληηθφ, ηα «Κίλεηξα γηα παξαθνινχζεζε», φπνπ 73,3% 

απάληεζαλ Ώξθεηά θαη Πνιχ ζεκαληηθφ θαη ε «Βπάξθεηα ρψξνπ», φπνπ 64,4% απάληεζαλ 

Ώξθεηά θαη Πνιχ ζεκαληηθφ. Ώληίζεηα κηθξφηεξε ζεκαζία δίλνπλ ζηελ «Βπηδφηεζε», φπνπ 

26,8% απάληεζαλ Καζφινπ θαη Λίγν ζεκαληηθφ, αθνινπζεί ε «Ώπαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά 

θαζήθνληα», φπνπ 24,5% απάληεζαλ Καζφινπ θαη Λίγν ζεκαληηθφ, ε «Βλδνζρνιηθή 

κνξθή», φπνπ 13,4% απάληεζαλ Καζφινπ θαη Λίγν ζεκαληηθφ θαη ηέινο ε «πλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο», φπνπ 8,1% απάληεζαλ Καζφινπ θαη Λίγν ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 3. Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά  

γηα ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε-Δπηκφξθσζε; 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

Λίγν 

ζεκαληηθφ 

Μέηξηα 

ζεκαληηθφ 

Αξθεηά 

ζεκαληηθφ 

Πνιχ 

εκαληηθφ 

Πεξηερφκελν- 

Θεκαηηθή 

7 14 40 175 248 

αθήλεηα 

ηφρσλ 

7 10 50 166 251 

Βπάξθεηα 

Βηζεγεηψλ 

7 7 25 115 330 

Βθπαηδεπηηθφ 

Τιηθφ 

7 5 50 144 278 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 300 of 452                                                                                                              

Καηαιιειφηεηα 

Υψξνπ 

7 36 138 166 137 

Βπάξθεηα ρψξνπ 11 30 131 172 140 

Κίλεηξα γηα 

παξαθνινχζεζε 

14 32 83 186 169 

Βπηδφηεζε 52 78 151 126 77 

Κφζηνο γηα ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο 

14 22 77 177 194 

ρέζε Θεσξίαο-Πξάμεο 7 8 34 138 297 

Ώπφζηαζε απφ ηφπν 

Αηακνλήο 

6 19 45 154 260 

ΐησκαηηθή κνξθή 8 

 

19 50 151 256 

πλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο 

εηδηθφηεηαο 

12 27 109 171 165 

Βλδνζρνιηθή κνξθή 18 

 

47 151 168 100 

Ώπαιιαγή απφ 

δηδαθηηθά  θαζήθνληα 

51 68 156 120 89 

 

ζνλ αθνξά ζην «Πνηνπο θνξείο  ζεσξείηε θαηάιιεινπο γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Βθπαίδεπζεο-Βπηκφξθσζεο» (κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κέρξη 

3 απαληήζεηο) 71,7% επέιεμαλ ην «Παλεπηζηήκην», 55,8% επέιεμαλ ην «Παηδαγσγηθφ 

Ελζηηηνχην», 38,2% επέιεμαλ ην «Τπνπξγείν Παηδείαο», 32,6% επέιεμαλ ηνπο «πιιφγνπο 

εθπαηδεπηηθψλ» θαη 23,6% επέιεμαλ ηνπο «πκβνχινπο» (πιένλ πληνληζηέο Βθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ). Ώπηά ηα πνζνζηά (Πίλαθαο 4) καο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη απηή ηε ζηηγκή γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Βπηκφξθσζεο (Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Π.Β.Κ., πληνληζηέο Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ) θαη επηζπκνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε άιισλ, φπσο 

είλαη ην Παλεπηζηήκην. 
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Πίλαθαο 4. Πνηνπο θνξείο ζεσξείηε θαηάιιεινπο γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε  

πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο-Δπηκφξθσζεο; 

 

Γεδνκέλα πρλφηεηα % 

Τπνπξγείν Παηδείαο 185 38,2 

Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην 270 55,8 

Παλεπηζηήκην 347 71,7 

ΠΒΚ 54 11,2 

χιινγνη εθπαηδεπηηθψλ 158 32,6 

ρνιηθνί χκβνπινη 114 23,6 

Εδησηηθνί θνξείο 56 11,6 

ρνιείν 93 19,2 

 

Χο πξνο ην«Ση ραξαθηήξα ζα έπξεπε λα έρεη ε πλερηδφκελε Βθπαίδεπζε-Βπηκφξθσζε» 

(Πίλαθαο 5) , ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 70% ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμαλ ηελ απάληεζε 

«Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή αιιά κε επειημία επηινγήο ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο», δείρλνληαο 

φηη δελ είλαη αξλεηηθνί ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο Βπηκφξθσζεο, αιιά ζα 

πξνηηκνχζαλ λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηνλ ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα απηά. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνχκε ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε «Τπνρξεψζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηνλ ρξφλν ζαο», φπνπ πεξίπνπ νη κηζνί 

(52,5%) απάληεζαλ φηη έρνπλ παηδηά, φπνπ νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, θαίλεηαη φηη 

εκπνδίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ ζπκκεηνρή ησλ Βιιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ρσξψλ ηνπ TALIS(Κνχιεο, Μπαγάθεο, 2018) 

θαη έλα αθφκα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (39,2%) απάληεζαλ φηη ζπνπδάδνπλ, άξα 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη θάπνηα έιιεηςε ρξφλνπ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο παξαθνινχζεζεο.  

 

Πίλαθαο 5. Ση ραξαθηήξα ζα έπξεπε λα έρεη ε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε-Δπηκφξθσζε; 

 

Γεδνκέλα πρλφηεηα % 

Πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή 92 19,0 

Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή αιιά 

κε επειημία επηινγήο ρξφλνπ 

παξαθνινχζεζεο 

339 70,0 

Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή 53 11,0 
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6. πκπεξάζκαηα 

Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνζπάζεζε λα πξνηείλεη κία κέζνδν δηεξεχλεζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο κέζα απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ 

απνθνκίζεη απφ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη κέρξη ζήκεξα, ηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, 

θαζψο επίζεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο πάλσ ζηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ κνξθή ησλ 

πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Βθπαίδεπζεο- Βπηκφξθσζεο.Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηα νπνία αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε 

νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα  επέιηθηα σο πξνο ηελ ζεκαηνινγία θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα, κεηθηά 

(δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο), αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ θαη νη ίδηνη ελεξγή ζπκκεηνρή. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα κελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηα κέρξη ηψξα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηνπο 

ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ λα δψζνπλ πξνζνρή ζηηο απφςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Βίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κία ζχλδεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ θάπνηαο 

πηζηνπνίεζεο ε νπνία θαη ζα αλαγλσξίδεηαη σο επηπιένλ πξνζφλ ζηηο θξίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ δηεθδίθεζε θάπνηαο δηεπζπληηθήο ζέζεο, είηε σο κπφλνπο 

ζηνλ κηζζφ. 

 Σα Αηνηθεηηθά- Οξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε Αηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ απνηεινχλ θάπνηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαη είλαη ζεκαληηθφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επηκφξθσζεο ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Βθπαίδεπζεο-

Βπηκφξθσζεο. 

 Βθείλν πνπ θαίλεηαη φηη ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ε ζρέζε ζεσξίαο-πξάμεο, ην 

πεξηερφκελν θαη ε ζεκαηηθή, ην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, ηα θίλεηξα γηα παξαθνινχζεζε θαη ε επάξθεηα ρψξνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ζρεδηαζκνχ ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο, πξνζπαζψληαο λα 

θαιχςνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, παξέρνληάο ηνπο έλα πεξηβάιινλ 

απηφλνκν θαη παξαθηλψληαο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο.  
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Δμ απνζηάζεσο εξγαζηεξηαθφ κάζεκα κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηεζη ηχπνπ δνθηκή 

ιάζνο. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα εξγαζηήξηα ειεθηξνινγίαο ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) Μεραληθψλ ηεο Υίνπ. 

Distance laboratory course using the training experience educational technique. Case 

study: The electrical laboratories of the Merchant Marine Academy (AEN) of Chios. 

Γεψξγηνο Μαλσιάθεο, Δθπαηδεπηηθφο Ζιεθηξνινγίαο, MscΔθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

manolakisgeorgios@gmail.com 

Georgios Manolakis, Electrical Educator, MscAdult Education 

 

 

 

Abstract: This research examines the effectiveness of a distance learning practice for a 

laboratory course utilizing educational techniques of adult education in combination with a 

web simulation application. The research was conducted in the Electrical laboratories of  the 

Merchant Marine Academy of Chios island where the participation of students was from 

distance. Through this research, an attempt is made to improve the quality and effectiveness 

of a distance laboratory course, hoping that it will replace to some extent the face to 

facecourse. First, the theoretical framework of the topic is presented which includes the 

necessity of the research and the characteristics of the educational technique. Also, the 

methodology of the research, the presentation of the results and the conclusions are described 

below. Finally, the findings showed that the teaching was effective in terms of acquiring 

knowledge, but the lack of practical training in real equipment, greatly influenced the 

acquisition of practical experience. 

Keywords: distance learning, educational techniques, laboratory 

Πεξίιεςε: Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο αμηνπνηψληαο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε ζπλδπαζκφ κεweb εθαξκνγή 

πξνζνκνίσζεο. Δ έξεπλα δηεμάρζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηεο Διεθηξνινγίαο ηεο Ώθαδεκίαο 

Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΏΒΝ) Μεραληθψλ ηεο Υίνπ φπνπ ε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ήηαλ 

απφ απφζηαζε. Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή επηρεηξείηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο εμ‘ απνζηάζεσο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο πξνζδνθψληαο φηη ζα 

αληηθαηαζηήζεη ζε θάπνην βαζκφ ην αλάινγν δηα δψζεο. Ώξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην 

Θεσξεηηθφ Πιαίζην ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αλαγθαηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Σέινο, απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςε φηη ε δηδαζθαιία ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, φκσο,ε απνπζία πξαθηηθήο 

mailto:manolakisgeorgios@gmail.com
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εμάζθεζεο ζε πξαγκαηηθφ εμνπιηζκνχ, επεξέαζε αξθεηά ηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ 

εκπεηξηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: εμαπνζηάζεσο, εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, εξγαζηήξην  

Δηζαγσγή 

Ογδφληα έμη κειέηεο, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απφ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 15.000 ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο, δείρλνπλ κηα ηζρπξή ζεηηθή ηάζε ε 

νπνία επηζεκαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο σο κνξθή 

δηδαζθαιίαο (Neumann, 1957). Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε, σζηφζν, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο είλαη ε νξγάλσζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, πξνζαξκνζκέλν ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ (Καλειιφπνπινο, Ώ., 

Κνπηζνχκπα, Μ., &Γθηφζνο, Ε, 2020). Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε καζεκάησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (Muhammad&Chaudry, 2010). 

1. Αλαγθαηφηεηα Έξεπλαο 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 2020 φινη νη ζπκβαηηθνί εθπαηδεπηηθνί θνξείο ηεο Βιιάδαο ηππηθήο 

θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ώθαδεκηψλ Βκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ, αλαγθάζηεθαλ λα εθαξκφζνπλ αηθληδίσο ηαθηηθέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ πνπ είρε μεζπάζεη. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ην θξάηνο 

επηρείξεζε λα εληάμεη ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε,  

ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο. 

Έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή 

πινπνίεζε κηαο δηδαζθαιίαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ κε ην 

καζεζηαθφ πεξηερφκελν, ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Ώξκαθφιαο, 

Παλαγησηαθφπνπινο, & Φξαγθνχιεο, 2019). 

Παξφια απηά, αθφκα θαη έλα άξηην θαη άξηζηα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αθφκε θαη 

εθείλν ην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπφκελν δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπνπ ζηα 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θξίλεηαη απαξαίηεηε. Βμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, επνκέλσο, είλαη ε 

εμαζθάιηζε κίαο, φρη κφλν ακνηβαίαο, αιιά θαη ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηή θαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαζψο ε πνηφηεηά ηεο αληηθαζηζηά ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο θαη ακεζφηεηαο ε νπνία δηαθξίλεη ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο εξγαζηεξίσλ 

ειεθηξνινγίαο πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο, εθαξκφζηεθαλ βησκαηηθέο 
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ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξνζαξκνζκέλεο γηα δηδαζθαιία κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο θαη δηεξεπλήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

2. Δμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα 

Δ εθπαίδεπζε ηερληθψλ εηδηθνηήησλ κπνξεί λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ επίπεδν εθφζνλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα καδί κε ηε ζεσξία. Σα εξγαζηήξηα είλαη ζηνηρεία 

εθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο εκπεηξία θαη απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά 

κέξε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο ζπκβαηηθφο ηξφπνο παξνρήο πξαθηηθήο εκπεηξίαο 

ζε θνηηεηέο ειεθηξνινγίαο θαη κεραληθήο ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο ρξήζεο εθηεηακέλσλ 

εξγαζηεξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα απαηηνχλ κηα πξαγκαηηθή άζθεζε πιηθνχ 

θαη έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ φπνπ κέζα απφ απηφ απνθηνχλ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ (Soysal, 2000). Παξφια απηά, κεξηθέο θνξέο 

είλαη δαπαλεξά ζηελ θαηαζθεπή θαη δχζθνια ζπληεξνχληαη (Tanyildizi&Orhan, 2009 ̇ 

Ma&Nickerson, 2006). 

Δ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηα καζήκαηα ηεο Μεραληθήο 

κε εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο. Καηά ζπλέπεηα, ε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ν πξαθηηθφο 

πεηξακαηηζκφο είλαη δχν ζεκαληηθά ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε 

βειηίσζε ησλ καζεκάησλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε ηερληθνχο ηνκείο (Soysal, 

2000). Σα επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα κέζσ δηαδηθηχνπ ζεσξνχληαη σο κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο επαλαζηάζεηο. Σα εξγαιεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ππνινγηζηή εληζρχνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ. Οη 

πξνζνκνηψζεηο ππνινγηζηψλ θαη ηα δηαδηθηπαθά εξγαζηήξηα απνηεινχλ νηθνλνκηθά 

απνδνηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ παξνρή αζχγρξνλεο θαη ζχγρξνλεο επθαηξίαο πεηξακαηηζκνχ ζε 

κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ (Soysal, 2000 ̇ Ryan&Latchem, 2016). Παξάιιεια, φκσο, 

δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο, ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Ληνλαξάθεο θ. ζπλ., 2018, νπ. αλαθ ζην 

Καλειιφπνπινο. Ώ. θαη ζπλ 2020). 

Δ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα παξαπάλσ ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε κηαο νκαιήο ελζσκάησζεο ησλ εξγαζηεξίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο (de Jong, Sotiriou, &Gillet, 2014). 

Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ δηδαζθαιίαο (εμ απνζηάζεσο 

εξγαζηήξηα) πξέπεη λα δίλεη ζαθή έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ καζεηή ζηε κάζεζε παξά ζηνλ 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ζηε δηδαζθαιία (Diaz, 2000 νπ. αλαθ ζην O‘Lawrence, 2005). Ο 

Braden (1996 ζην Muhammad&Chaudry, 2010)  ην αλαθέξεη σο δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 
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3. Η εθπαηδεπηηθή ηερληθή Σεζη ηχπνπ δνθηκή ιάζνο 

Σα ηεζη ηχπνπ δνθηκή ιάζνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθκάζεζε απηνκαηηζκψλ. Πξφθεηηαη γηα 

ηεζη πνπ βαζίδνληαη ζε εξγαιεία πξνζνκνίσζεο. Σν ηεζη εθπνλείηαη είηε αηνκηθά είηε ζε 

δεπγάξηα δνθηκάδνληαο θάζε θνξά θαη αλαδεηψληαο ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο. Δ ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο άιιεο δηφηη νη εθπαηδεπφκελνη κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζίεο 

απηνκφξθσζεο θαη κέζα απφ ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη δνθηκέο πξννδεπηηθά 

αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε (Courau, 2000).  

Οη Φνπξξέ & Θενδνζνπνχινπ, (1966) ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηελ αλαθέξνπλ σο 

πεηξακαηηζκφ. Ώλαθέξνπλ, ινηπφλ, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βνεζάεη ζην λα απνθηήζεη ν 

ζπνπδαζηήο πεηζαξρία θαη αθξίβεηα ζθέςεο, ζηνηρεία ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζφδνπ. Παξφιν πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ν 

θαηαιιειφηεξνο ρψξνο είλαη ηα εξγαζηήξηα, δελ ρξεηάδνληαη πάληνηε εξγαζηήξηα θαη 

δαπαλεξνί εμνπιηζκνί. Μέζσ ινηπφλ ηεο ηερληθήο απηήο, κπνξνχλ είηε λα επαιεζεχζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία ήδε γλσξίδνπλ απφ ηε ζεσξία είηε κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ 

αλαθάιπςε απνηειεζκάησλ ηα νπνία κέρξη πξφηηλνο αγλννχζαλε. 

Γηα λα δηεμαρζεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζα πξέπεη θάζε ζπκκεηέρσλ λα δηαζέηεη απφ έλα 

εξγαιείν ή πάγθν εξγαζίαο κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ (Courau, 2000). ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαη εμ απνζηάζεσο κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο 

tinkercad(―Dashboard | Tinkercad,‖ n.d.). Δ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηεζνχλ εξγαιεία θαη εμνπιηζκφο φπσο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε εηθνληθή κνξθή θαη κε 

δπλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζα πξέπεη o 

εθπαηδεπηήο λα έρεη ήδε παξνπζηάζεη θαη εμεγήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ νξγάλσλ πνπ δηαζέηεη ε εθαξκνγή, αιιά θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο. ε 

αληίζεζε κε ηηο άιιεο αζθήζεηο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή απαηηεί ηελ ππνζηεξηθηηθή παξνπζία 

ηνπ εθπαηδεπηή νπφηε ν εθάζηνηε εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη λα επηηεξεί θάζε νκάδα δίλνληαο 

δηεπθξηλίζεηο (Courau, 2000). 

Έλα παξάδεηγκα, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο αθαδεκίαο, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο ππθλσηή θαη ζην νπνίν 

ζα πξέπεη λα εληάμνπλ έλα φξγαλν πνπ κεηξάεη ην ξεχκα θαη έλα φξγαλν πνπ κεηξάεη ηελ 

ειεθηξηθή ηάζε.Με ηελ πξνβνιή ελφο εθπαηδεπηηθνχ βίληεν θαη ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ 

απαληήζεσλ ν θαζεγεηήο κπνξεί λα ζπκίζεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο. Έπεηηα, ζε κηα δηαθάλεηα 

ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ην ειεθηξηθφ θχθισκα θαη νη ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα 

πινπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα ζηελ εθαξκνγή. εκαληηθφ ζε απηήλ ηελ ηερληθή 

είλαη ε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηή ρσξίο φκσο λα ηνπο παξνπζηάδεη 

ηνλ ζσζηφ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο αιιά λα αθήλεη ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν λα ηνλ 

αλαθαιχςεη κέζα απφ ιάζε.  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 309 of 452 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπηήο ζπληνλίδεη κία νκαδηθή ζπδήηεζε ηεο νπνίαο ην 

ζέκα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «Ση γλψκε έρεηε γηα ηα απνηειέζκαηα ζαο;» ή « Ση 

ζαο δίδαμε απηή ε πξαθηηθή;» ή «Ση ζπγθξαηήζεηε απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία;».  

Μέζα απφ απηφ ην ηεζη νη ζπνπδαζηέο αληηιακβάλνληαη ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ππθλσηή, κε πνηνλ ηξφπν ζπλδένληαη ηα φξγαλα κέηξεζεο ζε έλα θχθισκα, κε πνηνλ ηξφπν 

ξπζκίδνληαη θαη ην πην ζεκαληηθφ, κέζα απφ απηήλ ηελ άζθεζε, ε ζεσξία γίλεηαη πξάμε θάηη 

ην νπνίν ηνπο παξέρεη ηελ αλάινγε εκπεηξία πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα εληαρζεί ε λέα γλψζε 

κε απνηειεζκαηηθφ θαη ελεξγεηηθφ ηξφπν ζηελ πξνυπάξρνπζα(Courau, 2000). 

4. Δξγαιεία θχξηαο έξεπλαο 

Γηα ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ έγηλε ρξήζε «εξγαιείσλ» πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο έξεπλαο φπσο εξσηεκαηνιφγηα θαη ε κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο.  

4.1. Δξσηεκαηνιφγηα 

Δ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγηαγηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. Σνεξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ googleforms (βι. ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ) θαη δηακνηξάζηεθε ειεθηξνληθά ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο. Ώθνξνχζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ 

δηδαζθαιηψλ, δηαηξεκέλν θαη νξγαλσκέλν ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο εμεηαδφηαλ θαηά 

πφζν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, αλ 

εκπινπηίζηεθαλ νη γλψζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, αλ ε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλέβαιε 

ζηελ πεηξακαηηθή κάζεζε θαη ηέινο αλ απφιαπζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα. ην 

δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλήζεθε ν ξπζκφο εηζαγσγήο ηεο λέαο γλψζεο, ν 

θφξηνο εξγαζίαο, αλ ην εμ‘ απνζηάζεσο κάζεκα πιεζίαζε ην δηα δψζεο θαη αλ ε 

ηειεθπαίδεπζε δπζθφιεςε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ. 

4.2. Η Παξαηήξεζε 

Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα θηιηξάξνληάο ηα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή ζθνπηά. Σα θαηαγξάθεη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα εξκελεχεη. (Κεδξάθα, 1999).  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε έλαο πην νξγαλσκέλνο ηξφπνο θαη ζρεδηάζηεθε κία 

ζράξα παξαηήξεζεο φπνπ παξάιιεια κε ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ε φιε 

δηαδηθαζία βηληενζθνπήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζράξα παξαηήξεζεο ήηαλ δνκεκέλε πάλσ 

ζε δχν άμνλεο. ηνλ πξψην άμνλα θαηαγξάθνληαλ ε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ν αξηζκφο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο δεχηεξνο άμνλαο απαξηηδφηαλ απφ έλαλ πίλαθα ζηνλ νπνίν 

θαηαγξάθνληαλ νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ε δηάξθεηα θάζε κίαο απφ 

απηέο, ε χπαξμε παξαπφλσλ ή θνχξαζεο, ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
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ζπνπδαζηψλ, ε εθδήισζε αληηδξάζεσλ ή ελδηαθέξνληνο θαη ζπκκεηνρήο θαη αλ θαηά ηε 

ζθνπηά ηνπ εθπαηδεπηή θαηαλνήζεθε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Σέινο, θαηαγξάθεθε ην θιείζηκν 

ηεο ζπδήηεζεο θαη ε δηάζεζε πνπ ππήξρε φηαλ απνρψξεζε ε νκάδα. 

5. Δξγαιεία αλάιπζεο απνηειεζκάησλ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ηα πνζνηηθά δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Βxcel ηεο Microsoft γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ κε 

πνζνζηά. Ώληίζηνηρα, γηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

Ώθφκα, γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο δηάρπζεο 

ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε ζηαηηζηηθή γηα ηελ αλάιπζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

ζε εξσηεκαηνιφγηα. Γηα ηε ζσζηή θαη νξζή ρξήζε ηνπ δείθηε δηάρπζεο πξνεγήζεθε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή Οηθνλνκεηξίαο θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Βπακεηλψλδα Παλά, ν νπνίνο εμήγεζε πψο πξνθχπηεη θαη πψο 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

Ο Αείθηεο Αηάρπζεο (ΑΑ) ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν θάζε εξσηψκελνο έρεη γηα θάζε εξψηεζε 

πέληε επηινγέο, Πάξα πνιχ (ΠΠ), πνιχ (Π), αξθεηά (Ώ), Λίγν (Λ) θαη θαζφινπ (Κ). Δ ηηκή 

Αείθηε Αηάρπζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

ΑΑ = 50 + 0,5(ΠΠ - Κ) + 0,25(Π - Λ) θαη θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 0 < ΑΑ < 100 (Παλάο, 

2013). 

6. θνπφο θαη ζηφρνη δηδαζθαιίαο 

θνπφο ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή 

εκπεηξία αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππθλσηή,αλάινγε, κε κηα δηδαζθαιία ζε 

πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν ππθλσηή αλάινγα κε ην θχθισκα. 

 Να κπνξνχλ λα πινπνηνχλ έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα κε ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο. 

7. Παξνπζίαζε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο 

Δ δηδαζθαιία πνπ πεξηέρεη επηπξφζζεηα ηελ ηερληθή ηεζη ηχπνπ δνθηκή ιάζνο δηεμάρζεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ Διεθηξνληθά ηνπ ΐ εμακήλνπ ζε δχν ηκήκαηα ησλ πέληε 

αηφκσλ. Δ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε εμ‘ απνζηάζεσο κε ηελ πιαηθφξκα 

MicrosoftTeams. Ώξρηθά, ν εθπαηδεπηήο έζεζε θάπνηα εξσηήκαηα ζηα νπνία θαινχληαλ λα 

απαληήζνπλ νη ζπνπδαζηέο κεηά ηελ πξνβνιή ελφο βίληεν. ηε ζπλέρεηα, παξνπζίαζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ βίληεν κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο ρξήζεο νζφλεο πνπ πεξηέρεη ε πιαηθφξκα 
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θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βίληεν κε ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ ν 

εθπαηδεπηήο βνήζεζε ζην λα πξαγκαηνπνηεζείε ζχλζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο. 

ηαλ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ήδε θάπνηα εξσηήκαηα ζην λνπ πξηλ δηαβάζνπλ ή αζρνιεζνχλ 

κε θάηη ηφηε ππνζπλείδεηα ζέινπλ λα πάξνπλ ηηο απαληήζεηο απηέο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ 

βξεζνχλ κπξνζηά ζηηο απαληήζεηο θαη ελεξγνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ηεο φξαζεο, ηεο αθήο ή θαη 

ηεο αθνήο, ηα ζεκεία απηά κέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηε κλήκε ηνπο νπφηε ε δηεξγαζία 

απνδεηθλχεηαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή (Race, 1999). 

 ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ηερληθή ηεο επίδεημεο παξνπζίαζε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζρεδηαζηεί ην 

αλάινγν θχθισκα ζηελ web εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ην αλάινγν θχθισκα ζηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπ εξγαζηεξίνπ. Έπεηηα, δεκηνχξγεζε κηα εηθνληθή ηάμε. Σέινο, νη ζπνπδαζηέο ζπλδέζεθαλ 

κε ηνλ δηθφ ηνπο ππνινγηζηή ζηελ εηθνληθή ηάμε θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηήπξνβήθαλ ζηε δηεθπεξαίσζεηεο άζθεζεο, ν θαζέλα μερσξηζηά.  

 1 2 3 4 5 

Σερληθή 

Υξήζε 

νπηηθναθνπ-

ζηηθψλ 

κέζσλ 

Βξσηήζεηο 

απαληήζεηο 
Βπίδεημε 

Σεζη ηχπνπ 

δνθηκή ιάζνο 
πδήηεζε 

Γηάξθεηα 5‘ 10‘ 10‘ 40‘ 20‘ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο νη ζπνπδαζηέο πινπνηνχζαλ έλα κέξνο ηνπ θπθιψκαηνο 

θαη κεηά δεηνχζαλ ηελ επηβεβαίσζε ηνπ εθπαηδεπηή θαηά πφζν ην θχθισκα ήηαλ ζσζηφ ή 

φρη. ηε θάζε απηή, εθπαηδεπηήο έιεγρε ην θχθισκα θαη ηνπο γλσζηνπνηνχζε αλ ην θχθισκα 

ήηαλ ζσζηφ ή ιάζνο ρσξίο φκσο λα ηνπο πεη πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο. Αίλνληάο ηνπο 

νδεγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα μεθιεηδψζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, βνεζνχζε ζην λα βξνπλ 

κφλνη ηνπο ηε ιχζε. 

Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία φινη νη ζπνπδαζηέο θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ κε επηηπρία 

ην θχθισκα φπνπ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη ηα επαλαιακβαλφκελα ιάζε 

πνπ έθαλαλ, έδεημαλ ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ θπθιψκαηνο. ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ν εθπαηδεπηήο ηνπο έδσζε νδεγίεο γηα ην πψο λα ελεξγνπνηήζνπλ ην 

θχθισκα ψζηε λα παξαηεξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπθιψκαηνο ζηελ πξάμε κε ηε 

βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ δηαζέηεη ε εθαξκνγή αιιά θαη ν ίδηνο ν θαζεγεηήο έβαιε ζε 

ιεηηνπξγεία ην πξαγκαηηθφ θχθισκα νπφηε θαη έγηλαλ ζπγθξίζεηο. Σέινο, κέζα απφ ηελ 

ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο, πεξηέγξαςαλ ηα θαηλφκελα πνπ παξαηήξεζαλ ζην θχθισκα 

ζπζρεηίδνληάο ηα κε πξφηεξεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο. 

 

Πίλαθαο 3: πλδπαζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ηεο δεχηεξεο δηδαζθαιίαο 
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Βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο 

Πάξα 

πνιχ % 

Αξθεηά 

% 

Οχηε 

ιίγν νχηε 

πνιχ % 

Λίγν % 
Καζφινπ 

% 

Γείθηεο 

Γηάρπζεο 

Καηαλφεζε 

ηνπ 

καζήκαηνο 

71,4 28,6 0,0 0,0 0,0 

92,9 

(πάξα 

πνιχ) 

Βκπινπηηζκφο 

γλψζεσλ 
57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 

89,3 

(πάξα 

πνιχ) 

πλδξνκή 

ηεο 

εθαξκνγήο 

ζην πξαθηηθφ 

κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο  

14,3 42,9 0,0 0,0 0,0 
67,9 

(πνιχ) 

Ώπφιαπζε 

καζήκαηνο 
42,9 42,9 14,3 0,0 0,0 

82,1 

(πάξα 

πνιχ) 

Πίλαθαο 2: Γείθηεο δηάρπζεο γηα ηνλ Α’ άμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο 

 

Βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο 

Πάξα 

πνιχ 

% 

Αξθεηά 

% 

Οχηε ιίγν 

νχηε πνιχ 

% 

Λίγν 

% 

Καζφινπ 

% 

Γείθηεο 

Γηάρπζεο 

Ρπζκφο 

εηζαγσγήο λέαο 

γλψζεο 

0,0 14,3 42,9 42,9 0,0 
42,9% 

(ιίγν) 

Δ κε ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη 

κεραλήκαησλ 

ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, 

επεξέαζε ηελ 

απφθηεζε 

πξαθηηθψλ 

28,6 28,6 28,6 0,0 14,3 
64,3% 

(αξθεηά) 
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εκπεηξηψλ; 

Φφξηνο εξγαζίαο 0,0 14,3 57,1 28,6 0,0 
46,4% 

(ιίγν) 

Δ 

ηειεδηάζθεςε, 

ζε εκπφδηζε ζην 

λα ζπλεξγαζηείο 

κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ζνπ 

θαη κε ηνλ 

θαζεγεηή; 

0,0 14,3 42,9 28,6 14,3 
39,3% 

(ιίγν) 

Πιεζίαζε ην 

κάζεκα ηεο 

ηειεθπαίδεπζεο 

ην δηα δψζεο; 

0,0 28,6 42,9 28,6 0,0 
50,0% 

(αξθεηά) 

Πίλαθαο 3: Γείθηεο δηάρπζεο γηα ηνλ δεχηεξν άμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηεο  

δηδαζθαιίαο 

Ο Αείθηεο Αηάρπζεο γηα ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο είλαη: (0 – 15) θαζφινπ, (16 – 30) 

πνιχ ιίγν, (31 – 49) ιίγν, (50 – 65) αξθεηά, (66 – 80) πνιχ θαη (81 – 100) πάξα πνιχ. Οη 

δείθηεο θπκαίλνληαη απφ (0 – 100). 

8. πκπεξάζκαηα 

ηελ ηερληθή ηεζη ηχπνπ δνθηκή ιάζνπο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ρξφλν 

πνπ ζα ρξεηαζηεί λα νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία θαζψο έλαοπην έκπεηξνο ζπνπδαζηήο κπνξεί 

λα ηειεηψζεη κέζα ζε δέθα ιεπηά ελψ θάπνηνο άιινο πνπ κπνξεί λα έρεη γλσζηηθά θελά θαη 

ειιείςεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί παξαπάλσ ρξφλν. Μίαδπζθνιία θαη πξφθιεζε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηή, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη λα θαηαθέξεη λα θάλεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα 

ζπκβαδίζνπλ ζε θάπνην βαζκφ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία φρη ηφζν απιή θαζψο 

ρξεηάδεηαη ν θάζε ζπνπδαζηήο λα αλαθαιχςεη κφλνο ηνπ ηε ζσζηή πινπνίεζε ηνπ 

θπθιψκαηνο ψζηε λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή κάζεζε.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξψην άμνλα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ μεθάζαξα. Τπήξμε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, νη 

γλψζεηο ηνπο εκπινπηίζηεθαλ αξθεηά, ε εθαξκνγή έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πξαθηηθφ 

κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θπθιψκαηνο θαη απφιαπζαλ ην 

κάζεκα. Ώλαθνξηθά κε ηνλ δεχηεξν άμνλα πνπ εξεπλά ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο, δηαθαίλεηαη φηη 

ε δηδαζθαιία απηή δελ ηνπο θνχξαζε ηδηαίηεξα. Παξνι‘ απηά ε κερξήζε εξγαιείσλ θαη 

κεραλήκαησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, επεξέαζε αξθεηά ηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη 
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ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ ζπνπδαζηψλ ην εμ απνζηάζεσο εξγαζηήξην πιεζίαζε αξθεηά ην 

αλάινγν δηα δψζεο. 

Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ εξγαζηεξηαθφ ρψξν κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

εμνπιηζκφ, νη ζπνπδαζηέο πέξα απφ ηελ αληίιεςε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ απνθηνχλ σο 

εκπεηξία, παξάιιεια απνθηνχλ θαη δεμηφηεηεο πάλσ ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ. Απζηπρψο, ην εμ απνζηάζεσο εξγαζηήξην δελ κπφξεζε λα παξέρεη ην 

ηειεπηαίν. 

Βπίζεο,γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία επηιέρζεθε ε αηνκηθή άζθεζε γηαηί θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ θαζεγεηή ήζειε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο παζεηηθέο ζηάζεηο (έλαο θάλεη θαη ν άιινο λα 

βιέπεη). Ώπηή, φκσο, ε απνπζία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ, πηζαλφλ ζπλεηέιεζε ζην λα κελ πιεζηάζεη πνιχ ε δηδαζθαιία ηελ αλάινγε δηα 

δψζεο θαη λα κείλεη ζην «αξθεηά - 50%» ζχκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Φπρνινγηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη εκπεηξίεο ησλ ζπνπδαζηψλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε θχζε ησλ δηεπαθψλ κε ηνπο άιινπο ζπλζπνπδαζηέο ηνπο παξά απφ ηελ 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο ηερλνινγίαο. Βίλαη ζαθέο φηη νη 

ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ φρη κφλν απφ ηνλ εμνπιηζκφ αιιά θαη απφ αιιειεπηδξάζεηο κε 

ζπκθνηηεηέο θαη θαζεγεηέο.πλεπψο, φπνηνο επηρεηξεί εμ απνζηάζεσο εξγαζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε πξέπεη κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα βξεη ηξφπνπο λα αληηζηαζκίζεη ηελ πηζαλή 

απνκφλσζε ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε 

(Ma&Nickerson, 2006). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ράξα Παξαηήξεζεο 

Α‟ ΑΞΟΝΑ  

ξεο καζήκαηνο:____   Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ :_____    

Β‟ ΑΞΟΝΑ  

 Αξρή ------------------------------------------------------------- Σέινο 

Σερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
    

Γηάξθεηα ηερληθήο     

Παξάπνλα - 

θνχξαζε 
    

πλεξγαηηθφηεηα 

– επηθνηλσλία  
    

Αληηδξάζεηο- 

ζπκκεηνρή - 

ελδηαθέξνλ 

ζπνπδαζηψλ 

    

ΣΠΔ - εξγαιεία     

Καηαλφεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ 
    

- Λήμε 

Πψο έγηλε ην θιείζηκν ηεο ζπδήηεζεο; _____________________________________ 

Πψο απνρψξεζε ε νκάδα; _______________________________________________ 

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΊΑ 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBfeDJupbVBE7QcPHC4AilfJZhqVAMXZHo

GjeUwYUf_2GwGg/viewform?usp=sf_link 
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ηάζεηο θαη ζρέζεηο γεγελψλ θαη αιινδαπψλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή Κχπξν κεηά ην 

2000. Η πκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηελ δηακφξθσζή ηνπο. 

Attitudes and relations of natives and foreigners in multicultural Cyprus after 2000. The 

contribution of intercultural education in their formation. 

Κσλζηαληίλα Λνΐδνπ, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Frederick 

Konstantina Loizou, PhD candidate, Frederick University 

 

 

 

Abstract: Cyprus, as a crossroads of three continents, attracts a large number of immigrants 

every year. Greek-Cypriots create attitudes towards immigrants entering their country.  

According to Georgas (1986), attitudes are a consequence of stereotypes and reveal 

perceptions of social phenomena on the part of the individual. The purpose of this research is 

to outline and compare the attitudes and relationships of natives and foreigners by the age 

category on the island during the last twenty years. Furthermore, the purpose of the research is 

to identify the contribution of intercultural education in the formation of attitudes and 

relationships. The research in terms of its methodology is quantitative. The sample of the 

quantitative research consisted of 664 adult Greek Cypriots and 321 adult immigrants who 

come from various socio-economic backgrounds and live in the provinces of free Cyprus.  

The researcher has chosen to outline the attitudes and the relations of natives and foreigners 

on the island during the last twenty years because during the accession of Cyprus to the 

European Union in 2004, a new flow of immigrants began, mainly from Central and Eastern 

countries which led to a change in the immigrant image of Cyprus.  

The research tools of the quantitative research were the questionnaires ―STA.SCHEI‖ and 

―ME.STA‖, which explore the perceptions of Greek Cypriots towards foreigners and vice 

versa, as well as their opinion on the contribution of intercultural education in shaping of their 

attitudes and relationships. The collection of quantitative data started in June 2020 and was 

completed in October 2020. The researcher intends to conduct qualitative research through the 

use of semi-structured interviews that will contribute to in-depth analysis and interpretation of 

participants perceptions.   

Keywords: foreigner, intercultural education, immigration, ―ME.STA‖, attitude, 

―STA.SCHEI‖. 

Πεξίιεςε: Δ Κχπξνο σο ρψξα ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ πξνζειθχεη θάζε ρξφλν έλα 

κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ (Trimikliniotis&Demetriou, 2004).Οη Βιιελνθχπξηνη/εο
6
 

                                                 
6
Καηά ηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ ζα γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζην αξζεληθφ γξακκαηηθφ γέλνο  (λνείηαη θαη ην 

ζειπθφ γξακκαηηθφ γέλνο) ζηε ιέμε «Βιιελνθχπξηνο» γηα νηθνλνκία ρψξνπ θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο ηνπ 

θεηκέλνπ.   
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δεκηνπξγνχλ ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα ηνπο αθνχ, 

ζχκθσλα κε ην Γεψξγα (1986), νη ζηάζεηο πνπ είλαη ζπλέπεηα ζηεξεφηππσλ, θαλεξψλνπλ 

αληηιήςεηο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ απφ ηε κεξηά ηνπ αηφκνπ. θνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο 

είλαη ε ραξηνγξάθεζε θαη ε ζχγθξηζεσο πξνο ηελ ειηθηαθή νκάδαησλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ 

γεγελψλ θαη αιινδαπψλ ζην λεζί θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Ώθφκε, ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο απνηειείν εληνπηζκφο ηεο ζπκβνιήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ. Δ έξεπλα σο πξνο ηελ κεζνδνινγία ηεο είλαη πνζνηηθή. Σν δείγκα ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαοαπνηέιεζαλ664ελήιηθεο Βιιελνθχπξηνη θαη 321 ελήιηθεο αιινδαπνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ππφβαζξα θαη θαηνηθνχλ ζηηο επαξρίεο ηεο 

ειεχζεξεο Κχπξνπ.  

Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ε ραξηνγξάθεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ ησλ 

γεγελψλ θαη αιινδαπψλ ζην λεζί θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία είλαη εμαηηίαο ηνπ φηη θαηά 

ηελ πξνζρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε ην 2004, μεθίλεζε κηα λέα ξνή 

κεηαλαζηψλ, θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο (Demetriou, 2013) 

θάηη πνπ νδήγεζε ζε αιιαγή ηεο  κεηαλαζηεπηηθήο εηθφλαο ηεο Κχπξνπ.  

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

«ΣΏ.ΥΒΕ.» θαη «ΜΒ.ΣΏ.», ηα νπνίαδηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ Βιιελνθππξίσλ 

έλαληη ησλ αιινδαπψλ θαη ην αληίζεην, φπσο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπκβνιή ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ ηνπο. Δ ζπιινγή ησλ 

πνζνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε απφ ηνλ Ενχληνπ ηνπ 2020 θαη νινθιεξψζεθε 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020. Δ εξεπλήηξηα πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη  ζηε δηεμαγσγή  πνηνηηθήο 

έξεπλαοκέζσ ηεο ρξήζεο εκη δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εηο βάζνο 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

Λέμεηο – θιεηδηά: αιινδαπφο, δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, κεηαλάζηεπζε, «ΜΒ.ΣΏ», ζηάζε, 

«ΣΏ.ΥΒΕ».  

1.Δηζαγσγή 

ηα Κππξηαθά ζρνιεία ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν εθπαίδεπζε αιιά, είλαη 

θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ην κειινληηθφ πνιίηε λα είλαη ελεξγφο θαη λα 

δεη αξκνληθά ζε κηα εηεξνγελή πνιηηηζκηθή θνηλσλία (Φσηίνπ, 2010). 

Δ παξνχζα έξεπλα ζεσξείηαη θαηλνηφκνο αθνχ, δηελεξγείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Κχπξν 

θαη επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη ηηο ζηάζεηο (αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα θηι.) ησλ γεγελψλ θαη 

αιινδαπψλ απφ ην 2000 θαη εληεχζελ πνπ είλαη ελ πνιινίο αραξηνγξάθεηεο.   Ώθφκε, ε ελ 

ιφγσ έξεπλα επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηε ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
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Βπηπιένλ, ε έξεπλα ζεσξείηαη σο θνηλσληθά ππεχζπλε, θαζψο παξάζρεη ζηνηρεία θαη 

δεδνκέλα ηεθκεξίσζεο φζν λ‘ αθνξά ηελ αιιαγή ζηάζεσλ ή ηηο αληηζηάζεηο ζηηο αιιαγέο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ παξάιιεια κε ηνλ ξφιν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο.  

Μάιηζηα, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηηο έλλνηεο απνδνρή- απφξξηςε εμεηάδνληαο ην θαηά 

πφζν ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηδάζθνληαο ζηνπο καζεηέο ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηελ απνδνρή δηαθνξεηηθψλ απφ ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, πξνσζνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία (Γεσξγνγηάλλεο, 2008) θαη ζπλάκα νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ 

ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γεγελψλ θαη ησλ μέλσλ κηαο ρψξαο.  

2. Θεσξεηηθφ πιαίζην 

ην πην θάησ κέξνο θξίλεηαη σο αλαγθαία ε θαηαγξαθή θαη ε εξκελεία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηνπ ζέκαηνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ αλαγλψζηε ζε 

πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο.  

2.1 Μεηαλάζηεπζε 

Δ παγθνζκηνπνίεζε, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε δπλαηψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ. Δ ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο επεξεάδεηαη θαηά ηνλ  Κακπνχξε 

(2020), απφ ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ κεηαμχ ηνπο(Κακπνχξεο,2020).  

χκθσλα κε ηνλ Υαξάθε (2005), ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο πξέπεη  λα εμεηάδεηαη 

κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαιιαγέο ηνπ πιαλήηε καο. 

Καηά ηε Αηεζλή Έθζεζε Μεηαλάζηεπζεο (φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ Υαξάθε, 2005) ν αξηζκφο 

ησλ  κεηαλαζηψλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 κε 2000 απμήζεθε θαηά 20% κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεηαλαζηψλ ην 1990 λα αλέξρεηαη ζηα 120 εθαηνκκχξηα ελψ, ην 2000 ζηα 150 

εθαηνκκχξηα. Μάιηζηα, ν Υαξάθεο (2005), ζεκεηψλεη πσο θαηά ην 2000 ε θπξίαξρε ηάζε γηα 

αλεχξεζε εξγαζίαο πξνεξρφηαλ απφ ηηο θησρφηεξεο ζηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο (Υαξάθεο, 

2005). 

2.2 Αιινδαπφο 

Ώλαθεξφκελνη ζηελ έλλνηα«αιινδαπφο» παξαπέκπνπκε  ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν ην 

νπνίν δελ έρεη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο πνπ δηακέλεη ή δελ έρεη θαζφινπ ηζαγέλεηα απφ 

θαλέλα θξάηνο. πγθεθξηκέλα, ν αιινδαπφο είλαη ν κε – γεγελήο, ν κε – πνιίηεο ηεο ρψξαο 

πνπ δηακέλεη. εκαληηθέο θαηεγνξίεο ησλ αιινδαπψλ είλαη ε θαηεγνξία ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ πξνζθχγσλ (Σδηληδίδεο & ΐεξγίδεο, 2008). ηε παξνχζα έξεπλα πηνζεηείηαη ν νξηζκφο 

ηεο έλλνηαο πνπ απνδφζεθε  απφ ηνπο   εξεπλεηέο Σδηληδίδεο & ΐεξγίδεο(2008). 
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Απζηπρψο, παξαηεξείηαη ζπρλά εθκεηάιιεπζε ησλ αιινδαπψλ απφ ηνπο γεγελείο ζηελ 

Κχπξν.Ο Υαξάθεο (2005), θαηαγξάθεη δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξηζκέλνη 

Κχπξηνη εθκεηαιιεχνληαη απξνζηάηεπηνπο αιινδαπνχο ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νη αληίμνεο θαη απάλζξσπεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη νη αιινδαπνί, ε κε 

παξνρή ηακείνπ πξνλνίαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηα κεησκέλα κεξνθάκαηα θαη 

ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. 

2.3 ηάζε 

Δ έλλνηα ζηάζε απνηειεί κε ηελ ζεηξά ηεο βαζηθή έλλνηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαη κάιηζηα, 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ, λα επηηεπρζεί ε επαξθήο θαηαλφεζε 

απηήο ηεο βαζηθήο έλλνηαο απφ ηνλ αλαγλψζηε θξίλεηαη σο απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε ηεο.  

Χο ζηάζε, ζχκθσλα κε ηνπο Petty, Cacioppo θαη Goldman (1981), νξίδεηαη έλα ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ, γεληθφ ή δηαξθέο ζπλαίζζεκα γηα έλα άηνκν ή ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ ή 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  Καηά ηνπο Pratkanis θαη Greenwald (1989)
, 

ε ζηάζε είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα αληηθείκελν ηεο ζθέςεο.  Ώλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ησλ Pratkanis θαη Greenwald (1989), νη ζηάζεηο αλαπαξηζηψληαη ζηε κλήκε ηνπ 

αηφκνπ. Δ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ, ε δηάθξηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζπλεπεηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ, γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηάζεσλ θαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ ζηάζεσλ 

ζηε κλήκε απνηεινχλ θχξηεο ππάξρνπζεο φςεηο ησλ ζηάζεσλ (Olson&Zanna, 1993). ηελ 

παξνχζα έξεπλα πηνζεηείηαη ε απφρξσζε ηεο έλλνηαο ζηάζεο φπσο, δίλεηαη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο Petty, Cacioppo θαη Goldman (1981). 

Ώμηνζεκείσην είλαη φηη νη ζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα δηφηη νη ζηάζεηο ηνπ 

αηφκνπ δχζθνια αιιάδνπλ θαη ελαληηψλνληαη ζε θάζε αιιαγή. Οη ζηάζεηο καζαίλνληαη θαη 

δηαπιάζνληαη απφ ην έκκεζν θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ.  Δ νηθνγέλεηα σο 

θνηλσληθφο θνξέαο δηακνξθψλεη ηηο ζηάζεηο ηνπ παηδηνχ απφ κηθξή ειηθία φπσο γηα 

παξάδεηγκα, νη ζηάζεηο ηνπ ειιελφπνπινπ απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο (Γεψξγαο, 1986). 

χκθσλα κε ηνλRohner (2005), φπσο θαηαγξάθεη ε Αεκεηξίνπ (2013), ν ηξφπνο  κε ηνλ 

νπνίν ηα άηνκα ζθέθηνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν ηνπο δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δνπλ ηε δσή ηνπο.  

Παξφιν πνπ νη ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ δχζθνια αιιάδνπλ θαη ελαληηψλνληαη ζε θάζε αιιαγή, ε 

αιιαγή ζηάζεσλ επηηπγράλεηαη φηαλ ην άηνκν επηρεηξεί λα αληηθαηαζηήζεη κηα ήδε 

ππάξρνπζα ζηάζε ζε κηα άιιε ζηάζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνυπάξρνπζα. Δ 

εθθξαδφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπ.  ηαλ ην άηνκν 

αληηθαηαζηεί ηηο ππάξρνπζεο ζηάζεηο ηφηε επηηπγράλεηαη ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

(Γεψξγαο, 1990). 
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2.4 Γηαπνιηηηζκηθφηεηα 

Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά  απφ πνιιά άηνκα ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή εληνχηνηο, ε αθξηβήο ζεκαζία ηνπ δελ είλαη γλσζηή απφ πνιινχο. 

Ώλαιπηηθφηεξα, ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα  παξαπέκπεη ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε θαη ζηε 

ζπλεξγαζία αλζξψπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο. Καηά ηνπο 

Παιαηνιφγνπ θαη Βπαγγέινπ (2003),o φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα δειψλεη ηε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο, αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλάληεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Δ 

απφρξσζε ηνπ φξνπ πνπ δίλεηαη απφ ηνπο Παιαηνιφγνπ θαη Βπαγγέινπ (2003), είλαη απηή 

πνπ πηνζεηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.   

ηαλ αλαθέξεη θαλείο ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε απηφ ζεκαίλεη ηελ χπαξμε 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία (Νηθνιάνπ, 2010).Με ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε επηηπγράλεηαη ε απνδνρή ηεο θνπιηνχξαο, ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπ θάζε αηφκνπ φπσο, θαη ε δεκηνπξγία  αιιειεγγχεο.  

Ώθφκε, ε  δηαπνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί κηα δηαδηθαζία φπνπ ηα άηνκα, ηα ζχλνια αηφκσλ 

θαη ηα έζλε απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο αλαγλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα θαη 

ζπλάκα ηε βηψλνπλ κέζα απφ ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο.  Δ έλλνηα ηεο «Αηαπνιηηηζκηθήο 

Βπηθνηλσλίαο»,πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο,  δειψλεη 

ηελ πξφζεζε ή/θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα επηθνηλσλία ζε έλα καθξν – επίπεδν ή κηθξν – 

επίπεδν.  Δ αληαιιαγή πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πξνυπνζέηεη ηελ επηζπκία γηα επηθνηλσλία 

ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα (Γεσξγνγηάλλεο, 2008). 

2.5 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Κχπξν 

Χο γλσζηφ, ε Κχπξνο βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην πνπ εχθνια ζπλαληηέηαη κε 

ηελ Βπξψπε, ηελ Ώθξηθή θαη ηελ Ώζία (Σξηκηθιηληψηεο, 2019).Δ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

Κχπξνπ ηελ νδεγεί εδψ θαη ρξφληα ζην λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη 

αζχινπ. Βπηπξφζζεηα, πέξα απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα ε Κχπξνο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 αληηκεησπίδεη δηαζθφξπηζε πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ αλάκεζα ζηελ 

Βιιελνθππξηαθή θαη Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα (Σξηκηθιηληψηεο, 2019). 

Δ Κχπξνο είλαη έλα λεζί κε πνιχ πεξίπινθε ηζηνξία ππεθνφηεηαο εμαηηίαο ηεο δηθνηλνηηθήο 

θχζεο ηεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ 

ηεο (Demetriou, 2013). Ώπφ ηελ αλεμαξηεζία ην 1960, ππήξμαλ δχν θνηλψο αλαγλσξηζκέλεο 

θνηλφηεηεο, νη Βιιελνθχπξηνη (82%) θαη νη Σνπξθνθχπξηνη (18%), νη νπνίνη δηαηεξνχλ 

μερσξηζηέο ηαπηφηεηεο κε βάζε ηελ εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηε γιψζζα θιπ 

(Σξηκηθιηληψηεο, 2019). 

Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε Κχπξνο ήηαλ κηα ρψξα κεηαλάζηεπζεο ζε πινπζηφηεξεο 

ρψξεο, φπσο ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ηηο ΔΠΏ, Ώπζηξαιία θαη Νφηηα Ώθξηθή, θπξίσο γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Σα γεγνλφηα ηνπ 1974 δεκηνχξγεζαλ κηα κνηξαζκέλε  ρψξα, ε  
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νηθνλνκία θαη ε θνηλσλία ηεο Κχπξνπ θαηαζηξάθεθαλ, αιιά είραλ σο επαθφινπζν ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα γξήγνξν εθζπγρξνληζκφ (Trimikliniotis&Demetriou, 

2004). 

Σν λφηην κέξνο ηεο Κχπξνπ άξρηζε ζηγά ζηγά κεηά ηελ εηζβνιή, δειαδή κεηά ην 1974, λα έρεη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ επήιζε απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο λαπηηιηαθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο (Demetriou, 2013).  Δ πεξίνδνο απηή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ λφηηνπ 

κέξνπο ηεο Κχπξνπ είλαη ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

(Demetriou, 2013). 

Ώλαιπηηθφηεξα, νη Κχπξηνη κεηαθηλήζεθαλ θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ζε αξθεηέο 

ρψξεο φπσο ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ηηο Δ.Π.Ώ, ηελ Ώπζηξαιία θαη ηελ Βιιάδα. Μεηά ηελ 

Σνχξθηθε εηζβνιή, δειαδή κεηά ην 1974, νη Κχπξηνη άξρηζαλ λα κεηαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν 

(Γνπιηάκνο & ΐξπσλίδεο, 2010), εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο πνπ 

άθεζε ζην πέξαζκα ηνπ ν πφιεκνο.  

ηελ θππξηαθή θνηλσλία δεκηνπξγήζεθαλ πνιιέο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηδηαίηεξα κεηά απφ 

ηνλ πφιεκν ηνπ 1974.  Δ απμεκέλε κεηαλάζηεπζε πξνο ην λεζί δεκηνχξγεζε λέεο 

πξαγκαηηθφηεηεο ζηνλ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Έλαο βαζχο θνηλσληθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο – ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο - άιιαμε ην πξφζσπν ηεο Κχπξνπ, ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο (Demetriou, 2013). 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ Κχπξν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90,  ππήξρε κηα 

αληθαλφηεηα ηνπηθήο πξνζθνξάο εξγαζίαο πνπ δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο 

ηεο (Trimikliniotis&Demetriou, 2004).  Γηα απηφ ινηπφλ, θαηά ηηο αξρέο ηεο ελ ιφγσ 

δεθαεηίαο (δεθαεηίαο ηνπ ‘90), ε ηφηε Κππξηαθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ εηζδνρή 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε πξνζσξηλή άδεηα παξακνλήο ζηελ 

Κχπξν(Trimikliniotis&Demetriou, 2004).  Σε δεθαεηία ινηπφλ, ηνπ ‘90 μεθίλεζε λα 

εηζέξρεηαη ζηελ Κχπξν έλαο κεγάινο αξηζκφο μέλσλ εξγαηψλ θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Ώζίαο 

θαη απφ ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Βπξψπεο (Trimikliniotis&Demetriou, 2004). 

Ο Υαξάθεο (2005), έθαλε αλαθνξά ζηελ εκθάληζε ππεξβνιηθήο δήηεζεο ζηελ Κχπξν γηα 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,  θαη ηδηαίηεξα γηα ηα επαγγέικαηα ηα 

νπνία ζεσξνχηαλ απφ ηνπο Κχπξηνπο σο «ππνηηκεηηθά». 

Οη Anthias θαη Lazarides (2000), φπσο θαηαγξάθεη ε Αεκεηξίνπ (2013), αλαθέξνπλ φηη απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 ν κεγάινο αξηζκφο Κππξίσλ γπλαηθψλ  πνπ εηζήιζε ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ δεκηνχξγεζε έλα θελφ φζνλ αθνξά ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη 

ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ, πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ επζχλε ησλ γπλαηθψλ (Υαξάθεο, 

2005). Βπηπιένλ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, πνιινί αλαηνιηθνί Βπξσπαίνη άξρηζαλ λα 

κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Κχπξν (θπξίσο απφ ηε Ρσζία, ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ηε Ρνπκαλία 

θαη ηε ΐνπιγαξία), εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο δήηεζεο πνπ ππήξρε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ 

(Demetriou, 2013). 

Δ καδηθή εηζξνή επνρηαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζπκθσλά κε ηνλ Υαξάθε (2005), νδήγεζε 

ηνπο Κχπξηνπο ζην λα αλεζπρνχλ θαη λα είλαη θαρχπνπηνη απέλαληη ζηνπο μέλνπο. Ώπηή ε 
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θαρππνςία νδήγεζε ηνπο Κχπξηνπο λα ηαπηίδνπλ ηνπο μέλνπο θνηηεηέο κε ηνπο μέλνπο 

παξάλνκνπο ή λφκηκνπο εξγάηεο (Demetriou, 2013).Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαρππνςίαο 

ησλ Κππξίσλ θαηά ηνλ Υαξάθε (2005), ήηαλ ην λα κελ επηηχρεη ην θππξηαθφ ζχζηεκα λα 

κεηαθέξεη ην κήλπκα ηνπ φηη ε Κχπξνο είλαη κηα ρψξα θηιφμελε.ηαλ φκσο ε Κχπξνο 

πξνζρψξεζε ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε ην 2004, μεθίλεζε κηα λέα ξνή κεηαλαζηψλ, θπξίσο 

απφ ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο (Υαξάθεο, 2005).
 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ‗2010-2020‘, εληνπίδεηαη ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

Κχπξν λα εξγάδεηαη κε ρακειφ κηζζφ θαη λα αζθεί αλεηδίθεπηα επαγγέικαηα (Γνπιηάκνο & 

ΐξπσλίδεο, 2010)πλήζσο νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο ζηελ Κχπξν είλαη γπλαίθεο θαη νη 

ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο είλαη Ώζηαηηθέο ρψξεο φπσο νη Φηιηππίλεο θαη ε ξη – 

Λάλθα(Demetriou, 2013).  Σα επαγγέικαηα πνπ αζθνχλ απηέο νη κεηαλάζηξηεο γπλαίθεο ζηελ 

Κχπξν είλαη θπξίσο ην επάγγεικα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ (Demetriou, 2013). Οη άληξεο 

κεηαλάζηεο ζηελ Κχπξν, νη νπνίνη έρνπλ θαηαγσγή απφ Ώζηαηηθέο ρψξεο, αζθνχλ θπξίσο ηα 

επαγγέικαηα ηεο νηθνδνκήο θαη ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο
25

.  Οη κεηαλάζηεο φπνπ νη ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο είλαη απφ ρψξεο Κεληξηθήο θαη Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο, εξγάδνληαη ζπλήζσο 

ζηε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία (Demetriou, 2013). 

Δ Αεκεηξίνπ (2013), ζπκθσλεί κε ηνπο Γνπιηάκν θαη ΐξπσλίδε (2010) φηη νη πεξηζζφηεξνη 

κεηαλάζηεο ζηελ Κχπξν θαηά ηε δεθαεηία 2010-2020 εξγάδνληαη σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ είλαη γπλαίθεο απφ ηηο Φηιηππίλεο, ηε ξη Λάλθα θαη 

άιιεο αζηαηηθέο ρψξεο θαη απαζρνινχληαη θπξίσο σο ππεξέηξηεο (Υαξάθεο, 2005). 

Βλ θαηαθιείδη, ε Κχπξνο θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηε Ρσζία αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο θαη παξάδνζεο ηεο απφ άηνκα πνπ έξρνληαη λα δήζνπλ 

ζηελ Κχπξν (Demetriou, 2013). 

2.6 Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ  

Δ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε σο πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί αζηπλνκηθά 

κέηξα, αληηκεησπίδεη ηελ πνιπάξηζκε ζπξξνή κεηαλαζηψλ (Πεηξάθνπ, 2009). χκθσλα κε 

ηελ Πεηξάθνπ (2009), ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαλεξψλεη ηε 

δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο νξγάλσζεο, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο 

θαη νξγαλψλεηαη κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ κηαο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (σο κέξνο 

ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο).  

Δ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πεξηνξηζηεί. Δ έλλνηα 

«πξνιεπηηθή απνηξνπή» κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ζηξαηεγηθή ηνπ πνιηηηθνχ αζχινπ 

φπνπ κε απηή ηελ ζηξαηεγηθή δελ ππάξρνπλ ειθπζηηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζηελ Κχπξν (Σξηκηθιηληψηεο, 2019).Δ θηινζνθία απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζηεξίδεηαη ζην φηη ηα άηνκα δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφζθπγεο αιιά, πξφθεηηαη γηα 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη έηζη πξέπεη λα κεησζνχλ νη παξάγνληεο έιμεο γηα ηε ρψξα. 
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Παξ‘ φιε απηή ηε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Κχπξν, ν αξηζκφο άθημεο ησλ 

αηηνχλησλ αζχινπ είλαη απμεκέλνο (Σξηκηθιηληψηεο, 2019). 

Τπάξρνπλ δχν θχξηα θέληξα γεληθήο θηινμελίαο αηηνχλησλ αζχινπ ζηελ Κχπξν.  Σν πξψην 

θέληξν γεληθήο θηινμελίαο βξίζθεηαη ζηελ Κνθίλνπ θαη ην δεχηεξν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 

ην 2019 βξίζθεηαη ζηελ Κνθθηλνηξηκηζηά.  Σα θέληξα θηινμελίαο παξέρνπλ ηηο βαζηθέο 

πξνκήζεηεο, καζήκαηα γιψζζαο θαη ςπραγσγία γηα ηα παηδηά.  

χκθσλα κε ηνλ Σξηκηθιηληψηε (2019), ε Κχπξνο δελ είλαη επαξθέο πξνεηνηκαζκέλε γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηελ αχμεζε ησλ αξηζκψλ αθίμεσλ πξνζθχγσλ. Γηα απηφ ινηπφλ είλαη αλαγθαίν 

λα κεηαξξπζκηζηνχλ ξηδηθά ηα ζπζηήκαηα αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο γηα λα εμαζθαιίδνπλ 

ηε ζσζηή πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ 

(Σξηκηθιηληψηεο, 2019). 

Σν 2005, ζχκθσλα κε ην Σκήκα ηαηηζηηθήο Κχπξνπ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λφκηκσλ 

μέλσλ θαηνίθσλ αλήιζε ζην 12,9%. Οη παξάλνκνη μέλνη κεηαλάζηεο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ 

ζηηο είθνζη κε ηξηάληα ρηιηάδεο (Γνπιηάκνο & ΐξπσλίδεο, 2010). Σα πην πάλσ δεδνκέλα είραλ 

σο επαθφινπζν ηελ θαηάηαμε ηεο Κχπξνπ σο ην θξάηνο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζεο 

πιεζπζκνχ ζε φιε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε (Γνπιηάκνο & ΐξπσλίδεο, 2010). 

Ο Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ ηεο Κχπξνπ (θχξηνο Ννπξήο), ζηηο πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ πνπ 

έγηλαλ ζηηο 18 Ενπλίνπ ηνπ 2020, παξνπζίαζε κηα νινθιεξσκέλε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

θαη πνιηηηθή αζχινπ πνπ ελζσκάησλε απζηεξφηεξνπο λφκνπο ζρεηηθά κε εηθνληθνχο γάκνπο 

θαη εηθνληθνχο θνηηεηέο (sigmalive, 2020). 

Ώλαθνξηθά, κε ην ζέκα ησλ εηθνληθψλ θνηηεηψλ, νη Παζηαξδήο, Υξηζηνθίδεο θαη 

Νεάξρνπ (2001), επηζήκαλαλ φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εηζέξρνληαη λεαξνί 

κεηαλάζηεο ζηελ Κχπξν γηα λα θνηηήζνπλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

Κχπξνπ αιιά, παξ‘ φια απηά θαιχπηνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ θαιχπηνπλ νη 

Κχπξηνη. 

Βπηπξφζζεηα, ν Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ ηφληζε φηη ε Κχπξνο θηλδπλεχεη απφ ηελ 

κεηαλάζηεπζε ζηε δεκνγξαθηθή αιινίσζή ηεο (sigmalive, 2020).Βίλαη αλαγθαία λα εγθξηζεί 

λέα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Βζσηεξηθψλ, ηδηαίηεξα πξνο 

αληηκεηψπηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη αιινδαπνί απφ ηνπο 

Κχπξηνπο (sigmalive, 2020). 

Σέινο, ε  Κππξηαθή θπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ην 2020 ζα είρε  έλα λέν ζρέδην δξάζεο γηα 

ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο (Σξηκηθιηληψηεο, 2019). Σν ζρέδην ζήκεξα (ελ 

έηε 2021), παξακέλεη ζηα ζθαξηά.  

2.7 Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

Δ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο απνηειεί ηνλ ππξήλα ή αιιηψο ηελ «θαξδηά» ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Αηαβάδνληαο θαλείο ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο δηαπηζηψλεη ηε βαζηθή 
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βαξχηεηα πνπ έρεη απηή ε έλλνηα ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία. Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, ε 

απνζαθήληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο θξίλεηαη σο επηηαθηηθή.  

Με ηελ πξφζεζε «δηα» ζηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηνπο εηζεγεηέο ζηελ 

Βιιάδα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 αλαθέξεηαη ε πνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε. θνπφο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο δελ είλαη άιινο απφ ηελ  πιήξε πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ησλ 

θαηλνκέλσλ (Γθφηνβνο, 2002).  

Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα «πνιηηηζκφ», ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη  ζε 

ζηελή (πρ ζε πςειέο επηδφζεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ ζηελ ηέρλε, πνίεζε, 

ινγνηερλία, κνπζηθή θιπ) θαη ζε πιαηηά έλλνηα (Αακαλάθεο, 1989). 

Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα  ε νπνία ζηηο κέξεο καο είλαη «δεδνκέλε», εμαηηίαο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ αηφκσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο επηθέξεη ηε «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» 

(interculturalism) ε νπνία είλαη ην «δεηνχκελν» (Αακαλάθεο, 1989). 

Δ «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή» απεπζχλεηαη ζε «ληφπηνπο» θαη «μέλνπο» θαη επηδηψθεη λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζεη έηζη, ψζηε λα θπξηαξρεί κεηαμχ ηνπο κηα ακνηβαία αλνρή, θαηαλφεζε, 

αλαγλψξηζε θαη απνδνρή. Πέξα απ‘ απηφ, ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζε ζεζκνχο θαη θνηλσληθέο νκάδεο θαη ιηγφηεξν ζην κεκνλσκέλν άηνκν (Αακαλάθεο, 1989). 

ηε παξνχζα έξεπλα επηιέρηεθε λα πηνζεηεζεί ε απφρξσζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αγσγήο  φπσο απηή δίλεηαη απφ ην Αακαλάθε (1989), θαηά ηελ νπνία ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή   

πξνζπαζεί λα δηαηππψζεη ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ γελεψλ κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο (Αακαλάθεο, 1989). 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή λα επηηχρεη ηα πην πάλσ δαλείζηεθε απφ ηελ 

αλζξσπνινγία , ηελ εζλνινγία θαη ηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο θάπνηεο ζεσξεηηθέο 

αξρέο . Οη ζεσξεηηθέο αξρέο (αμηψκαηα) είλαη νη εμήο:  ε αξρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ, 

ε ππφζεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηεο δηαθνξάο θαη ηελ αξρή  ησλ ίζσλ επθαηξηψλ (Αακαλάθεο, 

1989). 

ζν λ‘ αθνξά ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, απηή αλαπηχζζεηαη ζηα 

πνιππνιηηηζκηθά θνηλσληθά πιαίζηα ζηνρεχνληαο ζηελ αιιειεπίδξαζε, ζηελ ζπλεξγαζία θαη 

ζηελ θαηαλφεζε αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίιεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο
 

πλνςίδνληαο, ε δηαπνιηηηζκηθή ζεσξία επηδηψθεη ηελπνιηηηζκηθή ζπλάληεζε αλάκεζα ζε 

ληφπηνπο θαη μέλνπο πξνθεηκέλνπ, λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξηνη ηξφπνη ζπκβίσζεο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ην ζρνιείν νθείιεη λα αλαδεηήζεη λένπο 

ζηφρνπο, λέα πεξηερφκελα θαη λένπο ηξφπνπο κάζεζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο  

πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο (Αακαλάθεο, 1989). 
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3. Δξεπλεηηθφ κέξνο 

3.1 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

Δ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζε πνζνηηθή. Σν δείγκα ζηελ πνζνηηθή έξεπλα 

απνηέιεζαλ664ελήιηθεο Βιιελνθχπξηνη θαη 321ελήιηθεο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πνηθίια θνηλσληθννηθνλνκηθά ππφβαζξα θαη θαηνηθνχλ ζε επαξρίεο ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ.  

Δ ειιεηκκαηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ησλ Βιιελνθχπξησλ κε απηφ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα έγθεηηαη ζην φηη νη γεγελείο ππεξηζρχνπλ αξηζκεηηθά 

έλαληη ησλ αιινδαπψλ (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο, 2011).Δ επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηπραία θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πνιππιεζέο θάηη πνπ επηθέξεη 

ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηελ έξεπλα. 

3.2 Πνζνηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα πνζνηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα «ΣΏ.ΥΒΕ.» θαη «ΜΒ.ΣΏ.».  Σα 

εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε αιινδαπνχο θαη Βιιελνθχπξηνπο πνπ θαηνηθνχλ ζηηο επαξρίεο 

ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην «ΣΏ.ΥΒΕ.» απεπζχλεηαη ζηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο ελψ, ην εξσηεκαηνιφγην «ΜΒ.ΣΏ.» απεπζχλεηαη ζηνπο αιινδαπνχο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην «ΜΒ.ΣΏ.» κεηαθξάζηεθε ζηα Βιιεληθά, Ώγγιηθά, Ρψζηθα, Ώξαβηθά, 

Παθηζηαληθά (Οπξληνχ) θαη Μπαγθιαληέο (ΐεγγαιηθά). 

Σα εξσηεκαηνιφγηα θξίζεθαλ σο  θαηάιιεια κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαζψο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κηα γεληθεπκέλε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ ησλ 

Βιιελνθππξίσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηελ δηακφξθσζή ηνπο.Άμηνλ αλαθνξάο είλαη φηη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα γηα λα θαηνρπξσζεί ε εζηθή δενληνινγία. Δ εγθπξφηεηα 

πεξηερνκέλνπ εμαζθαιίζηεθε απφ ηνλ έιεγρν εηδηθψλ (απφ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θαη 

απφ δχν θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ κε εηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν).  Δ 

θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα εμαζθαιίζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαηφπηλ εθηελήο κειέηεο ηεο 

πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο. Δ αμηνπηζηία εμαζθαιίζηεθε απφ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ κε 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS ειέγρνληαο ηελ ηηκή ηνπ δείθηε 

Cronbachalpha(≥0,7). 

πγθεθξηκέλα απφ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ πηινηηθή ρνξήγεζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ «ΣΏ.ΥΒΕ» ζε δείγκα 50 αηφκσλ εληνπίζηεθε φηη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε Cronbachalpha γηα ηε ζπλνιηθή αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ αλήιζε ζην 

0,854 θαη ε ζπλνιηθή αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ «ΣΏ.ΥΒΕ» γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηφο (664) αλήιζε ζην 0,775. χκθσλα κε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα δηαζθαιίζηεθε ε 

ζπλνιηθή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ «ΣΏ.ΥΒΕ».  
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Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ε εξεπλήηξηα έιεγμε θαη ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ 

δεχηεξνπ ηεο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ κε ην φλνκα «ΜΒ.ΣΏ», φπνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

ήηαλ πάξα πνιχ πςειή θαη ηθαλνπνηεηηθή ηφζν θαηά ηελ πηινηηθή ρνξήγεζε ηνπ «ΜΒ.ΣΏ» 

φζν θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ «ΜΒ.ΣΏ». πγθεθξηκέλα ν δείθηεο 

ηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Cronbachalpha γηα ην ζχλνιν ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

«ΜΒ.ΣΏ.», θαηά ηελ πηινηηθή ρνξήγεζε ηνπ ζε δείγκα 50 αιινδαπψλ αλήιζε ζην 0,869 θαη 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο (321 αιινδαπνί) αλήιζε ζην 0,853. 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεθαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο δειψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα «ΣΏ.ΥΒΕ» θαη «ΜΒ.ΣΏ» θαη πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ζηάζεσλ πνπ ππάξρεη σο πξνο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ραξηνγξαθνχλ ηηο ζηάζεηο θαη 

ζρέζεηο γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ ελ έηε 2020.  

4. Απνηειέζκαηα 

Πίνακασ 1: 

«ΣΑ.ΧΕΙ.»ΧΕΙ» 

  

              

Κιίκαθα 

 

Linkert 

  

 

Γειψζεηο 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

 

Γηαθσλψ 

 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

 

 

υμφωνώ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

«Θεσξψ πσο νη 

κεηαλάζηεο νθείινπλ λα 

εγθαηαιείπνπλ πιήξσο ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ηνπο θαη λα 

πηνζεηνχλ ηνλ πνιηηηζκφ 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

9,9% 

Διηθία 39 -

59: 9,6% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

3,4% 

Διηθία 

 18 - 38:10% 

Διηθία 39 -59: 

13,6 % 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4% 

Διηθία 

 18 - 38:11,9% 

Διηθία 39 -59: 

11,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,5% 

 

Διηθία 

 18 - 38: 

3,7% 

Διηθία 39 -

59: 7% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,9% 

Διηθία 

 18 - 38:1,1% 

Διηθία 39 -

59: 4,9% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,4% 

«Θεσξψ πσο ε 

πξνθαηάιεςε θαηά ησλ 

κεηαλαζηψλ είλαη 

πξφβιεκα ζηελ Κχπξν θαη 

πξέπεη ε θπβέξλεζε λα 

Διηθία 

 18 - 

38:1,4% 

Διηθία 39 -

Διηθία 

 18 - 38: 5,3% 

Διηθία 39 -59: 

9,5% 

Διηθία 

 18 - 38:12,4% 

Διηθία 39 -59: 

9,1% 

Διηθία 

 18 - 

38:12,7% 

Διηθία 39 -

Διηθία 

 18 - 38:5,3% 

Διηθία 39 -

59: 8,1% 
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δψζεη ιχζε.» 59: 4,3% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

1,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,3% 

59: 14,9% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 6,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,9% 

«Οη πεξηζζφηεξνη 

κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ Κχπξν είλαη 

επηθίλδπλνη θαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

4,8% 

Διηθία 39 -

59: 4,6% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

1,4% 

Διηθία 

 18 - 38:10% 

Διηθία 39 -59: 

14,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 5,5% 

Διηθία 

 18 - 38:12,7% 

Διηθία 39 -59: 

14,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,4% 

Διηθία 

 18 - 38: 

6,1% 

Διηθία 39 -

59: 8,6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,1% 

Διηθία 

 18 - 38: 

2,9% 

Διηθία 39 -

59: 4,8% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ:1,8% 

«Θα ήζεια θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο κνπ λα 

παληξεπηεί κεηαλάζηε απφ 

Βπξσπατθή ρψξα.» 

Διηθία 

 18 - 38: 4% 

Διηθία 39 -

59: 8% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

3,2% 

Διηθία 

 18 - 38: 4,6% 

Διηθία 39 -59: 

6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

22,7% 

Διηθία 39 -59: 

22% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 6,2% 

Διηθία 

 18 - 38: 

4,2% 

Διηθία 39 -

59: 6,6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,7% 

 

Διηθία 

 18 - 38:1,4% 

Διηθία 39 -

59: 3,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

«Θα ήζεια θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο κνπ λα 

παληξεπηεί κεηαλάζηε απφ 

‗ππαλάπηπθηε-

αλαπηπζζφκελε ρψξα.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

6,4% 

Διηθία 39 -

59: 13,8% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

7,8% 

Διηθία 

 18 - 38: 5,7% 

Διηθία 39 -59: 

8,6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

20,2% 

Διηθία 39 -59: 

19,5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

3,1% 

Διηθία 39 -

59: 2,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ:1,2% 

Διηθία 

 18 - 38:1,2% 

Διηθία 39 -

59: 2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,2% 

«Βίλαη ζεκαληηθφ λα 

επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα 

δηδάζθνληαη νη κεηαλάζηεο 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

6,1% 

Διηθία 39 -

59: 11,2% 

Διηθία 60 

Διηθία 

 18 - 38: 8,8% 

Διηθία 39 -59: 

12% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,8% 

Διηθία 

 18 - 38:10,9% 

Διηθία 39 -59: 

9,7% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

Διηθία 

 18 - 38: 8% 

Διηθία 39 -

59: 10,8% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

2,8% 

Διηθία 39 -

59: 2,6% 

Διηθία 60 θαη 
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θαη άλσ: 

4,1% 

άλσ: 1,1% 

«Σα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ νθείινπλ λα 

καζαίλνπλ ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα θαη ηε γιψζζα ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο (ζηελ 

Κχπξν ε ειιεληθή 

γιψζζα).» 

Διηθία 

 18 - 38: 

0,6% 

Διηθία 39 -

59: 2% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

0,8% 

Διηθία 

 18 - 38: 0,6% 

Διηθία 39 -59: 

1,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Διηθία 

 18 - 38: 5,8% 

Διηθία 39 -59: 

4,3% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ:1,4% 

Διηθία 

 18 - 38: 

18,4% 

Διηθία 39 -

59: 22,3% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 6,3% 

Διηθία 

 18 - 

38:11,1% 

Διηθία 39 -

59: 16,4% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 8,4% 

«Βίλαη απαξαίηεην ηα 

‗ληφπηα‘ παηδηά λα 

γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

3,2% 

Διηθία 39 -

59: 5,2% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

2,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 4,8% 

Διηθία 39 -59: 

8,6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

Διηθία 

 18 - 38:10,5% 

Διηθία 39 -59: 

13,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,2% 

Διηθία 

 18 - 

38:14,3% 

Διηθία 39 -

59: 15,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 5,8% 

Διηθία 

 18 - 38: 

3,7% 

Διηθία 39 -

59: 4% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2% 

«Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θππξηαθή θνηλσλία.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

0,3% 

Διηθία 39 -

59: 1,1% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

0,3% 

Διηθία 

 18 - 38: 1,8% 

Διηθία 39 -59: 

1,8% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 7,3% 

Διηθία 39 -59: 

8,6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,9% 

Διηθία 

 18 - 

38:15,3% 

Διηθία 39 -

59: 19% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 7,6% 

Διηθία 

 18 - 

38:11,6% 

Διηθία 39 -

59: 15,7% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 6,1% 

«Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

0,5% 

Διηθία 39 -

59: 1,1% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

0,3% 

Διηθία 

 18 - 38:1,2% 

Διηθία 39 -59: 

0,6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,9% 

Διηθία 

 18 - 38: 9,8% 

Διηθία 39 -59: 

10,4% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,2% 

Διηθία 

 18 - 

38:16,2% 

Διηθία 39 -

59: 23,7% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ:8,7% 

Διηθία 

 18 - 38: 

8,7% 

Διηθία 39 -

59: 10,4% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,3% 
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Ώξρηθά, ζε δήισζε εάλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζεσξνχλ πσο νη κεηαλάζηεο νθείινπλ λα 

εγθαηαιείπνπλ πιήξσο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη λα πηνζεηνχλ ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (27,6%) δήισζε φηη δηαθσλεί. 

Σν γεγνλφο πσο ε  πιεηνςεθία ησλ Βιιελνθχπξησλ ηνπ δείγκαηνο (27,6%), δήισζε φηη 

δηαθσλεί κε απηή ηε δήισζε δείρλεη ην ζεβαζκφ πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ «αιινχ» απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ Βιιελνθχπξησλ ηεο έξεπλαο.  

Σν 12,5% ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ ηηο 3 ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ), δήισζε φηη ζπκθσλεί πσο νη κεηαλάζηεο νθείινπλ λα εγθαηαιείπνπλ 

πιήξσο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη λα πηνζεηνχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο κε ηνπο  πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο Βιιελνθχπξηνπολα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 39 – 59 (7%).  Ώθφκε, ζε δήισζε εάλ ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο ε πξνθαηάιεςε 

θαηά ησλ κεηαλαζηψλ είλαη πξφβιεκα ζηελ Κχπξν ζην νπνίν πξέπεη ε θπβέξλεζε λα δψζεη 

ιχζε, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (33,8%),πνπ πξνεξρφηαλ απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, 

δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Έλα ρακειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 6,8% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη 

δηαθσλεί απφιπηα κε απηή ηε δήισζε, κε ηελ πιεηνςεθία λα αλήθεη θαη πάιη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 39 – 59 (4,3%).  Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ πσο ε ειηθηαθή νκάδα 39 – 

59  είλαη πξνθαηεηιεκκέλε απέλαληη ζηνπο «μέλνπο», ζεσξνχλ απηή ηνπο ηελ ζηάζε σο θάηη 

ην θπζηνινγηθφ θαη φρη σο πξφβιεκα θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηψλ 

ζην πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

ζνλ αθνξά ζε δήισζε εάλ ζα ήζειαλ νη Βιιελνθχπξηνη ζπκκεηέρνληεο θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο λα παληξεπηεί κεηαλάζηε απφ Βπξσπατθή ρψξα, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο είρε νπδέηεξε ζηάζε (50,8%).  Παξαηεξήζεθε πσο ε ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 ήηαλ 

πην δεθηηθή ζην ελδερφκελν λα παληξεπηεί θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λα παληξεπηεί 

κεηαλάζηε απφ Βπξσπατθή ρψξα ζε πνζνζηφ 9,4%. Ώθφκε, ζε δήισζε εάλ ζα ήζειαλ νη 

Βιιελνθχπξηνη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο λα παληξεπηεί θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο έλα κεηαλάζηε απφ αλαπηπζζφκελε ρψξα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (43,3%) δήισζε 

πσο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί.  Παξαηεξήζεθε πσο ε ειηθηαθή νκάδα 18 – 38 ήηαλ πην 

δεθηηθή ζην ελδερφκελν λα παληξεπηεί θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο έλα κεηαλάζηε απφ 

αλαπηπζζφκελε ρψξα (4,3%) ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 (4,1%) θαη ηελ 

ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ (2,4%). Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ πσο νη 

«Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

0,3% 

Διηθία 39 -

59: 0,8% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

0,3% 

Διηθία 

 18 - 38:1,4% 

Διηθία 39 -59: 

1,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,2% 

Διηθία 

 18 - 38: 8,7% 

Διηθία 39 -59: 

10,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,7% 

Διηθία 

 18 - 

38:15,9% 

Διηθία 39 -

59: 21,9% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 8,1% 

Διηθία 

 18 - 

38:10,1% 

Διηθία 39 -

59: 12,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 5,2% 
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ειηθηαθέο νκάδεο 39-59 εηψλ θαη 60 εηψλ θαη άλσ δελ είλαη ηφζν δεθηηθνί ζην λα 

δεκηνπξγεζνχλ νηθνγελεηαθνί θαη ζηελνί δεζκνί κεηαμχ απηψλ θαη κεηαλαζηψλ απφ 

επξσπατθή ή αλαπηπζζφκελε ρψξα θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα πεγάδεη απφ ηελ πξνθαηάιεςε 

πνπ δηαθαηέρεη θπξίσο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο.  

Βπηπιένλ, ζε δήισζε εάλ νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν είλαη 

επηθίλδπλνη θαη ππεχζπλνη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, ε πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο (31,3%) είρε κηα νπδέηεξε ζηάζε θαζψο, νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ.  

Έλα άμην πνζνζηφ (29,6%) ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί κε απηή ηε δήισζε κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 - 59 (14,1%). Σν πην 

πάλσ εχξεκα θαλεξψλεη πσο ε ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 ησλ Βιιελνθχπξησλ κπνξεί λα είλαη 

πξνθαηεηιεκκέλε απέλαληη ζηνπο μέλνπο αιιά, δελ απνδίδνπλ ηελ χπαξμε εγθιεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ ζε απηνχο ππνζηεξίδνληαο έκκεζα ην φηη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

απφ νπνηνδήπνηε άηνκν αλεμαξηήησο ρψξαο θαηαγσγήο, θπιήο, εζληθφηεηαο θιπ.  

ρεηηθά κε ηε δήισζε, εάλ είλαη ζεκαληηθφ λα επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα δηδάζθνληαη νη 

κεηαλάζηεο ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (25,5%) δήισζε φηη 

δηαθσλεί. Σν 23,3% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ ηελ νπδέηεξε άπνςε ηνπο άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 18 – 38 (10,9%).Ώπηφ ην εχξεκα θαλεξψλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηε δηάζεζε γηα 

επηβνιή απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηεο απνθνπήο ηνπο απφ ηελ 

εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο αιιά, θαη ηελ απξνζπκία ησλ Βιιελνθππξίσλ γηα 

παξνρή νπνηαζδήπνηε ρξεκαηηθήο επέλδπζεο ζηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ 

κεηαλαζηψλ.  

ε δήισζε αλαθνξηθά κε ην εάλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ νθείινπλ λα καζαίλνπλ ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (ζηελ Κχπξν ε ειιεληθή γιψζζα, 

ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (47%) δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Σν 82,9% ηνπ δείγκαηνο δήισζε 

φηη ζπκθσλεί (47%) θαη πσο ζπκθσλεί απφιπηα (35,9%) κε απηή ηε δήισζε. Οη 

πεξηζζφηεξνη πνπ δήισζαλ ηελ απφιπηε ζπκθσλία ηνπο θαη ηε ζπκθσλία ηνπο (28,7%) 

άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ.  ζνλ αθνξά, ζε δήισζε εάλ είλαη απαξαίηεην 

ηα «ληφπηα» παηδηά λα γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (35,4%) δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Σν 9,7% ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε ηελ απφιπηε ζπκθσλία ηνπ σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε, κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (4%) λα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ. 

Βπηπξφζζεηα, ζε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (41,9%) δήισζε φηη 

ζπκθσλεί.  Σν 75,4% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί (41,9%) θαη ζπκθσλεί απφιπηα 

(33,5%) ελψ, ην 5,8% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα (1,7%) θαη δηαθσλεί 

(4,1%).  Παξαηεξήζεθε πσο νη ειηθηαθέο νκάδεο 18 – 38 εηψλ θαη 39 – 59 εηψλ είραλ 

αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ (1,8%) σο πξνο ηε δηαθσλία ηνπο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. 
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ε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (48,6%) δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (23,7%) λα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ.  

ρεηηθά κε ηε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

δήισζε φηη ζπκθσλεί (45,9%), κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο θαη πάιη λα αλήθνπλ 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ  (21,9%).  Σν 73,3% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί 

(45,9%) θαη ζπκθσλεί απφιπηα (27,4%) ελψ, ην 4,2% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί 

(2,8%) θαη δηαθσλεί απφιπηα (1,4%) πσο ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο.  Παξαηεξήζεθε πσο νη 

ειηθηαθέο νκάδεο 18 – 38 θαη 60 εηψλ θα άλσ είραλ αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ (0,3%) πνπ 

δήισζαλ φηη δηαθσλνχλ απφιπηα κε απηή ηε δήισζε.   

ηελ παξνχζα έξεπλα εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο (x
2
) γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

θάπνησλ κεηαβιεηψλ.  Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ην θξηηήξην (x
2
) είλαη δηφηη νη κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην «ΣΏ.ΥΒΕ» είλαη παξακεηξηθέο. Με ην θξηηήξην x
2 

ειέγρζεθαλ νη κεηαβιεηέο «Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαη «Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο» θαηά πφζν 

έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε. Παξαηεξήζεθε πσο νη κεηαβιεηέο «Δ δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαη «Δ 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο» έρνπλ ηζρπξή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο 

θαζψο, ην x
2
(16) = 690,974 θαη ην p-value=0,00<0,05. 

 

Πίλαθας 2: σζτέηηζε «ΣΑ.ΧΔΙ» 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. * Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο. Cross tabulation 

Count   

 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο. 

Total 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή ζπκβάιιεη 

ζηελ απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ 

θππξηαθή θνηλσλία. 

Γηαθσλψ απφιπηα 7 0 1 3 0 11 

Γηαθσλψ 0 10 9 7 1 27 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

1 2 70 47 5 125 
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πκθσλψ 0 3 54 178 44 279 

πκθσλψ απφιπηα 1 3 17 70 130 221 

Total 9 18 151 305 180 663 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 690,974
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 331,680 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

221,171 1 ,000 

N of Valid Cases 663   

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,15. 

 

Πίλαθας 3: «ΜΔ.ΣΑ.»   

              

Κιίκαθα 

 

Linkert 

  

 

Γειψζεηο 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

 

Γηαθσλψ 

 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

 

 

υμφωνώ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

«Κάπνηεο θνξέο 

αληηκεησπηζηήθαηε κε 

ιηγφηεξε επγέλεηα απφ ηνπο 

Κχπξηνπο.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

16,4% 

Διηθία 39 -

59: 6,9% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

1,6% 

Διηθία 

 18 - 38: 

13,2% 

Διηθία 39 -59: 

6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,3% 

Διηθία 

 18 - 38: 

11,3% 

Διηθία 39 -59: 

4,4% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ:3,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

12,6% 

Διηθία 39 -

59: 8,5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,2% 

Διηθία 

 18 - 38: 

9,7% 

Διηθία 39 -

59: 1,6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,9% 
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«Τπήξμαλ θνξέο φπνπ νη 

Κχπξηνη (ζηελ πιεηνςεθία) 

ζαο απνθάιεζαλ κε 

ςεπδψλπκα.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

18,2% 

Διηθία 39 -

59: 7,2% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

0,9% 

Διηθία 

 18 - 38: 4,4% 

Διηθία 39 -59: 

4,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,6% 

Διηθία 

 18 - 38: 8,2% 

Διηθία 39 -59: 

5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

11,6% 

Διηθία 39 -

59: 6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,1% 

Διηθία 

 18 - 38: 21% 

Διηθία 39 -

59: 5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,3% 

«Έρεηε απνζαξξπλζεί 

άδηθα απφ ηνλ Κχπξην/ηελ 

Κχπξηα εξγνδφηε/ηξηα ζαο 

.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

22,1% 

Διηθία 39 -

59: 7,9% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

2,8% 

Διηθία 

 18 - 38: 9,8% 

Διηθία 39 -59: 

6,6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,6% 

Διηθία 

 18 - 38: 

12,9% 

Διηθία 39 -59: 

4,4% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,2% 

Διηθία 

 18 - 38: 

8,5% 

Διηθία 39 -

59: 6,3% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

10,1% 

Διηθία 39 -

59: 1,9% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

« Θα ζέιαηε θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζαο λα 

παληξεπηεί 

Βιιελνθχπξην/Βιιελνθχπ

ξηα.». 

Διηθία 

 18 - 38: 

18,3% 

Διηθία 39 -

59: 2,5% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 

0,6% 

Διηθία 

 18 - 38: 6,3% 

Διηθία 39 -59: 

2,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Διηθία 

 18 - 38: 

18,3% 

Διηθία 39 -59: 

8,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ:3,2% 

Διηθία 

 18 - 38: 

12,9% 

Διηθία 39 -

59: 10,4% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,7% 

Διηθία 

 18 - 38: 

7,6% 

Διηθία 39 -

59: 3,8% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,6% 

«Βίλαη ζεκαληηθφ λα 

επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα 

δηδάζθεζηε ηε κεηξηθή ζαο 

γιψζζα .» 

Διηθία 

 18 - 38: 

5,7% 

Διηθία 39 -

59: 1% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

Διηθία 

 18 - 38: 3,5% 

Διηθία 39 -59: 

2,9% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1% 

Διηθία 

 18 - 38: 9,6% 

Διηθία 39 -59: 

4,8% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

20,1% 

Διηθία 39 -

59: 14,3% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,5% 

Διηθία 

 18 - 38: 

24,2% 

Διηθία 39 -

59: 4,5 % 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,6% 

« Σα παηδηά ζαο ή ηα 

παηδηά ησλ ζπκπαηξησηψλ 

ζαο νθείινπλ λα καζαίλνπλ 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

Διηθία 

 18 - 38: 

4,1% 

Διηθία 

 18 - 38: 1,9% 

Διηθία 39 -59: 

Διηθία 

 18 - 38: 7,2% 

Διηθία 39 -59: 

Διηθία 

 18 - 38: 

19,2% 

Διηθία 

 18 - 38: 

30,8% 
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θαη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο (ζηελ Κχπξν ε 

ειιεληθή γιψζζα).» 

Διηθία 39 -

59: 0,6% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

0,3% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

3,8% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,9% 

Διηθία 39 -

59: 14,5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,4% 

Διηθία 39 -

59: 8,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

«Βίλαη απαξαίηεην ηα 

‗ληφπηα‘ παηδηά λα 

γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

6,7% 

Διηθία 39 -

59: 0,6% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 0 % 

Διηθία 

 18 - 38: 4,1% 

Διηθία 39 -59: 

2,2% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Διηθία 

 18 - 38: 

13,3% 

Διηθία 39 – 

59: 6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,2% 

Διηθία 

 18 - 38: 

17,8% 

Διηθία 39 -

59: 13,7% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,1% 

Διηθία 

 18 - 38: 

21,9% 

Διηθία 39 -

59: 4,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,9% 

«Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θππξηαθή θνηλσλία.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

1,6% 

Διηθία 39 -

59: 0,3% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

Διηθία 

 18 - 38: 1,9% 

Διηθία 39 -59: 

0% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0% 

Διηθία 

 18 - 38: 5,7% 

Διηθία 39 -59: 

3,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,9% 

Διηθία 

 18 - 38: 

21,7% 

Διηθία 39 -

59: 14,5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 5,7% 

Διηθία 

 18 - 38: 

32,7% 

Διηθία 39 -

59: 9,1% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

«Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

1,9% 

Διηθία 39 -

59: 0,3% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

Διηθία 

 18 - 38: 2,5% 

Διηθία 39 -59: 

0,3% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Διηθία 

 18 - 38: 

11,3% 

Διηθία 39 -59: 

3,8% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,6% 

Διηθία 

 18 - 38: 

24,8% 

Διηθία 39 -

59: 16,7% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 5% 

Διηθία 

 18 - 38: 23% 

Διηθία 39 -

59: 6% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 2,5% 

«Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο.» 

Διηθία 

 18 - 38: 

2,2% 

Διηθία 39 -

59: 0,9% 

Διηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

Διηθία 

 18 - 38: 1,9% 

Διηθία 39 -59: 

1,3% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 0% 

Διηθία 

 18 - 38: 

10,7% 

Διηθία 39 -59: 

3,5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 1,3% 

Διηθία 

 18 - 38: 23% 

Διηθία 39 -

59: 12,9% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 4,4% 

Διηθία 

 18 - 38: 

25,8% 

Διηθία 39 -

59: 8,5% 

Διηθία 60 θαη 

άλσ: 3,8% 
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Ώξρηθά, ζε δήισζε εάλ θάπνηεο θνξέο νη αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

αληηκεησπηζηήθαλ κε ιηγφηεξε επγέλεηα απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο (24,8%) δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα. Παξαηεξήζεθε πσο νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο πνπ δήισζαλ ηελ απφιπηε ζπκθσλία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δήισζε αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18 – 38  εηψλ(9,7%).ε δήισζε εάλ ππήξμαλ θνξέο 

φπνπ νη Βιιελνθχπξηνη (ζηελ πιεηνςεθία) ηνπο απνθάιεζαλ κε ςεπδψλπκα, ε πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο (26,3%) δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα. Ώπφ ην 15,7% ηνπ δείγκαηνο πνπ 

δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί πσο ππήξμαλ θνξέο φπνπ νη Βιιελνθχπξηνη (ζηελ 

πιεηνςεθία) ηνπο απνθάιεζαλ κε ςεπδψλπκα, ε ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ (5%) έρεη 

δηπιάζην πνζνζηφ απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ (2,5%). 

ρεηηθά ζε δήισζε εάλ νη αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο έρνπλ απνζαξξπλζεί άδηθα απφ ηνλ 

Κχπξην εξγνδφηε ηνπο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (32,8%) δήισζε ηελ απφιπηε δηαθσλία. 

Σν 19,6% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε απηή ηε δήισζε, κε 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (12,9%) λα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18 – 38 εηψλ.  

Ώθφκε, ζε δήισζε εάλ νη αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο λα παληξεπηεί Βιιελνθχπξην/Βιιελνθχπξηα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (29,7%) 

δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (18,3%) λα 

αλήθνπλ ζηελ ειηθία 18 – 38 εηψλ. 

πσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θάλεηο ηα πην πάλσ επξήκαηα είλαη πάξα πνιχ ελζαξξπληηθά 

αθνχ, θαλεξψλνπλ πσο νη Βιιελνθχπξηνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο  ζχκθσλα κε ηνπο 

αιινδαπνχο ζπκκεηέρνληεο δελ ηνπο θαθνκεηαρεηξίδνληαη, δελ ηνπο απνζαξξχλνπλ θαη νχηε 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε ιηγφηεξε επγέλεηα. Θα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί αθφκε, ζχκθσλα κε 

ηα πην πάλσ ζηνηρεία  νη Βιιελνθχπξηνη απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζέβνληαη ην 

θάζε άηνκν μερσξηζηά αλεμαξηήησο ησλ φπνησλ δηαθνξψλ (πρ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θιπ).  

Βπηπιένλ, ζε δήισζε εάλ είλαη ζεκαληηθφ λα επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα δηδάζθνληαη νη 

αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (37,9%) 

δήισζε φηη ζπκθσλεί. Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ δελ δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα (0%) κε απηή ηε δήισζε. ζνλ 

αθνξά ζε δήισζε εάλ ηα παηδηά ηνπο ή ηα παηδηά ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο νθείινπλ λα 

καζαίλνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (ζηελ Κχπξν ε 

ειιεληθή γιψζζα), ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (41,8%) δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα.  

Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη 

άλσ δελ δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα (0%) κε απηή ηε δήισζε. 

Ώλαθνξηθά κε ην εάλ είλαη απαξαίηεην ηα «ληφπηα» παηδηά λα γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο 

ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (35,6%) δήισζε φηη ζπκθσλεί. 

Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη 

άλσ δελ δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα (0%) κε ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε.  Βπίζεο, ζε 

δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θππξηαθή θνηλσλία, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (44,7%) δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα.  Σν 
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86,5% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα (44,7%) θαη ζπκθσλεί (41,8%) ελψ, ην 

3,8% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί (1,9%) θαη δηαθσλεί απφιπηα (1,9%) γηα ην φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. 

Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη 

άλσ (0%) δελ δήισζε φηη δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα πσο ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. 

Ώπφ ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα δηαπηζηψλεηαη πσο νη αιινδαπνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(35.6%), ζεσξνχλ πσο ηα ληφπηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο είλαη αλαγθαίν λα 

γλσξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη πσο κέζν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζα 

επηηεπρζεί ε απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία.  

Βπηπξφζζεηα, ζε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ 

απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (46,5%) δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Σν 

77,9% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα (31,4%) θαη ζπκθσλεί (46,5%) ελψ, ην 

5,3% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί (3,1%) θαη δηαθσλεί απφιπηα (2,2%) γηα ην φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. 

Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη 

άλσ (0%) δελ δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα πσο ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. 

Σέινο, ζε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Βιιελνθχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο (40,3%) δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Σν 78,4% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί 

απφιπηα (38,1%) θαη ζπκθσλεί (40,3%) ελψ, ην 6,2% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί 

(3,1%) θαη δηαθσλεί απφιπηα (3,1%) γηα ην φηη ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε  Βιιελνθχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο. 

Παξαηεξήζεθε πσο ε ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ δελ δήισζε θαζφινπ φηη δηαθσλεί θαη 

δηαθσλεί απφιπηα (0%) γηα ην φηη ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Βιιελνθχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο. 

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ μεθάζαξα πσο νη αιινδαπνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

πηζηεχνπλ αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο ζεσξνχλ πσο  ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο φπσο, θαη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε γεγελείο θαη μέλνπο. 

Βθαξκφζηεθε ν έιεγρνο (x
2
) θαη γηα ην εξσηεκαηνιφγην «ΜΒ.ΣΏ» γηα λα δηεξεπλεζεί ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ θάπνησλ κεηαβιεηψλ. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ην θξηηήξην (x
2
) είλαη δηφηη 

νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην «ΜΒ.ΣΏ.» είλαη παξακεηξηθέο. 

Βιέγρζεθε θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο «Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαη «Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο» εάλ έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε.  Παξαηεξήζεθε πσο νη κεηαβιεηέο «Δ δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαη «Δ 
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δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο» έρνπλ ηζρπξή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο 

θαζψο, ην x
2
(16) = 189,548 θαη ην p-value=0,00<0,05. 

 

Πίνακας 4: Συσχέτιση «ΜΕ.ΣΤΑ» 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. * Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο. Cross 

tabulation 

Count   

 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο. 

Total 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή ζπκβάιιεη 

ζηελ απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ 

θππξηαθή 

θνηλσλία. 

Γηαθσλψ απφιπηα 4 1 0 0 1 6 

Γηαθσλψ 0 1 2 1 2 6 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

0 2 11 14 4 31 

πκθσλψ 3 3 19 88 22 135 

πκθσλψ απφιπηα 3 3 17 27 92 142 

Total 10 10 49 130 121 320 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 189,548
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 130,027 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

54,514 1 ,000 

N of Valid Cases 320   

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,19. 
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5. πκπεξάζκαηα 

Δ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζπνπδαίσλ επξεκάησλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο 

Βιιελνθχπξηνπο θαη ηνπο αιινδαπνχο ελ έηε 2020 ζηελ Κχπξν. Βπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έδσζαλ απαληήζεηο σο πξνο ην θαηά πφζν ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

ζηάζεηο ησλ γεγελψλ θαη αιινδαπψλ, ζηε δηαθνξνπνίεζε απηψλ ησλ ζηάζεσλ αλαιφγσο ηνπ 

θχινπ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ έλαληη ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ. 

πσο δηαθάλεθε ηφζν νη Βιιελνθχπξηνηφζν θαη νη αιινδαπνί εθθξάδνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο 

σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ, ζηε 

δεκηνπξγία ζεβαζκνχ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ. Δ άπνςε απηή ησλ Βιιελνθππξίσλ θαη 

αιινδαπψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηελ απνδνρή ησλ 

αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία 

(Αακαλάθεο, 1989). 

πγθεθξηκέλα, ν Αακαλάθεο (1989), ππνζηεξίδεη πσο ε «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή» απεπζχλεηαη 

ζε «ληφπηνπο» θαη «μέλνπο» θαη επηδηψθεη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη έηζη, ψζηε λα θπξηαξρεί 

κεηαμχ ηνπο κηα ακνηβαία αλνρή, θαηαλφεζε, αλαγλψξηζε θαη απνδνρή.  

Οη Βιιελνθχπξηνη φπσο δηαθάλεθε, ζπκθσλνχλ (33,8%) πσο ε πξνθαηάιεςε απνηειεί 

πξφβιεκα ζηελ Κχπξν ζην νπνίν ε Κππξηαθή θπβέξλεζε θαιείηαη λα δψζεη ιχζε. Μάιηζηα 

ε ειηθηαθή νκάδα 39-59 εηψλ είρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο θαη απφιπηεο 

ζπκθσλίαο κε απηή ηε δήισζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν ειηθηαθέο νκάδεο. Δ πην πάλσ 

άπνςε ησλ Βιιελνθχπξησλ  ζπκκεηερφλησλ πνπ απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζηελ ελ ιφγσ 

δήισζε ππνζηεξίδεηαη θαη απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο φπνπ, ζχκθσλα κε απηνχο ε 

πξνθαηάιεςε σο ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε, ππάξρεη φηαλ ην άηνκν έρεη ζηεξενηππηθέο 

ζθέςεηο έλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ( Εσαλλίδνπ – Johnson, 

1998) θαη επεθηείλεη ηελ αξλεηηθή  ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε κηα άιιε θνηλσληθή νκάδα 

θάηη πνπ ηελ θαζηζηά σο πξφβιεκα ζην νπνίν ε ιχζε ηνπ είλαη επηηαθηηθή (Tajfel&Fraser, 

1978). 

Ώθφκε, νη Βιιελνθχπξηνη ζεσξνχλ πσο ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ νθείινπλ λα καζαίλνπλ ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηε γιψζζα ηεο ππνδνρήο (ζηελ Κχπξν ε ειιεληθή γιψζζα) κε ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο 18-38 (18,4%) θαη 39-59 (22,3%) λα ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απφ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ(6,3%).   Ώπηφ θαλεξψλεη 

πσο νη  Βιιελνθχπξηνη ειηθίαο 18-59 εηψλ είλαη πην δεθηηθνί  απφ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο 

ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ σο πξνο ηε «δηαθνξεηηθφηεηα» θαη έρνπλ κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε σο 

πξνο ηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο γηα εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα αιινδαπά παηδηά 

θαη ηεο κε απνζηέξεζεο ηνπο απφ ην δηθαίσκα γλψζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. 

Μάιηζηα νη Βιιελνθχπξηνη ειηθίαο 18-59 εηψλ(29,5%), ζεσξνχλ θαη εθθξάδνπλ ηε 

ζπκθσλία ηνπο κε ηε δήισζε πσο ηα ληφπηα παηδηά είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηνλ 
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πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο θαλεξψλνληαο ηε δηάζεζή ηνπο γηα 

ηε δεκηνπξγία «γέθπξαο επηθνηλσλίαο» αλάκεζα ζε ληφπηνπο θαη μέλνπο φπσο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα γλσξηκία κε άιινπο πνιηηηζκνχο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

θαηαγξαθεί πσο ε γλσξηκία κε ηνλ «άιινλ», φπσο επηζεκαίλεη ν Νηθνιάνπ (2010), πηζαλφλ 

λα κεηψζεη νπνηεζδήπνηε πξνθαηαιήςεηο ή ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ηνλ «άιινλ» θαη 

δηεπθνιχλεη ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. 

Οη Βιιελνθχπξηνη ζπκκεηέρνληέο ζε  πςειφ πνζνζηφ (51%) εμέθξαζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε 

σο πξνο ηελ επηζπκία ηνπο ζην λα παληξεπηεί  θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο κεηαλάζηε 

απφ Βπξσπατθή ρψξα, ή απφ «ππναλάπηπθηε» - αλαπηπζζφκελε ρψξα θαλεξψλνληαο ηελ 

χπαξμε κηαο μελνθνβίαο πνπ εμεγείηαη κε έλαλ απιφ νξηζκφ σο ν θφβνο πξνο ηνπο μέλνπο 

(Demetriou, 2013). 

Πάξα πνιχ ελζαξξπληηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεθαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

«ΜΒ.ΣΏ.» πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο αιινδαπνχο πνπ θαηνηθνχλ ζε επαξρίεο ηεο ειεχζεξεο 

Κχπξνπ, θαζψο, ε πιεηνςεθία ησλ αιινδαπψλ ηνπ δείγκαηνο αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο 

ππνζηήξημε πσο νη Βιιελνθχπξηνη εξγνδφηεο δελ ηνπο απνζαξξχλνπλ (32,8%) νχηε ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ κε ιηγφηεξε επγέλεηα (24,9%).   

Χο πξνο ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ηφζν νη Βιιελνθχπξηνη φζν θαη νη αιινδαπνί 

ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή 

ησλ άιισλ, δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο άιινπο θαη θηιηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη βηβιηνγξαθηθά.  

ε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηνο 

(40,3%)  θαη πάιη δήισζε ηελ ζπκθσλία ηεο κε απηή ηε δήισζε.  

Βλ θαηαθιείδη, νη αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο ζηε πιεηνςεθία ηνπο (29,7%) εμέθξαζαλ κηα 

νπδέηεξε ηνπνζέηεζε αλαθνξηθά κε ηελ επηζπκία ηνπο λα παληξεπηεί θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο  Βιιελνθχπξην/Βιιελνθχπξηα κε ηνπο αιινδαπνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 18-38 εηψλ λα ηνπνζεηείηαη νπδέηεξα ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ (18,3%) 

απφ ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο.  Έηζη, δηαπηζηψλεηαη πσο ηφζν νη Βιιελνθχπξηνη 

ζπκκεηέρνληέο φζν θαη νη αιινδαπνί  ζε  πςειφ πνζνζηφ εμέθξαζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε σο 

πξνο ηελ επηζπκία ηνπο ζην λα παληξεπηεί  θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο έλα άηνκν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθή ρψξα θαηαγσγήο απφ ηε δηθή ηνπο θαλεξψλνληαο ηελ χπαξμε 

κηαο μελνθνβίαο πνπ εμεγείηαη κε έλαλ απιφ νξηζκφ σο ν θφβνο πξνο ηνπο μέλνπο 

(Demetriou, 2013). 

6. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Βληνπίζηεθαλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνζνηηθνχ 

ραξαθηήξα. Δ απξνζπκία γηα ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ε απξεπήο ζπκπεξηθνξά 

νξηζκέλσλ αηφκσλ πξνο ηελ εξεπλήηξηα θαη γεληθφηεξα πξνο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
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θαη ην ζπλαίζζεκα θφβνπ θαη αλεζπρίαο πνπ θαηέρεη ηνπο αιινδαπνχο απέλαληη ζηνπο 

Κχπξηνπο, απνηέιεζαλ εκπφδηαζηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

Ώθνινχζσο, ε έιεπζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλνηνχ (SARS-COV19), πνπ είρε σο 

επαθφινπζν ηε δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο θφβνπ ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ησλ 

αηφκσλ, ηελ απαγφξεπζε δηαλνκήο θαη παξνρήο εληχπσλ θαη ηελ ππνβνιή θαξαληίλαο γηα 

δηάζηεκα 3 κελψλ, «πάγσζαλ» ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Παξ‘ 

φιεο ηηο πην πάλσ αληημνφηεηεο ε εξεπλήηξηα ζπλέρηζε κε ζζέλνο ηελ πξνζπάζεηα ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαη έρνληαο 

δχλακε, απνθαζηζηηθφηεηα, ππνκνλή θαη επηκνλή πέηπρε ην ζηφρν ηεο θαη ζχιιεμε ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφηαλ.      

Δ εξεπλήηξηα έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ηεο(ηελ πνζνηηθή έξεπλα) 

ζα ζπλερίζεη ζηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο ηεο (ηελ πνηνηηθή έξεπλα) φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεληεχμεηο ζε γεγελείο θαη αιινδαπνχο ζηελ Κχπξνπ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ θαη εηο βάζνο αλάιπζε ησλ αξρηθψλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ.  
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Η Γηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε 

θχζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

Exploring the perceptions of Secondary Education students on the nature of the subject 

of Religious Education 

Απνζηνιία Κψζηα,  Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70,apostoliaa@hotmail.gr 

Apostolia Kosta, Primary Education Σeacher, apostoliaa@hotmail.gr 

 

 

 

Abstract: This study summarizes the perceptions of secondary education students about the 

teaching of Religions today, being continued analysing the conclusions extracted from an 

extended field research, in which questionnaires were used in order to examine the pupils' 

relation with the value and objectives of Religion, as well as their relation with the course of 

Religious Affairs. As the research conclusions present in detail, the majority of those asked 

(82%) seems to believe in God, they declare to be satisfied from how the respective course is 

taught and considers the professor or teacher as responsible for proper learning, based on the 

latter's ability to share their knowledge.  

This article views on contributing to the improvement of Religious Affairs course teaching 

level today, studying the way in which young people experience its type of teaching and the 

problems they face. 

Keywords: Religious Education, students' perceptions, teachers' attitudes 

Πεξίιεςε: ηε παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νηαληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζήκεξα θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο εθηεηακέλεο έξεπλαο πεδίνπ, φπνπ κε ηελ 

ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ εξεπλήζεθε ε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηελ αμία θαη ηνλ ζθνπφ ηεο 

ζξεζθείαο θαζψο επίζεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. πσο 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

(82%) πηζηεχεη ζηνλ Θεφ, είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη 

ζεσξεί ππεχζπλν γηα ηελ ζσζηή δηδαζθαιία ηνπ ηνλ θαζεγεηή θαη ηελ κεηαδνηηθφηεηά ηνπ. 

θνπφο ηνπ άξζξνπ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζήκεξα, κειεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ νη λένη 

ηελ δηδαζθαιία ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπνη ίδηνη εληνπίδνπλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Θξεζθεπηηθά, ζχγρξνλε δηδαζθαιία, έξεπλα πεδίνπ, ζρνιείν 
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1. Δκπεηξηθέο Μειέηεο  ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

1.1. Η Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε 

Βίλαη ζαθέο φηη πξνθχπηνπλ θαηά θαηξνχο έληνλνη πξνβιεκαηηζκνί, ελζηάζεηο θαη 

εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, θαη φια απηά κέζα ζε κία θνηλσλία, 

ζηελ νπνίαλ ε πνιηηηζκηθή θαη ε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε έρεη κία ηέηνηα πλεπκαηηθή 

εκβέιεηα, πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.Ώλαθχπηεη ζπρλά ην δήηεκα ησλ 

πεξηερνκέλσλ θαη ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηε δεκφζηα 

Βθπαίδεπζε, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνίαλ ε πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηεο 

Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κνξθσηηθά αγαζά, ηθαλά λα εκπινπηίζνπλ 

ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (ηνγηαλλίδεο, 2016). 

Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ απνηειεί ιφγν θαη αθνξκή πνιπεηνχο θαη έληνλνπ δηαιφγνπ 

ζε ζρέζε κε ηα άιια δηαθξηηά καζήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (σηεξέιε, 1993) 

Σν ζέκα ηεο Θξεζθεπηηθήο Βθπαίδεπζεο έρεη απαζρνιήζεη θαη απαζρνιεί δηάθνξνπο 

θιάδνπο (επηζηήκεο αγσγήο, ζενινγία, θνηλσληνινγία θ.ά.), αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, 

ην θξάηνο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ. Δ ζξεζθεπηηθή παηδεία θαη αγσγή πξνθαλψο είλαη έλα 

παηδαγσγηθφ θαηλφκελν παγθφζκην (Κνπθνπλάξα-Ληάγθε, 2013).  

Πξνζθέξεηαη άκεζα ή έκκεζα, θαλεξά ή θξπθά, ζπζηεκαηηθά ή πεξηζηαζηαθά ζε φινπο 

γεληθά ηνπο καζεηέο φισλ ησλ επνρψλ. «Χο κνξθσηηθφ αγαζφ, πξνζθέξεηαη θαηά θαλφλα, 

αλεμάξηεηα απφ ηα θαηά ρψξεο πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο θνκκαηηθέο ηδενινγίεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πνιηηεία θξίλεη θνηλσληθά επσθειή ηε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ζηα 

ζρνιεία ηεο» (ΐαγηαλφο, 1989). 

Δ δηδαζθαιία ηνπ δελ απνηειεί κία εχθνιε δηαδηθαζία, δηφηη πξφθεηηαη γηα έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηαγσγή ησλ καζεηψλ, ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν, 

ηηο αξρέο θαη παξαδφζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ νηθνγέλεηα ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

δηαπαηδαγψγεζεο πνπ δέρηεθαλ απφ απηήλ (Πεξζειήο, 1994).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη μεθηλήζεη κηα γφληκε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε θπζηνγλσκία θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Πνηθίιεο είλαη νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαηεζεί θαη δηαιέγνληαη κάιηζηα κεηαμχ ηνπο ζηελ πξννπηηθή ηεο αιιαγήο ηνπ ζηελνχ 

νκνινγηαθνχ παξαδείγκαηνο ζην ζξεζθεπηηθφ κάζεκα. Με βάζε ηελ πξννπηηθή απηή, θχξηνο 

ζθνπφο καο είλαη ε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο πξφηαζεο γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

καζήκαηνο πνπ ζα έρεη κηα ζαθέζηεξε λνκηκνπνηεηηθή βάζε θαη εκβέιεηα (Γηαγθάδνγινπ, 

2005). 
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1.2. Η Αλαγθαηφηεηα ηνπ Μαζήκαηνο  

Έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ εθπαηδεχεη αλζξψπνπο- πξφζσπα λα γλσξίδνπλ 

γηα ηηο ζξεζθείεο, θαζψο θαη γηα ηελ ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο, λα αλαπηχμνπλ 

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ αληηζηάζεηο έλαληη ηνπ θαλαηηζκνχ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ζεκειηψδεηο αμίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή φζν 

θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ηελ θνηλσλία. Βπίζεο, πξνβάιιεη θαη πξνσζεί 

αξρέο πνπ ζεσξνχληαη νξζέο γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηε 

δηαζθάιηζε πγηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο αιιά θαη κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

(Αειεθσλζηαληήο, 2009).  

Βθείλν πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηε δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη ε δπλακηθή 

ζρέζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηδάζθνληνο πξνο ηελ ζξεζθεπηηθή αιήζεηα. Ο δάζθαινο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ /Θενιφγνο εθηφο απφ ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε πξέπεη λαείλαη θσηηζκέλνο 

παηδαγσγφο (Μηρεινπδάθεο&Πεπέο, 2014). 

Πξέπεη λα δηεηζδχεη ζηε ςπρή ηνπ καζεηή θαη λα ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ κε 

αγάπε (Πνξηειάλνο,1999).  

Βπίζεο, θαηά κηα γλσζηνινγηθή άπνςε «ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ε ρξηζηηαληθή αγσγή 

δελ είλαη κεηέσξε νχηε πξφζθαηξε νχηε ανξίζηνπ δηάξθεηαο, αιιά είλαη αγσγή ζεαλζξψπηλε, 

εθφζνλ γίλεηαη κε ζπλέξγηα ζεία θαη αλζξψπηλε». Έηζη ινηπφλ θαη ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ δελ απνηειεί γηα ηελ παηδεία έλα αληηθείκελν κε πεξηνξηζκέλε απνζηνιή ζηελ 

ηάμε, αιιά ραξαθηεξίδεηαη σο έλα αγαζφ κε θαζνιηθή ζεκαζία γηα ην ζρνιείν θαη ηε δσή, 

αθνχ ζην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ/ ηεο αγάπεο αλαθεθαιαηψλνληαη ηα πάληα (Πνξηειάλνο, 

1999). 

Tν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη εληαγκέλν ζην πιαίζην ηνπ Βιιεληθνχ ζρνιείνπ θαη 

απνζθνπεί ζην λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα παηδηά ππεχζπλα απέλαληη ζηε 

ζξεζθεία θαη κάιηζηα ζηελ Οξζνδνμία, πνπ είλαη ε επηθξαηνχζα ζξεζθεία ζηελ Βιιάδα. Σν 

κάζεκα δελ έρεη ζηφρν νχηε λα πξνζειθχζεη νπαδνχο, νχηε θάλεη «πξνζειπηηζκφ» 

(Μηρεινπδάθεο&Πεπέο, 2014). 

1.3. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηνπ καζεηή απφ ην Θενιφγν. 

Βηδηθφηεξα, νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ζενιφγνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ καζεηή απφ ην 

κάζεκα, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ απέλαληη ζηελ πίζηε, ηελ εζηθή δσή, ην παξαδνζηαθφ κάζεκα 

απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία κέζα ζην ζρνιείν 

(Γηαλλαξάο, 2004). 

Παξάιιεια, ην κάζεκα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ. Οθείιεη λα είλαη αλάινγν κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Υξήζηκν είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 
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ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζ‘ απηφ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ ζα παίμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο κε ηε θηιηθή ζηάζε ηνπ ζα νξγαλψζεη έλα αλνηρηφ Θξεζθεπηηθφ 

κάζεκα (Κνγθνχιεο, 2019).  

Βπηπιένλ, ζηελ πξαθηηθή ηεο εζηθήο, ε αγηφηεηα ζηνλ Υξηζηηαληζκφ δελ είλαη νπηνπία αιιά 

είλαη δεηνχκελν θάζε αλζξψπνπ θαη θάζε επνρήο. Γη‘ απηφ ρξεηάδεηαη ην γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ζενινγηθψλ ελλνηψλ λα κελ είλαη απνθνκκέλν απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

θαη ην ήζνο ησλ καζεηψλ, λα ππάξρεη ζρέζε επίδνζεο καζεηψλ κε ηε θαηαλφεζε ησλ 

ζενινγηθψλ- ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ θαη αμηψλ θαη λα ππάξρεη ζρέζε επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

ζηνλ ηξφπν δσήο απφ ηελ παξερφκελε δηδαζθαιία ήζνπο κε δηαρξνληθέο αμίεο ζε θάζε 

δηδαθηηθή ελφηεηα (Πνξηειάλνο, 1999).  

ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ δηαηππψζεθαλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Ώθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ην δείγκα αιιά 

θαη νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αμηνπνηήζεθαλ σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο 

έξεπλαο. Βπηζεκαίλεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. ην ηέινο, πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ. 

2. θνπφο έξεπλαο 

Ώξρηθφ ζεκείν ελδηαθέξνληνο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Θξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο. Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

δηαθαίλνληαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ε δηάζεζε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηελ ζεκαληηθφηεηα 

θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ.θνπφο ηεο έξεπλαο ινηπφλ, ήηαλ λα 

εμεηάζεη ηελ ζρέζε ησλ εθήβσλ κε ηελ ζξεζθεία θαη πσο νη ίδηνη ην βηψλνπλ, θαζψο επίζεο 

θαη κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πνπ δηδάζθεηαη ζηα Βιιεληθά ζρνιεία, ψζηε λα 

βειηησζεί θαη λα αλαβαζκηζηεί ε δηδαζθαιία ηνπ. 

3. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Με βάζε ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ην γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ρξεηάδεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηελ 

παξαδνζηαθή θαηερεηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απφδνζε 

ησλ καζεηψλ. 

 Δ πίζηε ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ, θαζνξίδεη ηε ζηάζε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. 

 Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε θνηλσληθά, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ζέκαηα. 
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4. Μεζνδνινγία 

1. Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε  

Δ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κία έξεπλα «πεδίνπ – αλαζθφπεζεο», φπσο 

απηή αλαθέξεηαη ζηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη αλήθεη ζηηο 

επηινγέο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο (Cohenetal., 2008). 

2. Γεηγκαηνιεςία 

Ώλ μεθηλήζνπκε απφ ηε ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςίαο, αξκφδεη λα αλαθεξζεί φηη επηιέμακε ηελ 

απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ε νπνία αλήθεη ζηελ πνζνηηθή δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηα, 

θαη ζεσξείηαη ε πην αθξηβήο θαη δεκνθηιήο κνξθή (Creswell, 2011). O εξεπλεηήο πξνβαίλεη 

ζηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ή κνλάδσλ γηα ην δείγκα, ψζηε λα ππάξρνπλ ίζεο 

πηζαλφηεηεο επηινγήο απφ ηνλ πιεζπζκφ, αλαδεηθλχνληαο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο θαη πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα γεληθεχζεσλ ζε απηφ (Robson, 2011; Creswell, 

2011). H επηινγή ή ν απνθιεηζκφο απφ ην δείγκα, ζεσξείηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα δήηεκα 

ηχρεο (Cohenetal., 2008).  

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 147 ηειεηφθνηηνη 5 Λπθείσλ θαη 40 απφθνηηνη ηεο 

Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Καβάιαο.Γηα θάζε κία ζρνιηθή κνλάδα απνδφζεθε 

έλαο αξηζκφο, πνπ ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθε ζε ζηαηηζηηθφ πίλαθα. Ώπφ απηφ ηνλ πίλαθα, 

έγηλε ηπραία επηινγή 5 αξηζκψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 5 δηαθνξεηηθά ζρνιεία, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ νξγαληθφηεηά ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Robson (2011), ε επηινγή 

ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο απνηειεί ηνλ επθνιφηεξν ηξφπν γηα ηελ γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπιινγή κεγάισλ δεδνκέλσλ απφ έλα κεγάιν κέξνο αηφκσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία, γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεη ηελ εηιηθξίλεηα ζηηο 

απαληήζεηο. 

3. Γηαδηθαζία  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ είλαη απφ 15/02/2019 έσο θαη 30/04/2019.Γηα 

πξαθηηθνχο ιφγνπο, ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε έληππε κνξθή ζηνπο καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ, έρνληαο πάξεη αξρηθά ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ληξηεο. 

Δ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε δηα ρεηξφο ζηνπο καζεηέο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Με ζηφρν λα απνθιείζνπκε νπνηαδήπνηε κνξθή επηξξνήο ή θφβνπ εκθάληζεο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαβεβαηψλακε πσο ζα δηαηεξήζνπκε ηελ αλσλπκία ζηηο 

απαληήζεηο θαη ε ρξήζε ηνπο ζα γηλφηαλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ο εξεπλεηήο θαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο δελ παξεπξίζθνληαλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ν θάζε καζεηήο είρε ηελ επρέξεηα λα απαληήζεη ζηνλ δηθφ ηνπ ρψξν 

θαη ρξφλν. Βξεπλεηήο θαη καζεηήο είραλ επηθνηλσλία πξηλ ηελ δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην είδνο, ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα εξσηεκαηνιφγηα 
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ζπιιέρηεθαλ ηδηνρείξσο απφ ηνπο καζεηέο κεηά απφ 15 εκέξεο απφ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηελ 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα, κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Robson (2011), έρνληαο σο ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηήζεηο ήηαλ φζν ην δπλαηφλ πην απιέο θαη μεθάζαξεο, κε ζθνπφ λα 

κελ ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζηελ απάληεζή ηνπο. Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ην παξαπάλσ, 

ειέγρζεθε ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κνηξάδνληάο ην ζε 10 

καζεηέο. 

Ο Παξαζθεπφπνπινο (1993) αλαθέξεη φηη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο έξεπλαο έρεη ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο θχξηαο έξεπλαο. ηελ πηινηηθή έξεπλα δελ 

παξαηεξήζεθαλ εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

4. Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν 

Δ ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο Creswell 

(2011) αλαθέξεη φηη ην εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην πην ηδαληθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα κηα 

πνζνηηθή έξεπλα, δηφηη δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, απφ έλα 

πνιππιεζέο δείγκα θαη γελίθεπζεο απνηειεζκάησλ γηα έλα αθφκε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ.  

Με ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηα παηδαγσγηθά 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, φπσο 

απηά θαηαγξάθνληαη αλψλπκα απφ ηνπο καζεηέο θαη απφθνηηνπο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα αμηνινγήζακεηηο θαηαγεγξακκέλεο πξνηάζεηο  ησλ καζεηψλ γηα 

έλα πην  δεκηνπξγηθφ κάζεκα. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 

αλψλπκν θαη δνκεκέλν κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

5. Απνηειέζκαηα 

Γείγκα έξεπλαο 

Οη εξσηεζέληεο αλήθαλ θαη ζηα δχν θχια, κε πεξηζζφηεξεο ηηο γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 54% 

(Ν=79), ελψ νη άλδξεο ήηαλ 68 ζηνλ αξηζκφ θαη  46% ζε πνζνζηφ. Δ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφησλ ην 93% (Ν=136) ήηαλ ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 17-18 εηψλ. 

 

 

46%

54%

ΦΤΛΛΟ

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

ΦΤΛΟ 
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ρήκα 1.Γείγκα έξεπλαο  

 

Καζνξηζηηθφ γηα ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη νη απφςεηο 

ηνπο πεξί Θξεζθείαο. Πάλσ απφ ην ¾ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 82% (Ν=120) 

πηζηεχνπλ ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. Οη κηζνί θαη πιένλ απφ ηνπο 120, δειαδή νη 68 πηζηεχνπλ 

πνιχ θαη ζηα ζχκβνια ηεο Οξζνδνμίαο Βθθιεζίαο. Έλα 29% πηζηεχεηιίγν, ελψην 22% δελ ηα 

πηζηεχεη θαζφινπ. 

 

 

ρήκα 2.Απάληεζε ζηελ εξψηεζε 13: «Πηζηεχεηε ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ;» 

Ώπφ ην 82% πνπ πηζηεχνπλ ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ, ην 47,83% (Ν=70) είλαη γπλαίθεο θαη ην 

34,17% (Ν=50) είλαη άλδξεο. Βπίζεο , απφ ηνπο 12 εξσηεζέληεο πνπ δελ πηζηεχνπλ ζην Θεφ 

(12%), νη 10 είλαη άλδξεο (6,7%) θαη νη 2 είλαη γπλαίθεο (1,3). Σέινο, ην 10% ησλ παηδηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ αλέθεξαλ πσο πηζηεχνπλ ζε θάηη παξεκθεξέο. Ώπφ απηνχο ην 5,4% (Ν=8) 

είλαη άλδξεο θαη ην 4,6% (Ν=7) είλαη γπλαίθεο. Σα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζην 

παξαθάησΓξάθεκα. 

 

 

ρήκα 3.Γπλαίθεο θαη άλδξεο απαληνχλ ζηελ εξψηεζε: «Πηζηεχεηε ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ;» 

 

Ώπφ ηηο πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηελ 

άπνςε ηνπο γηα ην ζεκεξηλφ εθαπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε ζρεδφλ ηνπο κηζνχο (47%) λα 

πηζηεχνπλ πσο είλαη «Μέηξην» θαη ην 42% πηζηεχεη πσο είλαη θαθφ. Μφιηο ην 10% ην ζεσξεί 

θαιφ θαη ην 1% θαθφ. 
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ρήκα 4. Αμηνιφγεζε ηνπ ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο 

 

πσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζην παξαθάησ Γξάθεκα, πνιχ ιίγνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πξνηηκνχλ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Μφιηοην 11% (Ν=19). Παξφιν πνπ δελ ηα 

πξνηηκνχλ ηδηαίηεξα νη καζεηέο ηα Θξεζθεπηηθά σο κάζεκα, ε πιεηνλφηεηα απηψλ θαη 

ζπγθεθξηκελα ην 54% (Ν=80) ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα κείλεη σο «Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα» θαη 

λα ζπλερίζεη λα δηδάζθεηαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία. 

 

 

ρήκα 5.Μαζήκαηα πνπ πξνηηκνχλ νη καζεηέο 

 

ηελ εξψηεζε 5 πνπ αθνξνχζε ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ, ε πιεηνςεθία απάληεζε πσο είλαη ελδηαθέξνλ, είηε πνιχ (33%) είηε ιίγν 

(44%) . Μφιηο ην 14% ην ζεσξεί βαξεηφ ή εληνπίδεη άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν. 
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ρήκα 6.Άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

Πνηά φκσο απφ ηα παξαπάλσ πνζνζηά αλήθνπλ ζηνπο άλδξεο θαη πνηά ζηηο γπλαίθεο; Ώπφ ην 

33% (Ν=48) πνπ ζεσξνχλ ηα Θξεζθεπηηθά πνιχ ελδηαθέξνλ, ην 26,13% (Ν=38) είλαη 

γπλαίθεο θαη ην 6,87% (Ν=10). Σν 44% (Ν=65) φπσο είδακε ζεσξνχλ ην κάζεκα ιίγν 

ελδηαθέξνλ, απφ ηνπο νπνίνπ νη 35 είλαη άλδξεο (23,7%) θαη νη 30 είλαη γπλαίθεο (20,3%). 

ΐαξεηφ ζεσξεί ηα Θξεζθεπηηθά ην 14% ησλ εξσηεζέλησλ, δειαδή 20 άηνκα απφ ηα νπνία νη 

13 είλαη άλδξεο (9,1%) θαη νη 7 γπλαίθεο, ζε πνζηφ 4,9%. Σέινο , ην 9% (Ν=14) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ επέιεμε θακία απφ ηηο επηινγέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ , αιιά έγξαςε ηελ 

δηθή ηνπ γλψκε γηα ην κάζεκα. Ώπφ ην πνζνζηφ ηνπο (9%), 6,5 ήηαλ άλδξεο θαη ην 2,5% 

γπλαίθεο.  

 

 
ρήκα 7.Άπνςε θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (54%), ζεσξεί πσο ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα κείλεη ππνρξεσηηθή ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο θαη πσο νη ψξεο 

δηδαζθαιίαο είλαη αξθεηέο (68%). 

ηελ εξψηεζε 8 «Καηά πφζν ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαιιηεξγεί αμίεο θαη  ηδαληθά», ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ην 54% απάληεζε «ιίγν», ελψ ην 34% απάληεζε «πνιχ». 

Μφιηο ην 9% (Ν=13) είπε πσο ην κάζεκα δελ θαιιηεξγεί νχηε αμίεο, νχηε ηδαληθά θαη ηνπο 

είλαη αδηάθνξν.  
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ρήκα 8.Απάληεζε ζηελ εξψηεζε: «Καηά πφζν ηα Θξεζθεπηηθά θαιιηεξγνχλ αμίεο θαη ηδαληθά;» 

 

Με βάζε ην θχιν ηα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

 

ρήκα 9.Απάληεζε κε βάζε ην θχιν: «Καηά πφζν ηα Θξεζθεπηηθά θαιιηεξγνχλ αμίεο θαη ηδαληθά;» 

 

Οη εξσηεζέληεο γηα ην αλ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαιιηεξγεί αμίεο θαη ηδαληθά, ην 

34% απάληεζε «πνιχ». Οη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ σζηφζν δηακνξθψλνπλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά κε 20,4% (Ν=30), ελψ νη άλδξεο αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ 13,6% (Ν=20). Ώπηνί 

πνπ πηζηεχνπλ πσο θαιιηεξγνχλ ζε κηθξφ βαζκφ αμίεο θαη ηδαληθά, ζπλνιηθά είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 54% (Ν=80 απφ ηα 147 άηνκα), απφ ηα νπνία ην 28,35% (δειαδή 42 

γπλαίθεο) θαη 25,65% (δειαδή 38 άλδξεο). Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πηζηεχεη φηη ηα 

Θξεζθεπηηθά δελ θαιιηεξγνχλ θαζφινπ αμίεο θαη ηδαληθά είλαη 9% (Ν=13 άηνκα), φπνπ ηα 8 

(5,5%) είλαη άλδξεο θαη νη 5 (3,5%) είλαη γπλαίθεο.  Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3% (Ν=4) 

έρεη κηα άιιε άπνςε, φπνπ 1,5% είλαη άλδξεο θαη 1,5% γπλαίθεο. 

ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10, ην εξψηεκα ήηαλ αλ ζεσξνχλ φηη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

πξνσζεί ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ή αλ ζέβεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ. χκθσλα κε 

ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ, ε πιεηνςεθία (65%= 45% πνιχ θαη 20% αξθεηά),  πηζηεχεη 

πσο ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. Βπίζεο ην 52% ζεψξεζε φηη «ζέβεηαη 

πνιχ» ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ ελψ ην 26% «κέηξηα».  
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ρήκα 10-11.Απάληεζε ζε εξσηήζεηο: πκβάιιεη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ ππέξβαζε 

ζηεξενηχπσλ θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα 

 

Δ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ηα 54 απφ ηα 147 άηνκα (40%) δελ πεγαίλεη ζπρλά ζηελ 

Βθθιεζία παξά κφλν κεξηθέο θνξέο, ην 13% ζρεδφλ πάληα θαη ην 12% πάληα. Έλα 20% δελ 

πηζηεχεη φηη πξέπεη λα πάεη ζηελ Βθθιεζία γηα λα απνδείμεη ηελ πίζηε ηνπ ζην Θέν. Ώπηφ 

άιισζηε ζεκεηψλεηαη ζε πνιιά εξσηεκαηνιφγηα, ελψ έλα 15% δελ πεγαίλεη πνηέ ζηελ 

Βθθιεζία. ζνη ζεσξνχλ φηη θάζε ρξηζηηαλφο πξέπεη λα πεγαίλεη ζηελ Βθθιεζία, είλαη θαη 

εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη ε Θεία Κνηλσλία είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε άλζξσπν πνπ ιέεη φηη 

πηζηεχεη ζην Θεφ. Πην αλαιπηηθά, ην 43% (Ν=62) πηζηεχνπλ φηη είλαη πνιχ ππνρξεσηηθή, ην 

34% (Ν=50) φηη είλαη ιίγν ππνρξεσηηθή, ην 19% (Ν=28) φηη δελ είλαη θαζφινπ, ελψ έλα 5% 

(Ν=7) αλέθεξε κία άιιε άπνςε απφ ηηο επηιεγκέλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

 

 

 

ρήκα 12-13.ρέζε ησλ καζεηψλ κε ηελ εθθιεζία 
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Οη  πεξηζζφηεξνη καζεηέο, ζηελ εξψηεζε «Με βνεζνχλ ηα Θξεζθεπηηθά λα θαηαιάβσ 

θαιχηεξα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ κνπ» απάληεζαλ πσο ηα Θξεζθεπηηθά 

ηνπο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Βιιάδαο, κε ηα 

ζέκαηα πνπ ζίγεη. Ώθνινπζνχλ 50 εξσηεζέληεο (34%) ζηνπο νπνίνπο δελ βνήζεζαλ ηα 

Θξεζθεπηηθά. Οη 24 φκσο (16%) ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε βνήζεηα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη πάληα αλαθαιχπηνπλ πνιιά γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο καο. 

 

 

ρήκα 14.Απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Με βνεζνχλ ηα Θξεζθεπηηθά λα θαηαιάβσ θαιχηεξα ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ κνπ;» 

6. πκπεξάζκαηα  

Παξαηεξψληαο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαπάλσ, θαηαιαβαίλνπκε φηη είλαη 

ρσξηζκέλεο λνεηά ζε ηξεηο  ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

α) Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, 

β) Δ πίζηε ησλ καζεηψλ ζηνλ Θεφ θαη πψο απηφ θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην κάζεκα ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ θάζε ζεκαηηθφ άμνλα πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα:  

6.1 Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία 

 χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ε πιεηνςεθία απηψλ πηζηεχεη πσο ην κάζεκα 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ κάζεκα (44%), ελψ ην 33% έρεη αληίζεηε 

άπνςε θαη ην ζεσξεί ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ. Παξ‘ φιν πνπ δελ ην βξίζθνπλ πνιχ ελδηαθέξνλ, 

επηζπκνχλ λα κείλεη ην κάζεκα ππνρξεσηηθφ (ζε πνζνζηφ 54%) θαη λα δηδάζθεηαη κε ηνλ ίδην 

αξηζκφ σξψλ δηδαζθαιίαο (68%). Πηζηεχνπλ πσο ζέβεηαη πνιχ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 
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άιινπ (52%) αιιά πσο δελ θαιιηεξγεί ηδηαίηεξα αμίεο θαη ηδαληθά (54% «ιίγν»). Βληνχηνηο 

καζαίλνπλ απφ ην κάζεκα πνιιά ελδηαθέξνληα πξάγκαηα γηα ηε ζξεζθεία (57%) φπσο 

επίζεο θαη γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Βιιάδαο (68%). 

 

 

ρήκα 15. Αμηνιφγεζε ησλ Θξεζθεπηηθψλ απφ ηνπο καζεηέο 

 

6.2 Η πίζηε ησλ καζεηψλ ζηνλ Θεφ θαη πψο απηφ θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

Ο δεχηεξνο ζεκαηηθφο άμνλαο δηεξεπλά ηελ πίζηε πνπ έρνπλ νη εξσηεζέληεο ζην Θεφ θαη ζηα 

ζχκβνια ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο. Δ πιεηνςεθία θαη ζπγθεθξηκέλα ην 82% έρεη πίζηε ζην 

Θεφ, πηζηεχεη πνιχ ζηα ζχκβνια ην 46% ελψ ην 29% πηζηεχεη, αιια ιίγν. Έλσ νη 120 απφ 

ηνπο 147 ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ ζην Θεφ, εληνχηνηο δελ ζεσξνχλ ππνρξεσηηθφ λα 

πεγαίλνπλ ζηελ Βθθιεζία γηα λα εθθξάζνπλ ηε πίζηε ηνπο- ην 40% πεγαίλεη θάπνηεο θνξέο 

θαη ην 20% θαζφινπ. Δ άπνςε πνπ θπξηαξρεί, είλαη πσο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε πίζηε 

ηνπο απφ νπνπδήπνηε ρσξίο είλαη αλάγθε λα πάλε ζηελ Βθθιεζία θαη λα πξνζεπρεζνχλ. 

Παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο, ζεσξνχλ πσο ε Οξζφδνμε πίζηε είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Βιιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνγέλεηαο, αθνχ εθείλε είλαη πνπ κπεί 

ηα Βιιελφπνπια ζηελ Οξζνδνμία (68%).  
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ρήκα 16.ρέζε ησλ καζεηψλ  κε ηνλ Θεφ θαη ηελ Δθθιεζία 

6.3 Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Οη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο θαιέο. Σν 47% (Ν=70) πηζηεχεη πσο είλαη πνιχ θαινί νη θαζεγεηέο θαη ην 

30% (Ν=44) πσο είλαη απιά θαινί θαη ηππηθφη ζηε δνπιεηά ηνπο, ελψ κφιηο έλαο καζεηήο 

πηζηεχεη πσο δελ είλαη θαζφινπ θαινί. Ο ηξφπνο παξάδνζεο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο 

αθήλεη ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο πεξηζζνηέξνπο, αθνχ ην 44% (Ν=65) πηζηεχεη πσο είλαη «πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθνί» θαη ην 33% πηζηεχεη πσο είλαη «ιίγν ηθαλνπνηεηηθνί» νη ηξφπνη απηνί. Ώπηφ 

είλαη θαη ην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ, ην νπνίν επηζπκεί λα αιιάμεη ιίγν ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζήκαηνο. Μία πνζνζηηαία κνλάδα πίζσ κε 36% (Ν=53) ζα άιιαδε αξθεηά ηελ 

παξάδνζε θαη εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, γηαηί πξνθαλψο δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηνλ 

ππάξρσλ ηξφπν. Πνηνο φκσο επζχλεηαη γηα ηε ζσζηή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο; Δ 

πιεηνςεθία ζεσξεί πσο επζχλεηαη ν θαζεγεηήο κε ηε κεηαδνηηθφηεηά ηνπ , θαηά 34% 

«πάληα»  θαη θαηά 52% «ζρεδφλ πάληα». Ώμίδεη λα επηζεκάλνπκε ηελ πνιχ ζεηηθή άπνςε 

ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ απέλαληη ζε αιιφζξεζθα παηδηά ηνπ 

ζρνιείνπ. Σν 78% (Ν=115) δελ έρεη αηζζαλζεί ξαηζηζκφ απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ, εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο πνπ έρεη επηιέμεη. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ 

είλαη πνιχ ζσζηή, αθνχ δελ θάλνπλ δηαρσξηζκνχο.  Σέινο, λα επηζεκάλνπκε ηελ ηδηαίηεξα 

ζεηηθή γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ, αθνχ ην 61% (31% ηνπο «βνεζάεη πνιχ» θαη 30% ηνπο «βνεζάεη αξθεηά»)  

έρεη κεγαιχηεξε ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα (Ν=90), κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζή ηνπ. 
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Δ νπζία είλαη φηη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, φπνηα κνξθή θαη λα έρεη ιάβεη, φπνην 

ραξαθηήξα θαη λα πξεζβεχεη, νθείιεη λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη θαη κάιηζηα 

ειεχζεξα. Να αλαδεηνχλ νη ίδηνη ηνλ Θεφ. Να γίλνπλ ειεχζεξνη ζθεπηφκελνη άλζξσπνη πνπ 

ζα πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο ππάξμεσο θαη ηεο αιιειεπηδξάζεσο ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ ζπλάλζξσπν. Να 

κάζνπλ λα ζέβνληαη θαη λα αγαπνχλ ρσξίο φκσο λα δέρνληαη αλαληίξξεηα φ, ηη ηνπο επηβάιιεη 

ν εθάζηνηε θαζεγεηήο. 

Σν θάζε κάζεκα πξέπεη λα βνεζά ζηε ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, ζηε 

δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ηνπ  θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειεχζεξεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο θαζεγεηήο δελ πξέπεη λα είλαη απιψο κηα θηλεηή εγθπθινπαίδεηα πνπ 

παξέρεη ζην παηδί ζηείξεο γλψζεηο, ζα λα πξφθεηηαη γηα άςπρν αληηθείκελν. Υξένο ηνπ είλαη 

λα δεκηνπξγεί ειεχζεξνπο αλζξψπνπο θαη φρη ππνρείξηα ελφο αλειεχζεξνπ ζπζηήκαηνο. Πφζν 

κάιινλ ν ζενιφγνο. Υξένο ηνπ έρεη λα γελλήζεη ζηε ςπρή ησλ παηδηψλ ηελ αγάπε γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηε γλψζε θαη λα ζπκβάιιεη  ζηελ επξχηεηα ηνπ πλεχκαηνο. Έηζη, ν αιεζηλφο 

δάζθαινο θνπβαιά πάληα κέζα ηνπ ηε δπλακηθή εθείλε ηεο επζχλεο, γηα λα γελλήζεη κέζα 

ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηψλ ηελ αγάπε πξνο ηελ ειεπζεξία. Δ παηδαγσγηθή ηεο αγάπεο 

θαηαξγεί, αιιά θαη εθπιεξψλεη ηαπηνρξφλσο φινπο ηνπο λφκνπο ηεο παηδαγσγηθήο. Οδεγεί 

ζηελ επζχλε, ζε κηα επζχλε ειεπζεξίαο θαη δσήο. Καη ίζσο απηή ζα έπξεπε λα είλαη ε 

ζεκαηηθή ηεο επφκελεο έξεπλαο, πνπ ζα εμειίμεη ηελ παξνχζα. Πσο δειαδή ην κάζεκα ησλ 
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Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα εμειηρζεί, ψζηε γηα λα γελλήζεη κέζα ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηψλ ηελ 

αγάπε πξνο ηελ ειεπζεξία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ  

καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζε απφθνηηνπο θαη ηειεηφθνηηνπο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη ζθνπφ έρεη λα εξεπλήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ απήρεζε πνπ είρε θαη έρεη ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ζην ζρνιείν. Ζ έξεπλα είλαη αλψλπκε.  

 1)ΦΤΛΟ                                                                      

      α) αγφξη  

      β) θνξίηζη 

  2) ΗΛΙΚΙΑ 

      α) 17-18            β) 20-25        γ) 25-30        

 3) Σο ζεκερηλό εθπαηδεσηηθό κας ζύζηεκα είλαη:  (βάιε Χ)     

                   α) Πνιχ θαιφ   

                   β) Καιφ       

                   γ) Μέηξην      

                   δ) Καθφ      

 4) Έτω  ηδηαίηερε προηίκεζε  ζηα παραθάηω καζήκαηα   

α ) Γιψζζα    

 β ) Μαζεκαηηθά    

γ) Ηζηνξία   

δ) Θξεζθεπηηθά  

ε) Φπζηθή     

                   δ) Υεκεία 
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 5) Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη  

                    α ) Πνιχ ελδηαθέξνλ  

                    β) Λίγν ελδηαθέξνλ 

                    γ) ΐαξεηφ 

                    δ) Άιιν…………………………………………………………………… 

 6) Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα παξακείλεη ππνρξεσηηθφ 

                 α) Ναη 

                 β) ρη 

                 γ) Μνπ είλαη αδηάθνξν ην ζέκα 

                 δ) Άιιν…………………………………………………………………… 

 7) Οη δηδαθηηθέο ψξεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη αξθεηέο 

                 α) Ναη 

                 β)  ρη 

                 γ) Αελ έρσ άπνςε γηα ην ζέκα 

                δ) Άιιν………………………………………………………….. 

 8) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαιιηεξγεί αμίεο θαη ηδαληθά 

 α.) Πνιχ 

 β.) Λίγo 

 γ) Καζφινπ 

 δ.) Άιιν…………………………………………………………….. 
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 9) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ζηεξενηχπσλ, 

πνπ δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. 

 α ) Πνιχ 

 β) Λίγν 

 γ) Ώξθεηά 

δ) Άιιν…………………………………………………………………… 

 10) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξνβάιιεη  ηνλ  ζεβαζκφ  ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ, φζνλ αθνξά ηελ ζξεζθεία, ηελ πίζηε, ηηο 

παξαδφζεηο θ.α 

α) Πνιχ 

β) Μέηξηα 

γ) Λίγν 

δ) Καζφινπ 

ε) Άιιν……………………………………………………………….. 

 11) Οη  γλσζηέο ζξεζθείεο  ζηνλ Κφζκν   

α) Υξηζηηαληζκφο 

β) Εζιάκ 

γ) Ενπδατζκφο 

δ) Άιιν………………………………………………………………. 

 12)ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ  έκαζα γηα ηελ ζξεζθεία κνπ : 

α.) Πάξα πνιιά  

β.) Πνιιά 

γ.)  Λίγα 

δ.) Καζφινπ 
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 13)Πηζηεχσ ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ   

α) Ναη 

β) ρη 

γ) Πηζηεχσ ζε θάηη 

παξεκθεξέο…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 14) Πηζηεχσ ζηα ζχκβνια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Οξζφδνμε πίζηε θαη ηνλ 

Υξηζηηαληζκφ (εηθφλεο, ζηαπξφο, δηζθνπφηεξν,ζπκηαηφ,καλνπάιηθ.α) 

α) Πνιχ  

β) Λίγν 

γ) Καζφινπ 

δ) Άιιν…………………………………………………………………. 

 15 ) Ο ηξφπνο πνπ δηδάζθεηαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δεκηνπξγεί 

έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο νξζφδνμεο πίζηεο 

α.) Πνιχ 

β.) Λίγν 

γ.) Καζφινπ 

δ.) Άιιν……………………………………………………………. 

 16) Θεσξψ φηη ε Θεία Κνηλσλία είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε Υξηζηηαλφ 

α) Πνιχ 

β) Λίγν 

γ) Καζφινπ  

δ) Άιιν…………………………………………………………….. 
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 17) Πξέπεη λα πεγαίλσ ζηελ εθθιεζία γηα λα απνδεηθλχσ ηελ πίζηε κνπ ζηνλ 

Θεφ 

α) Πάληα 

β) ρεδφλ πάληα 

γ) Κάπνηεο θνξέο 

δ) Πνηέ 

ε) Άιιν……………………………………………………………. 

 18) Η νηθνγέλεηά κνπ κε κχεζε ζηελ Οξζφδνμε πίζηε 

Ώ) Ναη 

ΐ) Λίγν 

Γ) ρη  

Α) Άιιν……………………………………………………………………. 

 19) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ κε  βνεζάεη λα θαηαιάβσ θαιχηεξα ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ κνπ 

α.) Πάληα 

β.) ρεδφλ πάληα 

γ.) Πνηέ 

δ) Άιιν………………………………………………………..  

 20) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζίγεη  θνηλσληθά δεηήκαηα 

α.) Πάληα 

β.) ρεδφλ πάληα 

γ.) Πνηέ 

δ.) Άιιν…………………………………………………………………… 
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 21) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ   κεξνιεπηεί ππέξ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ  

α.) Πνιχ 

β.) Ώξθεηά 

γ.) Λίγν 

δ) Άιιν…………………………………………………………………. 

 22) Ο Υξηζηηαληζκφο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ειιεληθήο καο 

ηαπηφηεηαο  

α.) Πνιχ 

β) Λίγν 

γ) Καζφινπ 

δ) Άιιν………………………………………………… 

 23)  Θεσξψ επηβεβιεκέλν ηνλ δηαρσξηζκφ θξάηνπο-ζξεζθείαο  

α.) Ναη 

                   β.)ρη  

γ.) Αελ μέξσ  

δ.)Άιιν…………………………………………………………………… 

 24) Ο Υξηζηηαληζκφο ζρεηίδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ  

  α.) Ναη 

     β.) ρη 

     γ.) Αελ μέξσ, δελ απαληψ 

        δ.) Άιιν…………………………………………………………………….. 

 25) Η άπνςε κνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

είλαη 

α.) Πνιχ θαιή 

 β.) Καιή 
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γ.) Μέηξηα 

δ.) Άιιν……………………………………………………………….. 

 26) Ο ηξφπνο παξάδνζεο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ  ζξεζθεπηηθψλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο 

α. ) Πνιχ 

β.) Λίγν 

γ.) Πνιχ Λίγν 

δ.) Καζφινπ 

ε.) Άιιν………………………………………………………………. 

 27)Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ηε ζσζηή 

δηδαζθαιία ηνπ επζχλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο  

α.) Πάληα 

              β.) ρεδφλ πάληα 

γ.) Πνηέ 

δ.) Άιιν……………………………………………………….. 

 28) Αλ ήκνπλ εθπαηδεπηηθφο ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ,  ζα άιιαδα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

 α.) Πνιχ 

β.) Ώξθεηά 

γ.) Λίγν 

δ) Άιιν………………………………………………………………… 

 

 29) Έρσ βηψζεη δηαθξίζεηο απφ εθπαηδεπηηθφ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

ιφγσ πίζηεο ζε άιιε ζξεζθεία 

               α.) Ναη 

               β..) ρη  
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               γ.) Αελ ζπκάκαη 

               δ.) Άιιν……………………………………………………………….. 

 30) Η δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, βνεζάεη πεξηζζφηεξν ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή κνπ 

α .) Πνιχ 

β.) Ώξθεηά 

γ.) Λίγν 

δ.) Άιιν………………………………………………………………… 
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Γεκηνπξγψληαο έλα θαηάιιειν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο κε 

ΓΑΦ: Υσξνηαμηθή δηαξξχζκηζε, νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

αίζνπζαο δηδαζθαιίαο  

Creating a suitable and friendly learning environment for students with ASD: Spatial 

arrangements, organization and equipment in the school and the classroom 

Θεφδσξνο Φισξίδεο, πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δληαμηαθήο Δθπαίδεπζεο ΑΜΘ  

Theodoros Floridis, Moderator of special and inclusive education, floridist@gmail.com 

 
 

 

Abstract: One of the hallmark characteristics of people with autism spectrum disorders 

(ASD) is their unusual response to sensory stimuli, such as loud noises, light reflections and 

textures. Therefore, a learning environment overloaded with visual stimuli, external noises or 

visual and sound reflections can have an impact on calmness, and affect the behavior, learning 

and safety of these students. The aim of this article is to introduce different spatial 

arrangements and interventions, which can be applied by every teacher, in order to build a 

classroom environment that fits the needs of students with ASD, both in mainstream and 

special schools. Based on bibliographic references on the characteristics of people with ASD, 

government guidelines for public building and school construction, and practices by special 

education teachers as found online, the article suggests specific arrangements and 

modifications to ensure a more functional classroom for students with ASD.  

Keywords: Autism Spectrum Disorders (ASD), learning environment, spatial arrangements 

and modifications 

Πεξίιεςε: Έλα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Αηαηαξαρέο ηνπ Ώπηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο (ΑΏΦ) είλαη ε αζπλήζηζηε απφθξηζε ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα φπσο, νη 

δπλαηνί ζφξπβνη, νη αληαλαθιάζεηο ηνπ θσηφο θαη νη πθέο. Γηα ην ιφγν απηφ έλαο ρψξνο 

κάζεζεο ππεξθνξησκέλνο κε νπηηθά εξεζίζκαηα, κε εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο ή νπηηθέο θαη 

ερεηηθέο αληαλαθιάζεηο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ εξεκία θαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά, 

ηε κάζεζε θαη ηελ αζθάιεηα απηψλ ησλ καζεηψλ. ηφρνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα 

αλαθεξζνχλ ρσξνηαμηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο ξπζκίζεηο, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ απφ 

ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ, έηζη ψζηε ην πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο ζρνιηθήο ηάμεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ΑΏΦ. Ώμηνπνηψληαο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ, ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο επίζεκσλ θνξέσλ 

δφκεζεο δεκνζίσλ θηεξίσλ θαη ζρνιείσλ θαη πξαθηηθέο δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην δηαδίθηπν, πξνηείλνληαη ξπζκίζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ κηα πην ιεηηνπξγηθή ηάμε γηα ηνπο καζεηέο κε ΑΏΦ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Αηαηαξαρέο ηνπ Ώπηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΑΏΦ), πεξηβάιινλ κάζεζεο,  
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ρσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο 

Δηζαγσγή 

Ο απηηζκφο ή Αηαηαξαρέο Ώπηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΑΏΦ) είλαη ρξφληεο λεπξναλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιείςεηο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη απφ πεξηνξηζκέλα θαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ελδηαθεξφλησλ. Σα άηνκα κε ΑΏΦ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα θαη ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη 

επηδεηθλχνπλ θαληαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ελδηαθεξφλησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηεξενηππηθέο επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ή ηειεηνπξγηθά πξφηππα, 

δπζθνξία ζε αιιαγέο θαη κεηαβάζεηο, θαζψο θαη έλα αζπλήζηζην ελδηαθέξνλ ζε 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (American Psychiatric Association, 2013). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά πνηθίινπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα άηνκα 

κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηα θαη λα εκθαλίδνπλ αθξαίεο αληηδξάζεηο ζε αηζζεηήξηα 

θαη πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (ππεξεπαηζζεζία), ελψ θάπνηα άιια δελ αληαπνθξίλνληαη 

θαζφινπ ζηα ίδηα εξεζίζκαηα (ππνεπαηζζεζία). Γεληθά, ηα άηνκα κε ΑΏΦ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθά αηζζεηεξηαθά πξνθίι πνπ εθδειψλνληαη κε δηαθνξεηηθέο απνθξίζεηο ζηα 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (Anderson, 1998 · Faherty, 2014). 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληίιεςεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα κε ΑΏΦ  ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο εζηίαζεο ζε κέξε ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ ή αληηθεηκέλσλ 

θαη ηελ αδπλακία ηεο νιηζηηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη κε ειιείςεηο ζηνλ 

πξνθαζνξηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ελεξγεηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ 

αληηδξάζεσλ ζε απξνζδφθεηεο θαηαζηάζεηο θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ γηα 

ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ (Μαπξνπνχινπ, 2011).  

Δ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ ζπλδέεηαη θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην ρψξν θαη 

εμαξηάηαη απφ ηνλ εηδηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο λνήκαηνο ή νξγάλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

ηα ραξαθηεξίδεη (Baumers and Heylighen, 2010). Σα βαζηθφηεξα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ κε ΑΏΦ θαη 

κπνξνχλ λα ηνπο δηεγείξνπλ θαη λα επηδξάζνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά, ηελ εξεκία θαη ηελ 

αζθάιεηά ηνπο ζρεηίδνληαη κε: Σα ζχλζεηα κνηίβα θαη ηα ρξψκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη 

ελνριεηηθά θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθά γηα ηα άηνκα απηά. Σν ζφξπβν απφ ηνπο δηαδξφκνπο ή 

ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηνπο πξνθαιεί δπζαξέζθεηα ή λα είλαη θαη 

νδπλεξφο. Σελ  αηζζεηεξηαθή ππεξθφξησζε ηεο ηάμεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα κελ είλαη κφλν 

άβνιε, αιιά πξαγκαηηθά δπζάξεζηε. Σνπο θσηεηλνχο ηνίρνπο πνπ γεκίδνπλ κε εξγαζίεο θαη 

αθίζεο, νη νπνίεο, αλ θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, κπνξεί λα 

είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθέο. Σνλ θζνξίδνληα θσηηζκφ, ηνπο ηδηαίηεξα θσηεηλνχο ρψξνπο θαη 

ηηο αληαλαθιάζεηο ηνπ θσηφο πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνθαινχλ αλεζπρία. Σνπο ζηελνχο 

δηαδξφκνπο θαη ηνπο ππεξθνξησκέλνπο ρψξνπο, νη νπνίνη δχλαηαη επίζεο λα πξνθαιέζνπλ 

άγρνο ζηνπο καζεηέο πνπ είλαη αλήζπρνη ζε ζπγθεληξψζεηο αλζξψπσλ (Ozonoff and Rogers 
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2005 · Plimley, 2004 · Willis, 2009). 

Χζηφζν, ηελ εμάπισζε ησλ δνκψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ηελ γξήγνξε εηζαγσγή ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο φισλ ησλ καζεηψλ κέζα ζηα γεληθά ζρνιεία δελ αθνινχζεζε θαη κηα 

ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε πνιηηηθή γηα ηελ θαηάιιειε δηαξξχζκηζε θαη δηακφξθσζε ησλ 

ζρνιηθψλ ρψξσλ.  Σα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά θηήξηα θαη νη ζπλήζεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δελ 

είλαη νξγαλσκέλεο, νχηε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο. Πνιιά ζρνιεία ζηεγάδνληαη ζε θηήξηα ηα νπνία αλνηθνδνκεζήθαλ πξηλ απφ 

αξθεηά ρξφληα θαη ζπλεπψο δελ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο θηεξηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο, δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, δελ εμππεξεηνχλ ηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο, νχηε αληαπνθξίλνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο θαη καζεζηαθέο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ (Γεξκαλφο, 2006 · Παζραιίδνπ, 2013). Οη 

εθπαηδεπηηθνί δε απφ ηε κεξηά ηνπο ζεσξνχλ φηη είλαη νη ιηγφηεξν αξκφδηνη γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ θαη θηεξίσλ, ζεσξψληαο σο πιένλ 

αξκφδηνπο γη‘ απηφ ηνπο Αήκνπο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπο Αηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο (Ραθηηδή, 2015).   

Σν δήηεκα ηεο ρσξνηαμηθήο δηαξξχζκηζεο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ ζπλδέεηαη βέβαηα θαη κε 

ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. ηαλ γηα ηα ππφινηπα παηδηά ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ ζην ζρνιείν είλαη ε δηδαζθαιία, ε εθαξκνγή 

θαλφλσλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ε αδπλακία πξφβιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε θαη 

ηελ επηθνηλσλία θαζηζηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο βαζηθφ παξάγνληα απνθπγήο 

ησλ θηλδχλσλ θαη αζθάιεηάο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ βαζηθφ κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

λα αλακνξθψλνπλ, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο, κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ εληάζεσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ παηδηψλ 

κε ΑΏΦ, φζν θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ώπηφ δε ζεκαίλεη βέβαηα φηη ε εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ απηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ δελ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ζπλεπψο δελ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί (Ivey, 

2007). 

1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα 

ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ 

Ο ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ, κηα εηδηθή ηάμε ή έλα ηκήκα ζπλεθπαίδεπζεο καζεηψλ κε θαη ρσξίο 

αλαπεξίεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο 

θαη ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα δηακνξθψλνληαη εμαζθαιίδνληαο ηα παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε αιιαγέο κε βάζε ηηο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ 

ρξεζηψλ θαη πνηθίισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε ΑΏΦ, 

ε επειημία δε ζπλεπάγεηαη ζπλερή αιιαγή ηεο δηαξξχζκηζεο θαη ησλ πιηθψλ ηεο 

ηάμεο, αιιά θπξίσο έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη δπλαηφ λα δηακνξθσζεί γξήγνξα θαη 
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θαηάιιεια. Σα ειαθξηά θαη θνξεηά πιηθά δηδαζθαιίαο θαη ηα δηαρσξηζηηθά ρψξνπ, 

γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξα κηθξνχο ή κεγαιχηεξνπο 

ρψξνπο γηα νκαδηθή ή αηνκηθή εξγαζία θαη λα εμαζθαιίζνπλ ζεκεία «θαηαθπγήο», 

μεθνχξαζεο, παηρληδηνχ ή ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ. 

 Αζθάιεηα. Ο ρψξνο θαη ηα πιηθά ηεο ηάμεο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηηο απεηιέο, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη επράξηζηα γηα ηνπο καζεηέο. Οη πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο 

ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ αθνξνχλ βέβαηα φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα ηνπο καζεηέο κε 

ΑΏΦ φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην εηδηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα πξνρσξνχλ θαη ζε 

εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο, εμεηάδνληαο ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζέλα καζεηή μερσξηζηά. 

 Έληαμε ζηε θνηλφηεηα. Ο ζεβαζκφο θαη ε έληαμε ζηελ θνηλφηεηα απνθηά ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηα παηδηά πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε απηηζκφ. Κάζε ζρνιείν πνπ θηινμελεί 

καζεηέο κε ΑΏΦ πξέπεη λα κελ είλαη απνκνλσκέλν γεσγξαθηθά ή θνηλσληθά θαη λα 

παξέρεη επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε ηε γεηηνλία θαη ηελ θνηλφηεηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα νθείιεη λα πξνσζεί θαη κηα ζεηηθή θαη παξαγσγηθή εηθφλα ηνπ απηηζκνχ 

ζηελ θνηλσλία.        

 Μηληκαιηζκφ. Δ ηνπνζέηεζε ζην ρψξν ησλ απαξαίηεησλ κφλν πιηθψλ, ε εμάιεηςε 

πνιιψλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ, φπσο αθίζεο, αλαξηήζεηο θαη αλαθνηλψζεηο θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θάλνπλ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο λα κελ 

θαίλεηαη ρανηηθή θαη γεκάηε θαη απνηξέπνπλ ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζχγρπζε 

ησλ παηδηψλ.  

 αθήο νξγάλσζε, θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. Σν 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλν θαη πεξηνξηζκέλν θαη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα λα νξγαλψλεηαη ζε δηαθξηηά δηακεξίζκαηα. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ηάμεο 

θαη ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη νπηηθά θαη ρσξηθά θαζνξηζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο. 

Σα άηνκα κε ΑΏΦ αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο νπηηθέο απφ ηηο πξνθνξηθέο εληνιέο. 

Ο θαζνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

αλάξηεζε πξνγξακκάησλ, επεμεγεκαηηθψλ πηλαθίδσλ θαη εκεξνινγίσλ ζηελ ηάμε 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ. 

 Υσξνηαμηθή αθνινπζία. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ γηα 

ξνπηίλα θαη πξνβιεςηκφηεηα, είλαη αλαγθαίν ην ζρνιείν λα νξγαλψλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε ρξήζε ησλ ρψξσλ πνπ επηηξέπεη ηελ 

απξφζθνπηε κεηάβαζε απφ κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ επφκελε. Εδαληθά ηα καζήκαηα 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δψλεο «πςειήο δηέγεξζεο» πνπ 

απαηηνχλ απμεκέλε εγξήγνξζε, φπσο ηα καζήκαηα κνπζηθήο θαη γπκλαζηηθήο θαη 

«ρακειήο δηέγεξζεο», φπσο ε δηδαζθαιία έλαο πξνο έλαλ ή ζε κηθξέο νκάδεο. 

Σαπηφρξνλα, θάπνηνη ρψξνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο «κεηαβαηηθέο 

πεξηνρέο» γηα ην πέξαζκα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ απμεκέλε δηέγεξζε, ζε 
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άιιεο κε ρακειφηεξν επίπεδν εγξήγνξζεο θαη αληίζηξνθα. Χο ηέηνηνη ρψξνη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηα ήζπρε γσληά ζην θνπαγηέ ή ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή κηα 

θελή αίζνπζα ζην ζρνιηθφ θηήξην (Mostafa, 2014, p. 151).       

 Ηδησηηθφηεηα. Δ εμαζθάιηζε ελφο «ηδησηηθνχ» ρψξνπ γηα εξεκία θαη ραιάξσζε θαη ε 

δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζε απηφλ πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ θηινμελνχλ καζεηέο κε ΑΏΦ. Υψξνπο απηήο ηεο ρξήζεο νη 

δάζθαινη ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο δεκηνπξγνχλ ζπλήζσο κέζα ζηελ ηάμε 

γηα έλαλ ή γηα ιίγνπο καζεηέο. Αελ απνθιείεηαη φκσο λα ππάξρνπλ ηέηνηα ζεκεία θαη 

ζε πην θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη λα απεπζχλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

καζεηέο.  ηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αίζνπζεο, κηθξέο δηακεξηζκέλεο πεξηνρέο θαη 

γσλίεο ζε φιν ην θηήξην κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απηνχο ηνπο ήζπρνπο ρψξνπο 

δηαθπγήο.  

 Πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα 

παξέρεη πνηθίιεο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο θαη λα απνηειείηαη απφ ελδηαθέξνληα 

αληηθείκελα πνπ πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα δξάζνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα 

ζπλεξγαζζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ. 

 Οηθεηφηεηα. Δ ζρνιηθή ηάμε πξέπεη λα είλαη επράξηζηε θαη νηθεία θαη φρη έλα 

απνζηεηξσκέλν θαη ηππνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο, έηζη ψζηε ηα καζήκαηα λα 

γίλνληαη επράξηζηα θαη δηαζθεδαζηηθά  (Scott 2009 · Vogel 2008).  

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ν Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηεξίσλ (2008) ζε νδεγφ κειεηψλ 

πνπ εμέδσζε γηα δηδαθηήξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Βηδηθφηεξα δε γηα ηα 

άηνκα κε δπζθνιία ζηελ αληίιεςε θαη ηελ επηθνηλσλία αλαθέξεη επηγξακκαηηθά φηη: «Ζ 

απινπνίεζε ησλ ρψξσλ δηαθίλεζεο, ε ρξήζε ζεκάλζεσλ κε ελδείμεηο κε ρξσκαηηθέο 

αληηζέζεηο, ηα έληνλα ερεηηθά ζήκαηα βειηηψλνπλ ηελ ζρέζε ησλ αηφκσλ απηψλ κε ην 

πεξηβάιινλ» (ζει. 51).  

Ώλάινγεο ξπζκίζεηο αλαθέξνληαη θαη ζην αληίζηνηρν Αειηίν Αεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Δλσκέλνπ 

ΐαζηιείνπ ηνπ 2009, κε ηνλ ηίηιν «ρεδηαζκφο γηα παηδηά κε αλαπεξία θαη παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». χκθσλα κε απηφ, ηα ζρνιηθά θηήξηα πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ απιή δηάηαμε, θαζψο θαη απφ ήξεκνπο, κηθξνχο θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλνπο ρψξνπο 

ρακειψλ εξεζηζκάησλ. Ο θσηηζκφο ηνπο πξέπεη λα είλαη έκκεζνο θαη κε εθηπθισηηθφο θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη νπδέηεξα ρξψκαηα. Πξνηείλεηαη επίζεο λα παξέρεηαη  θαιή αθνπζηηθή 

θαη θαιή κφλσζε γηα λα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε έληνλνπο εμσηεξηθνχο 

ζνξχβνπο.  Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελδείθλπηαη λα είλαη αλζεθηηθά θαη λα δηαζέηνπλ 

κεραληζκνχο πξνζηαζίαο. Σέινο, είλαη αλάγθε λα δηαηίζεληαη αζθαιείο εζσηεξηθνί θαη 

εμσηεξηθνί ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζα κπνξνχλ λα 

απνζχξνληαη θαη λα εξεκνχλ θάζε θνξά πνπ ζα ρξεηαζηεί  (DfEE, 2009, p.119). 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 374 of 452                                                                                                              

2. Παξεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρνιείν θαη ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε δηνίθεζε ησλ 

ζρνιείσλ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζε θάπνηα δεηήκαηα, φπσο ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη ε δηαξξχζκηζή ηεο ή λα πξνβνχλ ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηελ 

απινπνίεζε ησλ ρψξσλ θαη ηελ απνθπγή εκπνδίσλ. ε ηάμε εηδηθνχ ζρνιείνπ, φπνπ θνηηνχλ 

κφλν καζεηέο κε ΑΏΦ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ λα  απνθχγνπλ ηνπο 

ελνριεηηθνχο παξάγνληεο, λα επηιέμνπλ ηελ πιένλ θαηάιιειε αίζνπζα θαη λα δηακνξθψζνπλ 

αλάινγα ηνπο ρψξνπο. ηελ ηππηθή ηάμε ή ην ηκήκα έληαμεο φκσο παξαβξίζθνληαη 

ηαπηφρξνλα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο θπζηθέο, λνεηηθέο ή επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο πνπ 

απαηηνχλ θαη άιιεο πξνζαξκνγέο θαη ζπλεπψο ε δηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο δελ 

κπνξεί λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο αλάγθεο κεξηθψλ κφλν καζεηψλ.  

ηηο κηθηέο ηάμεηο ζπλεθπαίδεπζεο, ζηηο νπνίεο θνηηά έλαο ή ιίγνη καζεηέο κε ΑΏΦ, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά θάλνληαο βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεπζεηήζεηο φπσο νη παξαθάησ: 

 Καζνξηζκφο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηεο ρξήζεο ηνπ θάζε ρψξνπ κε ζπλερή 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. εκεία ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη πξνζέιεπζεο ή απνρψξεζεο, αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο 

θαη δηδαζθαιίαο, αλάγλσζεο ή παηρληδηνχ. Γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ μερσξηζηψλ 

ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαθηλνχκελα δηαρσξηζηηθά, 

ρακειά έπηπια, δηαθνξεηηθνχ ρξσκαηηζκνχ θαιχκκαηα δαπέδνπ, φπσο ραιηά ή κνθέηεο ή 

ζεκάλζεηο ζην πάησκα.   

 Πξνζεθηηθή επηινγή ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο πνπ ζα θηινμελνχλ καζεηέο κε ΑΏΦ κε 

βαζηθφ θξηηήξην ηελ εμαζθάιηζε ελφο ήζπρνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. ηελ αλάγθε ε 

πφξηα θαη ηα παξάζπξα ηεο ηάμεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηά γηα λα ηελ απνθπγή 

εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ ή άιισλ ελνριήζεσλ.  

 Οξηνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ κίαο πξνζσπηθήο 'δψλεο' γηα ηνπο καζεηέο κε ΑΏΦ, αλάινγε κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζέλα. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί έλα 

πξνζπκθσλεκέλν κέξνο ηνπ δηδαθηεξίνπ πνπ παξέρεη αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εξεκίαο λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο γηα λα πεγαίλνπλ φηαλ αηζζάλνληαη ππεξθνξησκέλνη 

απφ αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα ή άγρνο.  Ώπηφ κπνξεί λα είλαη κηα κηθξή ήζπρε αίζνπζα ή 

έλα ζεκείν ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φκσο φηη 

ην κέξνο απηφ δελ ζα εθιακβάλεηαη σο ρψξνο ηηκσξίαο ή πνηλήο (Μαπξνπνχινπ 2011, 

ζει. 91-95).  

 Υξήζε κηαο δψλεο-πεξηνρήο κφλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε θάζε ζρνιηθή ηάμε είλαη 

ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ην δηθφ ηνπ ρψξν φπνπ θπιά ηα αξρεία ηνπ, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή επηθίλδπλα πιηθά. ΐέβαηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αίζνπζαο 

αθηεξψλεηαη ζηνπο καζεηέο, σζηφζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη γηα ηελ 
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δηεπθφιπλζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ππάξρεη θαη έλαο ρψξνο ή ληνπιάπη 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ/νπο εθπαηδεπηηθφ/νχο. Ώπηφο ν ρψξνο απνηειεί θη έλαλ 

ηξφπν γηα λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπο 

θαη λα ηεξνχλ απηά ηα φξηα ζην ζρνιείν, ην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα.   

 Ώμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν θαη ζπλερή έιεγρν, έηζη 

ψζηε ην θσο λα δηαρέεηαη φζν ην δπλαηφ πην νκνηφκνξθα ζηελ ηάμε θαη λα απνθεχγνληαη 

ελνριεηηθέο αληαλαθιάζεηο θαη ιάκςεηο ζηνλ πίλαθα, ζε ηδάκηα ή ζε θαζξέθηεο. Δ 

ηνπνζέηεζε ζηα παξάζπξα ζθηάζηξσλ, ξνιψλ ή θνπξηηλψλ πνπ ξπζκίδνπλ ην ειηαθφ θσο 

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ αλάγθε. Γηα ηνλ ίδην ζηφρν ν ηερλεηφο θσηηζκφο κπνξεί 

εθνδηαζηεί κε ξπζκηζηέο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο, έηζη ψζηε λα επηηξέπνληαη νη 

απμνκεηψζεηο ηνπ θσηφο, ελψ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ηάμε θαη πξφζζεηνη 

ιακπηήξεο ή θσηηζηηθά σο έκκεζεο πεγέο θσηηζκνχ. 

 Παξφκνηεο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζηελ αθνπζηηθφηεηα ηεο ηάμεο, έηζη ψζηε λα 

κεηψλνληαη ή λα απνθεχγνληαη νη αληερήζεηο θαη αλαθιάζεηο ηνπ ήρνπ. Χο ερνκνλσηηθά 

ή ερναπνξξνθεηηθά πιηθά κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία ηεο αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο εηδηθά πάλει, αληηθξαδαζκηθά πιηθά πνπ κεηψλνπλ ηνπο θηχπνπο πνπ 

παξάγνληαη ζηνλ επάλσ φξνθν θαη ηηο δηπιαλέο αίζνπζεο ή αθφκα θαη απιά πιηθά, φπσο 

απγνζήθεο θαη ηζφρεο, ηα νπνία έρνπλ θάπνηεο κηθξέο ερνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο.  

 Σαθηνπνίεζε ησλ πηλάθσλ αλαθνηλψζεσλ, κείσζε ησλ αλαξηήζεσλ θαη ρξεζηκνπνίεζε 

νπδέηεξσλ θαη ραιαξσηηθψλ ρξσκάησλ ζην θφλην ηνπο θαη ηνπο ηνίρνπο. Σα ελνριεηηθά 

θαη ππεξβνιηθά δηεγεξηηθά ρξψκαηα ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ελδείθλπηαη λα απνθεχγνληαη. 

Ώλαγθαίεο σζηφζν θξίλνληαη θαη νη ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο ζε επηθάλεηεο κε δηαθνξεηηθή 

ρξήζε, φπσο γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο θαη ηηο πφξηεο, έηζη ψζηε νη καζεηέο 

λα ηηο αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα. 

 Ώμηνπνίεζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, φπσο ληνπιάπεο, εξκάξηα, ζπξηάξηα θαη θνπηηά γηα 

λα απνθεπρζεί ε αηζζεηεξηαθή ππεξθφξησζε ηεο ηάμεο. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

πξνηηκάηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θπζηθά πιηθά θαη λα ηνπνζεηνχληαη 

πεξηκεηξηθά θη φρη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο, έηζη ψζηε λα κελ απνηεινχλ εκπφδηα ή λα 

πεξηνξίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ καζεηψλ.  

 Ώπνκάθξπλζε απφ ηελ ηάμε αληηθεηκέλσλ ή αθηζψλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ θάπνην 

δηδαθηηθφ ζηφρν ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε νη 

καζεηέο κε ΑΏΦ λα κελ επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο ή 

ζε πεξηηηέο πιεξνθνξίεο. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ ηάμε. Σα πξνγξάκκαηα κε απηνθφιιεηα ηχπνπ ζθξαηο, φπνπ 

κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπλδένληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο κε βέιε ή λα δηαγξάθεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηειείσζε, κπνξνχλ λα 

απνβνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο. Μπνξνχλ αθφκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη πξνεηδνπνηήζεηο γηα επεξρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
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ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Υξήζε νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε εηθφλεο θαη πηλαθίδεο πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο 

γηα ην πξφγξακκα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 Σνπνζέηεζε ζπλαγεξκψλ ή θνπδνπληψλ πνπ πξνεηδνπνηνχλ φηαλ αλνίγεη ε πφξηα ή ην 

παξάζπξν, φηαλ είλαη αλαγθαίν, γηα λα ειέγρνληαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ. 

Ώλάινγε ρξήζε κπνξνχλ λα έρνπλ θαη νη πξνζηαηεπηηθέο ζήηεο παξαζχξσλ ή νη 

κεηαθηλνχκελνη θξάρηεο. 

 Έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ φπνπ βξίζθεηαη ην ζξαλίν ηνπ καζεηή κε απηηζκφ. ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα κεηψλνληαη νη ζφξπβνη θαη λα απνθεχγνληαη νη δηαζπάζεηο. Κάπνηα παηδηά 

κπνξεί λα αηζζάλνληαη πην άλεηα ζηελ αξρή ή ην ηέινο κηαο ζεηξάο θαη φρη ζην θέληξν 

ελφο πιήζνπο αλζξψπσλ. πλήζσο πξνηηκνχληαη ζέζεηο καθξηά απφ ηελ πφξηα θαη ην 

παξάζπξν θαη δίπια ζηνπο ιηγφηεξν αλήζπρνπο καζεηέο.  

 Βμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα λα θηλνχληαη νη καζεηέο ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη κέζα ζηελ ηάμε θαη απνθπγή ζηελψλ δηαδξφκσλ αλάκεζα ζηα έπηπια πνπ 

είλαη ζίγνπξν φηη θάπνηα ζηηγκή ζα πξνθαιέζνπλ ζηξίκσγκα ησλ καζεηψλ θαη άγρνο ζε 

απηνχο πνπ αλαζηαηψλνληαη ζε ζπλσζηηζκνχο αηφκσλ. 

 Αεκηνπξγία ρψξσλ θξνληίδαο θαη πγηεηλήο. Πξφθεηηαη γηα ην ζεκείν φπνπ ην βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ παξέρεη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, έλδπζεο ή ζίηηζεο ζε καζεηέο πνπ ηηο 

ρξεηάδνληαη. Οη καζεηέο απηνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνχ ζα κεηαβνχλ ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηαζηνχλ ζσκαηηθή θξνληίδα. Με ηε δηαξξχζκηζε απηή εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε 

ηδησηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, φζν θαη ε πγηεηλή ηεο ηάμεο. 

 ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, ίζσο λα είλαη πην άλεηα νη καζεηέο κε απηηζκφ λα θάζνληαη 

καθξηά απφ ηε ζθελή ή απφ ηα ερεία, πξνθεηκέλνπ λα κελ εθηίζεληαη ζε έληνλνπο ήρνπο 

απφ κνπζηθή, ζε κηθξνθσληζκνχο ή ζε δπλαηφ θσηηζκφ πξνβνιέσλ. 

 Αηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ γξαθείνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα επηηξέπεη ηελ επίβιεςε θαη ππνζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ κέζα 

ζηελ ηάμε (Altenmüller-Lewis, 2017 · Beaver, 2006 ·  McAllister , 2010 ·  Mcallister and 

Maguire, 2012 · Scott 2009 · Whitehurst, 2006) . 

Μηα ζπλήζεο ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε ΑΏΦ πνπ κπνξεί επίζεο λα ειεγρζεί ή λα 

απνηξαπεί κε ξπζκίζεηο φπσο νη παξαπάλσ είλαη νη ηάζεηο θπγήο ή ε ζπκπεξηθνξά 

απφδξαζεο (escaped behaviors).  Καηά ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο ην παηδί 

αξλείηαη λα εθηειέζεη κηα δξαζηεξηφηεηα, απνκαθξχλεηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή απηνχ πνπ 

ην θξνληίδεη, αθήλεη γξήγνξα θάηη δπζάξεζην ή πάεη θάπνπ ρσξίο άδεηα, θιαίεη, θιαςνπξίδεη 

ή εθδειψλεη επηζεηηθφηεηα. Οη ηάζεηο απφδξαζεο κάιηζηα είλαη ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε ΑΏΦ, κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα κηζά απφ απηά 

ηα παηδηά (Love, Carr and LeBlanc 2009).  

πλνπηηθά, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο παξέρεη έλα ζχλνιν 
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εξεζηζκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο κε ΑΏΦ ζε κηα θαηάιιειε ή 

αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη γηα ην ιφγν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε παξάγνληεο φπσο: α) Δ βαζηθή δηάηαμε ηεο ηάμεο, ε αλαδήηεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ πεξηζζφηεξε εζπρία (quiet areas) 

θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ κε θαηάιιεια πιηθά γηα εξγαζίεο. β) Δ αιιαγή ή δηεπζέηεζε ηεο 

ζέζεο ησλ καζεηψλ, ε αλαδηάηαμε ησλ επίπισλ θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ καζεηή πην θνληά ζην 

δάζθαιν. γ) Δ απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή απφ ζπκκαζεηέο ηνπ κε αξλεηηθέο επηξξνέο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ δίπια ζε απηνχο πνπ ηνλ εληζρχνπλ ζεηηθά. δ) Δ ιήςε κέηξσλ ελεκέξσζεο 

θαη ππνζηήξημεο ηνπ καζεηή ζε κεηαβάζεηο ζε άιιν πεξηβάιινλ ή δξαζηεξηφηεηεο.    

ε θάζε πεξίπησζε ε ιήςε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ πξέπεη λα ζπλππάξρεη κε ηελ πξνζπάζεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

εθδήισζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ελεξγεηψλ (Michael, 1993).   

3. Δπηινγή ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ δηδαζθαιίαο    

Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ΑΏΦ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αλάξηεζε ζηελ ηάμε ελφο πξνζρεδηαζκέλνπ ρξνληθά πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ 

(activity schedule), νπηηθνπνηεκέλεο νδεγίεο, πηλαθίδεο νδεγηψλ θαη ζπζηήκαηα 

απηνθαηαγξαθήο θαη απηναμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ο ρξφλνο είλαη ζπρλά κηα 

απζαίξεηε έλλνηα γηα πνιινχο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Καηά ζπλέπεηα νη 

καζεηέο απηνί πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη νπηηθά πφζν ρξφλν ρξεηάδνληαη γηα λα 

νινθιεξψζνπλ κηα εξγαζία θαη λα κπνξνχλ λα θαηακεηξνχλ ρξνληθέο ή άιιεο αθνινπζίεο. 

Τιηθά πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηελ απαίηεζε θαη είλαη ρξήζηκν λα δηαζέηεη θάζε 

ζρνιηθή ηάμε κε καζεηέο κε ΑΏΦ είλαη  εκεξνιφγηα, ξνιφγηα, θιεςχδξεο, ρξνλφκεηξα θαη 

αξηζκεηήξηα, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ πνζνηηθή θαηακέηξεζε δεδνκέλσλ, ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ θαη έλαλ βαζηθφ ηξφπν 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ γηα κεηαβάζεηο. Άιια απαξαίηεηα πιηθά ζηελ ηάμε είλαη νη 

θαξηέιεο κε εηθφλεο θαη νη ιεδάληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ εθκάζεζε θαλφλσλ απηνειέγρνπ θαη 

νξγάλσζεο ή ζηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ (Lindberg, Walker-Wied and Forjan Beckwith, 

2006). Γεληθφηεξα, ηα πιηθά δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο   καζεηέο κε ΑΏΦ 

πξέπεη λα έρνπλ πνιπαηζζεηεξηαθή ρξήζε, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εξεκία ησλ καζεηψλ, λα 

πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ νκαδηθφηεηα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

επράξηζηνπ θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο. Ώλάινγα δε κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή, ηα επηιεγφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ή 

θαηαζηέιινπλ ηε δηέγεξζε ή βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ αηφκνπ (Dunn, 1997).      

χκθσλα κε αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο
7
, άιια ρξήζηκα πιηθά 

δηδαζθαιίαο θαη ππνζηήξημεο, ηα νπνία θαιφ ζα ήηαλ λα δηαζέηεη κφληκα θάζε ζρνιηθή ηάμε 

ζηελ νπνία θνηηνχλ καζεηέο κε ΑΏΦ είλαη: 

                                                 
7
 https://www.bestcollegereviews.org/lists/5-popular-blogs-for-special-education-teachers/  
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Ώληηθείκελα γηα αλαθνχθηζε απφ ην άγρνο (antistress materials) φπσο καιαθέο κπάιεο, 

θαξέθιεο, ραιηά θαη καμηιάξηα, καιαθά παηρλίδηα κε δηάθνξεο πθέο, ή πιηθά θίλεζεο θαη 

άζιεζεο. Tα αληηθείκελα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο 

καζεηέο λα απαζρνιεζνχλ θαη λα ηζνξξνπήζνπλ ην αηζζεηήξηφ ηνπο ζχζηεκα, λα 

εθηνλψζνπλ ην άγρνο ή ην ζπκφ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα αθαδεκατθή εξγαζία.  

Άκκνο, φζπξηα ή ζθαηξίδηα ζε δνρείν. Παίδνληαο ζηελ επηθάλεηα ηεο άκκνπ νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ κε ην δάρηπιν ή λα ζρεκαηίδνπλ γξάκκαηα θαη αξηζκνχο. Μέζα 

ζηα φζπξηα θαη ηελ άκκν κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ θξπκκέλα αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ. Βίλαη έλαο δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο γηα λα 

πξνζειθχζνπκε καζεηέο κε ππεξεπαηζζεζία, λα βνεζήζνπκε ζηελ αλάπηπμε ιεπηψλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη λα εθηνλψζνπκε ηελ ελέξγεηά ηνπο (Καιχβα, 2005 · Καξηαζίδνπ, 

2004). 

Πξαθηηθέο επηβξάβεπζεο, ζχζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (tokens) θαη θνηλσληθνί 

εληζρπηέο,  φπσο πίλαθεο κε απηνθφιιεηα ή ζθξαγίδεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επξέσο 

δηαδεδνκέλε κέζνδν αλαγλψξηζεο θαη επηβξάβεπζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

ηάμεηο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Καηά ηελ αμηνπνίεζή ηεο φκσο ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

έρεη ππφςε φηη νη ζπλέπεηεο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, πξέπεη λα είλαη άκεζεο, ζπρλέο, έληνλεο θαη 

μεθάζαξεο θαη λα παξέρνληαη πην ζπζηεκαηηθά απ‘ φηη ζηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά 

(Barkley, 1997). 

Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν, αιιά θαη θάζε εξγαιείν πνπ 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (assistive 

technology). Εδηαίηεξα νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά ζε άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία, ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλνπλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Βπηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κε εηθφλα, ήρν θαη πνιπκέζα θαη κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ κάζεζε ζηα άηνκα κε ειιείςεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία (Hetzroni and Tannous, 2004 · Hourcade, Bullock Rest and Hansen 

2012). 

Σα παηρλίδηα πνπ θάλνπλ ην κάζεκα επράξηζην θαη ζχκθσλν κε ηε θχζε ηνπ παηδηνχ. Βθηφο 

απφ ηα παηρλίδηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε, φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, γηα ηα παηδηά κε ΑΏΦ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

φζα πξνάγνπλ ην δηαδξαζηηθφ παηρλίδη θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε 

ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηελ ηππηθή αλάπηπμε (Libby, Powell, Messer and Jordan, 1997). Σέηνηα 

παηρλίδηα είλαη ηα νκαδηθά επηηξαπέδηα, νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα 

ξφισλ θαη κίκεζεο, φπσο πιαζηηθά εξγαιεία, είδε ζπηηηνχ, ηξφθηκα θαη πξντφληα 

θαηαζηεκάησλ (Rachael, Sautter, LeBlanc & Gillett,  2008).  
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πκπεξάζκαηα θαη επηζεκάλζεηο 

Οη ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο δελ ππνθαζηζηνχλ, αιιά ζπκπιεξψλνπλ ηελ ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ επηηήξεζε θαη ηε δηδαζθαιία γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, θαλέλαο ζρεδηαζκφο ή πιηθφ 

δηδαζθαιίαο θαη θακία νξγάλσζε ηεο ηάμεο δελ είλαη δπλαηφ λα αληαπνθξηζεί απφιπηα ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε παηδηνχ κε ΑΏΦ ή ζχλζεηεο επηθνηλσληαθέο 

δπζθνιίεο, δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί εμ νινθιήξνπ ζηηο ππάξρνπζεο θηεξηαθέο θαη πιηθέο 

ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ, ελψ νη δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο εμαξηψληαη θαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Καηά ζπλέπεηα νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ 

απφ κφλνη ηνπο λα εθπιεξψλνπλ θάζε θνξά φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, νη δάζθαινη ηεο ηάμεο θαη νη γνλείο κπνξνχλ 

σζηφζν, ζην βαζκφ πνπ ηνπο αλαινγεί, λα νξγαλψζνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ έλα φζν ην 

δπλαηφ πην ππνζηεξηθηηθφ θαη επράξηζην πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο κε ΑΏΦ, 

θάλνληαο ηηο πιένλ αλαγθαίεο θαη εθηθηέο ρσξνηαμηθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα ηνπο θξαηήζνπλ 

πγηείο, αζθαιείο θαη ραξνχκελνπο. 

Βίλαη ειπηδνθφξν λα δηαπηζηψλνπκε φηη ν επηκειήο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη έλαο απνδνηηθφο ζρεδηαζκφο 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 
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Abstract: The role of the educator in a school unit, is related to many various levels. His 

main concern is to secure and cultivate the proper conditions for the cognitive improvement 

of students, their psycho-emotional development, their stability, as well as the creation of 

collective and cooperative spirit in a multicultural environment. In addition, the educator 

develops a significant role in the area of preventing and managing students' divergent 

behaviours as well as in the area of effective communication with both parents and 

colleagues. In this paper the improper conduct of students is presented and also techniques of 

approaching parents are brought to notice in a way that the communication between the two 

sectors will be both honest and assisted at the same time by the positive environment of the 

school unit. 

Keywords: divergent behaviour, communication, active listening, parents, educator 

Πεξίιεςε: Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα αλάγεηαη ζε πνιιά επίπεδα. 

Κχξην κέιεκά ηνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη θαη λα θαιιηεξγήζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε 

γλσζηηθή βειηίσζε ησλ καζεηψλ, ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζηαζεξφηεηα, 

ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Βπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ αλαπηχζζεη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε 

απνθιηλνπζψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ 

ηφζν κε ηνπο γνλείο-θεδεκφλεο, φζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία 

παξνπζηάδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά καζεηή θαη αλαδεηθλχνληαη πξαθηηθέο 

πξνζέγγηζεο κε ηνπο γνλείο, ψζηε ε επηθνηλσλία ησλ δχν θνξέσλ λα θαηαζηεί αγαζηή, 

ζπλεπηθνπξνχκελε θαη απφ ην ζεηηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία, ελεξγεηηθή αθξφαζε, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθφο 

Δηζαγσγή 

ε κηα επνρή κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηηο έληνλεο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 
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αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή έληαμε ησλ λέσλ αηφκσλ ζηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη πγεηνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δ εθπαίδεπζε, παξά ηηο 

αγθπιψζεηο πνπ ζπρλά αληηκεησπίδεη θαη ηελ εκκνλή ζε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο, θαιείηαη 

λα αλαπξνζαξκφζεη ηηο ηαθηηθέο ηεο θαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο, βειηηψλνληαο ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Κνινβφο & Θσκά, 2015:92). Οη καζεηέο, νη γνλείο-

θεδεκφλεο ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα σζήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ λα πεηπραίλεη θαη λα βειηηψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ, 

κέζα απφ ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηε ζχκπλνηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα ζεηηθφ παηδαγσγηθφ 

θιίκα (Μνπζέλα & Γέξβα, 2012:347; αΎηεο, 2008). 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, αξθεηνί εξεπλεηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα 

πνπ άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα (Γεσξγίνπ, 

2000:143; Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2009:217; Παζηαξδή, 2001:42). Δ ζπλεξγαζία απηή έρεη σο 

θέληξν θαη ζηφρν ηνλ καζεηή. Πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθνχ κνληέινπ ελεξγεηηθήο παξνπζίαο θαη 

εθδήισζεο ζπκπαξάζηαζεο, ελδηαθέξνληνο θαη απνδνρήο πξνο ην παηδί θαη καζεηή 

(Μνπζέλα, 2010:171). 

Ώπφ ηε κία πιεπξά, νη θπζηθνί παηδαγσγνί θαη απφ ηελ άιιε νη επαγγεικαηίεο παηδαγσγνί, 

ιεηηνπξγνχλ φρη ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε, αιιά αιιεινζπκπιεξνχκελνη, κε θνηλφ ζηφρν ηε 

δηαπαηδαγψγεζε θαη νκαιή έληαμε ηνπ καζεηή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Δ βνήζεηα πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ην θάζε έλα απφ ηα ζπζηήκαηα θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη 

επηθνηλσλία είλαη ηδηαίηεξεο αμίαο θαη ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ 

(Epstein & Sheldon, 2002:317). Άιισζηε, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επηδξά ζεηηθά ζηνπο καζεηέο (Γεσξγίνπ, 

2000:144). Ώλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην 

ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θαζελφο 

(πκενχ, 2003:106). 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά καζεηή θαη ζα 

εζηηάζνπκε ζε πξαθηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ελεξγνχο αθξφαζεο, 

θαηά ηελ επηθνηλσλία κε γνλείο-θεδεκφλεο. Σα επηθνηλσληαθά κέζα δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ 

γηα ηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο. Βπηπξφζζεηα, ζα κειεηήζνπκε ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, 

κέζα απφ κηα κειέηε πεξίπησζεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο καζεηή.   

1. Δπηθνηλσλία ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο 

Δ επηθνηλσλία είλαη κηα θνηλσληθή, ακθίδξνκε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ αλζξψπσλ ή 

νκάδσλ κε αληαιιαγή εξεζηζκάησλ, πιεξνθνξηψλ θαη κελπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

απνθσδηθνπνηεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 
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1999:140; Κφθθνο, 1998:55). Σα κελχκαηα πεξηέρνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη 

εθθξάδνληαη ιεθηηθά θαη κε, κε πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ιφγν (Κφθθνο, 1998:74). ηελ 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ππάξρεη έλαο πνκπφο, πνπ θνηλνπνηεί έλα κήλπκα κε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, θαη ν δέθηεο πνπ ην δέρεηαη, κέζσ θνηλνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Γηα λα 

επηηεπρζεί νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ν ξφινο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε ζπλερψο 

αληηζηξέθεηαη, ψζηε λα ππάξρεη απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ θαη λα γίλεηαη αληηιεπηή 

ε θαηαλφεζή ηνπο, ζε έλα θιίκα αιιειεπίδξαζεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζσζηή αληίιεςε 

ησλ πιεξνθνξηψλ (Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 1999:146). Δ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία 

πξνυπνζέηεη ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ λα είλαη ζαθέο, επθξηλέο θαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο εθθξάζεηο, ηηο θηλήζεηο θαη ηηο πξάμεηο (Κφθθνο, 1998:90). Σν κήλπκα 

εθπέκπεη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζθέςεηο θαη δεκηνπξγεί δηάζεζε 

πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο. Γηα κηα επηηπρεκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο ν δέθηεο ζα πξέπεη 

λα επεμεξγάδεηαη ηα κελχκαηα κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη λα δηαηεξεί κηα απφζηαζε απφ ην 

δηθφ ηνπ αμηαθφ ζχζηεκα, ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο θαη εκπεηξίεο, γηα λα κε δεκηνπξγεί 

πξνζρψκαηα ζηελ πξφζιεςή ηνπο (Κφθθνο, 1998:70). 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ε επηθνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθή θαη 

επηδξά ζεηηθά ηφζν ζηνπο καζεηέο, παξέρνληάο ηνπο ζηαζεξφηεηα θαη βειηηψλνληαο ηηο 

ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ (Μνπζέλα, 2010:171). Βπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί απνιακβάλνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

θαη απμάλεηαη ε απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζή ηνπο, γλσξίδνπλ ηα αδχλαηα ζεκεία ησλ 

καζεηψλ θαη αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο (Κσλζηαληίλνπ, 2015; Μπισλάθνπ-Κεθέ, 

2006:61; πκενχ, 2003:101-102). 

Γηα ηελ επίηεπμε επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε θνπιηνχξα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ελζαξξχλεη θαη επλνεί ηέηνηεο 

ηαθηηθέο. Καζνξηζηηθά, επίζεο, ζπκβάιεη ε επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

ην δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπο έξγν, θαζψο θαη ε δηάζεζή ηνπο λα ζπλάςνπλ ζπλέξγεηεο 

καζεηνθεληξηθνχ ραξαθηήξα. ΐέβαηα, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ζπλζήθεο δελ επλννχλ κηα 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Ώπηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζρεηηθήο επηκφξθσζεο γηα απηφ 

ην ζέκα απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ αηζζήκαηνο ειέγρνπ θαη άγρνπο πνπ ηνπο 

θαηαιακβάλεη, θαζψο θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ιφγσ ηνπ κνξθσηηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ, ηεο άγλνηαο, ηνπ θφβνπ γηα ηελ θξηηηθή, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ηελ 

πξνεγνχκελε αξλεηηθή εκπεηξία. Βπίζεο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα 

ζηελ επηθνηλσλία είλαη ε εζληθφηεηα, ε γιψζζα, νη ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο 

(Γεσξγίνπ, 2000:25; Κηηζάθεο, 2017:22; Μπξνχδνο, 2009:259; Παπαδνπνχινπ, 2008:54; 

αΎηεο, 2008:111). 

2. Απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά καζεηή 

Ο εθπαηδεπηηθφο, ζπρλά, ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ, κε ήπην ή πην ζνβαξφ ραξαθηήξα (Νηθνιάνπ, 2013:52; 
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Πνπξζαλίδνπ, 2016:62). Οη απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο άγρνπο 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο είλαη δχζθνιεο ζηε δηαρείξηζή ηνπο, ιφγσ ησλ πνιιψλ 

κνξθψλ θαη εληάζεσλ (Kyriacou, 1996:17). 

Δ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε κηα πξάμε, ζε κηα αληίδξαζε, ζπλεηδεηή ή κε, κέζα 

απφ ηελ νπνία εθδειψλεηαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο, ππνδειψλεηαη ε έθθξαζε κηαο 

εζσηεξηθήο αλάγθεο, εθθξάδεηαη ε ζηάζε θαη ε δηάζεζή καο πξνο ηνπο άιινπο θαη ην 

πεξηβάιινλ καο (Υξεζηάθεο, 2012:153). Δ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη απνδεθηή απφ έλα 

θνηλσληθφ ζχλνιν ή φρη, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη ζηεξίδνληαη ζηα 

πνιηηηζκηθά, εζλνηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξεζβεχνπλ. Οη 

ζπκπεξηθνξέο, ζπλεπψο, πνπ απνθιίλνπλ απφ θάπνηεο λφξκεο θνξηηζκέλεο κε θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζδνθίεο, θαινχληαη αλεπηζχκεηεο, απνθιίλνπζεο, 

πξνβιεκαηηθέο, δηαηαξαγκέλεο. Μπνξεί λα εθδειψλνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, λα 

επαλαιακβάλνληαη γηα κεγάια ή κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα είλαη ελνριεηηθέο γηα θάπνην 

πξφζσπν, λα πξνθαινχλ δπζζπκία θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Καλδαξάθεο, 2004:98; 

Molnar & Lindquist, 2010). 

Οη καζεηέο ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο κεγαιψλνπλ ζε κηα κηθξή κνξθή θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, ηελ νηθνγέλεηα. Οη εηθφλεο, ηα βηψκαηα, νη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ είλαη ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπο, λα εμσηεξηθεχζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

ζπλαληνχλ. Βίλαη νη αγσγνί πνπ κεηαθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Κάπνηεο θνξέο, ηα ζπζηήκαηα ζρέζεσλ 

θαη αιιειεπίδξαζεο έρνπλ αξλεηηθφ θνξηίν, κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη σο 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. ηε ζεκεξηλή, κάιηζηα, επνρή κε ηηο έληνλεο νηθνλνκηθέο 

πθέζεηο, ην νηθνλνκηθφ επίπεδν κηαο νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ησλ παηδηψλ (Νηνιηνπνχινπ, 2015:98) θαη νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξέο 

θαλεξήο επηζεηηθφηεηαο ή ζπγθαιπκέλεο (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998:107). 

3. Μειέηε πεξίπησζεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο 

Ώο ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα παξάδεηγκα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα λα εληάμνπκε 

πξαθηηθέο ελεξγνχο αθξφαζεο θαη επηθνηλσληαθνχ δηαχινπ θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο γνλείο παηδηνχ κε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Ο καζεηήο Ώ.Μ. θνηηά ζηελ πξψηε γπκλαζίνπ κηαο επαξρηαθήο πφιεο. Έρεη γελλεζεί θαη 

κεγαιψζεη ζηελ πφιε απηή θαη νη γνλείο ηνπ είλαη κεηαλάζηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 

εξγάδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, θπξίσο, ρεηξσλαθηηθψλ εξγαζηψλ. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε κεηέξα δελ εξγάδεηαη θαη ν παηέξαο απαζρνιείηαη πεξηζηαζηαθά ζε δηαθφξσλ εηδψλ 

εξγαζίεο. 

Ο καζεηήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν έδεηρλε αξθεηφ ελδηαθέξνλ γηα ηα ζρνιηθά ηνπ καζήκαηα, 

κειεηνχζε θαη ήηαλ εγθιηκαηηζκέλνο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θάπνηα 
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πξνβιήκαηα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θάηη πνπ ζπλερίζηεθε θαη ζηηο αξρέο ηεο πξψηεο 

γπκλαζίνπ. Μεηά απφ έλα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζπδεηήζεηο άξρηζαλ λα αλαθέξνπλ γηα κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ελεξγνχζε θαη εθδήισλε 

ηελ αληίδξαζή ηνπ ν καζεηήο. Αελ ήηαλ ζπλεπήο κε ηηο ζρνιηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

ακειψληαο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ, ελνρινχζε κε ηε ζηάζε ηνπ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, κηιψληαο ρσξίο λα παίξλεη ηνλ ιφγν ή ππνηηκψληαο ιεθηηθά ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Ώξθεηνί εθπαηδεπηηθνί επηζήκαλαλ, φκσο, φηη ήηαλ ηδηαίηεξα ζπλεπήο ζην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ηφζν εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, φζν θαη ζηε κειέηε θαη ηελ άζθεζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζην ζπίηη. Βπίζεο, κε κηα νκάδα κεγαιχηεξσλ παηδηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαιεηκκάησλ ή κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ, ελνρινχζαλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ εθείλνη αληέδξαζαλ, άζθεζαλ θαη ζσκαηηθή βία. Ώξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί, ζηα πξψηα ζηάδηα ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ Ώ.Μ., ηνλ θάιεζαλ 

θαη κίιεζαλ καδί ηνπ, πξνζπαζψληαο λα αληηιεθζνχλ ηελ αιιαγή απηή, αιιά ρσξίο 

απνηέιεζκα. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψζεθε γηα ην ζέκα απηφ, απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο, αιιά θαη απφ κηα νκάδα 

γνλέσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ώ.Μ. είλαη ελνριεηηθή ζην επίπεδν ηεο ηάμεο 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηζεηηθή. Οη γνλείο απηνί εθδήισζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο θαη 

απαίηεζαλ ηελ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ Ώ.Μ. Ο δηεπζπληήο πξνζπάζεζε λα 

ηνπο θαζεζπράζεη θαη ηνπο ππνζρέζεθε φηη ζα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα θάιεζε 

ηνλ ππεχζπλν θαη θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο πνπ θνηηά ν Ώ.Μ. θαη ζπδήηεζαλ ζρεηηθά. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, άκεζα, θάιεζε ηειεθσληθά ηνπο γνλείο ηνπ Ώ.Μ. θαη ηνπο ελεκέξσζε φηη 

ζα ήζειε λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ πξφνδν θαη ηε δηαγσγή ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαζεζπράδνληάο 

ηνπο φηη δελ είλαη θάηη αλεζπρεηηθφ. Ο παηέξαο ηνπ Ώ.Μ., Κ.Μ., ζπκθψλεζε λα πάεη ζην 

ζρνιείν ηελ επφκελε κέξα γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

4. Πξαθηηθέο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο εθπαηδεπηηθνχ κε γνλέα 

ηε ζπκθσλεκέλε ψξα ζπλαληήζεθε ν Κ.Μ. κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ηνλ θαισζφξηζε 

κε έλα ρακφγειν θαη πέξαζαλ ζην γξαθείν ηνπ ππνδηεπζπληή, γηα λα κε δηαθφπηνληαη  απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξφζθεξε θάζηζκα ζηνλ γνλέα θαη θάζηζε 

απέλαληί ηνπ. Μέξνο ηνπ δηαιφγνπ πνπ δηεμήρζε κεηαμχ ηνπο έρεη σο εμήο: 

Βθπαηδεπηηθφο: «αο θάιεζα γηα λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ηε ζρνιηθή πνξεία ηνπ γηνχ ζαο. Ο 

Α.Μ. ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ ζην ζρνιείν ήηαλ πξφζραξνο θαη ήζειε λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γηλφηαλ. ηελ ηάμε, ζην κάζεκά κνπ, αξθεηέο θνξέο ελεξγνπνηνχληαλ θαη 

πξνζπαζνχζε, αθφκε θαη ζε απαηηεηηθά ζεκεία λα αληαπεμέιζεη. Μάιηζηα, απηφ ηνλ 

ηθαλνπνηνχζε θαη ηνπ έδηλε ηδηαίηεξε ραξά. Δπίζεο, ζηα δηαιείκκαηα κε ζπκκαζεηέο ηνπ 

πεξπαηνχζαλ ζηνλ πξναχιην ρψξν θαη ζπδεηνχζαλ». 

Κ.Μ.: «Αθνχ φια είλαη ηφζν θαιά, ηφηε γηαηί κε θσλάμαηε λα έξζσ»; 
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Βθπαηδεπηηθφο: «Θα ήζεια λα επηθνηλσλνχκε κεηαμχ καο, γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

γλσξηδφκαζηε, αθνχ δελ είρε ηχρεη κέρξη ζηηγκήο λα ζαο ζπλαληήζσ, θαη λα αληαιιάζζνπκε 

απφςεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ Α.Μ. ζε γλσζηηθφ θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Ζ 

ζπλεξγαζία καο κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκε γηα φινπο καο». 

Κ.Μ.: «Γίθην έρεηε, κάιινλ βηάζηεθα λα ζαο δηαθφςσ». 

Βθπαηδεπηηθφο: «Μελ αλεζπρείηε. Όπσο, ζαο έιεγα, ν Α.Μ. ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ήηαλ αξθεηά ζπλεξγάζηκνο θαη ππεχζπλνο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Φαίλεηαη φηη ηνπ αξέζεη ε 

κνπζηθή, ηελ νπνία παξαθνινπζεί κε ραξά. Όκσο, πξηλ έλα πεξίπνπ κήλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

άξρηζε λα αιιάδεη». 

Κ.Μ.: «Γελ θηαίεη ν Α.Μ. Σα άιια παηδηά ηνλ πεηξάδνπλ θαη εθείλνο αληηδξά». 

Βθπαηδεπηηθφο: «Σν ηη ζα θάλνπκε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ ηνλ ελνρινχλ, ζα ην δνχκε ζε 

ιίγν. Πξνέρεη, φκσο, λα ζπδεηήζνπκε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Α.Μ. πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ». 

Κ.Μ.: «Μα, νη άιινη ηνλ θνξντδεχνπλ γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ». 

Βθπαηδεπηηθφο: «Αλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, δελ είλαη ζσζηφ, αλ θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ 

αληίιεςή καο. Απφ φ,ηη κπνξψ λα θαηαιάβσ ν Α.Μ., έρεη κηιήζεη ζε εζάο γηα απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ. Καιφ ζα ήηαλ λα δνχκε αλ ζαο έρεη κεηαθέξεη, φπσο πξαγκαηηθά έγηλαλ ηα 

γεγνλφηα ή απέθξπςε θάπνηα απφ απηά»; 

Κ.Μ.: «Ο γηνο κνπ δε ιέεη ςέκαηα». 

Βθπαηδεπηηθφο: «Γελ ακθηζβεηψ φηη ζαο ιέεη ηελ αιήζεηα, αιιά νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα κελ 

πεη φιε ηελ αιήζεηα, θνβνχκελνο θάπνηα αξλεηηθή ζαο αληίδξαζε. Με πξνβιεκαηίδεη ην 

γεγνλφο φηη θέξλεη ζε ακεραλία ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζηελ ηάμε θαη κε αλεζπρεί φηη κπνξεί λα 

γίλεη θαη επηζεηηθφο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν. Μήπσο έρεηε εληνπίζεη εζείο θάπνηνλ ιφγν πνπ κπνξεί 

λα ζπκβαίλεη απηφ»; 

Κ.Μ.: «Σνλ ηειεπηαίν κήλα, … κπνξψ λα ζαο κηιήζσ εκπηζηεπηηθά»; 

Βθπαηδεπηηθφο: «Φπζηθά…» 

Κ.Μ.: «Σνλ ηειεπηαίν κήλα δπζθνιεχνκαη πνιχ λα εξγαζηψ. Όιεο νη πφξηεο είλαη θιεηζηέο. Σα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη έθεξαλ θαη έληαζε ζην ζπίηη θαη θάπνηεο θνξέο, 

ρσξίο λα ην ζέινπκε, δηαπιεθηηδφκαζηε έληνλα κε ηε κεηέξα ηνπ. Όκσο, ν Α.Μ. είλαη θαιφ 

παηδί…» 

Βθπαηδεπηηθφο: «Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ζαο θάιεζα. Να δνχκε ηη ζπκβαίλεη θαη λα ην 

αληηκεησπίζνπκε. Δκείο, σο ζρνιείν, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ εκπιέμνπκε ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε κνπζηθή θαη λα ηε ζπλδπάζνπκε θαη κε άιια καζήκαηα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα δεη ηα καζήκαηά ηνπ απφ άιιε νπηηθή, αθνχ ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αγαπεκέλν ηνπ 

κάζεκα. Καη εζείο απφ ηελ πιεπξά ζαο ζα πξνζπαζείηε λα ηνλ εκςπρψλεηε θαη λα ηνλίδεηε ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη σο παηδί θαη έθεβνο». 
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ηνλ δηάινγν πνπ πξνεγήζεθε ν εθπαηδεπηηθφο δηακφξθσζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη 

εηιηθξηλνχο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ γνλέα θαη ηνλ καζεηή. Δ ελαζρφιεζε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ε πξφζεζε λα βξεζεί ιχζε, έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ γνλέα 

λα εγθαηαιείςεη ηελ επηθπιαθηηθή θαη ακπληηθή ζηάζε θαη λα αηζζαλζεί φηη έρεη θάπνην 

ζχκκαρν ζην πξφβιεκα πνπ απαζρνινχζε θαη ηνλ ίδην. Ο εθπαηδεπηηθφο εζηίαζε ζηνλ γνλέα, 

ηνλ βνήζεζε λα εθθξαζηεί θαη λα απνκαθξχλεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. ε απηφ, 

φκσο, δελ ζπλεηέιεζε κφλν ν πξνθνξηθφο ιφγνο, αιιά θαη ηα κε ιεθηηθά ζρήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ππνζηήξημαλ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (Αηακαληίδνπ, 2014:5; Κνχξηε, 

2007:24; Μνπζέλα, 2010:178). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, πνπ έγηλε ζε ήξεκν κέξνο, ρσξίο παξεκβάζεηο θαη 

δηαθνπέο, ν εθπαηδεπηηθφο θνηηνχζε ζηα κάηηα ηνλ γνλέα κε ελδηαθέξνλ θαη δεζηαζηά, γηα λα 

ηνλ ελζαξξχλεη θαη λα βξνπλ έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο, θαη φρη γηα λα ηνλ θέξεη ζε 

δχζθνιε ζέζε (Μνπζέλα, 2010:178). Βπίζεο, ε έληαζε ηεο θσλήο ήηαλ ζε θαλνληθφ επίπεδν, 

ρσξίο έληνλεο απμνκεηψζεηο, θαη ν ιφγνο εζηηαζκέλνο ζην ζέκα, εθπέκπνληαο επγέλεηα θαη 

εξεκία, εληζρχνληαο, παξάιιεια, ηελ έθθξαζε θαη ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα (Αηακαληίδνπ, 

2014:6). Αελ ππήξραλ πεξηηηέο εξσηήζεηο θαη άζθνπεο δηαθνπέο ηνπ νκηινχληνο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δε ζηάζεθε επηθξηηηθφο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, αιιά πξνζπάζεζε λα 

ηελ θαηαλνήζεη, γη‘ απηφ βξήθε ζπκπαξαζηάηε ηνλ γνλέα ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ απηή 

(Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 2008α:76). χκθσλα κε ηελ Αηακαληίδνπ (2014:6), ε γλεζηφηεηα θαη ε 

απνδνρή ηνπ άιινπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Ο γνλέαο εθηηκήζεθε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηηο 

ηδέεο πνπ πξεζβεχεη θαη αληηκεησπίζηεθε σο ίζνο πξνο ίζν (Κφθθνο, 1998:82). Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαηέβαιε πξνζπάζεηα λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα κελχκαηά ηνπ, ρσξίο 

παξεξκελείεο, αλαιακβάλνληαο θαη έλαλ ξφιν παξαθηλεηηθφ θαη εκςπρσηηθφ. πλφδεπζε ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ γνλέα, ρσξίο λα ην θαηεπζχλεη θαη λα ηαπηίδεηαη κε απηφ, ζπκβάιινληαο 

ζηελ αιιεινεθηίκεζε θαη ζε κηα επηθνηλσλία γφληκε θαη δεκηνπξγηθή. 

5. Δλέξγεηεο ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

Μεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ γνλέα ηνπ καζεηή Ώ.Μ. ν δηεπζπληήο ζπγθάιεζε ηνλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ γηα λα ελεκεξσζεί θαη λα απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ ζα 

έπξεπε λα ηεξήζνπλ. Ώθνινχζεζε κηα ζχληνκε ελεκέξσζε απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 

ν νπνίνο θαηέζεζε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ είρε πξνβεί θαη ηηο ζπλνκηιίεο πνπ είρε κε ηνλ 

καζεηή. Βζηίαζε ζηελ έθηαζε πνπ πήξε ην ζέκα, κε ηελ εκπινθή θαη άιισλ γνλέσλ, θαη 

αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ αξρηθή ηνπ ππνβάζκηζε θαη ηε κε έγθαηξε αλαθνίλσζή ηνπ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Σφληζε φηη κε εξεκία θαη ςπρξαηκία ζα πξέπεη λα αλαιχζνπλ ηα 

δεδνκέλα θαη κε αληηθεηκεληθφηεηα λα πξάμνπλ ην θαιχηεξν γηα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Έπεηηα, ηνλ ιφγν πήξε ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο πνπ είρε ζπλαληεζεί κε ηνλ παηέξα θαη 

κεηέθεξε ηνλ δηάινγν πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο. 
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Έλα έλα ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηαηχπσζαλ ηε ζέζε ηνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

δήηεζαλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. ηελ αξρή νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 

επηθξηηηθνί γηα ηε ζηάζε ηνπ καζεηή θαη ζπκκεξίδνληαλ ηελ άπνςε νκάδαο γνλέσλ πνπ 

ήζειε ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ώθνχγνληαο φκσο θαη γηα ηε 

ζπδήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ γνλέα, άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη άιιεο 

παξακέηξνπο. Θεψξεζαλ φηη ν γνληφο ηνχο εκπηζηεχζεθε γηα λα αλαθνηλψζεη θάηη ηφζν 

πξνζσπηθφ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ εκπηζηνζχλε απέλαληί ηνπο, αιιά θαη ηελ πξνζδνθία γηα 

ηε βνήζεηά ηνπο. Οξηζκέλνη επηζήκαλαλ ηε κηθξή ειηθία ηνπ καζεηή θαη ην κεηαβαηηθφ 

ζηάδην απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην πνπ πξνθαιεί αληηδξάζεηο θαη άγρνο. Κάπνηνη άιινη 

αλαθέξζεθαλ ζηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία θαζηζηά 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Παξφια απηά, θαλέλαο δε 

δηθαηνιφγεζε ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε 

βίαο, ιεθηηθήο θαη κε. 

Οη θαζεγεηέο ηεο κνπζηθήο κίιεζαλ γηα ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή θαη γηα ηελ επηζπκία 

ηνπ λα ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζε κνπζηθά ζχλνια, ρσξίο λα έξρεηαη ζε πξνζηξηβή 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ώθνχζηεθαλ αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ζε ήξεκν θαη 

πνιηηηζκέλν θιίκα, φπνπ θπξηαξρεί ν δηάινγνο, ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ε θαηάζεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο γλψκεο, αιιά θαη ε αθξφαζε ηνπ ζπλνκηιεηή. Βλεπιάθεζαλ, δειαδή, ζε κηα 

ελεξγεηηθή δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, ζπλδπαζκνχ θαη θαηαλφεζεο φισλ ησλ ηνπνζεηήζεσλ 

(Μνπζέλα, 2020:3). 

Ο δηεπζπληήο δηέθνπηε ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ μέθεπγε απφ ην ζέκα θαη 

νδεγνχζε ζε αηέξκνλεο, κε νπζηαζηηθέο ζπδεηήζεηο. Με ελδηαθέξνλ θαη ππνκνλή άθνπγε ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη, φηαλ φινη είραλ θαηαζέζεη ηελ άπνςή ηνπο, ηηο 

ζπλέζεζε κε επγέλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο δηθήο ηνπ 

γλψκεο. ηε ζπλέρεηα, δήηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθαζίζνπλ γηα ηα κέηξα πνπ ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ γηα λα εθηνλσζεί ε θαηάζηαζε, ζηεξηδφκελνη θαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

(Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 2008β:308). 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ, ν καζεηήο λα κελ απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

θαη λα ππάξμεη πην ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα. Οη θαζεγεηέο 

ηεο κνπζηθήο ζα αλαιάκβαλαλ λα πιεζηάζνπλ, λα αθνχζνπλ ηνλ καζεηή θαη λα 

δηακνξθψζνπλ έλα ζπκβφιαην κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο αμηνπνηψληαο νκάδεο καζεηψλ ζα πξνζπαζνχζαλ λα 

επλνήζνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επγελή άκηιια. Βπίζεο, απνθαζίζηεθε ν ππεχζπλνο 

θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, λα ηνπο αλαθνηλψζεη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο γηα πηζαλέο 

παξεκβάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπο. ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ν Ώ.Μ. ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί θαη απφ ζρνιηθφ ςπρνιφγν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ζπκβνιή ησλ γνλέσλ. 

Δ ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ έγηλε ζε θιίκα αιιεινυπνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν 

ηελ εχξεζε ιχζεο, έπεηηα απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε, φπνπ ν θαζέλαο εμέθξαζε ειεχζεξα ηε 

γλψκε ηνπ. Παξάιιεια, ην αλνηθηφ επηθνηλσληαθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε ζπδήηεζε, 
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θαιιηέξγεζε αηζζήκαηα αζθάιεηαο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, αχμεζε ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε, ελίζρπζε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, θαη γεληθφηεξα, πξνψζεζε θαη αλέπηπμε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ (Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 1999:172). 

πκπεξάζκαηα 

Αηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία, γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή, ζε γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, έρεη ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Βίλαη κηα δηαδηθαζία πνιπδηάζηαηε θαη γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη ρξφλνο θαη ςπρηθά απνζέκαηα. ηαλ φκσο, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

φξνπο αιιειεπίδξαζεο, ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, εηιηθξίλεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ θάζε ινγήο πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

πξνο φθεινο ηεο κάζεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο δηακφξθσζεο αμηψλ ηνπ 

καζεηή. 
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Abstract: This workshop describes in detail the design and development of an application for 

mobile devices (mobile phones or tablets) with android. The aim is to integrate this innovative 

application into the educational process. It is aimed at secondary vocational teachers who 

teach in the field of "vehicle technician". The application is part of the "Car Catalyst 

Converters" section of the EPAL class ―Internal Combustion Engines‖ course. This 

application can be modified and used at any level of education. MIT App Inventor 2 will be 

used for its development. This proposal is an accessible introduction to the web development 

environment. Efforts are being made to encourage teachers to use computing in a fun way for 

the benefit of learning. 

Keywords: Application, MIT App inventor 2, Innovation, Computational Thinking. 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε αλάπηπμε κίαο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο (application) γηα θηλεηέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα ή tablet) κε ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα android, ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Σν επίπεδν είλαη 

κέηξηαο δπζθνιίαο. ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε έληαμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ εηδηθφηεηα «ηερληθφο 

νρεκάησλ». Βληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Καηαιχηεο Ώπηνθηλήησλ» ζην κάζεκα Μεραλέο 

Βζσηεξηθήο Καχζεο ηεο Γ ηάμεο ΒΠΏΛ. Πξνηείλεηαη σο ππφδεηγκα γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ 

παξεκθεξψλ εθαξκνγψλ. Με ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο εθαξκνγήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα γηα νπνηαδήπνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, εκπινπηίδνληαο 

ηε δηδαζθαιία. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

θψδηθα MIT App Inventor 2. Δ πξφηαζή απηή είλαη κία πξνζηηή εηζαγσγή ζην δηαδηθηπαθφ 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηνπηθά ζε ππνινγηζηή κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Β., κε επράξηζην ηξφπν, πξνο φθεινο ηεο κάζεζεο. 
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 Λέμεηο θιεηδηά: Βθαξκνγή, ΜΕΣ App inventor 2, Καηλνηνκία, Τπνινγηζηηθή θέςε. 

1. Δηζαγσγή 

θνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο κίαο ηέηνηαο εθαξκνγήο (application) είλαη ε 

έληαμε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

καζεηέο ζα ηελ εγθαηαζηήζνπλ ζε θάπνηα θηλεηή ζπζθεπή (θηλεηφ ή tablet) κε ιεηηνπξγηθφ 

android θαη ζα κειεηήζνπλ αζχγρξνλα ην κάζεκα ηεο εκέξαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο, ηεο εθαξκνγήο ζηελ θηλεηή ζπζθεπή, ν καζεηήο δχλαηαη λα έρεη 

πξφζβαζε ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο ζεσξίαο πνπ δηδάρζεθε, αθνινπζνχκελα απφ 

έγρξσκν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο. ην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγήο έρεη ζπκπεξηιεθζεί απηναμηνιφγεζε κε εξσηήζεηο ζσζηνχ-ιάζνπο. Μεηά ηηο 

απαληήζεηο ηνπ καζεηή ζε θάζε εξψηεζε, εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα κε αλαηξνθνδφηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε γλψζε ηνπ ε αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ζε θάζε κία απφ 

απηέο. Κίλεηξν απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αλππαξμία παξφκνησλ εθαξκνγψλ ζην δηαδίθηπν 

αιιά θαη ζην Play Store ηεο Google. Σν application πνπ αλαπηχζζεηαη κπνξεί λα αλαξηεζεί 

ζην πξναλαθεξφκελν απνζεηήξην εθαξκνγψλ ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη 

απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. Σν δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Google, φκσο ζηε ζπλέρεηα παξαρσξήζεθε ζην 

MIT (Ελζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο). Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ζρεηηθά εχθνιν θαη θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε, γίλεηαη κε ηελ απφζεζε 

νπηηθψλ εηηθεηψλ (πξνγξακκαηηζηηθά πιαθίδηα). Δ εθαξκνγή απηή ζπκπιεξψλεη θαη 

νινθιεξψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο «Καηαιχηεο Ώπηνθηλήησλ». 

Βπηιέμακε ηελ πην εχθνιε δηαδξνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαηά ηελ ησλ εηηθεηψλ. 

1.1.   Ση είλαη ην STEM ζηελ εθπαίδεπζε   

Ώλ αλαδεηήζνπκε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ην αθξσλχκην STEM ζα ζπλαληήζνπκε πνιιέο 

αλαθνξέο φηη πξφθεηηαη γηα κία θαηλνηφκν κεζνδνινγία πνπ εληάζζεη ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία φρη κφλν ηηο βαζηθέο Βπηζηήκεο (Φπζηθή, Υεκεία θ.α.), αιιά επίζεο ηελ 

Σερλνινγία, ηε Μεραληθή (Μεραλνινγία) θαη ηα Μαζεκαηηθά. ηελ Βιιάδα ε κνλαδηθή 

θηλεηηθφηεηα πνπ δηαθαίλεηαη ζήκεξα ζηε κεζνδνινγία STEM ζηα Βιιεληθά ζρνιεία είλαη ε 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηιακβάλεη ζπλαξκνιφγεζε δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ (Engineering) θαη ππνηππψδε πξνγξακκαηηζκφ (Technology). Βθιείπεη φκσο έλαο 

αθφκε θιάδνο γηα λα είλαη πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε STEM. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία 

εθαξκνγή STEM ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θιάδνη. ηελ πεξίπησζε 

πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί φινη νη θιάδνη, ηφηε γίλεηαη αλαθνξά γηα νινθιεξσκέλν STEM. Σν 

αθξσλχκην S.T.E.M. πξνθχπηεη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Science, Technology, 

Engineering, Mathematics. Βίλαη ε ζχγρξνλε θαη θαηλνηφκνο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

αμηνπνηεί 4 θιάδνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Βπηζηήκεο, Σερλνινγία, Μεραληθή θαη 

Μαζεκαηηθά. Πξφζθαηα έρνπλ πξνζηεζεί Art θαη Culture, έηζη ην αθξσλχκην STEM 
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ηξνπνπνηείηαη ζε STEAM θαη STEMAC αληίζηνηρα. Βίλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ηξείο απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο ζηε κεζνδνινγία θαη εηζεξρνκέλεο ηεο κίαο 

λα εμέξρεηαη ε άιιε.  

Δ Beatty A., ζην βηβιίν Successful STEM Education, αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα δηδάμνπλ ηε κεζνδνινγία STEM, φηη πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

αθνινπζήζνπλ θαηάιιειε επηκφξθσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο ζηα 

καζήκαηα. Πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα project (portfolio ή εξεπλεηηθή εξγαζία), λα γίλεη 

πξαθηηθή ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Σν 2015, ην ίδξπκα Jack Kent Cooke επηρνξήγεζε Ώθαδεκίεο θαη Παλεπηζηήκηα κε ην πνζφ 

ησλ 1,6 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά θνηηεηέο πνπ 

επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ ηε κεζνδνινγία STEM. Ώπηφ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, ν πξφεδξνο Obama, ζηηο 13 Μαξηίνπ 2015, δειψλεη φηη 

έρνπλ δηαηεζεί πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ 

STEM ζηελ εθπαίδεπζε, κε ην ζχλζεκα ―εθπαηδεχζηε λα θαηλνηνκνχλ‖, «Educate to 

innovate». ηελ έθζεζε ηνπ Observatory on Borderless Higher Education αλαθέξεηαη φηη 

πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηηο Δ.Π.Ώ. 20–30% ηαιέληα ζην STEM απφ άιιεο ρψξεο. Ώθφκε 

πξνηείλεηαη λα δνζεί VISA (H-1B) ζε κεηαλάζηεο πνπ δηαζέηνπλ Master ή Phd ζην STEM 

πξνθεηκέλνπ λα εξγαζζνχλ. Οη Δλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη εγέηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο 

δηδαθηηθήο. ηε ζειίδα ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ ν Πξφεδξνο Barack Obama επηζεκαίλεη επίζεο φηη 

απαηηείηαη λα εθπαηδεπηεί πιήζνο θαζεγεηψλ εηδηθεπκέλσλ ζην STEM: «One of the things 

that I‟ve been focused on as President is how we create an all-hands-on-deck approach to 

science, technology, engineering, and math… We need to make this a priority to train an 

army of new teachers in these subject areas, and to make sure that all of us as a country are 

lifting up these subjects for the respect that they deserve». President Barack Obama Third 

Annual White House Science Fair, April 2013. 

ε πξάμε (8/7/2015) ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο παξαηεξνχκε ηελ πξνηξνπή 

γηα ζρεδηαζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ην STEM: «Δ έληαμε ηνπ πξνηείλεηαη απφ 

φζνπο ζρεδηάδνπλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηφζν γηαηί εμππεξεηεί θαιχηεξα ηε κάζεζε κέζα 

απφ ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φζν θαη γηαηί γεθπξψλεη ην ράζκα αλάκεζα 

ζηελ επηζηήκε θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ έλα πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ επηζηεκψλ 

απηψλ κέζα απφ έλα κνληέιν έληαμεο κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφηεξν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ 21νπ 

αηψλα».    

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 ν Πξφεδξνο Trump απνθάζηζε λα επελδπζνχλ 279 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, απφ ην ππνπξγείν παηδείαο ησλ ΔΠΏ, ζε πςειήο πνηφηεηαο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ STEM. Ώπηφ έπξεπε λα ζπκβεί άκεζα ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 

2018.   
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Πξφζθαηα δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 2539/24-6-2020 η.β΄ ε ππνπξγηθή απφθαζε 

Φ.7/79511/ΓΑ4 πνπ εηζάγεη ηελ εθαξκνγή ηεο πηινηηθήο δξάζεο «Βξγαζηήξηα Αεμηνηήησλ» 

ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη 

εθπαίδεπζε ζηε κεζνδνινγία STEM. 

1.2.   Καηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε (innovation of education) 

χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002) ν φξνο ―θαηλνηνκία‖ είλαη ην άλνηγκα λέσλ 

παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κεηαξξπζκίζεσλ θαη πηνζέηεζε νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ζηε 

δηδαθηηθή.  

Καηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θαη ε Τπνινγηζηηθή θέςε (Computational Thinking – 

C.T.). χκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Μαπξνπδή, Πέηξνπ, Φεζάθε, (2014): «Δ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ζεσξείηαη θιεηδί γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ ηνπο πνιίηεο ζηε δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

θαηλνηνκία. Βπηπιένλ, ε ππνινγηζηηθή ζθέςε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζέγγηζε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο 

ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ επηζηεκνινγία θαη ηε κεζνδνινγία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δ 

ππνινγηζηηθή ζθέςε έγηλε ην ελλνηνινγηθφ φρεκα κε ην νπνίν ε Πιεξνθνξηθή ζα απνθηήζεη 

ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε». Δ εθαξκνγή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, εληάζζεηαη ζηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, αθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γίλεηαη ρξήζε 

πξνγξακκαηηζκνχ. Βίλαη κία θαηλνηφκνο πξφηαζε αθνχ δελ ζπλαληάηαη ε πξνηξνπή γηα 

ρξήζε ηέηνησλ εθαξκνγψλ απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ. 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο – (Ο.Ο..Ώ.– O.E.C.D.) έθδσζε ην 

βηβιίν ησλ Vincent. et al., (2014). ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν πεξηέρεηαη ζεηξά εξεπλψλ γηα ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ Βπξσπατθή Βθπαίδεπζε. Οη ζπγθξίζεηο δείρλνπλ φηη ην 70% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β.Β. έρνπλ θαζηεξσζεί γηα ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Βπίζεο αλαθέξεηαη φηη ε έληαζε ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ είλαη ζεκαληηθφηεξεο 

ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε παξά ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα. Καηά ηνλ Ο.Ο..Ώ. 

ε θαηλνηνκία δίλεη έκθαζε ζην απνηέιεζκα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ην νπνίν είλαη 

κεηξήζηκν.  

Γλσξίδνπκε εθ πείξαο φηη ηέηνηεο εθαξκνγέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Βιιεληθφ ζρνιείν, 

επνκέλσο είλαη θαηλνηφκεο δξάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληάζζνληαο ηελ 

ππνινγηζηηθή ζθέςε ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα. Ο φξνο ππνινγηζηηθή ζθέςε ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Seymour Papert ην 1980. Δ ζηξαηεγηθή απηή επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα κεηαηξέςνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα ζε επθνιφηεξε δηαδηθαζία (Wing, 2006). Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Σ.Π.Β. ζηε δηδαθηηθή ηνπο δηαδηθαζία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εμαζθεζνχλ 

πξνζπαζψληαο θαη θάλνληαο ιάζε, (Barr, et al, 2011). ηελ πηινηηθή απηή αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνγήο πνπ πξνηείλνπκε, εληάμακε ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ν καζεηήο 
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λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δηάθνξεο θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (mobile learning), φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην θηλεηφ ή ην tablet, ζχγρξνλα ή  αζχγρξνλα, ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θαη ρξφλν, 

σο εξγαιείν κάζεζεο (Louise, 2011). 

1.3.   Τπνινγηζηηθή ζθέςε (Computational Thinking C.T.) 

Μηα άιιε ζεκαληηθή θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε Τπνινγηζηηθή θέςε 

(Computational Thinking– C.T.). χκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Μαπξνπδή, Πέηξνπ, Φεζάθε, 

(2014): «Δ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ζεσξείηαη θιεηδί γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ ηνπο πνιίηεο ζηε δεκηνπξγηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηλνηνκία. Βπηπιένλ, ε ππνινγηζηηθή ζθέςε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ πξνζέγγηζε νπνηνπδήπνηε άιινπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ 

δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ επηζηεκνινγία θαη ηε κεζνδνινγία ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δ ππνινγηζηηθή ζθέςε έγηλε ην ελλνηνινγηθφ φρεκα κε ην νπνίν ε 

Πιεξνθνξηθή ζα απνθηήζεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε». Ο φξνο 

Computational Thinking ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Seymour Papert ην 1980. 

Δ νινθιεξσκέλε STEM πξνζέγγηζε είλαη ζεκαληηθφηαην βήκα γηα ηε ζχλδεζε ηεο 

ππνινγηζηηθήο ζθέςεο κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Δ ζηξαηεγηθή απηή επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα κεηαηξέςνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα ζε κία επθνιφηεξε δηαδηθαζία (Wing, 2006). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο STEM ζηε δηδαθηηθή ηνπο δηαδηθαζία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εμαζθεζνχλ 

ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο πξνζπαζψληαο θαη θάλνληαο ιάζε, (Barr, et al, 2011). ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο πνπ πξνηείλνπκε εληάμακε ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε (Computational 

Thinking) αμηνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ ΜΕΣ Inventor app 2 ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε είλαη 

ζρεηηθά εχθνιε.  

2. Πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε  

Δ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο ησλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζηελ Γ ηάμε ησλ ΒΠΏΛ 

(Αεπηεξνβάζκηα Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε) ζπλερίδεη λα αθνινπζεί κέρξη ζήκεξα ηα 

ζηεξεφηππα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. ηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ 

Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ ζηε δηδαθηέα 

χιε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ησλ δηαθφξσλ κεραλνινγηθψλ 

εηδηθνηήησλ. εκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζηε δηδαζθαιία, γηαηί δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζρεηηθψλ επηκνξθψζεσλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζε δηεζλέο επίπεδν, νη 

ηάζεηο θαη νη πινπνηήζεηο S.T.E.M. παξεκβάζεσλ έρνπλ εληαρζεί θαη ελζσκαησζεί ζηε 

δηδαζθαιία απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έσο θαη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 

2018 ν Πξφεδξνο Trump απνθάζηζε λα επελδπζνχλ 279 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ ην 

ππνπξγείν παηδείαο ησλ ΔΠΏ, ζε πςειήο πνηφηεηαο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ STEM. Ώπηφ έπξεπε λα ζπκβεί ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2018. Δ αλάπηπμε 
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ηέηνησλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη θαηλνηφκνο δξάζε ζηε δηδαθηηθή ησλ 

καζεκάησλ θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κεζνδνινγία STEM. Σν κνλαδηθφ απνζεηήξην 

ηέηνησλ δεκηνπξγηψλ είλαη ην Play Store ηεο Google. ε απηφ δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ αλαθεθαιαίσζεο καζεκάησλ κε αμηνιφγεζε. Μία θαιή πξφηαζε 

πξνο ηε Google ζα ήηαλ ε ηδέα λα δηαηεζεί εηδηθφο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα απφζεζε ηέηνησλ 

applications κε πξνζάξηεζε κέξνπο ζεσξίαο θαη εξσηήζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

3. Γηαδηθηπαθφο Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δθαξκνγήο   

Δ πξφζβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ πξνγξακκαηηζκφ γίλεηαη κε ρξήζε ησλ ίδησλ username θαη 

password πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα είζνδν ζηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο ηεο Google. Γηα online 

εξγαζία ζην ειεχζεξν ινγηζκηθφ επηζθεπηφκαζηε ηε δηεχζπλζε MIT app Inventor 2. 

Αηαηίζεηαη κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην ζχλδεζκν : 

http://appinventor.mit.edu/explore/library.html  

Πξηλ αξρίζεη ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα εγθαηαζηαζεί 

ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ην application MIT AI2 Companion (εηθφλα 1) απφ ην Play Store 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ελψ εξγαδφκαζηε ζηνλ ππνινγηζηή. Δ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Companion κπνξεί λα γίλεη απφ ην ζχλδεζκν: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3 

 

Δ εξγαζία γηα δεκηνπξγία ηνπ application ζα πξαγκαηνπνηεζεί online απ΄ επζείαο 

δηαδηθηπαθά ζην δσξεάλ παξερφκελν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

MIT app inventor. Τπάξρεη φκσο ελαιιαθηηθά ε δπλαηφηεηα λα εθηειεζηεί θαη κε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή πνπ βξίζθεηαη ζην ζχλδεζκν: 

 http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html  

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην άλνηγκα απαηηείηαη λα πιεθηξνινγεζεί ζηνλ Borwser (θάλακε 

ρξήζε ηνπ Chrome) ε δηεχζπλζε http://localhost:8888 πξνθεηκέλνπ λα εξγαζζνχκε. 

Δηθφλα 1 Application γηα παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θηλεηή ζπζθεπή. 
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Δ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εξγαζίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

εχθνιε κέζσ ηνπ ηζηνχ. Βπηβάιιεηαη ε ηαθηηθή απνζήθεπζε ηεο εξγαζίαο (Projects → save 

project) γηα ηελ πεξίπησζε αλεπηζχκεησλ απνζπλδέζεσλ θαη απψιεηα κέξνπο απηήο. 

Μεηνλέθηεκα ζεσξείηαη φηη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν αλελεξγνχο δξάζεο ε πιαηθφξκα 

απνζπλδέεη ην ρξήζηε απηφκαηα κε ην δπζάξεζην απνηέιεζκα λα ραζεί ε πξνζπάζεηα απφ 

ηελ ηειεπηαία απνζήθεπζε.  

Μεηά ηελ είζνδν ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κε ηνπο θσδηθνχο εηζφδνπ ηεο Google 

επηιέγνπκε Projects → Start new project. Αίδεηαη ην επηζπκεηφ φλνκα ηεο εθαξκνγήο θαη απφ 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο πνπ βξίζθεηαη ε palette – user interface επηιέγνπκε κε drag 

and drop θαη ηνπνζεηνχκε κέζα ζηελ εηθνληθή νζφλε θηλεηήο ζπζθεπήο ηα image, textbox θαη 

button πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 2.  

 

ηελ εηθφλα 3  παξνπζηάδεηαη 

ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. ηε 

θάζε απηή κπνξνχκε λα 

ζπλδέζνπκε νπνηαδήπνηε 

θηλεηή ζπζθεπή (smart phone ή 

tablet) γηα ηαπηφρξνλε 

παξαηήξεζε ηεο πνξείαο 

εξγαζίαο. Ώπηφ γίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, κφλν κέζσ 

ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ Wi-Fi πνπ 

είλαη ζπλδεκέλνο ν 

ππνινγηζηήο εξγαζίαο θαη ε 

θηλεηή ζπζθεπή, επηιέγνληαο 

απφ ην Menu → Connect → All 

companion. Ο θσδηθφο κε ηνπο 

6 ραξαθηήξεο (εηθφλα 4) πνπ 

εμάγεηαη απφ ην δηαδηθηπαθφ 

ινγηζκηθφ ηνπνζεηείηαη ζηελ 

εθαξκνγή Companion πνπ 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ θηλεηή ζπζθεπή γηα παξάιιειν έιεγρν, κηθξνδηνξζψζεηο ζην ζρεδηαζκφ 

θαη θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηνπ tablet.  

Δηθφλα 2 Δκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξψηεο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο.  

 

Δηθφλα 3 Έλαξμε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο. 
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 Καηαρψξεζε ηνπ 5ςεθηνπ θσδηθνχ ζηελ νζφλε ηνπ 

θηλεηήο ζπζθεπήο (εηθφλα 5) θαη απηφκαηε ζχλδεζε 

απηήο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηελ πιαηθφξκα 

ηνπ MIT. Έηζη επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ζηάδην - ζηάδην ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ζηελ νζφλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ελψ εξγαδφκαζηε 

ζηνλ ππνινγηζηή. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ξπζκίζεηο ζπκβαηέο κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο νζφλεο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. 

ηελ εηθφλα 6 παξνπζηάδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηελ πιαηθφξκα θαη έρνπλ ζρέζε κε ην 

κέγεζνο ηεο θσηνγξαθίαο ελφο θαηαιπηηθνχ 

κεηαηξνπέα πνπ ζα εηζαρζεί ζηελ εθαξκνγή.  

Κάησ απφ ηελ απφζεζε ηεο θσηνγξαθίαο ζα 

πξνζζέζνπκε θείκελν πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαιπηηθνχ κεηαηξνπέα. 

Βπίζεο θάησ απφ απηήλ ζα εκθαληζηεί ην θείκελν 

ζε κία νξηδφληηα γξακκή κε κπιε ρξψκα, αθνχ απηφ 

επηιέμακε (εηθφλα 3), αθνξά ηελ θσηνγξαθία πνπ 

απνζέζακε, απηφ γίλεηαη κε άγγηγκα (touch) πάλσ 

ζην «textbox1» θαη αξρίδεη ε πιεθηξνιφγεζε ζην 

θάησ δεμηά παξάζπξν πιεθηξνιφγεζεο ηνπ window 

properties (εηθφλα 7).  

 

Αίδνληαη επίζεο πεξηνξηζκέλεο επηινγέο 

γξακκαηνζεηξψλ, κεγέζνπο γξακκάησλ θαη 

italics. ηε ζπλέρεηα κεηαβαίλνπκε ζην menu 

Blocks δεμηά επάλσ ζηελ νζφλε ηεο πιαηθφξκαο θαη θαηαρσξνχκε ηα Blocks φπσο ηα 

βιέπνπκε ζην αληίζηνηρν παξάζπξν κε drag and drop (εηθφλα 8). 

Δηθφλα 4 Δμαγσγή θσδηθνχ ή barcode γηα 

κεηαθνξά απηνχ ζην θηλεηφ/tablet ζηελ 

εθαξκνγή Companion. 

Δηθφλα 5. Δηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ζηελ 

εθαξκνγή Companion ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. 

 

Δηθφλα 6. Ρχζκηζε ησλ ηδηνηήησλ 

απεηθφληζεο εηθφλαο.  
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Ώλ θάλνπκε θάπνην ιάζνο κε drag and drop ην 

ηνπνζεηνχκε ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο θάησ 

δεμηά.         

Δ ίδηα δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ επφκελσλ  νζνλψλ 

(screens).  

Έρεη επηιεγεί ε πην εχθνιε κέζνδνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ application. Ο ζρεδηαζκφο 

έγηλε κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ νζνλψλ (κφλν 

11) γηα λα γίλεη πην εχθνιε θαη θαηαλνεηή ε 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Μπνξνχκε αλ 

επηζπκνχκε λα ειαηηψζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

νζνλψλ φκσο γίλεηαη ιίγν πην πνιχπινθε ε 

αλάπηπμε ηνπ application κέζσ άιισλ 

εληνιψλ. ηελ επφκελε  δηεχζπλζε ππάξρνπλ 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηφ 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/manyscreens.html  

Γηα λα εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή ζην θηλεηφ ή ην tablet κε ιεηηνπξγηθφ android 

επηιέγνπκε απφ ην menu επάλσ αξηζηεξά ζηελ πιαηθφξκα «Build» θαη θάλνπκε 

εμαγσγή σο App (save .apk to my computer). Σν αξρείν απηφ θαηεβαίλεη ζηνλ 

ππνινγηζηή καο θαη ην ζηέιλνπκε κε mail ζην θηλεηφ καο αλ απηφ καο ην επηηξέπεη ν 

δηαθνκηζηήο αιιηψο ην αληηγξάθνπκε ζηελ θάξηα sd.  

ηε ζπλέρεηα ην εγθαζηζηνχκε φπσο θάλνπκε κε φιεο ηηο εθαξκνγέο.  Σν βξίζθνπκε 

ζηελ νζφλε θαη ην εθθηλνχκε.  

Δηθφλα 7. Ρχζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θεηκέλνπ.  

 

Δηθφλα 8 Αλάπηπμε ησλ Blocks. 
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ηηο παξαθάησ εηθφλεο (print screen) 9, 10, θαη 11 

παξαζέηνπκε ζεκαληηθέο απνηππψζεηο νζνλψλ 

ηεο εθαξκνγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε θηλεηφ.  

Τπάξρεη ζπλνπηηθή ζεσξία ζε κεξηθέο ζειίδεο 

ζηελ νζφλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο θαη 

αθνινπζνχλ εξσηήζεηο ζσζηνχ-ιάζνπο κε 

feedback. 

ηελ εηθφλα 9 παξαηεξείηαη ε αλαγξαθή 

ζπλνπηηθνχ θαη ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

ζεσξίαο θαζψο επίζεο θαη ε θσηνγξαθία ελφο 

θαηαιπηηθνχ κεηαηξνπέα. Ώπηά παξνπζηάζζεθαλ 

θαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε. 

ηελ εηθφλα 10 έρνπλ ζπληαρζεί, σο παξάδεηγκα, 

4 εξσηήζεηο ηχπνπ ζσζηνχ-ιάζνπο νη νπνίεο σο 

γλσζηφλ ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ απηνχ. Σν ζρέδην καζήκαηνο 

ελδερνκέλσο λα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηελ 

πιαηθφξκα Learning designer φπσο γηα 

παξάδεηγκα έρεη γίλεη ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο 

εθαξκνγήο:  https://www.ucl.ac.uk/learning-

designer 

 

Βπηιέγνληαο 

κία απφ ηηο 

εξσηήζεηο κε 

νπνηαδήπνηε 

ζεηξά πεξλάεη 

ν καζεηήο 

ζηελ νζφλε 

ηεο εηθφλαο 

11. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Δηθφλα 9 Σειηθή κνξθή εθαξκνγήο 

ζηελ νζφλε θηλεηνχ. 

Δηθφλα 10 Δπαλαιεπηηθέο εξσηήζεηο. 

 

Δηθφλα 11 Δπηινγή κεηαμχ ζσζηνχ θαη 

ιάζνπο.  
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ηηο εηθφλεο 12 θαη 13 απεηθνλίδνληαη νη δχν νζφλεο κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζηηο απαληήζεηο 

πνπ δίλεη ν καζεηήο. 

ην παξαθάησ link  έρεη αλαξηεζεί ε εθαξκνγή έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζε θηλεηφ ή Tablet 

κε ιεηηνπξγηθφ android : 

https://www.dropbox.com/s/2d6k2skypp31zz3/CATALYSTfinal.apk?dl=0 

ην επφκελν link έρεη αλαξηεζεί ε εθαξκνγή γηα αλέβαζκα ζηελ πιαηθφξκα έηνηκε πξνο 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή αθφκε θαη κειέηε: 

https://www.dropbox.com/s/mdatzsbdzgm3ugz/CATALYSTfinal.aia?dl=0 

4. Καηλνηνκία ηεο εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο    

Δ εθαξκνγή απηή αλαπηχρζεθε σο ππφδεηγκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

επηβάιινληαο ηε ρξήζε Διεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηε ρξήζε 

θηλεηήο ζπζθεπήο απφ ηνλ καζεηή. Ο ζπλδπαζκφο απηφο είλαη θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε φζα 

πξνβιέπνπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ε απηά, ζήκεξα, δελ ππάξρεη αλαθνξά 

ησλ ιέμεσλ θαηλνηνκία, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, κάζεζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Ο ηξφπνο 

απηφο ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο κε ρξήζε ειεχζεξνπ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ απμάλεη ηε 

δεμηφηεηα ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ θνκβηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

φπσο έρνπλ νξηζζεί ζην έξγν ATS2020. Δ ζπγθεθξηκέλε ελαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη κηα ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθή θαη θαηλνηφκνο δξάζε γηα λα πξνζεγγηζηεί κηα λέα 

Δηθφλα 13 Αλαηξνθνδφηεζε 

γηα επηινγή ζσζηήο 

απάληεζεο. 

Δηθφλα 12 Αλαηξνθνδφηεζε 

γηα επηινγή ιάζνπο απάληεζεο. 
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κεζνδνινγία ηεο δηδαθηηθήο πνπ κέρξη ηψξα γηλφηαλ κέζσ ησλ βηβιίσλ. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεζνδνινγία S.T.E.M. ζηα καζήκαηα ηεο Γεληθήο θαη ηεο Σερληθήο 

Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο πνπ κέρξη ζήκεξα γίλνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Μία 

άιιε πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ: ε έληαμε ηέηνησλ εθαξκνγψλ ζηελ ηειεπηαία θάζε ελφο 

ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ.  

Ώπψηεξνο ζθνπφο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ζηε 

δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Δ Wing J. (2006), 

αλαθέξεη φηη πξέπεη νη θαζεγεηέο λα θάλνπλ ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε θνηλνηππία θαη πξέπεη 

λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ζπλδπάδεη ηε καζεκαηηθή ζθέςε κε ηε ζθέςε ησλ Μεραληθψλ. Δ 

επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ δελ είλαη πξνγξακκαηηζκφο, είλαη ζθέςε ζε πνιιαπιά επίπεδα 

αθαίξεζεο. 
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Instructions for build options:  

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vT_q4g1J8zzaRmzj1TWUp2rwZERtTX1djz5e4sDcdd2PKCaI1GReZGfAWq6w26J9S0-

LRJBtMijVPWM/pub 
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Η εζληθή ηαπηφηεηα ζηελ εθεβηθή ινγνηερλία 

National identity in teen literature 

Διέλε Κηνζζέ, 4ν ΓΔΛ Γξάκαο, Φηιφινγνο, M.Ed. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, kiosseel@gmail.com 

Eleni Kiosse, 4o Senior High School of Drama, Philologist, M. Ed Intercultural Education, kiosseel@gmail.com 

 

 

 

Abstract: Apart from its other dimensions, literature also has a national dimension, 

contributing to the construction of national identity. In this article we try to trace the way the 

national identity is constructed by analyzing an award-winning historical novel: "The 

Prophecy of Red Wine" by Loti Petrovic-Androutsopoulou based on predefined categories of 

analysis. We use a combination of tools, content analysis, narrative theory and the iconology 

approach. In the novel, the identity is constructed mainly with narratives and autobiographical 

discourse that concerns the struggles of the nation for liberation and independence, but also 

the dangers and difficulties it faced. The national identity is highlighted and praised and the 

national subject is determined in relation to the national "other", which in this case are mainly 

the Bulgarians and the Turks. In general, the novel promotes the idea of peaceful coexistence 

of all peoples, especially the Balkans. 

Keywords: Literature, national identity, content analysis 

Πεξίιεςε: Δ ινγνηερλία εθηφο ησλ άιισλ ηεο δηαζηάζεσλ έρεη θαη κηα εζληθή δηάζηαζε, 

ζπκβάιινληαο θαη απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. ην 

παξφλ άξζξν επηρεηξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ε εζληθή, θπξίσο, 

ηαπηφηεηα αλαιχνληαο έλα βξαβεπκέλν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα: «Δ πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ 

θξαζηνχ» ηεο Λφηε Πέηξνβηηο-Ώλδξνπηζνπνχινπ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

αλάιπζεο. Υξεζηκνπνηνχκε έλαλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ, ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ηε  

ζεσξία ηεο αθήγεζεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηθνλνινγίαο. ην κπζηζηφξεκα ε ηαπηφηεηα 

θαηαζθεπάδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε αθεγήζεηο θαη απηνβηνγξαθηθφ ιφγν πνπ αθνξά ζηνπο 

αγψλεο ηνπ έζλνπο γηα απειεπζέξσζε θαη αλεμαξηεζία, αιιά θαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε. Δ εζληθή ηαπηφηεηα αλαδεηθλχεηαη θαη εμαίξεηαη θαη ην εζληθφ 

ππνθείκελν πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά «άιιν», πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

είλαη θπξίσο νη ΐνχιγαξνη θαη νη Σνχξθνη. Γεληθά ζην κπζηζηφξεκα πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο 

εηξεληθήο ζπλχπαξμεο φισλ ησλ ιαψλ, ηδηαίηεξα ησλ ΐαιθαληθψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Λνγνηερλία, εζληθή ηαπηφηεηα, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 406 of 452                                                                                                              

Δηζαγσγή 

Δ αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ είλαη κηα πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζπλαιιαγή 

κεηαμχ αλαγλψζηε θαη ζπγγξαθέα, ζηελ νπνία ν θαζέλαο θέξεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ηα 

βηψκαηα, ηηο ηδέεο ηνπ. Δ γιψζζα είλαη έλα εξγαιείν δηακφξθσζεο ηξφπσλ λα βιέπνπκε θαη 

λα είκαζηε. Σα θείκελα δε δηαβάδνληαη πάληνηε θαη απφ φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. ΄ απηφ 

νθείιεηαη  ην γεγνλφο φηη ε ινγνηερλία παξακέλεη πάληα δσληαλή (Υνληνιίδνπ, 2003). 

Δ ινγνηερλία εθηφο ησλ άιισλ ηεο δηαζηάζεσλ έρεη θαη κηα εζληθή δηάζηαζε, ζπκβάιινληαο 

θαη απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Δ έλλνηα έζλνο θαη 

ζπλεπψο θαη ε έλλνηα ηεο εζληθήο ινγνηερλίαο απνηεινχλ ηδενινγηθέο θαηαζθεπέο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Οη θνηλσλίεο, φκσο, είλαη de facto 

πινπξαιηζηηθέο. Γηα ηελ Βιιάδα θαη ηα ΐαιθάληα απηφ απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα. Δ πξνζθφιιεζε ζε θαηαζθεπέο πεξί εζληθήο θαζαξφηεηαο, ππεξνρήο ησλ 

γισζζψλ θαη θπιψλ ή θαη πνιηηηζκψλ νθείιεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηδενινγηθή θαηαζθεπή 

θαη ηδενιεςία (Υνληνιίδνπ, 2003). «Βκείο» θαη νη «Άιινη» ζηα έξγα κπζνπιαζίαο 

ππαγνξεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ινγνηερληθέο κνξθέο. Βίλαη ινγνηερληθά πξφζσπα 

πνπ ππεξεηνχλ ηε δνκή ηνπ έξγνπ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλψζηε θαη 

ζηνπο θψδηθεο πνπ εγγξάθνληαη ζην θείκελν (Ώκπαηδνπνχινπ, 1998). 

ην παξφλ άξζξν ζα επηρεηξήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ε 

εζληθή, θπξίσο, ηαπηφηεηα αλαιχνληαο έλα βξαβεπκέλν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα: «Δ 

πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ» ηεο Λφηε Πέηξνβηηο-Ώλδξνπηζνπνχινπ. Σν κπζηζηφξεκα 

απνηειεί έλα ηαμίδη ζην ζξπιηθφ Μειέληθν, κηα βπδαληηλή πφιε ηεο Μαθεδνλίαο, θέληξν ηνπ 

Βιιεληζκνχ, θαη ηελ πνιπηάξαρε ηζηνξηθή ηνπ πνξεία απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Ρήγα έσο ζήκεξα. 

Μέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θαη ηα βηψκαηα γλσζηψλ νηθνγελεηψλ πνπ βίσζαλ ηελ 

αθκή θαη ηελ πηψζε ηνπ έξρνληαη ζην θσο ζεκαληηθνί ζηαζκνί ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, αιιά 

θαη ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο: Δ πξνεηνηκαζία ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα ησλ Βιιήλσλ 

θαηά ησλ Σνχξθσλ, νη αγψλεο θαη ηα νξάκαηα ηνπ Ρήγα, ε Φηιηθή Βηαηξεία, ν Μαθεδνληθφο 

Ώγψλαο θαη νη ΐαιθαληθνί πφιεκνη σο ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1913, 

φηαλ ρηιηάδεο θάηνηθνί ηεο πήξαλ ηνλ δξφκν ηεο πξνζθπγηάο. Μηα λεαξή θνπέια, απφγνλνο 

κηαο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ «Μπζηξά ηνπ ΐνξξά», φπσο απνθαιείηαη ε πφιε, κε ηε βνήζεηα 

ελφο θνηηεηή ηεο Ννκηθήο ζα γλσξίζεη ηελ ησξηλή κνξθή ηεο, αιιά θαη ην παξειζφλ ηεο. Θα 

ηελ πξνβιεκαηίζεη ε ζπκπεξηθνξά ελφο γέξνληα κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ζα αλαθαιχςεη 

ην δηθφ ηεο παξειζφλ θαη ηα πξνζσπηθά ηεο αηζζήκαηα. 

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην 

1.1 Σαπηφηεηα 

Δ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ καο. Δ ζπλνρή κεηαμχ εκπεηξίαο, ηδεψλ, αμηψλ θαη 
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πεπνηζήζεσλ δηαζθαιίδεηαη κέζσ απηήο. Δ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο βαζίδεηαη ζε κηα δηπιή 

ηαπηφρξνλε δηεξγαζία: ηελ αληίιεςε ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο χπαξμήο καο ζηνλ 

ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν θαη ηελ αληίιεςε φηη νη άιινη αλαγλσξίδνπλ απηήλ ηελ νκνηφηεηα θαη 

ζπλέρεηα. Δ ηαπηφηεηα επηηξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαλείο απέλαληη ζηνπο άιινπο, λα 

αλαγλσξίζεη φζνπο ηνπ κνηάδνπλ θαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο. Βίλαη 

πνιπδηάζηαηε θαη εθθάλζεηο ηεο παξαπέκπνπλ ζην άηνκν, ηελ νκάδα, ηελ θνηλσλία  

(Αξαγψλα, 2003). 

Ο Mead (1973) νξίδεη ηελ ηαπηφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα παξαηεξεί 

αλαζηνραζηηθά ην ίδην ηνπ ην «εγψ». Σν κεκνλσκέλν άηνκν, βέβαηα, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θέξεη εηο πέξαο απηήλ ηε δηαδηθαζία. Μφλν ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο θαη παξαηεξψληαο 

ην «εγψ» ηνπ κε ηα «κάηηα» ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη κηα εηθφλα 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Δ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απνηειεί, επνκέλσο, ηε ζεκειηψδε 

πξνυπφζεζε ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο (Γθφβαξεο, 2001:176). Αηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη 

ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο είλαη κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία.  

Ο Goffman θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, δπλεηηθήο θαη 

πξαγκαηηθήο. Δ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα παξαπέκπεη ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνξίαο, ηεο πνξείαο ηνπ κέζα ζηνλ ρξφλν, ηεο ζπλείδεζεο 

φηη ε αηνκηθή ηνπ χπαξμε δελ επαλαιακβάλεηαη. Δ θνηλσληθή ηαπηφηεηα παξαπέκπεη ζε 

ζπιινγηθφηεηεο, ζην γεγνλφο φηη ην ππνθείκελν αλήθεη ζε θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, ζηνηρεία 

ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηδηνηήησλ πνπ είλαη ελεξγφ ζηελ 

θνηλσλία. Δ εζληθή/εζλνηηθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζκηθή αλήθνπλ ζηηο ζπιινγηθέο-θνηλσληθέο 

ηαπηφηεηεο. Δ δπλεηηθή ηαπηφηεηα αθνξά ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο αλακέλνληαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο ηαπηφηεηαο. Δ πξαγκαηηθή παξαπέκπεη 

ζηελ εκπεηξηθά βησκέλε, απφ ηε ζθνπηά ηνπ παξαηεξεηή, εηθφλα ηνπ «άιινπ», ζηηο de facto 

ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δ ηαπηφηεηα ηνπ «Βγψ», ζχκθσλα κε ηνλ Goffman, 

ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ηεο ηζνξξνπίαο πνπ επηηπγράλεη ην άηνκν κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, πνπ απνηππψλεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο βηνγξαθηθήο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ, θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, πνπ ζπκππθλψλεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο (Goffman, 2001).  

χκθσλα κε ηε Αξαγψλα (1997) ηξεηο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο δηεξγαζίεο 

ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο: α) αθνκνίσζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσληθή νκάδα, β) 

ελαξκφληζή ηνπ κε ηα γλσξίζκαηα ηεο νκάδαο θαη ηαπηφρξνλε αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο ζηνλ 

ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν θαη γ) αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηεο 

πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αμίαο ηνπ αηφκνπ. Οη αξρέο απηέο απνηεινχλ πξντφλ ηεο 

δπλακηθήο ζπλαιιαγήο αλάκεζα ζηα άηνκα ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθντζηνξηθφ πιαίζην 

(Αξαγψλα, 1997).  

ΐέβαηα ε ηαπηφηεηα δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ. Δ δηακφξθσζε ηεο είλαη δπλακηθή δηαδηθαζία 

πνπ εμειίζζεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην 

(Αακαλάθεο, 1998). Σα άηνκα ζήκεξα δε ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα εληαία ηαπηφηεηα, αιιά 

απφ ηε ζχλζεζε πνιιψλ αληηζεηηθψλ θαη αληηθαηηθψλ ελ κέξεη ηαπηνηήησλ (Γθφβαξεο, 2001· 
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Ώβδειά 1997α). «Αελ είλαη επίζεο έλα ζχλνιν πνπ νξηζηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζε θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή, αιιά κηα δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζηνλ ρξφλν» (Σζηξψλεο, 

2008:125). 

1.2 Δηεξφηεηα 

Δ έλλνηα «εηεξφηεηα» εκθαλίδεηαη ζηα Μεηαθπζηθά ηνπ Ώξηζηνηέιε σο δηαθνξά γέλνπο ή 

νπζηψδεο δηαθνξά (Lidell & Scott, 1977:347). Βπίζεο, νξίδεηαη σο ε έιιεηςε νκνηφηεηαο 

θαηά ην είδνο, ηε ζέζε, ηελ ηάμε θ.ιπ. (Μπακπηληψηεο, 2002:681) Τπάξρνπλ δχν είδε 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο εηεξφηεηαο: Δ αληηθεηκεληθή-νπζηνινγηθή, ε νπνία 

αληηκεησπίδεη ηελ εηεξφηεηα σο κηα αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε θαη ζεσξεί φηη ε δηαθνξά είλαη 

ππαξθηή σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε αγαζά. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θαηλνκελνινγηθή-εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ε δηαθνξά δελ είλαη εμσηεξηθή, αιιά 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ην ίδην ην ππνθείκελν θαη επεξεάδεηαη απφ ηνλ αληηιεπηηθφ ηνπ 

κεραληζκφ. Δ εηεξφηεηα, σο έλλνηα θαη σο βίσκα, πξνυπνζέηεη ζχγθξηζε, είηε ζπλεηδεηή είηε 

φρη, κε ηηο πιεηνςεθηθέο, ζπλήζσο, ηαπηφηεηεο. Άξα, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα θαη 

αληηπαξαηίζεηαη ζ‘ απηήλ (Γθφηνβνο, 2002).  

O «άιινο», ν «μέλνο», ζε φιεο ηηο δπλαηέο βησκαηηθέο-εξκελεπηηθέο ηνπ εθθάλζεηο (σο 

εμσηηθφο ή σο επηθίλδπλνο εηζβνιέαο, σο ακθηζβήηεζε ή σο «ζπκπιήξσκα» ηνπ εαπηνχ), 

απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξθψλ ηζηνξηθήο αθήγεζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία ηνπ αλζξψπνπ σο δεκηνπξγνχ πνιηηηζκνχ. Κη απηφ επεηδή ε 

δηαξθήο ζπλάληεζε ησλ «μέλσλ» πνιηηηζκψλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ίδηα ηελ εμέιημε ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο (Γθφβαξεο, 2014). Ο θφβνο γηα ηνλ «μέλν» είλαη ν θφβνο γηα ην 

άγλσζην. πσο γξάθεη ν Mircea Eliade, «νη αξρατθέο θαη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο ζαλ έλα κηθξφθνζκν. Πέξα απφ ηα φξηα απηνχ ηνπ 

θιεηζηνχ θφζκνπ αξρίδεη ε πεξηνρή ηνπ αγλψζηνπ, ηνπ άκνξθνπ, ην ράνο, ε λχρηα». 

Βπηζεκαίλεη, επίζεο, φηη ηηο ίδηεο εηθφλεο κεηαρεηξηδφκαζηε θαη ζήκεξα, φηαλ πεξηγξάθνπκε 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηνλ πνιηηηζκφ καο: κηιάκε γηα «ράνο», γηα «αηαμία» θαη 

«ζθνηάδη», φπνπ ζα βπζηζηεί «ν θφζκνο καο». Δ δηακφξθσζε ελφο ηχπνπ γηα ηνλ «άιιν», ηνλ 

«μέλν» κε θξηηήξηα ηα εζληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα Οη 

εηθφλεο ηνπ «άιινπ» ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, 

παξακέλνπλ θνξηηζκέλεο αξλεηηθά (Ώκπαηδνπνχινπ, 1998). 

1.3 Διιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα 

Οη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ παξαδνρή  φηη ε έλλνηα ηνπ έζλνπο είλαη ζρεηηθά 

πξφζθαηε, δηακνξθψζεθε ηζηνξηθά ηα ηειεπηαία δηαθφζηα ρξφληα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ εζλψλ θξαηψλ. Αε γίλεηαη αληηιεπηφ σο κηα θπζηθή θαη ζηαζεξή νληφηεηα, 

αιιά έλα ηζηνξηθφ θαηλφκελν πνπ απνηειεί πξντφλ ηεο εζληθηζηηθήο επηηαγήο «έλα έζλνο, έλα 

θξάηνο». Δ εζληθή ηαπηφηεηα θιήζεθε λα αληηθαηαζηήζεη ην θελφ πνπ δεκηνχξγεζε ε 

θαηάιπζε ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη λα ζηεξίμεη ηελ θνηλσληθή 
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ζπλνρή κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηεο «θαληαζηαθήο θνηλφηεηαο» ηνπ έζλνπο. Δ θνηλή 

θαηαγσγή, ε θνηλή γιψζζα, ε θνηλή ζξεζθεία θαη νη θνηλέο παξαδφζεηο απνηεινχλ ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Σα πνιηηηζκηθά απηά θξηηήξηα, πνπ ζεσξνχληαη 

θνηλά, πξνζδηνξίδνπλ ην ζπκβνιηθφ θαη θπζηθφ ρψξν ηνπ έζλνπο. Έηζη ηα έζλε έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ηζηνξηθά θπξίσο κέζα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε άιια έζλε. Ώπηή ε ζπλερήο 

δηαδηθαζία εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο σο 

κνλαδηθήο θαη νκνηνγελνχο θαη ζηεξίδεη ηελ ηάζε ηεο λα αξλείηαη ηφζν ηηο νκνηφηεηεο κε 

θαζεηί έμσ απ‘ απηήλ, φζν θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο. ΐαζηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

έζλνπο-θξάηνπο απνηειεί ην εληαίν θαη θξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Ώβδειά,1997α
 
).  

Δ πνξεία ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο είλαη πνιπθχκαληε. Ξεθηλά απφ ηελ ειιεληθή 

αξραηφηεηα, πεξλά απφ ηελ πνιπεζληθή ΐπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη κεηά απφ ηέζζεξηο 

αηψλεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Εζηνξηθά νη απαξρέο ηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επνρή πνπ δεκηνπξγνχληαη ηα 

νκεξηθά έπε, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη κηα ήδε δηακνξθσκέλε, δηαηνπηθή ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ζεκεξηλνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη έρεη σο 

ζεκείν αλαθνξάο ην «εκείο» (ηακέινο & Καξαλάηζεο, 2005). Ο εζληθφο εαπηφο 

παξνπζηάδεηαη, ινηπφλ, σο θιεξνλφκνο ελφο θαζνιηθά αλαγλσξηζκέλνπ πνιηηηζκνχ κε 

αδηακθηζβήηεηε αμία (Ώβδειά, 1997β).  

1.4 Λνγνηερλία θαη ηαπηφηεηα 

Βίλαη πνιχ δχζθνιν λα νξίζνπκε ηε ιέμε «ινγνηερλία», επεηδή φξνη φπσο απηφο είλαη 

αλνηρηνί θαη ην λφεκα ηνπο πνηθίιεη απφ επνρή ζε επνρή θαη απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ, 

αθφκα θαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκνχ (Hawthorn, 1995). Δ λεψηεξε ζεσξία ηεο 

ινγνηερλίαο ηελ αληηκεησπίδεη σο αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη σο κίκεζή 

ηεο, ε νπνία απερεί πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Αηακέζνπ απηήο ηα άηνκα, αιιά 

θαη ηα ζχλνια, απνθαιχπηνπλ ηνλ ηδενινγηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη» (Ώκπαηδνπνχινπ, 2000). 

Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηε ινγνηερλία, θπξίσο ηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή, αιιά θαη απηήλ πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο. Δ ινγνηερλία, 

πξαγκαηεπφκελε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθά θαη νηθνπκεληθά, ζπληζηά έλαλ ηφπν πνιηηηζκηθψλ 

αληαιιαγψλ θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά θαη πξνζθέξεη πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο, αθνχ ην ινγνηερληθφ βηβιίν απνηειεί θνξέα 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Μέζσ ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζηάζεηο θαη κεηαβηβάδνληαη αμίεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ (Λαιαγηάλλε, 2003). 

 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 410 of 452                                                                                                              

2. Μεζνδνινγία 

2.1 θνπφο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα  

θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε αλίρλεπζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ηαπηφηεηαο (θπξίσο 

εζληθήο) ζην εθεβηθφ κπζηζηφξεκα «Δ πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ» ηεο Λφηε 

Πέηξνβηηο-Ώλδξνπηζνπνχινπ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλάιπζεο. 

Βπηρεηξείηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πϊσ καταςκευάηεται θ εκνικι ταυτότθτα μζςα από τισ αφθγιςεισ των θρϊων του 

μυκιςτοριματοσ;  

 Πϊσ καταςκευάηεται θ εκνικι ταυτότθτα με βάςθ τον αυτοβιογραφικό λόγο και τα  

βιϊματα; 

 Πϊσ καταςκευάηεται θ ταυτότθτα ςε ςχζςθ με τον εκνικά άλλο; 

 Ποιοι είναι οι προβλθματιςμοί και θ κριτικι περί ταυτότθτασ που εκφράηουν οι  χαρακτιρεσ 

του μυκιςτοριματοσ; 

2.2 Τιηθά θαη Μέζνδνη 

Τιηθφ ηεο αλάιπζεο απνηειεί ην βξαβεπκέλν εθεβηθφ κπζηζηφξεκα «Δ πξνθεηεία ηνπ 

θφθθηλνπ θξαζηνχ» ηεο Λφηε Πέηξνβηηο-Ώλδξνπηζνπνχινπ, Βθδφζεηο Παηάθε, πξψηε 

έθδνζε ην 2008. Σν κπζηζηφξεκα ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθφ ΐξαβείν Παηδηθνχ Λνγνηερληθνχ 

ΐηβιίνπ θαη κε ην ΐξαβείν ηνπ Βιιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο ΕΐΐΤ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ, ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, ηε ζεσξία ηεο αθήγεζεο ηνπ Genette θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηθνλνινγίαο.  

Βπηπιένλ, ζηε ζπγθξφηεζε θαηεγνξηψλ αλάιπζεο εθαξκφδνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ θαζνιηθνχ 

θαη ηνπ ηνπηθνχ, αλαδεηψληαο εηθφλεο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ, εηθφλεο θαζνιηθφηεηαο, 

εηθφλεο ηνπηθφηεηαο θαη κεηθηέο εηθφλεο.  

1. Καζνιηθφηεηεο: εηθφλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θνηλψλ ζεκείσλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, φπσο ν έξσηαο, 

ν ζάλαηνο, ν γάκνο, ε εξγαζία, ην ζρνιείν, ην παηρλίδη, θ.ι.π.  

2. Σνπηθφηεηεο: εηθφλεο ζηεξενηχπσλ πνπ αληηδηαζηέιινπλ άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε 

αξλεηηθά ηνλ «άιινλ» κε ηνλ «εαπηφ καο» ή ην «εκείο» κε ηνπο «άιινπο» (Καξαθίηζηνο, 

2008· Καξαθίηζηνο & Καξαζαββίδνπ, 2005). 

Οη φξνη ζηεξεφηππν, ινγνηερληθφο ηχπνο, εηθφλα είλαη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα 

ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, αιιά σο δάλεηνη απφ άιιεο επηζηήκεο θαη φρη πάληα κε 

ζαθήλεηα. ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ν φξνο ζηεξεφηππν αλαθέξεηαη ζε αλζξψπηλεο νκάδεο: 

εζλφηεηεο, έζλε, ηάμεηο, θχια, θαη έρεη ζπλδεζεί κε ηε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε. Πξφθεηηαη γηα 

ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλφηεηα θαη εληνπίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

θείκελα θαη φρη κφλν ζηα ινγνηερληθά. Δ ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 
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ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν κε ηε ζεκαζία πνπ απνθηά ζηελ ςπρνινγία, ζηελ νπνία ηα ζηεξεφηππα 

νξίδνληαη σο πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο πνπ δε ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία, δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζεκέιηα, θπξηαξρνχλ ζηα κέιε κηαο νκάδαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπαξάγνληαη ακεηάβιεηεο. Μέζα απφ απηέο ηηο πξνθαηαζθεπέο αλαθχεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

«άιιν». ην ινγνηερληθφ έξγν νη επηλνήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ δηακνξθψλνληαη ζε εηθφλεο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο θαη ζηεξεφηππα, αιιά είλαη δπλαηφλ λα ηα 

αλαπιάζνπλ θαη λα ηα ηξνπνπνηνχλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία. Βπνκέλσο, ε εηθφλα 

δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην ζηεξεφηππν, κπνξεί φκσο, θαη λα ην αλαπαξάγεη πηζηά 

(Ώκπαηδνπνχινπ, 1998). 

3. Μεηθηέο: εηθφλεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη δηαθνξεηηθφ θιείζηκν. Βθθηλνχλ κε 

ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο θαη θιείλνπλ κε ζηνηρεία νκνηφηεηαο ή θαη αληίζηξνθα 

(Καξαθίηζηνο, 2008· Καξαθίηζηνο & Καξαζαββίδνπ, 2005). 

Με ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηαμηλνκνχκε ην ινγνηερληθφ έξγν ζε ζεκειηαθέο 

θαηεγνξίεο πνπ ζπκππθλψλνπλ ζπζηεκαηηθά ην θείκελν. Με βάζε ηηο θαηεγνξίεο νη 

αλαιχζεηο γίλνληαη κε ην παξάδεηγκα ηεο δφκεζεο πεξηερνκέλνπ, απνδειηηψλεηαη ην πιηθφ 

θαη ηαμηλνκνχληαη νη αλαθνξέο πνπ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

ζεκαζηνινγηθφ ηνπο πεξηερφκελν. Γίλεηαη επηινγή ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ αλαθνξψλ 

πνπ σο πξφηππα κεηαθέξνληαη απφ ην πξσηφηππν κε αθξίβεηα.  

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Δ πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ» εμεηάδνπκε 

ηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο 

1)  Δ θαηαζθεπή ηεο  ηαπηφηεηαο ζηα ινγνηερληθά θείκελα: 

α) θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο κε αθεγήζεηο. 

β) θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά άιιν. 

γ) θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο κε απηνβηνγξαθηθφ ιφγν θαη βηψκαηα. 

2) Οη πξνβιεκαηηζκνί θαη ε θξηηηθή πεξί ηαπηφηεηαο πνπ εθθξάδνπλ νη ραξαθηήξεο ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο (Καξαθίηζηνο, 2008· Καξαθίηζηνο, 2012). 

2.2.1 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Δ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα γηα λα 

κειεηεζεί ε επηθνηλσλία ησλ καδψλ. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε είδνπο επηθνηλσληαθφ 

ιφγν ή κήλπκα, κπζηζηνξήκαηα, ζρνιηθά εγρεηξίδηα, δηαθεκίζεηο, θ.α. (Βπαγγέινπ, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Krippendorff (1980:21) ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη «κηα εξεπλεηηθή 

ηερληθή, κε ηελ νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα πηζηή αληηγξαθή, αιιά θαη κηα έγθπξε θαη 

απνηειεζκαηηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα γηα ηα ζπκθξαδφκελα ηνπο». Με 

ηελ ηερληθή απηή αλαδεηνχληαη ηα ζέκαηα, ηα κελχκαηα, ηα θαλεξά θαη θξπθά λνήκαηα πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

(ΐάκβνπθαο, 1993· Φίιηαο, 1998· Καζβίθεο, 2004). 
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Αηαθξίλνπκε ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Δ πνζνηηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ηεο ζεηηθηζηηθήο παξάδνζεο ηεο επηζηήκεο, 

ηεο πξνζέγγηζεο, δειαδή, πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε κεζνδνινγία, νη ζθνπνί, νη 

έλλνηεο θαη νη κέζνδνη ηεο έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πξέπεη λα είλαη φκνηα κε απηά 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Βδψ ην θξηηήξην είλαη ε ζπρλφηεηα επαλεκθάληζεο ησλ κελπκάησλ 

(Μπνλίδεο, 2004). Δ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ηνπ ζπκθξαδφκελα, 

ζεσξψληαο φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δε ζρεηίδεηαη 

απαξαίηεηα θαη κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Άιισζηε, εμίζνπ ζεκαληηθέο κπνξεί λα είλαη θαη 

νη παξαιείςεηο θαη απνζησπήζεηο ηνπ θεηκέλνπ. Δ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε νδήγεζε ηνπο 

εξεπλεηέο ζε κηα κηθηή κνξθή πνπ ζπλδπάδεη ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

(Μπνλίδεο - Υνληνιίδνπ, 1997· Καζβίθεο, 2004). 

2.2.2 Δηθνλνινγία 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ε έξεπλά καο είλαη νη εηθνλνινγηθέο ζπνπδέο 

θαη εηδηθφηεξα ε πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία (imagologie), πνπ κειεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 

εηθφλαο ηνπ Βαπηνχ θαη ηνπ Άιινπ ζηε ινγνηερλία θαη δηεξεπλά ηελ ηδενινγηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε ζεσξεηηθή ζθέςε, θάζε εηθφλα-αλαπαξάζηαζε είλαη 

πξντφλ θαηαζθεπήο ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο δεδνκέλε αιήζεηα, πνπ εμππεξεηεί, φκσο, ηελ 

αλάγθε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο λα δηακνξθψζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

Δ δηακφξθσζε απηή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο 

πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε ζε αληηπαξάζεζε κε κηα εηεξφηεηα, έλαλ «άιιν».  

Γξάθεη ν Daniel-Henri Pageaux: «Κάζε εηθφλα πξνέξρεηαη απφ κηα ζπλεηδεηνπνίεζε, έζησ 

ειάρηζηε, ελφο Βγψ ζε ζρέζε κε έλαλ Άιιν, ελφο Βδψ ζε ζρέζε κε έλα Ώιινχ. Δ εηθφλα 

είλαη ινηπφλ ε έθθξαζε, ινγνηερληθή ή φρη, ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζε δχν ηάμεηο 

πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ή αθφκε, ε εηθφλα είλαη ε αλαπαξάζηαζε κηαο πνιηηηζκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ νπνία ην άηνκν ή ε νκάδα πνπ ηελ έρνπλ επεμεξγαζηεί, πνπ 

ηε κνηξάδνληαη θαη ηε δηαδίδνπλ, απνθαιχπηνπλ θαη κεηαθξάδνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη. Σν θνηλσληθφ θαληαζηαθφ, φπσο ην ελλννχκε 

εδψ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κία βαζηά δηπνιηθφηεηα, πνπ αληηδηαζηέιιεη ηελ ηαπηφηεηα ζηελ 

εηεξφηεηα» (Abrams, 2005:234-235, ιήκκα: «κεηαδνκηζκφο»· Ώκπαηδνπνχινπ, 1998). 

Με βάζε, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε πψο θαηαζθεπάδεηαη ε 

ηαπηφηεηα  ζην κπζηζηφξεκα ηεο Πέηξνβηηο- Ώλδξνπηζνπνχινπ θαη απέλαληη ζε πνηα ή πνηεο 

εηεξφηεηεο αληηπαξαηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα  νηθνδνκεζεί. 

2.2.3 Θεσξία ηεο αθήγεζεο ηνπ Genette 

Τπφ ηνλ φξν αθήγεζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: 1ε) αθήγεζε 

(recit) ζεκαίλεη ην αθεγεκαηηθφ εθθψλεκα, ηνλ πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ιφγν πνπ δηαιακβάλεη 
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ηελ έθζεζε ελφο ζπκβάληνο ή κηαο ζεηξάο ζπκβάλησλ· 2ε) ε αθήγεζε δειψλεη ηε δηαδνρή 

γεγνλφησλ, πξαγκαηηθψλ ή πιαζκαηηθψλ θαη ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο ηνπο, αθνινπζίαο, 

αληίζεζεο, επαλάιεςεο θ.η.ι.· 3ε) ε αθήγεζε πξνζδηνξίδεη πάιη έλα γεγνλφο, φρη φκσο απηφ 

πνπ εμηζηνξείηαη, αιιά απηφ πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη θάπνηνο εμηζηνξεί θάηη, ηελ ίδηα ηελ 

αθεγεκαηηθή πξάμε. 

Ο Genette αλαθέξεηαη ζηελ αθήγεζε κε ηελ ηξέρνπζα έλλνηά ηεο, δειαδή ζηνλ αθεγεκαηηθφ 

ιφγν πνπ ζπκβαίλεη λα απαξηίδεη ζηε ινγνηερλία έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν. Δ αλάιπζε ηνπ  

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ, αθελφο αλάκεζα ζ‘ απηφλ ηνλ  

ιφγν θαη ζηα γεγνλφηα πνπ εθζέηεη (αθήγεζε κε ηελ 2ε έλλνηα: αθεγεκέλε ηζηνξία) θαη 

αθεηέξνπ αλάκεζα ζηνλ ίδην απηφλ ηνλ ιφγν θαη ζηελ πξάμε πνπ ηνλ παξάγεη πξαγκαηηθά ή 

πιαζκαηηθά (αθήγεζε κε ηελ 3ε έλλνηα: πξάμε ηνπ αθεγείζζαη). Βπηιέγεη ηνπο φξνπο 

«ηζηνξία», γηα λα νλνκάζεη ην αθεγεκαηηθφ ζεκαηλφκελν ή πεξηερφκελν, «αθήγεκα» ην 

ζεκαίλνλ, ην εθθψλεκα, ηνλ ιφγν ή ην αθεγεκαηηθφ θείκελν απηφ θαζεαπηφ θαη 

«αθεγεκαηηθή πξάμε» ηελ ίδηα ηελ παξαγσγφ πξάμε ηνπ αθεγείζζαη θαη ην ζχλνιν ηεο 

πξαγκαηηθήο ή πιαζκαηηθήο θαηάζηαζεο εληφο ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη (Genette, 2007). 

Γηα ηνλ Genette, ινηπφλ, ε αλάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ είλαη ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ αθεγήκαηνο θαη ηζηνξίαο, κεηαμχ αθεγήκαηνο θαη αθεγεκαηηθήο πξάμεο θαη κεηαμχ 

ηζηνξίαο θαη αθεγεκαηηθήο πξάμεο. Χο αθεηεξία ζέηεη ηε δηαίξεζε πνπ είρε πξνηείλεη ην 

1966 ν Tzvetan Todorov θαη θαηαηάζζεη ηα δεηήκαηα αθήγεζεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) 

«ζηελ θαηεγνξία ηνπ ρξφλνπ (temps), φπνπ εθθξάδεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο 

ηζηνξίαο θαη ζηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο, β) ζηελ θαηεγνξία ηεο νπηηθήο (aspect) ή ηεο 

πξννπηηθήο ππφ ηελ νπνία γίλεηαη αληηιεπηή ε ηζηνξία απφ ηνλ αθεγεηή θαη γ) ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ ηξφπνπ/έγθιηζεο (mode), δειαδή ηνπ ηχπνπ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

αθεγεηήο» (Genette, 2007:89).  

3. Αλάιπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο: Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο Λφηε Πέηξνβηηο-

Ώλδξνπηζνπνχινπ κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

3.1 Η θαηαζθεπή ηεο  ηαπηφηεηαο ζην ινγνηερληθφ θείκελν 

3.1.1 Η θαηαζθεπή ηεο  ηαπηφηεηαο κε αθεγήζεηο 

Σν κπζηζηφξεκα δσληαλεχεη ηελ ηζηνξία ηνπ Μειέληθνπ, ηεο βπδαληηλήο πφιεο πνπ 

απνηέιεζε θέληξν ηνπ ειιεληζκνχ γηα πνιινχο αηψλεο, θαη ηνλίδεη ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ, κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο, ηηο κλήκεο θαη ηα βηψκαηα γλσζηψλ νηθνγελεηψλ 

πνπ βίσζαλ ηελ αθκή θαη ηε πηψζε ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ην 1813 ν Ώλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο, 

επηθαλήο Μειεληθηψηεο, πηζηεχνληαο φηη ε θφξε ηνπ Βιηζάβεη έρεη θιεξνλνκήζεη ηελ 

επαλαζηαηηθφηεηα ησλ ΐπδαληηλψλ ηνπο πξνγφλσλ, ζπκάηαη ηηο αθεγήζεηο ησλ παιαηφηεξσλ, 
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πνπ έιεγαλ φηη «νη αλεπηζχκεηνη αληηθαζεζησηηθνί επηθαλείο άξρνληεο, νη αηίζαζνη πξίγθηπεο ή 

νη αλππφηαθηνη ζηξαηεγνί πνπ έπεθηαλ ζηε δπζκέλεηα ηνπ Παιαηηνχ εθηνπίδνληαλ απφ ηε 

Βαζηιεχνπζα, πεξίπνπ πξηλ απφ επηά αηψλεο ζην καθξηλφ θαη βξαρψδεο Μειέληθν ή Μειέλνηθν, 

δειαδή ζηνλ Μέιαλα Οίθν, ρηηζκέλν ζε αιιφθνην … θαξάγγη …ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ φξνπο 

Όξβεινο  ηεο Μαθεδνλίαο» (ζ.29). 

Ο παηέξαο ηνπ Ώλαζηάζηνπ, Υξήζηνο, δψληαο ζηε ΐηέλλε ηελ επνρή ηνπ απειεπζεξσηηθνχ 

εζληθηζκνχ πνπ είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηνλ δηαθσηηζκφ θαη ηηο θηιειεχζεξεο δηαθεξχμεηο 

ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη ζαπκάδνληαο ην έξγν θαη ηηο ηδέεο ηνπ Ρήγα ΐειεζηηλιή, 

πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα βνεζήζεη ζηελ εζλεγεξζία. Ο αδεξθφο, ινηπφλ, ηνπ Ώλαζηάζηνπ, 

ν Μαλφιεο, ηνπ αθεγείηαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ν παηέξαο ηνπο γηα ηελ 

πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ γέλνπο θαη ηνλ μεζεθσκφ ηνπ: «ν γεξν-Υξήζηνο παξακέλεη… 

θινγεξφο παηξηψηεο πνπ δελ αλέρεηαη ηε ζθιαβηά θαη ηελ θαηάληηα ηνπ Γέλνπο… αλππφκνλνο 

γηα ηελ εζλεγεξζία, παξά ηελ απψιεηα ηνπ Ρήγα πνπ ηφζν βαζηά ηνλ θαηάζιηςε…(ζ.48) Χο 

γλήζηνο απφγνλνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ελζηεξλίδεηαη ην “ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη”  θαη 

πξάηηεη αλαιφγσο!(ζ.49-50)… Δμαθνινπζεί λα ρξεκαηνδνηεί ηελ έθδνζε εληχπσλ θαη βηβιίσλ 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ παηδεία θαη ην θσηηζκφ ηνπ Γέλνπο. Δληζρχεη επίζεο θαη φζεο ειιεληθέο 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο Βηέλλεο αληηκεησπίδνπλ… νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα… Γλσξίδσ 

πάλησο φηη έξρεηαη ζ‟  επαθή κε κεξηθνχο επηθαλείο απφδεκνπο ζπκπαηξηψηεο καο γηα ηε 

ζχζηαζε κηαο κπζηηθήο εηαηξείαο πνπ ζα ππνζηεξίμεη κε φξθν ηνλ Αγψλα» (ζ.50-52). 

Δ Ληζάθε (Βιηζάβεη ΐ΄), κία απφ ηηο εξσίδεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, κεγαιψλνληαο δίπια ζηε 

λνλά ηεο, ηελ αξρφληηζζα Βιηζάβεη Ώ΄, θφξε ηνπ Ώλαζηάζηνπ Υξεζηνκάλνπ, αθνχεη ηηο 

αθεγήζεηο ηεο γηα ην φξακα θαη ην θίλεκα ηνπ Ρήγα θαη ηνλ μεζεθσκφ ησλ Βιιήλσλ: «Μα 

δελ ήηαλ κφλν γηα ηα δψξα πνπ ηελ αγαπνχζε ηε λνλά ηεο ε Ληζάθε. Ήηαλ θαη γηα… ηηο ηζηνξίεο 

ηηο αιεζηλέο, ηηο ζπλαξπαζηηθέο πνπ ηεο δηεγηφηαλ αξγφηεξα: γηα η‟ φξακα ην κεγάιν θαη ην 

άηπρν θίλεκα ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή· γηα ηε Φηιηθή Δηαηξεία θαη ηελ εηνηκαζία ηνπ Αγψλα· γηα 

ηνλ μεζεθσκφ ησλ Διιήλσλ ην 1821… έλαλ αγψλα αηκαηεξφ θαη ζθιεξφ πνπ ζηνίρηζε πιήζνο 

δσέο, κα έθεξε ιεπηεξηά ζην λφηην θνκκάηη ηεο παηξίδαο» (ζ.164). 

ηε ζχγρξνλε πιένλ επνρή (2005) ν Παχινο δηαβάδεη ζηελ ιγα, εγγνλή ηεο Βιηζάβεη Γ΄, 

ηελ πεξηγξαθή γηα ην Μειέληθν, πνπ δεκνζίεπζε ην 1908 ν Γάιινο Μηζέι Παγηαξέ: «Πφιηο 

πνιπθίλδπλνο, πξφζθνπνο ηνπ Διιεληζκνχ, ειιεληθή κέρξη ζεκειίσλ… πγθξνηείηαη εθ 516 

νηθηψλ ειιεληθψλ, 100 νζσκαληθψλ, 69 αζηγγαληθψλ θαη 10 βνπιγαξηθψλ… Οηθνγέλεηαί ηηλέο 

ζεκεξηλαί έρνπζη ηελ θαηαγσγήλ ησλ εθ ησλ ηζηνξηθψλ ηνχησλ ρξφλσλ» (ζ.218-219). 

Ο ζχδπγνο ηεο Ληζάθεο, ν Θενδφζηνο ΐεδνχθαο, κεγαιψλεη σο ζεηφο παηέξαο έλα νξθαλφ 

ΐνπιγαξάθη (ηνλ Ώιέμη ηάλνθ) θαη πξνζπαζεί λα ηνπ εκθπζήζεη ην φξακα γηα κηα εηξεληθή 

ζπλχπαξμε φισλ ησλ ιαψλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ: «Μνπ κηινχζε ζπρλά γηα ην Ρήγα θαη 

ηα νξάκαηα ηνπ. Μνπ έιεγε αθφκα φηη ν πφιεκνο δελ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε ζηηο δηαθνξέο ησλ 

εζλψλ θη φηη ζίγνπξα θάπνηε ζα βξεζεί ηξφπνο λα δήζνπλ γηα πάληα εηξεληθά νη ιανί ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ- έηζη ηελ έιεγε ηε ρεξζφλεζν καο, πνηέ δελ ηελ είπε αιιηψο, ην 

«Βαιθάληα» ηνπ ζχκηδε Σνπξθνθξαηία» (ζ.273). 
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3.1.2  Καηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά «άιιν» 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, «ε ηαπηφηεηα επηηξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαλείο απέλαληη ζηνπο 

άιινπο, λα αλαγλσξίζεη φζνπο ηνπ κνηάδνπλ θαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Βίλαη, επνκέλσο, αδχλαην λα δηαρσξίζνπκε ηελ ηαπηφηεηα απφ ηελ εηεξφηεηα» (Αξαγψλα, 

2003). Έηζη, ινηπφλ, θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηηο δηαθνξέο 

κε άιια έζλε θαη απηή ε ζπλερήο δηαδηθαζία εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο (Ώβδειά,1997α).  

ηε ινγνηερλία «ν άιινο» παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζηεξενηππηθά, κε αξλεηηθφ ζεκαηλφκελν. 

ην  κπζηζηφξεκα πνπ αλαιχνπκε νη «εζληθά άιινη» είλαη θαηά θχξην ιφγν νη Σνχξθνη θαη νη 

ΐνχιγαξνη. (κάιηζηα νη αλαθνξέο ζηνπο ΐνπιγάξνπο είλαη πνζνηηθά πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

ησλ Σνχξθσλ). Οη Σνχξθνη παξνπζηάδνληαη, θαηά θχξην ιφγν, κε αξλεηηθφ ζεκαηλφκελν. 

Ώληίζεηα, γηα ηνπο ΐνπιγάξνπο ππάξρνπλ εθηφο απφ αξλεηηθέο θαη αξθεηέο ζεηηθέο αλαθνξέο 

θαη είλαη εκθαλήο ε επηζπκία ηεο αθεγήηξηαο λα πεξάζεη ην κήλπκα ηεο ζπκθηιίσζεο ησλ 

ιαψλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ. 

Ο Ώλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο, ινηπφλ, ζηα 1813 αλαινγίδεηαη ηα ζπλερή δεηλνπαζήκαηα ηνπ 

Γέλνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη βιέπεη «φηη θνπληψλεη παληνχ ε ιαρηάξα γηα μεζεθσκφ, γη‟ 

απαιιαγή απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ. Έλαλ δπγφ πνπ δελ άθελε ηνπο Γξαηθνχο λα 

νξζνπνδήζνπλ… παξ‟ φινπο ηνπο δήζελ επλντθνχο λφκνπο γηα ηνπο ξαγηάδεο πνπ έκελαλ 

νπζηαζηηθά ζηα ραξηηά. Ζ γπκλή αιήζεηα ήηαλ φηη ην νζσκαληθφ ηκπέξην ηνπο εμνπζέλσλε κε 

βαξχηαηνπο θαη άδηθνπο θφξνπο, ηνπο ηπξαλλνχζε θαη ηνπο θαηαπίεδε κε ρίιηνπο ηξφπνπο, πφηε 

θξπθνχο θαη πφηε θαλεξνχο, εδψ θαη ηέζζεξηο αηψλεο» (ζ.43-44). 

Ο Οζσκαλφο δηνηθεηήο ηνπ Μειέληθνπ, Μνπζηάκπεε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε Θέθια ζεξηφ 

θαη παξνπζηάδεηαη θνβεξφο, άηηκνο θαη άδηθνο, λα δηαπξάηηεη εγθιήκαηα, φπσο αξπαγέο 

γπλαηθψλ θαη βίαηνπο εμηζιακηζκνχο: «κ‟ απηφ ην ζεξηφ ηνλ Μνπζηάκπεε λα δηαθεληεχεη κε 

ηφζε αδηθία ην δφιην ην Μειέληθν» (ζ.82)… «νη Σνχξθνη φκσο δελ αζηεηεχνληαη κε φζνπο 

αλαθαιχπηνπλ φηη δηαηεξνχλ δνζνιεςίεο κε ηνπο Έιιελεο αγσληζηέο, ηδηαίηεξα ν δηθφο ζαο 

εδψ, ν θνβεξφο Μνπζηάκπεεο» (ζ.103)… «Οη απζαηξεζίεο θαη νη αηηκίεο ηνπ Μνπζηάκπεε 

σζηφζν δελ αληέρνληαλ άιιν. Οη θφξνη νινέλα θαη κεγάισλαλ, νη βίαηνη εμηζιακηζκνί θαη νη 

αξπαγέο γπλαηθψλ φιν θαη πχθλσλαλ» (ζ.181). 

ην κπζηζηφξεκα παξνπζηάδεηαη γιαθπξά ν θαλαηηζκφο κε ηνλ νπνίν αγσλίδνληαλ νη 

ΐνχιγαξνη, κε παξφηξπλζε ηεο Ρσζίαο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα «Μεγάιε Βνπιγαξία» ζε 

βάξνο, φπσο αλαθέξεηαη, ησλ άιισλ ιαψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. Οη ΐνχιγαξνη 

παξνπζηάδνληαη λα ηξνκνθξαηνχλ ηνπο Έιιελεο, λα δηαπξάηηνπλ βηαηνπξαγίεο, δνινθνλίεο, 

ιεειαζίεο, αηηκίεο εηο βάξνο ησλ Βιιήλσλ θαη ηνλίδεηαη ε έμαξζε κίζνπο κεηαμχ ησλ δχν 

ιαψλ θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ Μαθεδνληθνχ Ώγψλα θαη ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ. 

Δ Ληζάθε, ινηπφλ, πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη κε ηε βνήζεηα ηεο λνλάο ηεο, Βιηζάβεη Ώ΄, ην 

βαζχ ηξαχκα απφ ηε δνινθνλία ηνπ παηέξα ηεο απφ ηνπο Βνχιγαξνπο αληάξηεο, ηνπο 

«θνκηηαηδήδεο», φπσο ηνπο έιεγαλ: «Γελ ήηαλ εχθνιν ηφηε λα θαηαιάβεη, ελληά ρξνλψλ 
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θνξηηζάθη, ην κίζνο πνπ είρε θνπληψζεη αλάκεζα ζηνπο «Παηξηαξρηθνχο» θαη ζηνπο 

«Δμαξρηθνχο», κε άιια ιφγηα ζηνπο Έιιελεο ρξηζηηαλνχο πνπ έκελαλ πηζηνί ζην Παηξηαξρείν 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θη απφ ηελ άιιε ζηνπο Βνχιγαξνπο πνπ απφ ην 1872 ππνζηήξηδαλ ηελ 

Δμαξρία, ηε δηθή ηνπο Δθθιεζηαζηηθή Αξρή… βάιζεθαλ νη Βνχιγαξνη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

«Μεγάιε Βνπιγαξία» ζε βάξνο ησλ άιισλ ιαψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. Καη αγσλίδνληαλ 

γηα απηφ ην ζρέδην κε θαλαηηζκφ αθφκα κεγαιχηεξν, ηξνκνθξαηψληαο θη εμνληψλνληαο φπνηνπο 

πίζηεπαλ φηη είλαη εκπφδην ζηα ζρέδηα ηνπο. «Δκπφδην» ήηαλ θπξίσο νη Γξαηθνί» (ζ.162-163).  

Ο Θενδφζηνο θαη ε Ληζάθε απέθηεζαλ ην ζηεξλνπαίδη ηνπο ηνλ Οθηψβξε ηνπ1904 «Σφηε ήηαλ 

πνπ θνχλησζε ν Μαθεδνληθφο Αγψλαο. Λπζζαιέεο νη ζπγθξνχζεηο, αηειείσηεο νη αληεθδηθήζεηο, 

άγξηνο ν θαλαηηζκφο αλάκεζα ζηνπο Βνχιγαξνπο θαη ηνπο Έιιελεο, ακέηξεηα θαη ηα αζψα 

ζχκαηα» (ζ.225). Μεηά κηα πξφζθαηξε αλαθσρή κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ ην 

1908, ε έρζξα ησλ ΐνπιγάξσλ μαλαθνπληψλεη: «Ζ πξνζσξηλή νκνςπρία…  ράζεθε γξήγνξα. 

Ζ ζπκκαρία έζπαζε. Οη Βνχιγαξνη δελ θξάηεζαλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο, αληίζεηα ζπκήζεθαλ 

παιηέο απαηηήζεηο θαη βιέςεηο… επηηέζεθαλ αηθληδηαζηηθά ελαληίνλ ησλ πξψελ ζπκκάρσλ 

ηνπο, έξβσλ θη Διιήλσλ. Σν κίζνο μαλαθνχλησζε, αθφκα πην δπλαηφ… ην Μειέληθν έγηλαλ 

πξάγκαηα θνβεξά… εμαγξησκέλνη  Βνχιγαξνη ζηξαηηψηεο βαζάληζαλ θαη ζθφησζαλ ην 

κεηξνπνιίηε Μειελίθνπ Κσλζηαληίλν θαη άιινπο δηαθφζηνπο πελήληα Έιιελεο» (ζ.225-226). 

Χζηφζν, πέξα απφ ην κίζνο θαη ηελ έρζξα ζην κπζηζηφξεκα ζθηαγξαθείηαη θαη ε ζεηηθή 

εηθφλα ελφο ΐνχιγαξνπ ζηξαηησηηθνχ, αξρεγνχ ηεο νκάδαο πνπ εηζβάιινπλ ζην ζπίηη ηεο 

ηακαηίλαο, γηα λα ζπιιάβνπλ ηνλ άληξα ηεο, ν νπνίνο δελ πεηξάδεη ηε ηακαηίλα θαη ηα 

παηδηά ηεο «Έρε ράξε πνπ έρεη άξξσζην παηδί» θαη, φηαλ έλαο ζηξαηηψηεο ηνπ ινμνθνηηάεη ηε 

δεθαηξηάρξνλε θφξε ηεο, ηνλ απεηιεί κε ην φπιν ιέγνληαο ηνπ: «Αλ πεηξάμεηο ηελ θνπέια, ζε 

ζθφησζα. Δκείο δελ είκαζηε Σνχξθνη λα γεκίζνπκε ραξέκηα. Με ηνπο άληξεο παιεχνπκε γηα 

ηνχηε ηε γε» (ζ.237). 

Βπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη νη επεξγεζίεο κεηαμχ Βιιήλσλ θαη ΐνπιγάξσλ θαη νη θηιηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Ο  γηαηξφο Θενδφζηνο Πέηξνβηηο, ζχδπγνο ηεο Βιηζάβεη Ώ΄, ζψδεη απφ 

ηε ρνιέξα έλαλ κηθξφ ΐνχιγαξν θαη ν παηέξαο ηνπ ππφζρεηαη λα ζψζεη έλα ειιελφπνπιν 

(ζ.191). Σν ρξένο απηφ πεξλά απφ γεληά ζε γεληά θαη έηζη ην παηδί εθείλν ζψδεη ηνλ κηθξφ 

Θενδφζην ΐεδνχθα απφ ηε θσηηά θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ν Άγγεινο, γηνο ηνπ Θενδφζηνπ, θέξλεη 

ζην ζπίηη έλα νξθαλφ ΐνπιγαξάθη, ηνλ Ώιέμη ηάλνθ, θαη νη γνλείο ηνπ ην κεγαιψλνπλ ζαλ 

δηθφ ηνπο παηδί. Ο γεξν-ηάλνθ ζπκάηαη απηήλ ηε ζηηγκή, ηνλ Ενχλην ηνπ 1917, φηαλ ν 

Άγγεινο θαη ν αδεξθφο ηνπ επέζηξεθαλ απφ ην ζηξαηφπεδν θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηε 

ΐνπιγαξία, φπνπ κεηαθέξζεθαλ σο φκεξνη, θαη ηνλ βξήθαλ ζην ζηαζκφ φθηαο: « “Άθνπ!” 

κνπ ιέεη ηφηε ν άγγεινο κνπ. “ Άγγειν Βεδνχθα κε ιέλε, κπνξεί λα μέξσ ηε γιψζζα ζνπ, αιιά 

είκαη Έιιελαο θαη πξέπεη λα γπξίζσ ζηελ παηξίδα κνπ. Θέιεηο λα έξζεηο θαη λα κείλεηο ζην 

ζπίηη κνπ, ψζπνπ λα βξνχκε ηε ζεία ζνπ; Θα ζ‟  έρσ ζαλ αδειθάθη…”» (ζ.270). 

Βπίζεο, ζηε ζχγρξνλε επνρή, νη ζρέζεηο κεηαμχ Βιιήλσλ ΐνπιγάξσλ παξνπζηάδνληαη 

εγθάξδηεο θαη θηιηθέο: «Νηνκπξέ ληνζιί! Βιέζηε, βιέζηε» ηνπο θαισζνξίδεη θαη ηνπο ιέεη λα 

πεξάζνπλ ζηα βνπιγαξηθά κηα θνπέια πίζσ απφ ηνλ γέξνληα (ζ.74)… Θα δείηε Έιιελεο θαη 

Βνχιγαξνπο λα γιεληάλε θαη λα πίλνπλ καδί!... Δδψ θαη θάκπνζν θαηξφ ινηπφλ, ηε κέξα ηεο 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 417 of 452 

γηνξηήο ησλ Σαμηαξρψλ Αγγέισλ, θαζηεξψζεθε λα κέλνπλ αλνηρηά ηα ζχλνξα, λα έξρνληαη νη 

Βνχιγαξνη απφ ηε Νφβα Λφθηζα … θαη λα γιεληνχλ καδί κε ηνπο Έιιελεο ζηνλ ηφπν φπνπ 

θάπνηε δνχζαλ νη πξφγνλνί ηνπο» (ζ.292). Χζηφζν «θάπνηνη γεξνληφηεξνη δελ έξρνληαη πνηέ. 

Δκείο δε γίλεηαη λα μεράζνπκε, ιέλε» (ζ.292). 

3.1.3  Καηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο κε απηνβηνγξαθηθφ ιφγν θαη κε βηψκαηα 

Δ ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη επίζεο κέζα απφ ηνλ απηνβηνγξαθηθφ ιφγν: βηψκαηα,  

εκεξνιφγηα, κλήκεο, θ.α. Έηζη, ινηπφλ, ν Ώλαζηάζηνο ζπκάηαη ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ παηέξα ηνπ 

γηα ηνλ Ρήγα θαη ην έξγν ηνπ: «Αζθαιψο ην ζπκάκαη… Ξέξσ θαιά πφζν ηνλ είραλ ελζνπζηάζεη 

ηα γξαπηά ηνπ Βειεζηηλιή, θπξίσο ε δσδεθάθπιιε Μεγάιε Υάξηα ηνπ κε ηελ ειιεληθή αλαηνιή 

λ‟ απιψλεηαη απφ ηα Καξπάζηα θαη ην Γνχλαβε σο ηελ Κξήηε, θη απφ ηελ Αδξηαηηθή θαη ην 

Ηφλην κέρξη ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη ηε Βηζπλία ηεο Μηθξάο Αζίαο» (ζ.48). Ο Θενδφζηνο 

ΐεδνχθαο ζπκάηαη ηνλ Μαθεδνληθφ Ώγψλα: «Ση λα πξσηνζπκεζεί ν Θενδφζηνο απφ θείλν ηνλ 

πνιχρξνλν αγψλα πνπ μεθίλεζε φηαλ ν ίδηνο ήηαλ αθφκα κηθξφ παηδί;… ηνλ Οθηψβξε ηνπ 

1904… Σφηε ήηαλ πνπ θνχλησζε ν Μαθεδνληθφο Αγψλαο. Λπζζαιέεο νη ζπγθξνχζεηο… Κη λα 

βνεζάεη φζν κπνξνχζε θξπθά θαη λα ηξέκεη γηα ηε γπλαίθα θαη ηα αλήιηθα παηδηά ηνπ» 

(ζ.222,225). 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη ζην κπζηζηφξεκα θαη ην εκεξνιφγην ηνπ Ώλαζηάζηνπ Υξεζηνκάλνπ, 

φπνπ θαηέγξαςε φια ηα νλφκαηα ησλ ζπληξφθσλ ηνπ Ρήγα, «κε φζα ζηνηρεία ηνπο θαηάθεξα 

λα κάζσ… Καη αθφκα κεξηθέο πιεξνθνξίεο ειάρηζηα γλσζηέο… Όπσο βιέπεηο, φρη κφλν 

ζπκάκαη, κα ζέισ θαη λα αθήζσ θεηκήιην πνιχηηκν θη εξγαιείν κλήκεο ηεξήο ζηα παηδηά θαη 

ζηα εγγφληα κνπ ηνχην ην ηεηξάδην» (ζ.54-55). 

Οη ήξσεο ηέινο, Έιιελεο θαη ΐνχιγαξνη, μεδηπιψλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο: «Ζ θχξηα αηηία ηνπ 

μεζπηησκνχ» ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Βιηζάβεη Ώ΄ απφ ην Μειέληθν θαη ηεο νξηζηηθήο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε ΐηέλλε «ήηαλ ν αλακαιιηαζκέλνο παπάο πνπ είρε θηάζεη θξπθά ζην 

ζπίηη ηνπο θαη ηνλ έθξπςαλ γηα ιίγεο κέξεο… Ο ξαζνθφξνο εθείλνο ήηαλ ν Παπαθιέζζαο. 

Κπλεγεκέλνο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηέθπγε ζην Μειέληθν. Κη ν πξψηνο πνπ δέρηεθε λα ηνπ 

πξνζθέξεη θξεζθχγεην ήηαλ ν παηέξαο… σζηφζν έθηαζε ζη‟ απηηά ηνπ θατκαθάκε (Σνχξθνο 

έπαξρνο) πσο ν Αλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο βνεζάεη εθείλνπο πνπ βάδνπλ ηνπο ξαγηάδεο λα 

μεζεθσζνχλ. Αγξηεκέλνο ηνπ κήλπζε απζηεξά πσο αλ βεβαησλφηαλ φηη ηνπ έιεγαλ αιήζεηα νη 

πξψηνη πνπ ζα έθιαηγε ζα ήηαλ νη γηνη ηνπ» (ζ.85-86). Δ Βιηζάβεη Ώ΄, παξφιν πνπ είλαη 

εξσηεπκέλε κε ηνλ ΐηελλέδν ΐάιηεξ, θνβάηαη φηη νη «νη γνλείο ηεο δε ζα ηνλ ήζειαλ. Γξαηθνχο 

παληξεχηεθαλ νη αδειθέο ηεο κφιηο κπήθαλ ζηα είθνζη, Γξαηθφ ζα ήζειαλ λα πάξεη θη εθείλε. 

Όκσο ε Διηζάβεη ζα έθαλε φηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηεο γηα λα καηαηψζεη ηα ζρέδηα ηνπο. Θα 

ζήθσλε επαλάζηαζε» (ζ.89). 

Σν κηθξφ ΐνπιγαξάθη, ν Ώιέμη ηάλνθ, πνπ πηνζέηεζε ε νηθνγέλεηα ηεο Ληζάθε θαη ην 

κεγάισλε κε πνιχ αγάπε βηψλεη ηελ θαρππνςία ησλ γεηηφλσλ θαη ηελ απφξξηςε ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ: «Μεξηθνί απφ ηνπο γείηνλεο απνξνχζαλ πνπ κ‟ έβιεπαλ ζην ζπίηη ησλ 
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Βεδνπθαίσλ… Αθνχο εθεί λα κεγαιψλνπλ έλα Βνπιγαξάθη, ςηζχξηδαλ… ηελνρσξηφκνπλ ηφηε 

πνιχ. Έηξεκα κε κε ζηείινπλ πίζσ» (ζ.272). « Όηαλ νη ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

Βνπιγάξσλ μαλάγηλαλ ερζξηθέο, εγψ καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ πέξαζα πνιχ άζρεκα εθείλν ηνλ 

θαηξφ… Γηαηί ηα παηδηά θαλαηίδνληαη θη εχθνια πιεγψλνπλ φπνηνλ λνκίδνπλ πσο είλαη μέλνο θη 

αλεπηζχκεηνο. “Βνχιγαξν” κε θψλαδαλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκαζεηέο κνπ θαη κ‟ έδησρλαλ… 

εγψ πιεγσλφκνπλ αθάληαζηα» (ζ.274-275).    

3.2 Οη πξνβιεκαηηζκνί θαη ε θξηηηθή πεξί ηαπηφηεηαο πνπ εθθξάδνπλ νη 

ραξαθηήξεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 

Οη κπζηζηνξεκαηηθνί ραξαθηήξεο εθθξάδνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηηο εκθχιηεο 

δηακάρεο ησλ Βιιήλσλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ηξηβέο ζεσξψληαο ηεο σο έλα απφ ηα ρεηξφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θπιήο, πνπ ηελ αθνινπζεί ζε φιε ηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία 

εληφο θαη εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

Ο Ώλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο ην 1813, πεξίνδν αθχπληζεο ηνπ έζλνπο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

αγψλα, δεηά λα κάζεη απφ ηνλ αδειθφ ηνπ γηα ηηο έξηδεο ησλ Βιιήλσλ πνπ δνπλ ζηε ΐηέλλε: 

«Ση αλνεζίεο αθνχσ; Φπρξαίλνληαη θάζε ηφζν αλάκεζα ηνπο νη Γξαηθνί γηα ιεπηνκέξεηεο; Ση 

ζα πεη «ππήθννη Απζηξηαθνί» θαη «ππήθννη Οζσκαλνί»; Όινη Έιιελεο δελ είλαη;» θαη ν 

Μαλφιεο θαηαθξίλνληαο απηή ηε ζηάζε απαληά: «Ση λα ζνπ πσ… Σν έρεη, πξνδήισο, ε θπιή 

καο. Απφ ηε κηα πξνζπαζνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φινη καδί ηνλ Αγψλα κε ζχκπλνηα θαη  

νκνςπρία θη απφ ηελ άιιε καο δηαηξνχλ ε θηινπξσηία, νη κηθξνεγσηζκνί…» (ζ.56). Θεσξεί 

κάιηζηα αλνεζία ην γεγνλφο φηη θάπνηνη «ακθηζβήηεζαλ ηελ ειιεληθφηεηα» ησλ απνδήκσλ 

πνπ έρνπλ μεληθά επίζεηα π.ρ. «Βέιηνβηηο, Νηθφιεβηηο» (ζ.58). 

Ώιιά αθφκα θαη φηαλ δεκηνπξγείηαη ην λενειιεληθφ θξάηνο, δελ εθπιεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο 

απηψλ πνπ αγσλίζηεθαλ γη‘ απηφ θαη κάιηζηα ζηξέθεηαη ελαληίνλ θάπνησλ αγσληζηψλ. Έηζη  

ινηπφλ, ν Ώλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο αγαλαθηεί, φηαλ ν Θενδφζηνο Πέηξνβηηο εμηζηνξεί ηε 

δίθε ησλ αγσληζηψλ, ηνπ Κνινθνηξψλε θαη ηνπ Πιαπνχηα, πνπ θαηεγνξήζεθαλ απφ ηελ 

Ώληηβαζηιεία γηα εζράηε πξνδνζία: «Ση ζιηβεξή ηζηνξία θη απηή! … Οη αηψληνη Έιιελεο! 

Μφιηο θαηαθέξνπλ λα δηψμνπλ ηνλ ερζξφ, αξρίδνπλ ηηο εκθχιηεο έξηδεο…» (ζ.102) «Ζ αηψληα 

γάγγξαηλα, Έιιελεο ελαληίνλ Διιήλσλ!» (ζ.104).  

Βπηπιένλ, ν Θενδφζηνο εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ άζθνπε αιιεινεμφλησζε 

ησλ ιαψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ Βιιήλσλ θαη ΐνπιγάξσλ: «Ζ αλζξσπηά δελ μέξεη 

θπιέο θαη γέλε, παηδί κνπ, κελ ην ιεζκνλήζεηο… Κη αο είρε μαλάξζεη θαηξφο πνπ έζπεξλε κίζνο, 

πνπ είρε ζπξψμεη Βνχιγαξνπο θαη Έιιελεο λα μαλαξρίζνπλ ηελ αιιεινεμφλησζε… θαζέλαλ γηα 

ηελ παηξίδα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ, φπσο ηελ ελλννχζε… Θα ηειείσλε άξαγε θάπνηε απηφο ν 

παξαινγηζκφο; Ση ηξφπνο έπξεπε λα βξεζεί γηα λα ζηακαηήζεη κηα κέξα ηνχην ην θαθφ;» (ζ.242-

243). 
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πκπεξάζκαηα 

«Δ πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ» είλαη έλα εθεβηθφ ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα πνπ 

δσληαλεχεη ηελ ηζηνξία ηνπ Μειέληθνπ κέζα απφ ηελ αθήγεζε ησλ βησκάησλ δχν  

νηθνγελεηψλ πνπ βίσζαλ ηελ αθκή θαη ηελ πηψζε ηνπ. Βμηζηνξεί ζεκαληηθά γεγνλφηα απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ησλ Βιιήλσλ θαηά ησλ Σνχξθσλ, 

ηνλίδνληαο ην φξακα ηνπ Ρήγα, θαη ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Μαθεδνληθνχ Ώγψλα θαη ησλ 

ΐαιθαληθψλ πνιέκσλ, θηάλνληαο κέρξη ην ζεκεξηλφ Μειέληθν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα 

ηνπ θξάηνπο ηεο ΐνπιγαξίαο. 

ην κπζηζηφξεκα ε ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε αθεγήζεηο θαη 

απηνβηνγξαθηθφ ιφγν πνπ αθνξά ζηνπο αγψλεο ηνπ έζλνπο γηα απειεπζέξσζε θαη 

αλεμαξηεζία, αιιά θαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε. Δ εζληθή 

ηαπηφηεηα αλαδεηθλχεηαη θαη εμαίξεηαη. Οη ήξσεο αληηκεησπίδνπλ κε εξσηζκφ ηηο δπζθνιίεο 

θαη αγσλίδνληαη ξηζθάξνληαο θαη ηε δσή ηνπο γηα ην έζλνο θαη ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. Σν 

εζληθφ ππνθείκελν πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά «άιιν», πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη θπξίσο νη ΐνχιγαξνη θαη νη Σνχξθνη. Οη Σνχξθνη παξνπζηάδνληαη, θαηά 

θχξην ιφγν, ζηεξενηππηθά κε αξλεηηθφ ζεκαηλφκελν, κέζα απφ ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ π.ρ. Μνπζηάκπεεο. Ώληίζεηα, νη ΐνχιγαξνη παξνπζηάδνληαη κέζα 

απφ αξλεηηθέο, αιιά θαη αξθεηέο ζεηηθέο αλαθνξέο. Τπάξρεη κηα αλζξψπηλε δηάζηαζε ζηελ 

παξάζηαζή ηνπο. Έιιελεο θαη ΐνχιγαξνη αιιεινβνεζνχληαη θαη ζπκβηψλνπλ αξκνληθά. 

Γίλνληαη, σζηφζν, θαη θάπνηεο αλαθνξέο ζηνπο Βπξσπαίνπο, θπξίσο ζηνπο Γάιινπο, ζηνλ 

ιφγν ησλ νπνίσλ νη Μειεληθηψηεο θαη ηδηαίηεξα νη Μειεληθηψηηζζεο γίλνληαη αληηθείκελν 

ζαπκαζκνχ (ζ.240), αιιά θαη απηνί αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά θαη κε ζαπκαζκφ απφ ηνπο 

Έιιελεο (ζ. 187). Αηαθαίλεηαη ε επηδίσμε θαηαζθεπήο ελφο εζληθνχ ππνθεηκέλνπ πνπ 

δηαηεξεί βέβαηα ηελ εζληθή ηζηνξηθή ηνπ κλήκε, αιιά ζπγρσξεί θαη ζπκβηψλεη αξκνληθά κε 

ηνπο «άιινπο», πξψελ ερζξνχο, αθήλνληαο πίζσ έρζξεο θαη κίζε. 

Οη ακθηζβεηήζεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πεξί ηαπηφηεηαο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο 

κπζηζηνξεκαηηθνχο ραξαθηήξεο επηθεληξψλνληαη ζηηο δηρφλνηεο θαη ζηηο εκθχιηεο δηακάρεο 

κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ, ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη σο αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη πνπ πιήηηεη βαξχηαηα ην ειιεληθφ γέλνο. Βπηπιένλ, ν πξνβιεκαηηζκφο 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ άζθνπε θαη παξάινγε αιιεινεμφλησζε γεληθά ησλ ιαψλ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ Βιιήλσλ θαη ησλ ΐνπιγάξσλ. Γεληθά ζην κπζηζηφξεκα πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο 

εηξεληθήο ζπλχπαξμεο φισλ ησλ ιαψλ, ηδηαίηεξα ησλ ΐαιθαληθψλ. 
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δηαζεκαηηθά ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

Empowering students in today’s schools: an interdisciplinary approach to differentiated 

instruction 
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Abstract: The aim of this paper is to present the design and implementation of a teaching 

intervention on differentiated instruction that was developed for the 4th Grade of primary 

school, alongside the cooperation of various teachers. The novelty of this teaching plan is that 

an experimental interdisciplinary approach is attempted in differentiated instruction, in order 

to bring together three different school subjects (Mathematics, English, Physical Education). 

In particular, this complex didactic scenario is structured within the framework of 

differentiated instruction, focuses on one main topic (problem solving on four mathematical 

operations) and identifies individual goals and concepts related to the different school subjects 

involved. The theoretical approach, the methodology and the development phases of the 

lesson are presented, including examples of activities. Finally, there is an evaluation of the 

impact of this innovative approach on the extend of the effectiveness of learning. 

Keywords: Differentiated Instruction, Mathematics, English, Physical Education 

Πεξίιεςε: ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηαο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηε Α΄ ηάμε Αεκνηηθνχ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ δηδάζθνπλ ζηελ ίδηα 

ηάμε. Δ θαηλνηνκία ηνπ ελ ιφγσ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη επηρεηξείηαη κηα 

πεηξακαηηθή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κε ζηφρν λα 

δηαζπλδεζνχλ ηξία δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα (Μαζεκαηηθά, Ώγγιηθά, Φπζηθή 

Ώγσγή). πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα ζχλζεην δηδαθηηθφ ζελάξην κέζα ζε εληαίν πιαίζην 

(δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία) πνπ έρεη σο βάζε έλα θεληξηθφ ζέκα (επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά) θαη πξνρσξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηκέξνπο ζηφρσλ 

θαη ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ε κεζνδνινγία θαη νη θάζεηο αλάπηπμεο ηεο δξάζεο, φπσο επίζεο θαη 

παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, αμηνινγείηαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο απηή ε θαηλνηφκα εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Αηαθνξνπνηεκέλε Αηδαζθαιία, Μαζεκαηηθά, Ώγγιηθά, Φπζηθή Ώγσγή.  
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Δηζαγσγή  

Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ επηθέξεη πνιχπιεπξε δηαθνξνπνίεζε ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ: 

αηνκηθή, πνιηηηζκηθή, γισζζηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη ζξεζθεπηηθή. ‘ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο έληνλεο εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ ε χπαξμε ελφο 

κέζνπ, ηππηθνχ καζεηή θαη άξα κηαο εληαίαο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφλ 

απνδεηθλχεηαη ζεσξεηηθά δπζπξφζηηε θαη πξαθηηθά αλαπνηειεζκαηηθή (Παληειηάδνπ, 2000). 

Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ε έθθιεζε γηα ηζφηεηα έρεη νδεγήζεη ηα ζρνιεία 

ζηε δεκηνπξγία ηάμεσλ κηθηψλ ηθαλνηήησλ. Ώπηέο νη ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ δσληαλφ παξάδεηγκα ηζφηεηαο επθαηξηψλ, αλ νη καζεηέο δερηνχλ ηέηνηα 

δηδαζθαιία, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν εηνηκφηεηάο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

καζεζηαθφ ηνπο ζηπι, κεγηζηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο ηνπο γηα αλάπηπμε 

(McLaughlin&Talbert, 1993). 

Δ Tomlinson (2003) ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά, πσο ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κπνξέζεη ε παηδεία 

λα ζπκβαδίζεη κε ηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο θνηλσλίαο καο είλαη λα βξεη εθείλνπο ηνπο 

θαηλνηφκνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαθνξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία, ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Δ θαηλνηνκία ζηελ 

εθπαίδεπζε εζηηάδεηαη ζε ελέξγεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ θαη πξνσζνχλ λέεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ αιιαγή αξρψλ, ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κέζσλ (Fullan, 1991). 

ην παξφλ άξζξν αλαπηχζζεηαη κηα δηδαθηηθή πξφηαζε ζρεδηαζκέλε ζχκθσλα κε ηεο αξρέο 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε βαζηθφ γεληθφ ζηφρν ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ηεο 

Α ηάμεο ζε πξνβιήκαηα Μαζεκαηηθψλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ θαη εθαξκνγή ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα: Μαζεκαηηθά, Ώγγιηθά, Φπζηθή Ώγσγή. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εγρείξεκα αθνξά ζην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κέζα ζε εληαίν πιαίζην 

(δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία) πνπ έρεη σο βάζε έλα θεληξηθφ ζέκα (επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά) θαη πξνρσξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηκέξνπο ζηφρσλ 

θαη ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. ρξήζε ηνπ 

SimplePresent-Ώπινχ Βλεζηψηα ζηα Ώγγιηθά ή ηελ εμάζθεζε ηζνξξνπίαο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε Φπζηθή Ώγσγή). Καζψο ζηε δηδαθηηθή απηή πξφηαζε πξνζδίδεηαη 

βησκαηηθή θαη επξεκαηηθήκνξθή µε ζηφρν ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο, είλαη αλαγθαία, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2003), ε ζχκπξαμε γλψζεσλ 

απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη θαη δεμηφηεηεο πνπ 

ηέζεθαλ ζηα αληηθείκελα ησλ Ώγγιηθψλ θαη ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο αληιήζεθαλ απφ ηα 

Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΏΠ) ησλ δχν καζεκάησλ γηα ηε Α΄ Αεκνηηθνχ, ζπλδέζεθαλ κε 

εθείλνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη δηακνξθψζεθαλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

(Πίλαθαο 1).  
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Πίλαθαο 1. ηφρνη ησλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ:  

Οη καζεηέο εμεξεπλνχλ κία 

θαηάζηαζε, θαηαζθεπάδνπλ 

εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, 

δηαηππψλνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην 

πξφβιεκα, αλαγλσξίδνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο, εξεπλνχλ αλνηρηέο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα καζεκαηηθά 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ γλσζηά νλφκαηα 

θαη ιέμεηο ζε απιέο πξνηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχλ απιέο ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο ή κηα 

εηθφλα, κπνξνχλ λα 

ζπλδηαιέγνληαη κε απινχο 

ηξφπνπο, κπνξνχλ λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο θαη λα δψζνπλ 

απαληήζεηο πάλσ ζε απιά ζέκαηα. 

Να κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

δεδνκέλα ελφο καζεκαηηθνχ 

πξνβιήκαηνο γξακκέλνπ ζε απιή 

γιψζζα ζηα Ώγγιηθά, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απιφ ιεμηιφγην 

γηα λα παξνπζηάζνπλ ηε ιχζε ηνπ 

θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηα 

δεδνκέλα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

Ώγγιηθά θαη καζεκαηηθά ζε real-

lifesituations (π.ρ. γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή 

δηαγσληζκφ). 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ:  

Οη καζεηέο εμεξεπλνχλ κηα 

θαηάζηαζε, θαηαζθεπάδνπλ 

εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, 

δηαηππψλνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην 

πξφβιεκα, αλαγλσξίδνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο, εξεπλνχλ αλνηρηέο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα καζεκαηηθά 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

ΐαζηθέο έλλνηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ, αλάπηπμε 

αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ, 

εθκάζεζε θαηεπζχλζεσλ, 

αλάπηπμε αίζζεζεο ζψκαηνο, 

αληίιεςεο ρψξνπ, ζπληνληζκνχ, 

ελίζρπζε απηνζπγθέληξσζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο. Έλλνηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη απηελέξγεηαο. 

Να ζπλδέζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ αληηιεπηηθψλ 

ηθαλνηήησλ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ην 

παηρλίδη ηνπο. Να 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο ζηα 

καζεκαηηθά γηα θα μεπεξάζνπλ 

δνθηκαζίεο ζε έλα παηρλίδη 

ζπλεξγαζίαο. 

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην – Μεζνδνινγία 

Ο φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. 

Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: ζην 

καζεηή θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. (Tomlinson, 2001, 2003; Κνπηζειίλε, 2001, 2006 ). 

ζνλ αθνξά ζηνλ πξψην άμνλα, ην καζεηή, δηαθξίλνπκε ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο: ηελ 

εηνηκφηεηά ηνπ ή αιιηψο ην επίπεδν επίδνζεο (readiness), ηα ελδηαθέξνληά ηνπ (interest) θαη 

ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη (καζεζηαθφ πξνθίι, learningprofile). Ώληίζηνηρα, 

ζε φ,ηη αθνξά ζην δεχηεξν άμνλα, δειαδή ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία, 

δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ην πεξηερφκελν (content), ηελ επεμεξγαζία ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ (process), ην ηειηθφ πξντφλ (product) θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

(learningenvironment) (Tomlinson, 2001).   

Δ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη φρη 

κεηά απφ απνηπρία. Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη δελ πεξηκέλεη λα απνηχρεη ε δηδαζθαιία γηα 

λα παξέκβεη δηνξζσηηθά ζηε ζπλέρεηα. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ζην θαηάιιειν επίπεδν 

δπζθνιίαο έηζη ψζηε λα θηλεηνπνηνχλ ελεξγά ηνπο καζεηέο ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζήο 

ηνπο. Βξγαζίεο πνπ είλαη πνιχ εχθνιεο, γίλνληαη αληαξέο ελψ εξγαζίεο πνπ είλαη πνιχ 

δχζθνιεο πξνθαινχλ απνγνήηεπζε (Tomlinson, 2010). 

Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην επίπεδν ή ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ 

καζεηή: Δ καζεζηαθή εηνηκφηεηα δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο έκθπηεο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή, αιιά 

αληαλαθιά ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή ελφηεηα ή δεμηφηεηα. Δ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αθνξά 

ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζε εθείλν ην επίπεδν πνπ ν καζεηήο είλαη ήδε έηνηκνο λα 

πξνρσξήζεη ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ην θάλεη κφλνο ηνπ. ην ζεκείν απηφ μεθηλά ε 

«πξαγκαηηθή κάζεζε» (Tomlinson, 2010) θαη απηφ κπνξεί λα εληνπηζζεί κφλν κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε πιήζνπο δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη βξεη 

αθξηβψο ζε πνην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη ε δηδαζθαιία, κπνξεί λα ξπζκίζεη θαηάιιεια 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο. Οη καζεηέο, γηα λα κάζνπλ θαηλνχξηεο έλλνηεο, κπνξεί λα 

δνπιεχνπλ είηε θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο είηε πάλσ απφ απηφ ή λα θαιχπηνπλ ηα 

πξνεγνχκελα θελά ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε νκάδα ζπρλά δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ πεξηέρνπλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο κε 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο κηθξφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάμεο ζα αλαιάβνπλ 

εξγαζίεο ιηγφηεξν ζχλζεηεο απφ εθείλεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχλ νη πην πξνρσξεκέλνη 

καζεηέο.  

Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή: Ώλακθηζβήηεηα, γηα λα κάζνπκε 

θάηη ζα πξέπεη λα ζέινπκε λα ην κάζνπκε, ή αιιηψο λα έρνπκε θίλεηξν γηα κάζεζε. Αχν 

παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην θίλεηξν ηνπ καζεηή γηα 

κάζεζε, είλαη: ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ πνπ πξέπεη λα 

θαηαθηήζεη θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επηιέμεη κφλνο ηνπ (Hall, 2002). Ώξρηθά, ν 

εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί εξσηεκαηνιφγηα θαη ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο γηα λα θαζνξίζεη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο αλαιχεη 

ην βαζηθφ ζέκα ζε ππνζέκαηα αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Δ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηήζνπλ ζην ζρνιείν φ,ηη γλψζεηο έρνπλ ήδε απφ ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη 

αλαηξνθνδνηεί ην θίλεηξφ ηνπο γηα κάζεζε (Tomlinson, 2004). 

Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή: χκθσλα κε ηνπο Gardner  

(1983) θαη Sternberg (1985), νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

(νπηηθνί, αθνπζηηθνί, θηλαηζζεηηθνί, ινγηθνκαζεκαηηθνί, θιπ). Δ δηαθνξνπνίεζε ηεο 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 426 of 452                                                                                                              

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι αθνξά ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ (πξνθνξηθά, νπηηθά, απφ ην κέξνο ζην φιν ή ην αληίζεην), ζηε ζπλέρεηα ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηέινο ζηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα 

κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο λνεκνζχλεο (γισζζηθή, καζεκαηηθή, νπηηθνρσξηθή, κνπζηθή, 

θηλαηζζεηηθή, δηαπξνζσπηθή, ελδνπξνζσπηθή). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί ε ζρνιηθή ηάμε (ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νξγάλσζε ρψξνπ, 

πξφζβαζε ζε νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή ΣΠΒ, αηζζεηηθή) ψζηε λα απνηειεί έλα πεξηβάιινλ 

πνπ εληζρχεη ηε καζεζηαθή πξνζπάζεηα ηνπ θάζε καζεηή. ην Αεκνηηθφ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ρψξνη κέζα ζηελ αίζνπζα φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα απνκνλψλνληαη ή λα 

ζπλεξγάδνληαη. Βθεί ζα βξίζθνπλ πιηθά πνπ κπνξεί λα αληαλαθινχλ δηάθνξεο θνπιηνχξεο 

(π.ρ εηθφλεο, αληηθείκελα) ή ηνπο ζπκίδνπλ ην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο (π.ρ. 

καμηιάξεο δαπέδνπ, ραιάθηα). Βπίζεο, είλαη μεθάζαξν, ζχκθσλα κε ηελ Tomlinson (2003), 

φηη ζηηο ηάμεηο καο ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα «θηλνχληαη» γηα λα κάζνπλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη λα δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο κε ζθνπφ ηελελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζα θαιχπηνπλ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπο. ΐαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ε επέιηθηε νκαδνπνίεζε (flexiblegrouping) (King-

Shaver&Hunter, 2003), πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηπραία νκαδνπνίεζε, νκνηνγελείο 

νκάδεο, νκάδεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, κηθηνχ επηπέδνπ νκάδεο, νκάδεο επηινγήο ησλ 

καζεηψλ. Κάζε κνξθή νκαδνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε γηα δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, 

αξθεί λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε γηα ηνπο καζεηέο. 

2. Τινπνίεζε ηεο δξάζεο 

2.1. Οκάδα – ζηφρνο θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζελαξίνπ 

Δ νκάδα ζηφρνο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην είλαη νη καζεηέο ηεο Α 

Αεκνηηθνχ. ΐαζηθφο ζηφρνο θαη αθεηεξηαθή αλάγθε πνπ πξνζπαζήζακε λα θαιχςνπκε είλαη 

ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Πξηλ ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ έγηλε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε (pre-assessment) µε ηεζη 

δηαβαζµηζµέλεο δπζθνιίαο ζε καζεκαηηθνχοππνινγηζκνχο θαη πξνβιήκαηα ησλ ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ ψζηε λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν θάζε καζεηήο θαη λα ππάξρεη 

κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ην θάζκαεηνηκφηεηαο θαη ην επίπεδν ηεο ηάμεο. Βπίζεο, 

δφζεθαλεξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαιχηεξα 

(καζεζηαθφ πξνθίι), θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. 

Ώπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο εηνηκφηεηαο πξνέθπςε φηη: θάπνηνη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαλ µε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ηερληθέο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Μπνξεί 

λα γλψξηδαλ µφλν ηελ πξνπαίδεηα (απνζηήζηζε) ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ 
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πνιιαπιαζηαζκνχ. Κάπνηνη άιινη καζεηέο γλψξηδαλ πξφζζεζε, αθαίξεζε θαη 

πνιιαπιαζηαζκφ, αιιά ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηηο εθαξκφζνπλ θαη ήηαλ 

έηνηκνη λα γλσξίζνπλ ηελ ηερληθή ηεο δηαίξεζεο. Άιινη καζεηέο έβξηζθαλ «βαξεηέο» απηέο 

ηηο ηξεηο πξάμεηο, είραλ ηελ δηαίζζεζε θαηαλφεζεο ηεο δηαίξεζεο ή κπνξεί λα έκαζαλ µφλνη 

ηνπο ηε δηαίξεζε εκπεηξηθά. 

3. Γηαθνξνπνίεζε ζηα Μαζεκαηηθά:  πξνβιήκαηα, ζθέςε, ιχζε 

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα: 

Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο θαηαηάζζνληαη 

ζε έλα απφ ηα ηξία πξνβιεπφκελα καζεζηαθά επίπεδα (Ώξράξηνη, Μεζαίνη θαη 

Πξνρσξεκέλνη) ζρεκαηίδνληαο ηξεηο νκνηνγελείο νκάδεο. Με ζηφρν ηελ εθπιήξσζε ησλ 

δηθψλ ηεο πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ζε θάζε νκάδα δφζεθαλ κηα ζεηξά απφ 

δηαβαζκηζκέλεο, ζε βαζκφ δπζθνιίαο, δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο.  

Παξάδεηγκα Γξαζηεξηφηεηαο: Οη καζεηέο θάζε επηπέδνπ ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη 

αζρνινχληαη κηα δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ tictactoe (ηξίιηδα). ε θάζε έλαλ απφ ηνπο 

«αληηπάινπο» δίλεηαη έλα θχιιν εξγαζίαο κε κηα ηξίιηδα. ε θάζε έλα απφ ηα 9 πιαίζηα ηεο 

ηξίιηδαο ππάξρεη ε εθθψλεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. Οη 

καζεηέο δηαιέγνπλ ην Υ ή ην Ο θαη απνθαζίδνπλ πνηνο ζα «παίμεη» πξψηνο. Βπηιέγνπλ 

πιαίζην, ιχλνπλ ην καζεκαηηθφ πξφβιεκα θαη ζεκεηψλνπλ Υ ή Ο αληίζηνηρα ζε θάζε πιαίζην 

πνπ ιχλνπλ επηδηψθνληαο λα ζρεκαηίζνπλ πξψηνη ηξίιηδα θαη λα θεξδίζνπλ.  

Δ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ίδηα γηα φια ηα δεπγάξηα ησλ καζεηψλ, αλεμαξηήησο 

ηνπ καζεζηαθνχ ηνπο επηπέδνπ. Δ δηαθνξά βξίζθεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ πιαηζίσλ ηεο 

ηξίιηδαο. ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζην πξψην, αλψηεξν γλσζηηθά επίπεδν, δίλνληαη 

πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ (ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο), κε ζηφρν ε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ λα πξαγκαηνπνηεζεί γξάθνληαο κφλν ην ζθεπηηθφ ηνπο (ζθέςε) γηα ηε ζεηξά 

ησλ πξάμεσλ, αηηηνινγψληαο ηελ θάζε επηινγή ηνπο θαη αλαγλσξίδνληαο ην απνηέιεζκα ηεο 

θάζε πξάμεο (ηη είλαη απηφ πνπ βξήθαλ) ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ 

ρξεηαζηεί, γηα λα ζπλερηζηεί ε «ιχζε» ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επφκελε 

πξάμε. ηε δεχηεξε, κεζαίνπ γλσζηηθά επηπέδνπ νκάδα, δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ (δπν έσο ηξεηο πξάμεηο) κε ζηφρν ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

γξάθνληαο κφλν ην ζθεπηηθφ ηνπο (ζθέςε) γηα ηε ζσζηή ζεηξά ησλ πξάμεσλ. Δ ηξίηε νκάδα 

είλαη ρακεινχ γλσζηηθά επηπέδνπ. ηνπο καζεηέο δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ 

(έσο δπν δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Δ ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνρσξά ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

παξαδνζηαθά θάλνληαο πξψηα ηηο πξάμεηο θαη κεηά ηνπο δεηείηαη λα «πνπλ» πξνθνξηθά, 

βνεζνχκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην πψο ζθέθηεθαλ θαη ηέινο λα θαηαγξάςνπλ ηε ζθέςε 

ηνπο.  
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Δ αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε έηεξν-αμηνιφγεζε απφ ηνλ 

«αληίπαιν» παίθηε ηνπ δεπγαξηνχ κε βάζε έλα έληππν κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο πνπ έρεη 

δνζεί ζηνπο καζεηέο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη ζσζηέο απαληήζεηο είλαη θαιπκκέλεο ψζηε λα 

κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο νη καζεηέο λα δνπλ άζειά ηνπο ηηο απαληήζεηο φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξέρεη θπθιηθά ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο νκάδεο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε νκάδα, αιιά ν ζηφρνο είλαη εληαίνο θαη αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ηε ιχζε ηνπο πξψηα ζθεπηφκελνη, άξα θαηαλνψληαο ηα δεδνκέλα θαη ηα 

δεηνχκελα, θζάλνληαο ζηνλ ζηφρν, ηελ ηειηθή ιχζε ηνπ. 

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι θαη ζηπι 

Ήδε απφ ηε θάζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο έρεη γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε 

βάζε ηνπο ηχπνπο ηεοπνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (1983). ηελ αξρή απηήο ηεο 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο νη καζεηέο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ πην «δπλαηφ» ηχπν 

λνεκνζχλεο πνπ δηαζέηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αλαηεζνχλ νη εξγαζίεο. 

Παξάδεηγκα Γξαζηεξηφηεηαο: Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ έρεη επηιεγεί ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο νκάδεο θαη αθνξά ζηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε 

πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ (ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο) κε ηελ ηερληθή cubing 

(θχβνο). ε θάζε νκάδα καζεηψλ ν εθπαηδεπηηθφο παξαδίδεη έλα θχβν (θφθθηλνο-καζεηέο κε 

νπηηθναθνπζηηθφ πξνθίι, πξάζηλνο- καζεηέο κε ινγηθνκαζεκαηηθφ πξνθίι, κπιε-καζεηέο κε 

θηλαηζζεηηθφ πξνθίι) θαη έλα θχιιν εξγαζίαο κε αξηζκεκέλα πξνβιήκαηα. ε θάζε έδξα ησλ 

θχβσλ ππάξρεη έλαο αξηζκφο (1-6) πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα πξφβιεκα απφ ην θχιιν εξγαζίαο. 

Σα κέιε ηεο θάζε νκάδαο θάζνληαη θπθιηθά θαη έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηνλ αλάινγν θχβν. 

Κάζε καζεηήο ξίρλεη ηνλ θχβν δχν θνξέο θαη θπθιψλεη ζην θχιιν εξγαζίαο ηηο εθθσλήζεηο 

ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ψζηε κφιηο νινθιεξσζεί απφ φια ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ε ξίςε ηνπ θχβνπ λα μεθηλήζνπλ ηελ επίιπζε κέζα ζε ρξνληθφ φξην πνπ έρεη 

νξηζζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

ηελ πξψηε νκάδα κε νπηηθναθνπζηηθφ πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ 

(ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Οη καζεηέο ηεο νκάδαο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα θαηά ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ο έλαο καζεηήο ηνπ δεπγαξηνχ δηαβάδεη ην πξφβιεκα ζην 

ζπκκαζεηή ηνπ, έρνληαο θαη νη δπν ην θχιιν εξγαζίαο κπξνζηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα ν έλαο 

«αθεγείηαη» ηε ζθέςε/ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηε ζεηξά ησλ πξάμεσλ αηηηνινγψληαο ηεο, θαη 

ν άιινο ηε γξάθεη ζην θχιιν εξγαζίαο. ην επφκελν πξφβιεκα αιιάδνπλ νη ξφινη.  

ηε δεχηεξε νκάδα κε ινγηθνκαζεκαηηθφ πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ 

(κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Βδψ ν θάζε καζεηήο δνπιεχεη κφλνο ηνπ αμηνινγψληαο 

ηα πξφβιεκα θαη γξάθνληαο ηε ζθέςε/ιχζε ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο ζην αηνκηθφ ηνπ θχιιν 

εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ σο νκάδα ζε κηα θνηλά 

απνδεθηή ιχζε γηα θάζε πξφβιεκα ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ηελ ηξίηε νκάδα κε θηλαηζζεηηθφ πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ (κε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Σα πξνβιήκαηα πνπ δίλνληαη έρνπλ δεδνκέλα θαη δεηνχκελα 
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πνπ αθνξνχλ ρξήκαηα ή πξνβιήκαηα κε ηελ δηαθνξά ψξαο. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ θαη 

εξγάδνληαη ζηελ νκάδα ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ απηηθφ πιηθφ (π.ρ. ξνιφη ηνίρνπ ή λνκίζκαηα). 

Δ ζθέςε/ιχζε είλαη πξντφλ νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ν θάζε καζεηήο θαηαγξάθεη ηε ιχζε ζην 

αηνκηθφ ηνπ θχιιν εξγαζίαο. 

4. Μαζεκαηηθά θαη Αγγιηθά: ε δηαζχλδεζε 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηφ ην δηδαθηηθφ ζελάξην εθηφο απφ ηελ 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε (pre-assessment) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

ζηα ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο Ώγγιηθήο 

ρξεηάζηεθε λα αμηνινγήζεη θαη ηηο γλψζεηο (πξν απαηηνχκελε γλψζε) ησλ καζεηψλ πάλσ ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Ώγγιηθψλ ζε ζρέζε κε: 1) Ώγγιηθά ζην επίπεδν ηεο ηάμεο 

(ΑΒΠΠ-ΏΠ Ξέλσλ Γισζζψλ/Ώγγιηθά-Σάμε Α), 2) Ώγγιηθά γηα ηελ εξγαζία: ιεμηιφγην 

καζεκαηηθψλ: αξηζκνί, ζχκβνια (π.ρ. + addition, add, and, total, both, θιπ.), ξήκαηα ζηνλ 

απιφ ελεζηψηα, ρξήζε απινχ ελεζηψηα. Καζψο, ζχκθσλα κε ηελ Tomlinson (2001), ε 

πξνθαηαξηηθή αμηνιφγεζε (pre-assessment) αιιά θαη ε πξν δηδαζθαιία (pre-teaching) 

κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα εληνπίζνπκε ηπρφλ πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ πξν απαηηνχκελε γλψζε, ζε εηζαγσγηθφ κάζεκα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ, δφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο, κνηξάζηεθαλ θπιιάδηα θαη αλαξηήζεθαλ ζηνπο ηνίρνπο 

πφζηεξ κε ην «ιεμηιφγην ηνπ καζήκαηνο», κε φινπο ηνπο βαζηθνχο φξνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ καζεκάησλ (Παππά, 2013). 

Γηαθοροποίεζε κε βάζε ηε καζεζηαθή εηοηκόηεηα: 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο πάλσ ζην ππφ κειέηε ζέκα (Μαζεκαηηθά – Ώγγιηθά), αιιά θαη 

ζε ζρέζε κε δεμηφηεηεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο έγηλε ε νκαδνπνίεζή ηνπο (Πίλαθαο 2). Ο 

νκαδνπνίεζε ζε απηφ ην ζηάδην βαζίδεηαη ζε ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαμηλνκία ηνπ 

Bloom (Bloometal., 1956). Δ ηαμηλφκεζε πξνηείλεη κηα ηεξαξρία ηξηψλ γλσζηηθψλ επηπέδσλ 

(masterydegrees) ηνλίδνληαο φηη ζα πξέπεη λα θαηέρεη θαλείο πνιχ θαιά ην έλα επίπεδν γηα λα 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν. 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα φινη νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε έλα θνηλφ θχιιν εξγαζίαο ζην 

νπνίν παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ (wordproblems) ζηα αγγιηθά. Κνηλφο 

ζηφρνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο είλαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο ζηα καζεκαηηθά γξακκέλν φκσο ζηα αγγιηθά.  

Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο (Βηθφλα 1):Animals: Farmer Freddy keeps his cows and ducks in 

the barn. If there are 13 animals in the barn and altogether, they have 34 legs, how many 

cows and how many ducks does he have? 
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Δηθφλα 1. Πξνβιήκαηα - Αγγιηθά 

 

 Πίλαθαο 2: Αμηνιφγεζε γλσζηηθνχ επηπέδνπ καζεηψλ (Μαζεκαηηθά – Αγγιηθά) 

ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 

Τπφκλεκα: 

      Α. Ση γλσξίδνπλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο; 

Β.  Ση ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ; (καζεζηαθνί ζηφρνη) 

Β 

1. Να ζπλδπάζεη γλψζεηο 

2. Να εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία 

3. Να γξάςεηδηθάηνπ 

πξνβιήκαηα 

 

   1. Να ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

2. Να ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο γηα 

λα εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία 

3. Να ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο γηα 

λα θηηάμεη δηθφ ηνπ πξφβιεκα 

4. Να ρξεζηκνπνηεί φξνπο 

Μαζεκαηηθψλ ζηα Ώγγιηθά 

 

  1. Να κάζεη ην απαξαίηεην 

ιεμηιφγην ζηα Ώγγιηθά 

  2. Να θαηαλνεί πξνβιήκαηα 

Μαζεκαηηθψλ κε ιέμεηο 

  3. Να ρξεζηκνπνηεί 

ζχκβνια γηα λα 

―κεηαθξάδεη‖ ηηο ιέμεηο θαηά 

ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

 4. Να θηηάρλεη απιά 

πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ 

ζηα αγγιηθά  

A 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ: 

1. Μπνξεί λα θαηαιάβεη θαη λα 

επηιχζεη έλα πξφβιεκα 

2. Μπνξεί λα θηηάμεη έλα πιφ 

πξφβιεκα κε ιέμεηο 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ: 

1. Γλσξίδεη θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ξήκαηα ζηνλ 

Ώπιφ Βλεζηψηα 

(SimplePresent) 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ: 

1. Μπνξεί λα θαηαλνήζεη έλα 

πξφβιεκα 

2. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζχκβνια θαη αξηζκνχο γηα λα 

θηηάμεη έλα απιφ πξφβιεκα 

κε ιέμεηο 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ: 

1. Ώλαγλσξίδεη ηα ξήκαηα 

ζηνλ SimplePresent 

2. Ώλαγλσξίδεη 

καζεκαηηθνχο φξνπο θαη 

ζχκβνια ζηα Ώγγιηθά 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ: 

1. Καηαλνεί απιά 

πξνβιήκαηα κφλν. 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ: 

    1. Ώλαγλσξίδεη ηηο ιέμεηο 

κφλν φηαλ ηηο βιέπεη.  
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2. Γλσξίδεη θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη καζεκαηηθά 

ζχκβνια θαη φξνπο ζηα 

Ώγγιηθά 

 

 

 
High Degree of Mastery 

(Αλψηεξν Δπίπεδν) 

Approaching Mastery 

(Μεζαίν Δπίπεδν) 

Beginning Mastery 

(Υακειφ Δπίπεδν) 

 

Οη γλσζηηθά πςεινχ επηπέδνπ καζεηέο αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο: ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο (Ώγγιηθά) θαη πξάμεηο 

(Μαζεκαηηθά), ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ νκάδα ηνπο ηε δηαδηθαζία/ηξφπν ζθέςεο πνπ 

αθνινχζεζαλ γηα ηελ επίιπζε θαη ζα ζπλζέζνπλ ην δηθφ ηνπο πξφβιεκα ζηα Ώγγιηθά 

(ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκνχο, εηθνλνγξάθεζε θαη ιέμεηο). Οη κεζαίνπ επηπέδνπ καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο εθαξκνγήο θαη αλάιπζεο. Ώπηή ε νκάδα ζα πξνζπαζήζεη λα ιχζεη 

ηα πξνβιήκαηα αλαιχνληάο ηα θαη θφβνληάο ηα ζε θνκκάηηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα 

δηαθξίλνπλ ηηο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, λα ιχζνπλ ηελ άζθεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκνχο θαη ζχκβνια θαη ηέινο λα πεξηγξάςνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινχζεζαλ γηα ηελ επίιπζε ζηα Βιιεληθά. Οη γλσζηηθά ρακεινχ επηπέδνπ καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο. Ώπηή ε νκάδα ζα πξνζπαζήζεη λα 

αλαγλσξίζεη (λα θπθιψζεη) κέζα ζηα πξνβιήκαηα αγγιηθέο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

καζεκαηηθά, ζα αληηζηνηρήζνπλ ιέμεηο θαη εηθφλεο ζε έλα θχιιν εξγαζίαο ιεμηινγίνπ, ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα πεξηγξάςνπλ ζηα Βιιεληθά ην πξφβιεκα θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο κε ζχκβνια καζεκαηηθψλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο παξέρεη θπθιηθά ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο νκάδεο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ καζεηψλ αθνξνχλ ηφζν ηε δεισηηθή φζν θαη ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε. Μεηά ηελ εξγαζία 

ζε νκάδεο νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηελ νινκέιεηα θαη κνηξάδνληαη ―ηα κπζηηθά‖ πνπ ηνπο 

νδήγεζαλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Γηαθοροποίεζε κε βάζε ηα ελδηαθέροληα ηωλ καζεηώλ: 

ε απηφ ην θνκκάηη ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, ην πεξηερφκελν κάζεζεο πνπ ειθχεη ηνλ θάζε 

καζεηή ζα γίλεη θαη αληηθείκελν επηινγήο ηνπ. (Καιδή, 2013). Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

αληιήζεη ηδέεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ απφ ην έξγν ηεο Blaz 

(2008). Σπρφλ δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ καζεηψλ ζε θάζε 

νκάδα γηα ηε κειέηε κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη εχθνιν λα επηιπζνχλ, αθνχ νη καζεηέο 

έρνπλ ήδε δειψζεη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αλάινγα κε ηε ζεηξά ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. 

ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο κηα ιίζηα κε ζέκαηα θαη απηνί 

πξέπεη λα επηιέμνπλ απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν (π.ρ.animals, football, summer, 

fairies, Christmas – επίθαηξν) λα κειεηήζνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ζρεκαηηζηνχλ ηέζζεξηο 

ή πέληε νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα κειεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαζ‘ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  
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ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο νη νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερληθή ηνπ 

«θαηαηγηζκνχ ηδεψλ» (brainstorming) πάλσ ζην ιεμηιφγην ηνπ ζέκαηνο ηεο νκάδαο ηνπο 

(γισζζηθή πξνεηνηκαζία ζηα αγγιηθά) ελψ ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο (αηνκηθά ή ζε δεπγάξηα) 

ζα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ έρνπλ 

επηιέμεη(Πίλαθαο 3).  

Πίλαθαο 3. Παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ 

TOPIC  Word problem 

 

     Summer 

Chris and Sara like windsurfing. Every summer, when they go to the sea, they 

have a surfing competition. Chris stands on the surfing board for 128 seconds and 

Sara for 141 seconds. How many more seconds does Sara stand on her board? 

 

 

 

Basketball 

 

John‟s team scores 14 points in the first quarter. They score 10 more points in the 

second quarter and 12 more in the third. They finish the game with sixty-two 

points. How many points do they score in the fourth quarter? 

 

 

 

Σέινο νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα ζηα Ώγγιηθά θαη ηα αληαιιάζζνπλ 

κέζα ζηελ νκάδα ηνπο. ην ηέινο ε θάζε νκάδα πξέπεη λα επηιέμεη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα, 

λα ην εηθνλνγξαθήζεη (ζε θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί) θαη λα ην παξνπζηάζεη ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ε απηή ηε θάζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Καιδή (2013, 

ζει. 411), ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν 

θνηλά θαη φζν θαη δηαθνξεηηθά ζεκεία γηα θάζε νκάδα. Έηζη, ηα θνηλά ζεκεία αθνξνχζαλ ηηο 

δεμηφηεηεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο (π.ρ. ηξφπνο αλάπηπμεο ιεμηινγίνπ, θαηαλφεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, θιπ) ελψ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεία δεμηφηεηεο δεισηηθήο γλψζεο (π.ρ. ρξήζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο, ρξήζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, θιπ.). 

Γηαθοροποίεζε κε βάζε ηοσς ηύποσς λοεκοζύλες ποσ ζσλδέοληαηκε ηο καζεζηαθό προθίι: 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ζε απηφ ην δηδαθηηθφ ζελάξην είλαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ γηα ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο, φπσο απηνί πξνζδηνξίζηεθαλ κε εξσηεκαηνιφγην ζηελ 

αξρή ηνπ ζελαξίνπ, θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ, ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

αλαθνηλψζεθε ην εμήο θαληαζηηθφ ζελάξην: «Σν ζρνιείν καο ιακβάλεη κέξνο ζε έλα δηεζλή 

δηαγσληζκφ καζεκαηηθψλ. ηηο νκάδεο ζαο πξέπεη λα εηνηκάζεηε δχν πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ 

ζηα αγγιηθά θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε ζαο. Οη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ζαο ζα 

απνηειέζνπλ ηελ επηηξνπή πνπ ζα θξίλεη ηα πην ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ην δηαγσληζκφ». ηε ζπλέρεηα δφζεθαλ δηαθνξνπνηεκέλεο νδεγίεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο 
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ζηηο νκάδεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν λνεκνζχλεο πνπ αληηπξνζψπεπαλ. ηελ νκάδα ησλ 

καζεηψλ πνπ ν «δπλαηφο» ηχπνο λνεκνζχλεο ήηαλ ν γισζζηθφο ή ν ινγηθνκαζεκαηηθφο 

αλαηέζεθε ε «δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ κε ιέμεηο, πάληα ζηα αγγιηθά, αξηζκνχο θαη 

καζεκαηηθά ζχκβνια». Οη καζεηέο κε «δπλαηή» νπηηθή/ρσξναληηιεπηηθή λνεκνζχλε 

ρξεζηκνπνίεζαλ εηθφλεο θαη αληηθείκελα γηα λα ζηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο. Μαζεηέο κε «δπλαηφ» ηχπν λνεκνζχλεο ηνλ κνπζηθφ-αθνπζηηθφ έδσζαλ 

ζηα πξνβιήκαηά ηνπο ηε κνξθή πνηήκαηνο, ηνπο πξφζζεζαλ ξπζκφ θαη απηνζρέδηα κνπζηθή 

θαη ηα παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε. Σέινο, ε νκάδα ησλ καζεηψλ κε «δπλαηφ» ηχπν λνεκνζχλεο 

ηνλ θηλαηζζεηηθφ δεκηνχξγεζε κηα κηθξή δξακαηνπνίεζε θαη παληνκίκα γηα ηα δχν 

πξνβιήκαηά ηνπο.  

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ήηαλ: α) ε ρξήζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

(π.ρ. ιεμηιφγην/γξακκαηηθή αγγιηθήο γιψζζαο, καζεκαηηθέο έλλνηεο) πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί 

θαη κειεηεζεί ζηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη β) ε ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή 

παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ καζεκαηηθψλ ζηα αγγιηθά πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη νη 

καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο. 

5. Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθή Αγσγή: ε δηαζχλδεζε 

Δ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο Αηαθνξνπνηεκέλεο Αηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Ώγσγήο έρεη ζα ζηφρν ηφζν ηελ αλάπηπμε ηνπ ζσκαηηθνχ (π.ρ. αλάπηπμε θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη θπζηθψλ – ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ) θαη γλσζηηθνχ ηνκέα (π.ρ. πξνβιήκαηα 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά) φζν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα: 

θαιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, νκαδηθφηεηαο θαζψο επίζεο θαη αλάπηπμε 

απηνεθηίκεζεο, ζεηηθήο απηναληίιεςεο θαη απηνπεπνίζεζεο (ΑΒΠΠ Φπζηθήο Ώγσγήο ζει. 

571). ζνλ αθνξά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

Φπζηθήο Ώγσγήο, νη Fox&Hoffman (2011) ζην βηβιίν ηνπο 

TheDifferentiatedInstructionBookofLists πξνηείλνπλ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ σο 

πξνο: 1) ηελ άζθεζε, 2) ην απνηέιεζκα, 3) ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

ιακβάλεη ν θάζε καζεηήο θαη δίλνπλ ηελ νδεγία: «κηα δεμηφηεηα ηε θνξά, απφ ηα απιά ζηα 

ζχλζεηα» (ζει.210). 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο  δχν πεξηνρέο 

ζηφρσλ ειήθζεζαλ ππφςε. Δ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο (π.ρ. 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηε Φπζηθή Ώγσγή, επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά). Δ δεχηεξε 

πεξηνρή ζηφρσλ ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηελ θαηάθηεζε 

ησλ ζηφρσλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο.  

Βηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ πξψηε πεξηνρή ζηφρσλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ 

βαζίζηεθαλ ζην αθφινπζν πιάλν: 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 9, Issue 2, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 434 of 452                                                                                                              

1. Δμνηθείσζε, εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο (π.ρ. πξνζαλαηνιηζκφο, ηζνξξνπία).  

Παξάδεηγκα Γξαζηεξηφηεηαο: «Βγψ θαη ζπ ... καδί» (Παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο). ‘ απηή ηε θάζε 

ηα παηδηά ζα εμνηθεησζνχλ κε παηρλίδηα θαηεπζχλζεσλ, ζπλεξγαζίαο θαη αλαξξίρεζεο κε 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην κάζεκα ΦΏ. Ώξρηθά ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (π.ρ. δηάβαζκα ππνκλήκαηνο ράξηε, κνλνπάηηα-θαηεπζχλζεηο δηγθ-δαγθ, 

ζιάινκ θιπ.), κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα απφ βησκαηηθά παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο. 

Σέινο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο-πνιχδπγα καζαίλνληαο ηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο αλαξξίρεζεο (Βηθφλα 2). 

2. Δμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηηο δεμηφηεηεο κέζα απφ παηρλίδηα. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ 

ηνπ ζηαδίνπ ν καζεηήο ζα πξνζπαζήζεη λα εληάμεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε/δεμηφηεηα ζην λέν 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο (π.ρ. ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζπλεξγαηηθνχ ή αληαγσληζηηθνχ παηρληδηνχ).  

Παξάδεηγκα Γξαζηεξηφηεηαο:«Ναπαγνί -Σηηαληθφο»: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάινγα 

κε ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν ζηα καζεκαηηθά. Κάζε νκάδα έρεη έλα ―λεζί-βάζε‖ (ζηξψκα) 

πάλσ ζην νπνίν ππάξρνπλ θάξηεο κε πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ, αλάινγα κε ην επίπεδφ ηνπο, 

θαη ηξία ζηεθάληα. ην θέληξν ηεο αίζνπζαο ππάξρνπλ δηάζπαξηα θαη άιια πιηθά (θψλνη, 

κπάιεο, θιπ) θαη έλα αθφκε ζηξψκα. Οη καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο παίξλνπλ κία-κία ηηο 

θάξηεο κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα ιχλνπλ, ελψ πξέπεη (ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηεθάληα σο 

ζρεδίεο- «Σηηαληθφο») λα πάξνπλ ηα αληίζηνηρα πιηθά (κπάιεο, θψλνη θιπ) απφ ηε ζάιαζζα. 

Λχλνληαο ην ηειεπηαίν πξφβιεκα θηάλνπλ ζην θεληξηθφ λεζί θαη ζψδνληαη.  

 

Δηθφλα 2. Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθή Αγσγή 

 

3. Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Γηα λα ππάξρεη έλα κεηξήζηκν απνηέιεζκα πνπ λα πείζεη 

ηνπο καζεηέο φηη ε αλάπηπμε ηεο θηλεηηθήο ηνπο δεμηφηεηαο αιιά θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη γηα 
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ηελ εμάζθεζή ηνπο ζε πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ επηηεχρζεθαλ, επηιέρζεθε ε εθηέιεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο (π.ρ., έλα παηρλίδη κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ ―θαηάθηεζε ηνπ 

Έβεξεζη‖).  

Παξάδεηγκα Γξαζηεξηφηεηαο:«Καηάθηεζε ηνπ Έβεξεζη»: Οη καζεηέο ζε δχν νκάδεο αλάινγα 

κε ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν ζηα καζεκαηηθά πξέπεη λα επηιχζνπλ έμη πξνβιήκαηα θαη λα 

εθηειέζνπλ έμη αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο-αζθήζεηο. Παίξλνπλ κία-κία ηηο θάξηεο κε ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα ιχλνπλ, ελψ πξέπεη λα θάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο-αζθήζεηο (π.ρ. 

πεξλάκε έλα «πνηάκη» θηηάρλνληαο γέθπξεο κε «μχια» θαη «ηνχβια», ή θάλνπκε αλαξξίρεζε 

θαη αθνπκπάκε (ηηο εηθφλεο) φισλ ησλ βνπλψλ πνπ ην χςνο ηνπο είλαη κέρξη 10.000 κέηξα). 

ην ηειεπηαίν πξφβιεκα θηάλνπλ ζην Έβεξεζη θαη βάδνπλ ηε ζεκαία ηνπο ζηελ θνξπθή.  

ζνλ αθνξά ζηε δεχηεξε πεξηνρή ζηφρσλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα: α) ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο (είδε 

δξαζηεξηνηήησλ, ηξφπνο νκαδνπνίεζεο, ρξφλνο εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ) θαη β) ζην ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ελζάξξπλζε, αλαηξνθνδφηεζε, αμηνιφγεζε), έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 

νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηελ θαηάθηεζε 

ησλ ζηφρσλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ησλ 

νκάδσλ πξνηηκήζεθε επέιηθηνο ζρεκαηηζκφο ν νπνίνο αιιάδεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο (π.ρ. παξφκνηα ελδηαθέξνληα φπσο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο) ή ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. αληίιεςε ζρεκάησλ ζηα 

καζεκαηηθά). Οη καζεηέο έιαβαλ αηνκηθά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θαηαθηήζεηο ή ηα ζεκεία ζηα νπνία πζηεξνχλ. Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο 

έθαλε αλαθνξά ζηηο μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο κέζα ζηελ νκάδα θαη ζην φηη είλαη 

φιεο απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ (π.ρ. θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ελφο κέινπο ηεο 

νκάδαο αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα καζεκαηηθά θάπνηνπ άιινπ) 

θαη εληζρχζεθε ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ξφισλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο (π.ρ. ζπληνληζηήο, 

εθηειεζηήο θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, «γξακκαηέαο», θιπ). 

πκπεξάζκαηα 

Δ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα επηθέξεη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ηφζν σο πξνο ηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ φζν θαη σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ 

έδσζε ηελ επθαηξία γηα κία ζεηξά δηαπηζηψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην νξγάλσζαλ. 

ε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, ήηαλ ηδηαηηέξσο επράξηζηε ε δηαπίζησζε φηη νη 

καζεηέο, κέζα απφ ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ θάζε βήκαηνο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο πνπ θαινχληαλ λα θάλνπλ, πιεζίαδαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηφζν γλσζηηθά 

φζν θαη βησκαηηθά/ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ θαηά πεξίπησζε ππνζηφρν (αλά γλσζηηθφ 

αληηθείκελν) θαη ην γεληθφ ζηφρν ηνπ εγρεηξήκαηνο (επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά). 
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ην ηέινο θάζε θάζεο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηελ ελφηεηα, 

θαζψο θαη ηελ αξρηθή θαη ηειηθή ζηάζε ηνπο. Δ γλψκε ηνπο γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ήηαλ πνιχ ζεηηθή, αθνχ δελ είραλ ιάβεη κέξνο μαλά ζε παξφκνην πξφγξακκα. Δ 

παξαγσγή ηνπ θάζε ηειηθνχ πξντφληνο πνπ νινθιήξσλαλ θαη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή θαη 

ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ηνπο έθαλαλ πεξήθαλνπο γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

αλέπηπζζαλ. Οη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ν θαζέλαο ηηο αηνκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, εξγάζηεθαλ 

κε ζπιινγηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο κε επηηπρία ηα καζεζηαθά έξγα πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ. Οη επηδφζεηο ηνπο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα βειηηψζεθαλ, ελψ ηαπηφρξνλα θαη 

παξά ηηο ρξνληθέο, ζσκαηηθέο θαη γισζζηθέο απαηηήζεηο, ζπδήηεζαλ, δηαζθέδαζαλ θαη 

αληαπνθξίζεθαλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέιαβαλ.  

ην ελ ιφγσ δηδαθηηθφ ζελάξην, πινπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζε νξηζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ επειέγεζαλ. Ώπηφ ζεκαίλεη πσο, 

πηζαλφλ, δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο λα επηδξνχλ θαη 

δηαθνξεηηθά ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηεπφκελσλ. 

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε νπζηαζηηθή θαηλνηνκία πνπ πξνάγεηαη απφ ην παξφλ 

εγρείξεκα είλαη ε αλάπηπμε ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αζθεζνχλ επηπιένλ ζε ζέκαηα 

θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Δ ζπλεξγαζία απηή είρε 

ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε 

πνηθίισλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ.  
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Abstract: The recently growing body of research findings highlights the efficacy of drama 

methods and techniques incorporation in foreign language learning. The present study 

examines the developing synergy between a drama method and the current curriculum for 

English as a Foreign Language(EFL) learning in Greek primary education. The article reports 

on the emergent findings from a qualitative action research implemented to the EFL learners 

of a 5
th

 grade primary state school in Greece, through the drama method of Mantle of the 

Expert(MoE). Research data demonstrate improvement of the learning process as derived 

from students‘ active engagement, along with development of teacher-student effective 

collaboration in the co-construction of new knowledge. The article argues for the social role 

of MoEas a means of transforming EFL learning into anon competitive experiential processs 

which, in turn, results in the teacher-student role enrichment. It is our estimation that EFL 

teachers could benefit from the present study findings as the latter constitute flexible 

suggestions for upgrading their teaching practice. 

Keywords :teacher-student role, foreign language learning, Mantle of the Expert, action 

research 

Introduction 

The field of foreign language learning has undergone numerous changes on a global scale 

over the years. From the period when foreign language learning implied merely conquering 

the linguistic code we have come to the realization that the holistic approach to language 

learning presupposes viewing it not as a continuous process of new knowledge acquirement, 

rather as the means for achieving individual growth and forming congruous human relations. 

Towards this direction, the incorporation of drama methods in foreign language learning in 

general and EFL learning in particular is reported to be highly effective as far as reforming 

the teacher-student role is concerned (Jarayseh, 2010‧Florea, 2011). 

1. The Integrated Foreign Languages Curriculum (IFLC) 

The continuous developments of the European Union policy as regards foreign language 

school education as well as factors which have emerged during the formation of foreign 

language teaching in the Greek primary sector dictated the need for the formulation of an 
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integrated curriculum for all foreign languages which are currently taught or may be taught at 

all sectors (Pedagogical Institute, 2011), an educational reform which took place in 2016, 

known as Integrated Foreign Languages Curriculum (IFLC). 

IFLC is structured on the basis of: a) critical literacy, which promotes the social consideration 

of language and aims at developing students‘ critical ability (Pedagogical Institute, 2011) by 

means of working on authentic materials, b) the theory of New Learning, as presented in 

Kalantzis and Cope‘s (2008) pedagogical model. According to this model, which reflects the 

whole philosophy of MoE, learning in the school context consists a social process that takes 

place on the basis of inquiry and collaborationon the participants‘ part (youths and adults), as 

in real life.  

IFLC aspires to develop students‘ positive attitude towards English through promoting their 

creative and critical ability, elements which are prerequisite for the dynamic presence of 

citizens in contemporary society. Itisunderpinned by the principles of the Communicative 

Approach and conceives language as a communication tool, useful to social behaviour 

(Chryshochoos, Chryshohoos & Thomson, 2002) as it introduces: a) group work in 

administering issues through students‘ involvement in authentic communicative situations for 

projects elaboration, b) the inquiry process during new knowledge acquisition. 

In view of this educational reform, the EFL Curriculum is organized by language proficiency 

level, according to the Common European Framework of Reference (CEFR) for languages 

communicative adequacy descriptors of the Council of Europe (2001) six-level language 

proficiency scale, as shown in table 1. 

Table 1: CEFR Communicative Adequacy Descriptors of the Council of Europe Six-Level Language 

Proficiency Scale (Council of Europe, 2001) 

 

ΑBasic User 

Α1 Elementary knowledge 

 

Α2 Basic knowledge  

 

ΒIndependentUser 

Β1 Moderate knowledge  

 

Β2 Goodknowledge  

 

CProficient User 

C1 Very good knowledge  

 

C2 Excellent knowledge  

 

It is recommended that course books are not used by EFL teachers as exclusive teaching tools, 

rather as aid in designing a different curriculum for each class which is grounded on students‘ 

learning traits as well as IFLC and that lesson planning is based on differentiated instruction 
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with the elaboration of teaching scenarios. Nonetheless, regarding the primary sector, which 

constitutes the focus of the present study, the effectiveness of IFLC in terms of upgrading the 

EFL educational process has not been scientifically proven confirmed, yet, as implied by the 

absence of relevant research findings. 

2. Mantle of the Expert: Conceptual framework 

MoE is a dramatic inquiry based teaching method which uses fictional contexts in order to 

generate engaging, purposeful learning activities. It is argued that MoE is not a cloak by 

which a person is recognized, rather ―a quality of leadership, carrying standards of 

behaviour, morality, responsibility, ethics and the spiritual basis of all action‖ (Heathcote & 

Bolton, 1994:93). On a similar basis Edmiston points out that the method ―is more than 

adopting a professional attitude to work. With MoE we can ensure that children are part of a 

community that is committed to the highest ethical standards‖(Edmiston 2011: 225). The 

conceptual framework of Mantle of the Expert is summarized by the author in the following 

three tenets: 

1) the joint participation of adults and children in the process of creating and exploring 

imaginary worlds 

2) interdisciplinary research learning 

3) the utilization of prior knowledge as well as students‘ interests and attitudes.  

MoE aims at creating a learning process where students are given the opportunity to explore 

beneath the surface of things, examine facts in depth and experiment (Taylor, 2016). The 

approach presupposesdrama representation forthecreationofafictional setting, which simulates 

reality (O‘Neill, 1989). Withinthissetting, studentsassume a role of professionalexpertise. 

Their framing in dramatic role along with the research work assigned to them enable themto 

developbehaviorallyandgainempathyand the (Towel-Evans, 2007). 

Put it simply, MoEis about teachers and students acting as experts in an imaginary 

enterprise(table 2), in the form of an inquiry community. This enterprise is set up in such a 

way that the issue under exploration is framed from a specific perspective. In this fictional 

contextthe challenge is to ensure that students have something to explore rather than receive. 

The context is carefully set by the teacher so as to make sense to students, who impersonate 

professionals and undertake a commission with a contractual element by an imaginary, usually 

prominent client through theatrical roles. The assignmentis carefully designed by the teacher 

so as to generate activities and tasks that involve students in studying diverse areas of the 

curriculum (Heathcote & Herbert, 1985) in order to complete an inquiry project under the 

teacher‘s guidance in authentic settings of collaborative action with concurrent personal 

responsibility of their actions (Papadopoulos, 2010b).The group‘s power increases through 

group action and the strength they draw from working towards a common goal. At some 

points various tensions arise on the students‘ cognitive, emotional and intellectual level. 
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These tensions either happen naturally or are caused intentionally by the teacher to keep 

students cognitively, emotionally and intellectually engaged(Papadopoulos & Kosma, 

2020).MoE is underpinned by the principle that optimal learning presupposes students‘ 

relation to learning as experts rather than students as viewed by the conventional school 

setting because in everyday life learning is conceived as the development of expertise through 

experiences (Edmiston, 2011).As shown in figure 1, MoE design, application and evaluation 

are defined in a specific organizational model. 

 

Figure 1: Organizational Model of MoE Application Stages (adapted from Papadopoulos, 2010a) 

Students cease being passive recipients of information and become co-creators of meanings of 

an imaginary, yet real, community.  Students‘ framing in dramatic role contributes to the 

development of their self-confidence and allows the approach of knowledge through self-

efficacy (Fraser, Aitken & White, 2013) and internal mobilization, as they build new 

meanings experientially (O‘Sullivan, 2011). Therefore, learning takes place as an evolution of 

expertise rather than as a transition to an unknown field (Taylor, 2016). 

The recently growing body of research in the didactic use of MoE in foreign language 

learning in Greek compulsory education (Papadopoulos & Kosma, 2018; 2020) highlights 

how the specific teaching method enables EFL learners to become active agents in knowledge 

construction, develop intercultural awareness and accept otherness within the social 

community of the school classroom. The findings lie in accordance with results of related 

researches conducted worldwide (Huxtable, 2009; Edmiston & Whittaker 2014; Swanson 

2016). 
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3. Research objective/research questions 

Thestudy aims at investigating the feasibility of integrating the dramatic inquiry based 

teaching method of MoE and EFL learning in the school setting in a manner compatible with 

the IFLC curriculum as regards reforming the teacher-student role. 

The research was grounded on the following three research questions:  

1) Does the integration of the dramatic teaching method of Mantle of the Expert in the EFL 

learning process enhance students‘ active engagement in the learning process? 

 2) Does the integration of the dramatic teaching method of Mantle of the Expert in the 

EFL learning process improve collaboration among students? 

3) Does the integration of the dramatic teaching method of Mantle of the Expert in the EFL 

learning process improve collaboration between teacher and students? 

4. Participants and study field 

One fifth grade class of the 1st Experimental Primary School of Alexandroupolis, Greece 

participated in the research. As indicated by the IFLC (Pedagogical Institute, 2011), students 

were expected to be at CEFR A1 level. However, it was a mixed ability class featured by 

students‘ competence heterogeneityin oral and written speech comprehension and production. 

Students‘ EFL learning heterogeneitywas measured by the researcher,who was also their EFL 

teacher, through the evaluation criteria in the Teacher‘s book progress tests provided by the 

Ministry of Education. 

The class consisted of 21 students in total (10 boys and 11 girls) aged 10-11. Greek was 

students‘ mother tongue (L1). As Drama Education was included in the school curriculum and 

the students‘ teacher applied drama techniques to her EFL teaching practice, students were 

already acquainted with improvisation, role play, still image, thought detection and character 

outline.  

Students were not notified of the undergoing research so that the feeling of study objectscould 

be avoided,thus minimizing the Hawthorn effect (Sedgwick & Greenwood, 2015).  

5. Research Method 

The present study focuses on the implementation of a nine teaching hours didactic 

intervention in the EFL curriculum of the 5th primary school grade by means of utilizing the 

MoE dramatic teaching approach. The research was conducted during the third term of the 

2019‐2020 school year inthe context of students‘ weekly schedule.The study was designed in 

three different time phases featured by reflection and connection between previous and new 

data. 
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The research method applied in the didactic intervention was qualitative action research, in 

particular, the Kemmis and McTaggart (1988) model, according to which each action research 

follows a cyclical process consisting of four steps (plan, action, observe, reflect). 

The choice of the particular research method was based on reasons which constitutesome of 

the prime traits of action research. More particularly, the study of a specificeducational 

situation by means of action research: 

1. is a form of reflective inquiry (Carr & Kemmis 1986), which aims at actionquality 

improvement from within (Elliott 1991). 

2. constitutes a flexible implementation context which is adaptable to theparticular needs 

of each research (Hopkins,2014). 

3. offers an appropriate methodological context for the implementation ofinnovative 

teaching practices because educational innovation is not imposedas a product designed 

by external factors and presented on teachers in itsfinal form, rather it is subject to a 

continuous and repetitive comprehension,improvement and evaluation process 

(Rudduck & Hopkins, 1985). 

In our case, the choice of action research played a catalytic role in our study indeed, as it 

allowed adaptation to the specificconditions and did not move in a detailed outline binding the 

researcher inpredetermined activities (Hopkins,2014).  

6. Procedure 

In order to carry out the aforementioneddidactic intervention a whole course bookunit was 

redesigned by the researcher. The didactic intervention requirements were met by designing a 

teaching scenario, titledInvitation to a city council, on the basis of the action research three 

circles. The scenario focused on the decision taken by the Mayor of Alexandroupolis, a city in 

northeastern Greece, where students live, tocall a city council meeting as regards the 

protection of the natural environmentand the state of cleanliness within the city district.   

On this particular occasion, the Mayor assigned to the consultans experts company, the 

commission of examining the state of greenery and cleanliness in the city district and 

submitting to the city council a written report with suggestions on the specific issues. 

 

1
st
 teaching hour(45 min) 

Stage 1 (Field problem) 

The teacher draws students‘ attention by means of a brief video at 

https://www.youtube.com/watch?v=uhfRdpmOZkE&ab_channel=ThrakinetTVChannel(1.41 

min). Activation of prior knowledge is accomplished through teacher-students‘ reflective 
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discussion about the state of cleanliness in the city during which students draw up related 

knowledge and formulate their viewpoints. 

 

2
nd

 teaching hour (45 min) 

Stage 2 (Topic specification) 

The teacher reads aloud a letter from the Mayor of Alexandroupolis to the class plenary. 

According to that letter, in an effort toimprove the state of cleanliness in the city, the Mayor 

assigns to the consultants experts company, which teacher and students have established 

earlier, the task to mediate thoroughly on the present condition and come up with suggestions 

on the issue. Moreover, through that letter, the teacher, who is considered to be the most 

experienced company member, undertakes the obligation to submit a written report to the city 

Mayor about the final outcome of the commission with the Experts‘ help (5 min). 

Stage 3 (Thematic areas signalization) 

After thorough discussion, teacher and students agree to undertake and carry out the  

commission and signalize related themes, such as examining sufficiency as well as state of 

recycling bins, etc. (20 min). 

Stage 4 (Experts‘ work assignment)  

The teacher presents and explicates the duties to be undertaken by each specialty of the 

Experts groups, such as cleaners, agriculturists, gardeners, consultants,reporters (20 min). 

 

3
rd

 teaching hour (45 min) 

Stage 5 (Introduction to the dramatic environment)  

Teacher and students in role make their professional tags and decide on a company name (10 

min). 

Stage 6 (Themes selection for Experts‘ work) 

Experts choose thematic areas on the basis of their role, such as city ground plan speculation, 

citizens‘ interviews, rubbish bins replacement, greenery preservation, equipment/tools 

suppliesreserve (10 min). 

Stage 7 (Data collection) 

Students as Experts collect data from various Internetsourcesunder the teacher‘s guidance(25 

min). 

 

4
th

 teaching hour (45 min) 

Stage 8 (Data processing) 
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Experts make drawings of the problems for citizens resulting from the current state of 

cleanliness in the city. More importantly, theydevelop empathy through engagementin role 

plays and dramatizations using suitable drama techniques such as still image, thought 

detection, character outline, improvisation. 

 

5
th

 teaching hour (45 min) 

Stage 9 (Presentation of Experts‘ work) 

Experts present their work to the class plenary. The teacher in role prepares the relevant 

written report with the Experts‘ help.  

 

6
th

 teaching hour (45 min) 

Stage 10 (Evaluation of Experts‘ work) 

The teacher presents and reads aloud to the class plenary a letter, through which the  

City Mayor expresses to the Experts‘ company his satisfaction for the successful completion 

of the assigned commission. The final stage is completed with the teacher‘s and students‘joint 

reflection on the MoE experience by means of inquiry activities, such as questionnaire and 

artistic creations, such as depictions. 

7. Data collection means 

The need for an in-depth interpretive approach to the aforementioned research objective 

dictated the joint use of the following data collection tools: observation, teacher‘s diary, 

students‘ diary, students‘ questionnaire, which, in the researcher‘s view, would 

ensureparticipants‘ unrestrained responses. It should be noted that as far as students‘ diary 

entries and questionnaire answers are concerned, the use of students‘ mother tongue (L1) was 

allowed as well, in the researcher‘s effort to facilitate weak students‘ engagement. Comments 

in students‘ L1 were translated in English at the researcher‘s responsibility so that they could 

be incorporated in the collected research data. 

Research data were processed by means of qualitative Content Analysis (Berelson, 1954). In 

order to ensure research reliability and validity, it was decided to apply the method of 

triangulationwhich concerns the multiple crosschecking of research data collected by means 

of different data collection tools and is included in reliability and validity criteria of related 

scientific researches(Denzin &Lincoln, 2005; Yin, 2016).  
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7.1.Observation 

This tool was used in the form of open observation, which, according to Hopkins (2014), 

allows the recording of what is happening during the teaching-learning process. More 

specifically, the researcher recorded descriptively the actual actions and events taking place 

during the didactic intervention teaching-learning process. 

Nonetheless, as there is no completely unstructured observation (Papadopoulou, 1999), the 

researcher constructed an observation key in order to facilitate the classification and 

transcriptionof the collected data(table 2). 

Table 2: Observation Key 

  Always Sometimes Often Hardly ever 

1 

 

Students‘ engagement 

inactivities 

    

2 Students‘ collaboration 

within groups 

    

3 Groups‘ collaboration 

 

    

4 Teacher-students‘ 

collaboration  

    

5 Expression of students‘ 

emotions 

    

7.2. Diary  

Due to its reflective function, diary is considered to be an effective methodological tool for 

writing down cogitations and observations while conducting research (Ely, 1991). In the 

present study, the particular data collection tool was used as follows:  

1. Throughout the research the teacher-researcher kept field notes on her experience of 

MoE application as well students‘ engagement in activities with regard to the research 

objective.  

2. After each teaching period students anonymously kept field notes on their engagement 

in activities as well as their feelings.  
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7.3. Questionnaire  

At the end of the research, students filled in an anonymous questionnaire which comprised of 

three open-ended questions. The reason for the choice of the particular data collection tool 

was the researcher‘s intention to provide students with the potential of expressing their 

opinions without constraints and justifying them based on their educational experience as 

people usually do in their everyday life (Geer, 1988).  

The first question looked into students‘ viewpoint regarding theirengagement in activities. 

The second question urged students to describe their feelings about their interaction with their 

classmates during group work. The third question provided students with the opportunity to 

express their feelings about their cooperation with their teacher. 

8. Results 

Qualitative data processing revealed that through their active interaction as dramatic 

characters while keeping their personal identity at the same time, students worked as co-

researchers and co-creators of the teaching-learning process. The result of this, in turn, was 

that they became actively engaged, they came closer to their classmates and developed 

collaboration with their teacher as well. Qualitative data processing by means of Content 

Analysis offered useful pedagogic insight with regard to the following indicators:  

1. promoting students‘ active engagement in the educational process through their Expert 

framing. Despite their initial surprise, students were soon framed as Experts. The 

positive effect of MoE on students is stressed in the researcher‘s following diary entries:  

―At first most students were observed to be surprised and challenged, however, they 

soon accepted their new imaginary roles.‖  

―Their new identity as Experts fostered students‟ involvement in the activities.‖  

Students‘ new identity as Experts made them feel more important and useful. This, in 

turn, increased their eagerness to group work in order to carry out the assigned 

commission successfully. Their imaginary, yet realistic, roles enhanced their self-esteem 

and fostered their self-confidence. Project completion gave students a feeling of pride 

and satisfaction. They even expressed their desire to keep their Expert identity in more 

school subjects. The following quotes from students‘ diaries and questionnaire answers 

are indicative of their feelings: 

―I feel like a real Expert! It‟s great!‖ (Student 10) 

―We are real Experts because we have our own company!‖ (Student 20) 

―I am excited because we have to carry out a real task!‖ (Student 2) 

―I am thrilled because we cooperate with the Mayor! We mustn‟t disappoint him.‖ 

(Student 6)  
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―I am very proud because I‟m trying to help my city! I don‟t want the project to finish.‖ 

(Student 21) 

―Let‟s be Experts in more school subjects!‖ (Student 1)  

2. creating a cooperative atmosphere among students.This is evident in the following 

students‘ quotes from their diaries and questionnaire answers:  

―I like working with other Experts!‖ (Student 3)  

―I am very happy because I work with other professionals.‖ (Student 19)  

―Classes are more interesting because now I cooperate with other students.‖ (Student 4)  

It is also emphasized in the researcher‘s following diary entries:  

―Working in groups as Experts students developed intimacy with each other.‖ 

―Students‟ behaviour to one another during group work seems to be more responsible 

now.‖  

―They discovered new partners. This increased their learning interest.‖  

3. developing collaboration between teacher and students. This is evident in the students‘ 

quotes from their questionnaire answers and diary entries: 

―I love working with my teacher on this project.‖ (Student 5) 

―My teacher and I are great Experts. We should do this more often!‖  (Student 13) 

―It‟sthe first time my teacher and I have a company and we help our city.‖ (Student 15) 

It is also highlighted in the following researcher‘s diary entry:  

―Learners are observed to be collaborating effectively with the teacher while working in 

role.‖ 

From the above it appears that the results confirmed at large our research objective and 

research questions. Nonetheless, we consider it necessary to underline the following 

difficulties which arouse during the present study:  

1. In order to facilitate group work seating arrangements were necessary to be made, a 

process which proved out to be quite noisy.  

2. Time insufficiency obliged the teacher/researcher twice to ask students to remain in the 

classroom during break time in order to complete their work in progress. That was not 

agreeably accepted by all students.  

These findings are evident in the following students‘ replies in the first questionnaire 

question:  

―There was a lot of noise when we moved in order to work in our groups.‖ (Student 16)  

―When the teacher asked us to continue working during break time, I hated it.‖ (Student 18) 
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Conclusion 

The findings of this study revealed the benefits of integrating MoE in primary school EFL 

learning contexts, fully complying to research findings which highlight the efficacy of drama 

methods and techniques incorporation in foreign language learning (Deesri, 2002 ; 

Huang&Shan, 2008). 

In view of the aforementioned findings, it is the researcher‘s belief that the didactic use of 

MoE in EFL learning creates authentic environments which are fundamental to achieving 

optimal learning. As the teacher is now seen as a facilitator of knowledge rather than as a 

transmitter of it, the teacher-studentrole is reformed because their relationship becomes more 

trusting and dialogic.  

Bearing in mind the argument that human nature seeks motivation in direct pleasure, in what 

is interesting (Dewey, 1956), it appears that the didactic use of MoE in EFL learning is a 

dynamic supplement to the current teaching practice as dictated by IFLC. MoE allows 

students to explore all aspects of human experience and natural environment under 

professional consciousness terms. In this way, they acquire a multiple angled experience 

which in turn fosters an open interpretation of reality. In MoE knowledge construction is 

situational and purposeful and thus internalized and more meaningful as opposed tothe current 

mainstream teaching practice.  

In a nutshell, the present study made it clear that the didactic use of MoE in EFL learning has 

a multi dimensional effecton students as it: 

1) creates a cooperative atmosphere between teacher and students. It calls students as co-

researchers in role to collaborate setting particular targets and following particular steps. 

Teacher and students come closer to each other through interaction as natural and 

dramatic characters. 

2) establishes research in drama role as a problem-solving form. Examining reality is 

elaborated within an imaginary context, where learners cease being students and 

undertake a task impersonating others. They detect, investigate and solve problems 

under specific circumstances which they specify themselves.  

3) promotes active learning. It requires from students to take responsibility for their 

learning, which in turn enhances their self-confidence, as this responsibility is based on 

the power of their growing field expertise.  
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